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TEN GELEIDE
In 1951 is een begin gemaakt met het onderzoek, waarvan dit boek de resultaten geeft .
In 1956 wend het onderzoek afgesloten . Het feit dat pas na twaalf jaar deze publikatie
bet licht ziet, zegt al meer dan genoeg over de moeilijkheden, die daaraan vooraf zijn
gegaan . Het aanvankelijke plan leek zo eenvoudig : de deelnemers aan de achtereenvolgens ingestelde onderzoekingen, althans een deel van hen, zouden elk een hoofdstuk
voor hun rekening nemen en deze zouden vervolgens met een inleiding en een samenvatting gebundeld worden . Maar bet feit dat de studenten, die in de N .O .P . hadden
gewerkt, bun hoofdstuk tegelijk als doctoraal-scriptie wilden gebruiken, was de oorzaak
dat de boofdstukken elkaar meer overlapten dan voor de compositie van bet boek wenselijk was . De Sticbting heeft toen aan drs . Van de Ven en mij de opdracht gegeven, uit
de scripties een monografie samen to stellen . Ook dat bleek ondoenlijk. Tenslotte is
besloten, aan drs . Van de Ven alleen de tack op to dragen, bet verzamelde materiaal,
dat ook de grondslag heeft gevormd voor de scripties, to bewerken tot een boek dat in
zijn stijl een grotere eenheid zou kunnen vertonen dan anders bet geval was geweest .
Toen drs . Van de Ven zicb tenslotte tot bet schrijven zette, moest bij werken met inmiddels verouderd materiaal, dat bovendien op bet terrein van de bevolkingsbescbrijving
grote lacunes vertoonde . Het ging er om, er bet beste van to maken, en wanneer deze
monografie ondanks de moeizame voorgescbiedenis tocb nog waarde heeft, dan is dat
naast de volbarding van de schrijven vooral ook to danken aan de medewerking van drs .
J . D . Paauwe.
P . J. Meertens,
Voorzitter van de sectie voor Taalkunde,
Fonetiek en Volkskunde.

VOORWOORD VAN DE SCHRIJVER
"Di, coeptis ram vos mutastis et illas, adspirate meis" is een van de regels waarmee
P . Ovidius Naso zijn "Metamorphoses" begirt. Mogen de goden ors gunstig gezind
zijn ! Deze monografie komt order een naam uit, dat wil zeggen order een uiteindelijk
verantwoordelijke. Natuurlijk is dit werk niet door een persoon tot stand gebracht . Hij
moge dan wel niet "Legio" heten, maar toch wel "Zeer velen."
Allereerst, het initiatief en voorbereidend werk is van de Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen en de Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de
drooggelegde Zuiderzeepolders .
Vervolgens hebben een twintigtal enqueteurs en honderden proefpersonen er hun
tijd aan gegeven. Voor de verwerking van het materiaal konden we beschikken over
een tiental scripties en studies en hiervan hebben we dankbaar gebruik gemaakt .
Bijzondere dank zijn wij verschuldigd aan de inspirerende en korrigerende medewerking van Mevrouw Dr . Jo Daan en Mevrouw Dr . L . Kaiser en hun medewerkers .
Vooral is het uiteindelijk tot stand komen van de publikatie to darken aan de hardnekkigheid en het enthousiasme van Dr . P. J . Meertens en drs. J . D . Paauwe . De eerste
heeft als dialektoloog de voornaamste richtlijnen gegeven, de laatste, directeur van de
Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders, heeft als
sociograaf deelgenomen aan de statistische verzorging en de bevolkingsbeschrijving op
zich genomen : eigenlijk had deze monografie order minstens drie namen moeten uitkomen .
Het werk ligt er nu in een vorm die we min of meer acceptabel gevonden hebben .
We wachten op aanmerkingen, want ook die zullen ors veel leren : we moeten ook nog
veel leren, want sociolinguistiek staat (niet alleen in ors land) nog in de kinderschoenen .
Intussen : "Di, adspirate"
ook U lezer en kritikus .

EINDHOVEN 1968

M . CH . VAN DE VEN.

1.

INLET DING

De vestiging van een groot aantal immigranten, voor het grote merendeel dialektsprekers, in een nieuw gebied, geeft de dialektoloog de kans, wat meer to weten he komen
omtrent bet ontstaan van een dialekt . Wanneer men konstateert tat in nieuwe gebieden
als de Haarlemmermeer en de Anna Paulownapolder, beide in de vorige eeuw ontgonnen en door een heterogene bevolking bewoond, een dialekt worth gesproken tat zich
van de omgeving onderscheidt, tan mag men verwachten tat ook in de N .O .P. en in
de andere Zuiderzeepolders to zijner tijd een "polderdialekt" zal worden gesproken,
een taal die in meerder of minder mate door alle bewoners zal gesproken worden en
die voor de N .O .P . kenmerkend zal zijn. Het ligt voor de hand tat van taalkundige
zijde belangstelling bestaat voor tit experiment en tat men hier de kans hoopt to krijgen,
allerlei waarnemingen to doen die men bij vroegere inpolderingen verzuimd heeft . De
vraag die de dialektoloog zich stelt, is : welke faktoren en welke invloeden doen een
dialekt ontstaan? Geeft de kategorie die de meerderheid van de dialektsprekers vormt
daarbij de doorslag? Spelen sociale faktoren daarbij een beslissende rot, in deze zin, tat
de taal van de grootste boeren van beslissende invloed zal zijn voor bet ontstaan van de
poldertaal? Is bet morele overwicbt van bepaalde personen zo groot, tat tit ook op de
totstandkoming van de taal invloed zal hebben? Kan bet feit tat een groep homogene
dialektsprekers een vaste kern vormt in de polder van invloed zijn? Kunnen enkele van
deze faktoren samenwerken?
Om op dergelijke vragen een antwoord to krijgen, heeft de taalwetenschap dankbaar gebruik gemaakt van de zeldzame gelegenbeid, die zich voordeed bij de inpoldering
van de Wieringermeer en de N.O .P., om hier de verlangde waarnemingen to doen. 1 )
Daarom was, nog voor de Stichting voor bet Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde
Zuiderzeepolders in 1936 ofcieel werd opgericht, de sectie voor Taalkunde en Phonetiek
al begonnen met een onderzoek naar de spraak der bevolking van de al sinds 1932 bewoonde Wieringermeer. Dit onderzoek is in de loop der volgende jaren voortgezet en
uitgebreid. Trouwens, bet gehele gebied rond bet IJsselmeer heeft sindsdien een grote
belangstelling van de dialektologie gehad, juist om de taaltoestand vast to leggen voor
de polders drooggelegd en in cultuur gebracbt werden . 2 ) Al is bet doel tat men zich
voor ogen had gesteld, een volledige bescbrijving van de taal en de spraak der bevolking,
niet bereikt, in elk geval is zoveel materiaal bijeengebracht, tat tit ruimschoots als basis
zou kunnen dienen voor een vergelijking met de taalstudie in een latere periode .
In 1951 werkten onder leiding van Prof . Dr . J . A. F. Wits, destijds voorzitter van
de sectie Taalkunde, Phonetiek en Volkskunde, vier neerlandici : twee uit Nijmegen
en twee uit Utrecht, in de N .O .P ., waar zij een begin maakten met een onderzoek naar
de spraak door bet invullen van 300 vragenlijsten .
Tegelijkertijd werden ook over de taal aantekeningen gemaakt . Mejuffrouw M. A.
M, ten Berge (Nijmegen) heeft aan deze gegevens de stof voor een doctorate scriptie
ontleend . 3) Van deze scriptie berust een afschrift op het bureau der Stichting ; de gegevens zeif schijnen verloren gegaan to zijn .
In 1953 en 1954 werd onder leiding van Dr . P. J. Meertens, inmiddels voorzitter
1) Hier volgt gedeeltelijk de tekst van Meertens 1952 . (Voor de volledige betiteling van deze publikatie verwijzen wij naar 11 .2 .) .
2) Resultaten van onderzoek in deze richting zijn uitgegeven in : Kaiser 1940 ; Meertens 1942 ; Kaiser
1949 ; Daan 1950 ; Ginneken 1954 ; Kaiser 1958 ; Meertens 1959 . Niet gepubliceerd zijn : Bouw 1964 ;
Wurkkamp 1960 ; Wurkkamp 1961 ; Werkkamp 1962, zijnde een onderzoek naar Friese vissersdialekten .
3) Voor een volledig overzicht van bet verwerkte materiaal verwijzen wij naar 11 .1 .
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van de sectie geworden, opnieuw een onderzoek ingesteld in de N .O .P . . Dr . Jo Daan
en de heren M . F. Elling (Utrecht), H . Th. Oostendorp (Utrecht), W . G . Rensink (Amsterdam) en H . van der Zee (Amsterdam) verzamelden taalsociologisch materiaal, terwijl de heer G . L . Meinsma (Amsterdam) bandopnamen van enkele tientallen dialektsprekers vervaardigde .
In 1955 werd dit onderzoek op nog groter schaal voortgezet, met medewerking
van 15 studenten van de Universiteit van Amsterdam, de Rijksuniversiteit to Utrecht,
de Vrije Universiteit en de Rooms-Katholieke Universiteit, t .w . de dames M . H. van
Neuren (Amsterdam V .U .), G . H . Semplonius (Amsterdam V .U.) en C . C . Zweers
(Amsterdam V .U.) en de heren J. Andriessen (Amsterdam V .U .), G. Bosma (Amsterdam V.U .), H . J . Brinkman (Amsterdam V.U .), M. F . Elling (Utrecht), K, de Jong
(Amsterdam V .U.), J . A. Kolkhuis Tanke (Nijmegen), K . J . Kraan (Amsterdam V.U .),
J. C . Meyer (Amsterdam V .U.), W. G. Rensink (Amsterdam), H. Ch. M . Siebers (Nijmegen), C . J . Teule (Amsterdam V .U .) en M . Ch. H. J, van de Ven (Nijmegen) . De
heer Meinsma vervaardigde in samenwerking met de heer Elling ook nu weer een aantal bandopnamen .
In 1956 werd het onderzoek in de N .O .P . afgesloten. Ditmaal namen 13 studenten
van de bovengenoemde universiteiten daaraan deel, t .w . de dames H . G . C . M . van Buul
(Nijmegen), M . F. G . A . Lousberg (Nijmegen), E . Stolz (Utrecht) en A. M . C . Verlee
(Utrecht) en de heren J . Andriessen (Amsterdam V.U .), J . C . G . Fransen (Amsterdam),
E . L . Janssen (Nijmegen), J . A. Kolkhuis Tanke (Nijmegen), J . C . Meyer (Amsterdam
V .U .), C . J . J . van Schaik (Utrecht), L . S. J . M . Spronck (Nijmegen), C . J . Teule (Amsterdam V .U .) en M. Ch . H . J, van de Ven (Nijmegen) . Van hen hebben mejuffrouw
M . F . G. H . Lousberg en de heer J . A . Kolkhuis Tanke zich in hoofdzaak bezig gehouden
met een onderzoek naar de taal der schoolkinderen .
In gemeenschappelijk overleg heeft aanvankelijk een aantal medewerkers aan het
onderzoek het plan opgevat een verhandeling over de taalontwikkeling in de N.O .P .
samen to stellen. Toen later bleek, dat verschillende bijdragen elkaar in sterke mate
zouden overlappen, besloot de Stichting aan de heren Dr. P. J . Meertens en drs . M . Ch.
H . J, van de Ven to verzoeken uit de ongepubliceerde scripties een monografie to redigeren.
Al deze werken en ook het onderhavige geven een beeld van de situatie zoals die
zich in 1956, toen het onderzoek werd afgesloten, voordeed . Aangezien de taalontwikkeling nog maar in haar beginstadium verkeerde - voltooid is een taalontwikkeling nooit
zolang de betreffende taal niet dood is - geeft deze monografie slechts een voorlopig
beeld, met een uitzicht op toekomstmogelijkheden . Deze laatste hangen natuurlijk nauw
samen met de ontwikkeling van de algemene taal en spraak van het Nederlandse yolk
in zijn geheel . De stijging en dating van grote bevolkingsgroepen in de maatschappij
zal ongetwijfeld ook op taal en spraak invloed hebben, en ook de bevolking van de N .O .P .
zal die invloed ondergaan . Een voortgezet onderzoek, na verloop van tijd in to stellen,
zal van deze als voorlopig bedoelde studie dan ook een onontbeerlijk supplement zijn .

2

2.

METHODS EN VERANTWOORDING

Zoals men uit de inleiding heeft kunnen opmaken is de geschiedenis van deze monografie zeer lang geweest . In bet begin van de jaren vijftig werden de eerste taalgegevens
verzameld, nu, op het eind van de jaren zestig vertrouwen wij met schroom de bewerking
daarvan aan de publiciteit toe. De reden van dit aarzelen ligt voornamelijk in bet moeizaam zoeken naar een adekwate methode van bewerking en rapportering . Wij zijn ons
van bet begin of bewust geweest, dat bet taalonderzoek in de N .O .P, op een vlak diende
to liggen, waar zowel de dialektologie, als de algemene taakunde, als de sociografie
elkaar zouden ontmoeten .
De geschiedenis van de dialektologie vinden we in bet kort beschreven in bet bandboek van Weijnen : „Nederlandse Dialektkunde„ (1958) ; de omvang van de dialektologiscbe studien in : Meertens en Wander : „Bibliografie van de dialekten van Nederland„
(1958) .
Reeds vroeg heeft de dialektologie belangstelling gehad voor de eigenaardigbeden
van de taal van bepaalde beroepen en groepen in de maatscbappij, (Weijnen, 1958,
pag. 89, 90), ook zelfs voor de eigen denkvorm van de streektalen (Van Ginneken, 1943,
pag. 102 e.v .) . Tot sociologic in moderne zin is men niet gekomen, ook niet in de Algemene Taalkunde ; bet bandboek van A . W . de Groot : "Inleiding tot de Algemene Taalwetenschap" (1962) vermeldt de sociologic zelfs niet . Ten dele is dit to wij ten aan het
felt, dat de sociologic zelf nog een betrekkelijk jonge wetenschap is . Eerst in 1950 heeft
de sociologic haar plaats in bet akademiscb statuut gekregen (Steinmetz, 1958, pag . 1) .
Bouman omschrijft deze tak van wetenschap als : "wetenschap die de menselijke samenleving bestudeert uit bet algemeen gezichtspunt hoe de mens in groepsverband leeft ( . . )
d .m.v . een eigen probleemstelling inzicht to verwerven in bet wezen van alle groepsvorming als zodanig en de culturele neerslag daarvan in traditie en vormen, die de duur
van een mensenleven ver to boven gaan ." (Bouman, 1952) 1) Natuurlijk kan met deze
omschrijving bet uitgangspunt van de "taalsocioloog" (over de aanhalingstekens zodadelijk meer) niet volledig overeenkomen . Wel kunnen we stellen dat binnen de discipline-omscbrijving van Bouman "taal" bij uitstek een onderwerp van sociologische benadering kan zijn, mits aangetoond kan worden dat : 1) taal groepsvormend werkt ;
2) groepsvorming culturedl neerslaat in taaltraditie en taalvormen ; 3) die taal een
mensenleven to boven gaat .
Omtrent bet derde punt zal niemand enige twijfel gevoelen : taal verbindt de generaties, ook al groeit zij voortdurend en is zij onderhevig aan mode en zelfs aan afsterven
van niet meer bruikbare uitingen. Ieder kept woorden waarvan hij bet ontstaan heeft
meegemaakt : b .v. "brommer", "straaljager" ; sommige woorden bebben een pregnante
betekenis gekregen zoals "escalatie", "napalm" ; andere beboren tot de modeverschijnselen, b .v . "ergens beeft hij gelijk" . Tenslotte sterven ook woorden af, eerst in de aktieve,
dan in de passieve taalschat . Het verschil immers tussen een bengst, een ruin en een
merrie zal tegenwoordig menig stedeling ontgaan : voor hem zijn bet drie "paarden" .
Taal werkt groepsvormend . De Algemene Taalkunde beeft daar overvloedige bewijzen van bij "primitieve volkeren" (cf. Samarin, 1967, pag . 10 e .v .), maar ook onze
maatschappij selekteert naar "taal" (cf . Mitford,1956, pag. 35 e.v. ; Cohen,1950, pag 36) .
Moeilijkbeden ontstaan bij de bescbouwing van "de culturele neerslag van de groepsvorming in taaltraditie en taalvormen". Maakt de taal zekere tradities of vinden de
tradities en vormen hun uitdrukking in de taal of is het een proces van wederzijdse beinvloeding? We zullen ons in dit opzicbt niet aan spekulaties wagen . Oppervlakkig ge1 ) Zie ook Bouman 1958, pag . 18 e.v .
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zien eist een bepaalde kultuurvorm woorden en uitdrukkingsmogelijkheden om juist die
kultuurvorm een zodanige gestalte to geven dat kommunikatie daarin mogelijk is . Een
eenvoudig voorbeeld : wanneer we hat medium televisie in hat kultuurpatroon opnemen,
moeten we daar een woord voor hebben . De meeste talen hebben daarvoor de GrieksLatijnse woordkombinatie tale-videre gekozen ; de Duitsers echter noemen hat Fernsehen . Is dit partikularisme van onze oosterburen de neerslag van een kultuurpatroon
in de taal? Of is de Duitse taal van een zodanige struktuur dat zij hat woord "Television"
eenvoudig niet kan invoeren? Is dit "eindeutschen" de bron van een aparte Duitse kultuurvorm? Is er een sociologische samenhang tussen Trinkgeld-drinkmoney-pourboire,
naast tip (Ned . en Engels) en mancia (It.), naast hat nogal solitaire fooi (< via = afscheidsgeschenk) ? Is taal een "gaps yolk"? "Ainsi 1'homme par le language a trouve un
moyen de pleinement l'epanouir" (P . Chauchard, 1956, pag . 121) . Ons inziens zeer
terecht wijst William Bright er dan ook op dat hat studieobjekt van de "sociolinguist"
juist ligt in de taalkundige aerscheidenheid (W . Bright, 1966, pag . 11) .
Hoe men ook denkt over de neerslag van de taal op hat kultuurpatroon of de neerslag van de kultuur op de taal, hat zal de lezer wel duidelijk zijn dat "taal" voor de socioloog een intrigerend verschijnsel is . Hij kan niet ontkennen dat hat bij uitstek hat
medium in- en vaak ook hat cement van zijn groepsverband is . Het is echter niet zo maar
een fenomeen ; er is een taalwetenschap, die al eeuwen lang zijn eigen disciplines ontwikkeld heeft, die vaak andere wetenschappen to hulp geroepen heeft, ja zelfs in hun
koers gevaren heeft, maar steeds een zelfstandige wetenschap bleef, die met haar verworvenheden andere wetenschappen van dienst was . Het is dus begrijpelijk dat de roep
tot de beschouwing van de linguistiek binnen hat kader van de sociologische discipline
uitging van de sociologen. M. Cohen geeft toe dat : "a partir d'un certain moment en
accord avec la jeune sociologic ; de mieux en mieux, on pent et on pourra comprendre
le fonctionnement du language, part social essential, et (
) l'evolution multiforme
daps les societes en transformation", (Cohen, 1956, pag . 362), maar hij stelt toch herhaaldelijk dat nog enorm veal research over probleemstelling, methode en verwerking
gedaan zal moeten worden voor een nieuwe taal-sociologische discipline tot stand is
gekomen. "L'etude se fera d'autant mieux si elle rencontre la comprehension et l'aide
des psychologues, des sociologues, des historians, des geographer et ethnographes (
).
Elle devrait, naturellement, s'accompagner d'une extension des enseignements psychologiques, anthropologiques et sociologiques actuellement deficients ." (Cohen, 1956, pag.
362) 1 ) Uit dit "s'accompagner" kan "sociolinguistiek" ontstaan . Is de sociologic nog
steeds niet berekend voor die task? ("Actuellement" geldt 1956) . Is de linguist reeds
voorbereid op dit nieuwe aspekt van taalkunde? M .a .w . bestaat er een "socio-linguistiek"?
De reeds genoemde W. Bright wijst er in een voetnoot op, dat hat woord wel en dat
hat woord niet bestaat . "An early use is that of Currie, 1952 . The Third Edition of Webster's New International Dictionary (1961) does not list the word" (Bright 1966, pag 11) .
J0 Daan spreekt daarom op een symposion voor de dialekten-commissie van de Koninklijke
Nederlandse Akademie van Wetenschappen, gehouden in 1966, voorzichtigheidshalve
van "communikatie-taalkunde" (Daan, 1967, pag . 3) en B. Siertsema plaatst achter de
titel voor haar artikel "Taalsociologie?" een vraagteken (Siertsema, 1963, pag . 415) .
Vale raakvlakken tussen sociologic en taalkunde worden bestudeerd in hat overzicht van Dell Hymes : Language in culture and society, 1964, maar ook in dit werk
"on social linguistics" is Firth ervan overtuigd "that the greatest need of linguistic scholarship at present time is a new outlook over a much wider field of life in company with
others looking through adjacent windows converging on the same scenes" (Hymes, 1964,
1)
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Zie ook : Cohen 1949, pag . 14 ; Cohen 1950, pag. 13 .

pag. 70) . Hoezeer de linguistiek de belangstelling heeft van de sociologen kan men nagaan als men de jaargangen van de "International Bibliography of the social sciences",
uitgegeven door Unesco, onder de rubriek D 31 naslaat. Helaas is, bij ons weten, door
de taalkundigen nog nooit een dergelijk overzicht gegeven . Eerst zeer recent komt
William Bright tot een voorzichtige omschrijving van de task van de "sociolinguist"
,,to show the systematic covariance of linguistic structure and social structure and perhaps
even to show a causal relationship in one direction or the other" (Bright, 1966, pag . 11) .
Deze ontwikkeling naar de sociolinguistiek, om nu maar de term to gebruiken,
heeft zich voltrokken tijdens de bewerking van het materiaal verzameld in de N .O .P.
Wat een moeilijkheden zouden voorkomen zijn als het materiaal, bijvoorbeeld in een
dissertatie, in 1955 was uitgegeven : we hadden dan niet beter geweten ! De "geschiedenis"
heeft het anders gewild, zoals uit de inleiding bleek . Het plan om, uitgaande van de
scripties, de monografie to bouwen op de dichotomie van de groep met een zekere taalrust tegenover die met een taal in gisting, bleek to simplistisch. Er kon geen scherpe afbakening gevonden worden tussen beide groepen ; een en dezelfde mens in de polder behoorde bijvoorbeeld in de huiselijke kring of als pionier tot de "taalrustigen" maar anderzijds bijvoorbeeld in zijn kontakt met personeel of middenstand tot de "taalonzekeren" .
Opnieuw werd het roer omgegooid en het materiaal herbewerkt, ditmaal statistisch .
Om de gegevens van de verschillende lijsten to verwerken werd per ondervraagde persoon een knipkaart aangelegd door de Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de
drooggelegde Zuiderzeepolders . Voor iedere geenqueteerde van wie bruikbare gegevens
beschikbaar waren, werd een gele kaart vervaardigd . Mocht het voorkomen dat er nog
gegevens in het formulier to vinden waren die op de huwelijkspartner afzonderlijk betrekking hadden, dan werd bovendien een groene kaart geknipt . Op deze kaart werden
de volgende gegevens gecodeerd
1 . Het dialektgebied waarin de geboorteplaats van de ondervraagde gelegen is . Voor
de indeling hiervan werd gebruik gemaakt van de "Overzichtskaart der autochtone
Nederlandse dialekten", ontworpen door Jac . van Ginneken. 1) Hoewel deze oude
indeling thans bij de dialektologen op vele bezwaren stuit, is deze kaart in feite de
enige waarop iedere Nederlandse gemeente globaal wordt ingedeeld .
2 . Duur van het verblijf in de N .O .P . van de geenqueteerde .
3 . Burgelijke staat van de geenqueteerde .
4 . Het aantal kinderen van de geenqueteerde .
5 . Urbanisatiegraad en grootte van de geboorteplaats van de geenqueteerde . Voor
deze indeling maakten wij gebruik van de "Typologie van de Nederlandse gemeenten naar urbanisatiegraad 31 mei 1947 en 30 juni 1956", uitgegeven door het
Centraal Bureau voor de Statistiek .
6 . Beroep in de polder van de geenqueteerde .
7 . Woonplaats in de N .O .P . van de geenqueteerde .
8 . Leeftijd van de geenqueteerde .
Later bij de verwerking van enkele onderdelen is deze kaart weer gehanteerd, aangevuld met de gegevens die voor dat onderdeel nodig waren . In de tabellen werden in
hoofdzaak de gele kaarten gebruikt .
Toen een verslag werd opgesteld dat alleen op statistische gegevens berustte en waarin bespreking van niet-kwantificeerbare gegevens werd weggelaten bleek het geheel toch
weer een onvolledig beeld to geven, zodat het materiaal voor de vierde maal werd herzien . In dit geschrift trachten we to komen tot een synthese van de tweede en de derde
1) Deze kaart is gepubliceerd in Ginneken, 1913 .
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fase. Hierbij stellen wij als uitgangspunt bet statistische materiaal, dat zo nodig en zo
mogelijk aangevuld wordt met hetgeen gevonden werd in bet tweede stadium .
Welke methode ligt aan deze monografie dan ten grondslag? Men kan zeggen
meerdere, men kan zeggen : geen . Wij geven de voorkeur aan : de methode van zoeken
naar een methode . Met nadruk willen wij er bij verklaren dat ook dit een methode is,
wellicbt de enige mogelijke in dit geval . Het onderhavige wil niet zijn louter een boedelbeschrijving, maar bet verslag van bet zoeken naar een nieuwe vorm our een taalprobleem aan to pakken . Nu we daar twaalf jaar mee bezig zijn geweest is niemand meer
dan wij zicb bewust van de tekorten op velerlei gebied . Deze "deficienties" zullen de
lezer opvallen, meermalen.

3.

SOCIOGRAFIE

De Noordoostpolder 1 ) is de tweede polder, die tot bet complex van inpolderingen
beboort in bet gebied van de voormalige Zuiderzee . Nadat in 1930 de Wieringermeerpolder was drooggelegd, begon men in 1936 aan de drooglegging van de tweede polder,
die aanvankelijk Urkerland was genoemd, maar later Noordoostpolder werd gedoopt,
dat de officiele naam is geworden . In december 1940 was de dijk rondom deze polder
gesloten, op 9 september 1942 was de waterstand in dit nieuwe gebied zo laag, dat de
polder kon worden geacbt drooggelegd to zijn . Deze dag wordt jaarlijks als de "Polderdag"
gevierd . Met zijn 48 .000 hektaren is de N .O .P, bijna 2 1/2 keer zo groot als de Wieringermeer .
Voor de to volgen kolonisatiepolitiek beefs de Directie van De Wieringermeer, tbans
Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, gebruik kunnen maken van de in de Wieringermeer opgedane ervaringen . 2) Ook flu weer stond de gedacbte voorop dat de polderbevolking een nieuwe gemeenscbap zou moeten vormen met enerzijds - was gebied
van berkomst betreft - een duidelijke regionale spreiding, anderzijds -- naar levensbescbouwing - aantalsverboudingen in grote lijnen overeenkomend met die van de
geledingen van ons yolk . Daarbij is men niet ingegaan op een suggestie van Friese zijde 3)
our de Friese kolonisten zoveel mogelijk in bet noordelijke, aan Friesland grenzende
gedeelte van de polder bijeen to brengen, waardoor bet kulturele verband met Friesland
bewaard zou kunnen blijven . Ook koncentratie van levensbescbouwelijke groeperingen
in bepaalde gedeelten van de polder - sours uit utiliteitsoverwegingen bepleit - is niet
aanvaard . Het bij elkaar wonen van grotere aantallen personen, uit betzelfde gebied
afkomstig, zou desondanks "toevallig" kunnen voorkomen, b .v . door vestiging in dezelfde periode . Omdat bedrijven en woningen in de polder in aaneensluitende kontingenten gereedkwamen, zou ruimtelijke koncentratie langs indirekte weg kunnen optreden. Hiervan is in de Noordoostpolder maar een duidelijk voorbeeld aan to wijzen .
Toen door de berverkaveling na de inundatie van Walcberen in bet laatste oorlogsjaar
een aantal Walcherse boeren in ernstige moeilijkbeden kwam, beeft de Regering besloten aan deze slacbtofl'ers een zekere voorrang to verlenen voor bet pacbten van de
bedrijven, en bovendien voor hen de hand to licbten met de leeftijdsbepalingen, waarvan overigens nooit is afgeweken . Er zijn toen in de periode 1949-1952 in totaal 118
Walcherse boerengezinnen in de polder gekomen, die vooral onder Rutten en Ens be1) In het vervolg meestal afgekort N .O .P.
2) Vgl . Veen, 1941 .
a) Zie : Rapport 1941 . De commissie die dit rapport heeft uitgebracht was door Gedeputeerde Staten
van Friesland op 24 mei 1940 ingesteld .
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drijven kregen toegewezen . Lindenbergh geeft een gunstig oordeel over deze voor de
polder ongebruikelijke vorm van vestigen : "Voor deze wat oudere mensen, die door hun
gelijkgerichte levenshouding nog een zekere gebondenheid aan elkaar voelden, terwijl
de voor hen vreemde omgeving er oorspronkelijk ook toe meewerkte dat zij wat steun
en misschien ook wel aanmoediging bij elkaar zochten, is dit een voordeel geweest .,, 1)
Dat de bevolking van Noordoostpolder naar herkomst bezien een sterke regionale
spreiding heeft valt of to leiden uit de volgende gegevens
Tabel 1 .

Geboorteprovincie van de inwoners van de N .O .P, in %, exclusief ten plaatse
geborenen .
Geboorteprovincie

1947 2)
(1762)

1957 3)

1960 2 )
(21654)

Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg
elders
Totaal

8,9
16,8
6
20
5,4
1,8
14,4
9,8
5,6
8,9
0,8
1,6
100

10,7
18,5
7,8
20,2
6,5
1,9
10
5
10,4
6,9
1,3
0,3
100

11,2
19,3
9,2
17,5
6,2
1,6
8,9
6,3
10
7,5
1,4
0,9
100

Ook de leeftijdsopbouw vertoonde in de periode waarin het taalonderzoek plaatsvond nog opmerkelijke afwijkingen :
Tabel 2 .

Leeftijdsverdeling in %
per 100 personen van 20-64 jaar 2)
op 30 juni 1956
0-19 jaar

Noordoostpolder
Groningen bouwstreek .
Friese bouwstreek
Overijssels weidegebied . . . .
Zuid- en Noord-Beveland . . .
Wieringermeer

115,9
66,4
77,5
76,6
67,7
93,6

65 jaar en ouder

0,9
19,5
21,16,1
19,3
3,6

Ook nadien is de situatie in Noordoostpolder duidelijke afwijkingen blijven vertonen
Noordoostpolder :
31 mei 1960
31 december 1966

per 100 personen van 20-64 jaar

. .

0-19 jaar

65 jaar en ouder

120,1
105,9

1,4
2,4

1 ) Zie : Lindenbergh 1954, pag. 315 .
2 ) Bron : C .B .S . z.j . B, C en D.
2) Bron : Directie Wieringermeer ; absoluut aantal niet gegeven .
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De relatief jonge leeftijd van bet overgrote deel der zich vestigenden kan ertoe geleid hebben dat de bevolking van Noordoostpolder zich, ondanks de regionale verscheidenbeid, tocb al spoedig als een eenheid is gaan voelen, vooral ook omdat de immigranten veelal to kort in bet oude land badden gewoond om bet conservatisme der
ouderen over to nemen .
De totale bevolking van de Noordoostpolder bedroeg volgens door bet C .B .S . verstrekte uitkomsten van de Algemene Woningtelling op 30 juni 1956 22 .544 zielen, to
weten 11 .563 mannen en 10.981 vrouwen ; biervan woonden 10 .468 (of ruim 46%) in
de woonkernen (waarvan 5371 in Emmeloord) en 11 .938 (of bijna 53%) in het landelijk
gebied van de Noordoostpolder . De overige 138 waren bewoners van woonscbepen .
De groei van bet aantal inwoners kan als volgt worden weergegeven
Tabel 3 .
tijdstip 31 dec.

aantal inwoners

1945 = 100

1942
1945
1950
1955
1960

380
1311
7677
21277
28758

100
586
1623
2194

De snelle groei wordt de eerste tijd in boofdzaak bepaald door het vestigings-overscbot, maar gaandeweg is bet geboortenoverschot de dominerende rol gaan spelen
Tabel 4 .
van bevolkingsgroei in % 1 )

1946-1950 . .
1951-1955 . .
1956-1960 . .

geboortenoverschot

vestigingsoverschot

totaal

17,2
26,2
60,9

82,8
73,8
39,1

100
100
100

Uit bet feit dat Noordoostpolder sinds 1959 een vertrekoverschot to zien geeft 2),
mag niet afgeleid worden dat de vestiging in bet gebied - die op de ontwikkeling van
de taal van bet gebied mede invloed zal uitoefenen - nu gering geworden is . Nog altijd
is het vertrekoverschot het resultant van relatief boge vertrek- en vestigingscijfers .
Tabel 5 . Jaarlijkse vestiging per 1000 van de gemiddelde bevolking (binnenlandse
migratie) s)
Nederland :
1958-1959
1962 1963

platteland

steden

40,3
41,8

39,6
38,3

Bron : C .B.S ., blad G .D. 8, 9 en 10 .
s) In dat jaar bedroeg het -82 . Bron : C.B .S . 1961, tabel 2 .
a) Bron : C .B.S . 1961 en 1965 .
1)
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Noordoostpolder

78
67,5

Het vestigingsoverschot in de jaren 1951-1955 bedroeg 10 .735, waarvan 10 .388 op
rekening van de binnenlandse en 347 op die van de buitenlandse immigratie komen .
Uit de leeftijdsverdeling valt of to lezen dat ook bet geboortenoverscbot ecbter onder deze
jonge bevolking zeer groot was ; bet bedroeg in 1951 en 1955 resp . 58,4 en 33,9°/00, voor
Nederland als gebeel was dit resp . 14,8 en 13, 8°/00 .
Om een overzicbt to krijgen van de beroepsstruktuur van Noordoostpolder plaatsen
we voor Noordoostpolder naast elkaar
a) de uitkomsten van de Algemene Woningtelling op 30 juni 1956, deze hebben betrekking op hoofden van buisboudens en alleenstaanden ;
b) de gegevens van de Directie van de Wieringermeer voor 1 juli 1957 ; deze hebben
betrekking op de totale beroepsbevolking
Tabel 6 .
hoofden van huish .
+ alleenstaanden
in een beroep
1956

bedrijfshoofden in de landbouw 27,7
bedrijfshoofden buiten de landbouw en vrije beroepen
4,9
landarbeiders
33,5
niet-agrarische arbeiders
10,6
overigen
23,3
100

totale beroepsbevolking
1957

24,9
3,8
38,8
15,9
16,6
100

Van de beroepsbevolking vindt dus een aanzienlijk deel werk op de landbouwbedrijven, bij de Woningtelling 63,7%, waarbij 1312 hoofden van agrarische bedrijven
geregistreerd werden . 1 ) Bij de Volkstelling 1960 werkte 51,6% van de totale beroepsbevolking in de landbouw, er waren toen 1 705 agrarische bedrijfshoofden . Uit een overzicht van de mannelijke beroepsbevolking, voor 1 januari 1966 samengesteld door de
gemeente Noordoostpolder, blijkt dat toen 47,9% van de mannen waarvan bet beroep
bekend was in de landbouw werkte, waarbij 1697 agrarische bedrijfshoofden werden
geteld. Al tekent zicb dus een dating of in bet aandeel van de agrarische beroepsbevolking
(de cijfers zijn niet exact vergelijkbaar), de konklusie kan luiden dat de agrarische sektor
in Noordoostpolder ten tijde van de onderzoekingen in Noordoostpolder sterk domineerde en nog altijd de belangrijkste bron van werkgelegenbeid vormt .
Willen we ons met bebulp van bescbukbare ambtelijke gegevens een beeld vormen
omtrent de spreektaal in Noordoostpolder, dan zijn we aangewezen op een weinig nauwkeurige indicator : de geografiscbe berkomst van de bewoners . In dit opzicbt zou vooral
belangrijk zijn de plaats resp, bet taalgebied waar de betrokkenen bet grootste deel van
bun jeugd hebben doorgebracbt, maar rubricering volgens dit uitgangspunt komt in de
gangbare statustiscbe reeksen niet voor . We zijn dus aangewezen op twee voor ons doe!
veel minder nauwkeurige indices : de geboorteprovincie en de provincie van berkomst
bij vestiging .
Uit tabel 1 blijkt dat aanvankelijk bet grootste kontingent immigranten Overijssel als
geboorteprovincie had, maar dat later Friesland de eerste plaats innam . Het aandeel
van Zeeland is tussen 1947 en 1957 flunk gestegen, terwijl ook Groningen en Drentbe
1 ) Zie C .B .S . ; z .j .B ., tabe131 B .
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een stijging vertonen. Noord- en Zuid-Holland geven daarentegen een teruggang to zien .
Bezien naar de provincie van waaruit men zich in Noordoostpolder vestigt ontstaat,
wanneer we de totale vestiging vanuit Nederland over de periode 1948 t/m 1957 1) en
de provincie van herkomst van de van elders gevestigde bewoners op 15 juli 1953 2 ) naast
elkaar plaatsen het volgende beeld :
Tabel 7 .
Provincie herkomst
(laatste woongemeente)
Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg
elders
Totaal

vestiging
1948/1952

bevolking 1953
van elders

vestiging
1953/1957

(10607)

gevestigd 3 )

(14076)

11,9
16,8
7,1
24,2
6,1
1,8
7,7
5,2
10,4
6,9
1,1
0,8

11,5
17
6,7
25
5,8
1,7
8,1
5,4
10,9
7
0,9

9,9
18,6
8,4
17
8,2
2,2
11
6,2
9,5
6,9
1,8
0,3

100

100

100

Als we de vestiging 1948/1952 vergelijken met de bevolking van 1953, dan is er een
zeer nauwe overeenkomst in de percentages . De spreiding van de vestiging voor 1947
naar laatste woonplaats zal dus waarschijnlijk maar weinig van die in de periode 1948/1952
afgeweken hebben . 4) Het heeft daarom zin de verdeling naar vorige woonplaats van
1953 to vergelijken met die van de geboorteprovincie in 1947 . Het wordt dan waarschijnlijk dat in de beginperiode van de kolonisatie de vestiging vanuit Groningen
(Zeeland is apart geval) en vooral uit Overijssel relatief weinig in die provincies geborenen heeft opgeleverd . Voor Overijssel lijkt de verklaring voornamelijk hierin to
liggen, dat in de eerste jaren na de oorlog toekomstige bewoners van Noordoostpolder
eerst gedurende enige tijd zich aan de rand van de polder - vaak in Overijssel
vestigden . Omgekeerd hebben meer immigranten Noord- en Zuid-Holland als geboorteprovincie gehad, dan uit de plaats van herkomst bij vestiging afgeleid zou kunnen
worden ; het betreft hier waarschijnlijk beoefenaren van meer gekwalificeerde beroepen
die relatief vaak in Noord- en Zuid-Holland geboren en opgeleid zijn, maar die daarna
in sterkere mate mobiel zijn geweest .
In de periode 1953-1957 blijkt, vergeleken met 1948-1952, de vestiging vanuit drie
provincies procentueel afgenomen, in volgorde van de omvang van de afneming : Overijssel, Groningen en Zeeland . Bij zeven provincies is het aandeel in de vestiging toegenomen, voor Noord-Holland en Gelderland komt dit het duidelijkst tot uiting . We
moeten er echter rekening mee houden dat remigratie naar Noordoostpolder (o.a, jongeren die tijdelijk naar het ouderlijk huffs terugkeren) het beeld beinvloedt .
Bron : C .B .S . Binnenlandse migratie naar richting, Noord-Oostelijke Polder .
Bron : Directie Wieringermeer .
e) Absoluut aantal niet gegeven .
4)
Met Zeeland als uitzondering, zie p . 6.
1)

s)
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Om het effekt van de migratie voor de verdeling naar geboorteprovincies to bepalen,
plaatsen we de cijfers voor de totale migratie van de periode 1948-1957 nog eens tussen
de verdelingen naar geboorteprovincie van 1947 en 1957 :
Tabel 8 .
geboorteprovincie
voor vestiging
1947
laatste woongem .
1948-1957
(1762)
(24683)
Groningen
8,9
. . . . . . . . . . . . .
Friesland
16,8
Drenthe
6
Overijssel . . . . . . . . . . . . . .
20
Gelderland
5,4
Utrecht
1,8
14,4
Noord-Holland
Zuid-Holland
9,8
Zeeland
5,6
8,9
Noord-Brabant
0,8
Limburg
1,6
elders
Totaal

100

10,7
18,1
7,9
20,1
7,2
2,1
9,5
5,8
9,9
6,8
1,4
0,5
100

geboorteprovincie
1957 1 )

10,7
18,5
7,8
20,2
6,5
1,9
10
5
10,4
6,9
1,3
0,3
100

Opvallend zijn hier Friesland en vooral Zeeland ; het aandeel in de geboorteprovincies is sterker gegroeid dan op grond van de beginsituatie 1947 en de migratie over
1948-1957 verwacht kan worden . De oorzaak zou kunnen zijn dat een relatief groter
deel van de in Zeeland en Friesland geborenen in etappes via andere provincies naar
Noordoostpolder ging trekken ; veel waarschijnlijker is echter dat we in de geboren
Zeeuwen en Friezen kategorieen moeten zien die naar verhouding weinig wegtrekken
als ze eenmaal in Noordoostpolder gevestigd zijn . Voor de taalsituatie lijkt dit van belang
to zijn .
Het in de periode 1948-1957 teruglopend aandeel van Groningen in de verdeling
naar laatste woongemeente (af to lezen uit tabel 6) heeft niet geleid tot een teruglopen
van het percentage voor de geboorteprovincies . De "Groningen" lijken dus eveneens
een sedentaire kategorie to vormen . Ook het duidelijk teruglopen van Overijssel als provincie van laatste woonplaats in genoemde periode komt in de verdeling naar geboorteprovincies nog niet tot uiting. Uit de gegevens valt dus niet op to maken dat de vestiging
vanuit Friesland en Overijssel, omdat die over kortere afstand plaatsvindt, ook van kortere duur zou zijn .
Omdat de gezinsmigratie in het algemeen een minder vlottend karakter heeft dan
de migratie van alleengaanden en omdat vestiging van alleengaanden vaak remigratie
van jonge voormalige bewoners van Noordoostpolder betreft, vergelijken we ook de
vestiging in Noordoostpolder naar provincie van herkomst, gesplitst in vestiging van
gezinsleden en alleengaanden

1 ) Absoluut aantal niet gegeven .
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Tabel 9 .
Vestiging 1)
Provincie herkomst
(laatste woongemeente)

Periode 1948-1952
Gezinsleden

EenAbs. tot.
lopenden (=100°/x)

Periode 1953-1957
Gezinsleden

EenAbs. tot.
lopenden (=100%)

Groningen
84,1
Friesland
81,1
Drenthe
79,2
Overijssel
79,9
Gelderland
58,4
66,3
Utrecht
N.-Holland
78,3
Z.-Holland
71,9
Zeeland
86,7
N.-Brabant
64,2
Limburg
52,2
Z .IJ.P
93,1
C .B.R

15,9
18,9
20,8
20,1
41,6
33,7
21,7
28,1
13,3
35,8
47,8
,6,9

1258
1787
753
2574
637
196
812
548
1110
732
113
,87

80,5
78,9
80,9
68,9
61,9
57,8
73,3
77,9
88,76,3
72,5
75,95,-

19,5
21,1
19,1
31,1
38,1
42,2
26,7
22,1
12,23,7
27,5
25,5,-

1396
2673
1185
2396
1147
308
1534
872
1333
956
244
12
20

Totaal binnenl . migratie . .

22,1

10607

75,9

24,1

14076

77,9

Het blijkt dat de vestiging vanuit Zeeland, die vanuit de noordelijke provincies en
die vanuit Noord- en Zuid-Holland over de gehele periode een relatief sterke gezinskomponent toont . Opmerkelijk is dat de reeds gekonstateerde teruggang van de vestiging
vanuit Overijssel (tabel 6) gepaard gaat met een duidelijke relatieve Baling van de gezinsmigratie. De invloed van Overijssel op de taal lijkt daardoor nog sterker of to nemen .
Omgekeerd neemt het gezinsaandeel in de vestiging vanuit Noord-Brabant toe .
Voor de ontwikkeling van de taal is ook belangrijk, hoe de verschillende herkomstkategorieen in de beroepsstruktuur zijn terechtgekomen .
Voor de pachters, binnen het geheel van Noordoostpolder een belangrijke groep,
beschikken we in wat ruimere mate over gegevens betreffende de geboorteprovincie
1) van 811 in de zomer van 1942 in Noordoostpolder werkzame boerenzoons ; een
aanzienlijk deel hiervan is later pachter geworden 2 ) ;
2) van 499 pachters na de uitgifte 1950 3 ) ;
3) van 1661 pachters op 1 januari 1960 3) .

1) Bron : C.B .S ., Binnenlandse migratie naar richting, Noord-Oostelijke Polder .
2) Bron : Takes 1947, pag . 37.
3) Bron : Directie Wieringermeer.
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Tabel 10 .
Geboorteprovincie pachters
(boerenzoons)
Groningen
Friesland
Drenthe .
Overijssel
Gelderland
Utrecht .
N .-Holland
Z .-Holland
Zeeland .
N .-Brabant
Limburg .
elders . .

. .
.
. .
.
. .
. .
.
. .
. .
.
. .
. .

Totaal

. .
. .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

1942

1950

1960

9
17,6
10,4
13,9
9,3
0,9
9,7
5,3
10,2
8,9
4,4
0,4

12,6
11
5,4
8
7
0,8
6,8
4,8
28,7
12,8
2
,-

9,5
13,2
6,4
7,7
7,5
1,3
11,4
5,9
21,8
12
3,3

100

100

100

We zien dat onder de boerenzoons in 1942 de geboren Groningen, Brabanders,
maar vooral ook Zeeuwen relatief weinig vertegenwoordigd waren in vergelijking met
het aandeel dat ze later voor de pachters leveren . Tussen 1950 en 1960 is vooral het aandeel van de in Noord-Holland geborenen gestegen, dat van de Groningen en vooral dat
van de Zeeuwen blijkt gedaald to zijn .
In de periode van de eerste uitgiften - ook voor de omgangstaal waarschijnlijk een
belangrijke ontwikkelingsfase - hebben de Zeeuwen onder de pachters een duidelijk
numeriek overwicht gehad.
Vergelijken we de geboorteprovincie - verdeling voor de pachters van 1960 met
die van de Volkstelling 1960 voor de gehele Noordoostpolderbevolking (tabel 1), dan
blijkt dat Overijssel, Friesland, Drenthe en Groningen naar verhouding onder de pachters
minder sterk vertegenwoordigd zijn . De toonaangevende rol die de "Groningse" pachters
volgens de heersende opvatting in Noordoostpolder zouden spelen, wordt door de ten
beschikking staande gegevens niet verduidelijkt . Daarbij mogen we echter niet uit het
oog verliezen dat kategorieen zeer wel toonaangevend kunnen zijn zonder dat dit in
aantallen personen, behorend tot die kategorieen, tot uiting komt . De geboren Zeeuwen
en Noord-Brabanders blijken onder de pachters relatief aanmerkelijk sterker vertegenwoordigd to zijn dan in de totale bevolking .
Voor andere beroepskategorieen zijn voornamelijk gegevens omtrent herkomst naar
laatste woonplaats beschikbaar. We geven daarvoor eerst enkele verdelingen, betrekking
hebbend op een ruimere kategorie van werknemers en we! :
a)

b)

Laatste woonplaats van 2492 voor 1 januari aangenomen ontginningsarbeiders,
in de zomer van 1942 nog in N .O .P, werkzaam. 1) De aanneming van veel meer
vlottende werknemerskategorieen begon pas in 1942 op grotere schaal, zodat degenen die voor januari 1942 als ontginningsarbeider werkzaam waren als een vaste
kern beschouwd mogen worden ;
Idem van 3609 werknemers, waaronder 305 boerenzoons, eind 1950 in Noordoostpolder werkzaam . 2) Een belangrijk deel hiervan woonde niet in de polder .

1 ) Bron : Takes 1947, pag . 36 .
$) Bron : Directie Wieringermeer .
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c)
d)

Idem in 1951 van 1634 werknemers vobr hun vestiging in Noordoostpolder .')
Idem van 933 gezinshoofden-werknemers die zich in 1950 en in 1951 in Noordoostpolder gevestigd hebben. 2 )

Tabel 11 .
Provincie herkomst
(laatste woongemeente)

ontginningsarbeiders
1942

werknemers
1950

(2492)

(3609)

(1634)

(933)

13,8
17,8
18,2
20,9
9
1,9
3,3
3,9
2,3
7,6

10,6
18,5
6,6
29,5
6
0,9
9,3
4,9
4,5
8

16,1
13,9
9,1
22,6
3,6
1,4
7,8
4,7
13
5,9

1,3

1,2

1
0,9

100

100

Groningen
3,9
Friesland
28,6
Drenthe
4,7
Overijssel
17,5
Gelderland
11,9
Utrecht
1,7
11,3
N .-Holland
Z .-Holland
7,2
Zeeland
4,3
N .-Brabant .
7,8
Limburg
1,1
elders
Totaal

100

werknemers
vestiging gezinsh.1951
werknemers
in N.O .P. wonend in 1950/51 in .N.O.P,

100

Dat under de werkers van het eerste uur, voor het overgrote deel nog met vaste
woonplaats buiten de polder, er velen voorkwamen die in Overijssel en Friesland woonden, behoeft ons niet to verwonderen . In vergelijking met Overijssel lijkt het kontingent
in Friesland wonenden echter grout . Vergeleken met 1942 zien we in 1950 een sterke
teruggang van Friesland en Noord-Holland en - minder opvallend - ook van ZuidHolland en Zeeland . Voor wat taalvorming in de werksfeer van de zijde van de werknemers betreft, lijkt de invloed van Friesland en Holland dus in de begintijd aanmerkelijk
sterker geweest to zijn dan in de latere perioden . Daarentegen lijkt de invloed van Groningen, Drenthe en - in mindere mate - Overijssel gestegen to zijn . Opmerkelijk is
het lage percentage van Zeeland, dat als geboorteprovincie van pachters zo'n grout aandeel heeft.
Uit de vergelijking van de laatste woonplaats van de werknemers in 1950 met die
van de in Noordoostpolder wonende werknemers vobr hun vestiging wordt duidelijk
welke kategorieen een relatief sterker belangstelling voor tewerkstelling en vestiging in
Noordoostpolder hadden . Holland en Zeeland, in 1950 t .o.v . 1942 teruggelopen, blijken
hier weer sterker vertegenwoordigd, ook Overijssel geeft een hoger percentage inwonenden dan op grond van de tewerkstellingscijfers to verwachten viel . Drenthe echter en,
- zij het minder uitgesproken - Groningen en Gelderland, leveren minder inwonenden
op dan de tewerkstellingscijfers doen vermoeden .
Wanneer we de vestiging van gezinshoofdenwerknemers in de periode 1950/-'51
in de beschouwing betrekken, kunnen we ons ook een beeld vormen omtrent de herkomst
van de vroege bewoners . Verschillen tussen de percentages voor in 1951 in de Noordoostpolder wonenden en voor zich in 1950/'51 daar vestigenden geven aan welke kategorieen
1) Bron : Directie Wieringermeer .
2 ) Bron : C .B .S., Binnenlandse migratie naar richting, Noord-Oostelijke Polder.
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aanvankelijk sterker of minder sterk vertegenwoordigd waren . Omdat we gezinshoofden
vergelijken met de totale werknemerskategorie (waaronder gezinsleden en hoofden van
huishoudens die niet tevens gezinshoofd zijn) is voorzichtigheid geboden . Duidelijk wordt
echter, dat de vestiging vanuit Friesland en Overijssel vooral vroege vestigingen (voor
1950) betrof en die vanuit Zeeland en Groningen vooral late vestigingen frond 1950) .
Voor 1 juli 1951 is de verdeling van enkele kategorieen in de Noordoostpolder gevestigde beroepsbeoefenaren naar laatste woonplaats voor de vestiging bekend . 1 ) We
verdelen daarbij in Directie-arbeiders (land- en vakarbeiders), landarbeiders in partikuliere dienst en ambtelijk of leidinggevend personeel (niet-arbeiders dus) . Voor 1950
en 1951 hebben we ook gegevens van het C .B .S . betreffende de migratie van gezinshoofden, gesplitst naar beroepsgroepen . Na hergroepering werden de kategorieen : landarbeiders, niet-agrarische arbeiders, overige beroepsbeoefenaren . Daarnaast beschikken
we over herkomstverdeling naar laatste woonplaats voor 816 gehuwde landarbeiders,
in de polder wonend en daar werkzaam bij een pachter op 1 januari 1953 .
Het overzicht in tabelvorm wordt dan
Tabel 12 .
Provincie herkomst

vestiging gezinshoofd

(laatste woongemeente)

1950 en 1951
waarvan
totaal
werknemers

Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Gelderland
Utrecht
N .-Holland
Z .-Holland
Zeeland
N .-Brabant
Limburg
elders
Totaal

1)

(933)
16,1
13,9
9,1
22,6
3,6
1,4
7,8
4,7
13
5,9
1
0,9
100

landarbeiders

niet-agrar .
arbeiders

nietarbeiders

(611)
18,7
13,1
8,5
18,5
3,1
0,5
7
3,8
17,8
8,2
0,8

(184)
14,1
16,3
12
28,8
4,9
2,2
6,5
4,9
3,3
2,2,
0,5
4,3

(138)
7,2
14,4
8,0
32,6
4,4
4,4
13,0
8,7
4,4
0,7
2,2

100

100

100

Bron : Directie Wieringermeer .
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Tabel 13 .
wonend in N .O .P.
Provincie herkomst
(laatste woongemeente)

in 1951

in 1953

waarvan
totaal
werknemers

Totaal

gehuwde
landarb .
in dienst
van
pachters

Directiearb .

landarb .
in dienst
van
pachters

ambt . of
leidingg .
beroep

(1634)

(463)

(472)

(440)

$)

(816)

10,6
18,5
6,6
29,5

14,9
15,5
8,3
23,1

8,8
12
4,3

11,5
17
6,7

15,5
17,5

36,6

25

6,8

0,9

7,6
21,4
7,2
27,6
8,4
0,7

9,3
4,9

6,3
5

0,2
5,1

5
1
18,9

3,6

4,1

4,5

3,5
10,8
1,5

8,7
12,8
1

4
4,5
1,1

1)

Groningen
Friesland .
Drenthe . .
Overijssel .
Gelderland
Utrecht
N .-Holland
Z .-Holland
Zeeland
N.-Brabant
Limburg .
elders . .

totaal
van elders
gevestigd

6

8
1,2
100

100

100

100

5,8
1,7
8,1
5,4

9,3
16,8
6,1
0,5
5,1

3,6

10,9

8,7

7
0,9

16
0,9

100

100

De uitkomsten van tabel 12 en tabel 13 samenvattend met die van de voorgaande
tabellen kunnen we de volgende konklusies formuleren
1) De vestiging vanuit Overijssel is kwantitatief bet belangrijkst geweest in de periods
tot 1957 . Dit geldt ook wanneer we letten op de geboorteprovincie, maar als geboorteprovincie van pachters komt Overijssel pas op de vijfde plaats in 1950, op de zesde
in 1960 . Het aandeel van Overijssel als geboorteprovincie van in N .O .P. werkzame
boerenzoons in 1942 lag aanmerkelijk hoger dan bet latere percentage als geboorteprovincie van pachters . In 1950 lag bet percentage beroepsbeoefenaren dat in Overijssel
woonde of daar voor zijn komst naar Noordoostpolder gewoond had, hoger dan in 1942
toen Friesland als provincie van herkomst (laatste woongemeente) sterk domineerde .
Van bet begin of heeft, als bet om vestiging in Noordoostpolder ging, Overijssel ecbter
de boofdrol gespeeld . In 1953 had 25% van de van elders gekomen woonbevolking zicb
vanuit Overijssel gevestigd ; onder deze kategorie waren werknemers relatief sterk vertegenwoordigd, onder deze werknemers kwamen niet-agrarische arbeiders en ambtelijke
of leidinggevende beroepen naar verbouding bet meeste voor. De vestiging vanuit Overijssel was vooral vbbr 1953 omvangrijk, daarna is bet aandeel aanzienlijk gedaald. Opvallend is daarbij dat Overijssel als geboorteprovincie niet achteruitgaat, dit wijst erop
dat vestiging vanuit Overijssel waarscbijnlijk een relatief permanents vestiging is . Bij
bet beoordelen van de uitwerking die bet teruglopen van de vestiging vanuit Overijssel
1) Er is diskrepantie met de cijfers van nevenstaande kolommen van 1951, omdat niet-agrarische
arbeiders die niet bij de Directie werken in het totaal zijn opgenomen .
a) Absolute aantal niet gegeven .
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in de periode 1953-1957 gehad zou kunnen hebben, dient echter bedacht to worden dat
- zoals hierna nog zal blijken - bet forensisme vanuit Overijssel een frekwent voorkomend verschijnsel gebleven is .
2) In Friesland woonde in 1942 een hoog percentage van de in N .O .P. werkzamen,
bet lagere percentage van 1950 komt overeen met bet aandeel als geboorteprovincie,
dat in de periode 1947-1957 iets steeg . Er waren in 1950 naar verhouding aanmerkelijk
minder pachters in Friesland geboren dan er in 1942 Friese boerenzoons in N .O .P .
werkten . Evenals bij Overijssel overwegen naar verhouding bij vestiging vanuit Friesland
niet-agrarische arbeiders, de ambtelijke en leidinggevende beroepen zijn echter minder
sterk vertegenwoordigd. De vestiging van alleentrekkenden was voor 1950 relatief
gering, maar is sindsdien gestegen .
3) Groningen was in 1942 de woonprovincie van een relatief gering aantal in Noordoostpolder werkzamen, in 1950 was dat aantal flunk opgelopen (13,8%) . De vestiging vanuit Groningen is vooral rond 1950 omvangrijk geweest en daarna weer wat afgenomen . Onder de vestigingen komen relatief veel agrariers en weinig beoefenaren van
ambtelijke of leidinggevende beroepen buiten de landbouw voor .
4) Uit Zeeland waren zowel in 1942 als in 1950 relatief weinig mensen in Noordoostpolder werkzaam, rond 1950 komt de sterke instroming, bet aantal vanuit Zeeland
gevestigde werknemers is echter in 1951 nog maar 4,5% . Behalve landbouwers hebben
zich in de jaren rond 1950 naar verhouding veel landarbeiders uit Zeeland in Noordoostpolder gevestigd, maar in 1953 was bet percentage onder de gebuwde landarbeiders toch
maar 8,7% . Ook vanuit Zeeland is de vestiging van ambtelijke en leidinggevende beroepsbeoefenaren relatief gering geweest .
5) Noord-Holland gaf voor 1942 een beduidend hoger percentage in de polder werkzamen dan voor 1950, bet aandeel in de vestiging van Noord-Holland nam daarna
wat toe, maar omdat bet percentage personen dat met Noord-Holland als provincie van
herkomst of als geboorteprovincie in Noordoostpolder woonde afnam, moeten we aannemen dat bet bier een tamelijk vlottende bevolkingskategorie betreft . Deze had een
relatief groot aandeel van personen in ambtelijke en leidinggevende beroepen .
6) Uit Drentbe kwam in 1950 van de in Noordoostpolder werkzame beroepsbeoefenaren 18,2%, de cijfers voor vestiging en gevestigd zijn blijven daar echter bij achter .
De invloed op de taal lijkt dus afgenomen to zijn .
7) Noord-Brabant heeft als provincie van berkomst over de gebele periode zowel voor
vestigingen als voor gevestigd zijn een stabiel aandeel : 6 a 9% . Onder de gevestigden vinden we relatief veel landarbeiders .
8) Gelderland had in 1942 een groter aandeel als herkomstprovincie van de beroepsbevolking dan later in vestiging en gevestigd zijn . Vestiging vanuit Gelderland is
in later tijd weer wat toegenomen .
9) Hetzelfde beeld vertoont Zuid-Holland, al is de toeneming bier gering ; als geboorteprovincie liep Zuid-Holland zelfs duidelijk terug .
10) Limburg en Utrecht nemen in de migratie van Noordoostpolder een onbelangrijke
plaats in .
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4.

VERHOUDING ALGEMEEN NEDERLANI)S EN SPREEKTAAL

In onze eeuw is men het Algemeen Nederlands als zelfstandig probleem gaan bestuderen.
Het zou ons to ver voeren to refereren aan alle werken en artikelen, die over dit
onderwerp de laatste vijftig jaar het licht hebben gezien . We beperken ons daarom tot
de voornaamste kwesties, waarna we onze eigen inzichten over dit probleem naar voren
zullen brengen .
Afgezien van veel polemiek over de juiste benaming van het begrip, zijn de voornaamste vragen die aan de orde komen
1) bestaat er een Algemeen Nederlands?
2) wat dient tot het Algemeen Nederlands gerekend to worden?
Op beide kwesties geeft Prof. W. Gs Hellinga een onomwonden antwoord : "Natuurlijk bestaat er een Algemeen Beschaafd Nederlands : de schrijftaal - genuanceerd
in syntaxis, woorden en uitdrukkingen ." 1)
Een oordeel waarbij Dr . G . S . Overdiep zich aansluit 2) : "Allereerst is onze mening,
dat een 'algemeene' taal alleen 'algemeen' kan zijn, wanneer zij is gebonden aan algemeen geldige regulering der taalvormen en beperkende regelmaat in gebruik van woorden
in een geschreven taalvorm kunnen worden gesteld en gevoegd . Wij nemen dus aan, dat
er een algemene verkeerstaal is, die wij schrijven en lezen, maar dat die algemeenheid
bestaat in normen, dat wil zeggen abstracties uit de feitelijke taal, grootste-gemene-delers
zo men wil. Wil iemand algemeen begrepen worden bij spreken en schrijven, dan richt
hij zijn uitspraak, spreek- en schrijftrant, woordenkeus, wendingen van de zinsbouw,
naar de vormen en normen der geschreven taalverkeerstaal, zonder daarbij het gesproken
Algemeen-Beschaafd als tussenstation to passeren" .
Prof. C . B . van Haeringen gaat voor Beschaafd Nederlands uit van de stelling van
Jespersen : Beschaafd spreekt hij aan wiens uitspraak men niet horen kan uit welke streek
hij afkomstig is, maar hij blijft in dit strak gebonden Algemeen beschaafd een eenheid
met nuances herkennen . 3) Wat tot het gebied van het Algemeen Nederlands gerekend
dient to worden, is voor hem moeilijker to beantwoorden dan de vraag : Wat is beslist
geen Algemeen Beschaafd? Als grenzen stelt hij dan de vulgaire taal en het dialekt . Het
blijft een verschuiven van de moeilijkheid, want hier springt onmiddellijk de vraag naar
voren : wat is dan een vulgarisms en wat een dialektisme?
Dr. L . Kaiser wil daarom in dezelfde gedachtengang doordenkend de standaardtaal
vaststellen. 4 ) Daar dit projekt in opzet statisch ingesteld was en geen ruimte list voor
veranderingen in de taal, werd haar taaldespotisme verweten . 5 )
Prof. Dr . G. G. Kloeke tenslotte ziet het verzorgd Nederlands in zijn geheel als een
ideaal, een latent element in de Nederlandse taal, dat evenwel toch gekonkretiseerd is
in de schriftelijke overleveringen . 6) In feite ontkent hij dus het konkrete bestaan van het
Hellinga, 1938 .
Overdiep, 1949, pag. 9.
• De Nieuwe Taalgids, XVIII, 65 .
• Onze Taaltuin, III, 343 .
b) Guittart : (De Nieuwe Taalgids (1934) XXIX, 380) : "We missen het recht en het is taalkundig
onwetenschappelijk hier to willen ingrijpen door eerst een standaard-uitspraak to gaan vaststellen en
die dan voor to schrijven" .
6) Kloeke : 1951 .
•

18

Algemeen Nederlands, een reden waarom hij ter aanduiding de term "Verzorgd Nederlands" kiest .
Het is echter uit de aard van het onderwerp van tit boek nodig een duidelijke begrenzing to geven van wat hier onder Algemeen Nederlands verstaan zal worden .
Allereerst dient het begrip Algemeen Nederlands ons inziens onderscheiden te worden in het ideele Algemeen Beschaafd en het reele Algemeen Beschaafd .
Het ideele A-N, is de norm die de "beschaafden" (de 3% van Kloeke dus) aanleggen
en die min of meer overgenomen worth door de overige Nederlanders . Een ideaal dus
tat boven een reeel niveau moet liggen, "anders zou het immers geen aanspraak mogen
ma en op a naam "ideaal" ."
Deze norm is historisch gegroeid uit bet Hollands, beinvloed door andere dialekten
en vooral ook door de schrijftaal (zie schema pag . 21) . Het groeit en verandert nog steeds
(en zal tit blijven doen) door neuwe toevoegingen uit deze drie elementen ; door sterkere
of zwakkere nadruk op een van deze, of tengevolge van de veranderde verhouding in de
samenstelling door deze bouwstoffen .
Dit ideele Algemeen Nederlands zouden we kunnen vergelijken met wat De Saussure
"langue" noemt .
De verhouding spreektaal-Algemeen Nederlands is een kwestie van een min of meer ;
het is een naderen tot ; een nooit bereiken van de "langue" . De spreektaal, die veel meer
gedifferentieerd dynamisch is samengesteld en voortgekomen is uit de heemtaal, grijpt
naar bet Algemeen Nederlands terug als naar bet bindmiddel, tat de spreektaal agemeen
en daardoor Nederlands kan maken . Alle spreektaal, waarmee "men verder kijkt tan
de news van zijn broer", heeft de behoefte aan een koine . Dit is echter niet de schrijftaal,
dock bet Algemeen Nederlands . De parole heeft de schrijftaal slechts als richtsnoer en
zij gebruikt haar slechts in zoverre als haar eigen interpretatie ervan, getoetst aan de
langue, bet toelaat .
Iemand die 60 uitspreekt als zestig (i .p .v, sestig) stelt zich buiten de wet, hoewel hij
de schrijftaal als norm neemt . Zijn uitspraak is niet juist, omdat hij bet gezag van het Algemeen Nederlands naast zich neergelegd beeft . Hij zal pas tan weer in bet gelijk gesteld
worden., wanneer "iedereen" bet zegt, maar tan is zestig ook niet meer een spellinguitspraak, maar Algemeen Nederlands .
Dat dergelijke buitenbeentjes in de taal onder bepaalde omstandigheden een grote,
ja zelfs op den duur taalveranderende invloed bebben, is overduidelijk aangetoond door
Prof. C . B . van Haeringen in diverse publikaties . 1 ) Gedurende deze incubatietijd mogen
we evenwel een dergelijke, afwijkende vorm nog niet tot bet Algemeen Nederlands rekenen, maar moeten we tit eerder zien als een persoonlijke, of groeps-realisatie van een
bepaalde mogelijkheid tot variatie van bet Algemeen Nederlands . Intussen is hiermee
niet gezegd, tat alle veranderingen dezelfde couveuse doormaken, of van dezelfde oorsprong zijn . Nieuwe vormen en mogelijkheden in bet Algemeen Nederlands vinden bun
oorsprong zowel in de spreektaal als in de schrijftaal . Nieuwe woorden in bet Algemeen
Nederlands zullen de spreektaal meestal slechts bereiken door de schrijftaal, waarbij we
tan vooral moeten denken aan bet populariseren van wetenschappelijke en tecbnische
termen (epbemere uitdrukkingen overgenomen van populaire cabaretiers blijven uiteraard buiten beschouwing) . Van de andere kant : ook een dialektwoord zal de spreektaal
slechts bereiken via bet geschreven woord .
De drijfveer van bet trachten van de parole naar de langue is de zucbt tot bredere,
tot algemenere verstaanbaarheid . Dit wordt niet alleen geillustreerd door de vlucbt, die
1 ) Cf. : De Nieuwe Taalgids XVIII, 65 ; XLII, 1 ; XLIV, 316 .
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het gebruik van het Algemeen Nederlands genomen heeft, juist tengevolge van grotere
kultuurspreiding, breder sociaal kontakt en meer mogelijkheid our met sprekers van een
ander dialekt in aanraking to komen, maar het blijkt ook uit het feit, dat waar de behoefte
aan algemeenheid wegvalt, men al spoedig weer teruggrijpt naar een bijzondere taal .
Hieruit is het to verklaren, dat Limburgers en Friezen onder elkaar geneigd zijn hun
landstaal to spreken . Tevens mogen we wijzen op de taal der verliefden, de moeder-kindtaal en de aparte taal voor huisgenoten en intimi . Dit bijzondere kontakt vermijdt de
algemene taal en keert terug naar het "oude, vertrouwde", naar het "wo die Sonne zuerst den Himmel vor ihm aufschloss". Zelfs al mocht de persoon in kwestie van huffs uit
een A .-N .-spreker zijn, dan nog zal hij door bepaalde opzettelijke afwijkingen trachten
een nieuwe, bijzondere taal to scheppen . Bewijzen hiervoor vinden we niet alleen in het
dagelijkse leven rond ons heen, maar ook op diverse plaatsen in de literatuur .
Met personen, die men meer dan gewoon genegen is, zal men anders spreken dan
met de "wereld", our hierdoor al als het ware de intieme kring van de persoonlijke verhouding to symboliseren . Het aantal synoniemen voor kus-zoen in het Algemeen Nederlands zal men, wanneer men de dialektuitdrukkingen er bij telt, misschien tot een twintig
kunnen uitbreiden, maar het zal een veelvoud daarvan worden als alle verloofden en
gehuwden hun uitdrukking voor dit begrip zouden prijsgeven.
Het Algemeen Nederlands is wel in bredere kring verstaanbaar, maar het is de taal
van het verstand die zich tot allen richt en daardoor eager, abstrakter in wezen .
De taal der intimi is die van het hart, die de openbaarheid mijdt, maar zich aftekenend tegen het fond van het wederzijds vertrouwen, niet meer mis to verstaan is en
in al zijn beknoptheid en sours eigenaardigheid van vorm, het meest konkreet is in de
gegeven situatie . Hoe duidelijker een taal wil zijn, des to meer zal zij andere middelen to
bast nemen dan het "conventionele teken", naarmate de voorwaarden tot zinvolle representatie van de vitale aandoening 1 ) beter vervuld zijn, zal het kontakt in de taal en
daarmee de "zeggingskracht" van de spreker groter zijn . Waar het Algemeen Nederlands
een norm moet blijven, zal het zich hiermee suo genere beroven van de mogelijkheid
tot het individueel toegespitste taalgebruik . Het Algemeen Nederlands in statiegewaad
- en dit draagt zij krachtens haar wezen - is aan het protokol gebonden .
Tussen deze twee polen : het Algemeen Nederlands en de bijzondere taal beweegt
zich de spreektaal . Naarmate de gesprekspartner verder uit de persoonlijke sfeer verwijderd is, zal men meer pogen gebruik to maken van de langue, de koine ; hoe vertrouwder hij is des to meer grijpt de spreker terug naar het bijzondere, het intieme. Deze afstand hoeft niet altijd sociaal to zijn (de meerdere tot de mindere), maar kan ook berusten op een innerlijke onwil tot gelijkheid . Daarentegen words het afdalen van een
hooggeplaatst funktionaris tot de volkstaal door zijn ondergeschikten die hij hiermee
benadert, meestal zeer gewaardeerd . In dit laatste geval speelt men met deze mogelijkheid in de taal : niet de vertrouwdheid is in eerste instantie aanwezig, maar de schijn
van vertrouwdheid, waaruit zich het vertrouwen kan ontwikkelen .
Met opzet is hierboven gezegd, dat de spreektaal haar wortels heeft in de heemtaal .
Weijnen verstaat hieronder een dialekt onder zeer bepaalde kondities ; heemtaal is
voor iemand het dialekt van zijn woonruimte. 2 ) Wij zouden deze betekenis willen uitbreiden en heemtaal willen formuleren als de taal, waarmee de mens het eerst in aanraking komt, het fundament waarop later school en maatschappij zullen voortbouwen ;
anders gezegd : het "volkskundige" in de taal . Waar Weijnen heemtaal dus alleen toe1)

Cf. Ellerbeck : 1939 .

2 ) Weijnen : 1948, pag . 8.
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Dominants taal :
„Hollands"

Schrijftaal

n

„langue"
ALGEMEEN NEDERLANDS

T
Volkstaal

Dialect
y
SPREEKTAAL

„parole"

HEEMTAAL
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past als een bepaalde vorm van het dialekt, kan voor ons de heemtaal een realisatie van
ieder der taallagen zijn ; Algemeen Nederlands, volkstaal en dialect (zie schema) .
Evenmin als de spreektaal bestaat de heemtaal zuiver uit een van deze drie elementen, maar zij is een synthese hic et nunc geworden, waarin de samenstellende delen
nauwelijks nog to onderscheiden zijn . Een pants rhei, waarvan geen momentopname
to maken is, omdat de taal naar haar wezen voortdurend vervloeit en van moment tot
moment speelt met de haar samenstellende elementen . Maken we een beschrijving van
een taal, dan zijn we gedwongen haar vast to leggen op een bepaald ogenblik of gunstiger :
op bepaalde ogenblikken . Hiermee wordt echter de notitie ipso facto een abstraktie,
"een beeld op de wand van de grot" . Nooit ervaren we beter de abstraktie van een foto,
dan wanneer we - zoals in sommige films weleens gebeurt - de voorstelling plotseling
tot leven zien komen . Dat ene ogenblik waarop de figuren uit hun stijfheid ontwaken
doet bijna altijd komisch aan, maar het is sevens het moment waarop we het abstrakte
(het levenloze zo men wil) het diepst ervaren .
De heemtaal berust op een synthese in ons onderbewustzijn van de elementen van
de vroegst ervaren taal en tot een geheel gekomen met de synthese van de wijzen, waarop de sprekers deze taal als persoonlijk instrument hanteerden . Waar wij de heemtaal
nog verder zouden willen ontleden komen we in een "loca nocte tacentia late" . De realisatie van de taal, zowel naar woordkeus als naar zinsbouw is hic et nunc gebonden aan
de keuze van het register, waarbij de spreker naargelang de omstandigheden, zijn aard
of behoefte een taalphase kan kiezen die ergens tussen zijn heemtaal en bet Algemeen
Nederlands ligt . Deze realisatie geldt slechts zolang als die omstandigheden of behoeften
voortduren ; veranderen deze, dan zal hij opnieuw zijn keuze bepalen . Het spreken van
een bepaald persoon, maar ook zelfs zijn gesprek, blijft een voortdurend spelen met en
bespelen van de mogelijkheden die tussen deze twee taaluitersten liggen .
Intussen is bet duidelijk, dat iedere spreker gebonden blijft aan het karakter en de
mogelijkheden van zijn eigen instrument, waarvan we bet eigen taalvermogen mogen
samenvatten onder de naam "intonatie" . ("Denn eben wo Begriffe feblen, da stellt emn
Wort zu rechter Zeit sick emn . . . . ") . Een nadere analyse hiervan lijkt ons voorshands
nog niet mogelijk . Hetgeen Prof. Vidos schrijft over de Romaanse talen, gelds ook voor
het Nederlands : "De intonatie is, zoals bij iedere taal, ook bij de Romaanse talen bet intiemste van deze talen, waarin zich bun eigenaardigheid bet meest openbaart . Wat op
dit gebied voorlopig nog verhindert wetenschappelijke vaststellingen to doen, is niet zo
zeer bet gebrek aan experimentele onderzoekingen, ofscboon ook deze nog lang niet ver
genoeg gevorderd zijn, maar bet ontbreken van concrete normen, van een metbodologie,
waardoor men in staat gesteld zou worden de resultaten van waarnemingen en onderzoekingen to interpreteren, zodat wij belaas voor de Romaanse talen niet in staat zijn
concreet to bepalen, waarin eigenlijk de eigenaardigheid van bun intonatie bestaat" . 1 )
Niettegenstaande bet specifieke van een taal - dus ook van een dialekt - zich blijft
onttrekken aan een exakte formule, kan men binnen bet Nederlands taalgebied groepen
van dialekten onderscheiden waarvan de verscbillende streektalen gemeenschappelijke
kenmerken vertonen . Zo kennen wij een "jij" en een "gij" gebied, een "ui" en een
gebied en vele andere isoglossen . De grote moeilijkheid is echter, dat waar in bet ene opzicht dialekten bijeen boren zij in andere opzichten weer van elkaar verscbillen .
Naast onze bescbouwingen over bet "ideele Algemene Nederlands" blijft nog de
vraag naar bet reele Algemene Nederlands . Hieronder wensen wij to verstaan die vorm
van spreken, die men berkent als beschaafd, verzorgd spreken . Om vast to stellen wat
hiertoe al dan niet gerekend kan worden bebben wij de knoop doorgehakt en - ons be1) Vidos : 1956, pag . 345 .
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roepend op de beschaafden-taal, waarmee men eeuwenlang het Algemeen Nederlands
formuleerde -, hebben we stoutmoedig het eigen taalgebruik van de onderzoeker tot
de enig
kriterium bij het onderzoek van het materiaal gekozen . Met deze maatstaf
praktisch hanteerbare - zijn de gegeven taalvormen onderzocht .

5.

SOCIOLINGUISTISCHE VERHOUDINGEN IN DE NOORDOOSTPOLDER

In het voorafgaande werd er op gewezen, dat, in vergelijking met overig Nederland
de gezinnen in Noordoostpolder jong en kinderrijk genoemd moeten worden . Voor een
groot deel is hiervan de oorzaak gelegen in de kunstmatige samenstelling van de bevolking . Zij bestaat immers uit "emigranten", die uit het Oude Land weggetrokken zijn
op een leeftijd waarop zij nog een bestaan konden opbouwen . Derhalve is de leeftijd van
de "hoofden van huishoudens" relatief laag. Dit feit op zich is natuurlijk nog geen verklaring voor het betrekkelijk grote gezin, dat in de polder aanwezig is . Wellicht spreekt
de welvaart en de ruimere behuizing ook een woord mee bij het bepalen van de gezinsgrootte. Op het Oude Land zijn de huishoudens van twee personen in de meerderheid,
maar in de N.O .P. zijn ze verreweg in de minderheid . Het duidelijkst spreekt wellicht
de divergentie tussen de gezinnen met vier personen en die met vijf en meer : in Nederland is de laatste groep ongeveer 40% groter dan de eerste, terwiji in de N .O .P. meer
dan 50% meer huishoudens bestaande uit vijf personen en groter zijn dan gezinnen van
vier personen . Natuurlijk spreekt ook hier de faktor van "het jonge gezin" mee . Op het
Oude Land kunnen immers de gezinnen van vier personen ontstaan zijn uit grotere huishoudens, waarvan de kinderen door huwelijk of anderszins weggetrokken zijn, terwiji
ten tijde van het onderzoek in de polder vrijwel nog alle kinderen rond "moeders pappot"
zitten . Intussen blijft dit feit, welke oorzaken het dan ook moge hebben, van belang voor
de taal van de polder, omdat daarom meer dan elders de taal van de kinderen gewicht
in de schaal zal leggen bij de verdere ontwikkeling van de polder . Bovendien is het belangrijk vast to stellen, dat de kinderen een aantal "taalvoorbeelden"zullen hebben, dat
relatief kleiner is, dan elders in den lande . Hierin schuilt wellicht een faktor die divergentie in de taal bemoeilijkt . Van de andere kant echter zijn de talen waarnaar de kinderen zich kunnen richten veel sterker uiteenlopend dan elders in Nederland, zodat in
het licht van deze achtergrond die eenheidbevorderende faktor weer verkleind wordt .
Een faktor die deze tendens weer doorkruist, kan het sterke standsbewustzijn vormen
dat veel van de bewoners van de N .O .P . eigen schijnt to zijn . In de jaren van het taalonderzoek selekteerde men vaak zeer sterk degenen met wie men omging . Dit gold ook
voor de kinderen . Zo bereikten ons opmerkingen, dat boeren met 48 HA grond niet toestonden dat hun kroost met dat van pachters met 36 HA speelde ; die van 36 HA niet
met die van 24 HA, etc . Het is natuurlijk de vraag in hoeverre de kinderen zich aan dit
verbod houden. Intussen mogen deze overwegingen illustreren welke taalkundige vragen
opgeworpen worden door dit sociale feit .
Er komen grote gezinnen voor ; huishoudens met negen kinderen en meer vormen
nog bijna 1 % van het totaal "huishoudens met kinderen" ; van de andere kant - en dat
zal wel enig zijn in Nederland - de kinderen zijn relatief zeer jong . Meer dan 80% van
het aantal kinderen was in 1956 onder de 15 jaar .')
De bevolkingspyramide heeft een zware basis ; zij versmalt bij de leeftijden tussen
15 en 30 jaar ; dan weer opent zij zich als een paraplu om tenslotte heel spits to eindigen .

1 ) Bron : C.B .S ., z, j . a ., tabel 26.
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Op de lange duur, zo rond bet jaar 2000, zal waarscbijnlijk van deze vreemde opbouw
weinig meer to bespeuren zijn .
Inmiddels zal zich ecbter ook de taal vormen, en als zodanig is deze "knik" wel
degelijk van belang . Een breuk tussen "kindertaal" en de taal van volwassenen is bier
in de N .O.P . door bet ontbreken van oudere broers en zusters als geleidende schakel
meer to verwachten dan in andere steden en dorpen van Nederland .
De mens in de N .O .P . komt dus in een nieuwe situatie . Hoe reageert bij op duizend
en een dingen? Hoe is zijn taalreaktie? In boeverre kan bierbij sprake zijn van persoonlijke, van kollektieve vrijbeid? Welke nieuwe situaties ontstaan er door zijn vrije
of gedwongen reaktie?
We moeten, dunks ons, goed beseffen dat in de N .O .P. mensen bijeenkwamen - al
of niet in gezinsverband - uit verscbillende delen van ons land en dat dit over bet algemeen mensen zijn die sterk aan sociale beslotenbeid gebonden waren . Zij zijn uit bun
oude omgeving meestal door dwang van economiscbe omstandigheden weggegaan en
komen nu in een niemandsland . Men zou bet kunnen vergelijken met de eerste scbooldag .
Waar de eersten kwamen was geen gemeenschap, was ook geen taal . De gemeenschap
moeten ze zelf bouwen, eerst in de kampen, later in de verkavelde polder . Intussen groeit
met hen mee de taal, zowel als de uiting van de samenleving, als middel een gemeenschap
to bouwen.

6.

ENKELE STATISTISCHE BEWERKINGEN

6 .1 . De taaltoestand volgens de ondervraagden .
Alleen tijdens bet onderzoek in 1954 werd de vraag gesteld : "Spreekt ondervraagde,
volgens zich zelf, in alle omstandigbeden dezelfde taal?"
In de hierna volgende tabellen die op deze vraag betrekking hebben vinden we de
uitkomsten van de gele en groene kaarten weergegeven . Bij bet cijfer van "niet genoteerd"
(niet g .) dient men to bedenken dat bet bier om een strikt persoonlijke vraag ging . In feite
zijn er 14 gele en 8 groene kaarten met de aantekening "niet genoteerd" . Omdat dikwijls
met een der beide ecbtelieden werd gesproken dient vermeld to worden dat slechts op
5 gele kaarten die geen groene kaart naast zich badden bet antwoord ontbreekt . De nonresponse bij Noord-Hollands en in mindere mate bij Hollands-Frankisch is relatief groot .
Waarom weten wij niet . Op de vraag van de enqueteur was alleen een "ja" of "neen"
mogelijk . Een reden waarom men op een dergelijke vraag niet zou antwoorden en op
andere we!, zien wij niet, zodat wij moeten konkluderen dat de vraag wellicht in bet
gebeel niet gesteld is .
Tabel 14, naar dialektgebied van geboorteplaats

1.
2.
3.
4.
5.
b.
7.

Fries
Noord-Hollands
Saksisch
Hollands-Frankisch
Zeeuws
Brabants-Frankisch
Limburgs-Frankisch

Totaal

24

ja

neen

niet g.

totaal

4
3
6
2
1

13
1
24
7
10
5
7

6
8
5
3
-

13
11
35
18
15
6
7

16

67

22

105

Tabel 15 . naar duur van verblijf in de polder
ja

neen

2
4
10

7
34
8
18

11

13
45
8
39

16

67

22

105

ja

neen

niet g.

totaal

9
7

49
18

1
14
7

1
72
32

16

67

22

105

ja

neen

niet g.

totaal

C-gemeenten (Stedelijke gemeenten)
B-gemeenten (menggemeenten)
A-gemeenten (platteland)

3
1
12

7
9
51

6
2
14

16
12
77

Totaal

16

67

22

105

ja

neen

niet g .

totaal

Emmeloord
Kraggenburg
landelijk gebied

2
-14

14
6
47

2
2
18

18
8
79

Totaal

16

67

22

105

korter dan 2 jaar
2 tot 5 jaar
langer dan 5 jaar, maar na 1947
vanaf 1947, of eerder

. .

Totaal

niet g.
4
7

totaal

Tabel 16. naar leeftijd van ondervraagden

jonger dan 25 jaar
25 tot 40 jaar
ouder dan 40 jaar
Totaal

Tabel 17 . naar urbanisatiegraad van de vroegere woongemeente 1 )

Tabel 18 . naar woonplaats in de polder

Tabel 19 . overeenstemming tussen huwelijkspartners in beantwoording
geen discrepantie :

ja

3

peen

14

n.g .

5

22
wel discrepantie :

type : n.g .ja 4
nee n .g . 3
n .g .-nee 1
nee ja
1
9
Totaal
31

1 ) Cfr. C .B.S ., 1958/B.
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Over het agemeen - zo blijkt uit deze cijfers - waren de ondervraagden zich ervan
bewust, dat zij in zekere zin meertalig geworden waren . Het duidelijkst geven hiervan
de Friezen en de Limburgers blijk . Zij zijn het dan ook wier dialekt het sterkst van de
andere streektalen en van het Algemeen Nederlands afwijkt . Hiertegenover staan de
Hollands-Franken en de Noord-Hollanders, die in vrij sterke mate vinden dat zij onder
alle omstandigheden dezelfde taal spreken . Buiten beschouwing wordt hierbij gelaten
de omissie van de enqueteur om de antwoorden, die juist hier zo hoog lagen, to rapporteren .
Wellicht kunnen we als verklaring hiervoor laten gelden, dat de Hollandse dialekten
vrij dicht bij het Algemeen Nederlands staan . Anderzijds speelt waarschijnlijk het zelf
bewustzijn van deze Westnederlanders ook een rol ten opzichte van de taal . Een derde
verklaring kan zijn, dat zij zich er het minst van bewust zijn hun taal naar de omstandigheden to wijzigen.
Bezien we de cijfers gerangschikt naar het verblijf in de polder dan valt ons de tendens op, dat de kategorie "vanaf 1947 of eerder" die voor een belangrijk deel samenvalt
met de pionierskategorie relatief vaak van zich zelf de indruk heeft dezelfde taal to spreken.
Van de 39 die vanaf 1947 of eerder in N .O .P, verbleven behoorden er 13 tot het
Noord-Hollandse of het Hollands-Frankische dialektgebied, waar naar verhouding
vaker het besef lijkt to bestaan onder alle omstandigheden dezelfde taal to spreken .
Ook met het vorderen van de leeftijd lijkt een afname van taalflexibiliteit gepaard
to gaan : boven de veertig jaar zijn er in de steekproef relatief meer mensen die de vraag
met "ja" beantwoordden, dan in de leeftijdsgroep 25 tot 40 jaar .')
Uit de verdeling naar urbanisatiegraad (Tabel 17) zijn geen duidelijke samenhangen of to lezen. Wel blijkt, dat herkomst uit een stedelijke of verstedelijkte woongemeente zeker niet vereenzelvigd mag worden met het spreken van een taal . Van de
12 ondervraagden uit A-gemeenten die opgaven een taal to spreken, waren er 2 in bet
Noord-Hollandse of Hollands-Frankische dialektgebied geboren, terwijl 10 ervan reeds
vanaf 1947 of eerder in de polder verbleven .
Bij de verdeling naar woonplaats in de polder lijkt bet landelijk gebied naar verhouding meer personen met een taal op to leveren dan de kernen Emmeloord en Kraggenburg . Van de 14 in bet landelijk gebied die een taal opgaven behoorden er 2 volgens
geboorteplaats tot bet Noord-Hollandse of Hollands-Frankische dialektgebied en 9 ervan woonden sinds 1947 of eerder in de polder .
Misschien is bet zo dat, waar de mensen dicbter opeen wonen taalverschillen eerder
opgemerkt worden en vooral, dat men meer rekening met de anderen houden zal . In
taalopzicbt kan dit dan betekenen, dat men niet in alle omstandigheden dezelfde taal
zal gebruiken.
Opvallend tenslotte is de eensgezindheid tussen de ecbtgenoten bij bet beantwoorden
van de vraag . Eigenlijk is er slechts een geval waarbij van een aperte diskrepantie sprake
is . Het betrof hier een West-Brabants gezin. De man was sinds 1944 in de polder en had
sedert 1951 een eigen boerderij . De vrouw kon echter moeilijk wennen in de N .O .P .
De enqueteur merkt op, dat zij weinig kontakt heeft met Brabanders, hoewel zij dat toch
graag tot stand zou willen brengen . In tegenstelling tot haar man heeft zij heimwee naar
het Oude Land en deze echtelijke tegenstelling lijkt wrevel op to roepen bij de vrouw .
Het onderhavige is duidelijk een uitzonderingsgeval .
1) Cfr . tabel 33 . Voor de jaren 1955 en 1956 geven ondervraagden boven de 40 jaar eveneens
minder op, dat men op het oude land veranderingen in hun taal hoort dan geenqueteerden boven
de 40 jaar .
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Overzien we de beantwoording van deze vraag, dan blijkt dus, dat het overgrote
deel van de ondervraagden niet steeds dezelfde taal gebruiken . Hierop schijnt van invloed to zijn de dialektische afkomst, de leeftijd van de ondervraagde en het feit of men
al dan niet behoort tot de groep der pioniers .

6 .2 . De taal van de bewoners met anderen.
In 1954 en in 1956 werd aan de polderbewoners gevraagd : "Wat spreekt U
a) met echtgenoot(-ote) ;
b) met kinderen ;
c) met streekgenoten ;
d) met anderen?" (vraag A3) .
Uit de hierna volgende tabellen blijkt uit de vergelijking van de cijfers met die in
de vorige paragraaf genoemde een belangrijke four in de redaktie van de vragenlijst 1954
naar voren to komen .
Wij kunnen stellen dat degenen die tegen niet-streekgenoten dialekt spreken dit
ook tegen kinderen en streekgenoten zullen doer . Van de 51 onderling dialektsprekenden
uit 1954 houden we er dan 3 over die in alle omstandigheden dezelfde taal spreken . Van
degenen die een mengvorm opgeven spreekt er geen een mengvorm met streekgenoten ;
van de 7 die onderling Nederlands spreken spreekt er 1 Nederlands met streekgenoten .
In totaal spreken er volgens deze opgaaf 4 van de 61 steeds dezelfde taal, of we! 7% . In
1954 geven dezelfde ondervraagden bij vraag A 1 : "Spreekt ondervraagde in alle omstandigheden dezelfde taal?" in 16 van de 83 geregistreerde gevallen een ja-antwoord,
dat is 19% . Wel hebben de antwoorden op vraag A 1 . betrekking op gele plus groene
kaarten, maar het verschil blijkt to groot . We moeten er dus op wijzen dat de dichotomie
waarvoor de ondervraagde in 1954 abrupt gesteld werd, leidde tot een simplifikatie van
zijn antwoord . Het ' ja" op vraag A 1 . bleek bij de precisering in vraag A 3 niet zo eenvoudig to liggen als de enqueteur bij die eerste vraag noteerde . Dit verschijnsel is thans
zeer goed bekend, 1 ) maar we mogen niet vergeten, dat de vragenlijst in 1953 en 1954
werd opgesteld .
In tabellen leverden de vragen de volgende resultaten op :
Tabel 20 . 1954 Taal der geenqueteerden

D
1
D
M
N
NG

51

Totaal

51

onderling
M N
2
3

7

D
9

tot streekgenoten
M N NG
10 11
12

tot niet-streekgenoten
D
M N NG
13 14 15 16

D
5

8

42
0
0
0

1
3
0
0

7
0
7
0

1
0
0
8

36
1
4
0

0
1
1
0

1
0
1
0

14
1
1
8

3
1
0
0

1
0
0
0

36
1
6
0

11
1
1
8

8

42

4

14

9

41

2

2

24

4

1

43

21

3- 7
3

tot kinderen
M N NG
6
7
8

NG
4

1) Vergelijk : Konig 1962, pag . 92 e .v .
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Tabel 21 . 1956 Taal der geenqueteerden

D

onderling
M N NG

1

2

D
M
N
NG

178

Totaal

178

3

8

tot niet-streekgenoten

N
7

NG
8

D
9

M
10

N NG
11 12

D
13

M
14

N NG
15 16

7

122
1
0
0

10
6
0
0

27
1
36
0

19
0
1
7

160
2
9
0

3
3
1
0

7
3
25
0

8
0
2
7

27
1
0
0

6
2
0
0

143
5
37
0

2
0
0
7

7

123

16

64

27

171

7

35

17

28

8

185

9

4
--

37

tot streekgenoten

M
6

37
8

tot kinderen

D
5

Toelichting

D:
M:
N:
NG :

geenqueteerde geeft dialekt op.
geenqueteerde geeft een mengvorm op .
geenqueteerde geeft Nederlands op .
het formulier heeft deze vraag onbeantwoord gelaten .

In de tabellen is een verdeling gemaakt naar de opgave van de taal van de echtelieden onderling ; b .v. van de 51 geenqueteerden die opgeven onderling dialekt to spreken,
zijn er slechts 42 die zeggen dit ook tot hun kinderen to doen ; slechts 36 zeggen bet ook
to bezigen tot streekgenoten en maar 3 die opgeven ook niet-streekgenoten in dialekt
aan to spreken.
Het meest opvallende in de cijfers, zowel voor 1954 als voor 1956, is, dat de bewoners van de polder in bun eigen milieu dialekt blijven spreken . Dit geldt zowel voor
de taal binnen de meer intieme kring van de man/vrouw-verbouding (51 van bet totaal
69 ; respectievelijk 178 van de 230), als voor die waarmee zij zicb tot bun eigen kinderen
richten 42 (69), resp . 123 (230), als voor dewelke zij bezigen in bun verkeer met streekgenoten 41 (69), resp . 171 (230) .
Wanneer de gevallen waarbij geen antwoord vermeld werd buiten bescbouwing
gelaten worden, is voor degenen die met bun buwelijkspartner dialekt spreken de verdeling in percentages als volgt :
Van onderling dialekt-sprekenden
spreekt dialekt met : kinderen in gezin
streekgenoten
niet-streekgenoten

1954 in % 1956
(51)
(178)
84
77
98
94
8
15

Daar staat tegenover, dat zeer velen ieder die buiten deze dialektkring staat, aanspreken in een andere taal, die zij zelf Nederlands noemen. Wat bieronder verstaan moet
worden, zullen wij bespreken bij bet verslag van de antwoorden op de vraag welke indruk de taal van de proefpersoon maakte op de onderzoeker . 1 )
In meerdere of mindere mate zullen de meesten in de N .O .P . dus bilinguist zijn,
zeer velen altbans voelen een verschil tussen beide vormen van taalgebruik . Er is geen
onderzoek ingesteld naar taalverschijnselen die typiseb zijn voor tweetaligen, zoals bet
creolisatieproces ; de neiging van de kinderen om woorden van verscbillende talen to
vermengen ; de neiging om meer leenwoorden to gebruiken ; bet doorwerken van het
1 ) Zie pag. 41 e .v .
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eigen dialekt in de nieuwe taal, het veranderen van tempo van spreken, e,d . x) Dit kon
ook niet, omdat we eerst door de resultaten van dit onderzoek gekonfronteerd worden
met zo'n overdaad aan "bilinguisme" . Bovendien stond de bestudering van het "multilinguisme" ten tijde van de voorbereiding van de enquetes nog niet zo sterk in de aandacht van de taalkundigen . Toch zijn er in het materiaal gegevens voorhanden die aan
deze verschijnselen doen denken . Vaak werd genoteerd, dat kinderen woorden van elkaar overnemen . Enkele woorden van "de directie" zoals kavel, lemoen en evenaar
vonden ingang. Ook vermeldt een enkel rapport het verschijnsel hyperkorrektie, dat
in zekere zin ook behoort tot de verschijnselen van het bilinguisme . Afgeschaafd dialekt
en dialektisch Nederlands, waarvoor hierna nog percentages gegeven worden 2 ), kan
men beschouwen als het doorklinken van de "langue maternelle" in de "langue etrangere" .
Daarom lijkt bet gewenst bet taalonderzoek in de N .O .P . niet of to sluiten : ik geloof, dat
bet goed is periodiek de taalontwikkeling middels een onderzoek to volgen . Ook bij nieuw
op to zetten enquetes zal men meen ik to kort scbieten als niet ook op bet tweetaligbeidsverschijnsel gelet words .
Hiermee zijn we gekomen aan bet probleem van de taalintegratie .
In zekere zin is ieder mens meertalig. Natuurlijk niet zo, dat hij verscbillende nationals talen bebeerst, maar wel dat hij in zijn "eentaligbeid" zich aanpast aan de situatie,
ja zelfs, dat er in zekere zin een kollektieve overeenkomst bestaat welke woorden en welke
grammatikale vormen hij dient to gebruiken . Al beefs men in de taalkunde nog niet
serieus naar indikatoren hiervoor gezocbt, toch is bet verschijnsel wel enigszins aan ieder
bekend . 3) Het is niet voldoende enige synoniemen naast elkaar to kennen ; we moeten
ook weten in welke omstandigheden en in welk milieu elk van deze woorden gebruikt
kan worden . De zuidelijke Nederlander zal bet pronomen "gij-ge" bezigen in de omgangstaal, maar hij dient to beseffen, dat hetzelfde voornaamwoord in bet noordelijk deel van
ons land uitsluitend een vorm is van verheven taal . U is naast beleefdheidsvorm ook de
aanspreekvorm van onbekenden, maar daarnaast kan men met hetzelfde woord de socials afstand van hoog naar laag benadrukken, die er tussen beide sprekenden bestaat .
Ieder zal in bet gesprek deze nuances berkennen .
Marcel Cohen vat bet als volgt samen
"Le monolinguisme absolu n'existe pas, en ce sens que meme les individus des societes
qui n'ont qu'une langue ne se servent pas de cette langue a tons moments de la meme
maniere, mais ont a leur disposition des nuances variees de leur langage, suivant les circonstances de leur vie socials." 4)
waar dit "multilinguisme" in zekere zin voor iedere Nederlander geldt, scbept bet
toch bijzonder problemen voor de bewoner van de N .O .P . Variaties aanbrengen die
vereist worden door omstandigheden of door de wending van bet gesprek vragen een
beheersing van alle mogelijkheden van de taal . Dit zal de polderbewoner slechts kunnen
in de meest vertrouwde taal ; dit is meestal zijn dialekt, dat hij spreekt tegen vrouw,
kinderen en streekgenoten, zelden tegen buitenstaanders . De anderen buiten de dialektkring kan hij niet in hun taal benaderen . Hij vlucht daarom in het Nederlands, zolang
er geen ander collectivum gescbapen is, waarin hij zich volledig uiten kan . Dit betekent,
dat voor de meeste polderbewoners twee taalwerelden en daarmee twee leefwerelden
bestaan. Het zal in zekere zin van zijn kennis van dit "esperanto" afhangen in boeverre
i) Vildomac, 1963 .
2) Zie pag . 42, 43 .
3) Cfr. Blancquaert 1956 .
4) Cohen : 1956, pag. 355 .
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bij (met zijn gezin, met zijn groep) geisoleerd komt to staan in de polder . Voorlopig
mogen we op grond van de cijfers aannemen, dat de meesten in de N .O .P. in een bilinguistische taalsituatie verkeren : enerzijds bet milieu dat hen een zekere taalrust verschaft, anderzijds een veld, waarin de taal dynamisch streeft naar een zeker evenwicht .
Als taalrustige milieus kunnen we beschouwen : bet gezin ; bet verkeer tussen streekgenoten ; het verkeer tussen degenen die van huffs uit A .N . spreken en wellicht in zekere
mate de groep van "pioniers", die, omdat zij langer in de polder zijn, langer elkaar kennen, tot een zekere eenheid gekomen zijn, die zich ook uit in een snort taalrust . Overal
elders is onrust, is dynamiek, zijn er in de taal "non bene iunctarum discordia semina
rerum" .
Bij nader onderzoek zal bet noodzakelijk zijn na to gaan in hoeverre bet oorspronkelijke dialekt aan de taalbehoefte van de spreker voldeed ; in hoeverre de mensen in de
nieuwe taal leven en welke typische verschijnselen er optreden in de konfrontatie van
beide . Een grote moeilijkheid is daarbij, dat nog bet nodige researchwerk zal verricht
moeten worden, om de indikatoren voor deze verschijnselen vast to stellen . l)
Het dialekt van de bewoners van de N .O .P . is voor een groot deel niet meer dat wat
zij vroeger bezigden . Men hoort op bet Oude Land verschil . Meestal is daar de reaktie,
dat de polderfamilie "deftiger", meer "Nederlands" is gaan spreken .
Waar precies die verschillen liggen is met de gegevens van deze enquete niet na to
gaan . Ook niet of er verschil is tussen bet dialekt gesproken tussen de echtelieden en dat
wat men bezigt tegen streekgenoten . "A multilingual group is a hotbred of multilingual
slang" . Z )
Het is bier slechts onze bedoeling vast to stellen, dat in de N .O .P . bij zeer velen een
tweetaligheid bestaat, dat bet besef aanwezig is, dat voor intimi een andere taal gebruikt
wordt dan voor de buitenwereld .
Geheel in overeenstemming hiermee hebben wij onder de kolommen van tabel 11,
12 en 13 alles opgenomen wat als een andere taal dan bet dialekt words aangeduid . Dit
is zeker niet altijd korrekt Nederlands . Wij rekenden daarbij ook opgaven als : "proberen
zo goed mogelijk Nederlands to spreken" en "Hollands met Friese klanken" e .d . Ook als
de geenqueteerden zonder meer zeiden Nederlands to spreken, moet dit met een korreltje
zout genomen worden . Van belang is hierbij de tabellen bij de bespreking van vraag A 3g
en B 3 to raadplegen . Immers in de situatie van bet gesprek behoorde ook de enqueteur
tot de niet-dialektkring . Aan de taal waarmee men tot hem sprak, kunnen we bet karaat
van bet Nederlands schatten . In 1954 gaf de enqueteur op, dat ongeveer 64% van de
ondervraagden Nederlands en dialektisch Nederlands sprak ; in 1956 ongeveer 59% . 3 )
Wanneer we nu zien dat hierboven voor bet jaar 1954 door de 69 ondervraagden
42 maal "Nederlands" opgegeven wordt, dan is dat meer dan 60% . Het "Nederlands"
van ongeveer 4% van de proefpersonen zal dus door de enqueteur als dialekt of Nederlandsachtig zijn bestempeld .
Helaas ontbreken ons de vergelijkende vragen voor 1956, zodat we geen konklusies
kunnen trekken binnen een grotere steekproef .
Van groot belang blijft evenwel de diskrepantie tussen de kolommen 1-12 en de
kolommen 13-16 .

1) Cfr . Cohen, 1950.
9 ) Vildomac 1963, pag . 230.
$) Zie blokdiagram pag. 47 .
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Van groot belang is ook to konstateren, dat men eigen kinderen minder in dialekt
toespreekt dan zijn streekgenoten .
Dit nog juist niet voor de cijfers van 1954, maar in 1956 is deze tendens zeer duidelijk
Wij hebben daarom nog extra aandacht besteed aan de redenen waarom geen opgave
aanwezig is . Deze zijn samengevat de volgende :
Tabel 22 .
D
geen kinderen
kinderen onder de leerplichtige leeftijd .
kinderen uit huffs
formulier onvolledig
Totaal

9
5
5
0
19

N

NG Tot .

1
0
0
0

1
2
0
4

11
7
5
4

1

7
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Zoals men ziet is de voornaamste oorzaak het kinderloos-zijn van het geenqueteerde
gezin.
Dat men zijn kinderen meer in het Nederlands toespreekt wordt gemotiveerd met
antwoorden als : "Het dialekt heeft voor die kinderen afgedaan" ; "Wij willen ze in de
polder Nederlands leren" ; of ook we! : "De kinderen zelf spreken Nederlands" .
Uit dit feit, dat men zijn kinderen minder in dialekt aanspreekt, valt, ons inziens,
de konklusie to trekken, dat een aantal polderbewoners bewust een eigen taalrichting
probeert in to slaan . We laten nu in het midden welke deze zal zijn, maar voor deze bewoners geldt dat de toekomst van de kinderen niet meer aan het dialekt van het Oude
Land behoort. Het leek ons daarom belangrijk de 56 opgaven uit de enquete van 1956
die wel spraken van dialekt tussen de ouders maar niet tussen ouders en kinderen, aan
een nader onderzoek to onderwerpen . Wij hebben daarom hun subtotaal gerubriceerd
naar
a) de duur van het verblijf in de polder ;
b) bet beroep ;
c) de leeftijd van de ondervraagden ;
d) de dialektvastheid van de proefpersonen .
Wij kwamen daarbij tot de konklusie dat er diskrepantie in verhoudingen aan de
dag trad bij leeftijd (jongere mensen in bet subtotaal) en bij hen van wie men op het
Oude Land hoorde dat bun dialekt verandert (meer verandering gehoord in subtotaal) .
De verdeling van bet subtotaal volgens a) en b) had ongeveer dezelfde spreiding als die
van bet ttaal van 1956 . Verschil in taalgebruik tussen ouders onderling en ouderskinderen bleek dus niet verklaard to kunnen worden uit a) en b) .
In cijfers zag de korrelatie er als volgt uit . (De getallen tussen haakjes zijn uit de
totalen der geknipte kaarten)
Tabe123 . Dialect gesproken met huwe4jkspartner maar niet met kinderen naar duur van verblijf

in de polder
Minder dan 2 jaar in N .O .P.
2-5 jaar
meer dan 5 jaar, maar na 1947
voor en in 1947
niet genoteerd

14 (57)
10
(59)
12
(33)
19
(80)
1
(1)

Totaal

56

(230)
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Tabel 24 .

naar beroep

pachters
intellektueel of hoofdarbeider
overige zelfstandigen . . .
landarbeiders
overige arbeiders
bedrijfsleiders
niet genoteerd

23
1
2
19
5
6
0

(102)
(8)
(11)
(76)
(16)
(16)
(1)

Totaal

56

(230)

2
36
17

(2)
(126)
(102)

56

(230)

Tabel 25 .

24
32
0

(92)
(137)
(1)

Totaal

56

(230)

naar leeftjjd

jonger dan 25 jaar .
25-40 jaar . .
ouder dan 40 jaar .

.
.
.

Totaal . .
Tabel 26 .

arbeiders
niet arbeiders
niet genoteerd

naar dialektvastheid

het Oude Land hoort geen verschil in dialekt . . . 27
het Oude Land hoort wel verschil in dialekt . . . 25
niet genoteerd
4

(132)
(84)
(14)

Totaal

(230)

56

Anderzijds is het opvallend, dat geenqueteerden die in de huiselijke kring - zowel
in het gesprek van de echtelieden onderling als in hun taal tot de kinderen - Nederlands
spreken, dit niet volhouden tegenover mensen uit dezelfde streek . In 1954 is slechts 1 van
de 7 ondervraagden ook hierin konsekwent ; in 1956 zijn het er 25 van de 37 (Tabel 20
en 21 ) . Voor 18 anderen ligt er dus een scheiding tussen gezin en streek van afkomst,
in die mate zelfs dat de gezinsgewoonte van Nederlands-spreken opgegeven wordt, als
men weer met dialektgenoten in kontakt komt .
Uit de hieronder volgende indelingen blijkt in hoeverre het al of niet konsekwent
Nederlands resp. dialekt spreken verklaard kan worden uit de toegepaste rubriceringen
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Tabel 27 .
Dialekt

Nederlands
konsekwent
(25)

1956

niet konsekwent
(10)

konsekwent
(27)

arbeiders
niet-arbeiders

20

2
8

17
10

minder dan 2 jaar in N .O .P
2-5 jaar
langer dan 5 jaar, maar na 1947
voor 1947

4
4
2
15

2
3
2
3

11
8
1
7

leeftijd 25-40 jaar
ouder dan 40 jaar

12
13

7
3

14
13

Oude Land hoort geen verschil
Oude Land hoort wel verschil

11
11

5
5

19
5

uit gemeente - 10 .000 inwoners .
10.000-20.000 inwoners
20.000-50.000 inwoners

18
2
4

7
1
2

zi

5

. . .

Het enige opvallende in de cijfers voor Nederlands is, dat de pioniers naar verhouding sterker vertegenwoordigd zijn aan de konsekwente kant dan aan de niet konsekwente zijde ; dat voorts in de groep boven de 40 jaar minder inkonsekwentie lijkt op
to treden kan misschien behalve met het pionier zijn ook in verband gebracht worden
met de bij het ouder worden afnemende taalsouplesse. Er is verder geen enkele aanwijzing gevonden dat afkomst uit een bepaald dialektgebied van invloed is .
Naast de konsekwent Nederlands sprekende staat in 1956 een bijna even grote groep
(27) die konsekwent aan het dialekt vasthoudt .
Tabel 28 .

Fries
Noord-Hollands
Saksisch
Hollands-Frankisch
Zeeuws
Brabants-Frankisch
Limburgs-Frankisch
Totaal

Konsekwent dialektspreker

totaal 1956

0
1
4
8
9
4
1

27
10
83
27
42
23
18

27

230

Ons valt op, dat de Friezen geheel ontbreken onder degenen die ten alien tijde vasthouden aan het dialekt . Voorts blijkt uit de cijfers, dat de Saksers t .a.v . hun dialekt waarschijnlijk minder konservatief zijn . De konservatieven moeten we hier vooral zoeken
bij de Zeeuwen, de West-Brabanders en de Zuid-Hollanders .
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6 .3 . T aalveranderingen volgens de ondervraagden .
Om enig inzicht in deze materie to krijgen hebben wij ons in deze paragraaf gebaseerd op vraag 2 (1955) en vraag 31 (1956) . Deze vragen luiden :
Vraag B 2: "Wat merken uw vrienden en kennissen in het Oude Land in uw taal op,
als u ze weer eens opzoekt : bij welke woorden, klanken of uitdrukkingen maakt men de
opmerking, dat men toch wel horen kan dat u in de polder woont? Als u zich geen voorbeelden herinneren kunt, komt dat volgens u dan doordat uw taal geen veranderingen
heeft ondergaan?"
Vraag C 31: "Vindt men in het Oude Land, dat u anders bent gaan spreken?"
In feite heeft men dus geinformeerd naar de dialektvastheid . Op deze vragen kwamen
de volgende antwoorden

Tabel 29 .

Het Oude Land hoort geen verandering
Het Oude Land hoort wel verandering 1) .
niet genoteerd
Totaal

B2 (1955)

C31 (1956)

Totaal

92
74
36

132
84
14

224
158
50

202

230

432

Zoals men bemerkt is de vraag in 1955 zeer uitvoerig gesteld . Toen bleek, dat de
beantwoording ervan to ingewikkeld werd, heeft men haar in het volgende jaar tot de
kern teruggebracht .
De antwoorden kunnen ons een inzicht verschaffen in de dialektvastheid van de
bewoners van de N.O .P. De vragen bedoelden to onderzoeken of de mensen als zij dialekt
spraken nog dezelfde taal als vroeger bezigden . Anderzijds kan deze vraag een antwoord
geven op het probleem : in hoeverre is er een begin van een nieuwe taal ?
Intussen blijft de mogelijkheid, dat de bewoner van de N .O .P, zijn dialekt niet wijzigt en blijft spreken zoals hij deed toen hij zijn dorp verliet, terwijl daarentegen de taal
van die plaats wel evolueerde.
Zeker wanneer deze taalonderzoeken periodiek gehouden zullen worden, moet men
rekening houden met archaisering van het dialekt in de N .O .P . Node mist men daarom
naast deze vragen een onderzoek naar de gebondenheid aan het Oude Land . Hoe vaak
komt men daar nog? Heeft men personeel uit het Oude Land e .d .
Wij zullen flu eerst enkele tabellen laten volgen, waarin deze getallen verdeeld zijn
a) naar dialektgebied ;
b) naar de duur van het verblijf in de N.O .P. ;
c) naar beroep ;
d) naar leeftijd van de ondervraagde .

1) Verder afgekort tot : geen verandering, wel verandering .
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Tabel 30. Dialektvastheid.
Naar dialektgebied
1955

1956

geen
wel
niet totaal
verand. verand. gent.

wel
niet totaal
geen
verand. verand. gent .

1

2

3

4

5

6

7

8

16
8
41
3
15
6
3

7
2
21
10
21
8
5

8
3
15
2
4
2
2

31
13
77
15
40
16
10

17
7
47
13
28
9
11

8
2
36
12
13
7
6

2
1
0
2
1
7
1

27
10
83
27
42
23
18

92

74

36

202

132

84

14

230

20
40
13
19
0

3
36
13
21
1

13
12
5
5
1

36
88
31
45
2

34
38
19
40
1

16
21
14
33
0

7
0
0
7
0

57
59
33
80
1

92

74

36

202

132

84

14

230

48
6
5
21
12
0
0

46
0
5
12
4
6
1

17
1
5
9
4
0
0

111
7
15
42
20
6
1

57
4
8
44
9
10
0

36
4
3
28
7
6
0

9
0
0
4
0
0
1

102
8
11
76
16
16
1

Totaal

92

74

36

202

132

84

14

230

niet-arbeiders
arbeiders
niet genoteerd

59
33
0

57
16
1

23
13
0

139
62
1

79
53
0

49
35
0

9
4
1

137
92
1

Totaal

92

74

36

202

132

84

14

230

0
55
37

1
49
24

3
25
8

4
129
69

2
63
67

0
56
28

0
7
7

2
126
102

92

74

36

202

132

84

14

230

Fries . .
Noord-Hollands
Saksisch
Hollands-Frankisch
Zeeuws
Brabants-Frankisch .
Limburgs-Frankisch .

.

Totaal

Tabel 31 .
Naar verbljf in N.O .P.
minder dan 2 jaar
2-5 jaar
langer dan 5 jaar, na 1947 .
voor 1947
niet genoteerd

.

.

.

Totaal

Tabel 32 .
Naar beroep
pachters
intellektuelen ; hoofdarbeiders .
overige zelfstandigen
landarbeiders
overige arbeiders
bedrijfsleiders
niet genoteerd

.

.

.

Tabe133 .
Naar leeftijd
jonger dan 25 jaar
25-40 jaar
ouder dan 40 jaar .
Totaal

.

35

Bij de beoordeling van de cijfers vormt het grote aantal niet genoteerd in 1955 (bijna
18%) een handicap . Misschien hangt hiermee samen dat in 1955 bij personen uit Frankische taalgebieden en uit Zeeland vaker verandering dan geen verandering werd gekonstateerd terwijl in 1956 voor alle taalgebieden het aantal waarvan geen verandering
geregistreerd werd overheerste . De globale percentages voor geen verandering, 55 in
1955 en 61 in 1956, komen wel vrij goed overeen . Waarschijnlijk wordt in het Fries en
het Noord-Hollands taalgebied verandering naar verhouding het minst gehoord .
In beide jaren blijkt de duur van het verblijf positief to correleren met het optreden
van veranderingen . Voor 1955 ligt echter de grote verschuiving van geen naar wel verandering in de kategorie 2-5 jaar, terwijl in 1956 het aandeel verandering geleidelijk
toeneemt .
Bij verdeling naar beroep lijkt in 1955 de pachterskategorie meer verandering to
geven dan de arbeiderskategorie, maar in 1956 treedt dit verschil niet aan de dag .
Tabel 33 geeft een duidelijk onderscheid : tot 40 jaar wordt in 1955 bij 48% van
degenen voor wie een antwoord werd genoteerd verandering gehoord en in 1956 bij 46% .
Voor degenen ouder dan 40 jaar zijn de cijfers resp . 39 en 29 . Wij zullen hierbij rekening
moeten houden met het feit, dat de mogelijkheid om kontakt to houden met de geboortegrond voor de noordelijken en de oostelijken gemakkelijker liggen dan voor de zuidelijken .
Bovendien is het van groot belang dal in 1956 dagelijks 391 werkforensen uit Friesland
en 871 uit Overijssel naar de N .O .P . togen .
Dit probleem is niet tijdig onderkend . Eerst uit de "Uitkomsten van de Algemene
Woningtelling 30 juni 1956, aanvullende tabellen", die later verschenen, leren we het
in zijn volle omvang kennen . Er waren ten tijde van het taalonderzoek slechts drie woonforensen . 1)
De werkforensen zijn in taalkundig opzicht echter niet to verwaarlozen . Het is een
groep die iedere dag naar het gezin op het Oude Land terugkeert . Hoever hun invloed
op de taal van de bewoners van de N.O .P . gaat, is niet onderzocht, maar het is van belang op deze mogelijke taalfaktor to wijzen . 2 )
Allereerst zullen we nagaan wie deze forensen zijn en waar zij vandaan komen .
Hiervoor hebben wij een label en een kartogram uit het cijfermateriaal van de Woningtelling 1956 samengesteld .

1) C .B.S . z, j . B, tabel 34B .
s) Zie ook : C .B.S . z . j . C ., label 19 en 21 (woonforensen) ; label 22 (werkforensen) .
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Tabel 34 .

Vergehking werkenden woonachtig in de N.O .P. en werkforensen in de N .O .P.

Hoofden alleenvan huffs- staand
houdens
1)
$)

bedrijfshoofden landbouw .
arbeiders landbouw
overige bedrijfshoofden
employer
overige arbeiders
vrije beroepen
Totaal werkenden

1)

.

totaal
werken- totaal
den in
werkN.O .P. forensen
woon$)
achtig

percentage forensen
totaal
werkennaar
den
hoofden
van huffshoudens

percentage
forensen
van de
werkenden

4)

b)

6

7

1

2

3

1312
1583
213
851
746
19

1
3

1313

15

1328

1,1

1,1

1586
213
863
749
19

487
31
67
1185

2073
244
930
1934
19

30,1
14,6
7,9
158,8

23,5
12,7
7,2
61,3

4743

1785

6528

38,-

27,3

4724

12
3
19

4

5

C .B .S . z . j . B, tabel 30B .

a) C .B .S ., z . j . B, tabel 32A .
s) C .B .S ., z, j . B, tabel 35.
4)

b)

Percentage forensen naar hoofden van huishoudens

kolom 4
kolom 1

kolom 4
Percentage forensen van totaal in N .O .P, werkenden
kolom 5
(woonforensen verwaarloosd)

in

in

o/0
o/0
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AFKOMST WERKFORENSEN
(Bronx C.B.S, z, j . B, tab . 35)

38

omringende provincies
waarvan randgemeenten
overige provincies

1504

totaal

1785

673
281

Uit het getallenoverzicht blijkt dat de werkforensen in 1956 voornamelijk bestonden
uit arbeiders . Het merendeel van hen was niet in de landbouw werkzaam . Het zullen
dus voornamelijk werklieden zijn geweest, die to maken hadden met de opbouw van de
polders ; bouwvakken, wegenaanleg e .d . Als zodanig werkten zij in kleine groepjes verspreid over de polder ; kwamen zij slechts weinig met de bevolking in aanraking en zullen
dus op de taal geen of een geringe invloed hebben uitgeoefend.
Belangrijker is de groep die in de landbouw zijn bestaan vond, omdat zij voor kortere of langere tijd in het familiale verband van het boerengezin zijn opgenomen . Uit de
tabel blijkt, dat zij 23,5% uitmaken van het totaal aantal landarbeiders, dat in de N .O .P .
werkzaam is en bijna een derde deel vormen van de landarbeiders die zich metterwoon
in de polder gevestigd hebben . Hierbij is het belangrijk op to merken, dat deze werkforensen, die hun bestaan in de landbouw hebben, voornamelijk afkomstig zijn uit de
provincies Friesland en Overijssel, n .1 . respectievelijk 110 en 245 : tesamen 355 van het
totaal van 487 werkforensen in de landbouw . De werkgelegenheid in de N .O .P, oefent
zijn zuigkracht uit op naastgelegen Oude Landsprovincies en wel meer op Overijssel
dan op Friesland . Het is uit de statistiek niet op to maken bij wie deze mensen gaan
werken, maar heel zeker zullen zij een versterking vormen van het Saksisch element en
ook - zij het in mindere mate - van het Friese . In nog sterkere mate zal dit het geval
zijn als zij de hulp van Saksische of Friese boeren worden .
Dit grote getal werkforensen is ook anderszins belangrijk . Het kan een van de
faktoren zijn die verhoeden, dat de polder een geisoleerd geheel gnat worden . Weliswaar
reist een gedeelte van deze arbeiders dagelijks van heinde en verre naar het Nieuwe Land,
maar voornamelijk profiteren toch wel de landbouwende randgemeenten Vollenhove
(257) en Lemsterland (121) van deze nieuwe arbeidsmogelijkheid . Dat het hier niet een
incidenteel verschijnsel betreft, blijkt uit de vergelijking van de uitkomsten van de Woningtelling 1956 met die van de Volkstelling 1960 :
Tabel 35 . Aantal werkforensen werkzaam in de N.O .P.
Woonplaats:

Kampen
Lemsterland
Urk

Woningtelling 1956

Volkstelling 1960

145
121
51

130
135
130

Door dit dagelijks kontakt zal de polder op den duur aan het Oude Land kunnen
"vastgroeien" . De gevolgen hiervan voor de taal kunnen twee richtingen uit : een centrifugale tendens van beinvloeding door de polder op het omringende land ; een centripetale tendens van binnendringend Saksisch en Fries in de N .O .P . Ook hier vinden we
een "discordia semina rerum" . De sociaal zelfbewuste polderbewoner staat tegenover de
"binnenkomende" werknemer, maar aan de andere kant herkent en hervindt de taalzoekende bewoner van de N .O .P . in hem iemand die de taal spreekt die hij kept en waar
hij houvast aan heeft . In dit stadium valt a priori niet to zeggen welke richting de taal
zal kiezen . Het resultant van deze longader zien we misschien in het wat frekwenter onveranderd blijven van het dialekt van Friezen en Saksers .
Overzien we nogmaals het totaal dan stellen we vast dat de cijfers met grote voorzichtigheid gehanteerd moeten worden . We menen wel to mogen aannemen dat de
dialektvastheid bij de Friezen en Saksers - wellicht door faktoren van buitenaf - groter
is dan die bij de overigen . Vrij duidelijk is dat de taal meer veranderd naarmate men
langer in de polder woont, maar er treedt minder verschil aan de dag naarmate men
ouder wordt . Naar beroep gezien ligt de situatie gecompliceerd .
39

Al met al geeft dit sterke kansen aan het Friese en vooral bet Saksische element .
Vooral aan bet Saksische, omdat de Friezen bun taal zo weinig buiten de eigen kring
spreken .
Wellicbt mogen we ook releveren - maar de feiten moeten bet nog uitwijzen dat de grondslagen voor de toekomstige taal betrekkelijk snel gelegd zijn . Uit de volgende
samenvattende tabel mogen we konkluderen dat na 5 jaar verblijf in de polder en in de
leeftijdskategorie boven de 40 jaar de taalflexibiliteit blijkbaar snel afneemt :
Tabel 36 .

Verbl jf in de polder resp. leeftijd
geen verand,

wel verand .

abs.

abs.

°'0

abs.

39
34

40
52

98
66

tot vijf jaar
langer dan vijf jaar

59
32

Totaal

91

jonger dan 40 jaar
ouder dan 40 jaar

55
37

Totaal

92

0

60
48

73
52
61

50
24

Totaal

164
48
39

74

105
61
166

6 .4. De taaltoestand aolgens de enqueteurs
In de voorafgaande paragrafen kwam reeds enkele keren de "taaltoestand volgens
de enqueteurs" ter sprake. Nagegaan zal nu worden wat daaronder diem to worden verstaan . Daartoe lenen zicb twee vragen, n .l, vraag 3 g (1954) en vraag 3 (1955) . Deze
luiden

Vraag A 3g (1954) : "Wat spreekt d e ondervraagde met vreemdelingen . De ondervraagde zal in de regel met vreemden de kultuurtaal gebruiken . Welke irldruk krijgt u daarvan? Is die kultuurtaal sterk of minder sterk dialektisch gekleurd of niet? Zo ja, wat
valt u op? (klanken, woorden, uitdrukkingen, zinsmelodie) ."
Tabel 37 . Naar dialektgebied van afkomst
Z. + Zd . Dz . + D . 1)

n .g. s)

Totaal

! .Fries
2 . Noord-Hollands
3 . Saksisch
4 . Hollands-Frankisch
5 . Zeeuws
6 . Brabants-Frankisch
7 . Limburgs-Frankisch

6
2
10
5
9
2
2

1
2
9
1
3
1
3

1
1
5
3
1
2
0

8
5
24
9
13
5
5

Totaal

36

20

13

69

1) Samenvattende tabellen ;
Z = Zuiver Nederlands ; Zd = Nederlands met dialektinslag ;
Dz = Dialektvervorming naar het Nederlands ; D = Dialekt.
s) n.g . = niet geknipt .
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Tabel 38,

Naar duur van verblijf in de polder
4
18
2
12

2
7
2
9

2
6
1
4

8
31
5
25

36

20

13

69

j onger dan 2 5 jaar
25 tot 40 jaar
ouder dan 40 jaar

0
25
11

1
13
6

0
8
5

1
46
22

Totaal

36

20

13

69

32 .
33 .
34 .
35 .

korter dan 2 jaar
2 tot 5 jaar
langer dan 5 jaar, maar na 1947
vanaf 1947, of eerder

Totaal

Tabel 39.

Tabel 40 .

Naar leeftjjd van de ondervraagden

Naar urbanisatiegraad van de vroegere gemeente

80 . A-gemeenten
79 . B-gemeenten
78 . C-gemeenten

29
3
4

16
3
1

9
2
2

54
8
7

Totaal

36

20

13

69

Emmeloord
Kraggenburg
landelijk gebied

8
1
27

1
1
18

2
3
8

11
5
53

Totaal

36

20

13

69

n.g,

Totaal

Tabel 41 . Naar woonplaats in de polder

Tabel 42 . Naar beroep
Z . + Zd. Dz . + D .
pachters
intellektuelen ; hoofdarbeiders
overige zelfstandigen
landarbeiders
overige arbeiders
bedrijfsleiders

22
6
2
3
3
0

14
0
0
4
1
1

8
1
1
1
2
0

44
7
3
8
6
1

Totaal

36

20

13

69

Vraag B 3 (1955) : "Welke indruk krijgt de ondervrager van de taal die de proefpersoon
gebruikt? Is het de Nederlandse kultuurtaal, of is die dialektisch gekleurd, of kan men
van dialekt spreken? Kan hij enkele klanken, woorden of uitdrukkingen noemen die hem
opvielen? Was de zinsmelodie nog opvallend?"
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Tabel 43 . Naar dialektgebied van ofkomst
Z . + Zd . Dz . + D .
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fries
Noord-Hollands
Saksisch
Hollands-Frankisch
Zeeuws
Brabants-Frankisch
Limburgs-Frankisch

Totaal

n .g.

Totaal

27
9
44
9
13
5
6

4
4
29
4
25
10
4

0
0
4
2
2
1
0

31
13
77
15
40
16
10

113

80

9

202

20
41
18
33
1

14
40
13
12
1

2
7
0
0
0

36
88
31
45
2

113

80

9

202

1
71
41

1
53
26

2
5
2

4
129
69

113

80

9

202

Tabel 44 . Naar duur van verbhf in de polder
32 . korter dan 2 jaar
33 . 2 tot 5 jaar
34 . langer dan 5 jaar, maar na 1947
35. vanaf 1947, of eerder
niet geknipt
Totaal

Tabel 45 . Naar leeftjd van de ondervraagden
jonger dan 25 jaar
25-40 jaar
ouder dan 40 jaar
Totaal

Tabel 46 . Naar urbanisatiegraad van de vroegere gemeente
z . + Zd. Dz. + D .
80. A-gemeenten
79 . B-gemeenten
78 . C-gemeenten
niet geknipt
Totaal

n .g.

Totaal

83
14
12
4

67
2
6
5

7
0
2
0

157
16
20
9

113

80

9

202

5
2
0
4
11
91
0

2
1
2
0
12
62
1

0
0
1
1
2
5
0

7
3
3
5
25
158
1

113

80

9

202

Tabel 47 . Naar woonplaats in de polder
Emmeloord
Bant
Marknesse
Rutten
Kraggenburg
landelijk gebied
niet geknipt
Totaal
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Tabel 48 . Naar beroep
pachters
intellektuelen ; hoofdarbeiders
overige zelfstandigen
landarbeiders
overige arbeiders
bedrijfsleiders
niet geknipt

. . .

Totaal

72
4
8
17
7
5
0

36
2
5
23
12
1
1

3
1
2
2
1
0
0

111
7
15
42
20
6
1

113

80

9

202

Tabel 49 geeft bet verband tussen taalgebruik volgens de ondervrager en bet konstateren van verandering in de taal, onderscheiden naar de duur van bet verblijf, voor
1955 :
T abet 49 . T aalgebruik
z. + Zd .

D . + Dz .

abs .

%

abs .

Totaal

geen verandering
opgemerkt

verblijf tot 5 jaar
verbljf langer dan 5 jaar . . .

28
22

48
69

31
10

52
31

59 1 )
32

wel verandering
opgemerkt . . ,

verblijf tot 5 jaar
verbl langer dan 5 jaar . . .

17
21

44
62

22
13

56
38

39
34

Totaal

88

54

76

46

164

In twee opeenvolgende jaren werd de enqueteur opgedragen zijn indruk to geven
van de taal van de proefpersoon .
De bewerking van de antwoorden ondervond enige moeilijkheden . Dit had de volgende oorzaken
1 . De enqueteurs - merendeels statistisch ongeschoold - hadden niet uitdrukkelijk
de opdracht de vragen scherp to beantwoorden . Zo werd er vaak omheen gepraat . De
enqueteur vermeldde enige bijzonderheden, waarvan dikwijls niet uit to maken was of
hij hiermee een indruk bedoelde to geven van dialekt of van onzuiver Nederlands .
2 . Tevoren heeft men verzuimd normen of to spreken om vast to stellen wat "dialektisch gekleurd" en wat "dialekt" genoemd zou worden . Hierdoor bestaat bet gevaar,
dat de ene enqueteur een strengere norm, hetzij voor zuiver Nederlands, hetzij voor
dialekt heeft aangelegd dan de andere . Het was ondoenlijk de antwoorden nogmaals
to groeperen naar de verschillende ondervragers .
3 . De betrekkelijke ongeschooldheid van de meeste enqueteurs kan een aarzeling veroorzaakt hebben bij bet interpreteren van de dialektzuiverheid, zodat de ondervrager
een hem onbekende taal, die afwijkt van bet Nederlands, eerder zuiver dialekt zal noemen
dan een tongval die hem wel bekend is .
Toch menen wij dat de ervaringen die werden opgedaan van belang zijn als men
voor ogen houdt dat bet bier gaat om de indruk die de taal van een aantal bewoners van
de polder op een groep taalgevoeligen maakte . Deze indruk hebben wij dan ook ge1)

Een niet indeelbaar wegens spraakgebrek.
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respekteerd ; slechts in een uitzonderlijk geval hebben wij de mening van de enqueteur
herzien . De verschillende antwoorden werden over vijf rubrieken verdeeld .

1.

Zuiver Nederlands (Z)

Wij besloten tot deze indeling bij de volgende aanduidingen :
"behoorlijk Nederlands" ; "neiging tot hyperkorrektie in zeer verzorgd Nederlands" ;
"redelijk A .B ." ; "A .B.N. licht Drents (Limburgs) gekleurd" . (Doorslaggevend voor ons
was het woordje "licht" . We menen van de enqueteur begrepen to hebben, dat een geoefend luisteraar nog wel enigszins kan horen waar de spreker vandaan komt . Met Van
Haeringen 1 ) hebben we deze sprekers bij de groep Z . ingedeeld .) ; "A .B. iets provinciaals
gekleurd" ; "A.B .N . geaffekteerd" ; "vrij goed Nederlands" ; "langzaam en verzorgd
Nederlands" .

2 . Diaeekt (D)
Hieronder rekenden wij de volgende antwoorden
"Hij zelf verklaarde, dat veel mensen klaagden dat zij hem niet konden verstaan" ; "spreekt
als een middenstander op een klein Twents dorp" (wij aarzelen : was dit een hogere laag
in het dialekt, of afgeschaafd dialekt?) ; "monoftongering" ; "nog goed Brabants" .

3 . Nederlands met dialektische inslag (Zd)
Wij kozen uit de antwoorden de volgende
"Vrij goed Nederlands in Zeeuwse mond" ; "enkele dialektische uitdrukkingen" ; "Ho!lands met Friese inslag" (wij namen aan, dat het dialekt de overhand had) ; "Nederlands
met Friese tongval" ; "moet erg zoeken naar Nederlandse woorden" ; "Nederlands is
dialektisch gekleurd" ; "nauwelijks dialektisch gekleurd" . (Dit antwoord komt zeer dicht
bij o.a . "A .B .N . licht Drents gekleurd", dat wij tot de groep Z, rekenden . Toch schijnt
de enqueteur in de eerste plaats aan dialekt gedacht to hebben) ; "goed Nederlands, sours
wat Zeeuwse restanten" ; "je kunt uitstekend de alkomst horen, maar verder prima verstaanbaar" ; deden hun best Nederlands to spreken" (de omschrijving kan ironisch gebruikt zijn ; wij nemen aan, dat hun taal "Nederlands" was) ; "vrij behoorlijk, tamelijk
goed, Nederlands" ; "aardig Nederlands" ; "Hollandse woorden, uitgesproken met Groningse medeklinkers en uitgangen" (van belang is het to weten welke medeklinkers en
uitgangen het betreft) ; "deed vrij A .B . aan, maar sours niet gediftongeerde UU en IE" ;
"Friese (Zuid-Hollandse) zinsmelodie" ; "de taal van de vrouw deed Saksisch aan in
melodie en uitspraak ; de man ook enigszins" ; "ongeveer A .B ." .

4. Dialektaeraorming naar het Nederlands (Dz)
Hiertoe rekenden wij
"Nog erg (vrij sterk) dialektisch" ; "dialektisch gekleurd (deze omschrijving zou tot de
groep Zd . gerekend moeten worden ; uit de bijgevoegde voorbeelden bleek de kwalificatie
eufemistisch)" ; "zusje merkte enig verschil" (met het dialekt van vroeger . . .) (dus nog
zeer dicht bij het oorspronkelijke dialekt) ; "nog duidelijk Gronings" ; "sterk (zeer) gekleurd A .B ." ; "vrij zwaar dialektisch gekleurd" ; "aangepast dialekt" ; "bijgeschaafd
dialekt" ; "moeizaam Hollands ; ongediftongeerd" ; "plat A .B." (het is niet duidelijk of
de enqueteur hiermee dialekt op het oog heeft, of een overmaat van vulgarismen . Sociologisch gezien kan ook in dat laatste geval de proefpersoon op een lijn gesteld worden met
een D, of Dz .-spreker) ; "op den duur gingen ze weer monoftongeren" ; "sterk Zeeuws

1) Zie pag . 18 .
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(Brabants, Fries) gekleurd" ; "sommige woorden zijn verhollandst" ; "diftongeert niet" ;
"Limburgs met Nederlandse woorden" ; "moet erg zoeken naar Nederlandse woorden" .
Een afzonderlijke, maar ook uitzonderlijke groep vormen die sprekers waarvan de
enqueteur tijdens bet gesprek vaststelde dat bun taal kenmerken vertoonde van meer
dan een dialekt . Zowel in 1954 als in 1955 werd een geval gerapporteerd, to weinig om
er verdere konklusies aan to verbinden . Beide werden bij de kategorie "Dz" ingedeeld .
Het is natuurlijk mogelijk dat een andere rapporteur met de omschrijvingen van
de enqueteurs tot een jets andere indeling zou komen . Wij hebben na kennisname van
bet gehele materiaal deze keuze gedaan die, naar wij bopen, we bierboven voor de lezer
verantwoord hebben.
Zoals men ziet is een scberpe indeling zeer moeilijk : enerzijds zuiver Nederlands ;
anderzijds zuiver dialekt . Waar bet - zoals we in de inleiding zagen - al moeilijk is
een omschrijving to geven voor deze beide uitersten 1) geldt dit des to meer voor de beide
tussenliggende nuancen Dz en Zd . Het is daarom wellicbt interessant de mening van de
enqueteur naast die van de ondervraagde to stellen . In bet materiaal van 1954 vinden we
een mogelijkbeid tot vergelijking en wel in de getallen die in tabel 20 aangeven wat geenqueteerde spreekt met "niet-streekgenoten" .
Tabel 50.

Taal tot niet-streekgenoten volgens eigen opgave
vergeleken met de taalindruk op de enqueteur

D + M
eigen opgave . .
indruk enqueteur

abs .
5
20

N

Totaal

%
10

abs.
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90

36

36

64

48
56

Zoals men ziet is de enqueteur als student-Nederlands aanzienlijk strenger dan de
bewoner van de N .O .P, zelf. Wellicht is bier de faktor van bet "minder-kritisch-zijn" in
bet spel die we ook aanwijzen naar aanleiding van tabel 55 voor bet "taalgebruik
arbeiders" . Wanneer we de cijfers voor bet jaar 1954 en 1955 exakt met elkaar konden
vergelijken zouden interessante konklusies getrokken kunnen worden over de ontwikkeling van de taal in de N .O .P . Helaas is de steekproef voor 1954 biervoor to klein .
Desondanks kunnen we uit de vergelijking van de uitkomsten wel een globale indruk omtrent de in beide jaren gebruikte beoordelingsmaatstaven afleiden . In percentages uitgedrukt zijn de uitkomsten :
Tabel 51 .
Jaar
1954 (69)
1955 (202)

. . . . . . . . .
. . . . . . . . .

,quiver
Ned.

Ned. met
dial . insl.

Dial .
naar Ned.

Dial.

Niet
genoteerd

Totaal

17
9

35
47

25
21

4
19

19
4

100
100

Omdat de percentages "niet genoteerd" tamelijk veel verscbillen geven we ook de
uitkomsten met weglating van deze kategorie.
1) Cfr. Kloeke :1951 ; Weijnen : 1948 ; verder : De Nieuwe Taalgids XLIV, 316, XXIX, 380,XLII,1 ;
Onze Taaltuin III, 343 .
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Tabel 52 .
7aar

zuiver
Ned.

1954 (56) . .
1955 (193) . . .

.

22
9

Ned. met
Dial .
dial . insl. naar Ned.
43
49

30
22

Dial.

Totaal

5
20

140
100

Uit de vergelijking van de totalen der geknipte kaarten vie! of to leiden, dat in 1954
i .v .m . 1955 naar verhouding meer personen werden ondervraagd die 1947 of vroeger
in de polder woonden . Ook was in 1954 het aandeel van de landarbeiders kleiner en dat
van pachters, intellektuelen en hoofdarbeiders wat groter ; terwijl in 1954 de meeste
kernbewoners in de steekproef in Emmeloord woonden, waren er in die van 1955 meer
inwoners van Kraggenburg . Voor beide steekproeven gezamenlijk bedragen de percentages voor deze kategorieen
Tabel 53 .
In
totaal . . . . . . . .
gevestigd 1947 of eerder
pachters
landarbeiders
. . . .

zuiver Ned.
(249)

Dialekt

12
18
12
8,5

( 66)

(144)
( 47)

16
11
12,5
23

De kategorieen Hoofdarbeiders/intellektuelen en Emmeloord leveren iets meer
zuiver Nederlands op, Kraggenburg geeft iets meer dialekt . Op grond van het bovenstaande kan inderdaad een deel van de verschillen in uitkomsten herleid worden tot
verschillen in samenstelling van de steekproeven . Dat daarnaast echter ook verschillen
in waardering lijken to zijn opgetreden moge blijken uit het voorbeeld van de pachters.
Tabel 54 . Pachters in abs.
,naar

zuiver
Ned.

Ned. met
dial. insl.

Dial.
naar Ned.

Dial .

1954
1955

7
10

15
62

12
20

2
16

Totaal
36
108

Klassificering als dialekt lijkt in 1954 i .v.m . 1955 weinig to hebben plaatsgevonden,
als spreker van dialekt naar het Nederlands werden echter naar verhouding meer personen beschouwd . Echter, in 1955 werden andere personen ondervraagd dan in 1954 ;
de conclusie van verschil in beoordelingsmaatstaven kan daarom niet dan met vee! voorbehoud getrokken worden .
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Voor verdere bespreking van de vraag "Welke indruk maakt de taal van de proefpersoon op de ondervrager?" kunnen we, omdat toch alleen de grote lijnen getrokken
worden, de resultaten van 1954 en 1955 wel gezamenlijk bezien .
Over het algemeen maakt de taal van de geenqueteerden de indruk van dialektachtig Nederlands . Zuiver Nederlands en dialekt houden elkaar ongeveer in evenwicht .
Er wordt echter heel wat minder afgeschaafd dialekt gesproken dan dialektisch Nederlands (60 : 119) .
Dit grondpatroon, dat ruwweg de getalverhouding 1 : 4 : 2 : 1 vormt, words gedragen door de situatie in de Saksische taalgroep . Aanzienlijk hiervan afwijkend zijn
de Friezen en de Zeeuwen. De eersten omdat zij veel meer dialektisch Nederlands spreken, dan men op grond van het gemiddelde zou mogen verwachten . De Friezen schijnen
de "buitenlander" het best tegemoet to treden door hem althans niet in het Fries toe to
spreken. In deze richting wijst ook het ontbreken van dialekt. De Zeeuwen daarentegen houden sterk aan hun dialekt vast : we zien een hoog percentage voor D en weinig
verschil tussen Dz en Zd . Eenzelfde tendens is to bespeuren bij de Brabants-Frankische
groep .
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Onder degenen die minder dan twee jaar in de polder verblijven lijken wat minder
dialektsprekers voor to komen . Waarschijnlijk hangt dit samen met de leeftijd ; de vestiging in N.O .P, bestaat voor een belangrijk deel uit jonge gezinnen en daaronder komen,
indien de suggestie die onze gegevens wekken juist is, minder dialektsprekers voor . Tussen
de kategorie die twee tot vijf jaar in de polder verblijft en die van langer dan vijf jaar,
maar na 1947, doen zich nauwelijks verschillen voor . Afwijking lijkt daarentegen weer
wel op to treden bij de pionierskategorie : het percentage dialektsprekers schijnt hier
lager, dat van Nederlands-sprekenden hoger to zijn . Daarbij verwijzen wij nog eens
naar de opmerkingen over het Noord-Hollandse en het Hollands-Frankische aandeel
in de pionierskategorie. 1)
Zoals to verwachten komt de dialektspreker meer voor onder degenen die van het
platteland afkomstig zijn dan onder hen die gewoond hebben in een B- of C-gemeente .
We merken echter op dat relatief veel minder zuiver Nederlands gesproken wordt door
de "stedelingen" dan door de "dorpsbewoners" . Wel geven degenen die zich vanuit een
B- en C-gemeente vestigden, naar verhouding meer sprekers van dialektisch Nederlands .
In tabel 48 (naar beroep) treft ons, dat de landarbeiders en de overige arbeiders
de uitzondering op de hoofdregel vormen : bij hen is de dialektinvloed nog het grootst .
De pachters echter vertegenwoordigen de algemene verhouding .
De cijfers naar het verblijf in de N .O .P. vertonen een rustiger beeld . Over het algemeen zijn er meer mensen die vinden dat hun taal niet veranderd is . Naarmate men
langer in de polder woont wordt het verschil groter zowel in de kategorie "geen veranderingen" als in de kategorie "wel veranderingen" waar het de Nederlandssprekenden
betreft . Bij de dialektsprekers is juist het omgekeerde het geval : die worden met beide
kategorieen het sterkst gekonfronteerd in de beginjaren . We konkluderen daaruit dat
waar veranderingen optreden dit voor de dialektsprekers voornamelijk in de beginjaren ligt, maar dat ook de A .N .-sprekers op den duur onder invloed van een "poldertaal"
schijnen to komen .
Het percentage dat geen verandering opgaf bedroeg voor de kategorie die zich voor
1947 in de polder vestigde : 55% in 1956 en 48% in 1955 .
Voor de beoordeling van het materiaal naar beroepskategorie vonden we het verhelderend werken om slechts twee groepen tegenover elkaar to stellen : die der arbeiders
en die der niet-arbeiders . Nu blijkt dat er in 1955 ongeveer evenveel niet-arbeiders zijn
die opgeven dat hun taal wel veranderd is, als zij die zeggen dat zij nog steeds hetzelfde
dialekt spreken . In 1956 zijn er meer niet-arbeiders dan in 1955 die opgeven dat zij
geen verschil horen . Dit is dus waarschijnlijk weer een onbetrouwbaar gegeven . Bij de
arbeiders liggen de verhoudingen anders . In 1955 geven meer van hen op dat hun taal
niet veranderd is ; dit is eveneens zo in 1956 . Bezien we de arbeiders in hun taalgebruik
dan geeft dit voor 1955 de volgende tabel :

Tabe155.

T aalgebruik arbeiders

Z . + Zd .

D . + Dz .

abs.

o/

0

abs .

geen verandering opgemerkt
wel verandering opgemerkt

16

50

Totaal

16

i) Zie pag. 26.
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33

Totaal

%

abs .

16

50

32

16

100

16

32

67
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Hiernaast vergelijken we het taalgebruik van arbeiders en niet-arbeiders in 1955 .
Dit geeft de volgende cijfers :
Tabel 56 .

Taalgebruik arbeiders + niet-arbeiders
z . + Zd.

D. + Dz .

Totaal

abs.

o

0

abs.

%

abs .

geen verandering opgemerkt . . . . . . . . .
wel verandering opgemerkt . . . . . . . . . .

50
38

55
53

41
35

45
47

91
73

Totaal

88

54

76

46

164

Uit de vergelijking van beide tabellen blijkt, dat waar geen verandering wordt
opgemerkt er door beide kategorieen ongeveer gelijke opgaven verstrekt worden . De
A .N .-sprekende arbeider geeft in geen enkel geval op dat men hem anders hoort spreken ;
de dialektsprekende arbeiders echter alien . De 53% van de A .N .-sprekers die wel betrapt worden op ander taalgebruik moeten dus alien tot de niet-arbeiders behoren . Wellicht valt hieruit to konkluderen dat men in arbeiderskringen minder kritisch staat tegenover het "zuiver" gebruik van het Algemeen Nederlands, maar tevens dat de dialektsprekende arbeider "kwetsbaarder" staat in zijn streektaal dan de niet-arbeider . Daar de
laatstgenoemde groep voor het grootste deel bestaat uit pachters ligt het voor de hand
to konkluderen, dat dialektvastheid voornamelijk bij de boeren gezocht moet worden .
Samenvattend mogen we stellen dat de taal op de onderzoekers sterk de indruk
maakt van dialektachtig Nederlands . Deze impressie worth voornamelijk gedragen door
de Friese bevolkingsgroep en - in mindere mate -- door de Noord-Hollandse en Hollands-Frankische, door de pachters en de pioniers . Dialekt of vervormd dialekt vindt
men bij de Zeeuwen, het Zuidelijk Frankisch herkomstgebied en - wat minder -- bij
de Saksen, verder bij de arbeiders en degenen die zich na 1947 in de polder vestigden .
De afloop van de ontwikkeling is dus zeker niet to voorspellen . In ieder geval is het verloop zowel voor de taalkundige als voor de socioloog interessant .
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7.

BESCHRIJVING VAN HET TAALCORPUS

Alvorens de statistische bewerkingen van bet materiaal betreffende de toekomstige
taal van de N .O .P . weer to geven is bet wellicht nuttig de cijfers of to wisselen met een
beschrijving van bet taalcorpus zoals die voorkomt in de rapporten van 1954, 1955 en
1956, een en ander aangevuld met de inhoud van de diverse scripties .
Dit materiaal is rijker dan dat wat statistisch bewerkt kon worden . Veel rapporteurs
hebben zeer uitvoerig geschreven over meningen van de bewoners, woordveranderingen
en sociale toestanden . We menen echter wel dat statistische bewerking van bet zicb
daarvoor lenend materiaal de taalbescbrijving ruggegraat moet geven .

7 .1 .

De taal roan bet gezin .

Het gezin vormt in de N .O .P, nog altijd een hecbte eenheid en zo ergens, dan kan
men bier van "personen in gelijke situatie" spreken . 1 ) Er bestaat een assimilatieproces
in bet gezin, maar in de polder komt daar nog iets bij . Het gezin vormt daar bet beste
reservoir van bet dialekt. De gehuwden komen voor bet grootste gedeelte uit hetzelfde
dialektgebied en zijn met bun dialekt vergroeid . Daarin voelen zij bun wezen uitgedrukt en slechts de dialektwoorden kunnen bun gevoelens en gedachten bet zuiverst
weergeven. Het is dan ook geen wonder, dat voor hen bet algemeen verzorgd Nederlands
slechts een maatscbappelijke omgangstaal is . Zij gebruiken die slechts wanneer er een
zekere afstand aanwezig of nodig is ; dus tegenover vreemdelingen, in bet zakenleven
enz . Tegenover vrienden vervallen zij direkt in bun dialekt . Gehuwden zouden bet dan
ook vreemd vinden tegenover elkander bet algemeen verzorgd Nederlands to gebruiken,
omdat dit immers de intimiteit stoort .
In de dorpsgemeenscbappen op bet Oude Land heeft men veracbting voor hen,
die "groots" in bun taal willen doen, iets wat bijvoorbeeld bij ouder wordende meisjes
en bij jongens die pas uit dienst komen voorkomt .
Hier ligt ook de verklaring voor bet feit, dat bijna alle Friezen in de polder Fries
met elkaar spreken, ook al zijn er niet-Friezen bij . Zij willen niet onbeleefd zijn - ook
al words dit als zodanig opgevat - maar zouden bet vreemd vinden, in de ware zin
van bet woord "onwezenlijk", wanneer zij een mede-Fries in bet algemeen verzorgd
Nederlands aanspraken .
Trouwens alle dialektsprekers doen hetzelfde, maar bij hen valt bet de polderbewoners minder op, daar bun dialekt zonder veel oefening en met enige moeite to verstaan is . De Limburgers zijn niet sterk vertegenwoordigd, anders zouden ook zij wellicht
hetzelfde verwijt boren als de Friezen .
Onder de gehuwden wordt een kleine minderheid 2) gevonden, die oog beefs voor
de nieuwe situatie der kinderen . Zij zien in, dat deze in een nieuwe gemeenscbap opgroeien, waar bet dialekt van bun ouders niet meer past . Als algemene mening boors
men, dat de kinderen in de toekomst Nederlands zullen gaan spreken. 3 )
Wij geloven dat deze mening de weerslag is van bet besef, dat de kinderen in ieder
geval niet met de taal van bun ouders zullen kunnen volstaan . Deze kleine minderheid
komt bier nu aan tegemoet door van de kinderen to eisen, dat zij algemeen verzorgd
1) Wij volgen de tekst van Oostendorp .
$) Tabel 20 en 21 .
3) Cfr. pag . 86 .
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Nederlands spreken . Uit het bovenstaande zal men echter begrijpen hoe moeilijk dit is .
Slechts heel weinig ouders komen er dan ook toe zelf het dialekt terwille van hun kinderen
prijs to geven.
Uit het materiaal 1954 volgt hier een kort overzicht van de geenqueteerde gehuwden
uit de verschillende provincies
Van de drie-en-twintig gehuwde Friese paren hidden twintig thuis aan bet Fries vast .
Van de overigen waren de vrouwen geen Friezinnen, zodat man en vrouw moeilijk
Fries met elkaar konden praten en waren er een paar middenstander. De middenstanders
hebben over het algemeen in een gemengd gebied neiging zich bijzonder op bet Algemeen Nederlands toe to leggen, daar zij de ervaring hebben dat dialekt bepaalde klanten
kan afstoten .
Van de zeventien Groningse paren sprak er een Nederlands, omdat de vrouw geen
Groningse was, een sprak Gronings tegen de kinderen van negentien, negen en acht jaar,
maar tegen de jongste van twee minder Gronings . Dit minder Gronings zouden wij "afgeschaafd dialekt" willen noemen . Hier komt wel frappant bet besef tot uiting, dat bet
jongste kind zich in een andere situatie bevindt dan de drie oudere . Deze konden op
straat Gronings spreken, maar de jongste zal zich op een andere manier moeten behelpen .
Bij de zeven Drentse ouders vinden wij ook zo'n geval . Een paar spreekt expres
Nederlands tegen bet kindje van een jaar . Deze ouders willen dus bet kind het Nederlands als "natuurlijke" taal aanleren .
Ook bij de veertien Overijsselse gezinnen vonden wij twee zulke gevallen.
Bij de twaalf Gelderse gezinnen vonden wij er maar een, waarin de ouders wel
dialekt tegen de kinderen spraken, maar in het Nederlands geantwoord wensten to
worden . Zei de moeder tegen haar dochtertje b .v. : "Doe gauw je kleed aan .", dan luidde
bet antwoord : "Ja, moeder, ik zal mijn jurk aantrekken ."
Van de achttien Zeeuwse paren sprak er een dialekt tegen de kinderen, maar met
vermijding van de platste woorden . Zij wilden de kinderen dus tot "afgeschaafd dialekt"
opvoeden .
Onder de vijftien Brabantse ouders waren er twee paar, die Nederlands tegen de
kinderen spraken en onder de vier Limburgse was er een moeder, die tegen haar kindje
van zeven maanden Nederlands sprak, als bet niet-Limburgse dienstmeisje er bij was .
Hier ging bet dus niet om bet kind, maar om bet meisje .
De Limburgers 1) antwoordden ons alien, bun kinderen Limburgs to willen leren .
Het motief was, dat zij bun kinderen er voor beboeden wilden uitgelachen to worden,
wanneer zij in Limburg kwamen . Hierboven vermeldden wij reeds dat zij die geen
dialekt meer kunnen of willen spreken, in bun dialektgebied uitgelachen worden . Ook
de polderbewoners uit andere gebieden willen dit risiko niet lopen.
Ook in de polder leeft nog deze minachting voor de korrekte spreker, wanneer men
weet, dat hij ook een dialekt beheerst . Tijdens onze enquete kwamen wij op een zaterdagavond met de bus uit Kampen . Daar er toevallig een feestweek in Zwolle werd gehouden,
zat de bus vol met jonge polderbewoners . Toen wij (Oostendorp) in Emmeloord aankwamen, regende bet zo hevig dat ieder het wachthuisje invluchtte . Toen de regen wat
minder werd vroeg iemand die wat achteraan stond, of hij even mocbt passeren ; hij deed
dit in zuiver Nederlands. Men maakte wat spottend deftig voor hem plaats . De man
vertrok, maar liet de deur openstaan . Een eruptie van scbeldwoorden volgde . "Wat
meent die mooie meneer wel?" ; "Last meneer tbuis ook de deur openstaan?" enz . enz .
Dit was zeker ook de reaktie op bet bescbaafde Nederlands . Wij troffen in de polder een
1 ) De scriptie van Oostendorp geeft voor de Limburgers geen aantal .
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Gronings meisje aan, dat onberispelijk sprak en ook zei zich hier bijzonder op toe to
leggen. Ook zij had in de Groningse gemeenschap grote moeite gehad zich to handhaven .
Bij de Noordhollanders, Zuidhollanders en Utrechters ligt de kwestie anders . Bij
de Westfriezen is de dialektische inslag nog het sterkst to horen . Wij kregen echter de
indruk dat de Noordhollandse gezinnen zich veel minder op "taalkultuur" toelegden
dan gezinnen uit andere streken . Waarschijnlijk ervaart men niet zo het grote verschil
tussen Algemeen Nederlands en eigen taal . Dit Nederlands wordt als een "nettere uitgave" van het eigen dialekt beschouwd, terwijl anderen het meer als een vreemde taal
zien . Dientengevolge vertrouwen zij er op dit Nederlands goed to kunnen spreken, al
reserveren ook zij het voor vreemden . Voor Zuidhollanders en Utrechters geldt hetzelfde,
maar, naar het ons toeschijnt, met meer recht . Zij spraken voor zover wij konden nagaan
beter verzorgd dan de Noordhollanders .
Uit het voorgaande blijkt, dat de Friezen in eigen kring zeer sterk aan hun taal
vasthouden . De anderen zijn wat meer geneigd hun kinderen in de nieuwe situatie tegemoet to komen, al moet men zich daar geen overdreven voorstelling van maken . Bijna
alle polderbewoners, ook zij die pogen Algemeen Nederlands to spreken, vallen vanzelf
in hun dialekt terug, wanneer zij bedroefd, kwaad, of blij zijn . Dit valt gemakkelijk to
begrijpen . Men heeft dan natuurlijk minder kontrole over zijn taal . Het Algemeen
Nederlands is, zoals alle kultuuruitingen van de mens, een produkt van zelfbeheersing
en aanpassing. Waar deze zelfbeheersing en kontrole even ontbreekt, faalt ook de taal .
Het is natuurlijk niet onze bedoeling daarmee to zeggen, dat dialektspreken een
kwestie van onbeheerstheid en ongedisciplineerdheid is . Ook het dialekt heeft namelijk
een norm, al is die ons nog minder bekend dan die van het Algemeen Nederlands . Wij
spraken alleen over het in het dialekt terugvallen in de Noordoostpolder ; in het bijzonder
daar waar men zich bewust op het Algemeen Nederlands toelegt .
"Het gezin vormt het beste reservoir van het dialekt in de Noordoostpolder", schreven wij . Dit betekent echter niet dat het dialekt niet zou kunnen veranderen . Elke taal
is voortdurend aan veranderingen onderhevig . Geldt dit niet reeds in homogene dialektgebieden, hoeveel to meer dan in de polder . In de polder is het dialekt aan de meest uiteenlopende invloeden blootgesteld . De dialekten beinvloeden elkaar, om van de invloed
van het Nederlands maar niet to spreken . De invloed hiervan is reeds in homogene dialektgebieden zeer groot .
Dr. J . Broekhuijsen geeft hiervan in zijn dissertatie 1) vele voorbeelden.
Ondanks het feit dat het gezin een dialektreservoir vormt, is het in de N .O.P . ook
onderhevig aan een zekere assimilatieproces . Niet het gezin als geheel treedt naar buiten
op, maar bijna steeds doen de individuele leden dat afzonderlijk . Hun houding ten opzichte van anderen wordt wel beinvloed door de band die de gezinsleden met elkaar
hebben, maar anderzijds blijft het de vraag hoe sterk die band is. Om ons enigszins to
kunnen voorstellen hoe het gezin reageert, geven wij hier een overzicht van een "microonderzoek" . 2 ) Wij wijzen er tevoren op, dat het slechts om twee verwante gezinnen in
de polder gaat. Konklusies hieruit trekken t .a.v, andere gezinnen is daarom op zijn minst
onvoorzichtig .
In augustus 1956, in dezelfde tijd dus waarin het tweede taalonderzoek plaatsvond,
werd door Van de Ven een doctoraal scriptie voorbereid, die tot onderwerp had : "Enige
afwijkingen van het Algemeen Nederlands in het Dinteloords dialekt en de ontwikkeling
van deze afwijkingen, nagegaan bij een Dinteloordse familie die zich gedeeltelijk gevestigd heeft to Kraggenburg" . De bedoeling hiervan was de taal van verschillende
1 ) Broekhuijsen 1950 .
$) Wij volgen de scriptie van Van de Ven .
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leden van een familie onderling to vergelijken . Daartoe was een familie gekozen die,
afkomstig uit Dinteloord, zich gedeeltelijk gevestigd had in Kraggenburg en gedeeltelijk
in de plaats van herkomst gebleven was . Omdat men in deze familie beschikken kon
over drie generaties -- een zeldzaamheid in de Noordoostpolder - werd het doe! tweeledig
a) een onderzoek naar de onderlinge taalverhouding in de familie ;
b) een vergelijking tussen de taal van die leden van de familie die in de N .O .P uit hun
natuurlijk taalmilieu gestoten zijn en hen die in hun dialektgebied gebleven zijn .
Natuurlijk kon in zo'n kort tijdsbestek niet de gehele taal van alle leden van de gezinnen in Kraggenburg en in Dinteloord onderzocht worden . Daarom werden enkele
kenmerkende afwijkingen van het Nederlands in het Dinteloords gekozen . Deze werden
gevonden uit de vergelijking van de zinnen en kaarten van Weijnens Dialect-atlas van
Noord-Brabant 1 ), die in 1948 opgetekend werden, met het Algemeen Nederlands . In
het geheel kwam men zodoende tot vier en vijftig indikatoren . Om enige indruk to geven
van waar het hier om ging willen wij enkele voorbeelden geven .
Dinteloords
klampvogel of koop
De schipper die likte zijn vingers of
krieken
breng mijn
hij heeft aan zijn knie gekeken
hij woer
spinnekoep
duuveltjesbrood
tuin
puit
kapel
hij wordt roan een hond gebeten
breeste
voor eer ik klaar ben

Algemeen Nederlands
sperwer
De schipper likte zijn vingers of
kersen
breng mij
hij heeft naar zijn knie gekeken
hij wordt
spin
paddestoe!
haag
kikker
vlinder
hij wordt door een hond gebeten
breedste
voor ik klaar ben .

Het ging dus bij dit onderzoek niet alleen om afzonderlijke woorden die nog gebruikt werden, maar ook om enkele kenmerken van de syntaxis en van de zinsstruktuur .
De moeilijkheid bij dit onderzoek van de taalhouding was ieder individu to plaatsen in
zijn sociale taalverhouding . We kunnen we! zeggen, dat dit niet gelukt is . Wilde men
vermijden dat de gezinsleden elkaar beinvloedden en wilde men de realisatie van de
indikatorwoorden bij ieder lid van de familie zo sne! mogelijk optekenen, dan was er
geen andere mogelijkheid dan ieder persoon afzonderlijk to ondervragen . Hierdoor kreeg
de enquete een zeker gedwongen karakter : een vreemde is nu eenmaal geen "eigen" .
We hebben getracht dit gevaar enigszins to vermijden, door het hele gesprek in dialekt
to voeren (ter vermijding van beinvloeding door het A .N .) en steeds het hele zinnetje
waarin het indikatorwoord voorkwam door de proefpersoon to laten herhalen, zodat
de spreker dus niet wist waarop hij to letten had .
Het eerste dat uit de resultaten bleek, was de groei van het Dinteloords weg van de
taal zoals Weijnen die opgetekend heeft in 1948 . Dit geldt niet alleen voor het gezin in
Kraggenburg, maar ook voor dat in Dinteloord . In Dinteloord is de taal aan het ver1) Weijnen 1952 .
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schuiven . Niemand in deze gezinnen hield vast aan de opgave van 1948 ; dit is logisch
omdat een taal - en ook een dialekt is een taal - voortdurend verandert. Niemand ook
sprak A.N . Daar kunnen we vrede mee hebben, omdat het Dinteloords immers een dialekt blijkt. Spreken de gezinsleden volledig A .N. dan was het onderzoek in casu zinloos
geworden . Er moesten dus vormen genoteerd worden die een nieuwe taalsituatie aanduidden . Vormen dus, die in het dialekt van vroeger, i .e, zoals genoteerd door Weijnen,
niet bestonden, maar ook niet voorkomen in het A .N . Om deze groep woorden aan to
duiden werd de term "heteromorf" gekozen . Deze heteromorfen laten dus de veranderingen van de taal zien . Het zal duidelijk zijn, dat wanneer een aantal familieleden in
hoge mate dezelfde heteromorfen gebruikt, deze eenheid wijst op taalverbondenheid
van die gebruikers . Welnu, het gezin in Dinteloord liet deze eenheid zien . Vader, moeder
en kind spraken niet in dezelfde mate dialektisch, en ook gaven zij niet dezelfde A .N .woorden . Verre van dat . Wel echter waren de heteromorfen gelijk .
Ondanks alle verschuivingen zou men hier toch van een taalrust kunnen spreken,
omdat invloeden van buitenaf op hun dialekt gezamenlijk opgevangen en verwerkt
worden.
Anders ligt de situatie in de N.O .P. Daar lies het onderzoek een taalverscheuring
zien tussen enerzijds grootvader, grootmoeder en moeder en anderzijds vader, zoon en
dochter ; de konservatieve, meer dialektisch sprekende tegen de progressieve, meer A .N .sprekende groep . Natuurlijk zijn er persoonlijke - psychische zo men wil - eigenschappen aan to wijzen die in dit gezin juist deze scheuring aannemelijk maken, maar toch
blijkt uit dit onderzoek, dat in de N.O .P, niet altijd de geemigreerde groep als geheel
dezelfde taalverandering ondergaat .
Ook mag men bij deze gezinnen niet zeggen, dat het dialekt in de N.O .P. minder
resistent zou zijn, of dat het A .N, in de gezinnen daar meer overheersend zou zijn . In
onderstaande tekeningen hebben we de "dialektgroep" en de "A .N.-groep" aangegeven.
De personen dus, die het meest met elkaar in dialektwoorden en die het meest in A .N .woorden overeenstemden . Het dialektblok tekent zich of over de grenzen van het Oude
Land naar de oudste generatie in de N .O .P . Het A .N, daarentegen schijnt een goede
kans to maken in de N .O .P . Schijnt, want als we de positie van de moeder zien, dan blijkt
dat zij tussen beide groeperingen instaat .
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Anderzijds kon worden vastgesteld dat de mannen in deze familie hun taalvoorbeeld
bij een vrouw kiezen en verder dat de vrouwen het meest heteromorfen opgaven . De
eerste vijf plaatsen in de rangorde van het getal genoteerde heteromorfen worden ingenomen door de vijf vrouwen in de familie . Zelfs bet dochtertje in de N .O .P, dat toch
weinig dialekt en tamelijk goed A .N . spreekt, geeft nog altijd bijna 30% heteromorfen
op . Mogen we dus een scheiding maken tussen mannen enerzijds en vrouwen anderzijds,
dan kunnen we konkluderen dat de man positiever kiest ; de vrouw blijft wikken en wegen .
Dit "aarzelen" van de vrouw zal op den duur - daar de man immers haar tot zijn taalvoorbeeld kiest -- ook de man beinvloeden.
Het blijft daarom een open vraag of de gevonden heteromorfen een tussenstadium
naar bet A .N . of het begin van een nieuwe taal zullen zijn . Met andere woorden : zijn de
vrouwen in deze familie alleen een remmende faktor op weg naar het A .N ., of moet de
gehele heteromorfengroep gezien worden als bet zaad, waaruit natuurlijkerwijze de
nieuwe taal (talen) van de familie zal groeien (zullen groeien) . Het taalgedrag van deze
familie is uitermate gekompliceerd . Vooraf is geen enkele prognose to geven en ook nu
na bet onderzoek is bet niet zeker of zij dit patroon zal blijven volgen . In het algemeen
zouden we voor deze familie uit de gegevens molten konkluderen : De taal van de familie (uit hetzelfde dialektgebied en uit dezelfde sociale laag van de maatschappij) voor
een afhictie gesteld, reageert naar de taalkracbt van de verscbillende individuen . Zij
verlaat de oude taal en kiest het nieuwe, maar op een zodanige wijze en in zulke mate,
dat zij zich spoedig kan hergroeperen rond die groep vrouwen, met wie de sprekers zich
taalkundig het meest verwant weten .
Wij zijn er ons van bewust dat dit onderzoek niet meer is dan een eerste grond55

boring . Wel is het onderzoek in zoverre van belang dat het de onderzoeker voorzichtig
maakt t.a .v, algemene konklusies . Een gebied als de N .O .P . met zijn taalkundig zo gemeleerde bevolking kan niet in enkele jaren zijn definitieve taal gevonden hebben, al
zullen de grondpatronen zich, weilicht binnen een generatie, wel aftekenen . 1 )

7 .2 . De taal van de pioniers .
Van de taal der pioniers hebben wij weinig positieve gegevens . Een vergelijking
met Lelystad zou vruchtbaar zijn, maar toch geloven wij dat de gemeenschap in de
Noordoostpolder een ander cachet heeft gehad . Er werkten een tijd lang veel onderduikers en dit droeg ertoe bij, dat een geest van samenhorigheid onder de mannen groeide .
Een samenhorigheid die nu misschien tot een mythe geworden is rondom een kern van
waarheid . Het is daarom voor ons van bijzonder belang to weten, hoe de bevolking van
dit gebied geleefd heeft en hoe ze was samengesteld .
De ontginningswerkzaamheden zijn verricht door "de pioniers" . 2) Wij gebruiken dit
woord in de ruimste zin : zij, die in het allereerste begin in de polder gewerkt hebben.
Later is dit woord ook als een meer technische term door de Directie van de Wieringermeer (Noordoostpolderwerken) gebruikt . Zij verstond daaronder : degenen, die voor
1 augustus 1945 ten minste twee jaar in de polder gewerkt hadden en op 1 november 1947
zes en twintig jaar oud waren . Deze omschrijving was nodig bij de eerste uitgifte der
boerderijen, toen zij die het eerst in de polder waren gaan werken, het recht van voorrang kregen. Bij de tweede en verdere uitgifte werd de term gehandhaafd, maar de data
waarop men zoveel jaar oud moest zijn werden verschoven.
In de polder echter •noemt men alle werkers van het eerste uur "pioniers" . De pioniers bestonden uit boerenzoons, landarbeiders en later ook stedelingen . De stedelingen
waren over het algemeen werklozen die wegens het grote arbeidstekort voor de polder
werden aangeworven. Al heel spoedig kwamen er ook onderduikers werken en mannen
die afgezwaaid waren bij de Nederlandse Arbeidsdienst . Na de oorlog bracht men ook
vele gedetineerde N.S .B .-ers naar de polder over . Het werk in de polders was zeer zwaar,
de outillage zeer gebrekkig . Tengevolge hiervan was er een groot verloop van arbeidskrachten. Alleen de boerenzoons hielden over het algemeen taai vol en deze wisten vaak
op deze wijze hun toekomst op to bouwen .
We bezitten enkele vaste gegevens betreffende de omgang met elkaar . De pioniers
werkten in ploegen van ongeveer tien man. Het merkwaardige is nu, dat zij meestal ook
kamergenoten waren en uit dezelfde streek afkomstig . Dr . A . P. Takes 3 ) verklaart dit
als volgt : "Het gebeurde niet vaak dat een jonge boer of arbeider uit een bepaald dorp
geheel alleen naar de Noordoostpolder trok . Gewoonlijk besloot hij pas eerst hiertoe
wanneer enige buurtgenoten gevonden waren die met hem tezamen wilden trachten
zich in bet nieuwe land een bestaan to veroveren . Deze dorp- en buurtgenoten arriveerden tezamen in bet hun toegewezen barakkenkamp en werden, indien mogelijk, in dezelfde kamer geplaatst hetgeen natuurlijk door hen zeif ook werd gewenst .
De nieuw aangekomen arbeiders vervoegden zich tezamen op het werk en werden
dan door de werkleiding in dezelfde ploeg ondergebracht, zodat zij behalve kamergenoten ook ploeggenoten werden . Indien de capaciteiten niet sterk uiteenliepen bleef
1) Cfr. Tabe136 .
s) Wij volgen de tekst van Oostendorp .
a) Takes 1947, pag. 147 .
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dit ploegverband gewoonlijk gehandhaafd . Dit laatste houdt verband met het felt, dat
de pioniers hun ploegen zelf mochten kiezen . In de kampen gingen de kamergenoten
bijna uitsluitend met elkaar om ."
Uit een enquete door Dr. A . Ch. Takes onder pioniers gehouden bleek, dat 65%
der boerenzoons, 83% der landarbeiders en 75% van de stedelingen het meest omgang
met hun kamergenoten hadden . Voorts was slechts het standsverschil een scheidende
faktor van betekenis.
Voor de taal kunnen we vaststellen dat de pioniers wel het meest met hun medekamerbewoners hun eigen dialekt gesproken zullen hebben . Het randgebied had weinig
invloed .
Ni halen sommige pioniers hun schouders op bij het horen verheerlijken van die
"goeie ouwe tijd", maar andere denken met weemoed aan hun eerste jaren in de polder
terug . "Toen waren we allemaal een" . En de taalonderzoeker vraagt direkt : "Ook in
de taal?" De antwoorden hierop luiden verschillend . De een zegt : "Ja, er was ook een
taal ." ; de ander : "Ik kon alle dialekten verstaan ."
Naast deze aanpassing die een zekere welwillendheid vereist, staat het vasthouden
aan het dialekt ondanks alles, als uiting van zelfbewustheid of . . . domheid . Bij de pioniers zal dit niet of weinig voorgekomen zijn, daar er over het algemeen een grote neiging
tot aanpassing bestond, terwijl zij die onmogelijk in staat waren zich in een andere situatie
in to !even (wat voor het spreken van een andere taal noodzakelijk is), ook niet geschikt
waren om in de polder to blijven . Maar sommigen pioniers toonden nadat zij boer geworden waren de neiging weer hun oude dialekt to gaan spreken . Zij voelden zich flu
heer op eigen grond en toonden deze onathankelijkheid ook door een teruggrijpen naar
het oude dialekt .
Er is dus in de pionierstijd zeker sprake geweest van een taalverandering al schijnt
deze minder snel gegaan to zijn dan later . De pioniersgemeenschap was kleiner en meer
geisoleerd . Als voorbeeld van overname in pionierstijd kan gelden het gezegde van een
Zeeuw : "Alla, jong, da's ja wa" . 1) Deze uitdrukking betekende zoiets als : "Jazeker, dat
zal wel zo zijn" . Deze uitdrukking werd eerst voor de grap overgenomen maar later
spontaan gebruikt . Zo zijn er wel meer gevleugelde woorden in omloop gekomen . Dit
verschijnsel vindt men in elke gemeenschap .
In die tijd kwamen ook de specifieke "polderwoorden" naar voren . Deze woorden
noemen wij zo, omdat zij zeker alleen in de drooggelegde polder in deze betekenis gebruikt worden . Dit vindt zijn oorzaak in bepaalde toestanden die men alleen in de polders
vindt ; als voorbeelden mogen gelden : pachter en kavel. 2 )
Wie in de polder rijdt, ziet Tangs bijna alle wegen bordjes waarop vermeld staat :
"Trekkerspad" . Men moet nu filet denken, dat hiermee paden voor vakantiegangers
bedoeld zijn . Trekker is het Nederlandse woord voor tractor en de bordjes willen dus
zeggen dat de tractoren die naar het land worden gereden, op bepaalde verharde stukken
van de weg mogen oversteken.
Is ook "tocht" zo'n typisch polderwoord? Ook oude polders kennen tochten, maar
misschien hebben de meeste pachters er nu pas iets mee to maken . De polder is doortrokken van kanalen, vaarten, tochten en sloten . Iemand die pas in een poldergebied
komt, moet eerst het verschil tussen deze waterwegen leren kennen en in de meeste ge1 ) Vermoedelijk hebben we hier to doen met de uitdrukking „da sa we" ( _ ,, is dat werkelijk
waar?!") . Het is niet meer na to gaan of deze Zeeuwse uitdrukking zich onder oostelijke invloed
(„das 1st ja was") heeft ontwikkeld in de polder, of dat de enqueteur de uitdrukking verkeerd
verstaan heeft .
E) Zie pag. 68 en 70.
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vallen zijn de tochten voor hem onbekend . 1 ) In de pionierstijd zal men ook reeds begonnen zijn namen van bepaalde gereedschappen van elkander over to nemen, maar
dit verschijnsel zal later afzonderlijk besproken worden . 2 )
Als grappige woorden -- hoewel geen "pionierswoorden"
zijn in omloop : motorstier en padbol, woorden die slaan op de man die de K .I . rondbrengt. Deze wijze van
bevruchting vindt in de gehele polder plaats en is voor verschillende pachters een nieuwigheid. Deze woorden hoort men ook wel op het Oude Land, maar in de N .O .P . hebben
ze algemeen ingang gevonden .
Bijzonder belangwekkend is het woord "rijdende winkel" . Men bedoelt hiermee
de auto met levensmiddelen, huishoudelijke benodigdheden enz . die Tangs de boerderijen gaat. Deze auto's zijn altijd het eigendom van mensen, die aan de rand van of in
de polder wonen . Toch spreekt ieder over "rijdende winkel" met diftong, ook zij, die in
hun dialekt en vaak nog in hun verzorgd Nederlands monoftongeren . Hier is zeker sprake
van een spellinguitspraak, daar bet woord "rijdende winkel" op de auto's staat .
Wij zouden bierbij willen opmerken boezeer hieruit weer de grote invloed van de
spelling blijkt. Zij die dialektiscb spreken voelen zich over bet algemeen niet in staat bun
dialekt to scbrijven en kunnen bet zelfs moeilijk lezen . Hun taal words dus niet gesteund
door bet schriftbeeld . Dit verklaart hoe gemakkelijk een term als "rijdende winkel" in
bun dialekt ingang vindt. Zij zagen deze naam op de auto's vermeld en bet schriftbeeld
belette hen deze diftong aan bun dialekt to assimileren .
Omgekeerd komen zij er niet toe de monoftongen in bun dialekt to diftongeren,
daar bet schriftbeeld "rijden" voor hen niets to maken beefs met dialektiscbe vormen als
"riden" , "rijen" of " rieen " , s )
Intussen zijn de pioniers verspreid over de polder . Zij kennen elkaar nog bij naam .
Men merkt in bet gesprek dat er nog een band is al is die misschien niet meer dan een
gemeenscbappelijke berinnering . Als groep zijn ze ecbter uiteengevallen en als zodanig
zullen ze geen invloed op de taal meer uitoefenen .
Wel misschien individueel door persoonlijk gedrag ; op die manier kan dan een
restant van de taal van de pioniers zich blijven bandbaven .

7 .3 . De taal roan de middenstand .

Middenstander is eigenlijk een vage term . Voor bet onderzoek omvatte zij ieder
die zich in de polder gevestigd beeft en boer nocb landarbeider is. In bet statistische gedeelte werd deze kategorie nog verder ingedeeld . Niet ieder die tot deze groep beboort
zal een zekere rust in zijn taal kennen . Als we twee groepen onderscheiden : de ambtenaren en de neringdoenden, komen beide wel vaak met bet algemeen Nederlands in
aanraking, maar men zal tocb binnen de groep de nodige nuances kunnen opmerken .
Het is duidelijk, dat een dominee of onderwijzer volledig houvast beefs aan de landstaal,
maar dat de taalzekerbeid van de zakenman afhangt van de graad waarin bij voor zijn
vestiging in de polder met bet Nederlands in kontakt is gekomen .
De ambtenaren vormen een relatief kleine groep . Een deel van hen is bovendien
als boer op een staatsboerderij werkzaam en gaat zo in bet milieu der boeren op .
De ambtenaren in de dorpen die belast zijn met kontrole of administratie, kunnen
1 ) Zie : pag . 70-71 .
s) Zie : 7 .5 .1 .2 . pag. 71 e .v.
a) Over de invloed van de geschreven- op de gesproken taal zie pag . 18 .
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misschien tot de middenstanders gerekend worden, zodat wij hen dan ook qua taal met
deze groep gelijk kunnen stellen .
De neringdrijvende middenstanders spreken over het algemeen vrij goed verzorgd
Nederlands . Zij leggen zich hier bewust op toe, daar zij geen enkele klant voor het hoofd
willen stoten . De Friese middenstander zal daarom tegen een Fries gemakkelijk Fries
spreken .
Als bijzonderheid kunnen wij 1) nog vermelden, dat een Fries ons vertelde dat hij
ook bij Friese klanten bij het geld teruggeven gemakkelijk in het Nederlands terugviel .
Hier sprak de situatie - bij het geld teruggeven moet men immers zo duidelijk mogelijk
zijn - weer een woordje mee . De winkeliers spreken dus A .N. met hun klanten en omgekeerd, tenzij beiden uit hetzelfde dialektgebied komen . De goederen worden met de
algemeen gangbare Nederlandse termen aangeduid ; deze zijn ook algemeen bekend,
waartoe reklame, de kraut e .d . niet weinig hebben bijgedragen . 2 ) Slechts zelden kwamen
er moeilijkheden voor . Als voor een artikel veel verschillende dialektwoorden bestaan,
is er de meeste kans op, dat de ofhciele handelsterm overwint of het woord dat de winkelier ervoor bezigt . Zo vermoedde de (Overijsselse) kruidenier aangaande het artikel
"boterballetjes", dat hier de naam "steek" later wel algemeen gebruikt zou worden, omdat hij zelf hieraan vast wilde houden ("steek" is het Overijsselse woord, "kakiensjes" is
Fries, "suikerslakken" Noordfries, "kakkei(e)n" Gronings ; van een Zeeuwse vrouw
hoorden wij alleen voor Zeeland al drie woorden : "babbelaar", "kokkienen" en "spekjeS") . 3 )
Sours passen de winkeliers zich wel eens aan het dialekt van hun klanten aan, ook
als ze dat verder niet kennen . Zo vroeg een Zeeuws-Vlaamse eens aan de manufakturier
our een "rezort" (spiraalmatras) . Dit woord gebruikt deze man nu altijd tegen Zeeuwsvlamingen ; tegen anderen behoudt hij echter zijn eigen vakterm . "n Leukje", hoorde
hij een Zeeuwse zeggen (_ "n leuk staaltje") ; dit gebruikt hij nu ook tegen de Zeeuwen .
Hetzelfde met het Groningse "n brikje wol" ("n kaartje wol"), dat hij nu tegen Groningsen bezigt . Hij verklaarde dit niet zozeer to doen omdat hij die dialekten mooi vindt (hij
is zelf een Fries), als wel uit sympathie voor de mensen .
Werkelijk "taalrustigen" treft men dus voornamelijk aan onder de onderwijzers,
de ambtenaren en de intellektuelen, die voor het merendeel in Emmeloord woven en
daar - zoals men beweert - vrij geisoleerd in bet polderleven staan . Ook bleek tijdens
de enquetes niet dat boeren en arbeiders bij hen bun taalvoorbeeld zocbten . Zij spreken
zo goed als altijd Nederlands maar ze zijn tijdens bet onderzoek zelden bezocht omdat
de enqueteurs zich voornamelijk interesseerden voor hen, die voor zij in de polder kwamen, steeds dialekt spraken . Daarom is bet dat bet onderzoek zich in feite bijna uitsluitend op pachters- en landarbeidersgezinnen gekoncentreerd heeft .

7 .4 . De veranderingen die een dialekt in de polder ondergaat .

Elke taal is voortdurend aan veranderingen onderhevig . Geldt dit reeds in bomogene dialektgebieden, boeveel temeer dan in de polder . In de polder is bet dialekt aan
de meest uiteenlopende invloeden onderhevig . De dialekten beinvloeden elkaar our van
de invloed van bet Nederlands maar niet to spreken . De invloed biervan is reeds in homo1 ) Wij volgen de tekst van Oostendorp .
2 ) Zie ook de opmerking n .a .v. "rijdende winkel", pag. 58 .
$) Over "gerechten en hun benaming" is uitvoerig gerapporteerd door mej . Van Neuren, alsook
door Spronck .
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gene dialektgebieden zeer groot . 1 ) Ook in de polder is dit het geval en wij zullen hier
en in de volgende hoofdstukken zien waarom het Nederlands zo sterk op de dialekten
inwerkt .
Uit onze gegevens bleek dat er veranderingen op allerlei gebied to bespeuren waren .2 )
Het spreekt vanzelf dat deze veranderingen niet bij alle dialektsprekers van eenzelfde
gebied gekonstateerd zijn. Wij geven slechts een lijst van individuele veranderingen .
Maar deze kunnen ons enig inzicht geven in de tendenties die op het ogenblik in de dialektontwikkeling van de Noordoostpolder aan het werk zijn .
Wij behandelen nu eerst enkele klankveranderingen
Stadsfries
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Beschouwen wij deze voorbeelden nader . Het eerst valt dan op dat een Stadsfries
gaat diftongeren . En dat in een gebied waar zoveel mensen wonen die in hun dialekt
- en vaak ook in hun verzorgd Nederlands - de monoftong gebruiken ! Wij willen
echter uit deze voorbeelden geen voorbarige konklusies trekken . Wij geloven namelijk
dat elk woord op zichzelf bekeken moet worden en dat het niet aangaat uit enkele voorbeelden een algemeen beeld to willen verkrijgen .
De ontronding van de a in een woord als veel (dat de Stadsfries met een sterke f uitsprak) brengt ons ook vaak naar het A .N . Uit de kaart van "zeven" immers (in de eerste
aflevering van de Taalatlas verschenen, kaart 2, bewerkt door J . G. W. ten Holt) blijkt,
dat praktisch geheel Oost-Nederland en grote stukken van het Zuiden en Westen van
ons land een ronding van de a kennen .
Dat towel de Stadsfries als de Gelderlander en de Drent ertoe komen hun dialektische uitspraak van het woord "aardappel" to vervangen door die van het Nederlands,
komt ons inziens hiervandaan dat hun vroegere uitspraak als to slordig ervaren werd .
Zo werd het althans door de ondervraagde personen uitgelegd .
Blijkens de voorbeelden wordt de Zeeuwse ae van praeten en kaes veranderd in aa .
Hier vinden wij dus niet de ontwikkeling, zoals Prof. Dr. G . Kloeke die in zijn "Expansie"
1) Cfr . pag . 52 .
*) Wij volgen de tekst van Oostendorp.
S) Voor West Noord-Brabant uitvoerig gerapporteerd door Van de Ven (materiaa11955) .
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voor het Zeeuwse gebied beschreven heeft . 1 ) Volgens hem gaan de Zeeuwen die A .N.
willen spreken ook tot klankverandering van de ae over, maar zij realiseren dan niet de
voile aa, doch de oa . Hetzelfde verschijnsel vinden wij in die gebieden waar men nog oe
zegt, waar die klank in het A .N. tot ui geworden is . Wanner de mensen daar A .N, willen
spreken realiseren zij nog niet de ui, maar de uu . De Zeeuwen in de polder schijnen dus
de tussentrap van ae tot as over to slaan, al moeten wij natuurlijk weer goed voor ogen
houden dat door ons maar enkele gevallen genoteerd zijn en dan nog niet eens bij alle
Zeeuwen.
De a van spei is blijkbaar ook door palatalisatie van de as ontstaan (als wij de zaak
zo eenvoudig stellen mogen) ; immers in de polder spreekt men nu van spaai .
Het fielders spuln brengt ons weer op de ontronding . De Gelderse u is ontstaan door
ronding van de korte i . Deze ronding van de korte i komt in Holland, Zeeland, Utrecht
en het Oosten van ons land voor . De Gelderse vrouw die speln ging zeggen, sloot zich bij
het verzorgd Nederlands aan .
"De palatalisatie van de o voor r plus dentaal komt in de Sassische gebieden voor", schrijft
Prof. Dr. K . Heeroma in zijn artikel "Het Zeefrankies" (Ts . 53, biz . 246) . Toch zien wij
aan het voorbeeld van wurtel, dat ook hier het Drentse dialekt zich bij het Algemeen
verzorgd Nederlands aanpast .
Andiaie is een van die woorden, die ondanks de diftongeringstendens in de meeste
Brabantse dialekten de monoftong onveranderd behouden hebben . In de polder zien wij
nu toch de diftongering, zeker onder invloed van het A .N.
Uit de kaart, die D. F . Kouwenhoven (Taalatlas, 5, no . 10) van het woord "schaar"
maakte, blijkt dat dit woord een geheel eigen klankontwikkeling heeft gekend . Ofschoon
de as van schaar een oorspronkelijk lange as is, kennen de meeste dialekten slechts een
vorm waarbij deze as door umlaut tot a of a geworden is . In de oostelijke dialekten luidt
de vorm over het agemeen "schere" . Wij zien hier weer dat de Zeeuw onder invloed
van het A .N . en niet onder invloed van de oostelijke dialekten tot een klankverandering
is overgegaan .
Uit al deze voorbeelden blijkt dat het Algemeen Nederlands een grote invloed op
de taal der polderbewoners uitoefent.
De taal is evenwel niet looter klank . Ieder begrijpt wel dat klanken niet zo maar
willekeurig veranderen, maar dat hier de hele taalstruktuur meespreekt . Wij kunnen
dus zeggen : wederzijdse klankbeinvloeding zal er zeker zijn, zoals er vanzelfsprekend
een beinvloeding van het taalgeheel bestaat .
Ook hier kunnen wij echter wijzen op mogelijke intern veranderingen . Men lacht
om bepaalde klanken die als ongewoon opvallen . De Groningers hebben een ou-klank
in woorden als : goed, koe. Deze klinken dus als : good, kou . In de polder zegt men nu lachend
"Bij de Groningers is alles good, wat er blinkt ."
Ook ontstaan door zulke klankverschillen weer misverstanden . Een Groninger zegt :
moos ; een Overijsselaar : moes. Beide bedoelen hetzelfde, n .l . : boerenkool. In dergelijke
woorden zoo de Groninger dus de ou-klank kunnen gaan vermijden. Doet hij dit in zijn
gehele taal dan zoo dit tot een volledige verandering in zijn klankenstelsel kunnen leiden .
Ditzelfde geldt misschien voor de Zeeuwen, Groningers en Overijsselaren uit bepaalde streken, in wier dialekten de h geen foneem is . Zij zullen nu misschien wel de h
gaan gebruiken, wat invloed kan hebben op het fonologisch systeem van de dialekten .
Ook de mensen uit Vriezenveen vallen op door hun sterk diftongerende klinkers,

1)

Kloeke 1927, Pag . 22 .
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die zij dan ook wel snel zullen elimineren . Wij kunnen wel aannemen dat de opvallende
klanken zullen verdwijnen .
Over veranderingen door overname bezitten wij veel minder gegevens . In de polder
wonen zeer velen die in hun dialekt en vaak ook in hun algemeen verzorgd Nederlands
niet diftongeren . Deze groep omvat voornamelijk de Oost-nederlanders, versterkt door
de Zeeuwen en de mensen uit Goeree-Overflakkee, bet gebied our de voormalige Zuiderzee, Het But, de Veluwe, en bet daarbij zuidwaarts aansluitend gebied met de uu-uitspraak . De diftongeringsgroepen zijn bier sterk in de minderheid .
Hetzelfde geldt voor bet niet apocoperen van de n aan bet einde van werkwoordsvormen en zelfstandige naamwoorden . Ook dit verschijnsel is zeer sterk in de polder
vertegenwoordigd. Al zijn er onderlinge verscbillen in de wijze waarop en de plaats
w~r men een niet-geapocopeerde n last horen, toch kan men globaal zeggen dat Friesland, de oostelijke provincies, de Zeeuwse eilanden, Goeree-Overflakkee en zelfs de kop
van Noordbolland dit verschijnsel gemeen bebben .
Na dit alles zou men een sterke invloed van deze verscbijnselen verwacbten . Het is
echter onze indruk, dat van deze invloed bij volwassenen weinig merkbaar is .
Wij zouden als verklaring biervoor willen geven dat bet al of niet diftongeren of
apocoperen zo in bet taalbewustzijn verankerd ligt, dat m :n dit heel moeilijk door overname kan aan- of afleren . Het is voor de meeste mensen to veel een "natuur"-gegeven
dan dat zij bet als "cultuur"-verschijnsel kunnen zien en vermijden . De mogelijkheid
blijft natuurlijk en zal in de toekomst misschien ook wel groter worden .
Het niet-diftongeren schijnt ons echter minder deep to zitten dan bet niet-apocoperen, gezien bet feet dat zeer vele Oost-nederlanders gemakkelijker leren diftongeren
dan apocoperen.
Het niet-apocoperen schijnt echter sours wel een bepaalde psycbiscbe funktie bij
apocoperende dialektsprekers to kunnen vervullen . Een met een niet-apocoperende man
gebuwde Noordbollandse vrouw had bij zich zelf opgemerkt, dat zij, evenals haar man,
de n-tjes liet horen, wanneer zij kwaad was . Hier vervulde de n dus een afI'ektieve funktie .
Bij enkele apocoperenden konstateerden wij sours een niet-apocope bij een enkel
woord, dock deze enkele gegevens zijn to gering our bieruit konklusies to trekken. Over
bet algemeen zouden wij willen zeggen dat de oostelijke invloed in dit opzicbt van zeer
weinig betekenis is . Men moet zich echter goed realiseren dat bet bovenstaande slecbts
voor de volwassenen geldt die met bun dialekt vergroeid zijn . Hoe de kinderen op al
deze invloeden reageren zullen wij bij de kindertaal bespreken .
Een ander verschijnsel is echter zeer wel denkbaar . De dialektspreker van ScbouwenDuiveland bij voorbeeld last de n alleen horen in bet meervoud der substantieven en
bij infinitieven, voorafgegaan door "te" . 1) Zo is bet ongeveer met alle Zeeuwen . Het is
nu denkbaar dat bet niet-apocoperen zich onder invloed der oostelijke dialekten of bet
oostelijk A .N . zal uitbreiden over andere vormen zoals de participia der sterke werkwoorden en de infinitive, niet voorafgegaan door "te" . Een vrouw uit Bruinisse gebruikte
de uitdrukking "die uut Holland wegkommEN" met duidelijk boorbare n .
Deze uitdrukking is typiscb oostelijk zoals wij zagen . Maar de vrouw nam bierbij,
misschien gesteund door bet feet, dat zij in haar eigen dialekt ook niet altijd apocopeerde,
de niet-apocope op deze plaats over .
In bet verslag van bet onderzoek 2 ), dat plaatsvond in 1951, vinden we ook nog
gegevens over de uitspraak van de r en van de h . Uit een nadere bescbouwing van dit
materiaal blijkt al gauw dat de personen met een buig-r zeer sterk in de minderheid zijn!
1) De Vin 1952, pag . 18 .
2) Voor de R- en de H-problemen volgen wij de scriptie van Ten Berge .
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De hiernavolgende tabel geeft er een beeld van :
Tabel 57 .
tong-r

huig-r

wisselend

mannen

72

1

-

vrouwen

72

4

1

jongens

70

5

meisjes 1)

75
289

totaal

andere r

niet ingevuld

totaal

1 (zwak)

1-

75

-

79

-

2 (j-achtig
in inlaut)
1 (palataal)

-

76

5

-

-

-

80

15

1

4

1

310

Ruim 93 procent van het totale aantal proefpersonen sprak dus een tong-r, en bijna
5 procent een huig-r . Onder "andere-r" horen misschien ook nog enkele mensen met
tong-r, maar in deze gevallen was alleen de inlautende "r" op de kaart vermeld, zodat
we dat achteraf niet meer konden nagaan . De huig-r zou, blijkens bovenstaande tabel,
meer door vrouwen dan door mannen worden gesproken en meer door kinderen dan
door volwassenen .
Wat de herkomst betreft : de man met de huig-r kwam uit Kampen ; de vrouwen
kwamen resp . uit Duitsland (Westfalen), Leiden, de Achterhoek (Bask en Keienburg),
en Breda ; de jongens resp . uit Bavel, Kampen, Walcheren (Koudekerke) en de buurt
van Etten (n.1 . een uit Etten en een uit Hoeven) ; de meisjes resp . uit Wieringerwerf,
Vollenhove, Texel, Kampen, en twee uit Etten .
Etten blijkt dus sterk vertegenwoordigd, maar dit feit zegt niets aangaande een al
dan niet huig-r-sprekend dorp Etten, want alle drie de kinderen blijken tot dezelfde familie to behoren . Het zusje van het Tekselse meisje sprak overigens een tong-r . Nog afgezien van de veel to kleine getallen uit de tabel blijken geen steekhoudende konklusies
to trekken to zijn uit de herkomstgegevens ; alleen zou toelaatbaar zijn een voorzichtig
wijzen op eventuele mogelijkheid van "huig-r-haarden" in West-Brabant, en in de buurt
van Kampen en Vollenhove .
H

of geen

H

Wat betreft het al dan niet uitspreken van de h staan de zaken in de N .O .P, aldus :
Tabel 58 .
h

geen h

wisselend

niet ingevuld

totaal

mannen

48

20

2

5

75

vrouwen

47

17

7

8

79

59

5

8

4

76

69

1

4

6

80

223

43

21

23

310

jongens .

.

meisjes . . . . . . . . .
totaal

1) Zie ook kindertaal pag . 92 .
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De getallen voor "geen h" zijn bij volwassenen opvallend veel groter dan bij de
kinderen .
Ook bij deze getallen is echter grote voorzichtigheid geboden, omdat juist onder
kinderen velen de indruk wekten van bevangen, timide to zijn . Waren ze eindelijk "warm
gelopen" dan kwamen er sours opvallend veel vormen zonder h los . Bij de volwassenen
gebeurde dit minder vaak, maar toch ook wel .
Het vrij grote percentage "geen h"-sprekers kan verklaard worden uit de herkomst.
Verreweg de meesten van hen zijn Zeeuwen, vooral uit Walcheren, en vrijwel alle verdere
"geen h"-sprekers komen of uit Kampen, Vollenhove of Kamperland of uit West-Brabant
(Fijnaart, Dinteloord, Oud-Gastel) of uit de Gronings-Drentse veenstreek (Stadskanaal) .
Het is bekend, dat juist in deze gebieden het weglaten van de h veel voorkomt . 1 ) In
de randgebieden zijn de uitkomsten voor de h als volgt : Kampen : geen h (onze zegsman
schreef : "Men kept daarentegen twee a's . De a van Albert en de a van Hendrik") .
Vollenhove + Ambt Vollenhove : geen h.
Zwolle : bier verschil tussen ouderen en jongeren ; de jongeren spreken wel de h
(tot ongeveer 40 jaar oud zeker), de mensen, ouder dan ongeveer 4o jaar spreken nog vaak
geen h, als ze echter een beetje "beschaving" hebben, weer we!. Dit klopt weer met wat
Kloeke erover schreef, in 1932 .
Vergelijking met de gegevens van de Wieringermeer levert bet volgende : In beide
polders is er een sterk leeftijdsverschil bij bet al of niet spreken van de h . Korrigerende
invloed van school achtte Dr . Kaiser bier waarschijnlijk . 2) We wezen op mogelijke bevangenheid als faktor ; waarschijnlijk zijn beide faktoren werkzaam, zeker daar de kinderen op school ondervraagd werden .
In beide polders is voor de volwassenen geen sexe-verschil merkbaar ; in de N .O .P .
schijnen de meisjes sterker in bet weglaten van de h dan de jongens ; maar hiervoor ontbreekt in bet boek van Dr . Kaiser bet vergelijkingsmateriaal . Ook de gebieden van herkomst der "geen-h"-sprekers blijken bij beide onderzoeken dezelfde to zijn ; alleen komt
bet Overijsselse kustgebied in bet boek over de Wieringermeer niet duidelijk naar voren
als groep.
Naast deze klankveranderingen vinden wij vele woordveranderingen . 3 ) Ook hieruit zien wij opnieuw hoe de polderbewoners in bun taal op de nieuwe situatie reageren .
In een gesprek tussen personen uit een verschillend dialektgebied kunnen woorden
gebruikt worden die niet direkt voor de ander verstaanbaar zijn . Zodra een spreker dit
merkt zal bij geneigd zijn de onverstaanbare woorden to "vertalen" . Enkele voorbeelden
zijn de volgende :
Het Friese : een nuver famke betekent : een meisje, dat een beetje wonderlijk, een beetje
vreemd is . 3) Een Groninger zou, wanneer bij de betekenis van bet woord 'famke" verstond, deze uitdrukking als : een aardig meisje verstaan, daar "nuver" voor hem de betekenis : aardig heeft. Een kwaaie boer betekent in bet Gronings : een vakkundig boer . Een
Groningse vrouw moest : "Wat bist du een donder" voortaan vervangen door "Wat ben je
een deugniet", daar ieder dacht, dat zij vloekte .
Voor een Fries behoeft ruzie geen vijandigheid to betekenen ; bij gebruikt dit woord
ook in de betekenis van : een fel debat . Evenzo kan bet Friese" op den dijk" (wat betekent :
op de weg) tot verwarring aanleiding geven . Een Zeeuw gebruikte de uitdrukking : "dat
is toch lomp van me" in de betekenis : dat is toch dour van me, terwijl een Westfries met leuk:
1) Weijnen 1958, pag. 322 .
2) Kaiser 1949, pag. 52 e .v.
s) Opmerkingen Oostendorp .
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raar en met sloeber deugniet bedoelt . Het Overijsselse "n oarig wicht" betekent evenals
een "nuaer famke" : een raar meisje . Het Drents-Overijssels "bouwen" heeft voor deze
dialektsprekers de betekenis "ploegen", terwijl een Zuid-Hollander, Gelderlander en
Utrechter dan aan de boer denkt, die Zondags met zijn vrouw langs de akkers loops .
Dat de Zeeuwen met peeen suikerbieten bedoelen weet nu elke polderbewoner, zodat de
kans groot is dat dit woord blijft bestaan . 1 ) Het woord penen schijnt to weinig gebruikt
to worden of to veel er van to verschillen dan dat het tot verwarring kan leiden . Een Fries
die echter in de winkel om sjerp en polka vraagt, zal eerst moeten duidelijk maken dat hij
stroop en soda vraagt .
Een aardig voorbeeld van meerzinnigheid uit de praktijk is het volgende . Het betreft meer een verschillende comparatiefvorm zodat wij zien dat ook met niet-dialektwoorden moeilijkheden kunnen ontstaan . Een Zeeuwse vrouw ging eens met haar zoontje, die last van steenpuisten had, naar een Friese dokter . "Dokter" zei ze, "mijn jongen
heeft last van steenpuisten, maar ik geloof, dat het minder words ." De vrouw bedoelde
minder erg, de steenpuisten genazen, dock de Friese dokter vatte dit gezegde op als :
slechter, er kwamen steenpuisten bij . Voor hem vormde het woord minder blijkbaar de
comparatief van slecht . Ook het Nederlands kept uitdrukkingen als : de zieke wordt minder, waarbij "minder" inderdaad de comparatief van slechts is . Doch "het wordt minder"
verstaat men over het algemeen spontaan als : het wordt minder erg . Een Fries blijkbaar
niet, en dit kan vooral in de polder aanleiding tot misverstand geven . De Friezen kunnen,
tengevolge hiervan, de comparatief van erg in het Fries gaan veranderen .
Wij geloven, dat elke dialektspreker die bemerkt dat een woord uit zijn dialekt
voor een buitenstaander een andere betekenis heeft, dit woord zal vermijden en dus
een ander woord zal kiezen . Dit woord zal hij aan het algemeen Nederlands ontlenen,
omdat dit hem meestal al bekend is en omdat hij bemerkt dat het algemeen gebruikt
wordt .
Wanneer een dialektspreker veel in aanraking komt met mensen voor wie hij bepaalde woorden uit zijn dialekt moet "vertalen", zullen die dialektwoorden voor hem
langzamerhand een minder bindende klank krijgen . Op den duur komt het zelfs zover
dat hij ze misschien ook in zijn dialekt weglaat, ook al spreekt hij met mensen die deze
woorden wel verstaan en gebruiken . Het spreekt dus vanzelf dat vooral de voor anderen
onverstaanbare en onbeschaafde woorden het eerst vervangen worden .
Een aparte kategorie vormen de woordvervangingen die niet het gevolg zijn van
onverstaanbaarheid of onbeschaafdheid der woorden (altijd dan in het oor van andere
dialektsprekers), maar van de funktie der zaken of plaatsen die door de woorden worden
aangeduid .
Een Groninger b.v . spreekt niet meer over "achterdeel", maar over de "stal" . Wellicht
moet tot deze kategorie ook gerekend worden "penen", dat verdwijnt ; terwijl "PEEFN"
zich min of meer handhaaft . De Drent niet meer van "gent", maar van "BIJKEUKEN". Bij
hem is tevens het woord "deel" vervangen door "ACHTERHUUS" . De Gelderlander daarentegen spreekt niet meer van "deel", dock van "RIJPAD" . Wij weten dat dit zeer simplistisch is uitgedrukt, een verklaring volgt echter hieronder . De Groninger "vervangt"
het woord "ree" door "RIJPAD" . Het Noordhollandse "achterend" heeft plaats gemaakt
voor "BIJKEUKEN" ; het Limburgse "keuken" voor "KAMER" .
Ook de Fries heeft het woord "buthus" vervangen door "sTAL" .
Het is duidelijk dat wij niet van vervanging en verandering kunnen spreken, daar
het hier geen woordverandering, dock een situatie-verandering betreft . Vele dialekt-

1) Cfr. Van Schaik, pag . 75 .
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sprekers zijn wel geneigd dit een woordverandering to noemen . Hier speelt het boerderijtype dat men vroeger bewoonde een rol . De Drentse polderbewoner b .v, weet dat men
in Drente in de gent - in de greppel of dakgoot achter het huffs -- de potten en pannen
schoonmaakt, terwijl hij het nu in de bijkeuken doet . Zo ziet hij verband tussen "gent"
en "bijkeuken", maar dit bestaat alleen in de funktie, die beide plaatsen hebben .
Hetzelfde geldt voor de andere voorbeelden . Zo woonde de Limburger vroeger in
de keuken . Dit woord was dan ook voor hem synoniem geworden met "woonkamer" .
Nu gebruikt hij het woord "kamer", maar de herinnering aan zijn vroegere boerderij
brengt hem ertoe to menen dat kamer en keuken eigenlijk hetzelfde betekenen .
Bij het woord "achterhuus" dat de Drent voor "deel" gaat gebruiken (om dit zo in
zijn eigen gedachtengang to zeggen) zouden wij willen aantekenen, dat wij eigenlijk
"achterhuis" of "achterhoes" zouden verwachten . De Drent die ons deze verandering
in zijn dialekt vertelde, kwam namelijk uit de omgeving van Emmen . Wij durven ook
hier weer geen stellig oordeel uit to spreken . Maar toch is het in verband met een mogelijk volgend onderzoek van belang op to merken, dat men in de polder zeker rekening
moet houden met hyperdialektische vormen . 1 )
Of dit in het dialekt vertalen met het woord "achterhuus" ook het geval is, durven
wij niet to zeggen . Het zou een hyperdialektische vorm kunnen zijn waarbij de totale
assimilatie niet is aangedurfd, maar het kan evengoed een verdeftiging zijn van het woord
"achterhoes" . In het eerste geval is het dan aan het A .N . ontleend, in het tweede geval
aan een dialekt . Prof. Kloeke wijst er op 2 ) dat de overgang van de ui naar de uu-uitspraak
in het Stadsfries to danken is aan een voorkeur voor fijnere beschaving . Hij haalt W . de
\Tries aan, die zegt : "Wie in Groningen, Friesland of Drenthe ten halve gemeenlandse
taal spreekt, pleegt elken Nederlandse ui door uu to vervangen ." (Het vocalisme van de
tongval van Noordhorn, par . 109 .) Naast deze klank- en woordveranderingen konstateren wij enkele gevallen van suffixsubstitutie en suflixeliminering under invloed van het
A .N . In de polder werd dit echter gek gevonden, zodat men voortaan het verkleinwoordje achterwege lies .
Een Giethoornse sprak altijd van "koppien en schoteltien", maar ook zij gebruikt nu
de gewone uitdrukking "kop en schotel je".
Een Gelderlander spreekt niet meer van een "pakske sigaretten" . Hij was dit vroeger
in Gelderland gewoon, maar heeft nu aangeleerd in de winkel om EEN PAKJE sIGARE
N
to vragen .
Of de verandering of het weglaten van suffixen ook bij andere woorden nog plaats
vindt, is ons niet bekend .
In Blankenham schijnt men bovendien de praepositie „boven" uit to spreken als
"boom", waarbij de spirant uitvalt en de "n" gelabialiseerd words . In de polder gebruiken
de Blankenhammers echter - ook in hun dialekt - het A.N.-woord "BOVEN" .
Sommige dialekten onderscheiden nog de vrouwelijke genus-woorden naar de uitgang . Zij eindigen bijna altijd op een -e . Zo sprak dezelfde vrouw uit Blankenham nog
van schure. Onder invloed van de polder is zij echter het woord sCHUUR gaan gebruiken .
Het kan zijn dat sommige woorden in dialekten een andere accentuering hebben
dan in het Nederlands . Door de vele invloeden kunnen deze verschillen echter duidelijker
aan de dag treden en een gelijkmaking tot gevolg hebben . Een voorbeeld hiervan is
misschien het Gronings woord "veurkamer", dat met de klemtoon op de tweede lettergreep
words uitgesproken . In het Nederlands valt deze op de eerste. Ook hier zou dan sprake
zijn van een hyperdialektische vorm .
1) Cfr. Broekhuijsen 1950, pag . 66. Zie ook hetgeen opgemerkt werd n .a .v . "heteromorfen" (pag . 54) .
2 ) Kloeke 1927, pag. 84 e .v.
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Ook de zinsmelodie der dialekten verandert in de polder. Wij kunnen dit opmaken
uit opmerkingen als : "Ze zeuren zo op het oude land" . Het valt de mensen uit de polder
dus op dat de melodie van de dialekten op het Oude Land verschilt van de melodie,
waarmee zijzelf nu het dialekt spreken . Dit wijst op een verandering van de melodie in
hun eigen dialektisch spreken .

7 .5 . Veranderingen in de groepstalen. 1 )
7 .5 .1 . Veranderingen in de landbouwwoorden . 2)
In de N .O .P . komen woorden voor uit alle delen van Nederland : Groningen, Friesland, Stellingwerf, Drente, Overijssel, Achterhoek, Betuwe, Veluwe, Utrecht, Holland,
Zeeland, Brabant en Limburg . Zij komen in de Noordoostpolder, die in de originele
scriptie verdeeld was in de gebieden rond Emmeloord, Nagele, Ens, Kraggenburg,
Marknesse, Luttelgeest, Bant, Creil, Rutten, Espel en Tollebeek .
De taal stoort zich niet altijd aan grenzen . Wanneer we bijvoorbeeld zeggen dat
men in Groningen bepaalde woorden gebruikte, dan willen we alleen zeggen dat de
proefpersonen van Groningse afkomst waren . Het kan gemakkelijk gebeuren dat er een
woord uit een andere streek bij staat, dat echter door de proefpersonen in Groningen
gebruikt werd . Een woord verdwaalt gemakkelijk over de grenzen van zijn dialektgebied .
Omdat voor een zaak meestal meer namen bestaan hebben we de landbouwwoorden
gerangschikt volgens de zaken en verdeeld in vier groepen . Aldus onderzochten we de
volgende zaken met de bijbehorende woorden .
. Boerderij en land : boerderij, boer, erf, tuin, boomgaard, beg, poortj e, kamer,
keuken, deel, zolder, schuur, hektare, land, akker, kopakker, weide, sloot, rijpad .
2 . Werktuigen : kruiwagen, schop, riek, vork, hark, hak, zicht, pik, ruiter, putemmer,
lemoen, zwing, teugels .
3 . Dieren : paard, veulen, paardentaal, koeien, varken, kippen, kuikens, kikker .
4. Planten : tarwe, gerst, erwten, aardappels, worteltj es, aardbeien, bieten, kroten,
men.

7 .5 .1 .1 .

BOERDERIJ EN LAND .

Op bet Oude Land heeft men vele typen boerderijen. In de N .O .P. kept men slechts
enkele moderne typen . Ook bet woord ervoor ondergaat een sterke vereenvoudiging en
wel in de richting van bet A .N . De bewoners van de N .O .P . zeiden op bet Oude Land
o.a . in Groningen plaats, plaatse, t'uus, boereplaos, in Friesland plaats, in Stellingwerf plaats,
in Drenthe plaats, in Overijssel spul, huffs, in de Achterhoek plaotse, plaats, in Utrecht
boerderij, plaats, in Holland weuning, hoef, boereplaats, in Zeeland 't of, stee, ofstee, hofstee,
hoeae, hof, d'ostoe, d'oeve, in Brabant d'oef, d'hoef, boerderij, in Limburg hoeae, woning . 3 )
Maar in de N .O .P. zegt men vrijwel algemeen BoERDERIJ. Slecbts zeer zelden vindt
men nog PLAATS, HUTS, HOFSTEE, HOF, WONING. Een proefpersoon uit de Achterhoek sprak
van BEDRIEF naast BoERDERIJ . Bovendien komen deze in de N .O .P. vrij zeldzame dialektwoorden in hoofdzaak voor bij hen, die nog maar kort in de N .O .P . wonen . Onze konklusie kan dus zijn dat binnen niet al to lange tijd bet woord BoERDERIJ bet zal winnen.
1) Cfr. Weijnen 1958, pag. 89 .
.v
c
2 ) Wij volgen grotendeels de tekst van Van Schaik .
3 ) Deze dialektische benamingen zijn ook elders to vinden . Nu ze echter door Van Schaik geordend
zijn als woorden van de menaen die de X.O .P, inkwamen, drukken wij ze af.
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Op het Oude Land kept men vele soorten boeren al naar gelang de grootte van
hun land en de aard van hun bedrijf. Bovendien zijn sommigen eigenaar, anderen huren
een boerderij . In de N .O .P . kept men slechts enkele minder belangrijke verschillen in
grootte en aard van het bedrijf . Bovendien zijn er weinig eigenaars . De meesten huren
hun bedrijf van de Directie. Er zijn in de N.O .P. voornamelijk pachters . Begrijpelijk is
dan ook dat men in de N .O .P . vrij algemeen PACHTER zegt, hoewel ook BOER vrij vaak
voorkomt. Enkele Groningse boeren zeiden principieel boer, omdat ze pachter een "minderwaardig" woord vonden . In hun ogen is een eigenaar hoger in stand dan een huurboer . Het is nog niet to zeggen welke van de twee woorden het zal winnen . PACHTER
heeft ongetwijfeld een goede kans door de invloed van de Directie, die dit woord gebruikt
en door de vrij gunstige gevoelswaarde, die het voor de meeste bewoners van de N .O .P.
schijnt to bezitten . PACHTER schijnt ook meer voor to komen bij hen die al langer in de
N .O .P . wonen dan bij hen, die er nog maar kort wonen .
Het erf is de grond die onmiddellijk rondom de boerderij ligt . Hiervoor hadden de
bewoners van de N .O .P . op het Oude Land verschillende woorden o.a . in Groningen
bij uus, arf, 't haim, heim, hiem, bij huus, in Friesland wurf, in Stellingwerf hiem, om 't hiem,
in Drente bie uus, plaats, onthuus, tuune, in Overijssel werf, in de Achterhoek brink, in
Utrecht hostee, werf, in Holland werf, wurf, hof, wurft, erf, in Zeeland erf, stee, 't of, hof,
hostie, in Brabant warft, werft, warf, erf, in Limburg plaats. In de N .O .P . zegt men vrijwel algemeen ERF . Slechts hier en daar vindt men nog WURF, WERF, HOF, OM 'T HIEM,
WARF, WERFT, PLAATS . En wederom komen deze laatste zeldzame vormen bijna alleen
voor bij hen die nog niet zo lang in de N .O .P . wonen . We kunnen dus konkluderen dat
ERF wel het algemeen gebruikelijke woord zal worden .
Op het Oude Land zeiden de bewoners van de N .O .P . voor tuin 1 ) o .a. in Groningen
blommetoen, aepelhof, toen, ton, de hof, in Overijssel hof, hofee, in de Achterhoek hof, hofken, in
de Betuwe hof, op de Veluwe hof, in Zeeland lochtink, 't oefj'e, 't of, 't gof, in Brabant hof,
den hof, den 'of, in Limburg gaard. In de N .O .P . zegt men nu vrij algemeen TUIN, hoewel
ook nog wel enkele andere vormen voorkomen zoals TOEN, HOP (vaak naast TUIN), 'T OEFJE, TUUN, vooral bij hen die nog niet lang in de N .O .P. wonen . TUIN schijnt het algemene
woord to worden . Het gebruik van tuin in plaats van hof kan mede bevorderd zijn door
het feit, dat hof in het Gronings ook boomgaard kan betekenen .
Ook in de boomgaard zien we enkele verschuivingen . Appelhof en 't hof uit Groningen en bogerd uit Zeeland werden in de N .O .P . BOOMGAARD . Maar een bogerd uit
Brabant werd VRUCHTETUIN, waarbij we echter moeten bedenken dat hier waarschijnlijk ook een andere zaak bedoeld words . Een vruchtetuin is moderner van aanleg en
exploitatie .
Merkwaardig is de ontwikkeling van de heg in de N .O .P. Op het Oude Land zei
men o .a. in Friesland heg, op de Veluwe hegge, in Holland heg, in Zeeland scherm, in
Brabant tuin, tuin je . In de N .O .P. verdwijnt tuin voor HEG, maar er' komen enkele geheel nieuwe woorden bij door de invloed van de Directie die WINDSINGELS aanlegt, wane
naast HEG en HAAG, en nog een zeldzaam TUIN, wordt vrij veel gesproken van WINDSCHUT en WINDSCHERM . De heg heeft namelijk in de N.O .P. een eigen funktie gekregen :
het keren van de wind vooral rondom de boerderijen en fruittuinen . Hij bestaat dan ook
meestal uit een kombinatie van bomen en heesters .
Over het Brabantse poortje zijn de gegevens niet uitvoerig . 2) Toch zien we hier
1 ) "Tuin" is het generisch begrip voor verschillende soorten tuinen, zoals : "bloementuin", "groentetuin" en "vruchtetuin" of "fruittuin" . We geven voor de duidelijkheid het algemene en het bijzondere
hier in een overzicht .
s) Het "poortje" komt als verschijnsel in de polder vrijwel niet meer voor .
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een tendens naar HEK, HEKJE . Op het Oude Land kwamen verschillende varianten voor
zoals poorje, poort, por je, purtje, peur je . Deze vormen komen in de N.O .P. ook nog wel
voor maar voornamelijk bij hen die nog maar kort in de N .O .P. wonen . Het poortje zal
zijn plaats moeten afstaan aan HEKJE .
Kamer . Op het Oude Land zei men o.a . in Groningen nog we! veurkamer, voorkeuken, in Utrecht voorhuus, in Brabant den huffs, maar in de N .O .P, zegt men KAMER
en VOORKAMER .
Ook op het gebied van de keuken schijnt de tendens in de richting van het A .N .
to gaan. Acheerkeuken uit Groningen werd KEUKEN ; achterkeuken uit Holland werd BIJKEUKEN ; melkhuus uit Zeeland werd BIJKEUKEN ; de moos uit Brabant werd KEUKEN . GEUT
kwam in de N .O.P . nog we! voor bij enkele Brabanders. De achterkeuken uit Limburg
werd SPOELKEUKEN .
De deel is meestal de ruimte voor het vee in de aan het woonhuis vastgebouwde
stal, of de vloer van deze ruimte . Men gebruikt het woord echter ook we! voor dezelfde
zaken in een losstaande veestal . In de woorden die hiervoor bestaan is we! verschuiving
maar het is niet duidelijk in welke richting die zal gaan . De N.O .P.-bewoners zeiden op
het Oude Land o .a . in Groningen achterdeel, 1 ) deel, in Friesland in 't boet, boethuus, in
Holland boes, in Zeeland vloer, in Brabant zul, den heerd, vloer, deel. In de N .O .P . zegt
men o .a. KOESTAL, STAL, INRIT, BOETHUUS, DEEL, DE VLOER, HEERD . Dit is allerminst een
eenheid . We moeten hier echter in het oog houden dat we waarschijnlijk ook met verschi! van betekenis to doen hebben, hetgeen in het enquete-materiaa! niet duidelijk tot
uitdrukking is gekomen.
In een boerderij zijn verschillende soorten zolders, zoals de !age zolder boven het
vee, de hoge zolder in de stal en de zolder boven het woongedeelte . Deze zolders hebben
ook vaak verschillende namen, zowel op het Oude Land als in de N .O .P . Op het Oude
Land kende men o .a, in Groningen beun, in de Achterhoek hilde, in Holland til, in
Brabant balke, gebent, in Limburg zolder. In de N .O .P . zegt men o .a. ZOLDER, KOESTALZOLDER, STALZOLDER, HOOIZOLDER, SPANT, VLIERING . Het is alsof men zoekt naar meer
A .N.-getinte woorden . Men gaat als het ware uit van het algemeen begrip zolder, dat
men zo nodig nader bepaalt door er een samenstelling van to maken, zoals stalzolder
en hooizolder .
Bij de schuur konstateren we een soortgelijke ontwikkeling . 2 ) De verschillende
schuren hebben vaak eigen benamingen . Op het Oude Land zeiden de bewoners van de
N.O .P. o.a, in Friesland lietshuus, in Stellingwerf stookutte en vuurhok, in Holland tas,
boet, boe je, in de Achterhoek schure, deel, dele, in Zeeland schuurtje, schure, in Brabant piek,
schuur, keihuus . In de N .O .P, zegt men meestal sCHUUR al of niet nader bepaald, zoals
KAPSCHUUR, BIJSCHUUR, SCHUURTJE . Een enkele maal komt ook TAS voor . We konstateren
hier dus ook een streven naar het A.N.
Op het Oude Land kenden de bewoners van de N .O .P. verschillende maten van
bet land . We willen hier niet stilstaan bij de grootte van elk van deze. Het gaat er om
welke woorden en maten men in de N .O .P, gebruikt . Op het Oude Land werkte men
o .a . in Groningen met juk, bunder, gras, bunder, duimd, in Friesland pondermaat, pondemaat,
met, in Stellingwerf mat, are, in Drenthe deimt, in Overijssel roe, bunder, in de Achterhoek
bunder, in Holland bunder, morgen, roe, in Zeeland gemet, roei, roe, hektare, met, in Brabant
gemet, roei, bunder, roe . In de N .O .P, wordt vrijwel algemeen BUNDER, HEKTARE, en ARE.
Hoewel hektare vee! voorkomt, komt bunder nog bijna tweemaal zoveel voor . Bun1) Zie opmerking Oostendorp pag . 65 .
$) Zie pag . 66 .
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der heeft mee, dat hij even groot is als hektare . Bovendien is bunder een woord dat men
op het Oude Land toch wel vrij algemeen verstaat .
Merkwaardig is het veelvuldig gebruik van KAVEL voor land . Op het Oude Land
zei men over bet algemeen land, men zei o.a . in Groningen land, op 't land, in Friesland
loan, op 't land, in Stellingwerf op 't land, in Drenthe op 't land, in de Achterhoek land,
veld, in Holland land, naar 't land, op de bouw, op 't land, in Zeeland land, op 't land, naar
't land, in Brabant op 't land, in 't veld, op 't laant, in Limburg land, op 't land, naar 't veld .
In de N .O .P . zegt men echter vrij algemeen KAVEL, OP DE KAVEL . Slechts zelden komt
op 'T LAND voor, waarnaast men dan nog meestal op de kavel gebruikt . Sours zegt men
nog naar de bouw, op de bouw, op de akker. Kavel is door de Directie ingevoerd . Zij verdeelde de grond in kavels die ze verbuurde, en de bewoners namen met de grond ook
de naam over .
Voor akker had men op bet Oude Land verschillende benamingen, o .a . in Groningen stuk land, akker, in Drenthe akker, in de Achterhoek kamp, in Holland akker, in
Zeeland blok, meet, in Brabant akker, meet. In de N .O .P . zegt men vooral AKKER, minder
vaak KAVEL en sours BLOK, sTUK LAND . Het scbijnt dat ook bier een streven aanwezig is
naar een woord dat door de N.O .P.-bewoners als meer A .N . wordt aangezien . Het is
namelijk opmerkelijk dat kavel vooral gezegd wordt door hen die vroeger akker zeiden,
terwijl de overigen meer schijnen over to gaan op akker.
Voor de uiteinden van de akkers bouwland, die in tegenstelling met de akkers
zelf niet in de lengte maar in de breedte bewerkt worden met ploeg en machine, had
men op bet Oude Land verschillende namen, o .a . in Groningen wendakker, veur- en achterende, wenakker, in Friesland voorend, foroat, in Stellingwerf wendakker, in Drenthe wenakker,
wendakker, in Overijssel veurende, wendakker, in de Achterhoek kopeind, veurheufd, hegge,
veureuf, op de Veluwe veurende, in Holland hoofdeind, veurot, veuroofd, veuroad, veurood, trappelend, trappelende, in Zeeland veurot, oofdgewend, veurend, hovewend, veuroad, veurod, veur't,
veurende, voorende, voorhoofd, veroot, veurheufd, in Brabant voorend, d'ende, veureufd, kopend, in
Limburg veuling, voordeel, veureind, veurheud, vurend, veurhuit .
In de N.O .P. beefs men geen eigenlijke akkers omdat bet land gedraineerd is en
geheel vlak ligt . Daardoor neemt men de einden die in de breedte bewerkt moeten worden meestal groter dan op bet Oude Land . Het zijn als bet ware akkers op zicbzelf. Deze
einden werden vooral door de Directie kopakkers genoemd en ook de N .O .P .-bewoners
zeggen bijna uitsluitend kopakker . Slechts zeer zelden komt men nog woorden tegen
als WENDAKKER, KOPEIND, KOPEND, VOORHOOFD, VEUROAD, END, TeNNE, VEURHEUFD,
en dan nog meestal alleen bij hen die nog maar zeer kort in de N .O .P . woven.
Op bet Oude Land gebruikte men voor weide allerlei woorden, o .a . in Groningen
gruunland, graunland, gruinland, greunland, grijnland, in Friesland groenland, in Drenthe
gruunland, in Zeeland goskant, in Brabant wei, wai. In de N.O .P, gaat men min of meer
in de ricbting van bet A .N . Vrij veel komt w a, WEIDE voor, maar ook nog we! GRAUNLAND, GRASKANT, GRASLAND, GROENLAND, GREIDE, GRUUNLAND, WETLAND, WAI, GROEN .

Maar ook uit deze laatste woorden blijkt een tendens naar meer A .N .-getinte woorden,
want we zien bijvoorbeeld deze veranderingen : goskant woodt GRASKANT, gruunland wordt
GRASLAND, greinde words GREIDE, gruunland words WETLAND.
De afwatering van bet land gebeurt meestal volgens verschillende trappen . De
greppels voeren bet water naar de sloten, de sloten voeren bet naar de grotere waterwegen, de weteringen, en deze voeren bet naar de gemalen, kanalen, e .d . In de N .O .P .
komen greppels weinig voor . Het land is gedraineerd door de Directie, die de buizen
deed uitmonden in de kavelsloot, die uitkomt in de tocbt. Wanner we tot bet begrip
sloot ook greppel en wetering rekenen, dan komen we tot het volgende overzicbt . Op
bet Oude Land zeiden de bewoners van de N .O.P .voor greppel o.a . op de Veluwe gruppe,
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in Zeeland grippe, grip, in Brabant grip, greep . In de N.O .P. zegt men algemeen GREPPEL .
Voor sloot zei men op bet Oude Land o .a . in Groningen swetsloot, in Friesland cleat, in
de Achterhoek graven, graaf, in Holland sloot, in Zeeland dulf, dulve, sloot, sloot, in Brabant
sloot, dulf. In de N.O .P. zegt men vrijwel algemeen SLOOT. Voor een grotere sloot zei
men op bet Oude Land o .a . in Holland sloot, 1 ) in Zeeland watergang, watergank, waterloop, vaert . In de N .O .P . gebruikt men vooral ToCHT door de invloed van de Directie,
maar ook Wel BREDE SLOOT en WATERLOOP .
Op bet Oude Land zei men voor rijpad o .a . in Groningen loan, ree, bane, in Friesland reed, in Stellingwerf paddien, in Drenthe bane, in Zeeland dreef; dreve, de pad, in
Brabant kesspoor, toefpad, (h)oefpad, baan, de pad, den 'oef baan, stecht . In de N.O .P. zegt
men vooral RIJPAD, PAD, maar ook nog wel DREVE, OPRIJWEG (l .p .v . ree), AKKERKANT,
(l .p .v(

kesspoor), DE PAD, RIJBAAN (i .p .v . den 'oef baan), RIEPAD (l.p .v . bane), STECHT, WEG .

Bij hen die bet langst in de N .O .P . wonen is bet echter vooral RIJPAD en
Uit bet gebeel blijkt ook bier min of meer een tendens naar bet A .N . 2 )
7 .5 . 1 .2 .

PAD

geworden .

WERKTUIGEN .

Voor kruiwagen zei men op bet Oude Land o .a . in Groningen kore, kruuwagen,
kruikoor, in Friesland krode, piepegaol, kroade, in Stellingwerf kroje, in Drenthe koor, kore,
krulewagen, in Overijssel schoofkar, in Zeeland kruwagen, korrewagen, in Brabant kruiwagen,
in Limburg sjoepkai . In de N.O .P . zegt men vrijwel algemeen KRUIWAGEN. Slecbts zeer
zelden zegt men nog o.a . SCHOOFKAR, KORREWAGEN, KRUWAGEN, KROJE, KOBE .
Men heeft verschillende soorten schoppen en op bet Oude Land gebruikte men
daarvoor ook allerlei namen, o .a . in Stellingwerf schoffel, in Overijssel messchoofel, in de
Achterhoek panne, bats, in Zeeland grondschop, in Brabant bats, pan, panschop, schop, grote
bats, panneschop, in Limburg sjup . In de N .O .P, gebruikt men vrij algemeen SCHOP, al
of niet volgens de snort nader bepaald zoals o .a . STALSCHOP, ENGELSE SCHOP, GRAANSCHOP, PANSCHOP . Bij hen die nog maar kort in de N .O .P . wonen, vindt men ook nog
wel BATS . De spa is geen schop maar hij is er nauw mee verwant 3 ), wat in bet woordgebruik komplikaties veroorzaakt .
Op bet Oude Land zei men o .a . in Overijssel schuppe, in Zeeland spei, in Brabant
schoep, bats, spa, spaoi, in Limburg graafschop . Dit werd in de N .O .P . SPA, SCHOP, SPAAI,
RECHTE SCHOP, SPASCHOP, STEELSCHOP .

Voor de riek had men op bet Oude Land verschillende woorden, o .a . in Groningen
mestvork, bietengreep, greep, misgreep, vork, in Friesland griepe, in Stellingwerf dongvorke, in
Drenthe greepe, greep, mestvork, misfurke, riek, in Overijssel greepe, greep, in de Achterhoek
greep, op de Veluwe grippe, in Utrecht griep, in Holland riek, greep, in Zeeland misriek,
griep, riek, mesriek, mesthaak, mestvork, in Brabant riek, in Limburg gaffel. Heel merkwaar-

dig is bet dat we in de N.O .P. een ongeveer even grote verscheidenheid van woorden
aantreffen, waarvan er echter drie om de hegomonie schijnen to vechten, namelijk RISK,
GREEP en voRK, al dan niet samengesteld met MEST- Of BIETEN- . Vooral is bet opmerkelijk
dat er een algemene neiging bestaat om een ander woord to gebruiken dan men op bet
Oude Land gebruikte . Hierdoor blijven in de N .O .P. echter dezelfde woorden bestaan
als op bet Oude Land, maar ze worden er door andere personen gebruikt . 4 ) Zo konsta1 ) Er werd een geval gekonstateerd waarbij een Hollander van "sloot" op "TOCHT" overging.
2) Voor " TREKKERSPAD" zie pag . 57 .
8 ) Wanner "schop" van "spade" wordt onderscheiden, denkt men bij "schop" aan een gebogen
blad . - Koenen-Endepols.
4 ) Cfr . pag. 29.
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teerden wij bijvoorbeeld de volgende vaak geheel tegengestelde veranderingen : mestvork
werd RISK, greep werd RISK, greep werd VoRK, riek werd MESTVORK, misgreep werd RISK,
riek werd GREEP, mestvork werd GREEP, riek werd VORK, mestvork werd RISK, mestvork werd
MESTHAAK, misfurke werd MESTRIEK, riek werd GRIEP, greep werd RISK . 1 )
Voor de vork of hooivork had men op het Oude Land o .a . in Drenthe riek (3-tandig), heuvorke, in de Achterhoek gdbel, in Zeeland schoafvurke, hooivork, in Brabant gavel,
vurk, in Limburg sjootgafel . In de N.O .P, zegt men vooral HOOIVORK . Slechts zelden treffen we jets anders aan, zoals RISK (3-tandig), SCHOAFVURKE, VORK, SCHOOFRIEK en OOGSTVORK .

Op het Oude Land noemde men de hark o .a . in Groningen rief, in Drenthe rijf,
in de Achterhoek rief, hark, in Holland klauw, in Zeeland rieve, rief, ref, in Brabant r(jf,
griessel. In de N .O .P. gaat men echter vrijwel algemeen over op HARK . Zelden treffen
we een ander Woord zoals RIJVE, RIEVE, RIJF, GRIESSEL .
Voor de hak had men op het Oude Land verschillende namen . Maar ook moeten
we rekening houden met de mogelijkheid, dat er verschillende soorten bedoeld worden .
Deze mogelijkheid maakt de interpretatie van het verzamelde materiaal min of meer
vaag . We zullen een beeld geven van de verschillende woorden, die men op het Oude
Land en in de N .O .P. hiervoor gebruikte .
Op het Oude Land zei men o .a . in Groningen houw, hak, krabber, kraper, kort'ouke,
krabber je, in Drenthe scho el, schrepel, in Overijssel hak, schopel, op de Veluwe hakke,
in Zeeland houweel, ouwele, ouwiele, schrepel, schrabber, in Brabant schrabber, schoefel, hakske,
schrepel, hak . In de N .O .P. worden ongeveer dezelfde woorden gebruikt maar meestal
door andere personen, want vrijwel de meesten gebruiken in de N .O .P . een ander woord
dan ze op het Oude Land gebruikten . We vinden in de N .O .P, o .a. bij Groningen
HOUW, SCHRAPER, WIEDER, HAK, LANG HAK, SCHREPEL, blj Drentenaren HAK, SCHREPEL,
blj Overljsselaren HAK, SCHOFFEL, blj Veluwenaren HAKKE, blj Hollanders SCHREPEL,
blj Zeeuwen HAK, SCHOFFEL, OUWELE, OUWIELE, KORTE WIEDER, SCHREPEL, HOUWEEL,
bij BrabanderS SCHREPEL, HAK, KAPPER, WIEDER, SCHRABBER. Er is dus op dit terrein
allesbehalve eenheid . Ook valt niet to bezien in welke richting de ontwikkeling gaat .
Wel is het opmerkelijk dat men in de N .O .P . verschillende keren WIEDER tegenkomt.
Ook wordt HAK tamelijk vaak gebruikt. De hak heeft zeker belangrijke veroveringen gemaakt want op het Oude Land kwam dit woord vrij zelden voor . We menen ondanks
de veelkleurigheid van het beeld toch to zien, dat de A .N .-getinte woorden veld winnen .
Zicht en pik horen bij elkaar . Met de pik houdt men het koren tegen, met de zicht
maait men het of en met beiden verzamelt men het tot een garf. Voor de zicht gebruikt
men op het Oude Land en in de N.O .P. alleen het woord ZICHT . Met de pik is het anders
gesteld . Op het Oude Land zei men o .a . in Groningen bikke, in Stellingwerf welhaak, welhaoke, in Drenthe welhaok, in de Achterhoek mat/wok, op de Veluwe krabber, in Utrecht
pik, in Zeeland ertepik, pikhaak, in Brabant pik, welhaak, welaak.
In de N.O .P. is hierin weinig verandering gebracht, hoewel we bij verschillende
personen merkwaardig tegengestelde veranderingen opmerkten, o.a . bikke werd wiLHAAK, mahaok werd WELHAAK, pikhaak werd ZICHTHAAK, welhaak werd ZICHTHAAK, welhaak werd PIKHAAK. Het is niet to zeggen, welk woord de overhand zal krijgen .
De bewoners van de N.O .P. kennen voornamelijk drie soorten ruiters : een drieof vierpotige ruiter, en dakruiter en een tolout . De tolout is Zeeuws, werd op het Oude
1 ) Het geheel lijkt nogal verwarrend . Toch vindt men in de woordveranderingen, ondanks apes, een
streven naar het meest gangbare woord voor dit werktuig . Zoals een den ondervraagden verklaart :
"1k zeg mestvork, want dat begrijpt iedereen ." Hier prevaleert dus geen bepaalde stand of dialekt ;
het gaat om de praktische bruikbaarheid . (De Jong) .
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Land gebruikt voor het drogen van bonen en wordt in de N .O .P . bijna niet meer gebruikt . De dakruiter wordt niet vaak gebruikt en het enquete-materiaal spreekt er slechts
terloops over . Belangrijker is de ruiter . Op het Oude Land noemde men deze o .a . in
Groningen draaitippen, ruiterstok, rutenstok, in Brabant ruiterstok, ruiter . In de N.O .P.
spreekt men vrij algemeen van RUITERSTOK en sours zegt men RUITER.
Op het Oude Land noemde men de putemmer nog wel akker je in Friesland ; aker
in Zeeland, aker, putemmer in Brabant, In de N .O .P. zegt men vaker PUTEMMER . Een
enkele keer kan men nog AKER of AKKERTJE tegenkomen .
Een lemoen is een disselraam met twee armen waartussen men het paard inspant
voor de wagen. Op het Oude Land noemde men bet o .a . in Groningen kretstokken, kret,
ainspan, in Overijssel ziespan, eenspan, in Zeeland lemoen, in Brabant hurries, burrie, in
Limburg burrie, gestel . In de N .O .P . zegt men overwegend LEMOEN. Slechts nu en dan
komt een antler woord voor zoalS EENSPAN, AINSPAN, BURRIE (S), STOKRAAM.
Omdat bet niet altijd duidelijk is of de proefpersoon bet werktuig dat we met bet
Zeeuwse woord zwing kunnen aanduiden, voor een paard of voor meer paarden gebruikt, behandelen we bier de verschillende soorten tegelijk. Waar de bedoeling duidelijk
was geven we met een cijfer aan of we met een eenpaards-instrument of met een tweepaardswerktuig to doen hebben . Vaak gebruikt men ook een woord voor beide . Op bet
Oude Land was er grote verscheidenheid van benamingen, o.a . in Groningen zeeltuig (2),
knuppel (1), knuppel je (1), spoorstok, in Friesland siele, in Drenthe knuppel, enter, in Overijssel touwknuppel (1), in de Achterhoek hamschee, hansknuppel, hemke, haamske, in Holland
ploegtouw (2), wagentouw (2), kort zwing (1), in Zeeland aanschien (1), zwing, evenaar, amerschin, kortouw (1), langtouw (2), zwienge, twinge, zwieng, dubbele zwing (2), enkele zwing (1),
anschijn, in Brabant zwing (2), aasklepel (1), aasklippel (1), zwieng, aasknuppel (1), aansknuppel (1 ), osklippel (1 ), orsklippel (1 ), onsklippel (1 ), aarsklippel (1 ), eenpaardszwing (l ),
tweepaardszwing (2), aarsknuppel (1), knuppel (1), in Limburg eghaam (1), dwarshout, weersele,
eflag (2), eghemke (1), evenaar, spoorstok . In de N.O .P. is hieruit een zo mogelijk nog grotere

verscheidenheid tevoorscbijn gekomen . We vinden ongeveer ALLE ZOJUIST GENOEMDE
VoRMEN terug en bovendien nog nieuwe vormen als TWEESPAN (2), TWEESPANSEVENAAR
(2),

PAARDENZWING, TREKKNUPPEL, DUBBELE SPOORSTOK, TWEEPAARDSEVENAAR, EEN-

PAARDSEVENAAR, EENPAARDSKNUPPEL, TWEEPAARDSZWING, EENSPANSZWING, HANDKNUPPEL,

waarbij we verschillende mengvormen aantreffen, sours min of meer pleonastisch of
contradictoriscb . Er zijn veel verscbuivingen waarbij de specifieke dialektwoorden wel
min of meer scbijnen to verdwijnen voor meer algemeen verstaanbare woorden .
Er zijn verschillende soorten teugels zoals bijvoorbeeld de gewone teugels en de
hotlijn voor een paard en de kruislijn en de ploeglijn voor twee paarden . Bij de hotlijn
heeft de bestuurder slechts een touw in handen en daarom is bet dan vaak nodig bet
paard mondeling bevelen to geven door bepaalde woorden . Ook bij de andere teugels
komen wel bevelen voor maar minder vaak . Deze "paardentaal" zullen we afzonderlijk
behandelen . 1 ) Op bet Oude Land noemde men de teugels o .a . in Groningen lien'n, line,
linen, lien, in Friesland loaje, in Drenthe lien, in Overijssel lien, line, in de Achterhoek
hortl jn, liend, line, lient, op de Veluwe linde, in Utrecht l(nden, in Zeeland line, liende,
lienden, linen, hortl jn, linden, in Brabant lent, l jn, leiste, in Limburg joeklien, leis, ploeglient,
perdelien, perdselien . In de N .O .P, komen deze woorden ook wel voor, maar er is een belangrijke versebuiving waar to nemen ten gunste van LEIDSELS, TEUGELS en LIJN.

1)

Zie pag . 74 .
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7 .5 .1 .3 .

DIEREN .

Paard. Op bet Oude Land zei men o .a . in Groningen, Drenthe en Overijssel peerd,
in Zeeland ken, perd, in Brabant perd. In de N .O .P . zegt men vrijwel algemeen PAARD .
Slechts zelden komt nog PEERD en PERD voor. Men gaat vrij algemeen over op bet A .N .
Voor veulen kende men op bet Oude Land allerlei woorden, o .a . in Groningen
vool, vul, vullechie, in Friesland voile, in Overijssel vulk, op de Veluwe vuln, in Holland
vool je, in Zeeland kachel, kachel je, veulen, voolje, in Brabant volen, vulle, vul je, volen je,
kachel je. In de N.O .P. zegt men vrijwel algemeen VEULEN of VEULENTJE . Slechts zelden
gebruikt men nog een woord als VoOL, VULK, VUL, VULN . De ontwikkeling gaat zeer
sterk in de richting van bet A .N.
Bij bet mennen van paarden gebruikt men verschillende woorden our bet paard
bevelen to geven. Vooral bij bet gebruik van de hotlijn, een enkele lijn, is bet nodig
bet paard to zeggen of bet linksom of rechtsom moet, terwijl men dit dan bovendien
kenbaar maakt door op een bepaalde manier aan de hotlijn, ook wel bet snokkertje of
tjoeklijn genoemd, to trekken . Zacbt trekken betekent rechtsom en hard trekken linksom, of -- bij een ander - trekken betekent linksom en tjotteren, namelijk korte rukjes
geven, betekent rechtsom . De bevelen, die men op bet Oude Land gebruikte, waren o .a .
in Groningen ho, vort, in Friesland hoart, (linksom), boei (rechtsom), ho, vort, in Drenthe
ho, vooruit, in Holland harom (linksom), utom (rechtsom), hobai, arom, hutom, in Zeeland
arom (linksom), utsom (rechtsom), utom (rechtsom), utom aar, ito, (h)uto our, hutsom, ju, ho,
arop, alla, (vooruit) duisop (terug), vooruit, terug, erom, hitop (acbteruit, ) in Brabant arom
(linksom), tikom (rechtsom), trug, aar, hot, hop hop (recbts), in Limburg hop, ho . In de
N .O .P . is bierin GEEN NOEMENSWAARDIGE VERANDERING gekomen. Men bracbt zljn
eigen paarden mee en bleef biermee op de oude manier werken . Slechts een enkele Drenthe
boer had arop, bitop van de Zeeuwen overgenomen .
Koeien. Op bet Oude Land zeiden de bewoners van de N .O .P . koeien of beesten of
varianten biervan . Zo o.a . in Groningen beesten, biesten, in Friesland beeste(n), in Overijssel beeste(n), in de Achterhoek beeste, beest, op de Veluwe bieste, in Holland beesten,
koeien, in Zeeland beesten, in Brabant koei, koeien, beeste(n) . In de N .O.P . gaat men vrij
algemeen over op bet gebruik van KoEIEN. BEESTEN words nog wel gebruikt, maar dan
vooral als tegenstelling tot koeien . Koeien is dan speciaal melkvee, en beesten is vetvee
of ander vee dan melkvee .
Ook bet varken ontwikkelt zich in de richting van bet A .N . Zwien, zwin, verken
worden VARKEN, zog words zEUG . Bagge en keuen worden sIGGEN . Sours komt men in
de N.O .P . nog TOETEN, VERKES of VARKES tegen, waarbij we dan in verkes en varken
toch een stag in de richting van bet A .N . kunnen zien, want dit was bij de proefpersonen
in de plaats gekomen van kuuse.
Voor kippen gebruikte men op bet Oude Land o .a. in Groningen hoonen, hoender,
bounder, houner, hounen, tutu, in Friesland hen'n, tut'n, in Drenthe kiepm, hoender, kiepen, in
de Achterhoek tut'n, tuten, in Holland pullen, in Zeeland oenders, hoenders, poel es, poelies,
pielepetaolen,
in Brabant hoenders, tieten, pullepetalen, oenders, kiepe, henne, hoender, kiepen,
in Limburg hennen, pullen, hooner . In de N .O .P . gebruikt ecbter de grote meerderbeid
KIPPEN . Zelden treft men een andere vorm zoalS KIPM, KIPN, HOUNEN, HOENDERS, GENNEN,
HOONE, PULLEN, TUUTN, HONDER . Men gaat vrij algemeen over op bet A .N .
Kuiken. Vrijwel algemeen zegt men in de N .O .P . KUIKENS, al komen er nog wel
enkele varianten en dialektwoorden voor . Zo zegt men bier en daar o .a. KUKENS, PIEKEN,
PULLEN, TJOEKSIES, KUIKES, KIEKES, ; de Brabantse pielekes, kiekskes en piekes werden in de
N .O .P. KUIKENS . Het gaat vrij snel in de richting van bet A .N .
Ook de dialektbenamingen voor kikker (kikvors) blazen in de N .O .P . de aftocht
Wel waren er nog elf Zeeuwen die steeds PUUT gebruikten en vijf Brabanders en twee
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Oostzeeuws-Vlamingen die PUTT bezigden . Evenals stremien maakt punt een heel
kleine kans in de Zeeuwse kolonie . i)

7 .5 .1 .4 .

GEWASSEN .

Op het Oude Land zei men voor tarwe in Groningen o.a . weit, wait, waite, weite,
in Overijssel weft, in de Achterhoek weft, op de Veluwe weite, tare, tares, in Zeeland terf,
serve, in Brabant terven, tarwe, tares, terwe, in Limburg weft . In de N.O .P. zegt men overwegend TARWE . Sours zegt men nog wel TARW, TARV, WELT, WAIT.
Hoewel van gerst, erwten, aardappels, worteltjes en aardbeien weinig gegevens beschikbaar zijn, blijkt uit het weinige toch wel een algemene tendens naar het
A .N . Gest, geste, gast, garst werden algemeen GERST . Erte, arte, arften werden ERWTEN .
Een arse werd ERTE . Erappels werd ERPELS, erepels werd AARDAPPELS, erpels werd AARPELS,
petaten werd ERPELS, en expels, patatters en erappels werden AARDAPPELS . Ofpee jes, peen jes,
pee jes, wurtels en peeen maakten over het algemeen plaats voor WoRTELTJES . De erebezems,
errebezems, irrebezems en frensen werden in de N .O .P . algemeen AARDBEIEN.
Men onderscheidt vooral twee soorten bieten, de voederbieten en de suikerbieten .
Omdat het niet altijd duidelijk is was de proefpersonen bedoelen en omdat men vaak
met een woodd beide samenvat, behandelen we hier beide groepen tegelijk . Waar duidelijk een van beide soorten bedoeld words, geven we dit aan met (v), d .w.z . voederbieten, en (s), d .w .z . suikerbieten .
Op het Oude Land zei men o .a. in Groningen baitn, sukkerbaitn (s), in Stellingwerf
mangels (v), in Overijssel bietn, mangels, in de Achterhoek sukerunen, peee, mangels, sukerruven, op de Veluwe sukewortels (v en s), in Holland peee, bieten, in Zeeland mangels (v),
peee(n), suikerpeeen (s), sukerpeee, in Brabant peee(n), mangelpeeen (v), suikerpeee (s), mangelwortels (v), mangels (v), bieten, in Limburg soekerkroten (s), voerkroten (v) . In de N.O .P. is
men vrij algemeen overgegaan tot het gebruik van BIETEN, sours nader bepaald als SUIKERBIETEN, VOEDERBIETEN, VOERBIETEN . Sours vindt men nog MANGELS en PEEEN. De ontwikkeling gaat algemeen in de rlchtlng van BIETEN .
Voor kroten zei men op het Oude Land o.a . in Groningen roof baien, rooie bieten,
rode baitn, kroten, in Holland kroten, in Zeeland kroten, kroo jes, rode bieten (zelden), in Brabant kroten, rode bieten (zelden), in Limburg onkelruben, ruben. In de N.O .P. is hierin NIET
VEEL VERANDERING gekomen . Er zijn enkele veranderingen naar beide kanten . Over het
algemeen Schijnt KROTEN Vaker gezegd to werden dan BIETEN.
Voor uien had men op het Oude Land verschillende woorden, o .a . in Groningen,
Friesland, Stellingwerf, Drenthe, Overijssel, de Achterhoek siepels, op de Veluwe look,
in Zeeland juin, juun, juun, in Brabant juin, juun (zelden), in Limburg look, ullich, louk .
In de N .O .P . is er verschuiving . Rond Emmeloord is siepels vrijwel algemeen verdwenen,
terwijl in de rest van de N .O .P . SIEPELS nu en dan wel voorkomt . Verder komt in de hele
polder nog vrij vaak JUIN, JUUN voor . UIEN is echter over het algemeen genomen overwegend, vooral bij hen die al langer in de N.O .P. wonen . We konstateren dus een duidelijk, tendens naar het A .N .

7 .5 .1 .5 .

KONKLUSIES INZAKE VERANDERINGEN IN DE LANDBOUWWOORDEN.

Wanner we nu het geheel overzien dan blijkt dat er in de N .O .P, in het gebruil
van de landbouwwoorden een algemene tendens naar het A .N . bestaat . De namen van
dieren en gewassen ontwikkelen zich zeer duidelijk in de richting van het A .N.
i)

Opmerking Spronck, cfr. pag. 80.
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De woorden die betrekking hebben op boerderij en land gaan ook duidelijk in deze
richting, maar we merken daarbij enkele bijzonderheden op . Als speciale polderwoorden
zien we pachter, windsingel en vooral kopakker, kavel, kavelsloot en tocht opkomen .
Deze woorden zijn vooral ingeburgerd door de invloed van de Directie . Vervolgens is
er een grote opgang van bunder, dat bijna tweemaal zoveel gebruikt words als hectare .
De werktuigen bieden echter nog een meer gedifferentieerd beeld . Hier treden de belangrijkste botsingen op . Het is het eigen terrein van de vaktaal . Waar er een duidelijk
A.N.-woord bestaat, gaat de tendens in de richting van het A.N., zoals bij kruiwagen,
schop, hooivork, hark, putemmer, lemoen, maar moeilijker words het met riek, greep
en vork, die alle drie hun rechten opeisen en zo is het ook met teugels, leidsels en lijn .
De grootste spraakverwarring ontstaat echter bij de meer specifieke landbouwwoorden
hak, pik en zwing . Hierbij heeft men geen algemeen kriterium, met het gevolg dat men
naar willekeur verandert of niet verandert en naar omstandigheden dan dit woord en
dan weer dat gebruikt of zelfs nieuwe woorden vormt . Meer eenheid zien we bij de
ruiterstok . In de "paardentaal" komt vrijwel geen verandering .
Wanneer we de veranderingen statistisch bezien, dan blijkt dat zij optreden in de
volgende verhoudingen
Tabel 59.
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Hoewel we aan deze cijfers geen absolute waarde mogen toekennen - daar is het
materiaal to vloeiend en to onvolledig voor - hebben ze toch wel relatieve waarde.
Mede op grond hiervan kunnen we zeggen dat er in het gebruik van de landbouwwoorden in de N .O .P . een duidelijke en vrij algemene tendens naar het A .N . bestaat.
De woorden die betrekking hebben op boerderij en land veranderen het meest in deze
richting, lets minder veranderen de namen van de dieren en nog was minder die van
de gewassen . De namen van werktuigen die, zoals we zagen, in hun verandering een zeer
gedifferentieerd beeld geven, blijken over het geheel genomen het mint to veranderen . 2 )
De boeren veranderen hun woorden meer dan de arbeiders . 3 ) Dit gelds echter niet
1 ) Aantal personen niet bekend .
2 ) Wellicht verandert een woord gemakkelijker naar het A .N . naarmate lies meer handelsartikel is .
s) Cfr. Tabe153 .
(De Jong)
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voor alle woordgroepen in dezelfde mate . De boeren veranderen hun taal meer dan de
arbeiders wat betreft de woorden die betrekking hebben op boerderij en land, de gewassen en de werktuigen . Maar zij veranderen hun woorden minder dan de arbeiders wat
betreft de dieren .
Men hoort in de N .O .P . nogal eens de opmerking dat de Friezen en de Groningers
weinig moeite doen om hun taal to veranderen en aan to passen . We zullen daarom de
veranderingen die we bij de verschillende dialektgroepen aantroffen, procentsgewijs
vergelijken .
We komen dan tot het volgend merkwaardig overzicht
Tabel 60 .')
Veluws
Utrechts
Betuws
Stellingwerfs
Overijssels
Zeeuws
Hollands

37 .5%
37 .5%
50 .-%
54 .3%
62 .7%
64 .8%
67 .-%

Brabants
Drents
Limburgs
Gronings
Fries
Achterhoeks
N = 1275 (zie tabel 59)

67 .7%
70.3%
71 .1
75 .2
76 .1
79.5%

Wel moeten we met deze cijfers zeer voorzichtig zijn . Het meest betrouwbaar zijn
ze echter waar ze het Fries, bet Gronings, bet Zeeuws en bet Brabants betreffen, omdat
we daarvan over vrij omvangrijk materiaal bescbikken . We zien flu echter dat in bet
Fries en in bet Gronings juist de meeste veranderingen to constateren zijn, terwijl bet
Brabants en bet Zeeuws niet boven bet gemiddelde uitkomen .
Dit is niet zo verwonderlijk omdat immers bet Fries en bet Gronings bet meest afwijken van bet A .N . De Friezen
en Groningers zijn daardoor vaak genoodzaakt speciaal eigen woorden to vervangen
door meer algemeen verstaanbare termen .
Men zou menen dat zij die bet langst in de N .O .P. woven, hun taal bet meest veranderd hebben . We zullen daarom een vergelijking maken en komen dan tot bet volgende overzicht :
2)

Tabe161 .

3)

I jaar in de Noordoostpolder 52 .2% veranderingen
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Hoewel we ook hier weer erg voorzichtig moeten zijn met de cijfers - van hen die
9 jaar in de N .O .P . zijn, hebben we bij voorbeeld zeer weinig gegevens, waarom we deze
beter buiten beschouwing kunnen laten -, werkt het toch verhelderend wanneer we
deze gegevens in een grafiek aanschouwelijk maken .
We krijgen dan het volgende beeld :
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Gemiddeld 67,9% (zie tabe159) .

We kunnen niet zeggen in hoeverre deze lijn toevallig is, maar hij geeft toch wel
de indruk de werkelijke situatie vrij nauwkeurig to benaderen . We kunnen dan de aanpassing aan de taal in de Noordoostpolder ongeveer als volgt beschrijven . Het eerste
jaar brengt de immigrant wel vrij veel veranderingen aan in zijn taal, maar hij blijft
beneden het gemiddelde . Hij heeft echter de neiging zich aan to passen, en zo gebeurt
het, dat hij zelfs meer veranderingen gaat aanbrengen dan algemeen gebruikelijk in de
polder is . Vandaar dat hij omstreeks het vierde jaar ver boven het gemiddelde uitschiet .
Maar dan komt een terugval en daarna een geleidelijke, opzettelijke aanpassing, zodat
hij omstreeks het achtste jaar even boven het gemiddelde is aangekomen . Dan heeft zijn
taal een zekere stabiliteit verkregen en komen er weinig nieuwe veranderingen bij .
Twee vragen kunnen nu gesteld worden : zal een arbeider zijn dialekt aanpassen
bij dat van zijn boer? ; zal hij misschien op den duur diens dialekt geheel overnemen?
In het algemeen kan de laatste vraag ontkennend beantwoord worden, 1 ) Dit overnemen veronderstelt immers een zeer nauw kontakt tussen de beide dialektsprekers en
een zeker isolement van het taalgebied . De N.O .P, nu voldoet aan geen van beide voorwaarden . Op de eerste plaats is de arbeider veel minder dan vroeger athankelijk van
de boer en veel minder gebonden aan de boerderij . Hij beweegt zich veel vrijer buiten
zijn werkgemeenschap en heeft dus ook andere kontakten .
1)
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Opmerkingen De Jong.

Vervolgens is in de polder geen enkele streektaal op een bepaalde plaats dominerend .
De werknemer hoort dus tal van andere dialekten om zich heen en niet alleen dat van
zijn broodheer .
Het beantwoorden van de eerste vraag is niet zo gemakkelijk . Volgens tabel no . 57
verandert de boer meer woorden dan de arbeider . Betekent dit nu ook dat er een samengaan is van de boer met zijn arbeiders? Op zichzelf hoeft dat natuurlijk niet zo to zijn .
Opmerkelijk is het geval van de Zeeuwse boer die met zijn Gelderse knecht dezelfde
woorden bij het besturen van zijn paard gebruikt . Daar het hier ook een fielders paard
betreft is bet logiscb dat bet dialekt van de knecht overbeerst .
Een extreem geval is de situatie bij een Friese bakker die zijn personeel in twee
talen instrukties geeft . De werkgever wil in bet algemeen zoveel mogelijk misverstand
vermijden . De werknemer doet zijn best zijn opdracbt zo goed mogelijk to begrijpen .
Beide partij en vullen elkaar aan . Dat men daardoor naar de meest gangbare woorden
zoekt, spreekt vanzelf .
Een duidelijk waarneembare invloed van een bepaalde groepering hebben we
nergens kunnen vaststellen . Wel vormt hierop de polderdirectie een uitzondering : zij
heeft een aantal woorden ingevoerd, die de overhand verworven hebben of op bet punt
staan die to krijgen.

7 .5 .2 . Woordveranderingen buiten de landbouw .
In bet materiaal van de enquete van 1955 vindt men bebalve gegevens over woordveranderingen met betrekking tot boerderij ; werktuigen ; dieren en planters ook nog bijzonderbeden over
gerecbten ;
buisboudelijke voorwerpen en kleding ;
diversen . 1)
In dit opzicbt werden 305 lijsten onderzocbt in de scriptie van Spronck. Wij zullen
de resultaten van zijn onderzoek in grote lijnen volgen .

7 .5 .2 .1 . GERECHTEN .
Boterham . Door elf ondervraagden uit bet oosten des lands werd PLax sTOET in
plaats van boterbam gebezigd, (d .i. 3,6%) .
Dialektiscbe woorden voor krentebrood kwam iets meer voor : benamingen als sTOET,
BOLLS, WEGGE werden respectievelijk vijf, vier en vier maal opgevangen.
Karnemelk. In achtentwintig gevallen werd nog een dialektische benaming
voor karnemelk gebruikt. Hierbij kwam zestien keer soEPEBRIJ of soEPMBRIJ voor . (N .B .
soepe is Fries ; soepm is Gronings) . Tot deze behoorde een Leidse familie, die dit woord
van Groningers had overgenomen . Deze acbt en twintig gevallen vormen 9 .2% .
Pap . Even vaak, d .i . eveneens in 9 .2% der lijsten, werd bet woord BRIJ in plaats
van pap geboord . Steeds was dit bet geval bij mensen uit Groningers, Friesland, Overijssel en Drenthe. Ook in de vrij geisoleerde arbeiderskampen werd de uitdrukking veel
gebruikt.
Jus. SAUS in plaats van jus kwam negentien keer voor (d .i . in 6 .2%) . Het woord
werd opgetekend bij twaalf Zeeuwen en zeven Brabanders .
NAT werd tweemaal vernomen uit de mond van Overijsselaars . VET bezigde men
1)

Zie 1012 onder vraag 6
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vijf keer, to weten drie maal bij Zeeuwen en een maal bij een Fries en bij een Amsterdammer .
Uit deze voorbeelden, waarbij bijna geen gevallen van overname uit een ander
dialekt zijn, blijkt een vrij sterk terugdringen van de streektaal ten gunste van het Algemeen Nederlands . Het is niet aannemelijk dat een dezer dialektische benamingen,
brij misschien uitgezonderd, door de nogal chauvinistische polderbevolking als een welkom onderscheidingsteken zou worden aangegrepen en in het "Noordoostpolders" een
vaste plaats zou verwerven. Daarvoor is de frekwentie van de genoemde benamingen
to gering.

7 .5 .2 .2 .

HUISHOUDELIJKE VOORWERPEN EN KLEDING .

Ook van de woorden die onder deze titel gevraagd werden, kan hetzelfde gezegd
worden als van die onder 8 .5 .2 .1, genoemde. Bij de twaalf ondervraagden, die het woord
vergiet niet kenden of niet gebruikten waren negen Zeeuwen (d.i . 3%), die alien van
sTREMIEN spraken . Er bestaat een geringe kans dat dit woord in de Zeeuwse kolonie
stand houdt .
Het woord LID voor deksel werd twaalf keer opgevangen (d .i . 4%) en wel bij vier
Friezen, een Groninger, vier Overijsselaren en drie Geldersen .
Bij de eenentwintig geenqueteerden (d .i. 13 .5%) die voor wasknijper een dialektische benaming handhaafden, waren deze woorden underling zo gedifl'erentieerd
(WASPELLE, WASTEKKE, DROOGSTEKKE, WASPINSE, WASPINNE, WASKNIPN, WASKNIEPN, WAS-

dat zij het terrein voor het Algemeen Nederlandse woord zullen moeten ruimen .
Bord staat er nog slechter voor : acht maal werd een dialektisch woord genoteerd,
t .w. vier keer BURD, tweemaal TELLER en tweemaal TELDER .
De ragebol komt er in deze groep nog het best af. Dertig ondervraagden (d .i . bijna
10%) gebruikten een woord dat afweek van het algemeen gangbare . Er waren zeventien
KoPSTUBBERS (gebruikt door dertien Groningers en vier Drentenaren) ; de overigen gebruikten : RUGESTOOT, KOPPESPINDER, GLAZEWASSER en SPINNEJAGER . Omdat enerzijds
kopstubber alleen door Groningers en Drenten gebruikt werd en omdat anderzijds
ragebol sterk veld wint op de dialektische benamingen, molten wij aannemen dat de
kopstubber in de N .O .P . geen lang leven beschoren is .
Hoewel eenenvijftig van de 305 ondervraagden (d .i . 16 .8%) voor bretels hun
eigen dialektwoord bezigen, zijn de benamingen nogal van elkaar verschillend . Wanneer
we de dertien HULPZELEN en de twaalf HUPZELEN tot een groep verenigen, stann daar
bijna evenveel personen tegenover, die GALGEN zeggen . Voor dit laatste woord pleit
weliswaar, dat het minder tot een streek beperkt is en de mededeling van een Drentse
familie uit Odoorn die in de N .O .P, naast hupzelen ook galgen was gaan gebruiken,
maar tot het weerstaan van de Algemeen Nederlandse benaming zal waarschijnlijk geen
van beide groepen in staat zijn.
KLEED in plaats van jurk werd vijf maal opgetekend, bij twee Limburgers, twee
Brabanders, een Groninger, een Drent en een Overijsselaar . Ook deze dialektnaam zal
nog maar weinig tijd van leven hebben in de polder .
KNIEPERS)

7 .5 .2 .3 .

DIVERSEN .

Ofschoon we nog niet kunnen spreken van een sterke uitbreiding van de groep die
SLIM (bijwoord) in plaats van erg gebruikt, komt de benaming tweeenvijftig keer voor
(d .i.17 .1%) . Dit is zo veelvuldig, dat slim tot het woordeigen van de N .O .P . zou kunnen
gaan behoren. Bij de dertien ondervraagden die voor erg een ander dialektwoord dan
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slim gebruikten, treffen we acht Brabanders aan, die VEUL zeiden, een groep waarvan
de betekenis verwaarloosd mag worden . In zes gevallen hadden de proefpersonen slim
OVERGENOMEN t .w . een vrouw uit Kamperveen ; twee uit Genemuiden, een uit Wapenveld ; een man uit Hoogwoude en een uit Oldebroek .
Voor schaatsen gebruikten eenendertig personen (d .i . 10 .2%) een dialektische
benaming . Meer dan de helft daarvan sprak van sCHEUVELEN, t.w . negen Groningers,
vijf Drenten, een Fries en een persoon afkomstig uit Stellingwerf . De overige benamingen
waren zeer verschillend ; in het materiaal kwamen nog voor : drie keer sCHEUVELLOPEN,
drie keer sCHAATSENLOPEN, drie keer sCHETSEN en zes maal RIEDEN . De Algemeen Nederlandse naam staat er wel bet best voor .
Iemand afhalen. Hiervoor waren slechts 182 lijsten beschikbaar . Tijdens bet onderzoek in 1955 werd de vraag gesteld, of zij in dat geval afhalen, dan wel ophalen gebruikten . Slechts dertien (d .i. 7 .1 %) sprak van OPHALEN . 1 )
Zometeen. Door zes personen, allen afkomstig uit Overijssel en Gelderland werd
TEMEE gebrulkt ; DAOMEE eveneens door zes ondervraagden, afkomstig uit Groningers
en Drenthe .
VAREN in plaats van rijden werd opgevangen bij vijf mensen (t.w . een Overijsselaar,
een Geldersman, een Brabander en twee Limburgers) . De kans op mogelijk inburgeren
van deze benamingen is zo gering, dat er bij bet onderzoek in 1956 geen verdere aandacbt
aan geschonken is .
Bij de ontmoeting van dialekten doers zicb veel minder moeilijkheden voor bij bepaalde gewestelijke of plaatselijke uitdrukkingen, waarvan de betekenis doorgaans wel
to raden valt .
De bjerna volgende uitkomsten van ons onderzoek staven dit in voldoende mate .
Niet minder dan tweeenzestig personen (d .i. 20.4%) gebruikten de uitdrukking
IK KAN 'T NIET WACHTEN In plaats van lk heb geen tijd. Naar de provincies waren deze
als volgt verdeeld : vijftien Groningers, zeven Friezen, tiers Drenten, zestien Overijsselaren,
vijf Geldersen, vier Brabanders en vijf Hollanders . Zelker voor de Brabanders en Hollanders berust bet gebruik van deze uitdrukking op overname . Aangenomen mag worden
dat deze uitdrukking een goede kans maakt in de N .O .P . in to burgeren.
Een mindere, maar nog altijd aanzienlijke frekwentie, vijfenveertig personen, (d .i .
14.8%) gebruikten de uitdrukking wEG KOMEN in plaats van vandaan komen. Vooral
Hollanders (zes in totaal) blijken deze uitdrukking met voorliefde to gebruiken . Ook
een Zeeuwse jongeman van 18 jaar en een Noord-Brabantse pacbter bezigden haar .
Voor het overige waren de gevallen over de dialektgebieden als volgt verdeeld : elf Groningers (hierbij de door een pacbtersvrouw gebruikte typische contaminatie : vanweg),
acht Friezen, acht Drenten, zeven Overijsselaars, 3 Geldersen . De toekomst mag voor
deze uitdrukking, zij bet in jets mindere mate dan in bet vorige geval, boopvol genoemd
worden .
Rest nog de uitdrukking DE DEUR Is/START Los in plaats van de deur is/staat open .
Hiervoor waren slechts 122 lijsten beschikbaar . Negentien proefpersonen (d .i . 15 .5%)
bleken dit dialektisme to gebruiken : drie Groningers, een Fries, zeven Drenten, drie
Overijsselaars, drie Geldersen en twee Hollanders . Drie personen, t .w . twee Friezen en
een Hollander, bedoelden met los : niet op slot. De mogelijkheid bestaat dat deze uitdrukking inburgert, tenzij wellicht de twee nog altijd in gebruik zijnde betekenissen van
los, n .l . open en niet op slot, een zodanige verwarring zullen sticbten dat de uitdrukking
bet veld zal moeten ruimen voor bet Algemeen Nederlands spraakgebruik .
1)

Cfr . pag . 92 .
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De kategorie van interjecties schept bij de ontmoeting der dialekten zo goed als
geen verstaansmoeilijkheden . In dit opzicht zijn zij gelijk to stellen met b .v . de zinc- en
de woordmelodie en het zips- en woordritme, die aan een dialekt de min of meer grote
zangerigheid verlenen. 1) Voor overname lijken de interjecties ons zeer geschikt . Het
feit dat men een of ander tussenwerpsel leuk of interessant vindt kan daar al voldoende
voor zijn. 2 ) Aan deze voor een persoon of dialekt kenmerkende tussenwerpsels werd niet
uitdrukkelijk aandacht geschonken . Slechts een enkele enqueteur maakt dienaangaande
een kanttekening . Zo werd HE voor acht Brabanders, een Oostzeeuws-vlaming opgetekend, daarentegen HE slechts voor een Noordhollander.
HooR werd vernomen uit de mond van vijf verschillende dialektsprekers (Fries,
Groninger, Drent, Geldersman en Brabander) . Drie Friezen en een Drent gebruikten
Nou . Uit deze summiere gegevens verdere gevolgtrekkingen to maker schijnt ons onverantwoord toe .
Tot slot zouden wij 3) nog willen wijzen, al zijn die niet door ons onderzocht, op de
wijze van groeten, die van dialektgebied tot dialektgebied verschilt, en hierin kunnen
dus ook veranderingen optreden . Van de Wieringermeer is bekend dat alle inwoners
daar nu de Noordhollandse wijze van groeten hebben overgenomen .

7 .5 .3 . Naamsveranderingen in de Noordoostpolder 4 )
De Noordoostpolder herbergt inwoners uit alle provincies en ook aan de namen is
dit to merken . In ons overzicht beperken wij ons echter tot de enkele voornamen van
kinderen . Het eerst valt ons dan op dat sommige namen typisch tot een bepaald deel
van het land behoren . b) De grens is moeilijk provincie-gewijs to trekken, omdat blijkt
dat Nederland in bepaalde kultuurgebieden verdeeld kan worden die over de grenzen
der provincies heen vallen .
Wij vonden in Noordoostpolder namen van kinderen uit verschillende provincies,
die wij hier later volgen order het voorbehoud dat wij het niet willen voorstellen alsof
deze namen tot deze provincies beperkt blijven . Een uitzondering hierop is misschien
Friesland .

Friesland
J ongensnamen : Feitse
Harm
IJme
Tjerk
Tjipke

Auke
Lefl'ert
Haring
Tjeerd

Meisjesnamen : Jantje
Aukje
Wietske
Hendrikje

Janke
Jetske
Froukje
Jeltje

Luppo
Bruin
Tjark
Freerk

Meisj esnamen : Anne
Aaltje
Mensina

Aia
Janna
Jantina

Groninger
Jongensnamen : Geert
Freerk
Jurgen
Harm
•
•
•
•
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Cfr . pag . 67 .
Cfr . pag . 57 .
Met Oostendorp .
Tekst voornamelijk volgens Oostendorp.
Cfr . Van de Ven -1968.

Drenthe

J ongensnamen : Roeltje
Haas
Harm
Renze

Meisjesnamen : Hillegientje
Marg je
Grietje

Overijssel

J ongensnamen : Martje

Meisjesnamen : Idigje

Gelderland

Jongensnamen : Marius

Meisjesnamen : Berendina

Noord-Brabant

Jongensnamen : Dingeman
Korstiaan
Bastiaan

Meisjesnamen : Davina
Aria

zeeland :

J ongensnamen : Dignus
Lius
Gommert

Meisjesnamen : Maatje
Koos
Antjo

Dia
Abramina
Bastiaantje

Limburg

Jongensnamen : Egidius

Meisjesnamen : Anneriet

Noord-Holland

Jongensnamen : Berrie

Marrie

zuid-Holland

J ongensnamen : Karst

Meisjesnamen : Rookje

In het voorafgaande zal het duidelijk geworden zijn dat wij geen onderscheid gemaakt hebben tussen voornamen en roepnamen . Wij gaven deze twee soorten zonder
onderscheid . Het was er ons slechts om to doen een namenlijst op to stellen die de grote
verscheidenheid in de Noordoostpolder zou illustreren .
Hier geven wij nog een lijstje van voornamen en de daaraan korresponderende
roepnamen :
voornamen :

roepnamen

Haring
Freerk
Anne
Jurj en
Agatha
Anthonia
Dirkje

Harry
Freek
Anneke
Gur
Aia
Anjo
Dia
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aoornamen :

roepnamen

Abramina
Dingeman
Cornelis
Bastiaantje

Mieneke
Dik
Lius
Jannie

Als wij nu de namen naar hun vorm beschouwen vallen ons verschillende eigenaardigheden op. Allereerst worden veel meisjesnamen gevormd van een jongensnaam,
waarachter een diminutiesufhx wordt gevoegd : Jantje, Aukje, Hendrikje, Jeltje, Dirkje,
Rookje, Wietske, Jetske . Daarnaast dient ook het suffix-a om vrouwelijke voornamen
to vormen : Janna, Hendrika, Aria .
Sommige namen hebben in de polder een verandering ondergaan . Wij zouden hier
van "modernisering" of "verdeftiging" willen spreken . In het gehele land is er een tendens de woorden : opoe, pa en moe door oma, pappa en mama to vervangen . Deze ontwikkeling is niet rechtlijnig . Opoe en moe zijn bij opa en pa achtergebleven . De laatste
jaren komt men er echter toe oma en mama meer algemeen to gaan gebruiken . In de
polder hoort men bij oudere kinderen over het algemeen nog PA en MoE, terwiji de jongeren met PAPA en MAMA worden grootgebracht .
Ook in de kinderaoornamen is er "verdeftiging" to bespeuren . Marg je werd in de
polder MARJA, Piet : PETER . Een meisje, dat in Brabant Cijn werd genoemd heet nu
FRANCINE.

Deze verandering komt vooral tot uiting in de diminutiesuffixen achter meisjesnamen . Het is bekend dat roepnamen aan een voortdurende verandering onderhevig
zijn . Wanneer men de roepnamen nagaat die de mensen met een gemeenschappelijke
voornaam in de loop der tijden gedragen hebben, dan stuit men op allerlei verschillen .
Wij vonden in de polder de volgende gevallen :
ANNA
roepnam grootmoeder : Aatje
moeder : Annie
nicht : Anjo
ANTHONA
„
tante
: To
: Dis
: Dia
DIRKJE
„
„
: Mientje
Mieneke
ABRAMINA

dochter : Anneke

Het diminutiesufhx is dus een belangrijk hulpmiddel bij de modernisering van namen .
Enige tijd geleden eindigden vele meisjesnamen op -ie, -i of -y : Elly, Annie, Mimi, Rikie,
Tiny enz .
Deze namen zijn waarschijnlijk deels ontstaan in navolging van Engelse als : Jenny,
Fanny enz .
De laatste tijd toont men voorkeur voor het achtervoegsel -ke : Mieke, Anneke,
Tineke, Celieneke enz . In de polder valt het nu op dat de namen van de meeste meisjes
op de U .L .O .- en Landbouw-huishoudscholen op -ie, -i of -y eindigen, terwijl op de
lagere scholen de namen op -ke overheersen . Hier is dus de scheiding tussen "-ie- en
-ke-meisjes" duidelijk zichtbaar . Overigens hoeven de "-ke-meisjes" zich niet veel illusies to
maken, binnen afzienbare tijd zullen wellicht ook hun roepnamen als ouderwets gelden .
Tenslotte nog een aardig voorbeeld van aanpassing aan de omstandigheden . Een
Zeeuwse jongen droeg in Zeeland de naam Co . Zijn zusje werd Koos genoemd . In de
polder geldt echter Co als een meisjesnaam en Koos als een jongensnaam . Broer en zus
hebben nu hun naam verwisseld, met het gevolg dat Co nu Koos en Koos Co heet .
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8.

DE TOEKOMSTIGE TAAL IN DE NOORDOOSTPOLDER

Tot besluit van deze monografie willen we aandacht schenken aan de toekomstige
ontwikkeling van de taal in de N .O .P . Hiertoe kozen we als uitgangspunten :
a) de statistische bewerking van vraag 38 uit het materiaal 1956 ;
b) oostelijke invloeden ;
c) de kindertaal .

8 .1 . Statistische bewerkingen .
Alleen in 1956 is een vraag gesteld die informeerde was naar de mening van de polderbewoner de toekomstige taal van de N .O .P . zal zijn. Men heeft deze vraag in de enquete opgenomen omdat men de mening was toegedaan dat ook de wens of de verwachting van een bepaalde taalstruktuur een taalvormend element kan zijn. Een soortgelijk
onderzoek heeft Weijnen gedaan, toen hij in 1944 een beroep deed op het dialektbewustzijn van de Noord-Brabanders . 1 ) Soortgelijk, omdat Weijnen uitging van een bestaande
konstellatie, terwijl wij - eveneens indachtig de uitspraak van Meillet, dat men geacht
moet worden die taal to spreken die men wenst to spreken - waarde gehecht hebben
aan het psychologisch moment van de taalverwachting van de bewoners van de N .O .P .
Vraag C 38 luidde : "Wat denkt U van de komende taal in de polder, was lijkt U
een ideale toestand, en denkt U dat die verwezenlijkt kan worden?" 2) Zoals men ziet
een meerledige vraag. Helaas, het antwoord was meestal enkelvoudig . Daarom zullen
sommigen misschien in hun responsie een ideaalbeeld gegeven hebben terwijl anderen
zeiden wat zij redelijkerwijs van de taalontwikkeling konden verwachten . Uit de genoteerde antwoorden kon niet altijd met zekerheid worden opgemaakt of de geenqueteerde sprak over zijn wens, of over zijn verwachting . Zo is het duidelijk dat een antwoord
als : "A . B ., maar dat zal nog lang duren ." een wens is, dock "A. B . met speciale termen
voor de landbouw" een verwachting, die op een zekere taalreflectie berust . Waar de
enqueteur een enkelvoudig antwoord noteerde, als bijvoorbeeld : "A . B .", moeten wij
ons afvragen op welk van de twee aspekten van de vraag een antwoord werd gegeven,
terwijl het ook mogelijk is dat men beide identiek vond .
Intussen menen wij dat wij het verschil voor ons onderzoek buiten beschouwing
moeten laten . Ook een beredeneerde verwachting immers blijft een wissel op de toekomst,
die in de meeste gevallen gevoed words door de wens dat het zo zal worden . Daarom
hebben wij alle antwoorden behandeld alsof daarin een toekomst verwachting words
uitgesproken.
De ontvangen antwoorden hebben wij in eerste instantie gerubriceerd in negen
kategorieen . In volgorde van frekwentie zijn dat de volgende :

1 ) Zie : Weijnen 1944, pag.14 . Cfr . (ook voor het volgende) Weijnen 1958, pag .138 e .v. Voor Limburg :
cfr . Weijnen 1958, pag . 364 (kaart 40) .
2) Zie 10.1 .3 .
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abs.

°/0

1 . De taal wordt Nederlands .
2 . De taal wordt Nederlands met enkele afwijkingen .
3 . Geen mening
4 . De taal zal onderscheiden moeten worden in verschillende dialekten . . .
5 . Er komt een geheel nieuw dialekt .
6 . Ieder blijft de taal spreken die hij flu spreekt
7 . Er komt een nieuw dialekt met Saksische inslag .
8 . Er komt een nieuw dialekt met Friese inslag .
9 . Thuis blijft men zijn eigen dialekt spreken, maar in omgang met anderen zal
men gebruik maken van het Nederlands

74
53
38
26
22
7
5
3

32,2
23,0
16,5
11,3
9,6
3,0
2,2
1,3

2

0,9

Totaal

230

100,0

De antwoorden ooder de nummers l, 2, 5, 7, 8 verwachten dus een nieuwe taal .
In totaal zijn er dat 157 of ongeveer twee derde van het totaal . Verder hebben 38 ondervraagden, of ongeveer een zesde, geen mening, wat in dit geval ook een zienswijze is
omdat zij er mee to kennen geven dat het taalprobleem voor hen onoverzichtelijk is .
Er resteert dan een groep die ongeveer een zesde van het totaal omvat en die van mening
is dat ook in de toekomst de polder meertalig zal zijn, ofwel doordat er meerdere nieuwe
talen ontstaan, ofwel doordat de bestaande toestand gehandhaafd blijft .
Er is ook een andere verdeling mogelijk en wel door de nummers 6 en 9 to isoleren .
We stellen dan tegenover elkaar de verwachting dat er nets verandert tegenover de
mening dat er een nieuwe taal komt . De eerste groep is zeer klein : slechts 9 (d .i . 4 .7%)
van de 192 die een positieve mening uitgesproken hebben .
In cijfers ziet dat er als volgt uit :
A . Er komt een eenheid van taal
Meerdere talen
Positieve antwoorden
Geen mening

(1, 2, 5, 7, 8)
157
(4, 6, 9) . . . . 35

(68,3%)
(15,2%)
. .

192
38

(83,5%)
(16,5%)

.

230

(100,0%)

B. Er verandert nets (6, 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Er komt een nieuwe taal
t.w . a . deze is anders dan Nederlands . . . . 109
(47,4%)
b . deze is Nederlands
74 (32,2%)

9
183

(3,9%)
(79,6%)

38

(16,5%)

230

(100,0%)

Totaal

.

Geen mening . . .
Totaal

.
.

. .

. .

.

Zoals men uit bovenstaande tabellen kan aflezen is dus de algemene verwachting
dat de dialekten tot een eenheid zullen samensmelten en dat de toekomstige taal van
de N.O .P. een andere zal zijn dan wat er nu gesproken wordt . Welke taal dat worden
zal is een vraag waarover minder eenstemmigheid heerst . Nemen we de nummers 1 en 2
samen, dus Nederlands en een taal waarin het Nederlands overheerst, dan komen we
op een totaal van 127 . Dit is iets meer dan de helft van de binnengekomen antwoorden
en ongeveer twee derde van de positief uitgesproken meningen . Hoe dan ook, er blijft
een groep van 65 antwoorden (nrs . 4, 5, 6, 7, 8, 9) die de toekomstige taal van de N .O.P .
niet als Nederlands, noch sterk op Nederlands lijkend, zien .
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Het is interessant eens na to gaan waar de afwijkende meningen worden gevonden .
Wij laten daartoe eerst wat cijfermateriaal volgen, waaruit blijken kan wie zich uitgesproken hebben voor "geen mening", "zuiver Nederlands" en wie voor "meerdere
talen"
Tabel 62 .

Naar dialektgebied van afkomst

waarvan
geen mening
(3)

Totaal
met
mening

27
10
83
27
42
23
18

7
1
11
4
4
8
3

230

103
8
11
76
16
16
230

Totaal

waarvan
zuiver Ned.
(1)

meerdere talen
(4, 6, 9)

20
9
72
23
38
15
15

7
3
28
11
13
5
7

4
2
13
4
10
2

38

192

74

35

13

35

2
23

89
8
10
53
16
16

4
22
7
6

16
2
1
11
4
1

38

192

74

35

Totaal

waarvan
geen mening

Totaal
met mening

zuiver Ned.

meerdere talen

korter dan 2 jaar in N .O .P .
2-5 jaar in N .O .P. . . .
langer dan 5 jaar na 1947 .
voor 1947 . . . . . . .

57
60
33
80

11
13
2
12

46
47
31
68

17
14
11
32

8
12
5
10

Totaal . . . . . . . . .

230

38

192

74

35

Fries
Noord-Hollands .
Saksisch
Hollands-Fries
Zeeuws
Brabants-Fries
Limburgs-Fries
Totaal

Tabel 63 .

Naar beroep

pachters
intellektuelen
zelfstandigen
landarbeiders
arbeiders overige
bedrijfsleiders

. . . .

Totaal

Tabel 64.

Naar duur van verblijf in polder

waarvan

Uit de getalsverhoudingen kan men duidelijk opmaken dat "geen mening" een
antwoord is dat een bepaalde houding ten opzichte van het taalprobleem weerspiegelt .
Het is over het algemeen onregelmatig over de groepen verdeeld, maar de getallen zijn
vaak klein zodat er geen sprake is van signifikante verschillen .
Zoals men ziet lijkt het "geen mening hebben" meer voor to komen bij Friezen en
Brabanders, bij de landarbeiders en bij degenen die korter dan vijf jaar in de polder zijn .
De pioniers uitgezonderd, schommelen de cijfers rond het gemiddelde . De vraag waarom men
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geen mening kon opgeven is niet gesteld en derhalve kan daar weinig over gezegd worden .
Het komt ons intussen voor dat zowel bet opvallend voor zijn mening uitkomen als
terughoudendheid hierin wellicht hun grond vinden in een onzekerheid, t .w. een taalonzekerheid en een leefonzekerheid . Het heeft evenwel geen zin hieraan spekulaties to
wijden. Het onderdeel kan nader onderzocht worden .
Wat de verwachting van "zuiver Nederlands" betreft lijkt er alleen een afwijking
to bestaan bij de pioniers ; zij verwachten meer dan anderen Algemeen Nederlands. Omdat hun taal op de onderzoekers ook vrij sterk de indruk maakte van zuiver of dialektachtig Nederlands 1 ) pleiten zij wellicht voor de taal die in hun groep min of meer domineert. Opvallend is daarnaast to zien dat de Saksische bevolkingsgroep en de pachters
niet meer dan bet gemiddelde opteren voor bet Algemeen Nederlands .
De intellektuelen verwachten misscbien minder dan de overigen zuiver Nederlands
omdat zij bun norm to hoog stellen .
Voor hen is de diskrepantie tussen Nederlands en wat zij om zicb been horen in de
N .O .P. to groot dan dat zij verwachten kunnen, dat eens in de polder zuiver Nederlands
gesproken zal worden .
De mening "meerdere talen" ligt wat meer gespreid over de groepen . Waarom
bedrijfsleiders en zelfstandigen minder voor meerdere talen lijken to opteren is niet duidelijk ; meer zekerbeid is alleen to verkrijgen door nader onderzoek .
Minder dan door de overigen scbijnen "meerdere talen" verwacbt to worden door
de Brabanders en de Limburgers ; deze verwachten meer een eenheid van dialektachtig
Nederlands . Dit geldt ook voor de zelfstandigen, de bedrijfsleiders en de pioniers . De
laatste groep gaat daarbij bet verst in de ricbting van "zuiver Nederlands" .
Voor de zeer kleine meningsgroepen hebben we een afzonderlijke tabel samengesteld, die bieronder volgt. (We wijzen er ecbter op, dat bij deze kleine getallen de toevalsfaktor een belangrijke rol kan spelen) .
Tabel 65 .

Naar dialektgebied van afkomst
ieder behoudt
dialekt (6)

Saksisch
dialekt (7)

Fries
dialekt (8)

Thuis dialekt
verder Ned. (9)

Totaal

Fries
Noord-Hollands .
Saksisch
Hollands-Frankisch
Zeeuws
Brabants-Frankisch . . .
Limburgs-Frankisch .

2

3
-

2
1
2
-

1
1
1
-

2
-

2(20)
1 (9)
5 (72)
1 (23)
6 (38)
2 (15)
0 (15)

Totaal

7

5

3

2

17(192)

3

2

2

2

9(89)

2
2
-

2
1

1
-

-

1 (10)
4(53)
2(16)
1(16)

7

5

3

2

17(192)

Tabel 66 .

Naar beroep

pachters
intellektuelen
zelfstandigen
landarbeiders
overige arbeiders
bedrijfsleiders
Totaal . .
1 ) Zie tabel 38.
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2

. . . .

Tabel 67 . Naar duur roan verbljf in de polder
ieder behoudt
dialekt (6)

Saksisch
dialekt (7)

Fries
dialekt (8)

Thuis dialekt
verder Ned (9)

Totaal

korter dan 2 jaar in N .O .P.
2 tot 5 jaar
langer dan 5 jaar na 1947 .
voor 1947

1
3

3
-

1

1

6 (46)

1
2

1
1

1
1

1
-

5 (47)
2 (31)
4 (68)

Totaal

7

5

3

2

17(192)

jonger dan 25 jaar . .
25 tot 40 jaar
ouder dan 40 jaar . . .

2
5

2
3

2
1

2

0 (1)
6(107)
11 (84)

Totaal

7

5

3

2

17(192)

Tabel 68 .

Naar leeftjd

De Zeeuwen schijnen meer dan de anderen uitzonderlijke verwachtingen to hebben,
misschien gepaard met een sterkere konservatieve tendens : ieder zal zijn eigen taal
blijven spreken en thuis blijft het eigen dialekt gehandhaafd . De algemene indruk is
dat onder de Zeeuwen een taalonrust heerst . Het zijn ook de Zeeuwen (5 van de 9) die
in dezen de groep van de pachters groter maken dan bet gemiddelde . Wij moeten er
de nadruk op leggen, dat alle zes Zeeuwen met afwijkende meningen beboren tot de
groep die korter dan vijf jaar in de N .O .P . is . Wellicbt beeft dus ook in deze tabel bet
Zeeuwee element het gemiddelde verstoord. We hebben gemeend aan deze zeer kleine
groepering de tabel naar leeftijd to moeten toevoegen en wel omdat ook daar de verbouding verstoord is . Opnieuw is dit mede veroorzaakt door de Zeeuwen, die tweemaal
voorkomen in de leeftijdsgroep van 25 tot 40 jaar en viermaal in de groep boven 40 jaar .
Zo mogen we voorzicbtig konkluderen dat de oudere Zeeuwen een konservatieve tint
aan het geheel geven.
Tot slot van dit boofdstuk willen wij een overzicbt geven van de verbouding "zuiver
Nederlands" en "dialektisch Nederlands" in de ontvangen antwoorden . Tot goed begrip
van de zaak zij vermeld dat wij tot de laatste groep antwoorden rekenen als de volgende :
"Nederlands dialektisch gekleurd" ; "snort Nederlands, behalve Fries aparte taal" ;
"A .N ., zij bet afwijkend" ; "snort Nederlands met dialektiscbe inslag" ; "in de richting
van Hollands" ; "geen A .B., maar bet zal er wel op lijken" ; "+ A .B ." ; "Hollands, maar
niet zuiver" ; "de taal zal dicbt bij bet Nederlands zijn, maar met vreemde woorden" ;
"overwegend Hollands" ; "taal die vooral A .B . is" ; "Het zal naar een Nederlandse taal
gaan" ; "nooit zuiver Nederlands" ; "mengtaal die naar bet Nederlands buigt" ; "Hollands
is ideaal, maar bet zal wel lang duren" ; "tamelijk zuiver Nederlands" ; "A .B, met regionale uitdrukkingen" ; "van alles wat, maar bet meest Hollands" ; "Hollands" ; "bet
zal wel Hollands worden" ; "De mensen doen tegenwoordig minder moeite Nederlands
to spreken, daarom zal bet Nederlands moeilijk to verwezenlijken zijn" ; "vermoedelijk
Hollands ; dit is afhankelijk van bet onderwijs en van bet lezen" ; "gebroken taal, geen
zuiver Nederlands" ; "zo goed mogelijk Nederlands" ; "men wil wel Hollands"."
Zoals men ziet hebben wij Hollands identiek gesteld met Nederlands . Alles wijst
er op dat niet bet dialekt, maar de landstaal bedoeld is . Verder bemerkt men dat alle
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antwoorden die maar enige twijfel laten aan het "zuiver Nederlands" gerangschikt zijn
onder de kategorie "dialektisch Nederlands" . Het is mogelijk dat er onder de proefpersonen van wie genoteerd werd "A.B ." ; "Nederlands" of "Hollands", zich ook nog lieden
bevonden die bij nadere informatie een meer genuanceerd antwoord zouden hebben
gegeven, dock vanzelfsprekend kunnen wij daar flu geen rekening meer mee houden .

Tabel 69.

Naar dialektgebied van afkomst
zuiver
Nederlands
(1)

dialektisch
Nederlands
(2)

Fries
Noord-Hollands
Saksisch
Hollands-Frankisch
Zeeuws
Brabants-Frankisch
Limburgs-Frankisch

7
3
28
11
13
5
7

7
2
23
6
7
4
4

Totaal

74

53

127 (192)

.
.
.
.
.

35
4
22
7
6

20
5
4
14
4
6

55 (89)
5 (8)
8(10)
36 (53)
11 (16)
12(16)

.

74

53

127(192)

korter dan 2 jaar in N .O .P
2 tot 5 jaar
langer dan 5 jaar, na 1947
vb6r 1947 in N.O.P

17
14
11
32

11
15
9
18

Totaal

74

53

Tabel 70 .

14
5
51
17
20
9
11

(20)
(9)
(72)
(23)
(38)
(15)
(15)

Naar beroep

pachters
intellektuelen .
zelfstandigen .
landarbeiders .
overige arbeiders
bedrijfsleiders .

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Totaal . .

Tabel 71 .

Totaal

Naar duur van aerbljf in polder
28
29
20
50

(46)
(47)
(31)
(68)

127 (192)

De mogelijkheid van dialektisch Nederlands wordt dus vooral gezien door de intellektuelen . Zij lijkt in mindere mate erkend to worden door de Zeeuwen en de pachters. De overige groeperingen, waaronder dus alle verdelingen naar verblijf in de polder,
benaderen het gemiddelde. We moeten alleen nog opmerken dat het totaal der antwoorden waarin wordt opgegeven "zuiver Nederlands" en "dialektisch Nederlands" vooral
bij de pioniers het gemiddelde overtreft .
Tot slot merken we dan nog op, dat degenen die relatief korter in de polder wonen
de grootste verscheidenheid van meningen vertegenwoordigen ; ook hebben zij zoals
reeds opgemerkt, vaker "geen mening" . (Minder dan vijf jaar in de N .O .P. totaal 117,
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waarvan 24 "geen mening" ; langer dan vijf jaar in de N .O .P, totaal 113, waarvan 14
"geen mening") . 1)
Bezien we de cijfers wat globaler dan kunnen we konstateren dat in de groep van
arbeiders een minder genuanceerd antwoord is gegeven . Bepaald opvallend is dat zij
signifikant vaker dan de niet-arbeiders gereageerd hebben met "ik weet het niet" (23
van de 92 arbeiders geeft op : "geen mening" ; tegenover 14 van de 137 niet-arbeiders) .

8 .2 . Oostelijke invloeden .
Als men de ligging van de N .O .P . beschouwt valt het direkt op dat hij voor een
groot gedeelte door Overijssel begrensd wordt . 2) Hierbij komt dat 20 tot 25% 3) van de
polderbewoners uit deze provincie afkomstig is . Numeriek is dit aantal aanzienlijk .
Wanneer wij willen nagaan of er ook typische oostelijke invloeden in de dialekten zijn
aan to wijzen, is het ook niet zo belangrijk to weten hoeveel procent der inwoners werkelijk in Overijssel geboren is . De oostelijke invloed komt immers niet alleen uit Overijssel,
dock ook uit Drenthe en Groningen en men kan globaal zeggen, dat rond 40% 3) der
polderbewoners uit deze provincies afkomstig zijn . Bovendien gaat het niet aan a priori
aan to nemen dat het aantal van belang is bij een eventuele overname van een klankverschijnsel of een woord .
In de taalreaktie der bewoners valt het flu op dat er verschillende oostelijk getinte
uitdrukkingen overgenomen zijn . Deze uitdrukkingen worden towel in het dialekt als
in het algemeen verzorgd Nederlands van de Oostnederlanders gebruikt . Hoe groot
dit aantal "provincialismen" in de algemeen verzorgde taal van de Oostnederlander is,
blijkt wel uit de artikelen, die door Prof. Kloeke en H . Arink in "Driemaandelijkse
Bladen", 3 (1951) geschreven zijn .
In de oostelijke provincies immers worden bepaalde woorden en uitdrukkingen als
Algemeen Nederlands beschouwd die in het westen wat vreemd mogen klinken, maar
die toch niet als onbeschaafd gekwalificeerd mogen worden . Hier zouden wij willen
wijzen op het feit dat sommige woorden en uitdrukkingen zo met de taal van een dialektspreker vergroeid kunnen zijn dat hij deze ook in zijn Algemeen Nederlands moet
gebruiken. Hier stuiten wij op dezelfde moeilijkheden als bij de bespreking der "nuancen"
in het A .N . 4)
In het westelijk Algemeen Nederlands zijn verschillende Oostelijke invloeden waar
to nemen . Woorden als "vaak" en uitdrukkingen als "op en neer reizen" zal geen enkele
Westnederlander vreemd vinden . Toch heeft hij ze aan de oostelijke dialekten ontleend .
De volgende uitdrukkingen komen echter alleen in een door een Oostnederlander gesproken Algemeen Nederlands voor

"Neem een zit"
"Hij komt weg onder Amersfoort"
"Ik kan 't niet wachten"
"Doe de deur vast" (los)
"Ik ga iemand ophalen"
1)
2)
s)
4)
s)

"Ga zitten"
"H j komt onder Amersfoort vandaan"
"Ik heb geen tijd"
"Doe de deur dicht" (open)
"Ik ga iemand ofhalen" b)

Zie tabe164.
Wij volgen de tekst van Oostendorp .
Cfr . Tabel 1 en 7.
Cfr. pag .18 .
Zie statistische bewerking van Spronck pag . 80 e.v.
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Allereerst tekenen wij aan tat wij van de laatste uitdrukking niet zo zeker zijn . Het
komt ons voor tat tit gezegde ook in andere delen van bet land gebruikt worth . In
Zaandam zegt men b.v . "1k ga m'n ariend ophalen" . Men zal er echter niet gemakkelijk
toe komen daar to zeggen : "1k ga m'n meisje ophalen" . Deze uitdrukking worth als plat
gevoeld : 'n meisje wortt afgehaald. In bet oosten van bet land zal tit waarscbijnlijk wel
mogelijk zijn en heeft bet werkwoord "ophalen" een grotere kans in bet Algemeen Nederlands gebruikt to worden .')
Al de genoemde uitdrukkingen worden in de polder door velen overgenomen . Hier
blijkt dus zeker een Oostelijke invloed . Wij staan bier voor een interessant verschijnsel .
Toen wij de veranderingen in de afzonderlijke dialekten bespraken bleek ons tat de
woorden die veranderden, uit bet A .N . werden overgenomen. Wij lieten bier de term
A.N. nog onbepaald . Uit bovenstaande uitdrukkingen, die ook door Oostnederlanders
in bun Algemeen Nederlands worden gebruikt, blijkt dus tat wij een keuze moeten doen .
Men kan zich immers de vraag stellen of deze uitdrukkingen uit bet Oostelijk dialekt
tan wel uit bet Oostelijk Algemeen Nederlands zijn overgenomen .
Wij durven bier geen zekere uitspraak to doen . De Oostnederlander kan tegenover
dialektsprekers "afgescbaafd" dialekt of "dialektisch Nederlands" gebruiken . In beide
gevallen kan hij zich de geciteerde uitdrukkingen laten ontvallen . Blijkbaar voelt hij
zich niet verplicbt zichzelf to korrigeren - of kan hij bet niet . We zien bet tegendeel
tat niet-Oostnederlanders deze uitdrukkingen gaan overnemen . Kan men bier misscbien
van korrektie spreken in deze zin, tat de Westnederlander zijn westelijk-Algemeen Nederlands kor rigeert ?
Het antwoord op deze vraag is moeilijk . Dit komt wellicbt bierdoor tat de oude
westerse hegemonie ook nog in bet begrip Algemeen Nederlands meespreekt . 2 ) Iedere
Westnederlander is er nog heimelijk van overtuigd tat bet Nederlands een snort deftig
Hollands is . Vandaar tat men zo weinig begrip heeft voor de Oostnederlandse nuancen
en bet als vanzelfsprekend aanneemt, tat de Oostnederlander zich de taal van de Westnederlander als absolute norm stelt .
Samenvattend konkluderen wij, tat de invloed der wederzijdse dialekten gering
blijkt to zijn . Wel kan men van een Oostelijke invloed spreken, waarbij in bet mitten
blijft of tit door bet dialekt tan wel door bet Oostelijk Algemeen Nederlands plaatsvindt .
Dit kan toe to scbrijven zijn aan bet numerieke overwicbt der Oostnederlanders of aan
bet feit tat vele polderbewoners voor bun definitieve vestiging aan de rant van de polder
gewoond bebben . Ook onderboudt men nog verbindingen met bet Oude Land . 3 ) Al
deze faktoren tesamen maken bet begrijpelijk, tat er een Oostelijke invloed merkbaar
is . 4)

8 .3 . De kindertaal .

Bij de behandeling der kindertaal gaan wij de verschillende werelden na, waarin
bet kind leeft : bet huffs, de straat en de school, b ) Op straat kan bet kind weer in aanraking komen met vriendjes uit betzelfde dialektgebied, maar ook met die uit een ander .
Zie ook pag. 81
Cfr, pag . 18 e .v.
• Cfr, tabel 34 en 35 .
• Voor de invloed van bet oostelijk Algemeen Nederlands op de kindertaal, zie ook pag .101
b)
Wij volgen de tekst van Oostendorp .
•
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De meest normale situatie is dat het kind tegelijkertijd met vriendjes uit hetzelfde en
een ander dialektgebied speelt .

DE TAAL THUIS .

Uit onze beschouwingen over de taal in het gezin blijkt, dat slechts een kleine minderheid der ouders uit hetzelfde dialektgebied afkomstig, algemeen verzorgd Nederlands
tegen de kinderen spreekt om hen zo to helpen zich in deze nieuwe situatie verstaanbaar
to maken . Hier is dus sprake van positieve hulp . 1 ) Daarnaast zagen wij, dat de grote
meerderheid der ouders dialekt tegen de kinderen spreekt . 2) Onder hen worden er
echter gevonden, die hun kinderen toch min of meer willen helpen . Ouders uit ZeeuwsVlaanderen bijvoorbeeld laten de meeste dialektische woorden en uitdrukkingen weg .
"Op 'n 'of" vertalen zij door : op DE BOERDERIJ ; "pataters" worden AARDAPPELEN ; naar de
smis" wordt : NAAR DE SMEDERIJ .
Hun motief is dat de kinderen niet bij anderen het juiste woord zouden kunnen
vinden, wanneer zij hen aan het dialektische wennen .
Groningse ouders spraken tegen hun kinderen van negentien, negen en acht jaar
Gronings, maar tegen de jongste van twee minder Gronings .
Een vrouw uit Blokzijl sprak tegen haar schoolgaande zoontje Nederlands, maar
tegen haar nog niet schoolgaand dochtertje Blokzijls . Zij paste zich dus wel bij haar
zoontje aan, daar deze op school het Nederlands nodig had, maar de stimulans ging
van hem uit . Daar hij op school beter Nederlands leerde, bemerkte zij in hem een af=
nemen van dialekt en paste zich hierbij aan .
Een kleine minderheid der ouders komt dus hun kinderen in deze nieuwe situatie
tegemoet en steunt hen positief. Zij doen dit door "dialektisch Nederlands" of "afgeschaafd dialekt" met hen to spreken . Zij gebruiken ook dikwijls niet tegen elk kind dezelfde taal . Wanneer de kinderen op latere leeftijd in de polder gekomen zijn, kunnen de
ouders moeilijk van het dialekt naar iets anders overgaan . Hier spreekt de intimiteit mee .
Naast deze positieve hulp van de kant der ouders staat een negatieve . De ouders
blijven hun eigen dialekt spreken, maar verbieden de kinderen hetzelfde to doen . Wij
zagen hiervan reeds enkele voorbeelden .
Hieruit blijkt dat deze ouders hun kinderen wel in een nieuwe situatie zien, dock
zichzelf to veel vergroeid met het oude achten . Deze beide groepen echter - de ouders,
die positieve en de ouders, die negatieve hulp bieden - zijn sterk in de minderheid .
De meeste ouders laten hun kinderen vrij in hun taalontwikkeling .
Hoe spreken de kinderen nu zelf thuis? Wij moeten hier onderscheid maken tussen
kinderen, die al was ouder in de polder gekomen zijn en kinderen, die er heel jong kwamen of er werden geboren . Wij zouden voor de laatste groep de limiet op vier jaar willen
stellen.
De kinderen van de eerste groep spreken over het algemeen dialekt thuis, al is dat
natuurlijk niet zuiver meer. De ouders horen dit zelf, al zijn zij moeilijker in staat veranderingen in hun eigen dialekt waar to nemen . De kinderen die tot de laatste groep
behoren, kennen over het algemeen het dialekt van hun ouders maar heel slecht . In het
voorafgaande spraken wij over een moeder uit Blokzijl, die met haar jongste dochtertje
veel in Blokzijl logeerde en zo het dialekt leerde gebruiken .
1 ) Zie tabe120 en 21 . In 1954 spreekt 13,7% en in 1956 15,2% van de ouders die onderling dialekt
spreken, tegen hun kinderen Nederlands .
2 ) Zie tabel 20 en 21 . In 1954 words door 82,4% der ouders tegen de kinderen dialekt gesproken ;
in 1956 is dat 69,1% .
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Een Fries kindje van vijf jaar kende geen Fries meer, alleen gebruikte het nog "HEIT
en MEM". Zijn broertje en zusje van acht en zeven jaar (het gezin woonde vijf jaar in
de polder, waaruit blijkt, dat de limiet van vier jaar heel ruim is genomen) spraken thuis
Fries. Overigens geloven wij dat het Fries, ondanks dit sterke voorbeeld, toch in een
uitzonderingspositie verkeert . De meeste kleine kinderen spreken wel Fries thuis .
In een Fries gezin, dat vijf en twintig jaar in de Wieringermeer gewoond had, sprak
de dochter van vier en twintig Fries, terwijl zij nog nooit in Friesland geweest was . Het
Friese yolk heeft zich nu eenmaal altijd onderscheiden door een sterke verknochtheid
aan zijn geboortegrond en taal .
Als men echter een verklaring wil vinden voor het feit dat de jonge kinderen het
dialekt van hun ouders slecht spreken, dan kan men zeggen dat de taal der ouders,
broers en zusjes het kind bij zijn eerste spraakvorming sterk beinvloeden . Zodra echter
het kind op straat gaat spelen en met andere kinderen in aanraking komt schijnt ons de
invloed van de straat groter to zijn dan die van het gezin . Dit blijkt al b .v . uit het feit
dat kinderen van niet-Drenten, wanneer zij in Drenthe opgevoed zijn, Drents gaan
spreken . 1)
Daar komt ook bij dat veel kinderen pas na dit kontakt met andere kinderen echt
gaan praten . Het kind komt misschien dan pas in zijn eigen wereld, waar het zich vrij
en ongeremd kan uiten . Dit is enigszins to vergelijken met het feit dat men pas in het
buitenland een vreemde taal goed durft en leers spreken .
De taal is dan in onze situatie opgenomen .
Het kind spreekt dus anders dan zijn ouders . Evenals bij de volwassenen is er een
verandering in woord en klank waar to nemen. De volgende wijzigingen zijn door de
ouders zelf gekonstateerd en zij vinden dat de taalverandering bij de kinderen sneller
gaat dan bij volwassenen .
Een Friese moeder merkte op, dat haar kinderen veel Nederlandse woordjes in hun
Fries gebruikten . "Snobje" werd SNOEPJE, ' jierdei" werd JARIG, en ' foar it rut" VOOR HET
RAAM. Ook zeiden de kinderen als groet niet meer "dag" maar "GOEIE" . Bij het woord
' jierdei" moeten wij opmerken dat het Fries geen eigen woord voor "jarig" bezit . Om
flu de uitdrukking "ik ben jarig", zoals deze in het Nederlands luidt, weer to geven zegt
hij : "It is hjoed mijn jierdei" . Geen wonder dat het kind geneigd is de zo gemakkelijke
konstruktie uit het Nederlands over to nemen .
Een Gronings kind verving het woord "scheuveln" door "sCHAATSEN", een Westfries
"prat" door "MODDER" en "2n de tis" door "IN DE WAR" .
Deze weinige gegevens wijzen erop dat bij de kinderen hetzelfde proces bezig is als
bij volwassenen . De onverstaanbare woorden worden door Nederlandse vervangen .
Toch ligt hier de situatie wel anders . Het kan immers zijn dat het kind de dialektwoorden
zelf nooit gekend heeft, daar zij maar weinig voorkomen . Het Gronings kind kon immers
het dialektisch "scheuveln" niet eerder gehoord hebben. Dat dit zo kan zijn blijkt uit het
feit dat een Fries kind van "SKEETSEN" (schaatsen) sprak in plaats van het echt Friese
woord "redens" to gebruiken . Het kende dit woord niet, maar paste een Nederlands woord
aan het Friese klankenstelsel aan . "Skeetsen" is zo een voorbeeld van een hyperdialektische vorm.
Ook van de klankenverandering bezitten wij enige voorbeelden. Overijsselse kinderen spraken niet meer van "peerd" en "riden", maar van PAARD en RIJDEN . Kinderen
uit West-Brabant die de Zeeuwse ae spraken in woorden als tafel en vaatdoek vervingen
deze flu door de Nederlandse aa . Ook het woord "butter" werd in hun mond tot BOTER .
Uit het bovenstaande blijkt wel duidelijk de invloed van het Algemeen Nederlands .
i) Cfr, pag . 20.
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Als het Brabantse kind zijn Zeeuwse ae onder Overijsselse invloed had vervangen zou
hij toafel en vaatdoek (met een zeer open aa) zijn gaan zeggen ; de a van tafel is immers
een oorspronkelijke lange a, de a van vaatdoek een oorspronkelijke kort .
Eigenaardiger is, dat de Overijsselse kinderen paard en rijden gingen zeggen . Zeker
werkt hier de invloed van het Nederlands . Het woord paard schijnt zo langzamerhand
in deze klankkleur alle dialekten van de Noordoostpolder binnen to dringen, evenals het
woord aardappel.i) De verklaring hiervoor is misschien dat deze woorden zo vaak gebruikt
worden. Men vergelijke hiermee de diftongering van het woord huffs, dat een groter gebied bestrijkt dan het in klank gelijke muffs . Voor rijden geldt misschien hetzelfde .
Wij wezen al op "rijdende winkel" dat algemeen in de polder met diftong gebruikt
words. Weinig dialektsprekers schijnen ertoe to komen verband to leggen tussen dit
woord en het dialektische riders of rijen . Een kind dat op school veel moet lezen zal dit
echter misschien gemakkelijker doers dan een volwassene, to meer, omdat zijn dialekt
veel zwakker staat dan dat van de volwassenen, zoals uit het vervolg zal blijken .
Professor Dr . K. Heeroma zegt in zijn "Hollandse Dialectstudies" dat de vorm
"butter" westelijk is . 2) Boter zou Brabants en botter zou oostelijk zijn. Als dit waar is, zien
wij ook hier weer een klankovername uit het Algemeen Nederlands . Of de jongen die
uit de buurt van de Biesbos kwam zou dit woord van een Brabants vriendje hebben
moeten overnemen. Hij ging echter voornamelijk met een Overijsselaar om .
Ook de zinsmelodie van de kinderen is sterk beinvloed . De ouders vinden dat hun
kinderen over het algemeen op een vreemde wijze dialekt spreken . Dit ligt niet alleen
aan de klank . "Ze zeuren zo", zegt men . Dezelfde opmerking vonden wij ook over de
dialekten van het Oude Land . Het zou dwaas zijn aan to nemen dat de kinderen wel de
oude zinsmelodie hebben aangehouden . Er blijkt echter alleen dat de zinsmelodie van de
ouders en die van de kinderen sterk verandert . De kinderen volgen hierin hun eigen weg . s)
Hoe staat het nu met de kinderen die al was ouder waren, toen zij in de N .O .P .
kwamen en dus al enigszins met hun dialekt vergroeid waren?
Onder hen zijn er die hardnekkig aan hun dialekt vasthouden en dit geschiedt vaak
bewust . Een Gronings meisje van elf en een Brabants van zeven jaar deden dit . Dit kan
evenals bij volwassenen twee oorzaken hebben ; zelfbewustheid of heimwee .
Het Brabantse meisje sprak op school plat Brabants ook al werd zij daarmee geplaagd. Thuis met haar pop sprak zij echter goed Nederlands . Haar moeder vertelde
dat haar dochtertj e veel heimwee had, maar gezien het laatste feit geloven wij dat haar
dialektsprekers ook uit een zekere trots voortkwam . Het kind wilde zich blijkbaar op
school niet geven . Zoals het Groningse meisje wilde zij zich niet aan de nieuwe situatie
aanpassen en bleef gereserveerd.
In het voorgaande hebben wij er op gewezen dat bijna alle dialektsprekers het algemeen verzorgde Nederlands als to onhartelijk ervaren . 4) Hier in de polder is dit ook
zo, doch daar speelt doorheen dat een rigoreus vasthouden aan het dialekt ook de groei
van een vriendschappelijke verhouding kan belemmeren . Anders dan op het Oude Land
staat hier de eis van aanpassing voorop . Het Brabantse meisje wil blijkbaar deze aanpassing niet, evenmin als het Groningse, en deze onwil kan zijn oorsprong in heimwee
vinden. Tegenover haar pop stond het meisje echter mild en zonder reserve . Daarom
pantserde zij zich tegenover deze niet met haar dialekt .
1 ) Cfr . pag . 74 en 75 .
2 ) Heeroma 1935, pag. 21 .
s) Cfr. pag. 54.
4 ) Cfr . pag. 20.
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Een ander staaltje van "poppenpsychologie" is het volgende :
Een Fries meisje spreekt in het gezin Fries, maar met haar pop Nederlands, zoals zij ook
met niet-Friese vriendinnetjes doet . De rapporteur trekt hieruit de konklusie, "dat een
meisje in haar pop niet op de eerste plaats haar kindje ziet (zoals wij, volwassenen, zo
graag willen) maar haar kameraadje . Als zij de pop als haar kindje beschouwde, zou
zij er wel Fries tegen spreken, dan was de pop immers een lid van het gezin ."
Uit dit alles blijkt een sterke gebondenheid en situatie-reaktie . Wij kunnen hiervoor nog andere bewijzen aanvoeren . Een kind spreekt met haar ouders altijd Fries,
maar als het met hen door de winkelstraat van Emmeloord loopt, in een winkel komt,
Tangs de school of kerk loopt, schakelt het over naar het algemeen verzorgd Nederlands .
Het voelt zich dan blijkbaar niet meer alleen met zijn ouders en ondergaat de invloed
van het feit, dat het op die plaats altijd Nederlands spreekt .
Een Fries jongetje hielp in Emmeloord dikwijls de melkboer en sprak met de klanten
Nederlands . Toen hij in Friesland met de groenteboer meemocht, deed hij hetzelfde,
ofschoon iedereen daar Fries sprak en verstond .
De ouders vinden hun kinderen vaak "aanstellerig" of "groots" praten . Dit laatste
is de typische uitdrukking in dialektgebieden voor hen, die Nederlands trachten to spreken .

DE TAAL OP STRAAT .

Met de behandeling van dit onderwerp komen we op glibberig terrein . Onze gegevens over de kindertaal op straat zijn zeer schaars, omdat het bijna onmogelijk is een
onbevangen gesprek van kinderen op to vangen . Wij hebben ons beijverd plaatsen op
to zoeken, waar kinderen speelden en probeerden bovendien op straat kontakt met ze
to krijgen . De gegevens die wij hierdoor kregen, aangevuld met die van de ouders en
onderwijzers lijken ons echter zeer onvoldoende . Een tape-recorder, opgesteld bij een
groep spelende kinderen, zou misschien een ander beeld geven . 1) Men moet niet vergeten dat de taal der kinderen direkt door een in de nabijheid luisterende of meespelende
volwassene beinvloed wordt. Het was ons niet mogelijk volkomen onzichtbaar voor de
kinderen hun taal to beluisteren .
Over het algemeen schijnen vriendjes, uit eenzelfde dialektgebied afkomstig, met
elkaar hun eigen dialekt to spreken . Hiervoor zagen wij hoe dit dialekt reeds in de polder
veranderd is . Wij moeten ook weer onderscheid maken tussen hen die op latere leeftijd
naar de polder kwamen en hen die er jong kwamen of er geboren werden . De eerste
groep zal dit dialekt langer vasthouden, de tweede zal er sporen van in zijn taal bewaren .
Hierbij komt dat het dialekt niet altijd bij ieder dezelfde veranderingen heeft ondergaan .
Wij kunnen echter zeggen dat kinderen uit eenzelfde dialektgebied die tot de tweede
groep behoren, een sterk afgezwakt dialekt spreken . Bovendien moeten wij niet vergeten,
dat er enkelen zijn, die thuis gedwongen worden "Nederlands" to spreken . Allen staan
bovendien onder de dwang van deze taal, daar zij die op school leren . Dit alles brengt
ons er toe, althans het dialekt zoals het door kinderen die in de polder geboren of er jong
gekomen zijn gesproken wordt, "afgezwakt dialekt" to noemen . De driedeling die we
bij de taal der volwassenen gebruikten - dialekt, afgeschaafd dialekt en dialektisch A.N.
kan hier misschien rustig vervangen worden door de tweedeling : "afgeschaafd dialekt"
en "dialektisch A.N." .
Het afgeschaafd dialekt gebruikt het kind dan met streekgenoten, het dialektisch Nederlands met andere vriendjes .

1 ) Dit is thans bij de wet verboden .
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Nemen de kinderen ook dialektische eigenaardigheden uit andere dialekten over?
Er zijn bewijzen van overname van dialektwoorden en klanken, maar wij moeten
bier niet teveel waarde aan hechten. Wanneer men ons zulke verschijnselen meedeelde,
werd er bijna altijd bij gezegd : "Deze overname was slechts tijdelijk" of "Hij deed bet
voor de grap" .
Ook bij volwassenen hebben wij voorbeelden van bet laatste gevonden . Zij namen
dialektische uitdrukkingen over, maar deden dit en masse, jets waar kinderen moeilijk
toe komen. Een volwassene js jn staat een bepaalde uitdrukking of spreuk bewust op
een sjtuatie toe to passen, bet kjnd komt bier njet gemakkelijk toe . Djt verejst jmmers
een reflectje op de sjtuatje, dje bet kjnd njet bezjt . Het kind staat grotendeels in de situatie. Dit verklaart ook de tijdelijkheid van overname . Het kind verwisselt van vriendjes
en daarmee van situaties, zonder dat deze nog een diep spoor achterlaten . Kinderen
passen zich snel aan .
Voor tijdelijke overname van woorden vonden wij de volgende voorbeelden .
Een Noordhollands kind nam bet stopwoordje "NOU" van de Friezen over. Kinderen
uit Vollenhove gebruikten geruime tijd de Urkse klanken "xoEND" (bond) en "TEUN"
(tuin) voor bet dialektische honde en tuun . Men ziet dat wij met deze woorden reeds op
de rand van kiankovername staan en dat de grens bier moeilijk to trekken is .
Friese kinderen spraken van "KOUKJE", als zij our een koekje vroegen . Dit kan Groningse invloed zijn . Wij hoorden ook wel de uitleg dat men bier van een hyperdialektische
vorm zou kunnen spreken. Het Friese en Nederlandse woord koekje komen namelijk in
klank precies met elkaar overeen . Het kind is echter zo aan klankverschil gewend dat
bet dit ook bier maakt. Dit is alleen waar, wanneer bet kind in bet Nederlands koekje en
in bet Fries koukje gebruikt . Dit konden wij echter niet verifieren .
Volgens een onderwijzer gingen sommige kinderen de EE en oo van vele Overijsselse
dialekten gebruiken. De meerderheid der kinderen en veel onderwijzers komen uit dit gebied .l) Hier kan dus de invloed van de school werken . Het lijkt ons moeilijk een scheiding
tussen invloed van oostelijke dialekten en oostelijk Nederlands to maken . Het is voor de
meeste Overijsselaren zeer lastig de "ee" en "oo", zoals bij in bet westen als verzorgd
aanvaard wordt, to realiseren . Zij zullen deze dus ook in bun beschaafd Nederlands op
eigen wijze laten horen, zoals de Drent altijd door een bepaalde "ui"-klank opvalt .
Voor de belangrijkste oostelijke kenmerken : bet niet-diftongeren en bet niet-apocoperen, vonden we weinig bewijzen van overname . Kinderen uit diftongerende dialektgebieden spreken sours wel van "huus" of "buuten", maar bijna altijd bewust en voor de
grap.
Of de niet-apocope ook overgenomen wordt, al is bet voor de grap, durven wij niet
to zeggen . Deze beide verschijnselen zijn misschien moeilijk aan- of of to leren, zoals wij
reeds opmerkten . 2 ) Toch zien wij hierin een verschil tussen kinderen en volwassenen .
Ook de artikulatiebasis schijnt ons aan kultuur gebonden en wij geloven dan ook dat de
kinderen deze nog kunnen leren aanpassen . Dat wij er nu - op bet punt van de difton1)

In 1950 en 1951 vestigden zich 25 onderwijskrachten in de polder (bron : C .B.S .) .
De herkomst naar laatste woongemeente was als volgt :
Groningen
4
Gelderland
3
Zeeland
Friesland
6
Utrecht
1
N .Brabant
1
Drenthe
N .Holland
2
1
Limburg
Overijssel
3
Z.Holland
4
s) Cfr. 8 .2 .
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gering en niet-apocopering - nog zo weinig van merken is misschien bet bewijs dat juist
op deze twee punten de traditie nog zo sterk is .
Naast de woord- en klankovername kunnen wij nog wijzen op overname van morfologische elementen. Zo zijn sommige kinderen geneigd de verkleiningsvorm -Ice to gebruiken . Zij namen dit over, omdat bet als grappig en afwijkend opviel .
Een meisje liet onder invloed van bet Westfries lange tijd bet praefix ge- voor voltooide deelwoorden weg. De mensen die ons deze twee verschijnselen vertelden, voegden
er echter weer aan toe dat deze overname tijdelijk was .
In bet gesprek tussen vriendjes uit hetzelfde en een ander dialektgebied schijnen
verschillende gevallen voor to komen . Friese kinderen spreken sours Fries met elkaar en
Nederlands met de anderen . Ook kinderen uit andere streken kunnen bet zelfde doen .
Het kan ook gebeuren dat ieder zich aanpast en dat alien dus een "mengelmoes" spreken .
Primair gaat bet bier our de verstaanbaarheid en wij zouden deze mengtaal weer
geschaafd dialekt" willen noemen .
Een derde mogelijkheid is dat men zich naar de taal van "de leider" richt en dus
vele woorden van hem overneemt . Het komt vaak voor dat een kind tijdelijk bet dialekt
overneemt van bet vriendje dat hij bewondert .
Tot slot nog een enkel woord over de schommel en de wip . In de dialekten dragen
deze twee toestellen allerlei namen . In Oost-Nederland noemt de beer H. Entjes al :
"toper", "bommel", "zeelken" . (Driemaandelijkse Bladen, 3 (1951) . Prof. Dr . A . Weijnen
tekende in zijn boek "De Nederlandse Dialecten" een kaartje waaruit blijkt, dat men
ook in Brabant "touter" zegt, naast woorden als "slingerschommel", "zwiermeulen", "stoelder",
"wipper" enz . 1 ) Het Oostnederlandse woord voor wip is over bet algemeen "wipwap".
Entjes wijst er in zijn aangehaald artikel op dat de kolonisten uit N .-W .-Overijssel en
Z.-O .-Friesland dit woord naar bet veen van Almelo-Hardenberg, Hoogeveen-Slagharen
en Nieuw-Amsterdam-Emmen meebracbten . In de polder zien wij nu dat de kinderen
dit dialektwoord voor bet Algemeen Nederlands prijsgeven, want bier bestaat er geen
twijfel of de woorden wip en schommel zijn Algemeen Nederlands . De kolonisten uit
bet veen kwamen meestal uit dezelfde streek, zodat daar geen taalvermenging ontstond
en de kinderen rustig op de "tolder" en de "wipwap" konden blijven zitten.
Samenvattend kunnen we dus zeggen, dat de kindertaal thuis en op straat over bet
algemeen aan allerlei invloeden blootstaat . Het dialekt van tbuis woodt zeer slecht gesproken en op straat komen de kinderen vaak tot een mengvorm . Het Nederlands spreekt
bierin een grote rol, daar Nederlandse woorden voor onverstaanbare en onbekende
dialektwoorden gebruikt worden .
De kinderen die later in de polder gekomen zijn, houden wel sterker aan bet dialekt
vast dan de anderen .
Bij deze bespreking van de kindertaal mogen wij echter een ding niet vergeten
de invloed die de school hierop kan bebben . Willen we enige vermoedens over de mogelijke taalontwikkeling in de Noordoostpolder uitspreken, dan moeten we ook met deze
faktor ernstig rekening houden .

DE TAAL OP SCHOOL .

Taal is niet zomaar een spontaan uit de mens komende uiting, maar geboorzaamt
aan normen en regels, waarvan wij de oorsprong nog dikwijls niet kunnen aanwijzen .
Dit alles houdt in dat men ook duidelijker de invloed van de school op de taal is gaan

1) Weijnen 1941 .
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zien en waarderen . De school is wel degelijk een taalbouw-instituut . 1) Zij moet deze
opbouw natuurlijk met de grootste zorg verrichten, goed beseffend dat opbouw fundamenten veronderstelt . Zij moet m .a .w . de kultuurtaal vooral niet als jets volkomen anders
dan de volkstaal beschouwen, maar een open oog hebben voor de wisselwerking tussen
die twee . Dit gelds ook voor die gebieden, waar de streektaal sterk van het algemeen
verzorgd Nederlands afwijkt . De taalleraar moet daar beseffen dat de algemene taal
geen dwangbuis is en dat de normen van het Algemeen Nederlands van streek tot streek
kunnen verschillen .
Hoe staan de meeste mensen echter tegenover de kultuurtaal? Na hun schooljaren
spreken zij, wanneer zij in een sterk van het Algemeen Nederlands afwijkend taalgebied
wonen, de op school geleerde kultuurtaal nog maar weinig. In de homogene dialektgebieden blijven de kinderen ook op de speelplaats dialekt spreken .
Het Nederlands gelds dikwijls alleen maar voor de klas, daar ook vele onderwijzers
het kind elders in zijn dialekt zullen toespreken . Zij laten dan althans toe dat het kind
hen in dialekt antwoordt .
In vele gebieden is het Nederlands dus een schooltaal, die de kinderen leren lezen,
schrijven en spreken . Velen van hen zullen dit later alleen in bijzondere gevallen doen,
tegenover volslagen vreemden bij voorbeeld . Als de school hen het Nederlands niet had
bijgebracht, zouden zij het waarschijnlijk nooit geleerd hebben .
Het voorgaande geldt voor de uniforme dialektgebieden . Hoe is nu de situatie in
de Noordoostpolder?
Wij zagen dat hier het Nederlands ook buiten de school om reeds grote invloed
heeft . De situatie ligt dus principieel anders .
Uit voorbeelden, die Dr . J . Broekhuijsen 2 ) geeft, blijkt dat ook in een homogeen
dialektgebied het Nederlands invloed heeft . Dit bewezen wel de compromis- en hyperdialektische vormen .
In de Noordoostpolder spreken de kinderen die er jong gekomen of geboren zijn,
al slecht dialekt . Zij spreken op straat, volgens mededelingen van volwassenen, Nederlands, waaronder wij wel dialektisch Nederlands zullen moeten verstaan . Wij kunnen
dus verwachten dat het Nederlands zoals zij dit op school leren, een grotere invloed op
hun taal heeft dan op die der kinderen uit een homogeen dialektgebied .
Uit de mededelingen van enkele onderwijzers kregen wij een beeld van de toestand
zoals die op het ogenblik (d .i. 1954) is . "Bij 80% 3) van de kinderen spreekt men thuis
nog dialekt ." Deze kinderen spreken het zelf ook . Van dit dialekt is echter in de klas
weinig merkbaar . Zij die pas in de polder zijn komen wonen passen zich zeer snel aan
De andere kinderen lachen om hun sterk dialektische eigenaardigheden, was voor hen
meestal voldoende is om hun taal to veranderen .
Wij zagen reeds dat er enkele uitzonderingen zijn . Bij alle kinderen blijft nog duidelijk merkbaar uit welk dialektgebied zij komen . De Fries herkent men direkt aan zijn
scherpe s en f, ook wel aan het feit, dat hij de sch nog gemakkelijk als sk uitspreekt . De
Zeeuw heeft moeite met de h, enz . 4) Dit zijn echter geen storende elementen in het
Nederlands van de kinderen, b)
De algemene indruk is, dat de taal der kinderen, ook op de speelplaats, sterk naar

•
•
•
•

Cfr. Bernstein 1960 .
Broekhuijsen 1950, pag . 59 e .v.
Cfi . pag . 93, voetnoot 2 .
Zie : Weijnen 1958, pag. 320 e.v . met bijbehorende kaart en literatuuropgave .
Cfr . standpunt Van Haeringen, pag . 18 .
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het Nederlands toegaat . De meeste onderwijzers verwachten dan ook dat het Nederlands
bij de jonge generatie, en zeker bij de volgende, een grote kans zal maken .
Deze mededelingen kwamen hoofdzakelijk uit Emmeloord . Onze belangstelling
gnat echter ook uit naar de randgebieden . Jammer is evenwel dat over deze streken zo
weinig gegevens bekend zijn. 1 ) Het is van het hoogste belang na to gaan, hoeveel kinderen uit bet randgebied scholen op bet Oude Land, hetzij in Friesland of Overijssel,
bezoeken . 2) Als dit aantal grout is zou bet kunnen betekenen dat wij in de toekomst
aan de polderrand een sterk Friese en sterk Overijsselse inslag kunnen verwacbten . Wij
moeten er aan toevoegen dat de taal op de speelplaats dan de meeste invloed op de
polderkinderen zal hebben, daar deze bomogeen dialektiscb is . De klastaal betekent
daar geen steun voor de speelplaatstaal, wat in de polder zelf wel bet geval is .
Wij vermeldden dat de onderwijzers in de klas weinig van bet dialekt merken . Dit
kan betekenen dat in de taal der kinderen thuis en op straat bet dialektische element
verzwakt is . In homogene dialektgebieden zal de schooltaal in sterkere mate door bet
dialekt beinvloed worden, daar er minder kontrole is.
Omdat dit verscbijnsel ons zeer belangrijk toeleek zijn wij er toe overgegaan een
onderzoek in to stellen naar de wijze waarop bet Nederlands door de kinderen op school
gesproken werd . 3 )
Bezocht werden een openbare, Christelijke en rooms-katholieke lagere school, de
openbare, christelijke en rooms-katholieke U .L .O .-school en de landbouwhuishoudschool . Deze scholen bevonden zich alien in Emmeloord .
Wij zijn er niet toe overgegaan naar woordveranderingen to speuren, daar de
kinderen uit allerlei dialektgebieden afkomstig en de veranderingen dus verscbillend zijn .
Het was er ons om to doen een indruk to krijgen van dialektische invloeden die, qua klank,
nog in bet Nederlands to horen waren .
Tot dit doe! gaven wij in verschillende klassen aan kinderen uit allerlei dialektgebieden een leesbeurt . Wij zijn er ons van bewust dat ons veel ontgaan is, daar de kinderen, al lezende, sterk door de spelling gesteund werden . Toch geloven wij dat deze
proef positief resultant heeft opgeleverd . Het bleek namelijk dat bet verschil tussen de
kinderen, die in de polder geboren of er jong gekomen waren en zij, die langere tijd in
hun eigen dialektgebied badden gewoond, werkelijk grout was . Beginnend bij de lagere
klassen hoorden wij daar een veel dialektvrijer Nederlands dan in de hogere klassen ;
op de U .L .O .-scholen - en vooral in de hoogste klassen - waren de dialektinvloeden
bet sterkst merkbaar .
Wij moeten daarbij echter bedenken dat de kinderen uit de hogere klassen ook veel
vrijer tegenover de spelling staan . Toch geloven wij, dat dit een reden temeer is om aan
to nemen dat bet Algemeen Nederlands in de polder een grote kans maakt . Wij kunnen
er over discussieren of de spelling van bet Algemeen Nederlands nu precies aan de uitspraak beantwoordt ; een feit is dat bijna alle Nederlanders onbewust een verband tussen
uitspraak en spelling leggen .
Dit zal ons inziens in de polder tot resultant hebben dat de jonge kinderen bet schriftbeeld to hulp roepen bij bun poging zich op straat verstaanbaar to maken . Hierin ligt
juist bet verschil met de homogene dialektgebieden . Daar kunnen de kinderen op straat
direkt naar een taal teruggrijpen, die voor bun gevoel weinig met bet Nederlands to
1 ) Cfr. pag. 1, voetnoot 2 .
2 ) In 1956 bezocht een aantal kinderen uit Vollenhove de R .K . Lagere School to Kraggenburg . De
onderwijzer meende enige invloed daarvan to bespeuren .
S) Over de taalsituatie bij de schoolgaande jeugd in 1956 werd uitvoerig gerapporteerd door Mej .
Lousberg .
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maken heeft. Ook daar blijft de invloed van bet Algemeen Nederlands, maar minder
bewust .
Wij geloven dan ook dat bet Nederlands zoals dit op de scholen onderwezen wordt,
een grote invloed op de taal der kinderen zal hebben.
De onderwijzers en onderwijzeressen komen merendeels 1) uit bet oosten van bet
land of zijn daar lang werkzaam geweest . Aan sommige van hen is ook to merken waar
zij vandaan komen en wij betrapten een Noordhollander op uitdrukkingen, die alleen
in bet "Oostelijk A .N." als volkomen normaal beschouwd worden . Vale onderwijzers
zullen dus onbewust bet "Oostelijk Algemeen Nederlands" als norm erkennen . Uitdrukkingen als "1K KAN HET MET WACHTEN" ; "WAAR KOM JE WEG" enz . 2) zullen door
hen als normaal beschouwd worden . Misscbien zullen ook de kinderen die uit bet Westen
en Zuiden van bet land komen, deze uitdrukkingen gaan overnemen . Zo kan de school
er aan meewerken dat bet Oostelijk Algemeen Nederlands in de toekomst in de polder
zal gaan zegevieren.
Een zeer opvallend kenmerk van bet Oostelijk Algemeen Nederlands is echter dat
men niet apocopeert . Ook vale onderwijzers en onderwijzeressen doen dit niet . De grote
vraag is nu of dit van invloed kan zijn op de kinderen die uit apocoperende gebieden
komen . Wij zouden daarbij nog op de invloed kunnen wijzen die in dezen nog van de
spelling kan uitgaan . 3)
Wij hebben nog to weinig aanwijzingen gevonden om een positief antwoord to
durven geven . De volwassenen nemen dit verscbijnsel moeilijk over en ons inziens is de
verklaring hiervoor dat al- of niet-apocope zeer stark met de artikulatiebasis van bet
dialekt verbonden is .
Maar hoe dan ook, bet blijft een kultuurverschijnsel . Daarom zullen de kinderen,
wanneer bet Oostelijk Algemeen Nederlands werkelijk de norm wordt, de niet-apocope
op de duur wel gaan overnemen.
Wij vonden slecbts een voorbeeld . Een jongen, die vroeger in Indonesia gewoond
had, sprak zeer geartikuleerd (zoals hij daar gewend was) of "slikte alle lettergrepen in"
en apocopeerde niet. Hij deed dit nooit door elkaar . De geartikuleerde taal sprak hij
thuis, de andere op straat . Hoe hij in de klas sprak is ons jammer genoeg niet bekend .
Zijn ouders kwamen uit Groningen, maar badden in Indonesia bet apocoperen aangewend . De jongen vial er bier in de polder wear in terug, ofscboon hij bet zelf nooit
gedaan had . Is bet gewaagd to veronderstellen dat bij hem - als zoon van Groningers bet vermogen tot niet-apocoperen latent aanwezig was? 4) Wij durven gaan beslissend
woord in deze kwestie to spreken . De fonetikus kan er missebien een verhelderend woord
over spreken. 5 )
Over bet al- of niet-diftongeren hebben wij reeds opgemerkt dat naar onze mening
dit proces sneller zal gaan, daar oak bet oostelijk Algemeen Nederlands de diftong als
norm erkent .
Tenslotte een opmerking over de tong-r . Men beeft gekonstateerd dat na de winst
die de huig-r in bet gehele land scheen to behalen er flu een tendentie naar de tong-r
is waar to nemen . De huig-r heeft zich waarschijnlijk onder Franse invloed via de grote
steden over grote stukken van ons land verbreid . Voor ons is bet van belang to weten,
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Zie pag . 97, voetnoot 1 .
Zie pag. 81 .
Van Haeringen, 1953.
Cfr. Van Ginneken 1943, pag . 57 e.v .
Cfr . Kaiser 1950, pag . 165 .
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dat op het platteland nog overw egend de tong-r gesproken wordt . Een groot gedeelte
van het westen van Overijssel echter, van Kampen en Zwolle tot aan Gelderland,
spreekt de brouw-r, die zich miss chien vanuit steden aldaar verbreid heeft . 1)
In de polder nu spreekt h et merendeel der kinderen een tong-r, daar bijna alien
van het platteland afkomstig zijn . Een feit is, dat in de klas de kinderen met een brouw-r
opvallen . Een onderwijzer vertelde ons dat een jongen uit Kampen aanvankelijk de
brouw-r sprak . Later had hij zich echter de tong-r aangewend . Bij navraag vertelde de
jongen ons echter, dat hij geen bijzondere moeite hiervoor gedaan had . Kan men hier
van spontane overname spreken?
In de toekomst zal in de polder de tong-r waarschijnlijk als normaal worden gevoeld . Wij geloven dat ook hier een kleine nuance tussen het westelijke en oostelijke Algemeen Nederlands bestaat . De Oostnederlander voelt direkt de brouw-r als jets zonderlings aan, terwijl dit in het westen, waar veel meer grote steden liggen, min of meer als
vanzelfsprekend wordt beschouwd .
Tenslotte zouden we er op willen wijzen hoe huidige dialektverschillen misschien
in de toekomst als kenmerken van een geloofsverschil beschouwd kunnen worden . D e
christelijke scholen trekken veel Groningers en Zeeuwen, de rooms-katholieke Brabanders en Limburgers . De kinderen kunnen nu bepaalde dialektische eigenaardigheden
in hun taal bewaren en van elkaar overnemen, die dan later als "typisch christelij k" of
"typisch rooms-katholiek" kunnen worden gekwalificeerd . Wij wijzen hier op het verschil tussen "op de eerste plaats", dat nog als rooms-katholiek gevoeld wordt en "in de eerste
plaats", dat over het algemeen door niet-katholieken gebruikt wordt . In de polder wordt
nu b .v. door Friezen en Westgroningers in woordverbindingen als : door mekaar, voor mekaar,
met mekaar enz, de klemtoon op het voorzetsel gelegd, wat gemakkelijk overgenomen zou
kunnen worden . Op rooms-katholieke scholen zijn weinig Friezen en Groningers . Hi er
zou dit dialektverschil dus tot een kenmerk van geloofsverschil kunnen uitgroeien .

8 .4. Konklusies.

1)
2)
3)
4)

5)

Resumerend menen wij over de toekomstige taal in de N .O .P . to mogen opmerken :
Het oorspronkelijke dialekt van de diverse polderbewoners zal verdwijnen .
Er is weinig kans dat er "dialekt-eilanden" in de N .O.P . zullen ontstaan, daarvoor
is de kommunikatie onderling to groot .
Er bestaat een kans dat er een taalverschil zal groeien of in stand zal worden gehouden tussen de verschillende sociale geledingen der bevolking .
De polder als geheel zal geen Algemeen Nederlands gaan spreken in de zin van de
"kultuurtaal" van Kloeke ; daarvoor is de invloed van de "school" to klein en schiet
het taalkritisch vermogen to kort .
De kleur van de toekomstige taal zal zich waarschijnlijk richten naar de geurbaniseerde taal van Oost-Nederland, wellicht met een nuance-verschil tussen de taal
van de "pachter", de "inteilektueel" en de "arbeider" .

1 ) Cfr. Weijnen 1958, pag . 180, alwaar ook literatuuropgave . Zie ook wat het materiaal 1951 betreft tabel 57, pag. 63 .
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9 .1 . SUMMARY
This study has been devoted to the language and language changes in the NorthEast Polder (Netherlands) .
The North-East Polder (abbreviated N .O .P.) is a soil reclamation in the former
Zuyderzee, now Lake Yssel, completed in 1942, area appr . 48,000 hectares (119,000
acres) . Since 1942 the number of inhabitants has increased to 31,016 (1 January 1967) .
These people have been deliberately selected in such a way as on the one hand to ensure
a marked regional spreading with regard to origin, and on the other hand to make sure
that as regards conception of life, their proportional numbers would correspond by and
large with those found in the population of the Netherlands as a whole .
However, seeing the mainly agrarian function of the N .O .P . the majority of its
inhabitants come from the dialect speaking rural districts (chapter 4) .
Generally speaking they are young prolific families . More than 80 per cent . of the
number of children in 1956 was younger than fifteen . The almost complete absence of
grandparents and adolescents implies that the latter groups had practically no influence
on the language . To the grown-ups this meant the disappearance of the familiar language pattern of their parents, and to the children the absence of two conducting links
with the world of the adults . Owing to this both the language of the adults and that of
the children acquired new possibilities ; on the one hand each of the two groups could
adapt themselves more easily to the given language situation, on the other hand the
possibility arose that the language of the children and that of the adults would grow
apart more than elswhere (chapter 6) .
The material on which this study is based has been obtained from oral enquiries
(see 10 .1 .), which were carried out in the polder by university students in the years 1951
up to and including 1956, and sponsored by the Department of Dialectology of the Royal
Netherlands Academy of Sciences and Letters at Amsterdam, and the Foundation for
Population Research in the Zuyderzee Polders, also at Amsterdam .
The material was incorporated : a) in some dissertations for the intermediate and
final doctoral examinations at the universities of Amsterdam, Nimeguen and Utrecht
(see 11 .1 .) ; b) statistically .
The present study aims at being a synthesis of both . In order to bring about this
synthesis linguistic categories have been confronted with social and statistic ones . The
classification of the dialects has been based on Van Ginneken's "Map of the autochtonic
dialects" . C .B .S . (Central Bureau of Statistics), the Board of the Wieringermeer,
publications, and observations of the enquirers have provided the social and statistic
material . A special sociological or linguistic method as a starting point in working up
this material has not been used . Therefore this study has become a search after a new
way of dealing with a language problem . (Chapters 2 and 3) .
Most attention was directed to
a)

b)

The language situation according to the persons questioned . It appears that most
interviewees do not always use the same language : now they use dialect, now
'standard Dutch' . The measure in which this happens seems to depend on the age
of the interviewee, on his dialectical origin, and on the question whether or not he
is a member of the group of 'pioneers', in the sense that people older than forty,
who are counted with the 'pioneers', are less prone to resort to' standard Dutch' .
The language of the inhabitants among each other .
A great amount of dialect is maintained when marriage partners speak to each
other, or among people who come from the same part of the country ; less when
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c)

d)

e)

people speak to their children, and very little when they are speaking with others
who do not come from the same neighbourhood . Among each other the children
use very little dialect .
The language changes according to the interviewees.
The original dialect changes more the longer one has lived in the polder, but less
difference with former times is noticeable among the group of interviewees older
than forty . The consistency with which the Frisians and Saxons cling to their dialects appears to be much greater than with the others, probably owing to external
factors ; they come from the provinces that border the N .O .P.
The language changes are all approaches to 'standard Dutch' ; the description of
the corpus linguae (chapter 8) also shows that tendency . This is caused by a desire
for conscious adaptation ; even Christian names are stripped of their typically provincial characteristics . Contrary everything that cannot give rise to misunderstanding (expletives, interjections, language used in dealing with horses, sentence melody etc .) shows much fewer changes .
The language situation according to the enquirer .
On the whole the language of the interviewees makes upon the enquirer the impression of Dutch tinged by dialect (DN), he meets with relatively little pure Dutch
(N) and little pure dialect (D) ; proportion N-DN-D : 1-6-1 . The Zealanders seem
to speak more dialectically than the others ; the Frisians, however, less . The group
of labourers more again than that of the farmers .
The future language .
From the figures it appears that there is a great measure of uncertainty : 16 .5 per
cent . of the interviewees do not know . Generally speaking the interviewees expect
the N .O.P . to develop a language of its own (68 per cent .), however 55 per cent .
of them think that this language will be nearly identical with 'standard Dutch' (N) .

Summarizing we think we may say about the future language
1 . The original dialect of the diverse inhabitants of the polder will disappear.
2 . There is little chance that 'dialect islands' will come into being in the N .O .P.
3 . There is a chance that a difference in language will develop or be retained among
the various social ranks of the population .
4 . In its entirety the polder population is not going to speak that type of Dutch which
is recognized as 'standard Dutch' (N) .
5 . The colour of the future language will probably conform to the urbanized speech
of the eastern provinces of the Netherlands .
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9 .2 . RESUME
Cette etude est consacree a la parole 1 ) et aux mutations linguistiques daps le Noordoostpolder (Pays-Bas) .
Le Noordoostpolder (abreviation : N.O .P.) est ne de l'assechement d'une partie de
1'ancien Zuiderzee, appele actuellement Ysselmeer ; ce polder qui a une superficie de
48 .000 hectares, a ete termine en 1942 . Des lors la population s'est progressivement
accrue ; le ler janvier 1967, elle comptait 31 .061 habitants .
Cette nouvelle communaute est formee de personnel specialement choisies, de sorte
que dune part, de par leur origine, une repartition nettement regionale soft presence
et que, d'autre part, de par leur conception de vie, elles representent, daps les grandes
lignes, la structure du peuple neerlandais .
Etant donne la fonction principalement agraire du N .O.P ., la plupart des habitants
vient de regions ou l'on pane patois (chapitre 4) .
Ii s'agit, en general, de jeunes menages comptant un bon nombre d'enfants .
En 1956, plus de 80% des enfants etaient ages de moms de 15 ans . Ceci signifiait
que, comme les grands-parents et les adolescents faisaient defaut, us ne pouvaient avoir
d'influence sur la parole .
Ceci otait aux adultes l'exemple linguistique des parents et, aux enfants, deux elements de communication avec le monde des adultes .
De ce fait, le langage des adultes aussi bien que celui des enfants eut de nouvelles
possibilites : d'une part, ill pouvaient l'un et l'autre s'accorder plus facilement avec la
situation linguistique donnee, d'autre part, naquit, plus que partout ailleurs, la possibilite que le langage des enfants flit tres different de celui des adultes .
Cette etude est basee sur des enquetes orales, (voir 10 .1 .) faites daps les annees 19511956, par des etudiants travaillant sons les auspices de la section de dialectologie de la
"Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen" a Amsterdam et de la "Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders", ("Academie
Royale Neerlandaise des Sciences" et de la "Fondation pour les recherches demografiques
daps les Polders asseches du Zuiderzee"), egalement a Amsterdam.
La matiere fut traitee
a) daps quelques memoires de licence et d'agregation aux universites d'Amsterdam,
de Nimegue et d'Utrecht (voir 11 .1 .) ;
b) par la statistique .
Ci-dessous nous donnons un essai de synthese de ces deux methodes .
Pour elaborer cette synthese, des categories linguistiques ont ete confrontees avec
des categories sociales et de statistique .
A cet effet, on a utilise, en ce qui concerne la classification des dialectes, la "Carte
des dialectes autochtones" de Van Ginneken .
Les donnees sociales et de statistique furent procurees par le Bureau Central des
Statistiques (C .B.S .), la Fondation Wieringermeer, les publications et observations des
enqueteurs.
A cette fin, aucune methode specifique - soft sociologique, soft linguistique - ne
fut employee.
Au cours de cette etude on se mit done a la recherche d'une nouvelle formule
pour l'etude d'un probleme linguistique . (Chap . 2 et 3) .
Les questions suivantes ont eu le plus d'attention
a) La situation linguistique daps la conception des temoins .
1 ) Nous accordons au terme "parole" la signification que F . de Saussure lui donna .
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h)

c)

d)

e)

1)
2)
3)
4)
5)
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Ii s'est revels que la plupart d'entre eux ne parlent pas constamment le meme langage : us se servent tantot du dialecte, tantot du neerlandais .
La proportion de cette alternance semble dependre de Page de la personne interrogee, de son origins dialectale et du fait qu'elle appartient, au nom, au groupe
des "pionniers" en ce lens que ceux qui ont plus de 40 ans ou ne sont pas consideres
comme "pionniers" ont moms recours au neerlandais .
La parole des habitants entre eux .
Le patois est souvent pratique si on parle au conjoint ou a des personnel originaires
de la meme region ; moms souvent si on parle aux enfants et tres peu si la conversation est engages aver des personnel originaires d'autres regions .
Entre eux, les enfants parlent tres peu patois .
Le changement de la parole selon les temoins .
Le patois original change d'avantage a mesure qu'on habits depuis plus longtemps
daps le polder ; touts foil, daps le groupe de personnel agees de plus de 40 ans, it y a
moms de modifications .
La maintenance du parley original est plus grande parmi les Frisons et les Saxons .
Ceci s'explique pent-titre par le fait qu'ils viennent de provinces voisines au N .O .P .
Les modifications de la parole s'orientent nettement vers le neerlandais .
La description de la parole indique cette meme orientation (Chapitre 8) . Ells est
causes par une tendance conscience d'adaptation ; meme les prenoms perdent leur
traits caracteristiques regionaux .
D'autre part, tout ce qui ne peut pas donner lieu a des malentendus (mots favoris
repetes, interjections, les expressions employees lorsqu'on s'adresse a ses chevaux,
melodie des phrases) rests inchange .
L'etat du langage scion 1'enqueteur .
En general, l'enqueteur a 1'impression que les personnel interrogees parlent un
neerlandais dialectal (D.N.) . Ii n'entend que relativement peu de neerlandais pur .
(N) et peu de dialecte pur (D) .
Proportion N-D.N.-D : 1-6-1 .
Les habitants venus de Zelande semblent parley le patois plus que les autres ; les
Frisons, par contre, moms. La classe ouvriere davantage que les paysans .
La parole future .
Les chiffres etablis laissent apparaitre une grande incertitude a cc propos : 16,5%
des personnel interrogees n'ont aucune opinion a cc sujet . 68% croient a la possibilite de la formation d'un parley propre au N .O .P, mail 55% entre eux pensent que
cc langage vehiculaire sera a peu pres identique au neerlandais .
A propos de la parole future, nous croyons pouvoir nous resumer comme suit :
Le dialecte d'origine des divers habitants du Polder disparaitra .
I1 est peu probable que daps le N .O .P . des "ilots de patois" se forment.
I1 est possible qu'une difference de la parole se developpera ou sera maintenue entre
les differents milieux sociaux de la population.
Le Polder comme unite, ne parlera pas un langage qu'on reconnait comme le neerlandais litteraire.
La parole future puisera probablement sa couleur locale daps la parole urbanises
de l'Est des Pays-Bas .

10 . BIJLAGEN

10 .1 .

Enqueteformulieren .

10 .1 .1 . EN QUETEFORMULIER 1954 .
NAAM ONDERVRAAGDE

1 . Spreekt de ondervraagde, volgens zichzelf, in alle omstandigheden dezelfde taal?
2.

Zo ja, hoe zou men die kunnen noemen? (bijv . Nederlandse cultuurtaal, dialectisch gekleurde
cultuurtaal, enz .)

3.

Wat spreekt ondervraagde
a. Thuis met de echtgenoot onder vier ogen ;
b . Thuis met de echtgenoot als de kinderen erbij zijn ;
C.
Thuis met de kinderen ;
d . Met andere mensen uit hetzelfde gebied van herkomst ;
C.
Met mensen uit een ander gebied van herkomst ; maakt men hierbij onderscheid tussen
mensen uit verschillende gebieden ;
f. Op het werk met chefs, collega's, ondergeschikten ;
g. Met vreemden . De ondervraagde zal in de regel in gesprek met vreemden de cultuurtaal
gebruiken . Welke indruk krijgt U daarvan? Is die cultuurtaal sterk of minder sterk dialectisch gekleurd of niet? Zo ja, wat valt U op?, (klanken, woorden, uitdrukkingen, zinsmelodie) .

4.

Wat spreken de kinderen
a . Thuis tegen de ouders ;
b . Thuis onderling ;
C.
Met vriendjes uit hetzelfde gebied van herkomst ;
d . Met vriendjes uit een ander gebied van herkomst .

5.

Is ondervraagde lid van verenigingen van personen uit hetzelfde gebied van herkomst?

6.

Wat spreekt hij daar volgens zichzelf?

7.

Is ondervraagde lid van verenigingen, waarvan personen, afkomstig tilt verschillende streken,
lid zijn?

8

Wat is dan zijn oordeel over de taalaanpassing in de groep?
a . Probeert men zo goed mogelijk Nederlands to spreken?
b . Vindt hij dit juist?
C.
Wordt er wel eens om taaleigenaardigheden van anderen of van hemzelf gelachen?
d . Trekt men zich dit aan?
C.
Hebben bepaalde mensen in de vereniging invloed op de taal van de anderen, bijv . door hun
functie als voorzitter e .d . ?
f.
Stelt men zich bepaalde mensen om hun taal ten voorbeeld?

9.

Is ondervraagde zich bewust van verandering van woorden voor dagelijks of in een bepaalde
periode veel voorkomende begrippen? (bijv, onder invloed van de wijkverpleegster, de kraamverpleegster, de dokter, de winkelier, de leraren van de landbouwschool, de landbouwvoorlichtingsdienst, de onderwijzers, de predikant, of de pastoor) .
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10 .1 .2 . EN Q,UETEFORMULIER 1955 .

Enquete-formulier Stichting Bevolkingsonderzoek .
1.

Spreekt U in de polder met sommige mensen nog dialect? Zo ja, met wie?
Zo nee, hindert het U dan, als anderen het wel doen, onderling of tegen U ?

2.

Wat merken Uw vrienden en kennissen in bet oude land in Uw taal op, als U ze weer eens opzoekt :
bij welke woorden, klanken of uitdrukkingen maakt men de opmerking, dat men toch wel horen
kan, dat U in de polder woont? Als U zich geen voorbeelden kunt herinneren, komt dat, volgen
U, dan doordat Uw taal geen veranderingen heeft ondergaan?

3.

Welke indruk krijgt de ondervrager van de taal die de proefpersoon gebruikt? Is bet de Nederlandse cultuurtaal, of is die dialectisch gekleurd, of kan men van "dialect" spreken?
Kan hij enkele klanken, woorden of uitdrukkingen noemen, die hem opvielen? Was de zinsmelodie nog opvallend?

4.

Het komt meermalen voor, dat proefpersonen zeggen, in de polder weliswaar nog dialect to spreken, maar minder "plat" dan vroeger . Is dat bij deze proefpersoon ook zo? Zo ja, kan hij dan
de oudere "platte" en de jongere "minder platte" vorm noemen van de betreffende klanken,
woorden of uitdrukkingen? Heeft de proefpersoon bet idee, dat dit gebeurd is onder invloed
van de taal van dokter, wijkverpleegster, predikant, pastoor, onderwijzer, winkelier e.d.?

5.

Verscheidene proefpersonen zullen last hebben met bet uitspreken van de "h" . Als dit het geval
is, hebben de kinderen van de proefpersonen er dan ook nog moeilijkheden mee? (Noteer in
deze gevallen van de kinderen de leeftijd, duur van hun verblijf in de polder, e .d .)

6.

Welke termen op landbouwgebied, van gewassen, van delen van de boerderij, van delen van de
wagen, welke namen van gerechten en nog andere woorden, die men vroeger in het oude land
algemeen bezigde, gebruikt men nu niet of bijna niet meer, en welke andere termen zijn ervoor
in de plaats gekomen?
Hieronder volgen een aantal mogelijke veranderingen :
BOERDERIJ EN LAND : akker - meet (Z) ; boerderij - plaats ; bunder - gemet, morgen ;
deel - (geen woord) ; erf - plaats ; hek (je) - poort(je) ; kamer - weuning ; op de kavel - op bet land ;
kopakker - wen (d) akker ; voorhoofd - veur'eud ; pacbter - boer ; rijpad - ree ; scbuur - boet;
sloot - dulf; (groente)tuin - (appel)bof; weide - gruunland .
WERKTUIGEN evenaar - knuppel - spoorstok - zwing ; hark - rijf; wasknijpers - dreugstekken ; kruiwagen - ko(o)rre ; lemoen - kret(stokken), hurries ; panschop - bats ; ponter(boom)
- weesboom - (niet meer gebruikt) ; putemmer - aker ; ruiterstok - tol'out ; teugels - li (e) nden ;
(mest)vork - riek ; greep ; (korte)wieder - scbrepel ; zicht - pik .
DIEREN kikker - puit ; kippen - hoender(s), tieten ; koeien - beesten ; paard - kes ; veulen vu!, kachel .
PLANTEN bieten - peee ; rode bieten - kroten ; tarwe - weit(e) ; uien - siepels, juin .
GERECHTEN boterham - plak stoet; (krenten)brood - (krinten)wegge ; karnemelk - soepm ;
karnemelksepap - soepmbrij, peldegarstebrij ; pap - brij ; sans - jus .
HUISHOUDELIJKE VOORWERPEN EN KLEDING bord - telder ; bretels - hulpzelen,
galgen ; deksel - lid ; jurk - kleed ; kousen - hozen ; ragebol - kopstubber.
DIVERSEN erg - slim ; longontsteking - bezetting ; rijden - varen ; schaatsen - scheuvelen,
scheuvellopen .
N .B. Veranderingen in werkwoordsvormen, in woorden die geen substantieven zijn en klankveranderingen zullen moeilijker zijn to acbterhalen . Een gesprek met ouders en kinderen uit eenzelfde gezin kan misscbien belpen. Het kan bijv. zijn, dat de ouders een huig-r spreken, maar de
kinderen een tong-r, of andersom . Van de vele mogelijke veranderingen volgen er hier een paar :
sk- - schdiftongering van ie en uu
lopen - lope (of andersom)
he'k - heb ik
wa'k - was ik
we(e)st - (g)ewe(e)st
afhalen - ophalen
temet - bijna
(s)mangs - sours
damee - direct = zo meteen
ik kan 't niet wachten - ik heb geen tijd, e .a.

1 08

10 .1 .3 .

ENQUETEFORMULIER

1956 .

Vragenlijst voor het taalonderzoek in de drooggelegde Zui derzeepolders .
1.
2.
3.
4,
5.
6.
7.
8.

Naam en voorletters (man en/of vrouw)
Beroep (man en/of vrouw)
Adres
Leeftijd (man en/of vrouw)
Hoe lang in de polder (man - vrouw)
Aantal kinderen
Leeftijd van de kinderen
Geboorteplaats (man en/of vrouw)
N .B. De vragen 1-8 zo veel mogelijk al tevoren invullen
9 . Plaats waar men is opgegroeid en waarvan men het dialect spreekt
10. Spreekt U in de polder nog wel eens dialect?
1! . Zo ja, met wie?
12 . Wat spreekt U tegen Uw echtgenoot (onder vier ogen) ?
13 . Wat spreekt U tegen Uw gezin (echtgenoot en kinderen) ?
14. Wat spreekt U tegen Uw kinderen?
15 . Wat spreekt U tegen inwonende familie (vooral oudere generatie) ?
16 . Wat spreekt U tegen buren, kennissen, die uit Uw streek afkomstig zijn?
17 . Wat spreekt U tegen buren, kennissen uit een andere streek?
18 . Wat tegen leveranciers uit Uw streek afkomstig?
19. Wat tegen leveranciers uit een andere streek?
20. Wat spreekt U op (niet-regionale) vergaderingen?
21 . Wat spreekt U op verenigingsbijeenkomsten met regionaal karakter?
22 . Wat spreekt U op Uw werk (met chefs, kollega's, ondergeschikten) ?
23 . Wat spreken de kinderen tegen de ouders?
24. Wat spreken de kinderen onderling?
25 . Wat spreken de kinderen met vriendjes die uit dezelfde streek komen?
26 . Wat spreken de kinderen met vriendjes die uit een andere streek komen?
27 . Spreekt men tegen U wel eens in een dialect dat niet Uw eigen is?
28 . Als dit gebeurt, kunt U dan zeggen waarom men dat doet?
29 . Hoe staat U daartegenover? (Vindt U het hinderlijk of onbeleefd, vindt U, dat men zijn best
moet doen om zo goed mogelijk Nederlands to spreken?)
30 . Doen mensen uit bepaalde streken dit meer dan anderen ; zo ja, uit welke streken? En minder
uit andere? Zo ja, uit welke streken?
31 . Vindt men in het oude land, dat U anders bent gaan spreken?
32 . Zijn daarvan voorbeelden to noemen, en zo nee, komt dat dan, doordat Uw taal geen veranderingen heeft ondergaan?
33 . Vindt U het gemakkelijker Nederlands to spreken dan dialect? Of moeilijker? Of spreekt U beide
even gemakkelijk?
34 . Kan men aan Uw Nederlands nog horen uit welk deel van het land U afkomstig bent?
35 . Heeft U last met de "h", en zo ja, hebben Uw kinderen dat ook? (Het is aan to bevelen, dat de
ondervrager deze dingen zelf constateert !) .
36 . Wat zijn nu mensen, waarvan U zegt, dat ze algemeen beschaafd Nederlands spreken?
(Namen en adressen noteren) .
37 . Wie spreken er volgens U beslist geen A .B .N . ? (Namen en adressen) .
38 . Wat denkt U van de komende taal in de polder, was lijkt U een ideale toestand, en denkt U dat
die verwezenlijkt kan worden?
39 . Wordt hier, voor zover U weet, nog verschillend over gedacht, en gaan die verschillen in opvatting samen met milieuverschillen? (B .v, arbeiders-boeren)
40. Zijn er in de N .O .P. min of meer feestelijke gebruiken, al of niet op vaste dagen? Welke?
Opmerking . Bij deze en de volgende vragen words gedacht aan o .a . Palmpasen, St . Maarten,
Luilak .
41 . Deed U of deden Uw kinderen daaraan mee?
42. Zijn er ook dergelijke gebruiken, die in het oude land wel bekend waren, maar hier niet meer?
43. Droeg U vroeger nog een bepaalde streekdracht, die U in de polder hebt afgeschaft?
44. Eet U in de polder nog dezelfde gerechten als die U op het oude land at? Grondstoffen, toevoegingen en bereidingswijze, (koken, bakken, braden, stoven) .
45. Zijn daar ook sommige andere gerechten nieuw bijgekomen, die U in Uw nieuwe omgeving hebt
geleerd? Grondstoffen, toevoegingen en bereidingswijze, (koken, bakken, braden, stoven) .
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46 . Zijn er ook gerechten, die U vroeger wel at, maar flu met meer? Grondstoffen, toevoegingen en
bereidingswijze (koken, bakken, braden, stoven) .
47 . Opmerkingen, door de enqueteur tijdens de enquete waargenomen (onderstrepen wat het geval
is) : De proefpersoon zegt sk voor sch, gebruikt de bilabials w, de slot-n, de zachte huig-r, de tong-r,
de zachte g, enz .
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10 .1 .4. CORRELATIE VAN DE ENQUETEFORMULIEREN .
A : Vragenlijst 1954
B : Vragenlijst 1955
C : Vragenlijst 1956
Lijst A
A1
2
3a . . .C12
• . . .C13
• . . .C14
.016,18
.
d
• . . . C17, 19
f . . .C22
g . . . B3a, b, C47
4a . . . C23
• . . .C24
• . . .C25
• . . .C26
5,6 . . .021
7 . . . C20
8a . . . C33
• . . . C29

Lijst B
B la . . . 010
b . . .C31
28, 29, 30
. C31, 32, (34)
.A3g
. A3g, C47
.A9
.C35

C . . .C27,

2
. .3a
. . 3b
. .4
5
6

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

C

d

• . . . A9, B4
f . . . C36, 37
9 . . . A8e, B4

N.B .

. , in vorige jaren is een vraag met gelijke inhoud gesteld .
. . , in volgende jaren is een vraag met gelijke inhoud gesteld

Lijst C
C t/m 9 personalia
. .10 . . .Bla
. .11 . . .Blb
. .12 . . .A3a
. .13 . . .A3b
. .14 . . .A3c
. .15 . . .A3d
. .16 . . .A3d
. .17 . . .A3e
. .18 . . .A3d
. .19 . . .A3e
. .20 . . .A7
. .21 . . .A5,6
. .22 . . .A3f

. .23 . . .A4a
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.24 . . .A4b
.25 . . .A4c
.26 . . .A4d
.27 . . .Blc
.28 . . .Blc
.29 . . .A8b, B1c
.30 . . .Blc
.31 . . .B2
.32 . . .B2
.33 . . . A8a
.34 . . .(B2)
.35 . . .B5
.36 . . . A8f
.37 . . .A8f
38 t/ m 46
. .47 A3g, B3b.
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11 .

LITTERATUUR

11 .1 .

Overzicht van de scripties die gemaakt werden op grond van het enquetemateriaal .

M . A. M. TEN BERGS (than Mevrouw M. A. M. Naber-Ten Berge) :

"Nieuw Land in de oude
Zuiderzee, bezien uit taalkundig oogpunt" .
Scriptie voor het doctoraal examen Nederlandse Taal- en Letterkunde (Prof . Dr. L . C . Michels)
april 1952 . 75 pagina's folio getypt .
Volgens de inhoudsopgave had de scriptie drie bijlagen . Deze zijn niet aangetroffen .
Materiaal : onderzoek 1951 .

H. TH . OOSTENDORP : "De Taalontwikkeling in de Noordoostpolder" .

Scriptie voor het doctoraal examen Nederlandse Taal- en Letterkunde (Prof . Dr. C . B, van Haeringen) december 1954.48 pagina's kwarto getypt .
Materiaal : enquete 1954, uitgebreid met eigen onderzoek op enige scholen in de N .O .P, in oktober 1954 .
M . C . H . J . VAN DE VEN : "Taalveranderingen bij Noord-Brabanders in de omgeving van Kraggen-

burg na hun vestiging in de Noordoostpolder opgetreden" .
Scriptie voor het candidaatsexamen Nederlandse Taal- en Letterkunde (Prof . Dr . L. C. Michels)
december 1955. 16 pagina's folio getypt .
Materiaal : enqu~te 1955 .
J. A. KoLKxuts TANKS : "De taalsituatie in de Noordoostpolder, een voorlopige beschouwing" .
Scriptie voor het candidaatsexamen Nederlandse Taal- en Letterkunde (Prof . Dr . L . C . Michels)
april 1956 . 18 pagina's kwarto getypt, waaraan toegevoegd 8 pagina's bijlagen, eveneen kwarto
getypt.
Materiaal : enquete 1955 .
"De verandering van de Landbouwwoorden in de Noordoostpolder" .
Scriptie voor het doctoraal examen Nederlandse Taal- en Letterkunde (Prof. Dr. W. J . H. Caron)
oktober 1956 .
Materiaal : enqu~te 1955 .

K. DE JONG :

M . C . H . J. VAN DE VEN : "Enige afwijkingen van het Algemeen Nedeilands in het Dinteloords dialect en de ontwikkeling van die afwijkingen, nagegaan bij een Dinteloordse familie, die zich gedeeltelijk gevestigd heeft to Kraggenburg (N.O.P .) . (Een proeve van methode) ."
Scriptie voor het doctoraal examen Nederlandse Taal- en Letterkunde (Prof . Dr . L. C. Michels)
juni 1957. 91 pagina's kwarto getypt, bijgevoegd 54 woordtabellen .
Materiaal : eigen onderzoek augustus 1956 .
L. S . J . M. SPRONCK : "Woordveranderingen in de Noordoostpolder" .
Scriptie voor het candidaatsexamen Nederlandse Taal- en Letterkunde (Prof . Dr. L . C . Michels)
augustus 1957 .8 pagina's kwarto getypt, bijgevoegd 1 paging bijlage, eveneen kwarto getypt .
Materiaal : enquete 1955 en 1956 .
A. M . C . VERLEE (thane Mevrouw A . M. C, van Schaik-Verlee) : "Klederdrachten in de N.O .P." .
Geschreven op verzoek van de Stichting, augustus 1957 .
14 pagina's handschrift op bloknootpapier, bijgevoegd 4 pagina's bijlage .
Materiaal : enquete 1956.
M. H. VAN NEVREN : "Veranderingen in de gerechten en in hun benamingen" .
Geschreven op verzoek van de Stichting, augustus 1957 .
14 pagina's kwarto, handschrift .
Materiaal : enquete 1956.
C. J. J. VAN SCHAIK : "De Landbouwwoorden in de Noordoostpolder" .
Scriptie voor het doctoraal examen Nederlandse Taal- en Letterkunde (Prof . Dr. C . B. van
Haeringen) november 1957 .26 pagina's kwarto getypt .
Materiaal : enquetes 1954, 1955, 1956 .
Bij deze studie heeft Van Schaik een zeer uitvoerige dokumentatie van zijn materiaal gevoegd
(66 pagina's kwarto getypt), waarin hij naast elkaar de volgende gegevens plaatst :
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1) beroep van de proefpersoon ; 2) het aantal jaren dat de proefpersoon in de N .O .P . verblijft
en diens herkomst ; 3) het woord, dat de ondervraagde opgaf als gebruikt op het Oude Land ;
4) het woord dat de geenqueteerde zei to bezigen in de N.O.P .
Vertikaal geeft hij, steeds bijeengehouden door de plaatsen in de N .O .P . waar zij werden opgetekend, een overzicht van de woorden : boerderij, boer, erf, tuin, boomgaard, heg, poortje,
kamer, keuken, deel, zolder, schuur, hectare, land, akker, kopakker, weide, sloot, rijpad, kruiwagen, schop, riek, vork, hark, hak, zicht, pik, ruiter, putemmer, lemoen, zwing, teugels, paardentaal, paard, veulen, koeien, varkens, kippen, kuikens, tarwe, gerst, erwten, aardappels, worteltjes, aardbeien, bieten, kroten, uien .
M . F . G. A. LOUSBERG (than Mevrouw M . F . G. A. Kolkhuis Tanke-Lousberg) : "De Taalsituatie
bij de schoolgaande jeugd in de Noordoostpolder" .
Scriptie voor het candidaatsexamen Nederlandse Taal- en Letterkunde, (Prof. Dr. A . A. Weijnen)
datering onbekend .
28 pagina's kwarto, getypt, waaraan toegevoegd 2 pagina's bijlagen eveneens kwarto getypt .
Materiaal : enquete 1956 .
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11 .2 .

List van de in de tekst vernoemde werken .

BERNSTEIN 1960, B . Bernstein : "Language and social class", British Journal of Sociology, vol . XI,
no . 3, pag . 271-277 (1960) .
BLANCQUAERT 1956, E . Blancquaert : "Taallagen en sociale lagen", Tijdschrift voor Sociale Wetenschappen 1956, nrs. 1 en 2 .
BO UMAN 1952, P . J . Bouman : (trefwoord :) "Sociologic", Oosthoek Encyclopedic, dee114, Utrecht
1952 .
BOUMAN 1958, P . J . Bouman : "Sociologic, begrippen en problemen", zevende druk, AntwerpenAmsterdam 1958 .
BO UW 1964, H . Bouw : "De vocalen van het dialect van de Noord-West-Veluwe", doctor aal-scriptie
Vrije Universiteit to Amsterdam 1964 (ongepubliceerd) .
BRIGHT 1966, W . Bright e.a . : "Sociolinguistics", Proceedings of the U C L A Sociolinguistics
Conference 1964, The Hague-Paris 1966.
BROEKHUIJSEN 1950, J . Broekhuijsen : "Studies over het dialect van Zelhem in de graafschap
Zutfen", Groningen-Djakarta 1950 .
C.B.S. 1958 A, Centraal Bureau voor de Statistiek : "Algemene Woningtelling, 30 juni 1956", Zeist
1958 .
C.B .S. 1958 B, Centraal Bureau voor de Statistiek : "Typologie van de Nederlandse gemeenten naar
de urbanisatiegraad, 31 mei 1947 en 30 juni 1956", Zeist 1958.
C.B .S. z . j. A ., Centraal Bureau voor de Statistiek : "Uitkomsten van de Algemene Woningtelling,
30 juni 1956, gemeente : Noordoostelijke Polder", lichtdrukken zonder jaartal .
C.B .S. z. j. B ., Centraal Bureau voor de Statistiek : "Uitkomsten van de Algemene Woningtelling,
30 juni 1956, gemeente : Noordoostelijke Polder, aanvullende tabellen", lichtdrukken zonder
jaartal .
C.B .S . z. j. C., Centraal Bureau voor de Statistiek : "Uitkomsten van de 13e Algemene Volkstelling,
31 mei 1960, gemeente : Noordoostelijke Polder", lichtdrukken zonder jaartal .
C.B .S, z, j. D ., Centraal Bureau voor de Statistiek : "Uitkomsten van de Volks- en Beroepstelling,
31 mei 1947, gemeente : Openbaar Lichaam De Noordoostelijke Polder" .
C.B .S. 1961, Centraal Bureau voor de Statistiek : "Statistiek van de binnenlandse migratie 1958-1959",
Zeist 1961 .
C.B .S . 1965, idem, 1962-1963 . Zeist 1965 .
CHAUCHARD 1956, P. Chauchard : "Le langage et la pensee", Paris 1956 .
COHEN 1949, M . Cohen : "Societe et langage (Autour du vocabulaire) ", Paris 1949 .
COHEN 1950, M . Cohen : "Initiations aux recherches sur Societe et langage", Paris 1950 .
COHEN 1956, M . Cohen : "Pour une Sociologic du langage", Paris 1956 .
DARN 1950, J . C . Daan : "Wieringen, land en leven in de taal", Amsterdam 1950 .
DARN 1967, J . C . Daan en A. A . Weijnen : "Taalsociologie", Amsterdam 1967 .
ELLERBECK 1939, J . P . W. Ellerbeck : "Een geval van schijndoofheid", Nijmegen 1939.
GELDER 1963, zie Kaiser 1963.
GINNEKEN 1913, J . van Ginneken : "Handboek der Nederlandse taal", 2 delen, Nijmegen 1913 .
GINNEKEN 1943, J, van Ginneken : "De studie der Nederlandsche streektalen", Amsterdam 1943
GINNEKEN 1954, J . van Ginneken : "Drie Waterlandse Dialecten", 2 delen, Grammatica, phonologic, klankleer verzorgd door A . Weijnen ; De structuur van de woordenschat verzorgd door
M . van den Hombergh-Bot, Alphen aan de Rijn, 1954.
GROOT 1962, A . W . de Groot : "Inleiding tot de Algemene Taalwetenschap", Groningen 1962 .
HAERINGEN 1924, C . B. van Haeringen : "Eenheid en nuance in beschaafd-Nederlandse uitspraak",
De Nieuwe Taalgids XVI I I, pag . 65 e .v . (1924) .
HAERINGEN 1953, C . B. van Haeringen : "Dialect en Cultuurtaal", lezing gehouden 29 december
1953 .
HEEROMA 1935, K . Heeroma : "Hollandse Dialectstudies", Groningen-Batavia 1935 .
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HELLINGA 1938, W . Gs Hellinga : "De opbouw van de algemeen beschaafde uitspraak van het
Nederlands", Amsterdam 1938.
HOMBERGH-BOT 1954, zie Ginneken 1954 .
HYMES 1964, D . Hymen : "Language in culture and society - a reader in linguistics and anthropology", New York 1964 .
KAISER 1940, L . Kaiser : "Phonotypologische beschrijving van de bevolking der Wieringermeer,
Deel I : Algemeen Gedeelte", Alphen aan de Rijn, 1940 .
KAISER 1942, zie Meertens 1942 .
KAISER 1949, L . Kaiser : "Phonotypologische beschrijving van de bevolking der Wieringermeer
Deel II : Articulatorische en acoustische beschrijving der klankkleur", Alphen aan de Rijn 1949 .
KAISER 1950, L . Kaiser : "Phonetiek", Den Haag 1950 .
KAISER 1958, L . Kaiser : "Elburg afgesloten van open water", Amsterdam 1958 .
KAISER 1963, L. Kaiser m .m.v . G . L . Meinsma en G . van Gelder : "Edam, verschijning, verrichtingen en spraak van honderd inwoners", Amsterdam 1963 .
KLOEKE 1927, G . G . Kloeke : "De Hollandsche expansie ira, de zestiende en zeventiende eeuw en
haar weerspiegeling in de hedendaagse Nederlandsche dialecten", Den Haag 1927 .
KLOEKE 1951, G . G. Kloeke : "Gezag en Norm bij het gebruik van verzorgd Nederlands", Amsterdam 1951 .
KOENIG 1962, R . Konig : "Dan Interview" (dritte, erweiterte Auflage), Koln-Berlin 1962 .
LINDENBERGH 1954, P . D . Lindenbergh : "De boerengemeenschap in de Noordoostpolder", zie :
Zuur 1954 .
MEERTENS 1942, P. J . Meertens en L. Kaiser : "Het eiland Urk", Alphen aan de Rijn 1942 .
MEERTENS 1952, P . J . Meertens : "De ontwikkeling van de taal in de drooggelegde en droogkomende Zuiderzeepolders", Het Gemenebest 13, pag . 358-359 (1952) .
MEERTENS 1958, P. J . Meertens en B. Wander : "Bibliografie der dialecten van Nederland 18001950", Amsterdam 1958.
MEERTENS 1959, P. J . Meertens : "Sprachforschung im Noordoostpolder der Zuiderzee", Zeitschrift fur Mundartforschung XXVI (1959), pag . 239-256 .
MEINSMA 1958, G . L . Meinsma "Waarnemingen betreffende bet spreken in Elburg", zie Kaiser
1958 .
MEINSMA 1963, zie Kaiser 1963 .
MITFORD 1963, N . Mitford e.a . : "Noblesse Oblige - an enquiry into the identifiable characteristics of the English aristocracy" (4th. edition), Harmondworth 1963 .
0 VERDIEP 1949, G . S . Overdiep : "Stilistische Grammatica van bet moderne Nederlands", Tweede
druk verzorgd door Dr . G. A. van Es, Zwolle 1949 .
RAPPORT 1941, "Rapport over de to verwachten betrekkingen tussen Friesland en den Noordoostpolder", Leeuwarden 1941 .
SAMARIX 1967, W . J . Samarin : "Field linguistics - a guide to linguistic field work", New York 1967 .
SIERTSEMA 1963, B. Siertsema : "Theoretische beschouwingen : Taalsociologie?" Mens en Maatschappij 3, pag. 415 e.v . (1963) .
STEINMETZ 1958, S. R . Steinmetz : "Inleiding tot de sociologic", herzien door J . P. Kruyt, (vierde
druk), Haarlem 1958 .
TAKES 1947, Ch . A . P . Takes : "Pioniers in den Noordoostpolder gedurende de oorlogsjaren 1941
en 1942", Alphen aan de Rijn 1947 .
UNESCO 1951, "International Bibliography of the social sciences" (vanaf 1951) London-Chicago .
VEEN 1941, H . N. ter Veen : "De kolonisatiepolitiek in de Noordoostpolder", Mensch en Maatschappij 17, (1947) .
VEX 1968, M. C . H. J . van de Ven : "Voornamen in Axel en Hulst", Mededelingen van de vereniging
voor naamkunde to Leuven en de commissie voor naamkunde to Amsterdam, 1968 .
VIDOS 1956, B . E. Vidos : "Handboek tot de Romaanse taalkunde", 's-Hertogenbosch 1956 .
VILDOMAC 1963, V. Vildomac : "Multilinguism", Leiden 1963 .
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VIN 1952, A, de Vin : "Het dialect van Schouwen-Duiveland", Assen 1952 .
WANDER 1958, zie Meertens 1958 .
WERKKAMP 1962, "Voorlopig verslag van het Werkkamp Hams 1962" .
WEI, NEN 1941, A . A . Weijnen : "De Nederlandse dialecten", Groningen-Batavia 1941 .
WEI, NEN 1944, A . A . Weijnen, J . M . Renders en J . van Ginneken : "Oost-Noord-Brabantsche
dialectproblemen", Bijdragen en mededelingen der dialectencommissie van de Kon . Ned . Akad .
van Wetenschappen to Amsterdam, no . VIII, Amsterdam 1944 .
WEI, NEN 1948, A. A . Weijnen : "Wezen en waarde van het dialect", Zutfen 1948 .
WEI, NEN 1952, A . A . Weijnen : "Dialectatlas van Noord-Brabant", Deel I en II, Reeks Nederlandse Dialectatlassen onder leiding van Dr . E . Blancquaert en Dr . W . Pee, Antwerpen 1952 .
WEI, NEN 1954, zie Ginneken 1954 .
WEI, NEN 1958, A . A . Weijnen : "Nederlandse Dialectkunde", Assen 1958.
WEIJXEN 1967, zie Daan 1967 .
WURKKAMP 1960, Wurkkamp Hylpen 1960, (ongepubliceerd) .
WURKKAMP 1961, Wurkkamp Makkum 1961, (ongepubliceerd) .
ZUUR 1954, A. J . Zuur e.a . : "Langs gewonnen velden", Wageningen 1954 .
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12 .

OVERZICHT VAN DE VOORKOMENDE TABELLEN

l . Geboorteprovincie van de inwoners van de N .O.P . (exclusief degenen die ter plaatse geboren
zijn) per 1947, 1957 en 1960, in procenten .
2 . Leeftijdsverdeling van de bewoners van enige streken van Nederland per 30 juni 1956, in procenten .
3 . Groei van het aantal inwoners van de N.O.P . 1942-1960, in exacts getallen .
4 . Groei van het aantal inwoners van de N .O .P. 1946-1960, verdeeld naar geboortenoverschot en
vestigingsoverschot, in procenten.
5 . Binnenlandse migratie van het Nederlandse platteland, steden en de N .O .P. voor de jaren 19581959 en 1962-1963, in procenten .
6 . Verdeling van de beroepsbevolking in de N .O.P . in 1956 en 1957, in procenten .
7 . Verdeling van de bevolking van de N .O .P. naar provincials herkomst (laatste woongemeente)
voor 1948-1952 ; 1953 ; 1953-1957, in procenten .
8 . Vergelijking van de geboorteprovincie met de laatste woonprovincie voor de vestiging in de N.O.P .
van de bevolking van de N .O .P., in procenten .
9 . Provincials herkomst (laatste woongemeente) van de bewoners van de N .O .P, voor de perioden
1948-1952 en 1953-1957, in procenten .
10 . Geboorteprovincie van de pachters in de N .O .P, voor de jaren 1942 ; 1950 ; 1960, in procenten .
11 . Provincials herkomst (laatste woongemeente) van ontginningsarbeiders 1942 ; werknemers 1950 ;
werknemers 1951 in de N.O.P . wonende en vestiging van de werknemers-gezinshoofden in 19501951 in de N.O.P ., in procenten .
12 . Vestiging gezinshoofden in de N .O .P . naar provincie van herkomst (laatste woongemeente) in
1950 en 1951, in procenten .
13. Provincials herkomst (laatste woongemeente) ; totaal aantal werknemers 1951 en totals bevolking
1953 naar provincie van herkomst (laatste woongemeente), in procenten .
14 . Geenqueteerden 1954, verdeeld naar dialektgebied van geboorteplaats, in absolute getallen .
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21 .
22 .
23 .

Idem, naar duur van het verblijf in de N.O.P ., in absolute getallen.
Idem, naar hun leeftijd, in absolute getallen .
Idem, naar urbanisatiegraad van de vroegere woongemeente, in absolute getallen .
Idem, naar woonplaats in de N .O .P., in absolute getallen .
Idem, naar overeenstemming tussen huwelijkspartners in beantwoording van vraag A-l, in absolute getallen .
Taal van de geenqueteerden onderling ; tot hun kinderen ; tot streekgenoten ; tot niet-streekgenoten in 1954, in absolute getallen .
Idem voor 1956, in absolute getallen .
Redenen van de ondervraagden in 1956 waarom zij met hun kinderen geen dialekt spreken ; in
absolute getallen.
Geenqueteerden 1956, waarvan de ouders onderling wel dialekt spreken, maar dit niet doen tot
hun kinderen, verdeeld naar de duur van verblijf in de N .O .P., in absolute getallen .
Idem, naar beroep, in absolute getallen .

24.
25 . Idem, naar leeftijd, in absolute getallen .
26. Idem, naar dialektvastheid, in absolute getallen.
27 . Geenqueteerden 1956, die konsekwent Nederlands spreken, of die konsekwent dialekt spreken,
verdeeld naar beroep ; duur van het verblijf in de N .O .P. ; leeftijd ; dialektvastheid en grootte
van de vorige woongemeente, in absolute getallen .
28. Geenqueteerden 1956, die konsekwent dialekt spreken, verdeeld naar dialektgebied, in absolute
getallen .
29. Dialektvastheid van de ondervraagden 1955 vergeleken met idem 1956, in absolute getallen .
30. Idem, onderverdeeld naar dialektgebied, in absolute getallen .
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31 .
32 .
33 .
34 .

Idem, onderverdeeld naar de duur van het verblijf in de N.O .P ., in absolute getallen.
Idem, onderverdeeld naar beroep, in absolute getallen .
Idem, onderverdeeld naar leeftijd, in absolute getallen .

Vergelijking van de werkenden woonachtig in de N .O .P. en de werkforensen in de N.O.P . per
30 juni 1956 .
35. Werkforensen in de N.O.P, afkomstig uit Kampen, Lemsterland en Urk per 1956 en 1960, in
absolute getallen.
36. Taalflexibiliteit van de ondervraagden 1955 naar de duur van hun verblijf in de N .O .P. en naar
leeftijd, in absolute getallen en procenten .
37 . Spraak van de ondervraagden 1954 naar de indruk van de enqu~teur, onderverdeeld naar dialektgebied, in absolute getallen .
38 . Idem, onderverdeeld naar de duur van verblijf in de N .O .P., in absolute getallen .
39 . Idem, onderverdeeld naar leeftijd van ondervraagden, in absolute getallen .
40 . Idem, onderverdeeld naar urbanisatiegraad van vroegere woongemeente, in absolute getallen .
41 . Idem, onderverdeeld naar woonplaats in de N .O.P ., in absolute getallen.
42 . Idem, onderverdeeld naar beroep, in absolute getallen .
43 . Spraak van de ondervraagden 1955 naar de indruk van de enqueteur, onderverdeeld naar dialektgebied, in absolute getallen .
44 . Idem, onderverdeeld naar de duur van het verblijf in de N .O .P ., in absolute getallen .
45 . Idem, onderverdeeld naar leeftijd van ondervraagden, in absolute getallen .
46. Idem, onderverdeeld naar urbanisatiegraad van de vroegere woongemeente, in absolute getallen .
47. Idem, onderverdeeld naar woonplaats in de N .O .P ., in absolute getallen.
48. Idem, onderverdeeld naar beroep, in absolute getallen .
49. Idem, onderverdeeld naar dialektvastheid en de duur van bet verblijf in de N .O .P., in absolute
getallen en procenten .
50. Taal tot niet-streekgenoten van de geenqueteerden 1954 volgens hun eigen opgave en de indruk
van de ondervrager, in absolute getallen en procenten .
51 . Vergelijking van de spraak van de geenqueteerden van 1954 en van 1955 naar de indruk van de
ondervrager, in procenten .
52 . Idem, met weglating "niet genoteerd" .
53 . Spraak van de geenqueteerden 1954 en 1955 samen naar de indruk van de ondervrager, onderverdeeld naar de duur van bet verblijf in de N .O .P . en naar hun beroep, in procenten .
54. Vergelijking van de spraak van ondervraagde pachters 1954 met die van 1955, naar de indruk
van de enqueteur, in absolute getallen .
55 . Dialektvastheid van de ondervraagde arbeiders 1955, verdeeld naar hun taalgebruik, in absolute
getallen en procenten .
56 . Dialektvastheid van alle geenqueteerden in 1955 verdeeld naar hun taalgebruik, in absolute getallen en procenten .
57 . Het R-foneem in de N.O.P, volgens waarneming van Mej . Ten Berge, in absolute getallen .
58 . Het H-foneem in de N.O.P . volgens waarneming van Mej . Ten Berge, in absolute getallen .
59 . Gespecificeerde opgave van veranderingen van landbouwtermen in de N .O .P .
60 . Verandering van landbouwtermen in de N .O .P. waarbij enige dialektgebieden met elkaar vergeleken worden, in procenten .
61 . Veranderingen van landbouwtermen in de N.O.P ., vergeleken naar de duur van verblijf in de
N .O .P., in procenten .
62 . Toekomstverwachting over de taal in de N .O.P . volgens de ondervraagden 1956, onderverdeeld
naar dialektgebied, in absolute getallen .
63 . Idem, naar beroep, in absolute getallen .
64 . Idem, naar de duur van bet verblijf in de N .O .P., in absolute getallen .
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65 . Meningen van kleine subgroepen in zake de toekomst van de taal in de N .O .P . (ondervraagden
1956), onderverdeeld naar dialektgebied, in absolute getallen .
66 . Idem, onderverdeeld naar beroep, in absolute getallen .
67 . Idem, onderverdeeld naar de duur van bet verblijf in de N.O .P., in absolute getallen.
68 . Idem, onderverdeeld naar leeftijd, in absolute getallen .
69 . Meningen van grote subgroepen in zake de toekomst van de taal in de N .O .P . (ondervraagden
1956), onderverdeeld naar dialektgebied, in absolute getallen .
70 . Idem, onderverdeeld naar beroep, in absolute getallen .
71 . Idem, onderverdeeld naar de duur van bet verblijf in de N .O .P ., in absolute getallen .

119

13 .
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