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Het prefix in het verleden deelwoord
Het materiaal voor het invullen van de kaart is op verschillende manieren verkregen.
Van de Duitse grens tot Hilversum-De Lage Vuurse is de grens van de prefixen
[gə]-[ə] door mij bij een onderzoek ter plaatse vastgesteld. Door mijn studie over de
umlaut in de sterke werkwoordsvormen waren mij de vormen van een groot aantal
part. praet. van de zône Huizen-Naarden tot de Duitse grens bij
Haaksbergen-Enschede benevens die van Oost-Twente en van geheel Noord-Drente
bekend. Bij mijn gij-onderzoek heb ik tegelijkertijd naar enkele verl. deelw.
geïnformeerd, zodat dit mij gegevens heeft verschaft voor de Lijmers, Veluwezoom
en de West-Betuwe.
Mijn eigen materiaal is uitgebreid met de stof, die uit de binnengekomen
exemplaren van lijst III (de zinnen van Wenker) van de Dialectencommissie met
betrekking tot dit onderwerp viel te putten. Daar deze lijsten niet voor alle plaatsen,
die voor deze studie belangrijk bleken, waren binnengekomen, of een betrouwbare
indruk maakten, is er met behulp van de Nederlandsche Akademie van
Wetenschappen een kleine circulaire verspreid, die in enige korte zinnetjes een
aantal participia telde. Daardoor werd het mogelijk enkele hiaten aan te vullen en
de opgaven van sommige plaatsen te verbeteren.
De heer Meertens heeft zijn Zeeuwse gegevens, die prof. Blancquaert en hij in
de zomer van 1937 op de Zeeuwse eilanden hebben verzameld op dit punt voor
mij nagegaan.
De heer C. Oskam te Den Haag heeft zijn materiaal, dat hij voor de Krimpener
en Lopikerwaard zelf heeft bijeengebracht, wat deze prefixen betreft, voor mij
doorgewerkt, waardoor een merkwaardig gebied met het voorvoegsel [ə]-precies
kon worden afgebakend.
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Voor het Belgische gedeelte van het taalgebied heb ik geprofiteerd van de
dialectatlassen, die onder leiding van prof. Blancquaert verschijnen; nl. de dialectatlas
van Klein-Brabant, die van Noord-Oost Vlaanderen en Zeeuws-Vlaanderen en die
van Zuid-Oost Vlaanderen. Door de welwillende medewerking van het Seminarie
voor Vlaamse Dialectologie te Gent was ik in de zomer van 1938 in staat reeds het
nog niet verschenen vierde deel in deze reeks, dr. Vangassen's atlas van Brabant,
te raadplegen, terwijl prof. Blancquaert en dr. Pée tevens het nog ongepubliceerde
gedeelte van hun materiaal voor dit onderzoek te mijner beschikking hebben gesteld.
Prof. Blancquaert heeft bovendien voor de provincies Antwerpen en Brabant nog
75 vertalingen weten te verkrijgen van zinnen, waarin participia stonden. Voor de
provincie Limburg is de Heer F. Heyligers te Tilleur mij behulpzaam geweest.
Door deze steun van verschillende zijden was het mij mogelijk een kaart van de
prefixen voor het gehele taalgebied te vervaardigen.
Van de kaart valt onmiddellijk af te lezen, dat in een gedeelte van ons taalgebied
het verleden deelwoord geen prefix heeft. Het noorden van Noord-Holland met de
Waddeneilanden en Wieringen, geheel Friesland en Groningen en het noorden van
Drente horen tot dit prefixloze gebied. Ook in Oost-Twente vindt men het in
verschillende plaatsen niet nodig bij het part. praet. een prefix te gebruiken: vormen
zonder voorvoegsel worden vaker aangewend dan die met het voorvoegsel [ə]-.
1)
In Aalten en omgeving schijnt het prefix niet als noodzakelijk gevoeld te worden .
Ook wordt het in het oosten van Zuid-Limburg niet gebruikt in de verl. deelw. van
komen, brengen

1)

10 maal is lijst III van de Dialectencommissie voor Aalten ingevuld. Op één lijst ontbreekt het
prefix in het part. van: vallen, branden, lopen, stelen, doen, vinden, rijden, breken, komen en
wassen, op een tweede is opgegeven storvene en stolene voor gestorven en gestolen.
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1)

en vinden en evenmin in die van blijven en worden .
In de Nederfrankische dialecten van het noordoosten der provincie Luik wordt het
2)
part. in enkele ww. ook zonder voorvoegsel gevormd , tenminste geeft Welter op
2

voor Montzen als part. zonder gə: [blȩ:̄ və], [krȩ: γə], [võ.ndə], [wo̥ə.də] en [ko̧:̄ mə] ).
De part. van lijden en brengen noemt hij in dit verband niet.
Het Zuid-Nederlandse deel van het gə-gebied mist dit gə-grotendeels in het part.
3)
van liden . Alleen in de provincies West-Vlaanderen en Antwerpen is hierin het
voorkomen van gə- regel. De vorm [le.n] komt alleen in Zuiddorpe (I 167) over de
rijksgrens. Verder ontbreekt het prefix soms in het part. praet. van komen (in 41
plaatsen), in dat van blijven (in 24), in dat van krijgen (in 7), in dat van meegaan (in
4)
4) en dat van zijn (1 maal) . Aan de Limburgse, tevens, zoals we hierna zullen zien,
de ‘klassieke’ uitzonderingen, ontbreken dus de deelwoorden van brengen, vinden
5)
en worden, echter is naar deze door Blancquaert c.s. niet gevraagd .

1)

2)
3)

4)
5)

Wel in dat van lijden (= gaan). De part. van deze ww., minder vaak dat van krijgen, misten in
het Mnl. (Woordenboek Ned. Taal IVe deel blz. 367 en Franck Mnl. Gr. IIe Aufl. § 121), 16e
eeuws Nederlands (Lubach: Over de verbuiging v. h. ww. in het Ned. der 16e eeuw) en ook
nog wel bij Vondel (behalve dat van worden, Van Helten: Vondel's taal § 49) het prefix (zie
hierachter); gebleven, geleden en genomen treft men niet aan in Wenkers zinnen. Rechtstreeks
heb ik naar deze vormen im Zuid-Limburg geïnformeerd.
W. Welter: Die Niederfränkischen Mundarten im Nordosten der Provinz Lüttich. §§ 212, 213,
215, 216.
Zin no. 134 van Blancquaerts vragenlijst luidt: Het is een eeuwigheid geleden, dat ik U gezien
heb. In slechts enkele plaatsen - met uitzondering van die van de provincies West-Vlaanderen
en Antwerpen - werd een vorm opgegeven met gə- bij de vertaling van geleden. Wel zijn
hieronder grotere: St. Truyden (P 176), Tongeren (Q 162), Rupelmonde (I 218), maar in het
algemeen kan men, gezien de andere, hieruit niet concludeeren: de grotere plaatsen hebben
gə-, de kleinere niet; Gent mist gə-.
In Noord-Oost Vlaanderen is het aantal geleden-plaatsen veel groter (33) dan in de andere
streken. Van alle Brabantse plaatsen hebben er 15 een vorm met gə-; van alle Westvlaamse
hebben er maar 10 [le.n] of [lê.n].
Verder nog éénmaal in het part. van bieden en éénmaal in de weergave van afgeraden.
In Pée's materiaal van Zuidelijk Vlaanderen heb ik 17 maal aangetroffen in zin 24: [be.tat], 1
maal [be.təat] in het gebied, waar het prefix [æ], [ε], [ə] is. Dit geval is echter niet gelijk aan
het bovenbesprokene, het prefix [æ], [ε]. [ə] is hier tengevolge van zijn positie onderdrukt.
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Dat [le.n] zich van de part. die in de M. E., 16e en 17e eeuw geen prefix hadden,
het best heeft weten te handhaven, lijkt gemakkelijk te verklaren, omdat dit part.,
wat de betekenis betreft, geïsoleerd is komen te staan. Het valt daarom op, dat in
Nederlands Zuid-Limburg gəlijə wel gə- heeft.
Op het aaneengesloten prefixloze gebied langs de zeekusten in het noorden volgt
de zône met stomme [ə]-, die reikt tot even ten noordoosten van de Oude IJsel, tot
de midden-Veluwe en in de provincie Utrecht ongeveer tot de Utrechtse heuvels.
In Noord-Holland horen er toe het Gooi, het zuiden van Waterland en de Zaanstreek
benevens Aalsmeer (alleen de oudste inwoners bezigen het er nog wel eens) en
de kustdorpen tot Egmond, met de eilanden Urk en Marken.
In Zuid-Holland gebruikt men het part. praet. met [ə]- nog in de kustplaatsen
behalve Terheide, eveneens ten zuiden van Gouda in Gouderak (K 14), Ouderkerk
a. d. IJsel (K 12), Krimpen a. d. IJsel (K 51), Stolwijk (K 16), Berkenwoude (K 15)
en Bergambacht (K 18) en verder in het gebied van het voormalige eiland
Goedereede. Door mijn onderzoek hoop ik aan te tonen, dat deze toestand in Holland
heel jong is, dat ook Amstelland en het gehele vasteland van Zuid-Holland vroeger
onderdelen waren van het [ə]-gebied.
Op de Zeeuwse eilanden is er variatie: Tholen en Noord-Beveland hebben [gə]([hə]-), Schouwen Duiveland met Zuid-Beveland [ə]-, Walcheren heeft [gə]- ([hə]-),
1)
behalve West-kapelle . Het is echter waarschijnlijk, dat men op Walcheren en
Noord-Beveland vroeger ook [ə]- heeft gebezigd.
Zeeuws-Vlaanderen sluit zich met zijn [gə]- ([hə]-) bij Vlaanderen aan, maar
Kadzand (I 103) en Retranchement (I 105) kennen de vorm [əgυ.n], het enige [ə]-part.
tevens van het Belgische Middelburg (I 126).
In het westelijk deel van Oost-Vlaanderen en ook nog langs Schelde en Leie in
West-Vlaanderen wisselt ditzelfde prefix

1)

Begint het w.w. met h of g dan valt vaak het hele voorvoegsel weg.
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met [gə]- ([χe]-), terwijl het nog sporadisch ia het noordelijk deel van West-Vlaanderen
1)
wordt gebruikt, n.l. in Damme (H 14), Stalhilde (H 28) en Veldegem (H 67) . Deze
enkele [ə]-vormen vergissingen? Maar wel opvallend blijft het dan, dat de zegslieden
zich hier op een dergelijke manier hebben vergist en niet in Brabant en Limburg.
Zuidelijk West-Vlaanderen en Frans-Vlaanderen wenden eveneens dit [ə]- aan,
echter is de uitspraak van het prefix daar in de meerderheid der gevallen niet toonloos
doch hoort men een [æ], die in sommige plaatsen en vormen als [ε] klinkt.
De vormen met [ə]- schijnen tegenwoordig uitsluitend in praedicatief gebruik voor
2)
te komen. Wanneer men in het [ə]-gebied naar een attributief gebruikt part. praet.
vraagt, wordt dit bijna altijd praedicatief weergegeven; bv. de gekookte melk door:
de melk, die gekookt is. Blijft men echter op een vertaling aandringen, waarin het
deelw. attribuut blijft - een handelwijze, waarop terecht critiek uitgeoefend kan worden
-, dan wordt [gə]- het voorvoegsel. Blancquaerts zin: Een getrouwde vrouw moet
kunnen naaien, laat ons voor het hele zuiden van het taalgebied een vertaling met
[gə]- zien, maar wat jammer is: in Wenkers zinnen komt geen attributief gebruikt
part. voor. M. i. behoort deze constructie niet tot het taaleigen van de meeste onzer
dialecten. Enkele uitdrukkingen, waartoe ook in het noordelijk deel van het taalgebied
getrouwde vrouw behoort, zijn uit de cultuurtaal overgenomen.
3)
Het prefixloze gebied in Groningen heeft ook gə- in deze positie . In de 19e eeuw
bestond hetzelfde verschil. Reeds in de Overijsselsche Almanak van 1836 heeft in
4)
een stukje uit Deventer het enige attributief gebezigde part. gə-:

1)
2)
3)
4)

Respectievelijk in de vormen: [əsle.ςĩ], [əgυ.n] en [əwιst].
Zeker in het gedeelte, dat door mij persoonlijk bezocht is, Uit de schriftelijke opgave is voor
verschillende plaatsen hetzelfde te constateren.
K. ter Laan: Nieuw Groninger Woordenboek, blz. 238. Verder is ge- daar nog bewaard in de
gebiedende wijs, in een bepaling van voorwaarde en na on-.
Samensprôke tusschen een snaak en een heerenknecht door T.W. van Marle (Overijss.
almanak van 1836).
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opgeheupte schoefkore, in Winkler's Dialecticon leest men: ofgelêge land, gemeste
1)
kalf , in de lijsten van 1879 geneugde gasten voor plaatsen, die bij predicatief gebruik
van het deelw. [ə]- als prefix hebben.
In het overige deel van het taalgebied wordt het voorvoegsel [gə]- gebruikt. Over
de uitspraak van de beginconsonant is nog wel wat in het midden te brengen. Of g,
hierin een stemhebbende of een meer of minder stemloze spirant is, is niet een
kwestie, die met het gebruiken van dit voorvoegsel samenhangt, maar die afhankelijk
is van de gewone uitspraak van deze klank in de anlaut in een bepaalde streek en
van de positie, waarin gə- staat.
Om dezelfde reden mag ook de z.g. Zeeuwse uitspraak van dit prefix verwaarloosd
worden. Een g, die op verschillende wijze gearticuleerd wordt, treft men in deze
2)
buurt niet alleen bij ons voorvoegsel aan . In verschillende plaatsen van
West-Vlaanderen, van de zee af tot de Leie toe, heeft men een verzwakking van
die consonant geconstateerd, zó dat de opnemers meenden deze het best door de
afbeelding van de glottisslag (in de legende door [ ] uitgebeeld) te kunnen
3)
weergeven . Mij dunkt, dat de uitspraak hier veel overeenkomst heeft met de
Zeeuwse, dat alleen de articulatie heel zwak is. Ook deze uitspraak is niet tot ons
voorvoegsel beperkt.
Een klein gedeelte van oostelijk Zuid-Limburg, nl. de streek om Vaals, kent nog
een andere variant. Op de lijsten afkomstig

1)

2)

3)

Winkler's Dialecticon Ie deel, vert. in het dialect van Deventer, blz. 374-375. De vorm gemeste
ziet men in verschillende vertalingen van plaatsen in het [ə]-gebied, zo in die van Soest,
Oldenzaal, Zwartsluis.
In de lijsten van de Dialectencommissie wordt dit voorvoegsel vaak door hə-uitgeheeld. Toch
is de voorstelling van een Zeeuwse g aan het begin van een woord door h niet geheel juist.
J.J. Gielen heeft in zijn artikelen in het Tijdschrift Taal en Letteren, jaargangen 16 en 20, over
deze variabele uitspraak van g in het Zeeuws geschreven en hij heeft daarvan een zeer
aannemelijke verklaring gegeven.
Ook heeft men in sommige plaatsen het voorvoegsel weergegeven door [ hə] éénmaal door
[hə]. Dit is het geval in de opgave uit Oedelem (I 153).
De glotisslag heeft men eveneens voor χ, zo vindt men [ χədrυ˔kn] enz., ook na h:[h əbrãnt]
eveneens na χ: [χ ədrυ. k ].
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uit deze streek, ziet men jə- als prefix bij het part. praet. Ook hier merkt men de
weergave van onze stemhebbende gutturale spirant door j niet alleen in dit
voorvoegsel op. Alle g's aan het begin van de woorden zijn door j voorgesteld. Deze
strook blijkt dus nog te behoren tot het gebied, waarin onze gutturale spiranten
1)
palataal worden gearticuleerd . Voor het oostelijke deel van het Nederfrankische
taalgebied van de provincie Luik kan men hetzelfde vaststellen.
Men treft dus in ons taalgebied aan: 1e. het gebied zonder voorvoegsel, 2e. zônes
met het prefix [ə] ([æ], [ε]) en 3e. de streek met [gə]-.
De ge(brochen)-kaart uit de ‘Deutsche Sprachatlas’ laat ons dezelfde afwisseling
zien. In een brede strook, die reikt van Luxemburg tot Silezië wordt gə- aangewend,
benevens hier en daar langs de Oder en in Pommeren, evenals in Oost-Pruisen.
Ook in een gebied ten oosten van de Rijn zich uitstrekkend van Offenburg
noordwaarts, vindt men het, benevens in een klein gedeelte, dat aan het Romaanse
taalgebied grenst en van de Vogezen naar het noorden loopt. Bovendien kan men
2)
het in Tirol en Karinthië horen . Beieren, Wurtemberg en Baden, met uitzondering
van het hierboven genoemde gedeelte, gebruiken geen prefix, ook niet de streek
van de Elzas, die direct langs de Rijn ligt, eveneens niet Noord-Duitsland met
uitzondering van de hierboven opgegeven gebieden en van enkele streken met ə-.
De omvang van sommige van deze ə-streken is klein, bv. van de Bocholtse, maar
de Hannoverse bereikt een uitgestrektheid, die overeenkomt met die van het ə-gebied
in ons land. Verder liggen er nog ten zuidoosten van Elberfeld-Barmen en ten westen
van Arolsen. De Duitse ə-gebieden vormen

1)

2)

Frings-Van Ginneken Zfd. Ma. 1919 S. 168-169. Frings meent hierin echter, dat ‘die ripuarische
j-Aussprache nirgends auf niederländischen Boden hinübergreift’. Aan deze uitspraak werd
door Welter, zooals hier blijkt, terecht getwijfeld, wat betreft de machen-dialecten van Vaals
en omgeving (Welter: Die Niedergr. Ma. § 94).
Wenker's Atlas no. 28a ge(brochen)-kaart.
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geen aaneengesloten geheel. Ook in ons taalgebied is dit niet (waarschijnlijk: niet
meer) het geval. Het verschil is echter, dat bij ons overal het [gə]-gebied door een
[ə]-gebied van het prefixloze is gescheiden. De enkele prefixloze vormen van de
provincies Luik, Limburg, Brabant en oostelijk Oost-Vlaanderen met enkele plaatsen
in West-Vlaanderen zijn met deze uitspraak niet in strijd. Deze moeten anders
opgevat worden, nl. als relictvormen. Bij de bespreking van de betekenis en dienst
van het prefix gə- volgt meer hierover.
Het staat wel vast, dat het prefix ga- in het Oer-Germaans gebruikt werd om het
begrip vereniging uit te drukken. Hierbij sluit zich aan dat van zijnde met, voorzien
van, hebbende. Bij het ww. gaat dit betekenen, dat de werking in allen dele, ten
volle plaats heeft, tenminste als men verschillende simplicia met hun ga-composita
vergelijkt is deze betekenisnuance op te merken. Er treedt door toevoeging van dit
voorvoegsel dus een wijziging op in de ‘Aktionsart’ van het w.w. De aandacht wordt
gevestigd op het volledig worden van de handeling. Vat men nu hierbij het eindpunt
in het oog, immers met de voltooiing wordt de handeling werkelijk pas volledig, dan
wordt de werking geperfectiveerd. Om deze perfectivering tot stand te brengen, is
ga- een tijdlang geplaatst voor alle werkwoordsvormen. Echter verminderde de
perfectiverende kracht van dit voorvoegsel al vroeg. Reeds in het Gotisch is dit te
1)
bespeuren . In het Westgermaans is deze verzwakking verder gegaan. Tevens
heeft het simplex van verschillende w.w. daar, naast de oorspronkelijk duratieve
betekenis, ook perfectieve aangenomen en nu was ga- overbodig. We zien het dan
ook voor de andere werkwoordsvormen weer verdwijnen, echter niet voor het part.
praet.
Het part. praet. drukte oorspronkelijk slechts uit, dat een handeling in het verleden
plaats vond. Was nu een werkw.

1)

H.A.J. van Swaay: De ‘Actionsart’ en de prefixen (Taal en Letteren XIII, blz. 513).
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met ga- samengesteld, dan kreeg dit part. de betekenis van het volledig plaats
hebben, vervolgens van de voltooiing van die handeling in het verleden. Dit
samenvallen van ‘Zeitstufe’ en ‘Aktionsart’ voerde tot verzwakking van de laatste
en zo kon later door dit ga-participium alleen worden vastgesteld, dat de handeling
in het verleden voltooid was.
Dat het prefix in het part. praet. in gebruik gebleven is om de ‘Formdifferenzierung’
1)
waarover Van Swaay spreekt, te bestendigen , ligt niet voor de hand. Immers dit
verschil in vorm, nl. tussen de onbepaalde wijs en het verl. deelw. bestond al zonder
het prefix bij alle zwakke w.w. en bij alle sterke w.w. uitgezonderd die van Klasse
V, VI en de reduplicerende verba. En tot deze groepen behoren maar enkele w.w.
Verwarring van het part. praet. zonder voorvoegsel met andere werkwoordsvormen
is eveneens onmogelijk. Het part. praet. van de sterke w.w. van de Ie, IIe en IIIe Kl.
aan te zien voor het meerv. van de verl. tijd, de vormen, die afgezien van dat ga(gi-, gə-) gelijkluidend zijn, is hierdoor niet aannemelijk, daar het verl. deelw. in
predicatief gebruik altijd vergezeld is van een hulpw.w., er in attributief gebruik een
substantief op volgt en bij substantivering een lidwoord voorafgaat. Het zwakke verl.
deelw. op te vatten als 2e en 3e pers. enkelv. of 2e pers. meerv. van de
tegenwoordige tijd gaat om dezelfde redenen niet. Men moet dan ook het gebruik
van gə- in het verl. deelw. zien als een rest van het gebruik uit de tijd toen dit
voorvoegsel bij het werkw. werkelijk een betekenisnuance teweegbracht. Vandaar
dat het in verschillende dialecten ook hierin verdwenen is.
In de w.w. die uit zichzelf al perfectieve betekenis hadden, kan men eigenlijk geen
ga-, gi-, gə- verwachten. Van Swaay geeft als niet samengestelde w.w. die
perfectiefbetekenis hebben voor het oudgermaans op: komen, geven, brengen,
nemen, * kweden, laten, vinden en worden. Treft men in de

1)

Van Swaay: Het prefix ga-, gi-, ge-, zijn geschiedenis en zijn invloed op de ‘Actionsart’ blz.
93.
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latere talen verl. deelw. van deze w.w. aan met gi-, ge-, dan is dit er door
analogiewerking ingekomen ofwel moet men een betekenisverandering aannemen.
Het prefixloze part. van komen, ons uit het zuidelijk deel van het taalgebied bekend,
is dus historisch juist. Ook de prefixloze part. van brengen, vinden en worden, die
in Limburg in gebruik zijn.
Het w.w. krijgen was van huis uit niet perfectief, maar het is na te gaan dat dit
reeds in het mnl., evenals ook in het mhd. en mnd., perfectieve betekenis heeft
1)
bekomen . Over kregen als part. behoeven we dus ook niet verwonderd te zijn.
Van Swaay acht gaggan in het Gotisch een wegens zijn betekenis door ga- niet
perfecteerbaar duratief; ook in het oudsa. meent hij voor gangan een duratieve
betekenis te moeten vaststellen, waaruit zich in enkele gevallen een ingressieve
2)
ontwikkeld heeft . Is dit zo geweest, dan kon ga-, gi-, ge- niet staan in het verl.
deelw. van dit w.w. en hebben enkele Zuidnederlandse plaatsen het oude part.
zuiver bewaard.
Bij het w.w. liden is eenzelfde gang aan te nemen, lîðan heeft in osa. en onfr. nog
duratieve betekenis. Ook wesan noemt Van Swaay onder de duratieve simplicia,
3)
die niet voor perfectivering door gi- vatbaar waren in het osa. . Misschien was dit
w.w. het ook niet in het oudnederfr. en mnl. en dan is [Ve.st] dus de oude vorm. Met
het part. van blijven, ook bekend als prefixloos, is het een ander geval. In het got.
luidt dit w.w. bileiban, in het ohd. bilîban, in het os. bilîƀan, in het ofr. bilîva. Het was
dus met een partikel samengesteld, dat aan gi- syntactisch verwant was. Al deze
partikels bezaten, al was het dan in mindere mate dan ga-, gi-, ge-, perfectiverende
4)
kracht . Tot op heden hebben w.w. die met dergelijke voorvoegsels samengesteld
zijn, dan ook geen prefix. In ons w.w. heeft men dit be- niet meer herkend en zo
komt

1)
2)
3)
4)

Van Swaay: De perfectiva simplicia Ts. 28, blz. 39.
Het prefix ga-, gi-, ge-, blz. 50 en 137.
Het prefix ga-, gi-, ge-, blz. 302.
Het prefix ga-, gi-, ge-, blz. 29.
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sinds het eind van de 14e eeuw het part. gebleven voor bij sommige schrijvers. In
de spreektaal schijnt dit proces trager verlopen, vandaar dat men bleven zonder
prefix nog vindt in een aantal Zuidnederlandse plaatsen.
Over de tijd van het in gebruik komen van het prefix ga-, gi- in het verl. deelw.
alleen in de ‘officiele’ Germaanse dialecten is nog wel wat op te merken. Voor het
Gotisch is het niet uit te maken, of er w.w. zijn, die ga- alleen in het part. praet.
hebben. Het ohd. heeft al betrekkelijk weinig prefixloze part. Die van bringan, findan,
1)
kuman, werdan en treffan komen slechts zonder gi- voor . Die van de w.w. dus, die
perfectieve betekenis hadden of hadden verkregen. In het mhd. zijn het die van
2)
dezelfde w.w. met geben en lâzen . In het ohd. was het voorvoegsel dus al
algemeen. De oudsaksische uitzonderingen behoren tot dezelfde groep, maar tevens
missen daar ook enkele zw. part. soms dit prefix en is het prefixloze part. in
3)
verschillende adjectiva terug te vinden . Dit dialect kent reeds de reductie van het
voorvoegsel, waarover hieronder gesproken wordt. Het mnd. heeft naast part. met
ge-, die met e- en die zonder voorvoegsel. De teksten afkomstig uit Oost-Friesland
4)
en het gebied ten oosten van de Elbe bevatten vele van deze . In de ofri. bronnen
5)
treedt deze reductie nog veel sterker aan den dag: gi- is er uitzondering , maar het
heeft er bestaan, evenals in het ags. De oudfrankische uitzonderingen zijn dezelfde
6)
7)
als die van het ohd. , heizan met een paar andere zeldzame vindt men er tevens.
De oudoostnederfrankische psalmen bevatten de part. fundona (invenientur) en
brâht (72, 22) met fremithborona be-

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Paul's Grundriss: Gesch. der deutschen Sprache von O. Behaghel. § 131, (1893).
Met nog een paar die men enkele keren heeft genoteerd.
J.H. Gallée: Altsäksische Grammatik IIe Aufl. § 383.
A. Lasch: Mittelnied. Gr. § 221.
W. Steller: Abriss der Altfriesische Grammatik (1928) § 23 en § 89.
J. Franck: Altfränkische Grammatik § 180.
Dit w.w. vormt ook in het osa. een uitzondering.
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1)

nevens een paar andere van w.w., die in de latere taal niet meer voorkomen .
Enkele voorbeelden om te bewijzen, dat de prefixloze part. Tan het onfr. en osa.
en de tegenwoordige dialecten in de tussenliggende eeuwen ook hebben bestaan.
2)
Vóór ± 1870 zijn ons kregen, vongen (vonden) en bleven uit Grathem bekend,
3)
4)
vonjen uit Stamproi , kommen uit verschillende plaatsen in Zuid-Nederland , leden,
5)
bleven, komen, vonden, kregen uit West-Vlaanderen maar ook uit het Haspengouw .
6)
± 1840 bestond het deelw. commen (comen) in Beveren, Ninove en Oudenaarde .
Zijn niet alle ge-loze vormen voor iedere plaats en tijd overgeleverd, dan is dit m.i.
te wijten aan beperktheid van het materiaal.
7)
De zeventiende-eeuwer G. Ogier heeft in zijn S e v e n h o o f t s o n d e n echte
volkstaal aangewend. In het eerste drietal van deze stukken ontbreekt ge- wel in
léen, comen en vonden, doch de vormen met ge- ziet men er naast.
Lubach heeft in zijn studie over de vervoeging van het w.w. in de 16e eeuw in de
in hoofdzaak Brabantse en Vlaamse geschriften, waarop zijn werk steunt, opgemerkt,
dat ge- ontbrak in bleven, comen, leden, vonden, worden, bracht en bovendien in
kregen, en verder in part. van enkele bastaardwoorden en enkele andere, die met
partikels zijn samengesteld.
Zoowel in West- en Oostvlaamse als Brabantse charters van nog vroeger eeuwen
vindt men dezelfde uitzonderingen. De vindplaatsen afzonderlijk op te geven lijkt
mij overbodig. In V a n d e n V o s R e y n a e r d e zijn het geen andere (behalve

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

A. Borgeld: De oudoostnederfrankische psalmen: Klank- en vormleer § 207.
Het Limburgsch dialect door A.M. Mertens (Onze Volkstaal II).
Winkler's Dialecticon. Ie deel, blz. 290-291.
Winkler's Dialecticon. IIe deel. Vertaling voor Diest, Tienen, Noord-Brussel, St. Amand, St.
Nicolaas, Ninove, Oudenaarde.
L.L. de Bo: Westvlaamsch Idioticon; ook noemt J. Vercouillie in zijn spraakleer v. h. Westvlaams
dialect (Onze Volkstaal II) dezelfde uitzonderingen + hoord, A. Rutten: Bijdrage tot een
Haspengouwsch Idioticon.
Belgisch Museum IV en X.
G. Ogier: De seven hooftsonden (Antwerpen 1602).
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1)

upheven) , in de N a t u u r k u n d e v a n h e t G e h e e l - a l is het weer leden,
2)
maar ook openbaert .
Voor Limburg is eveneens de lijn te vervolgen. De taal van de St. Servatiuslegende
toont ons comen, bleven, woerden, leden, en bracht. Alleen vonden ontbreekt, maar
3)
misschien komt dit niet als part. voor . In de eerste 25 bladz. van hs. L. van de door
4)
Bergsma uitgegeven L e v e n s v a n J e s u s komt men dezelfde uitzonderingen
5)
tegen, echter zonder woerden, in de eerste 10 Limburgse Sermoenen miste ik
6)
alleen bracht, in een gedeelte van het L a n t r e c h t v a n T h o r n trof ik vonden
en bracht aan. Bewijzen genoeg dunkt me.
Tille heeft in de Gelderse oorkonden het voorkomen van het part. comen naast
gecomen geconstateerd. Zij ziet hierin een ‘unentschiedenen Kampf der beiden
Formen’, waarvan men slechts kan zeggen, ‘dass die ge-Form die deutsche, die
ge-lose die niederländische zu sein scheint’. Verder heeft zij de part.: vonden,
worden, bleven en heiten zonder prefix zien staan. Niet alleen in de acten afkomstig
uit het kwartier Roermond, maar ook in de Betuwse acten komen deze voor. We
mogen dan ook aannemen, dat de hier boven behandelde uitzonderingen min of
meer in de algemene litteraire taal gebruikelijk waren en zo is het te begrijpen, dat
7)
comen en worden staan in het interessante Rechtsboek van Den Briel . Ook ziet
men daarin overdragen met gheven.
In de l e g e n d e v a n S i n t e C u n e r a , die heel goed in Rhenen of de omgeving
er van geschreven kan zijn, komt

1)
2)

3)
4)
5)

6)
7)

En broken in hs. F. vs. 162. 1000 regels zijn nagegaan.
Natuurkunde van het Geheel-al. Uitg. J. Clarisse in Werken van Maatsch. der Ned. Lett.
(Nieuwe reeks 4e dl.). Clarisse tracht te bewijzen, dat de schrijver een Gentenaar was (blz.
42).
F. Leviticus: Klank- en vormleer v. h. Mnl. dialect der St. Servatiuslegende.
De levens van Jesus in het Middelnederlandsch door J. Bergsma.
De Limburgsche Sermoenen door J.H. Kern Hzn. (Bibl. der Ned. Lett.). Ook moeten deze
sermoenen nog wont bevatten (P.J. Cosijn: De grammaticale vormen van de Limburgsche
Sermoenen, Taal en Letterbode V blz. 169-185).
In: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le duché de Limbourg (Thome
VIII).
Het Rechtsboek van Den Briel beschreven door Jan Mathijssen in Bronnen Oud. Vad. Recht
Ie Reeks No. 1.
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behalve een vorm zonder ge- van een bastaardwoord, 5 maal comen en eenmaal
1)
vonden voor . D e G r i s e l d i s n o v e l l e , opgesteld in het Nedersaksisch toont
2)
ons bleven . Kommen is aanwezig in het L a n t r e c h t d e r T w e n t e , in het
M a r c k e n b o o c k d e r M a r k e E l l s e n en dat v a n d e m a r k e R e c t u m
3)
en in de o o r k o n d e n u i t G r o e n l o . Ook in deze laatste werken lijken me deze
vormen ontleend aan de schrijftaal, hoewel het best mogelijk is, dat in de spreektaal
van deze plaatsen toen soms wel het prefix achterwege bleef. Waren het echter
spreektaalvormen, dan zouden er allicht ook andere part. dan de bekende, zonder
gə- in te vinden zijn. Verder treft men in deze teksten aan: geven.
Aangaande dit w.w. veronderstelt Van Swaay, dat geven, ook van huis uit een
perfectief simplex, eerder het voorvoegsel heeft aangenomen, dan de andere, die
4)
tot deze groep behoren . Resten van het oorspronkelijk gebruik zijn er echter nog,
zoals hier blijkt.
[ə]- is als voorvoegsel alleen bekend uit het part. praet. Dit feit wettigt het vermoeden,
gezien ook het gebied, waarin dit [ə]- voorkomt, dat [ə]- geen zelfstandig prefix is,
maar dat het zich ontwikkeld heeft uit [gə]-. [g] en [j] zijn beide spiranten. Bij de
vorming van onze tegenwoordige [g]-klank articuleert de achtertong, die een weinig
geheven is, met de huig of ook wel met het zachte verhemelte, de [j] wordt gevormd
5)
tussen de voortong en het harde verhemelte . Gaat [g] in [j] over, dan heeft er dus
een verschuiving naar voren plaats, een palatalisatie.

1)
2)
3)

4)
5)

De legende van Sinte Kunera in de Middeleeuwen, door E.M.Th. Emonds.
Een Nedersaksische novelle v. Griseldis, door J.H. Gallée, Ts. 4, blz. 19-45.
Het lantrecht der Twenthe declareert door mr. M. Winhoff tussen 1521-1529 opgesteld. De
hr. J. Prakken te IJmuiden heeft mij vergund de afschriften, die hij van de markeboeken van
Elzen en Rectum gemaakt heeft, door te lezen. Drie oorkonden uit Groenlo (Taalk. Bijdr. II,
blz. 315-318).
Van Swaay: De perfectiva simplicia in het Ned. Ts. 28, blz. 22-23 en 27.
H. Zwaardemaker en L.P.H. Eykman: Leerboek der Phonetiek, blz. 194-195.
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Deze palatalisatie is bekend uit het oudfries. Immers verklaart Steller: ‘Germ. g ist
im afrs. palatale spirans im anlaut vor den palatalen vocalen afrs. e = germ. e =
germ. a + i- umlaut oder tonerhöhung, ê, i, î, ia, iu’. Voor de andere vocalen is de
germ. g stemhebbende gutturale spirant gebleven (§ 42). Ook in het oudsaksisch
1)
is de overgang g- > j- op te merken, j- is daar een palataal-gutturale spirant . De
g-, die spirantisch is, wordt voor gutturale vocalen gutturaal, voor palatale vocalen
2)
palataal uitgesproken . Stond deze dus voor i, dan was er geen verschil met j. Men
ziet dan ook dat in het osa. in de alliteratie g en j rijmen, ook dat er woorden zijn die
zowel g als j aan het begin hebben. Zo staat geldan naast ieldan, Gevo naast Jebo,
gî naast jî. Verder dat g voor i soms weggelaten is, bijv. staat giuhu naast iuhu. Dit
alles kan niet alleen een kwestie van orthografie zijn.
3)
In het oudfrankisch komt de overgang g > j in de anlaut sporadisch voor .
In het mnl. zijn de voorbeelden van deze overgang niet talrijk. Het verschil in
uitspraak tussen [j] en [i] is gering, de spraakwerktuigen staan bij de vorming van
beide klanken in dezelfde stand, alleen is de afstand tussen tong en verhemelte bij
de [j] kleiner. Het is dan ook niet vreemd, dat [ji]- tot [i-i]- en verder tot [î]- werd. In
verschillende van onze hedendaagse dialecten kan men dit nog dagelijks constateren
bij de vorming van de verkleinwoorden.
Het voorvoegsel, dat alleen uit een klinker bestaat, is ons bekend uit het ofri., het
o-engels, maar ook uit het mnl. In mnl.'se teksten treft men de schrijfwijze i. ιj, ook
ie en j(e) aan. Ook in de overgeleverde Engelse vormen staat i- naast ιj- bv. iblent
naast ιj clad, voor het Fries geeft Franck-Van Wijk op j(e)-, i-.

1)
2)
3)

W. Steller: Abriss der Altfriesischen Grammatik § 44.
J.H. Gallée: Altsächsische Grammatik IIe Aufl. § 194 en § 292.
J. Franck: Altfränkische Grammatik § 103, S. 133.
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1)

Verwijs heeft in de Taalkundige Bijdragen alle plaatsen (een 40-tal) opgesomd,
waarin hij i- (ιj-) was tegengekomen, niet alleen bij het ww., maar ook bij het
zelfstandig en bijvoeglijk nwd. Van deze 40 zijn er 19 afkomstig uit de Coutumen
van Brugge, 9 uit de 13e eeuwse oorkonden uit de omgeving van Gent, 2 (geen
part.) zijn te vinden in het werk van de Vlaming Jan Praet, 4 (waaronder één part.)
in de Naturen Bloeme. De veronderstelling van Verwijs, dat we hier te doen hebben
met een ‘Flamandisme’, misschien wel met een ‘West-Flamandisme’ is juist gebleken.
Jacobs' onderzoek van een groot aantal Middelwestvlaamse, in hoofdzaak niet
litteraire, stukken, heeft doen inzien, dat i- tot in de 12e eeuw in West-Vlaanderen
het gewone voorvoegsel moet zijn geweest. Na deze tijd is het geworden tot [ι] en
zelfs tot [ĭ]. De weergave van het prefix door i-, ie-, j- of ιj- is op te merken in
oorkonden van de 13e en 14e eeuw uit Brugge en het Brugse Vrije, uit Ieper,
2)
Roeselare, Veurne, uit Broekkerke en Broekburg en Hazebroek . Men kan gerust
zeggen in stukken afkomstig uit West-Vlaanderen en Frans-Vlaanderen, terwijl de
bovengenoemde Gentse voorbeelden op een groter verspreidingsgebied wijzen.
Jammer dat een verzameling van Oostvlaamse documenten nog achterwege
gebleven is. Deze zou ons waarschijnlijk voor Oost-Vlaanderen meer bewijsplaatsen
aan de hand hebben gedaan.
In de eerste helft van de 15e eeuw werden speciaal West-vlaamse vormen in de
teksten vervangen door Brabantse en daarmee verdwijnt dit voorvoegsel uit de
3)
geschreven taal . Natuurlijk niet uit de gesproken taal.
Hoe lang het daarin nog is blijven bestaan, is echter niet meer na te gaan. Wel
jammer is, dat Serrure, die beweert, dat vormen met i nog in West-Vlaanderen
voorhanden waren,

1)
2)
3)

Taalkundige bijdragen I, blz. 7-12 in Sprokkelingen door E. Verwijs.
De Nederlandsche dialecten in den loop der eeuwen, le deel: Het West-Vlaamsch door J.
Jacobs, blz. 67-69, 75-78, 95-96, 99-101, 101-103, 103-104, 104-105, 106-108.
J. Jacobs: Het Westvlaamsch, blz. 151-152.
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1)

van deze voor zijn tijd geen voorbeelden heeft gegeven . Tegenwoordig bestaat [ι]
2)
als voorvoegsel in de part. niet meer in Vlaanderen .
In Holland schijnt [ι] ([ i ̆] in de 13e eeuw al niet meer bekend geweest te zijn.
Leerzaam is de weergave van Nat. Bloeme VIII 172: Soete (nl. amandelen) die sijn
goet ter spise Ysonde goet, den sieken in alre wise in de Haagse en Amsterdamse
hss. door: So .... die sieke in alre wise. De afschrijver heeft blijkbaar met de weergave
van dit ysonde gezeten.
De [ĭ], waartoe ons voorvoegsel was gereduceerd, is nog verder verzwakt tot [ə],
maar ook is [ i ̆] in het zuidwesten van het taalgebied meer open uitgesproken en
zo geworden tot [ε]. [ε] wordt in verschillende dialecten, niet alleen in deze buurt,
iets meer naar achteren in de mond gevormd, hij krijgt dan de [æ]-klank.
In bijna alle West- en Frans-Vlaamse plaatsen, waarin ons voorvoegsel slechts
3)
uit een vocaal bestaat, wisselt [æ] of [ε] met [ə], in een gering aantal (34) worden
[æ] en [ε] beide gebruikt naast [ə], maar dan is het naast elkaar voorkomen nog
beperkt tot enkele vormen. [εdruτηkn] van zin 12 van de Gentse lijsten heeft in dertig
van deze plaatsen [ε]. Misschien is het staan tussen twee dentalen de reden van
de wijziging. Wat het voorkomen van [æ] ([ε]) naast [ə] in dezelfde plaats betreft,
zou dit geen gevolg kunnen zijn van de zinsmelodie? Part. die altijd [æ] ([ε]) hebben
tegenover andere die altijd [ə] hebben, vallen er niet op te merken.
De toonloze [ə] is in het noorden van het taalgebied tenslotte geheel weggelaten.
Vergelijkt men de tegenwoordige toestand met die van om-

1)
2)
3)

Serrure: Vad. Museum I, 281.
Een klein i-gebied ligt nog aan de midden-Unstrut. Daar is je- geworden tot j- en verder tot i(Wenker's Atlas no 28a ge[brochen]kaart).
Voor Nieuwkapelle (H 101) wordt eenmaal [a] opgegeven. Frings-Vanden-heuvel hebben dit
[a] genoteerd voor Noordpeene, IJperen en Hondschoote.
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streeks 1870 -er bestaat m.i. geen bezwaar tegen het materiaal van iets latere datum
aan dat van 1870 toe te voegen - dan blijkt er voor het oosten en noorden van
Noord-Nederland geen verschil te bestaan. De opgaven uit Groningen, Friesland
en van de Waddeneilanden maken van geen prefix gewag. Door Drente liep ook
toen de [ə]-grens: Wapse (F 50a), Diever (F 51), Dwingelo (G 54), Ruinen (G 48),
Hogeveen (G 74) en Zuidwolde (G 75) hadden [ə], geen prefix: Smilde (G 2), Zweelo
(G 52), Emmen (G 58) en Dalen (G 78). Stellingwerf had geen voorvoegsel, maar
voor Kuinre (F 52) (met uitz.), Oldemarkt (F 56), Eesveen bij Steenwijk (F 59a),
Steenwijk (F 60) en Steenwijkerwold (F 59) wordt ə- opgegeven en ook voor Lutten
bij Dedemsvaart (G 93).
Noordelijk Noord-Holland met Wieringen was prefixloos, alleen werd in Hoorn (E
58) toen reeds gə- gebruikt, wat daar tegenwoordig het enige prefix is.
Stellen we de gegevens van oudere datum hiernaast, dan ontkomen we niet aan
de indruk, dat in het noorden van ons land de grens tussen het prefixloze en het
[ə]-gebied zich in de laatste eeuwen niet of heel weinig verplaatst heeft. ± 1840 had
1)
Noord-Drente , waartoe ook Zweelo behoorde, evenals Groningen geen prefix. Ook
2)
Friesland bezigde dit niet . Dat het Molkwerums (F 27) dit in de 18e eeuw miste, is
3)
bekend . Voor het niet voorkomen in het 17e-eeuws Fries kunnen als bewijzen
4)
dienen, de H y n l e p r e S e e m a n s A l m a n a k o p i t 1 6 7 9 j i e r , de
Friesche Brieven van Gijsbert

1)

2)

3)
4)

In de Drentsche Volksalmanak van 1844 komt in een verhaal van een boer uit Zweelo geen
prefix voor, in het Drentsch Woordenboekje van Lestnrgeon uit Oosterhesselen van dezelfde
jaren eveneens niet. Een Drentsch gemeenteassessor met zijne twee neven op reis naar
Amsterdam verschaft ons een overvloed van materiaal. Voor Groningen is Sonius Swaagman's:
Commentatio.... de dialecto groningana… (1824) onze bron. Ook in het Groningsch Taaleigen
door J.A. (De Jager's Taalkundig Magazijn IV) vindt men ge- gebruikt.
Zie de Lapekoer fen Gabe Scroar met voorrede van J.H. Halbertsma, in Hulde aan Gijsbert
Japiks II (1827) vertalingen in het dialect van Schiermonnikoog, in Arch. v. Ned. Taalk. IV:
Bijdragen tot den Bildtschen tongval.
Winkler's Dialecticon: Mattheus VI vs. 19-30 in 18e eeuws Molkwerums.
Deze komt voor in Hulde aan Gijsbert Japiks II.

A.R. Hol, ‘Het prefix in het verleden deelwoord’

267
1)

J a p i x en het plat Fries, dat Starter in zijn S o t t e k l u c h t v a n e e n
2)
a d v o c a a t e n e e n b o e r de boer laat spreken.
In de Leeuwarder oorkonden door Fokkema nagegaan, ontbreekt eveneens vaak
3)
ge- .
Hun eigen idioom heeft de Groningse schrijvers uit de 16e eeuw gelukkig op dit
punt parten gespeeld. Een onderzoek van gedeelten uit de Kroniek van J o h .
R e n g e r s v a n T e n P o s t , die van A b e l E p p e n s t h o E q u a r t en S i c k e
B e n n i n g e en ook uit het S t a d b o e k v a n G r o n i n g e n naar de codificering
van 1425, liet zien, dat het aantal deelw. zonder ge- vrij groot is. Onder deze valt in
al de genoemde werken op de part. van bastaardwoorden op -ieren of -eren, maar
verder is er geen regelmaat te ontdekken in de uitzonderingen, m.i. een bewijs, dat
men niet met echte uitzonderingen te doen heeft, maar dat het taalgevoel de
schrijvers op dit punt in de steek liet, zodat deelw. zonder ge- door hen even
gemakkelijk werden gebruikt als die met ge-; vandaar ook de hypercorrecte vormen,
die voorkomen (zie Tschr. XLIII, blz. 172).
De ge-loze part. van de bastaardwoorden op -ieren of -eren vormen niet alleen
in de Groningse teksten een uitzondering. ‘Bij vreemde woorden is er aarzeling in
4)
het al of niet aanwenden van ge-’, verklaart Franck . De ‘westerse’ teksten, die door
mij nagegaan zijn, bevatten enkele bastaardwoorden zonder ge-. Veel meer vindt
men er in de ‘oosterse’, zo in het M a r c k e n b o e k v a n B a t h m a n , het
d a g b o e k v a n A r e n t t o e B o e c o p , in de Z w o l s c h e k r o n i e k v a n
1 5 2 0 - 1 5 2 6 , in de v e r d e d i g i n g v a n H e n d r i k H o e s e l m a n , de pastoor
van Doetinchem in 1567, in de M i d d e l e e u w s e k l o o s t e r r e g e l door Gallée
5)
meegedeeld . Bij

1)
2)
3)
4)
5)

Gijsbert Japix: Friesche Rijmelarije (uitg. 1681).
J.J. Starter: Friesche lusthof: Vermaecklijcke sotte klucht van een advocaet ende een boer,
tusschenspel van de Timbre de Cardone (Leeuwarden 1618).
K. Fokkema: Het stadsfries § 155.
J. Franck: Mnl. Gr. IIe Aufl. § 121.
Dat Marckenboek van Bathman in Overijss. Stad-, Dijk-, en Markeregten IIIe deel, 19e stuk.
Uittreksels uit het dagboek van Arent toe Boecop (uitg. v. d. Veren, tot beoef. v. Overijss.
Regt en gesch.). De verdediging van H. H. komt voor in W.L. Bouwmeester: Het Klooster
Bethlehem, Middeleeuwse kloosterregels door J.H. Gallée (Arch. v. Ned. Kerkgesch. V blz.
345-420).
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Abel Eppens merkt men nog deze eigenaardigheid op, dat het part. van worden,
wat voorkomt als versterking van de lijdende vorm invordert worden (blz. 35). sindt
becandt worden (blz. 60), bedwongen worden (blz. 78) vaak geen prefix heeft.
Hetzelfde worden ziet men in de M a r k e b o e k e n v a n E l z e n e n R e c t u m ,
in de verdediging van de Doetinchemse pastoor. In het nhd. krijgt het part. van
werden, als het hulpwerkw. is, nog tegenwoordig geen prefix.
Op grond van enkele gegevens is eveneens tot de prefix-loosheid van het noorden
van Noord-Holland in vroeger eeuwen te besluiten. In het W e s t e r - P o o r t s
1)
P r a a t j e n , dat volgens Noordegraaf te Hoorn geschreven is, ontbreekt het.
2)
Valcooch , de schoolmeester van Barsingerhorn, vergeet het soms. Karsten heeft
in de oude bronnen, die hij geraadpleegd heeft voor zijn studie: H e t d i a l e c t
v a n D r e c h t e r l a n d , in de H a n d v e s t e n v a n H o o r n , de D i j c k r e c h t e n
v a n D r e c h t e r l a n d , de W e s t f r i e s e s t a d r e c h t e n enz. wel enkele part.
gevonden zonder ge-, maar ze zijn in de minderheid, verklaart K. Natuurlijk, we
mogen al blij zijn, dat de eigen spreekgewoonte van de schrijver het gewonnen
heeft van de schrijfgewoonte, vooral omdat het schrijven van ge- iets is, dat
gemakkelijk volgehouden wordt.
Aan de Overijselse oostgrens ontbrak ± 1870 ook soms het prefix, wat ons duidelijk
wordt uit de lijsten van Denekamp met de noordelijke helft van de gemeente
Weerselo (enquête 1879 en 1895) en Ootmarsum (enq. 1895). In een stuk van 1840
uit de Lutte bij Oldenzaal zien we, dat daar toen ə- gebruikt werd, maar ook dat het
3)
even gemakkelijk werd weggelaten .

1)
2)
3)

Enkele gegevens betreffende de Noord-Hollandse Volkstaal in de 17e eeuw door W.G.
Noordegraaf (N. T. 28).
P.A. de Planque: Valcooch's Regel der Duytsche Schoolmeesters, blz. 353.
Brief v. Swooflings Hinte oet Amsterdam an zien Volk in De Lutte (Orerijss. Almanak v. 1840).
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1)

Indien de mededeling van Van Wechel overeenkomstig de waarheid is geweest,
n.l. dat de è van het part. ‘een weinigje scherp’ werd uitgesproken, zou dit
merkwaardig overeenstemmen met wat we over de uitspraak in het zuidwesten van
ons taalgebied weten.
2)
Het frappeert, dat de schrijver van de O v e r i j s e l s c h e B o e r e n v r y a g i ë
een toestand tekent, die gelijk is aan de tegenwoordige: in de regel gebruikt hij e-,
maar in een paar deelw. ontbreekt het voorvoegsel. De schrijver van de klucht: de
M a n s m o e r is het prefixloze part. praet. sterk opgevallen, immers het Twentse
3)
dienstmeisje Mette bezigt het voorvoegsel niet .
De [gə]-[ə]-grens lag in de Achterhoek ± 1870 op dezelfde plaats als tegenwoordig:
Dinxperlo (M 46), Sinderen (M 41), Varseveld (M 4), Zelhem (G 278), hadden ə-,
Gendringen (M 43), Terborg (M 5), Doetinchem (L 37), Laag-Keppel (L 35), Drempt
(F 207), Doesburg (F 264) gə-, wat eveneens wordt opgegeven voor Hummelo (F
4)
289). Ook de Lijmers had 100 jaar geleden gə- . Zutfen was ± 1870, evenals nu,
reeds een enclave in het [ə]- gebied: in alle Zutfense bronnen van deze tijd staat
ge-. Of dit in 1840 al in gebruik was? Een vorm edoan in een Zutfens stukje doet
5)
het tegendeel vermoeden .
De toestand op de Veluwe was in 1870 eveneens gelijk aan de tegenwoordige.
Dieren (F 200), Ellekom (F 201), Rheden (F 203) en waarschijnlijk Ede (F 193) en
Lunteren (F 171)

1)
2)
3)
4)
5)

A. van Wechel: De Loteling (Archief v. Ned. Taalk. IV, blz. 421-422).
Overijselsche Boerenvryagië v. Lubbert Bouckslagh en Smoddemoelen Zwenne (Amsterdam
1641) in Van Vloten: Het Ned. Kluchtspel IIe deel, blz. 231-242.
De Mansmoer. Kluchtspel (ed. 1699). De rol van Mette is klein.
Stukjes van Meister Maorten Baordman in Geld. Volksalmanakken van 1835, 1837, 1838 en
1840.
Gegevens voor Zutfen: Winkler's Dialecticon I blz. 346-348, stukjes in het Zutfens door J.
Pannekoek in de Geld. Volksalmanak van 1869, 1870 en 1872. De heer Pannekoek is een
geboren Zutfenaar en meent op grond daarvan, dat hij een gunstige uitzondering vormt op
de meeste dialectschrijvers, die vaak allerlei fouten maken (Geld. Volksalm. v. 1869, blz.
121).
In: Et Schaassenriejen (Geld. Volksalm. v. 1836, blz. 78-80). Andere part. telt dit stukje helaas
niet.

A.R. Hol, ‘Het prefix in het verleden deelwoord’

270
hadden [gə]-, Kootwijk (F 198) en Scherpenzeel (F 186) [ə]-. Voor 100 jaar was dit
1)
ook het prefix van de Hoog-Veluwe .
In Utrecht wordt voor Venendaal (F 171) en (op enkele uitzonderingen na)
Renswoude (F 190), Doorn (F 187), Driebergen (G 233) en de Vuurse (F 163a) ±
2)
1870 ge- opgegeven, maar voor Woudenberg (F 169), Oud-Leusden (F 167) , Soest
(E 164) en Eemnes (I 62) e-.
Het Gooi had voor 70 jaar [ə]-, ook de eilanden Urk en Marken. Dat een eeuw
vroeger [ə]- het Gooise prefix was, leest men uit de brief van Cornelis Daniels Gooier
3)
4)
in D e D e n k e r en dat Marken dit ook kende in die tijd, laat Betje Wolff ons zien ,
als zij een Marker op laat komen voor de eer van de bewoners van zijn eiland.
Prefixloze part. legt zij deze Marker ook in de mond.
De plaatsen ten noorden van Amsterdam hadden ± 1870 [ə]-, in Edam werd reeds
5)
geen prefix gebruikt , voor Purmerend (E 72), doch vooral voor de omgeving werd
in 1879, geen voorvoegsel opgegeven. Thans schijnt [gə]- in de stad, benevens in
Ilpendam (E 89) het pleit te hebben gewonnen.
6)
B o e k e n o o g e n ' s s t u d i e is op dit punt voor de Zaanstreek zeer nauwkeurig.
De Wijde Wormer hoorde in Boekenoogen's tijd tot het prefixloze gebied, in Jisp en
Wormer kende men de vormen met [ə]- naast die zonder voorvoegsel, in de aan de
Zaan gelegen dorpen: Oostzaan, Westzaan, Krommenie en Assendelft was het
bijna altijd [ə]-, alleen weest, had, beurd en deen waren de uitzonderingen, doch
vormen met

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Zie: De öskeskermis (Geld. Volksalm. v. 1836, blz. 78-80) en Minnebrief van een Snijersknecht
door S. (Geld. Volksalm. v. 1840).
R.A. Kollewijn gebruikt in zijn stukjes uit Oud-Leusden: Jan en zien wief, de Ruter en vijf
andere gedichtjes uitsluitend e- (Van de Schelde en de Weichsel, blz. 523-532).
De Denker IIIe deel. Vertoog no 101 (13 Dec. 1764).
Vertoog no 66 uit de Grijzaard van 30 September 1768.
Noord-Holland (noordoostelijk gedeelte door J.W. Hoogstraten. Onze Volkstaal III). Ook de
opgave van 1895 heeft geen prefix.
G.J. Boekenoogen: De Zaansche Volkstaal (1897). Ook de lijsten van 1879 voor het Zaanse
dialect en voor Zaandam hebben e-.
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1)

[ə]- stonden er naast. Dat Zaandam ± 1840 [ə]- had, weten we . De schrijver van
2)
de K a r a k t e r s c h e t s e n uit 1816 vertelt ons echter, dat aan de Zaankant in het
algemeen de voorvoeging vao ge- wordt weggelaten. Boekenoogen meent dan ook,
dat vroeger in de gehele Zaanstreek de vormen zonder [gə]- de gewone zijn geweest.
Behalve met de uitspraak uit de bovengenoemde Karakterschetsen staaft hij die
bewering met het citeren van een kinderrijm uit Wormerveer, waarin enige prefixloze
3)
part. staan, met een verl. deelw. weest uit Schaep's B l o e m t u y n t j e en met
talrijke voorbeelden uit de S a e n l a n s W a s s e n d e R o o s .
Had de Engelsman bij zijn uitspraak alleen het oog op de vlak aan de Zaan gelegen
dorpen of nam hij de kring ruimer? Een vorm weest zegt weinig, daar deze nog
tegenwoordig tot de uitzonderingen behoort in de vlak om Wormerveer liggende
dorpen, maar de overige vormen zijn te talrijk om die op rekening te schrijven van
noordelijk Noord-Holland, als althans de schrijver van de Saenlans Wassende Roos,
Joris Jansz., daaruit niet afkomstig was. Men zou dus deze gang moeten aannemen:
met de gehele streek heeft de Zaanstreek de overgang [gi]-> [ji]-> [î]-> [iə]-> [ə]
meegemaakt. Deze [ə]- is later in onbruik geraakt, doch na enige tijd weer in gebruik
4)
gekomen. Een eigenaardig verloop. Echter laat Huygens in zijn Trijntje Cornelis
alle Zaanlanders [ə]- bezigen. Maar aan de zuiverheid van het ‘Zoans’ wordt
getwijfeld, zie Kloeke: De Amsterdamsche Volkstaal voorheen en thans, blz. 13.
Betje Wolff schijnt van de boeren uit de Beemster, die ze toch jarenlang dagelijks
heeft horen spreken, ə- gehoord te hebben. Krelis Klaazen, die sijn koeien op de
5)
Hoornse Sint Lauwerens-(markt) koopt , vormt er zijn part. mee en evenzo Klaas
en

1)
2)
3)
4)
5)

Zie: Zaandammer Guurtje in de Overijss. Volksalmanak van 1846.
De Engelse schrijver G. Johnson in Karakterschetsen, zeden en gewoonten van Nederlandsche
mannen en vrouwen.
In J.C. Schaep's Bloemtuyntje (Wormerveer 1660) moet weest staan. Ik heb het echter niet
kunnen vinden in de druk van 1724.
Huygens: Trijntje Cornelisdochter. Klucht (uitg. Eymael).
Vertoog no 40 van 21 Febr. 1768 in De Grijzaard.
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Krelis, die hun harten luchten over de viering van het huwelijk van Willem V in de
1)
Beemster . Haar Beemstenaren, die in W i n t e r z a n g e n W i n t e r b u i t e n l e v e n
2)
(1775) telkens aan het woord komen, wenden het in de regel aan . En toch hoort
3)
de Beemster tegenwoordig, en ook reeds in 1870 , tot het prefixloze gebied. Allemaal
vergissingen van Betje Wolff, die zulk een fijn gehoor had voor de nuances van de
volkstaal? Ligt het niet meer voor de hand aan te nemen, dat [ə]- daar toen nog in
zwang was, doch dat het sedert is verdwenen? Nog moeilijker wordt het hierdoor
voor de Zaanstreek een omgekeerde ontwikkeling aan te nemen.
In de buurt van Limmen, Heilo en Egmond moet aan de duinkant ± 1870, ook ±
4)
1840, de grens gezocht worden . Over die Noord- en Zuidhollandse kuststreek zijn
we vrij volledig ingelicht. In 1870 hadden Egmond, Heemskerk, Zandvoort, Noordwijk,
Katwijk en Scheveningen [ə]-. ± 1840 is dit nog eens bekend uit Noordwijk en
5)
Scheveningen . Dit [ə]- kan men, wat de kustdorpen aangaat, ook gerust aannemen
voor de 18e en 17e eeuw, zoals hierna, blijken zal.
De toestand op het platteland van Holland bezuiden het IJ, is in de laatste zeventig
6)
jaar belangrijk gewijzigd. Aalsmeer (E 117) had [ə]- , maar tevens wordt het
7)
opgegeven voor Woubrugge (E 172) , Rijnsburg (E 135, enq. 1895) en Leidsen-

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)

Vertoog no 65 van 23 Sept. 1768 in De Grijzaard.
Afgewisseld met ge-, (Het leven en de uitgelezen werken van Elizabeth Wolff-Bekker door J.
van Vloten, 1866).
J. Bouman, landman in de Beemster: De Volkstaal in Noord-Holland (1871).
Althans afgaande op de stukjes uit deze plaatsen van N. Beets voorkomende in Van de
Schelde tot de Weichsel. N. Beets: Woordenlijst uit Heilo geen prefix (Taalk. Magazijn III), de
Noordhollandsche boerin uit de Camera Obscura bezigt e-, / en ge- (het meest e-), Teun de
Jager e- en ge-, de Jager en Polsdrager ge-, e-, en /. Zoals men weet, vertoefde Beets ±
1840 veel te Heilo.
Te Winkel heeft ə- ook gezien op de lijst van Ter Heide-Monster (Ts. 18, blz. 177). Zie ook:
Verhaal ener gebeurtenis te Scheveningen in den jare 1697 i. d. Scheveningse visserstongval,
de Orkaan, stukje in het Noordwijks (Overijss. Alm. v. 1836).
In de twee Aalsmeerder lijsten van 1895 komt het voor. In een gelegen-heidsstukje: Uyt de
Ouwe tijd, schets uit het Oud-Aalsmeersche leven door J. Kollen en G.W. Keesen (30 blz.
lang) is dit het prefix van de echte Aalsmeerders.
Winkler's Dialecticon IIe deel, blz. 106-108.
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dam (E 195a) (eenmaal in de lijst van 1895). Ook voor Hazerswoude (E 174), ja
zelfs komt het in een stukje in z.g. Leids dialect 3 maal voor en 2 maal in een uit
1)
Bodegraven (E 180)-Zwammerdam . Zolang deze laatste notities niet door gegevens
van elders gestaafd worden, is het gewenst tegenover hen een gepaste reserve in
acht te nemen. Misschien heeft de taal van hun geboortestreek de schrijvers parten
gespeeld. De enq. 1895 geeft voor Bodegraven ge- op.
Nog in 1895 komen in de Goudse (2 lijsten) en Woerdense lijsten deelwoorden
voor met e-. [ə] was daar aan bet verdwijnen, werd althans alleen nog door oude
arbeiders gebruikt. In ons moderne materiaal wordt er in deze plaatsen niet meer
van [ə]- gerept.
Ook Moordrecht had toen [ə]-, in 1879 was dit in Ouderkerk (K 12) evenmin
2)
onbekend als in Krimpen aan de IJsel (K 51) .
Een ander uitzonderingsgebied vormde Vlaardingen nog in 1880. Immers wordt
als speciale bijzonderheid van het Vlaardings vermeld, dat ‘de g- in de verl. deelw.
3)
wordt weggelaten’ .
De volkstaal van de steden: Amsterdam, Haarlem, waarschijnlijk Leiden, zeker
Den Haag, Rotterdam en Dordrecht had de gehele 19e eeuw [gə]-. Over het prefix
daar in vroeger eeuwen zal hieronder uitvoerig gesproken worden.
De toestand op de Zuidhollandse eilanden lijkt in de laatste zestig, zeventig jaar
4)
niet gewijzigd te zijn, alleen het voormalig eiland Goederede had [ə]- .
In Zeeland vraagt Noord-Beveland eerst onze aandacht. De vertaling in Winkler's
Dialecticon in het dialect van dit eiland

1)

2)
3)

4)

Stukjes uit Van de Schelde tot de Weichsel: Jan Pouwels (Hazerswoude) door C. de Vos.
Hoe 'k men Margie kreeg (Bodegraven, Zwammerdam) door J. Knoppers W. Czn. en Uit het
Leidsche Volksleven door C.H. Dee.
Zie: V. d. Schelde tot de Weichsel, blz. 211-212: De weuning van Jan van Maertes.
Het dialect van Vlaardingen door: A.F. Stolk (Noord en Zuid III). Winkler's Dialecticon IIe Deel,
blz. 150-151 bevat de gelijkenis v. d. Verl. Zoon in het Vlaardings. Ook hierin staat e-, de
tongval van Maassluis wordt op blz. 152 ouderwetser genoemd dan die van Vlaardingen.
Oud Beierland had ± 1860 gə- tenminste in de stukjes van A. Hoogwerf: Cypres-, zilver-,
goud-, oranjelovers staat dit, ook in Winkler's Dialecticon, IIe deel, blz. 157-159, Goudswaard
had gə- (V. d. Schelde t. d. Weichsel, blz. 188-190) tevens verschaft ons de enq. van. 1879
opgaven voor verschillende plaatsen daar; ook Brielle had dit (Dialection IIe deel, blz. 160-161)
en Hellevoetsluis-Nieuwenhoorn (enq. 1879) evenals Flakkee (opgaven voor verschillende
plaatsen in de enq. 1879, Dialecticon IIe deel, blz. 167 - 169, V. d. Sch. t. d. W., blz. 155-187),
eveneens de stad Dordrecht (enq. 1879, Dialecticon IIe deel, blz. 154-155), IJselmonde
(Ridderkerk) (enq, 1879, V. d. S. t. d. W., blz. 191-208).
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1)

heeft e-, ook Verschuur geeft ə- op . En dat terwijl onder geen van de tegenwoordige
gegevens, die van alle plaatsen op Noord-Beveland afkomstig zijn, één enkele vorm
met [ə]-voorkomt en het is niet aan te nemen, dat alle dialectsprekers van ± 1900
reeds gestorven zouden zijn. Een verandering, die in Aalsmeer en op het platteland
van Zuid-Holland nog te begrijpen is, doordat daar het contact met mensen van
elders, bv. met die van de grotere plaatsen, veel nauwer is geworden, is moeilijker
aan te nemen voor het afgelegen Noord-Beveland. En dan is onder de oude
Aalsmeerders en de bewoners van de Krimpenerwaard de oude spreekgewoonte
nog bewaard gebleven, doch hier op Noord-Beveland is er niets meer van over.
Werd misschien het part. met ə- omstreeks 1900 alleen nog maar gebruikt door de
bedaagden? Immers dit valt op: op de lijst van 1879 staat slechts ge- naast he-.
Of men ± 1870 op Walcheren [gə]- ([hə]-) naast [ə]- bezigde? Winkler's Dialecticon
heeft voor Walcheren ge- en he- door elkaar, voor Arnemuiden e- (I 85), doch Heins
2)
schrijft in zijn Walcherse Schetsen slechts ge- .
Zuid-Beveland heeft de hele 19e eeuw [ə]- gehad, het is tenminste ± 1850 bekend
uit het land van Goes. Dit [ə]- wordt dan tegenover [gə- van Zeeuws-Vlaanderen
3)
gezet .
Dat [ə]- behoorde tot het 17e-eeuwse Zeeuws is te veronder-

1)
2)
3)

A. Verschuur: Klankleer van het Noord-Bevelandsch (1902), ook opgave van Verschuur voor
Kats in 1895.
Walchersche Schetsen en vertellingen door Heins (1875).
Opmerkingen nopens het taaleigen van Zuid-Beveland door G.T. Callenfels (Nieuw Ned.
Taalmagazijn), Over het taaleigen der boeren van het kanton Axel door H.J. van Eck (Archief
v. Ned. Taalk. II, 1849-1851), Enige bijzonderheden van het Zeeuwsche taaleigen, vnl. in het
disrict Sluis (Magazijn v. Ned. Taalk V, 1851).
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1)

stellen uit het V i s s c h e r - p r a e t i e van J. Hobius . Hierin vertelt Martijntje, de
schoonste van ons Schouwen: ‘ist wat lang eleen’. Een veertig jaar later laat Joos
2)
Klaarbout in zijn K l u c h t v a n h e t K a l f al zijn personen, behalve de procureur,
geregeld e- gebruiken.
De zeeman uit Everaerts spel: G e w i l l i g h L a b u e r e n d e V o l c v a n
N e e r r y n g h e , die de ‘Zeeuse tale’ heet te spreken, zegt echter gə-.
[ge]- wordt in het algemeen als Zeeuws-Vlaams beschouwd, maar in 1873 wordt
3)
edae zowel Kadzands als Zuidbevelands genoemd . Een vorm dus, die zou
aansluiten bij de tegenwoordige [ə]- vorm van Kadzand (I 103) en Retranchement
(I 105).
Dat Frans-Vlaanderen in deze tijd è had, een voorvoegsel dat voor klinkers en h
4)
geheel wordt weggelaten, weet ons De Bo mee te delen . De Coussemaker laat
5)
ons dezelfde è zien in verschillende dialectproeven uit deze streek . De schrijfwijze
è doet de klank [ε] vermoeden. Winkler's Dialecticon wijst ons op een ê uitspraak
naast è voor Ieper'en Poperingen, maar voor het Veurner ambacht en
6)
Frans-Vlaanderen is het ook hier è . Met ê wordt bedoeld de klank van het Franse
être (blz. 378), dus de [ε.]. Omstreeks 1840 moet het prefix in de eerste twee plaatsen
7)
dezelfde klank gehad hebben . De jongste onderzoekingen hebben wel [ε] en [æ]
naast [ə] (een enkele keer [a]) aan het licht gebracht, echter geen [ε.]. Ook Frings
8)
en Vandenheuvel hebben ȩ̇ (met a en natuurlijk met ə) opgemerkt ,

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Opgenomen in de Zeeusche Nachtegaal (1623). Behalve dit eleen komen in het
Visscher-praetie, evenals in het Dubbel-boere-praetje, slechts part. met ge- voor.
Te Middelburg in 1662 uitgegeven.
Opmerkingen over het Zuidbevelandsch taaleigen door J. Koussemaker Pzn. (Taal-en
Letterbode IV, blz. 223-235). De enq. van 1895 heeft voor Kadzand ge-.
L.L. de Bo: Westvlaamsch Idioticon (1873), blz. 342.
Quelques recherches sur le dialecte flamand de France par E. de Coussemaker (1859).
Winkler's Dialecticon II, blz. 377-402.
nl. die van fête. Belgisch-Museum I, blz. 396-407: Straettael van Yperen door Lambin, IV,
blz. 154-155, IX, blz. 213-215.
Th. Frings und Jozef Vandenheuvel: Die Südniederlandischen Mundarten. Teil I. Texte. Einl.
S. XV wordt ə het teken genoemd voor de gereduceerde klinker, ook is de uitbeelding ȩ. c
onder een vocaal wijst op een open kwaliteit (Einl. S. XIV).
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maar geen gerekte klank. Heeft men in de 19e eeuw wel nauwkeurig deze klank
waargenomen?
Gaan we nu het gebruik in Holland en west-Utrecht tussen het IJ en de grote
rivieren in de 17e en 18e eeuw bekijken.
D e H o l l a n d s c h e S p e c t a t o r bevat enkele vertogen, die waarschijnlijk in
de Haarlemse volkstaal zijn geschreven, nl. die, waarin een Haarlems wevertje en
1)
zijn neef hun hart uitstorten , ge- is daarin het prefix.
Pieter Langendijk, die een groot gedeelte van zijn leven te Haarlem gewoond
heeft, laat in zijn blijspelen al zijn personen, al mag hun spreken verder niet vrij zijn
van dialectische eigenaardigheden, ge- gebruiken, doch de boeren uit de omtrek
krijgen e- toebedeeld. e- is het voorvoegsel van Krelis Louwen, die op een hofstede
buiten Haarlem woont; van zijn vrouw, die vroeger ‘herenmeid’ is geweest en zijn
gewaande stief-dochter is het ge-; in Don Quichot is e- het voorvoegsel van Sanche
2)
Pance, van de rijke boer Kamacho en zijn boeren-vrind .
Haarlem schijnt in de 18e eeuw dus [gə]- gezegd te hebben. 17e-eeuwse
Haarlemse volkstaal is mij niet bekend, zodat niet is vast te stellen, of men in deze
stad toen [ə]- gebruikte.
Dat Leiden in de 17e eeuw [ə]- bezigde, is op te maken uit Barons klucht van
L i c h t h a r t e n A e r s g a t s o n d e r s o r c h , die te Leiden onder de burgerij
heet te spelen, echter niet uit die van K e e s L o u w e n o f t e D e n G h e s c h o r e n
3)
B o e r . Le Francq van Berkhey wendt in het laatst van de 18e eeuw in een
4)
dialectisch gekleurde tekst eveneens ge- aan . Maar in ‘De Hellevegen in de
Trekschuit’ staat op blz. 10: eworden.
Tot de Haagse volkstaal van de 17e eeuw behoorde [ə]-.

1)
2)
3)
4)

o

Vertoog n 187 en 273 uit de Hollandsche Spectator van Justus van Effen IIe druk (1756).
Krelis Louwen of Alexander de Grote op het Poetenmaal (uitg. Letterk. Pantheon) en Don
Quichot op de bruiloft van Kamacho (ed. 1736).
J.Z. Barons Klucht van Lichthart en Aersgat sonder sorch (ed. 1643) en van Kees Louwen
ofte Den Gheschoren Boer (ed. 1667).
In: De Politieke Hollandsche Koewacht (1787).
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Huygens laat het zijn Haagse vrijers zeggen in zijn V o o r h o u t . Maar niet alleen
tot de taal der lagere standen moet dit [ə]-gerekend worden, ook tegenover de
1)
dames uit Huygens' eigen omgeving als Dorothea van Dorp en Maeyke de Bye
klonk het misschien wel huiselijk, maar was het niet ongepast. In de brief deed men
zijn best ge- te schrijven, doch aan Geertrui Huygens' pen is eenmaal een e2)
ontsnapt . Ook is het geheel weglaten van het voorvoegsel in de brieven van de
familie Huygens en Dorothea van Dorp te constateren. Constantijn zelf spreekt van:
3)
schreeven glas en tergde lamm'ren , Geertrui van worde (174, 18), Susanna
meerdere malen van comen. Deze twee laatste vormen kan men aan schrijftraditie
toeschrijven, maar de andere zijn waarschijnlijk afkomstig uit de taal van de
omgeving.
De Haagse uitgever I. Burghoorn gebruikt in zijn bundel: K l u c h t - h o o f d i g e
S n o r r e - P y p e n / q u a c k e n e n Q u i n c k s l a g e n van 1644 in de regel e-.
In d e g e l u k t e l i s t o p D r i e k o n i n g e n a v o n d (1715) van de Haagse
4)
auteur Jan van Hoven bezigen alle personen met uitzondering van de oude vrijer
Egbert ge-. Hebben we hierin een aanwijzing te zien, dat in Den Haag [ə]- in het
begin der 18e eeuw aan het verdwijnen was, dat alleen oudere enigszins ouderwetse
mensen hun part. nog met [ə]- vormden? Dezelfde Van Hoven kent in zijn
5)
S c h i l d e r i j v a n d e H a a g s e k e r m i s tenminste slechts ge-, terwijl in zijn
R a r e k i e k v a n d e A m s t e r d a m s c h e k e r m i s e- weer een paar keer aan
den dag treedt.
De Haagse schoolmeester, die in zijn W o o r d e n b o e k j e ,

1)
2)
3)
4)
5)

De gedichten van Constantijn Huygens door J.A. Worp le deel, blz. 165-183 en blz. 202-206
(1607-1623).
J.H. Kern: Over de taal van de brieven van Huygens zusters en D. van Dorp (Ts. 48, blz.
41-113).
Ged. v.C. Huygens, deel I: Aan Dorothea van Dorp, blz. 165-166, vs. 31, aan Maayke de Bye,
blz. 202-206, vs. 427.
J. van Hoven: De gelukte list op Driekoningenavond (1715).
J. van Hoven: Schilderij van de Haagsche kermis nevens de Rarekiek van de Amsterdamsche
Kermis (Den Haag 1715).
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1)

onlangs door prof. Kloeke in de Koninklijke bibliotheek gevonden de vormen opgeeft,
die hij in zijn tijd (± 1730) voor juist hield, vermeldt het voorkomen van e- in zijn tijd
niet meer.
Ook Delft had in de 17e eeuw [ə]-. Immers laat Westerbaen in zijn: o P u l c r a
2)
capita, si cerebrum haberent ofte Leege tonnen rasen meest ,
de Haagse schutters de spot drijven met hun Delftse collega's en de persiflage bevat
herhaaldelijk e-, Voelden de Hagenaars dat toen al als onbeschaafd? In Steyns
klucht: L a m m e r t M e e s e o f K l u c h t v a n d e M e l c k b o e r , die te Delft
3)
speelt, is e- bijna het enige voorvoegsel .
Voor het [ə]-gebruik in Rotterdam vinden we een getuigenis in U l t r a j e c t i n a
4)
Umbracula ofte Lind- en -iepeloff van JansKercken-hoff .
Joffer-peuckel, een ‘Hollandts moertjen’ - haar moeder woonde bij een ‘bregg’ te
Rotterdam - vormt haar part. met e-.
De Rotterdamse schilder en koopman Frans Greenwood heeft in zijn
B o e r e - P i n x t e r v r e u g d , een vuil gedicht, enkele dorpsbewoners sprekende
5)
ingevoerd. En we zien, dat in deze gesprekken de deelw. e- hebben . Is deze e
bedoeld als eigenaardigheid in de taal van de omgeving, niet meer van de stad zelf?
6)
Nog in het laatst van de 18e eeuw had Maassluis [ə] .
Het gebruik van dit prefix in het Amsterdams van de 17e eeuw na te gaan is
interessant. Zelfs in S. Coster's Sinnespel 't S p e l v a n d e n R y c k e man kan
men het vinden, als de Ghemene man de woorden van Griet, het hoenderwijf, her-

1)
2)
3)
4)

5)
6)

G.G. Kloeke: Haagse volkstaal uit de 18e eeuw in Ts. deel 57, blz. 15 vlg.
Gedichten van J. Westerbaen (ed. 1657) onder Minnedichten le boek.
A.V. Steyns Lammert Meese of Klucht van de Melck-boer tot Delft (anno 1661).
C.G.N. de Vooys: Een Utrechtse navolging van Huygens' Voorhout (Ts. 40, blz. 67). De vrijer,
‘een stichtsen kneuckel’, stelt ons, evenals die in Ultrajectina Tempe ofte St. Jans Kerck Hoffs
versch wandelgroen (van R. Oppeveld, Utrecht 1640), wat het Utrechts betreft teleur. Hij
bezigt geen part.
Bedoeld gedicht is in 1773 te Rotterdam uitgegeven.
Wat blijkt uit de 55e Brief van de S a r a B u r g e r h a r t , waarin een oude Maassluizer visser
aan het vertellen is.
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haalt: e- zegt ook de Doctoor. Alle Amsterdammers in Hooft's W a r e n a r en
Bredero's S p a e n s c h e n B r a b a n d e r vormen er hun part. mee. Wel zijn beide
schrijvers in hun weergave van de volkstaal niet geheel consequent en komen
enkele ge-'s in iedere rol voor, maar toch is het aantal uitzonderingen zeer gering,
behalve in de taal van Ritsert en Rijkert, de ‘voornamere’ burgers in de Warenar,
en in die van Robbeknol, de straatjongen, die van alle markten thuis is, in de
Spaenschen Brabander.
[ə]- is het prefix in het dialect van Vondel's Rommelpot. Ook W.D. Hooft deelt het
in dezelfde tijd de Amsterdammers van zijn kluchten toe.
Even later gebruikt Jan Zoet het, al is het dan niet uitsluitend, in zijn
J a l o e r s c h e n P e k e l h a r i n g (van 1637), Jan Vos in zijn k l u c h t v a n O e n e
(van 1642). In Isaac Vos' werk: I e m a n t e n N i e m a n t (van 1645), k l u c h t
v a n d e M o f (van 1642), evenals in die v a n d e M o f f i n (van 1643) en die van
R o b b e r t L e v e r w o r s t (van 1650) komt men het tegen.
M. Fokkens is er wel zuinig mee in zijn klucht van de V e r l i e f d e G r i j s e r t
(ed. 1654), maar toch wendt hij het aan. Behalve de hier genoemde zijn er talrijke
andere kluchten uit de eerste zeventig jaren van de 17e eeuw op te sommen, waarin
men hetzelfde e- ziet.
Onder invloed van het streven van N.V.A. een eenvoudige en natuurlijke taal, die
zo dicht mogelijk aan de beschaafde spreektaal naderde, ook op het toneel te
1)
gebruiken, zien we de volkstaal uit vele kluchten verdwijnen en daardoor is het
prefix slechts ge-. In Joan Pluimer's d e b u i t e n s p o r i g e J a l o e r s c h e (van
1681) staat de Waterlandse dienstbode, Krelisje, met haar e- alleen. Aan H. Angelkot
in zijn V e c h t e r schijnt ge- toch voor Vechter, schoenlapper en brug-

1)

Zo uit de Bekeerde Alchimist of Bedroogen Bedrieger van D. Lingelbach (1680), Jaloerse
Lammert van Jasper Lemmens (1680), uit Focquenbroch's Min in het Lazarushuis (1674) en
de Verwarde Jalouzy (1661).
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1)

ophaler, met zijn omgeving, te dwaas geklonken te hebben .
In Asselijn's J a n K l a a s z . o f d e G e w a a n d e D i e n s t m a a g d komt ein iedere rol een paar maal voor, alleen moeder Diewertje is er royaler mee. Ook in
de vervolgen ziet men e- nog wel, doch het wordt zeldzaam. Dit is ook het geval in
de S t i e f m o e r . Echter vindt men het helemaal niet in de D o b b e l a a r (van 1692),
de S p i l p e n n i n g (van 1693) en een J u f f e r t j e n a a r d e m o d e , waarin
personen behorend tot de gegoede burgerij met hun personeel optreden. Toch kan
men in deze stukken wel andere Hollandse dialect-eigenaardigheden opmerken.
Ook in de stukken van Bernagie komt men slechts ge- tegen, evenwel kan men dit
verklaren uit Bernagie's opzet in zijn stukken al het aanstotelijke, dus ook in de taal,
te vermijden.
Nog een voorbeeld voor het [ə]- gebruik in Amsterdam ± 1680 is te vinden in het
N i c k e r s p r a e t j e , een pamflet verschenen in de tijd van het rumoer om Asselijn's
2)
Jan Klaasz. . In dit geschrift, dat een schildering wil geven van de gevoelens in de
kringen der rechtzinnige Doopsgezinden, zijn Fijnman en zijn zuster aan het woord.
Het ligt voor de hand aan te nemen, dat ook de taal van bedoelde kringen wordt
weergegeven. En: broer en zuster gebruiken bijna uitsluitend e-.
Bekijken we nu nog het werk van de Amsterdammer A. Alewijn, dan merken we,
dat in P h i l i p p i j n , M r . K o p p e l a e r (van 1707) en J a n L o s o f d e n
B e d r o g e n O o s t - I n d i e s v a e r (van 1721) alle personen ge- zeggen, terwijl
hij in zijn B e d r o o g e W o e k e r a a r (van 1702) e- alleen bij nabootsing van de
boerentaal bezigt. Immers Karel en zijn knecht Fop wenden e- aan in het gedeelte
van hun rol, dat zij boeren moeten uitbeelden.
[ə]- lijkt me in het begin van de 17e eeuw het Amsterdamse voorvoegsel in alle
kringen. Geleidelijk is dit in de taal van

1)
2)

Het stuk is van 1680, Angelkot is apotheker te Amsterdam geweest.
In Jan Klaasz. of de Gewaende Dienstmaagd (uitg. Zwolsche herdr.) zijn in de Inl. blz. XXI-XXIV
en XXVII-XXX gedeelten hieruit opgenomen.
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de hogere standen vervangen door [gə]-, naarmate deze hun best deden hun spreken
in overeenstemming te brengen met de zich vormende algemene spreektaal. In tal
van kluchten zien we dit dan ook door de hogergeplaatsten en meer ontwikkelden
uitsluitend gebruiken, terwijl de personen uit de lagere standen nog [ə]-zeggen.
Langzamerhand dringt [gə]- onder deze door en in het begin van de 18e eeuw
schijnt, ook onder hen, [ə]- te hebben afgedaan.
Gaan we een stuk na, dat te Dordrecht in 1660 is uitgegeven nl. d e k l u c h t
v a n d e S c h o e s t e r o f G e l i j k e m o n n i k e n , g e l i j k e k a p p e n , dan
valt het op, dat daarin alle personen tot de schoenmaker en zijn knecht toe, steeds
ge- gebruiken.
1)
In de blijspelen van Van Paffenrode nl. F i l i b e r t o f o u d m a l e n H o p m a n
U l r i c h o f d e B e d r o o g e G i e r i g h e i d is eveneens ge- het enige voorvoegsel
en toch krijgt men de indruk, dat Van Paffenrode de taal van zijn volkstypen reëel
heeft weergegeven en treft men eigenaardige uitdrukkingen in zijn stukken aan, die
nu nog in de taal van de streek om Gorkum bekend zijn. Van Paffenrode was echter
een Gorkumer van geboorte en hij heeft in die plaats een groot gedeelte van zijn
leven gewoond. De gedeelten uit de klucht van F r a n s J o p p e e n G e r r i t g e
d e l i c h t van zijn stadgenoot Van Muyr, voorkomend bij Van Vloten en Van
2)
Moerkerken, hebben dat ge- ook .
Overzien we nu de gegevens van het platteland rondom en tussen de
bovengenoemde Hollandse steden. Dat Langendijk in de 18e eeuw zijn boeren om
3)
Haarlem [ə]- in de mond legt, is reeds opgemerkt . Als Van Effen in zijn
Hollandsche

1)
2)

3)

Gedigten van J. van Paffenrode XIe druk van 1705. Van Paffenrode is in 1673 gesneuveld
bij het beleg van Maastricht.
Het is mij niet gelukt de kluchten van de Gorkumer H. van Muyr in handen te krijgen. Het
gedeelte uit de Vrolijke Ketelboeter opgenomen in Van Vloten: Het Ned. Kluchtspel, blz.
170-172 heeft ge-.
o

Vertoog n 7 (1731) uit de Hollandsche Spectator. Er wordt hierin gesproken over de
Haarlemmerweg. Ook in zijn Boertige beschrijving van den Amsterdamschen schouwburg.
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S p e c t a t o r verslag geeft van het gesprek tussen twee buitenmensen (een
herbergier en een smid) uit de buurt van Haarlem is het weer e-.
De omgeving van Den Haag had volgens Huygens in de 17e eeuw e-, wat blijkt
uit de taal van de boer en de boerin, de schipper en zijn knecht uit Hofwijk, van de
boer in zijn Zedeprint van een boer, ook van de zeelui in zijn S c h e e p s p r a e t .
1)
W.D. Hooft is het, afgaande op zijn H e d e n d a e g s c h e V e r l o r e n S o o n ,
hierin met Huygens eens.
Gramsbergen deelt e-in zijn K l u c h t i g h e T r a g o e d i e o f d e n H a r t o o g
v a n P i e r l e p o n alleen toe aan de boer, die lid is van de Noordwijkse kamer en
aan de toneelspelers, die op boerse manier Pyramus en Tisbe ten tonele brengen.
Of Bredero's boeren wonen in ‘Ouwerkerk’, zoals in de k l u c h t v a n d e K o e
2)
of dat het Waterlanders blijken, zoals Bouwen en zijn vrouw in de G r i a n e , e-is
hun voorvoegsel.
Nog een paar getuigenissen voor het [ə]- gebruik ten zuiden van Amsterdam. Het
3)
Amstelveense Luytje beweert in J. van de Veens: R a s e b o l s C a h o s : Wel nou
ast alle-seyt is, waarin ik e- tot eseyt zou willen rekenen.
Alewijn's parodie L a t o n a o f d e V e r a n d e r i n g d e r B o e r e n i n
K i k v o r s c h e n heeft overal e-. Alewijn sleet zijn vrije tijd op zijn buiten bij
's-Gravenland. Aardig is ook een beschouwing van Alewijns: B e s l i k t e S w a a n t j e
e n D r o o g e F o b e r t o f d e B o e r e n r e c h t b a n k (ed. 1715) en van de
P u i t e r v e e n s c h e h e l l e v e e g (ed. 1720), het vervolg daarop. In het eerste
stuk is e- bijna uitsluitend in gebruik bij de echte Puiterveners, alleen Swaantje staat
4)
met haar ge- aan de kant van jonker Jan, de schout, de secretaris.

1)
2)

3)
4)

ed. 1640. Waren Bijtebier en Schente-keucken met hun: schilderde poort en stoffeerde tafel
uit Noord-Holland boven het IJ afkomstig?
Zie A.A. Verdenius: Vreemde taalelementen in onze kluchten en blijspelen (N.T. XXI, blz.
170). Voor Waterland als woonplaats van Bouwen en Nel pleit ook de enige prefixloze vorm,
die ik bij Brederode ben tegengekomen: kleurde.
J. v. d. Veens: Rasebols Cahos in zijn Overzeesche Zege- en Bruylofts-zangen (1632).
Op een uitzondering na op blz. 36.
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In het tweede is e- verdwenen, ook alle Puiterveners wordt ge- in de mond gelegd.
Geraakte [ə]- toen op het platteland in onbruik? Dat zeker niet, maar mogelijk werd
Alewijn, toen al jaren in Indië, minder vast op het Hollandse dialect.
J. van Elsland rekent e- tot de boerentaal, wat blijkt uit zijn D r o n k e n J a a p
d e B o e r o p h e t C o n c e r t en zijn M o r g e n s p r a a k t u s s e n J a a p e n
K e e s o v e r d e v a l v a n F a ë t o n . In Jan Pook's R o m m e l z o o d j e n (van
1709) is het het voorvoegsel van Jaap, de boer, die ‘van Nuwersluis (blz. 35) van
halfwegen Uitert’ komt, echter niet dat van de Zuidnederlandse Harlequins.
Voor het midden van de 18e eeuw hebben we nog een voorbeeld in de
Zaamenspraak tussen een vernoegd akkerman, een dankbaar
1)
k o o p m a n e n e e n t r e u r i g e w a a r d g e l d e r .Deakkermanis e-toebedeeld,
de koopman ge-.
Traditionele boerentaal in al deze geschriften? Geen weergave van de werkelijke
toestand? In zoverre niet dat men uit deze werken precies de grenzen van een
bepaald gebruik kan aflezen. Maar hoe kwamen de schrijvers aan het dialect? Zij
trachtten toch - terwille van het komisch effect - weer te geven, als zij zelf tenminste
geen dialectsprekers meer waren, wat zij in hun omgeving, hetzij van hun
stadgenoten, hetzij van de bewoners van de dorpen uit de buurt of van vreemdelingen
meenden gehoord te hebben. Natuurlijk kunnen zij zich op enkele punten vergist
hebben, maar als men bij verschillende schrijvers dezelfde eigenaardigheden
aantreft, kan men gerust daaruit conclusies trekken.
Zo merkt men op, dat wanneer bewoners van de Vechtstreek sprekende worden
ingevoerd, men deze [gə]- in de mond legt. Langendijk laat in D e
W i s k u n s t e n a a r s niet alleen de waard uit Loenen bij Utrecht, maar ook de
voerlui en de dienstbode aldaar ge- aanwenden. Als in het W e d e r z i j d s

1)

o

Pamflet n 17838. De waardgelder gebruikt geen part. Het pamfletje is geschreven kort na
het sluiten van de vrede van 1748. De boer wil in Amsterdam gaan feestvieren.
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H u w e l i j k s b e d r o g , dat te Utrecht speelt, Fop zich als boer moet melden, doet
hij wel zijn best een soort dialect te spreken doch dit dialect heeft ge-. In de
gesprekken van Lucas Rotgans' B o e r e n k e r m i s zijn eigenaardigheden op te
merken, die zeer waarschijnlijk toen behoorden tot de taal van de Vechtstreek ten
noorden van Utrecht. De overgang van de inter-vocalische d tot j of w, het niet
uitspreken van de slot-n zijn bijzonderheden, die over een grotere streek verspreid
zijn, maar het gebruik van leggen in de betekenis liggen, van vier voor vuur, meulen
1)
voor molen, gezeit voor gezegd kan men zeker tot het Hollands-Utrechts rekenen .
En alle personen, tot de oude ‘grijn’ en het ‘besje’ toe, kennen alleen ge-.
Ook aan de Zuidnederlanders wordt door alle Hollandse Schrijvers ge- toebedeeld,
ge- is het voorvoegsel van Caspar, de kok uit de W a r e n a r , van Jerolimo in d e n
S p a e n s c h e n B r a b a n d e r , van Andrea in A n d r e a d e
P i e r e - P e e r d e k o p e r . van Olyvier, de kok uit de J a n S a l y , van Abraham in
de H e d e n - d a e g s c h e V e r l o r e n S o o n , van de Antwerpenaren in T r i j n t j e
C o r n e l i s . Het e- van de Hollanders omgekeerd bij Brabantse of Vlaamse schrijvers
op te sporen, is mij niet gelukt.
Er blijkt uit het bovenstaande wel duidelijk, dat nog in de 17e en 18e eeuw het
vasteland van Holland bezuiden het IJ één aaneengesloten [ə]-gebied was. De
tegenwoordige [ə]-plaatsen zijn de resten hiervan. In de overige is [ə]- verdwenen
onder invloed van de algemene spreektaal, die zich langzamerhand in bepaalde
kringen in de steden begon te ontwikkelen? Deze taal had als prefix het zuidelijke
[gə]-, dat tevens al eeuwen lang het prefix was van de geschreven taal. Bij het
aanpassingsproces van eigen dialect aan algemene spreektaal werd [ə]- opgegeven.
Het proces, in de steden begonnen, zette zich voort op de dorpen en is in onze tijd
nog niet geheel afgelopen.

1)

K.H. Heeroma: Hollandsche Dialectstudies voor leggen-liggen, kaart 4 en blz. 103; voor
vier-vuur kaarten 19 en 23, blz. 93-95; voor meulen kaart 25, blz. 89; voor gezeit kaart 7, blz.
28.
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De tegenwoordige [ə]-plaatsen blijken niet alleen, wat deze bijzonderheid betreft,
relictplaatsen te zijn. Immers het tegenwoordige verspreidingsgebied van [ə]- is
1)
bijna gelijk aan dat van vier en vrijwel gelijk aan dat van stark . Verschil zien we bij
2)
de plaatsen langs de Nieuwe Waterweg en Terheide . Maar al zegt men in deze
3)
plaatsen tegenwoordig al [gə]-, dit [gə]- is er toch van zeer recente datum . In
4)
Terheide was in 1879 [ə]- ook nog bekend . De Zuidhollandse eilanden, het eiland
van Dordrecht uitgezonderd, hebben echter volgens deze kaartjes de vormen van
5)
de relictgebieden op het vasteland .
Als [æ]-plaatsen in een groot [a]-gebied heeft Te Winkel ons op het vasteland
6)
van Holland dezelfde aangewezen , alleen is het relictgebied in het Zuidoosten wat
groter: ook het westelijk deel van de Alblasserwaard hoort er toe en een strook ten
westen van de Hollandse IJsel, die tot even over de Leidse Rijn reikt en Bodegraven
en Woerden omvat. De 19e-eeuwse bronnen hebben in deze buurt [ə]-vormen voor
verschillende plaatsen aan het licht gebracht. De Zuidhollandse eilanden gebruiken
met uitzondering van Brielle, Nieuwenhoorn, Hellevoetsluis en Dordrecht eveneens
[æ].
Hoever het [ə]-gebied in de 17e eeuw oost- en noordwaarts reikte? Utrecht heeft
er, voorzover we kunnen nagaan, niet toe behoord. Ook de streek langs en tussen
de grote rivieren niet. In Gorkum gebruikte men toen wel [gə]- en waarschijnlijk ook
in Dordrecht. Rotterdam lijkt mij te hebben gestaan aan de kant van Gouda, Delft
en Vlaardingen. Het [gə]-gebied vormde dus toen een wig in het [ə]-gebied. De top
er van lag even ten noorden van Utrecht. Immers dat toen Eemland, het

1)
2)

3)
4)
5)
6)

K.H. Heeroma: Hollandsche Dialectstudies, kaartje 23.
In het Gooi, dat [ə]- heeft, zegt men vuur, geen vier zoals in de overige relictgebieden. Ook
een klein getal plaatsen grenzend aan de kustdorpen gebruikt stark, eveneens is het
stark-gebied van de Krimpenerwaard wat groter.
Zie blz. 16.
Zie blz. 16 noot 3.
Behalve Overflakkee op het stark-kaartje.
J. te Winkel: De Noord-Nederlandsche tongvallen. De lange [æ] blz. 68-70. Echter behoort
tot het [æ-]gebied Terhei niet, maar wel Den Haag; Aalsmeer en het Gooi hebben eej en ā.
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Gooi, Amstelland en de omgeving van Woerden met de Krimpenerwaard [ə]- hadden,
is wel duidelijk.
De grens tegen het noordoosten vormden de Utrechtse en Veluwse heuvels,
evenals dit tegenwoordig nog vrijwel het geval is. Dat Austerlitz en Maarsbergen (F
185a) [gə]- hebben is hiermee niet in tegenspraak, immers deze plaatsen zijn nieuw.
De enkele bewoners van deze oorden stonden tot voor ± 50 jaar kerkelijk onder
Zeist (E 229) en Doorn (F 187). Ook de als veenkolonie opgekomen plaats over de
heuvels, Venendaal (F 191), is betrekkelijk jong. Tot 1566 toe maakte de veenstreek
hier deel uit van de parochie Rhenen, wat Renswoude (F 190) tot 1384 heeft gedaan.
In het midden van de 16e eeuw heeft een Antwerps burgemeester de vervening
met kracht ter hand genomen. Door zijn toedoen zijn er hier een driehonderdtal
1)
Zuidnederlanders te werk gesteld . Waarschijnlijk is het aan invloed van hun spreken
te wijten, dat het ‘Veens’ zich in meer eigenaardigheden bij het zuiden en westen
2)
aansluit .
De buurtschap Ederveen (F 192) is in het laatst van de 19e eeuw pas opgekomen.
Het lijkt me, dat Ede (F 193) vroeger de [ə]- van de Veluwe heeft gehad. In uitspraak
van de î en van muis, ook in het gebruik van jij komt Ede met de Veluwe overeen.
De toestanden te Ede zijn de laatste jaren door vestiging van nijverheid- aldaar,
door het garnizoen en door het toeristenbezoek sterk gewijzigd. 100 jaar geleden
3)
was het nog een klein dorpje . Mag men in het dorp Lunteren (F 171) tegenwoordig
[gə]- zeggen, in de buurtschappen de Valk en Wekerom is het nog [ə]-. Dit [ə]- zal,
voor de tijd dat Lunteren als vacantieoord in trek kwam, ook wel het prefix van het
dorp geweest zijn.

1)
2)

3)

T.C. Hootsen: Gelre Jrg. 23, blz. 6.
Zo ziet men op Te Winkels kaart van de lange î, dat Venendaal nog tot het gebied behoort,
dat de î- diftongeert, Renswoude en Ede met Bennekom hebben ie- voor medeklinkers, een
tweeklank aan het woordeinde en voor klinkers. Van Kloeke's muis-kaart valt af te lezen, dat
Venendaal met Bennekom [œ + î] zegt, Ederveen met Ede echter [y.].
Van 1000 inwoners (Aardr. Woordenb. Deel IV, blz. 27).
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Het plaatsje Schaarsbergen (F 193) is pas de laatste jaren gegroeid, evenals Laag
Soeren (F 198). De met bos bedekte onbewoonde heuvels, in de Gelderse vallei
de broeklanden, hebben hier wel heel duidelijk de scheiding teweeggebracht, iets
wat volstrekt niet behoeft te verwonderen. Immers de bewoners van de plaatsen
aan beide zijden er van, kwamen zelden met elkaar in aanraking.
Grote overeenkomst merkt men op tussen de loop van de [gə]- [ə]-grens in
1)
Gelderland en die van de pronomina [gεi]-[jεi/E-j] . Bij deze laatste treft men de
vorm met [g] tegenover die met [j] + de consonantloze aan. Dat de vorm met [j] van
het prefix bestaan heeft, weten we uit het oudfries en het middelwest-vlaams (blz.
2)
15 en 16). Deze is thans in ons taalgebied verdwenen De [gə]-[ə]-isoglosse bevindt
zich op de Veluwe iets noordelijker, in de Achterhoek iets oostelijker dan die van
[gεi]-[jεi/E-j]: de plaatsen juist over de Oude IJsel hebben [gə]In het westen is niet alleen tegenwoordig, maar ook al de laatste eeuwen de
overeenkomst met de [gεi]-[jεi/E-j]-grens gering. Het verl. deelwoord met [gə]- werd
niet alleen in de stad Utrecht en de plaatsen ten zuiden er van gebezigd, maar ook
op alle Zuidhollandse eilanden, behalve Goeree en op de Zeeuwse St. Filipsland,
Tholen en Noord-Beveland.
Dat Goeree afwijkt, is geschiedkundig wel te begrijpen. Pas in 1780 werd Goeree
met Overflakkee verbonden. De stad Goeree en Ouddorp hadden toen hun bloeitijd
3)
achter de rug . Goeree, in het laatst der 15e en begin der 16e eeuw een bloeiende
plaats, had zijn handel zien verlopen door het verzanden van de stromen langs het
eiland. Dat de bewoners van zulk een stad blijven vasthouden aan de tradities uit
hun glorietijd is te begrijpen. Onmogelijk kunnen de plaatsen op Overflakkee in die
tijd onder de invloed van de stad Goeree

1)
2)
3)

Zie Ts. 55, blz. 225.
Niet in het Duitse, zie blz. 9, noot 5.
Beschrijving van het oude eiland Goedereede en Overflakkee door B. Boers (1843), blz. 20.
Over bedijking van de verschillende plaatsen zie Boers, blz. 137.
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hebben gestaan. Immers nog slechts een klein deel van Overflakkee vertoonde zich
boven de golven. Toen de plaatsen op Overflakkee opkwamen, was Goeree's glans
verdwenen, de Overflakkeeërs schijnen in contact te hebben gestaan met het oosten,
het zeekleigebied van Noord-Brabant, waarmee ze economisch veel meer punten
van overeenkomst hadden, dan met een handelsstad. Het dorp Stellendam (I 22a),
dat in het verbindingsstuk tussen de oude eilanden is ontstaan, heeft het
Overflakkeese [gə]-. St. Filipsland en Tholen, door betrekkelijk smalle wateren van
Noord-Brabant gescheiden, door veel bredere van de overige Zeeuwse eilanden,
stemmen in hun gebruiken van [gə]- met dit gebied overeen.
Op meer punten is er overeenkomst op te merken tussen het dialect van de
1)
oostelijke gedeelten van Tholen of Overflakkee of van beide met Brabant .
Overeenstemming in taalgebruik van de Zuidhollandse eilanden, met uitzondering
van Goeree-Overflakkee met dat van de streek tussen de grote rivieren zien we op
2)
Heeroma's klaver-kaartje . De benaming van de uier op Tholen en St. Filipsland
wijkt ook wel af van die op de overige Zeeuwse eilanden (deze luidt elder), doch op
deze wordt, evenals in een klein gedeelte van Zeeuws-Vlaanderen, de afwijkende
3)
vorm mamme gebezigd . Heeroma's wrat-kaart leert, dat precies dezelfde
Zuidhollandse en Zeeuwse eilanden zich hebben aangesloten bij het oosten. Dit
laat ons ook de gras-kaart uit de Leidse taalatlas zien, hoewel de oost-Betuwe niet
4)
tot dat oosten moet gerekend worden .

[Legenda herhaald:]

1)
2)
3)

4)

o

A. Weynen: Onze Taaltuin VII, n 9 kaart van vrouw/vrouwe, sloot/dulf, dulve, gras/go(r)s.
K.H. Heeroma: Aantekeningen bij dialectkaartjes. Ts. 56, blz. 263.
K.H. Heeroma: De Nederlandsche benamingen van de Uier (Handel, v. d. Koninkl. Comm.
voor Toponymie en Dialectologie X, 1936). De Zuidhollandse eilanden, behalve
Goeree-Overflakkee, met het westen van de Alblasserwaard bezigen de vorm uur van het
oostelijk deel van het Zuidhollandse vasteland.
o

Leidse Taalatlas n 14.
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1)

me, maar ik aarzel niet Noord-Beveland voor vroeger tijd tot het [ə]-gebied te
rekenen, evenals Walcheren. Waarschijnlijk is men in Zeeuws- en noord- en
midden-West-Vlaanderen nog juist niet te laat geweest om daar enkele part. met
[ə]- te kunnen noteren.
Uit de teksten van de 13e en 14e eeuw is voor geheel West- en Frans-Vlaanderen
tot het bestaan van een consonant-loos voorvoegsel te concluderen. Voor 100 jaar
2)
had het dialect van de steden Brugge en Roeselare al [gə]- . Waarschijnlijk is het
Brabantse [gə]-, dat in de 15e eeuw in de schrijftaal doordrong, langzamerhand ook
in de spreektaal in gebruik gekomen. Met het oog op de tegenwoordige toestand
in Frans-Vlaanderen, dat alleen [æ] ([ε]) met [ə] kent, lijkt het mij, dat [gə]- in
West-Vlaanderen pas na de afscheuring van dit gebied is doorgedrongen. Immers
na die tijd werden de banden tussen Frans-Vlaanderen en het overige Vlaanderen
losser, vernieuwingen in het Vlaams drongen minder gemakkelijk door.
Nu hebben alle steden in Frans-Vlaanderen, behalve Cassel (N 53), uitsluitend
de [æ] ([ε]), [ə], evenals het hele platteland. Was [ge]-in de 17e eeuw in de
West-Vlaamse steden reeds in gebruik geweest, dan zouden de zuidelijke steden
het waarschijnlijk ook gekend hebben. In Dixmude (H 108), Nieuwpoort (H 46) en
Ieper (N 72) komt [gə]- tegenwoordig wel voor, in de Fransvlaamse steden
(uitgezonderd Cassel) echter niet.
De grens van het onzijdig geslacht van de uier-woorden is in West-Vlaanderen
bijna gelijk aan die van [gə]-[æ] ([ə]), Frans-Vlaanderen stemt hierin overeen met
3)
zuidelijk West-Vlaanderen .
Op Kloeke's muis-kaart staat Frans-Vlaanderen als een meus- gebied aangegeven.
4)
Over de uitspraak van de vocaal in dit woord is Kloeke niet volledig ingelicht ; het
is best mogelijk,

1)
2)
3)
4)

Zie bh. 273 vlg.
Belgisch Museum II, blz. 54-56 en III, blz. 383-386, ook Wïnkler's Dialecticon bevat vertalingen
met ge- van deze steden.
Handel, v. d. Koninkl. Comm. voor Toponymie en Dialectologie XI blz. 336.
G.G. Kloeke: De Hollandsche Expansie, blz. 56-57.
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dat deze [y.] is en dan zou de uitspraak van Frans-Vlaanderen overeenkomen met
die van West-Vlaanderen tot de Schelde. Het gehele kustgebied van
Goeree-Overflakkee af zuidwaarts heeft in dit woord [y.].
De kuststrook van Castricum (E 62) tot de Franse grens is met uitzondering van
Voorne-Putten op Heeroma's uier- kaart één elder-gebied, West-Vlaanderen wijkt
hier dus niet af, wel Frans-Vlaanderen.
Op de bunzing-kaart vormen West- en Frans-Vlaanderen met hun fιšo̧w een
1)
samenhangend geheel, eveneens met hun zwinemoere voor zeug en everzwijn
voor egel. Frans-Vlaanderen komt met zijn [ø] in het woord [vøgəl] overeen met
West-Vlaanderen maar ook met westelijk Oost-Vlaanderen en de Zeeuwse en
2)
Zuidhollandse eilanden, terwijl men de vormen met [ø] weer boven het IJ terugvindt .
Eigenaardig is het, dat [gə]- in noord- en midden-West-Vlaanderen geheel de
overwinning heeft behaald, terwijl in westelijk Oost-Vlaanderen [ə]- is blijven hangen.
Welk cultuur-centrum heeft toch zo'n grote invloed uitgeoefend? Is dat Brugge
geweest of Roeselare? De expansieve kracht van Gent is daarbij vergeleken heel
3)
wat minder groot geweest, terwijl we toch weten, dat Gent ± 1800 al [gə]- had .
Ook in het part. praet. met gə- van lijden toont West-Vlaanderen zich modern.
De Zuiddorpse (I 167) vorm leen is niet de enige, die aansluit bij Oostvlaamse,
maar afwijkt van westelijk Zeeuws-vlaamse vormen. Van Kloeke's muis-kaart valt
af te lezen, dat oostelijk Zeeuws-Vlaanderen met enkele plaatsen om de Braakman,
benevens Sluis, in de uitspraak van dit woord overeenkomt met Oost-Vlaanderen.
In oostelijk Zeeuws-Vlaanderen hoort men evenals in de provincies Oost-Vlaanderen,
Antwerpen,

1)
2)
3)

o

o

Leuvensche Bijdragen XXIIIe jrg., Leidse Taalatlas n 8, n 10.
Cecile Vereecken: Van *slut-ila naar sleutel, Handel, v. d. Koninkl. Comm. v. Top. en Dial.
XII.
In Karel Broeckaert's novelle in Gents dialect: Jellen en Mietjen (geschreven in 1811) komt
uitsluitend ge- voor.
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Brabant en Limburg in schotel een [o.], ook de uitspraak van het woord boter daar
is gelijk aan de Oostvlaamse en die van het gebied dat meer naar het oosten ligt.
De prefixenkaart heeft ons doen zien, dat een gebied, waarin palatalisatie en
vocalisatie van de beginconsonant geleid heeft tot weglating van het voorvoegsel,
lag langs de zeekust. Ook de ge(brochen)-kaart uit de Deutsche Sprachatlas leert
ons hetzelfde, alleen worden we door deze tevens attent gemaakt op een zuidelijke
streek zonder gə-.
Het viel aan te tonen, dat de kustdialecten, als algemeen verschijnsel, de
palatalisatie van de gutturale spirant hebben gekend, terwijl dit voor de dialecten in
het midden van het land niet was vast te stellen.
Uit de dialecten die [gə]- behouden hebben, is onze litteraire taal ontstaan, en
bovendien hebben een groot aantal personen, afkomstig uit de streken, waarin gəinheems was, zich gevestigd in het [ə]-gebied. Door samenwerking van deze krachten
is gə-hét voorvoegsel geworden van de noordelijke zowel als zuidelijke algemene
spreektaal.
e

We moeten dus duidelijk twee gebieden onderscheiden: 1 dat, waarin [gə]- altijd
e

behouden is gebleven en 2 dat, waarin het verdwenen of gereduceerd was, maar
het later van bovenaf weer is ingevoerd. De streek, waarin [gə]- was bewaard, is
vrijwel gelijk aan die welke reeds uit verschillende verschijnselen bekend is. Brabant
met Limburg en het Rijnland was het centrum en vandaar strekte zij zich in ons land
uit tot even ten noorden en oosten van onze grote rivieren. Utrecht hoorde nog tot
dit gebied.
Invloed van het verkeer langs deze rivieren valt duidelijk te constateren uit het
voorkomen van [gə]- op de Zuidhollandse eilanden (behalve Goeree). Hierdoor werd
het [ə]- gebied in tweeën gedeeld. Wel reikt in Zeeuws- en West-Vlaanderen het
verl. deelw. met [gə]- tegenwoordig tot de zee, doch dit is pas sinds kort het geval.
De tegenwoordige vorm met spirant
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moet voor West-, evenals voor Zeeuws-Vlaanderen, aan cultuurinvloed van
oostelijker streken worden toegeschreven.
Voor Holland tussen IJ en Nieuwe Maas viel na te gaan, hoe de dialecten van de
steden geleidelijk hun [ə]- hebben prijs gegeven en hoe dat [ə]-, maar trager, is
verdwenen en verdwijnt uit de tongvallen van het platteland.
Overflakkee, Tholen en St. Filipsland zijn door Brabant beïnvloed.
De oostgrens van het [gə]- en [ə]-gebied ligt in de Oude IJselstreek, een streek,
die uit verschillende studies als grensgebied bekend is en die dat op meer punten
zal blijken te zijn, als andere verschijnselen in studie genomen zullen worden.
Ook midden-Drente, waardoor de grens loopt van het [ə]- en het prefixloze gebied,
blijkt een grensstreek te zijn. Zo bestaat er grote overeenkomst tussen onze grens
en die van het gebied, waarin het woord week(e) als benaming van de mannelijke
eend in gebruik is; alleen staat Stellingwerf in onze studie aan de Friese zijde.
Heeroma's uier-kaart heeft ons geleerd, dat het gier-gebied van Oost- en
Noord-Gelderland en Overijsel zich in het westen wel uitstrekt tot midden-Drente,
dat echter Zuidoost-Drente een ook van Noord-Drent afwijkende vorm judder (jeder),
juur bezigt. Tot in midden-Drente worden de representanten van de grm. æ̂ en de
gerekte a nog uit elkaar gehouden, ook de noordgrens van de objectief-vorm van
het pron. personale van de 2e pers. singularis zonder j omvat nog het stroomgebied
van de Drentse riviertjes, die bij Meppel samenkomen. In dezelfde streek wordt nog
1)
wrat, geen wart gezegd . Eveneens loopt de grens van de umlaut van de vocalen
in de praet. en part. der sterke ww. door Drente, al ligt deze dan wat noordelijker.
Een samenhangend gebied met dezelfde vormen in het noorden van ons land,
is niet iets nieuws. Uit de al meer genoemde uier-studie zien we, dat de vorm met
j thuis hoort

1)

K.H. Heeroma: Aanteekeningen bij dialectkaartjes (Ts. LVI, blz. 243, 251 en 261).
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in Groningen (behalve het Westerkwartier), in Friesland en Noord-Holland boven
1)
het IJ . Heeroma heeft ons dezelfde kuststreek genoemd als gebied, waar het suffix
der deminutiva -k is geweest zonder -in, terwijl daar de uitspraak tegenwoordig wel
-ke is, echter nooit -ken. Noord-Holland en zelfs noordelijk Zuid-Holland tonen in
hun gebruik van het woord vaak overeenkomst met het hele noorden en oosten van
2)
ons land .
De prefixenkaart heeft ons dus weer op grenzen attent gemaakt, die ons reeds
van elders bekend waren en die enkele grote scheidingslijnen door ons taalgebied
trekken.
December 1939
A.R. HOL

1)
2)

Ook in Zuidoost Drente.
o

B.v.d. Berg: Oude tegenstellingen op Nederlands gebied (Leidse Taalatlas n 45).
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