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[Motto]
il n'y a pas d'histoire de la langue sans une dialectologie - il faut dire maintenant
sans une géographie linguistique - complète et bien établie.
A. M e i l l e t in Bulletin de la société de linguistique de Paris 30, Comptes rendus
200.

A.A. Weijnen, Nederlandse dialectkunde

XI

Lijst van afkortingen
A a r s c h o t . J.L. Pauwels, Het dialect van Aarschot en omstreken I, II 1958.
A c h t h u i z e n s . A. Weijnen, Studies over het Achthuizens dialect 1946.
A f r i k a a n s . G.G. Kloeke, Herkomst en groei van het Afrikaans 1950.
A l b u m B l a n c q u a e r t . Album Edgard Blancquaert 1958
A l b u m G r o o t a e r s . Album aangeboden aan Prof. Dr. L. Grootaers 1950.
A u s e m s . Th. W.A. Ausems, Klank- en vormleer van het dialect van
Culemborg 1953.
B a c h . A. Bach, Deutsche Mundartforschung 1934.
B e r g m a n n . G. Bergmann, Mundart und Mundartforschung 1964.
B e r g s m a . J. Bergsma, Woordenboek bevattende Drentsche woorden en
spreekwijzen, afl. 1, 1906.
B e r g v e l d . H.J. Bergveld, De Stellingwervers en hun dialect 1949.
B e z o e n . H.L. Bezoen, Klank- en vormleer van het dialect der gemeente
Enschede, 1938.
B l o e m n a m e n . J.L. Pauwels, Enkele bloemnamen in de Zuidnederlandsche
dialecten 1933.
2

B l o o m f i e l d . L. Bloomfield, An introduction to the study of language 1933.
B o e k e n o o g e n . G.J. Boekenoogen, De Zaansche volkstaal 1897.
B o s c h . L. Bosch, Beknopt Heerder woordenboek z.j.
B r e d a . Geschiedenis van Breda. De middeleeuwen 1952.
B r o e k h u y s e n . J. Broekhuysen, Studies over het dialect van Zelhem in de
graafschap Zutfen 1950.
B r u y e l . M. Bruyel, Het dialect van Elten-Bergh 1901.
B ü l d . H. Büld, Volk und Sprache im nördlichen Westfalen 1939.
C a r o n . W.J.H. Caron, Klank en teken bij Erasmus en onze oudste grammatici
1947.
C h a r a k t e r i s t i k . J. te Winkel, Kurze Charakteristik der
Nordniederländischen Dialekte, in: J.H. Gallée, Das niederländische Bauernhaus
und seine Bewohner 1908-1909.
C l a e s . D. Claes, Bijvoegsel aan de bijdrage tot een Hagelandsch idioticon
1904.
C o r n e l i s s e n - V e r v l i e t . P.J. Cornelissen en J.-B. Vervliet, Idioticon van
het Antwerpsch dialect 1899-1939.
C r e n a d e I o n g h , A.C. Crena de Iongh, C.G. van Santen's Lichte Wigger
en Snappende Siitgen 1959.
D a a n . J.C. Daan, Wieringer land en leven in de taal 1950.
D e B o . L.L. de Bo, Westvlaamsch idioticon 1892.
D e B o n t . A.P. de Bont, Dialekt van Kempenland I-II 1958-1962.
D e k . J. Dek, Kruiningensch dialect 1928 (overdr.).

A.A. Weijnen, Nederlandse dialectkunde

XII
D e k II. J. Dek, Het Kruiningsche dialect II 1934 (overdr).
D e R o o y . J. de Rooy, Als-of-dat 1965.
D e V i n . A. de Vin, Het dialect van Schouwen-Duiveland 1952.
3

D e V o o y s . C.G.N. de Vooys, Nederlandse spraakkunst 1953.
D o l s . W. Dols, Sittardse diftongering, uitg. door J.C. van de Bergh, 1953.
D o r r e n . Th. Dorren, Woordenlijst van het Valkenburgsch plat z.j.
D r a a i j e r . W. Draaijer, J.C.L. van der Lande en P. Fijn van Draat,
2

Woordenboekje van het Deventersch dialect 1936.
D u m b a r . H.L. Bezoen, Het Dumbar handschrift 1952.
D u p o n s e l l e . R. Duponselle, IJzerfront en dialect 1942.
E l e m a n s . J.H.A. Elemans, Woord en wereld van de boer; Een monografie
over het dialect van Huisseling. 1958.
E s c o f f i e r . S. Escoffier, La rencontre de la langue d'oïl, de la langue d'oc
et du francoprovençal entre Loire et Allier. 1958.
F o e r s t e . W. Foerste, Der wortgeographische Aufbau des Westfälischen,
uit: Der Raum Westfalen IV, 1, 1958.
F o k k e m a . K. Fokkema, Het Stadsfries 1937.
F o r s c h u n g s i n s t r u m e n t . K. Jaberg - J. Jud, Der Sprachatlas als
Forschungs-instrument 1928.
F r a n c k - V a n W i j k , N. van Wijk, Franck's Etymologisch Woordenboek der
2

Nederlandsche taal 1912.
F r i n g s . Th. Frings, Germania Romana 1932.
G a l l é e . J.H. Gallée, Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch dialect
1895.
G o o s s e n s . J. Goossens, Semantische vraagstukken uit de taal van het
landbouwbedrijf in Belgisch-Limburg I-II 1963.
G r o o t a e r s - G r a u l s . L. Grootaers en J. Grauls, Klankleer van het
Hasseltsch dialect 1930.
G r u n d l e g u n g : Th. Frings, Grundlegung einer Geschichte der deutschen
3

Sprache 1957.
G u n n i n k . J. Gunnink, Het dialect van Kampen en omstreken 1908.
H a g e l a n d . J.L. Pauwels, De taal in het Hageland, in Steden en
Landschappen VIII. De Demervallei 31 vlg.
2

H a n d b o e k . J. van Ginneken, Handboek der Nederlandsche taal I 1928.
H a n d l e i d i n g . L. Grootaers en G.G. Kloeke, Handleiding bij het Noord- en
Zuidnederlandsch dialectonderzoek 1926.
H e e r o m a . K. Heeroma, Hollandse dialektstudies 1935.
H e l l i n g a . W. Gs. Hellinga, De opbouw van de algemeen beschaafde
uitspraak van het Nederlands 1938.
H e u k e l s . H. Heukels, Woordenboek der Nederlandsche volksnamen van
planten 1907.
H i j s z e l e r . C.C.W.J. Hijszeler, Boerenvoortvaring in de oude landschap I-II
1940.
H o c k e t t . Ch. F. Hockett, A course in modern linguistics z.j.
H o f . J.J. Hof, Friesche dialectgeographie 1933.
H o l . A.R. Hol, Een tegenstelling Noord: Zuid in de praeterita en participia van
de sterke werkwoorden 1937.
H o l l . Exp. G.G. Kloeke, De Hollandsche expansie 1927.

A.A. Weijnen, Nederlandse dialectkunde

XIII
H o u b e n . J.H.H. Houben, Het dialect der stad Maastricht 1905.
H u i z i n g a . Hoe verloren de Groningsche Ommelanden hun oorspronkelijk
Friesch karakter? DB 14, 1 vlg.
H u l p w e r k w o o r d . A. Pauwels, De plaats van hulpwerkwoord, verleden
deelwoord en infinitief in de Nederlandse bijzin I-II 1953.
J a c o b . W.G.J.A. Jacob, Het dialect van Grave 1937.
J a c o b s . J. Jacobs, Het Westvlaamsch 1927.
J a n s s e n . W.A.F. Janssen, De verbreiding van de uu-uitspraak voor
Westgermaansch û in Zuid-Oost-Nederland 1941.
J o n g e n e e l . J. Jongeneel, Een Zuid-Limburgsch taaleigen 1884.
K a r s t e n . G. Karsten, Het dialect van Drechterland I-II 1931-1934.
K a t s . J. Kats, Het phonologisch en morphonologisch systeem van het
Roermondsch dialect 1939.
K a t w i j k . G.S. Overdiep, De volkstaal van Katwijk aan Zee 1940.
K e y s e r . S. Keyser, Het Tessels 1951.
K i e f t . A.P. Kieft, Homonymie en haar invloed op de taalontwikkeling 1938.
K l o e k e . Verzamelde opstellen van prof. dr. G.G. Kloeke 1952.
K n o p . G. Knop, De spraakkunst der Terschellinger dialecten 1954.
K o e l m a n s . L. Koelmans, Teken en klank bij Michiel de Ruyter 1959.
K r a n z m a y e r . E. Kranzmayer, Historische Lautgeographie des
gesamt-bairischen Dialektraumes 1956.
L a n d h e e r . H.C. Landheer, Het dialect van Overflakkee 1955.
L a n g o h r . J. Langohr, Het Zuidnederlandsch dialectgebied van Overmaas
1936.
L e c o u t e r e - G r o o t a e r s . C.P.F. Lecoutere-L. Grootaers, Inleiding tot de
6

taalkunde en tot de geschiedenis van het Nederlands 1948.
L i e v e v r o u w - C o o p m a n . L. Lievevrouw-Coopman, Gents Woordenboek
1950-51.
L o o n . A. Stevens, Struktuur en historische ondergrond van het Haspengouws
Taallandschap, Het oude land van Loon jrg. 7, afl. 1.
M a z e r e e l . G. Mazereel, Klank- en vormleer van het Brusselsch dialect
1931.
M i t z k a . W. Mitzka, Deutsche Mundarten 1943.
N a a r d i n g . J. Naarding, De Drenten en hun taal. Terreinverkenningen inzake
de dialectgeografie van Drente 1948.
N e d . d i a l . A. Weijnen, De Nederlandse dialecten 1941
N e e r l a n d i c a . C.B. van Haeringen, Neerlandica 1949.
N n l . T o n g v . J. te Winkel, De Noordnederlandsche tongvallen afl. 1 en 2
z.j.
N u i j t e n s . E. Nuijtens, De tweetalige mens 1962.
O n d e r z o e k . A. Weijnen, Onderzoek naar de dialectgrenzen in
Noord-Brabant 1937.
O n t f r i e s i n g . K. Heeroma-J. Naarding, De ontfriesing van Groningen 1961.
O p p r e l . A. Opprel, Het dialect van Oud-Beierland 1896.
O r i ë n t a t i e . A.A. Weijnen, De oriëntatie van de dialectstudie 1958.
O v e r d i e p . G.S. Overdiep-G.A. van Es, Stilistische Grammatica van het
2

moderne Nederlandsch 1949.
P a a r d e k o o p e r . P.C. Paardekooper, Syntaxis, Spraakkunst en Taalkunde
1956.
P é e . W. Pée, Dialectgeographie der Nederlandsche diminutiva I-II 1936-1938.

A.A. Weijnen, Nederlandse dialectkunde

P e e t e r s . F.J.P. Peeters, Het klankkarakter van het Venloos 1951.

A.A. Weijnen, Nederlandse dialectkunde

XIV
P o p . S. Pop, La dialectologie I-II z.j.
R a s e n T a a l . J. van Ginneken, Ras en Taal 1935.
R e g e n b o o g k l e u r e n . J. van Ginneken en J. Endepols, De
2

regenboogkleuren van Nederlands taal 1931.
R i j s s e n s . K.D. Schönfeld Wichers, Woordenboek van het Rijssens dialect
1959.
R o u k e n s . W. Roukens, Wort- und Sachgeographie Südost-Niederlands und
der umliegenden Gebiete I A en B 1937.
S a l v e r d a d e G r a v e . J.J. Salverda de Grave, De Franse woorden in het
Nederlands 1906.
S a s s e n . A. Sassen, Het Drents van Ruinen 1953.
S c h i r m u n s k i . V.M. Schirmunski (vert. W. Fleischer), Deutsche
Mundartkunde 1962.
S c h ö n f e l d . M. Schönfeld-A. van Loey, Historische grammatica van het
5

Nederlands 1954.
S c h r i j n e n . J. Schrijnen, De isoglossen van Ramisch in Nederland 1920.
S c h u r i n g a . F.G. Schuringa, Het dialect van de Veenkoloniën 1923.
S h e p h e r d . P.H.M. Shepherd, Van Taol naar Taal 1946.
S i m o n s , L. Simons, Het Roermondsch dialect 1889.
S l i c h e r v a n B a t h . B.H. Slicher van Bath, Mensch en land in de
Middeleeuwen I-II 1944.
S m o u t . H. Smout, Het Antwerpsch dialect 1905.
S t e l l u n g . Th. Frings, Die Stellung der Niederlande im Aufbau des
Germanischen 1944.
3

S t o e t t . F.A. Stoett, Middelnederlandsche Spraakkunst, Syntaxis 1923.
S t r e e k t a l e n . Jac. van Ginneken, De studie der Nederlandsche streektalen
1943.
T a a l a t l a s . Taalatlas van Noord- en Zuid-Nederland 1939-.
T a a l l a n d s c h a p . G.G. Kloeke, Het taallandschap van onze noordoostelijke
provinciën 1955.
T a a l o n d e r z o e k . Taalonderzoek in onze tijd 1962.
T a a l s c h a t . J. van Ginneken, De taalschat van het Limburgsche leven van
Jesus 1938.
T a n s . J.G.H. Tans, Isoglossen rond Maastricht 1938.
T e i r l i n c k . Is. Teirlinck, Zuid-Oostvlaandersch idioticon I-IV 1908-1924.
2

T e r L a a n . K. ter Laan, Nieuw Groninger Woordenboek 1952.
T e r L a a n P r o e v e . K. ter Laan, Proeve van een Groninger Spraakkunst
1953.
T e u c h e r t . H. Teuchert, Die Sprachreste der niederländischen Siedlungen
des 12. Jahrhunderts 1944.
T i l l i g t e . Th. Baader-P. Th. Ribbert, Phonologie des Dialektes von Tilligte in
Twente I-III 1933-1939.
T o e l i c h t i n g . J. Daan-P.J. Meertens, Toelichting bij de Taalatlas van
Noorden Zuid-Nederland I 1963.
T u e r l i n c k x . J.F. Tuerlinckx, Bijdrage tot een Hagelandsch idioticon 1886.
T w e n t e . H.L. Bezoen, Taal en volk van Twente 1948.
U i j l i n g s . B.J. Uijlings, Praat op heterdaad 1956.
2

U l l m a n n . S. Ullmann. The principles of semantics Glasgow-Oxford 1957.
U r k . P.J. Meertens en L. Kaiser, Het eiland Urk 1942.

A.A. Weijnen, Nederlandse dialectkunde

XV
V a n a c k e r . Fr. Vanacker, Syntaxis van het Aalsters dialect 1948.
V a n d e n B e r g . B. van den Berg, Oude tegenstellingen op Nederlands
taalgebied 1938.
V a n d e n H o m b e r g h - B o t . M. van den Hombergh-Bot, Structuur in de
woordenschat van drie Waterlandse dialecten 1954.
V a n d e r H e i j d e n . L. van der Heijden, Zittesjen A.B.C. 1927.
V a n d e r S c h a a r . J. van der Schaar, Uit de wordingsgeschiedenis der
Hollandse doop- en familienamen 1953.
V a n d e W a t e r . A. van de Water, De Volkstaal in het Oosten van de
Bommelerwaard 1904.
V a n L o e y . A. van Loey, Middelnederlandse spraakkunst I-II 1948-1949.
V a n S c h o t h o r s t . W. van Schothorst, Het dialect der Noord-West-Veluwe
1904.
V a n V e e n . T. van Veen, Utrecht tussen Oost en West 1964.
V a n W e e l . M.A. van Weel, Het dialect van West-Voorne 1904.
V e r b r e i d h e i d . W. de Vries, Iets over verbreidheid en herkomst van het
Fries en Enige opmerkingen op het gebied der Nederlandse taalwetenschap
1942.
V e r d e n i u s . A.A. Verdenius, Studies over Zeventiende eeuws 1946.
V e r s c h u u r . A. Verschuur, Klankleer van het Noord-Bevelandsch 1902.
V i d o s . B.E. Vidos, Handboek tot de Romaanse Taalkunde 1956.
V o l k s t a a l . G.S. Overdiep, Volkstaal en dialectstudie 1947.
W a n i n k . G.H. Wanink, Twents-Achterhoeks woordenboek 1948.
W a t e r l a n d . Jac. van Ginneken, Drie Waterlandse dialecten I-II 1954.
W e l t e r . W. Welter, Die Niederfränkischen Mundarten im Nordosten der
Provinz Lüttich 1933.
W e z e n e n w a a r d e . A. Weijnen, Wezen en waarde van het dialect 1948.
W i e r i n g e r m e e r . L. Kaiser, Phonotypologische beschrijving van de
bevolking der Wieringermeer I-II 1940-1949.
W i n k l e r . J. Winkler, Algemeen Nederduitsch en Friesch dialecticon I-II 1874.

Ais

Sprach- und Sachatlas Italiens und der
Südschweiz.

BH

Brabants Heem.

BMDC

Bijdragen en mededelingen der
dialecten-commissie.

BN

Brabantia Nostra.

DB

Driemaandelijksche Bladen.

DBNS

Driemaandelijkse Bladen Nieuwe Serie.

GR

Oudheidkundige Kring ‘De Ghulden
Roos’, Roosendaal, Jaarboek.

HCTD

Handelingen van de Koninklijke
Commissie voor toponymie en
dialectologie.

LB

Leuvense Bijdragen.

A.A. Weijnen, Nederlandse dialectkunde

MCC

Mededelingen van de Centrale
Commissie voor onderzoek van het
Nederlandse volkseigen.

MNC

Mededelingen van de Nijmeegse
Centrale voor dialect- en naamkunde.

MNLNA

Mededelingen van de Vereniging voor
Naamkunde te Leuven en de commissie
voor naamkunde te Amsterdam.

NTg

De Nieuwe Taalgids.

OT

Onze Taaltuin.

OV

Onze Volkstaal.

A.A. Weijnen, Nederlandse dialectkunde

XVI

PhB

Philologische Bijdragen, Bijblad van 't
Belfort.

PL

Publications de la société historique et
archéologique dans le Limbourg.

RND

Reeks Nederlandse dialect-atlassen.

TAG

Tijdschrift v.h. Koninklijk Ned.
Aardrijkskundig Genootschap.

TCLP

Travaux du cercle linguistique de Prague.

TON

K. Heeroma, Taalatlas van
Oost-Nederland en aangrenzende
gebieden, 1957-.

Ts

Tijdschrift voor Nederlandse taal- en
letterkunde.

TT

Taal en Tongval.

TTL

Tijdschrift voor Taal en Letteren.

VMVA

Koninklijke Vlaamse Academie voor Taalen Letterkunde, Verslagen en
Mededelingen.

VTO

C.G.N. de Vooys, Verzamelde
Taalkundige opstellen I-III 1924-1947.

ZT

A. Weijnen, Zeventiende-eeuwse taal
1952.

Voor de betekenis van: materiaal van 1879, materiaal van 1895 en materiaal van
Willems, zie § 1. Met dialectvragenlijsten worden de aanvankelijk jaarlijks, later
halfjaarlijks rondgezonden vragenlijsten van de dialecten-commissie bedoeld.
De cijfers achter de literatuuropgaven geven als er een doorlopende paragrafering
is, de paragrafen aan, anders de bladzijden. Achter T a a l a t l a s betreft het eerste
cijfer de aflevering, het tweede de kaart.
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Hoofdstuk I
Geschiedkundig overzicht
§ 1. Geschiedenis van de dialectologie
Lit. H a n d l e i d i n g ; S t r e e k t a l e n ; Pop; E. Blancquaert, Historisch
overzicht van de Vlaamsche dialectologie tot en met 1925 HCTDI 226
vgl.; E. Siegel, Fünfzig Jahre deutsche Wortkarte (1890-1940), in Zs.f.Maf.
1942, 1 vlg.; O. Bandle, Die norwegische Dialektforschung in: Zs.f.Maf.
29, 289 vlg.
De geschiedenis van de dialectologie vangt eigenlijk reeds aan in de Middeleeuwen
in deze zin dat er dan soms inderdaad wel aandacht aan dialectvarianten besteed
is, zonder dat deze echt een voorwerp van studie worden. Hugo von Trimberg uitte
zich al rond 1300 over de dialectverschillen binnen het Duits (S c h i r m u n s k i 13).
Zo schreef in 1513 een westfaalse clerc: ‘eyn cleyne schelede Galileus sprake vnde
Jherusalemes alse Westfales vnde Sassisch’ (W. Foerste in Der Raum Westfalen
IV 1, blz. 105). In 1451 wordt er te Munster geschreven een Tractatulus dans modum
teutonisandi casus ac tempora, editus Monasterii in Westfalia per quendam
decretorum doctorem. Het werkje is uitgegeven door E. Wilken als ‘Eine Münstersche
Grammatik aus der Mitte des XV. Jahrh.’ in Jahrbuch des Vereins für niederdeutsche
Sprachforschung 1877, 36-55. Het is echter duidelijk dat de schrijver het beschreven
nederduitse idioom als cultuurtaal beschouwt.
In de rederijkerstijd verschijnt het dialect op het toneel. Cornelis Everaert voert in
‘Ghewillich labuer ende volc van neerrynghe’ een persoon op, Troostich Confoort,
een personage als een zeeman sprekende Zeeusche tale. Wellicht is dit de eerste
poging in onze literatuur - zeggen de uitgevers - om een andere gewestelijke vorm
af te beelden voor het komische effect (J.W. Muller - L. Scharpé, Spelen van Cornelis
Everaert 1920, 588).
De renaissance geeft een nieuwe stoot tot de belangstelling voor de gewestelijke
verschillen der volkstaal; vgl. G. Kuiper, Trivium, Taal en Tongval TT VI 112. Dante
onderscheidde veertien Italiaanse dialecten. In 1517 merkte Andreas Ornitoparchus
in de Micrologus de musica activa op dat bepaalde groepen zoals Franken,
Rijnlanders en Westfalen bepaalde fouten tegen de uitspraak van het Latijn maakten;
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zie L.C. Michels, Filologische Opstellen II (1958) blz. 7 vlg. En Huygens dichtte:
'k Hoor, dat men Boter noemt hier Butter, en daer Botter:
't Is wel het selfde smeer, maer, soo my dunckt, 't gaet botter.
Sneld. VI 24.

Ook de spraakkonstenaren blijken belangstelling voor dialectverschillen gehad te
hebben. Zij konden er ook eigenlijk niet aan voorbij. Zij beijverden zich voor een
nationale taal, maar zij liepen niet met oogkleppen voor de plaatselijke
verscheidenheid. Vaak verwezen zij naar dialectklanken om hun bedoelingen te
verduidelijken. Zij hadden de dialecten trouwens nodig om een redelijke basis voor
een goede spelling te vinden. Bij Christiaen van Heule staat een kleine passage:
Van eenige Verscheydenheyt der sprake onder de Nederlanders; Trivium nr. 1, deel
1 blz. 91. Abraham van der Mijle, die twintig jaar in Zeeland heeft gewoond, geeft
in zijn Lingua Belgica een aantal vormen die hij Zeeuws noemt: pladys, reinen
‘regenen’, mëne en mënt. Dufforne noemt de uu Gelders (C a r o n 133). In de
Nederduydsche Spellinge vindt men een vage mededeling dat de g in dag ‘dolk’,
vlag, zeg, wig, enz. in Holland een explosief is en dat vooral het oostvlaams geen
h kent (vgl. ed. Zwaan 1957 blz. 20, 21).
Overigens vond de Twe-spraack de verscheidenheid toch maar een ‘misbruick’:
‘laat ons an de uytspraack komen. Dóch alzó elcke Land / ja schier elcke Stad hier
in haar byzonder misbruick heeft; wil ick maar anroeren enige vande groofste / de
aa word bij velen als ae, de ae als aa uitghesproken / deze zegghen waard, kaart,
paard, kaas, die waer, daer, jae, d'ander peart, measter, de ey word als ay
uitghesproken in zeyde, leyde, schreyde, etc. de e, als a in scherp, perck, vercken,
sterck, hert, etc. de nt wort als ngt ghesproken bij zommighe hangd, mongd, hongd,
voor hand, mond, hond zeggende de u als e, in breg, pet etc. andere zegghen
kyeren, naat, wet ende wierom.’ (blz. 61 naar ed. Caron 1962).
S c h i r m u n s k i 56 vlg. spreekt van onverschilligheid van de Duitse grammatici,
vanaf het midden van de 16e tot het begin van de 19e eeuw voor echte dialectstudie
als zodanig. Eensdeels immers waren zij juist op zoek naar een ‘einheitliche’
grammatische norm voor de nationale schrijftaal, voor een ander deel spruit deze
houding voort uit hun aristocratische wereld. Men denke ook aan de karakterisering
van Huygens: ‘'t gaet botter.’
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Een andere bijdrage leverden de woordenboekschrijvers. Bewust putten zij uit de
schatten der volkstaal. Schottel wilde in een algemeen Duits woordenboek ook de
dialectwoorden, in beperkte mate, opnemen, niet om het levend taalgebruik
‘festzuhalten, sondern um die Schriftsprache durch grundrichtige Stammwörter zu
bereichern’; cfr. E. Ising, Zur Entwicklung der Sprachauffassung in der Frühzeit der
deutschen Grammatik, in: Forschungen und Fortschritte, Bnd 34, Heft 12, Dez.
1960, 374. In 1549 raadt Joachim du Bellay aan, de Franse taal met dialecttermen
te verrijken. In Nederland lijkt het haast of het streven naar een eenheidstaal de
woordenschat amper raakt. Alleen schijnen de woordenboekschrijvers het
noodzakelijk te vinden de bronnen aan te geven. De eerste die dialectaanduidingen
geeft, is Hadrianus Junius, in de tweede druk van 1577. Hem volgt daarin Kiliaen,
in de tweede druk van 1588. Het is echter bekend dat daarbij niet de volksmond,
maar de plaats van herkomst van schriftelijke bronnen, waaronder in de eerste
plaats woordenboeken, tot de aanduidingen leidde.
Wanneer er bij de in 1766 opgerichte Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
plannen rijzen voor een groot woordenboek, verzamelen zij eveneens lijsten van
dialectwoorden. Van de verzamelingen noem ik een Groninger woordenlijst van ±
1776, samengesteld door D.F.J. van Halsema (uitgegeven in DBNS 5, 68 vlg.), het
zgn. Dumbar-handschrift van 1778 (zie D u m b a r ) en de Drentse woorden en
gezegden van Mr. Joh. van Lier (1726-1785); zie Album Grootaers 241; N a a r d i n g
168. Zie ook nog K. Heeroma, Veluws en Drents uit de 18de eeuw, DBNS 12, 65
vlg. en K.Heeroma, Woordenlijst bij: Veluws en Drents uit de 18de eeuw DBNS 12,
97 vlg.
Reeds uit de 16e eeuw dateren de parallelteksten, waarin zich een ontwakende
drang naar het comparatisme openbaart. Deze blijkt trouwens ook uit het feit dat
Seb. Münster in 1544 enkele woorden uit de Saksische dialecten van Transsylvanië
te berde bracht (P o p XXV). Salviati vertaalt in 1584 de negende novelle van de
eerste dag uit de Decamerone in twaalf Italiaanse dialecten. Het Onze Vader was
al in 1555 in een aantal dialecten, o.a. het Gelders, vertaald. Brigant begint in 1779
met de dialectvertalingen van de parabel van de verloren zoon, die voor het
Nederlands en het Nederduits verzameld zijn (met toelichtingen) in Winkler; zie P.J.
Meertens, Johan Winkler en zijn dialecticon TT X, 4 vlg. Voorts bestaan er voor
Nederland vertalingen van Consciences verhaal Het spook en zelfs van de Bulla
Ineffabilis van 1878, verzameld door Alberdingk Thijm; cfr. A. Weijnen, Een
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vergeten verzameling dialect-parallelteksten, TT IV 20. Zie voorts over het nut der
parallelteksten HCTD 13, 267.
De 17e eeuw brengt een begin van de waardering van het dialect als zodanig. In
1630 beveelt Gustaaf Adolf van Zweden de dialectstudie aan. Niemand minder dan
Leibnitz wees op de dialecten als schatkamer voor de ‘nationale Schriftsprache’. In
1654 verdedigt Van Slichtenhorst het goed recht van het Gelders
(A k a d e m i e d a g e n III 73 vlg.). Dit is een heel ander geluid dan in de 15e eeuw
toen, naar een mededeling van dhr. L. Spronck, voor de hertog van Gelder een eed
in het Roermonds dialect geen waarde had. Aanvankelijk richt de belangstelling
zich voornamelijk op de woordenschat. J.L. Prasch schreef in 1689 een Glossarium
Bavaricum. M. Richey publiceerde in 1743 een Idioticon Hamburgense. Tussen
1767 en 1771 verscheen het vijfdelige Bremer woordenboek. Rond 1650 reeds had
dr. Johan Picardt woorden en constructies in het Gronings en Fries gepubliceerd
(A l b u m G r o o t a e r s 237-238).
In Noorwegen was men daar overigens al vroeger mee begonnen, reeds in de
16e eeuw. Christen Jenssøn maakte daar een glossarium van circa duizend woorden,
dat in 1646 verscheen als Den norske Dictionarium eller Glosebog. Iets ouder nog
is een werkje over West-Agder, alleen in handschrift. De activiteit van Jenssøn is
stellig toe te schrijven aan zijn patriottische bedoelingen tegen de Deense
heerschappij. Ook het werk van W.F.K. Christie, Norsk Dialect-Lexicon, ontstaan
in de jaren 1820-1830, uitgegeven door G. Indebrø hangt met de nationale beweging
samen. Overigens dankt Noorwegen de inzameling van dialectwoorden in 1697 aan
Deens initiatief. Zie O. Bandle, Die norwegische Dialektforschung in: Zs. f. Maf. 29,
289 vlg.
De verlichting daarentegen is het dialect weer slecht gezind. In de tijd van de
Franse revolutie wil men de dialecten vernietigen als een gevaar voor de égalité.
Merkwaardigerwijze heeft dit echter juist tot de eerste Franse dialectenquête geleid,
die van 1790 van abbé Henri Grégoire, een prêtre constitutionel, die terecht van het
beginsel uitging dat als men een tegenstander wil verslaan, men moet proberen
hem te leren kennen; vgl. P o p XXIII, 6 vlg., 19 vlg. (de eerste dialectenquête was
overigens in Spanje gehouden in 1730; POP 11383). Hetzelfde beginsel had al
voorgezeten bij de Haagse schoolmeester uit de 18e eeuw die een lijst van Haagse
dialecteigenaardigheden samenstelde om zijn leerlingen beter Nederlands te leren;
cfr. G. Kloeke, Haagse volkstaal uit de achttiende eeuw, Ts LVII, 15 vlg.
Volslagen anders wordt de houding weer ten tijde van de romantiek.
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S c h i r m u n s k i 58 schrijft: ‘Besonders weite Verbreitung erlangte die Sammlung...
Wortschatzmaterials im letzten Drittel des 18. Jhs. Das hängt zusammen mit dem
wachsenden künstlerischen Interesse, das die junge demokratisch gesinnte deutsche
Literatur mit Herder an der Spitze dem künstlerischen Volksschaffen und der Sprache
des Volkes entgegenbringt’. Stellig is het ook de romantiek zelf, die in de dialecten
het onbedorvene, het natuurlijke waardeert. De dialectgrammatica komt op. In 1811
schreef Vissentu Porru Saggio di grammatica sul dialetto sardino-meridionale. In
1827 promoveerde J. Sonius Swaagman op een dialectgrammatica van het Gronings
in het Latijn; cfr. H a n d l e i d i n g 3. H. Behrns wendde in: Over de Twentsche
vocalen en klankwijzigingen Taalk. Mag. III, 331-390 de historisch-vergelijkende
methode aan. Daarnaast verschenen vrijer bloemlezingen met dialectstukken: J.M.
Firmenich, Germaniens Völkerstimmen I-III in 1843-1854, J.A. en L. Leopold's Van
de Schelde tot de Weichsel in 1876-1881. In 1853 werd het eerste dialecttijdschrift
opgericht: Die deutschen Mundarten (later ook de Revue des patois, Loquela, Onze
Volkstaal, enz.).
Inmiddels was men ook de oudere vormen van dialectstudie nog blijven beoefenen.
Ev. Wassenbergh gaf in 1802 zijn Idioticum Frisicum uit in zijn Taalk. Bijdragen tot
den Frieschen tongval. Daarin leverde hij echter geen ‘boerenfries’ maar provinciaal
gekleurd Hollands. Hanewinkel gaf zo tussendoor enkele opmerkingen over het
Meierijse dialect in zijn in 1799 en 1800 uitgegeven beschrijvingen van zijn reizen
door de Meierij van 's-Hertogenbosch. Hoeufft publiceerde in 1836 zijn Proeve van
Bredaasch Taal-eigen in de vorm van een dialectwoordenboek (zie hierover Ts 65,
209-212) en in hetzelfde jaar schreef J.H. Halbertsma een lange woordenlijst van
het Overijsels als Aanhangsel van de Overijsselsche almanak 1836.
In België werd het eerste teken van leven gegeven door Frans van Daele, die
onder de schuilnaam Vaelande in 1805-1806 een tijdschrift: Tydverdryf uitgaf. In
1837 begon J.F. Willems in de eerste jaargang van het Belgisch Museum zijn
Proeven van Belgisch-Nederduytsche dialecten. De achteruitgedrongen Vlaming
ging zich in eigen wezen verdiepen, de vervreemding van het Noorden leidde tot
taalparticularisme (BMDC 16, 5). In het zuiden overheerste de heimelijke bedoeling
om de ‘Vlaamse’ woorden in de nationale taalschat opgenomen te krijgen (met dat
doel verscheen ook Schuermans' Idioticon), in het noorden overheersten romantische
gevoelens en daardoor dragen de lexicale onderzoekingen het karakter van
curiositeitenverzamelingen, die geen eigenlijk inzicht in het dialect bijbrengen en
vertoonde
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men allerwegen de verkeerd-bestede zorg om de vormen te vernederlandsen.
Uit iets later tijd zijn de grote dialectwoordenboeken van De Bo,
Cornelissen-Vervliet, Teirlinck, Joos enz.
Na de opkomst van de indogermaanse taalwetenschap en vooral onder invloed
van de neogrammatici begint geleidelijkaan de dialectstudie de andere vormen van
taalwetenschap te volgen. Enerzijds laat de historische oriëntatie van de romantiek
zich voelen in historische dialectgrammatica's. ‘The new science of comparative
philology, grown up in the atmosphere of the Romantic Revival, deliberately turned
its back on the normative approach to language and gave linguistics an almost
2

exclusively historical orientation’, zegt S. Ullmann, The principles of semantics
1957, 16. Anderzijds heeft men onder invloed van de natuurwetenschappen
belangstelling voor de fonetiek. V. Anguis geeft in 1855 een wetenschappelijke
beschrijving van het Sardisch dialect van Logudoro. Abbé Rousselot begint in 1879
de studie van het dialect van zijn geboortestreek.
In Noorwegen stichtte men in 1881 een vereniging voor Noorse dialecten en
volksoverleveringen, de eerste vereniging van deze aard (P o p XL en 889) en in
Frankrijk begon Gilliéron in 1883 als eerste colleges te geven over de dialectologie,
in casu: van Romaans Gallië (P o p XL). Iets later wordt ook in Nederland de
dialectstudie meer wetenschappelijk (zegt Blancquaert), meer systematisch (zegt
Van Haeringen in zijn Netherlandic Language Research (1954)45). Tevoren had
het normatieve standpunt van M. de Vries het dialect de toegang tot de universiteit
bemoeilijkt. De studies worden nu omvangrijker en verschijnen niet alleen meer in
regionale tijdschriften en almanakken. In het Zuiden brengen de in 1870 opgerichte
Zuidnederlandsche Maatschappij voor Taalkunde en de Koninklijke Vlaamsche
Academie ons bv. de lijvige idiotica van het Zuidoostvlaams en het Antwerps, in het
Noorden geeft Molema de Groningse woordenschat, maar bv. Vercoullie wijdt ook
zijn aandacht aan de morfologie en Tuerlinckx wendt als eerste een ernstige poging
aan om de lezer een denkbeeld te geven van zijn Hagelandse dialectklanken.
Rond 1900 zet de vernieuwing door. Nu gaan de universiteiten opnieuw na
ongeveer 75 jaar een rol spelen. Velen trachten de dialectverschijnselen
historisch-vergelijkend te verklaren. Er verschijnen belangrijke dialectgrammatica's
op deze historische grondslag. In Zuid-Nederland gaat men daarbij meestal voor
de klankleer uit van de moderne dialectklank. Zo behandelden bijv. Dupont het
dialect van
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Bree, Grootaers het dialect van Tongeren, Colinet het Aalsters, Grootaers en Grauls
het Hasselts, Goemans het Leuvens, Mazereel het Brussels. De Noordnederlanders
gingen echter van het westgermaans uit. Zo beschreven Opprel het Oudbeierlands,
Van de Water het Bommelerwaards, Houben het Maastrichts, Simons het
Roermonds, Gunnink het Kampens, Bruyel het dialect van Elten-Bergh, Van Weel
het Goerees, Karsten het Drechterlands. Een voorbeeld van bewerking leverde
Pauwels in A a r s c h o t . Van Haeringen schreef hiervan N.Tg. 52, 341: ‘Geen
dialectgrammatica bezitten we waarin met een dergelijke volledigheid de klank- en
vormleer van het dialect wordt beschreven’.
Opvallend is dat de Noordnederlanders vooral dorpsdialecten, de Zuidnederlanders
(èn de Limburgers) vooral stadsdialecten beschreven. Dialectstudies over Hollandse
steden zijn nog altijd vrij schaars en àls ze er zijn, slechts schetsmatig. Wel valt het
op dat dan vaak de lijn naar het verleden is doorgetrokken. Trouwens in de steden
heeft men daar meestal meer de kans toe dan op het platteland. Voor het
Amsterdams is de literatuur bijeengezet in Joha. C. Daan, Hij zeit wat 57-60. Verder
valt nog te vermelden: Bevolking en taal van Amsterdam in het verleden (BMDC
14). Over het Rotterdams is al heel weinig geschreven. Het belangrijkst is L.J. Rogier,
Aantekeningen en correcties op Rotterdamse dialectproeven, TTL 26, 184 vlg. Dit
is enerzijds symptomatisch voor het verschil van de positie van het dialect in Noord
en Zuid, anderzijds heeft dit ten gevolge dat we in het Zuiden wel en in het Noorden
niet op de hoogte zijn van de centra waarvan vernieuwingen kunnen zijn uitgestraald.
Een andere richting legde zich toe op nauwkeurige fonetische beschrijvingen,
waarvan men eveneens verklaringsmogelijkheden verwachtte. In navolging van
Rousselot deden dat sinds 1875 in het Zuiden de zich in Leuven rond Colinet en
Goemans groeperende geleerden, die daarvoor de Leuvensche Bijdragen stichtten.
In het Noorden beschreef Eijkman de klanken van de dialecten van Grouw,
Hindeloopen en Schiermonnikoog. Verschuur deed het voor het Noordbevelands.
Nog onlangs gaf L. Kaiser Phonetiek 1950 173 vlg. een Phonetiek van Dialecten
van Nederland, waarin zij een aantal fonetische locale verschillen opsomde, echter
op grond van onderzoekingen in de Wieringermeer (zie ook L. Kaiser,
Phonotypologische beschrijving van de bevolking der Wieringermeer I 1940). De
school van L. Kaiser onderzocht meer het hoe van de spraak dan het wat van de
taal. Ze verricht onderzoekingen in een bepaalde plaats met veel proefpersonen en
kijkt naar algemene kenmerken als luidheid, ronding, stemhebbendheid, scherpe
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articulatie, en werkt met statistische gegevens; zie o.a. G.L. Meinsma, Waarnemingen
betreffende het spreken in Elburg, in: Elburg 1958, hfdst 6. Zo vond men daar bij
61% een labiodentale w, bij 39% een bilabiale w. Zie ook L. Kaiser, Edam,
Verschijning, verrichting en spraak van honderd inwoners, Amsterdam 1963. Men
heeft ook verzamelingen aangelegd van gramofoonplaten met dialect-teksten, bv.
voor het Aalsmeers, Drents en Limburgs (Verslag v.d. Dialecten-Commissie over
1953, 4). Kloeke heeft op 17 sept. 1932 een streektaalfilm van
Bunschoten-Spakenburg opgesteld en is hiermee alle Europese volkeren voor
geweest (K l o e k e 182 en [G.G. Kloeke] Streektaal-film Bunschoten-Spakenburg
1933). P e e t e r s heeft in zijn karakterisering van de dialectklank nog geen navolgers
gevonden. Zie voorts S t r e e k t a l e n 40-48, A l b u m G r o o t a e r s 177-186 en
P o p 151 vlg. Thans neemt men op met de tape-recorder; zie voor Nederland o.a.
W. Rensink Dialecten op de band TT XIV 184 vlg.; zie ook bv. TT X, 194. Beroemd
zijn het Weense fonogramarchief en de Lautbibliothek der deutschen Mundarten
van E. Zwirner en W. Betghe. Zie hiervoor T a a l o n d e r z o e k 61, E. Zwirner,
Deutsches Spracharchiv 1962 en E. Zwirner-W. Betghe, Erläuterungen zu den
Texten, H.J. Schädlich, Die internationale Tagung der Leiter Wissenschaftlicher
Schallarchive in: Biuletyn Fonograficzny V 181 vlg. Nadbitka, H.J. Schädlich en R.
Grosse, Tonband-aufnahme der deutschen mundarten in der Deutschen
Demokratischen Republik Biuletyn Fonograficzny V 89 vlg. Nadbitka.
Inmiddels had zich alweer in de laatste decennia van de vorige eeuw een andere
1
methode ontwikkeld, de dialectgeografische. In Duitsland was ze geïntroduceerd
door Wenker en Wrede, die in 1880 hun enquête begonnen voor de Deutscher
Sprachatlas, in de Romania door Gilliéron, die de opnamen door Edmont voor de
Atlas linguistique de la France in 1897 liet beginnen (P o p 48)(zie over Weigand
2
P o p 708). In 1881 verscheen de eerste aflevering van Wenker's Sprachatlas von
Nord- und

1

2

Een overzicht van de atlasondernemingen levert P o p passim. Uit 1957 dateert de Atlas
govorov russkich narodnych (over de dialecten v.h. centraal gebied ten O. van Moskou).
Voor de Linguistic Atlas of England is men de mondelinge opnamen voor het net, dat 300
plaatsen omvat, in 1946 begonnen; cfr. H. Orton in Orbis IX, 331 vlg. Sinds 1962 verschijnt
de Atlas Lingüístico de la península Ibérica.
Als een verre voorloper is D. Monnier te beschouwen, die al in 1823 de gedachte geopperd
heeft om fonetische kaarten te tekenen: ‘On pourrait d'une manière assez précise, mentionner
sur une carte géographique l'étendue de pays oü domine l'a’ (P o p XXXII). Coquebert de
Montbret betoogde in 1831 dat een dialectgrens geen scherpe lijn betekent (P o p XXXIII).
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Mitteldeutschland, in 1895 H. Fischer, Geographie der schwäbischen Mundarten.
In 1885 heeft de Leuvense hoogleraar P. Willems het ondernomen op grote schaal
materiaal te verzamelen voor onze ‘Frankische’ dialecten en hiervoor links en rechts
vragenlijsten rondgezonden. Deze enquêtemethode werd in het noorden in 1879
en 1895 met de hulp van het Aardrijkskundig Genootschap door resp. Kern en J.
1
te Winkel toegepast. Een direct resultaat leverde dit laatste op in De
Noordnederlandsche tongvallen van J. te Winkel. Al betreurt Kloeke in
H a n d l e i d i n g 17 terecht dat het werk zo gauw is blijven steken, toch globaliseert
dit werk te zeer voor een hedendaags taalgeograaf. De taalgeografie toch werkt
met de ervaring dat iedere taaluiting haar eigen verbreidingsgebied heeft. Zij gaat
dan ook voor de verschillende betekenissen de betekenaren (of van de verschillende
betekenaren de betekenissen) in een bepaald gebied min of meer plaats voor plaats
na en tekent dan na inzameling van dat materiaal voor elke betekenaar (resp.
betekenis) een afzonderlijk landkaartje, waar bij elke plaats het opgegevene staat.
Soms tekent zij dan ook om de gebieden met gelijke of gelijksoortige gegevens
2
grenslijnen, de zgn. isoglossen (isolexen, isophonen, isomorphen, isotagmen ). Een
isoglosse is dus een lijn die de uiterste geografische punten van het
verbreidingsgebied van een afzonderlijk taalverschijnsel verbindt. Publicaties met
dit analytisch standpunt beginnen eveneens rond 1900 te verschijnen. In 1902 komt
er een kleine taalgeografische publicatie van Schrijnen, de dissertatie van Van
3
Schothorst over de Noord-West-Veluwe, die ook met isoglossen werkt, is van 1904
maar de volle stroom van dialectgeografische materiaalverzamelingen en studies
breekt pas sinds de wereldoorlog los. De Leuvense dialectcentrale, die vooral in
later tijd een groot Zuidnederlands dialectwoordenboek beoogde, heeft reeds enkele
tientallen kaarten voor het Zuidnederlands gebied gepubliceerd, bijv. van het nagras,
de boomwagen, de merel, de rode aalbes, de misdienaar, de emmer; cfr. A l b u m
G r o o t a e r s 48. Blancquaert, later geassisteerd door Pée, is in 1925 aan een
reusachtige atlassenreeks begonnen volgens de directe methode, de RND. In 1928
werd de dialectencommissie van de Koninklijke Nederlandsche Akademie van
Wetenschappen te Amsterdam opgericht, die jaarlijks vragenlijsten

1
2
3

De Vries had al in 1857 een schriftelijke enquête willen houden; cf. R o u k e n s 25.
Zie voor deze laatste term LB 35, 47 vlg.
In België begint men in 1907 de eigenlijke taalgeografie te beoefenen, maar komt voorlopig
nog niet tot gedrukte publicaties; cf. H a n d l e i d i n g 37.
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uitzendt en thans de door Kloeke en Grootaers begonnen Taalatlas van Noord- en
Zuid-Nederland voortzet. Onder de dialectgeografische publicaties verdient
vermelding het werk van Naarding, Sassen en Hijszeler voor Drente, Schuringa
voor Groningen, Heeroma voor Holland, Van Veen voor Utrecht, Weijnen voor
Noord-Brabant, Broekhuysen voor de Graafschap, Roukens, Goossens, Tans en
Leenen voor Limburg, Welter voor het N.W. van de provincie Luik. Onlangs is K.
Heeroma aan de Taalatlas van Oost-Nederland en aangrenzende gebieden
begonnen. Het materiaal dat de taalgeografie opleverde, is door Gilliéron
ogenblikkelijk gebruikt voor intern-linguistische, structurele verklaringen. Maar vlak
te voren, in 1898, had in Duitsland K. Haag in Die Mundarten des oberen Neckarund Donaulandes al de metalinguistische dialectologie ingeluid door de aandacht
te vestigen op de taalvernieuwende, taaluitstralende werking van regionale centra
(P o p XLIII) en het begrip Landschaft in te voeren. Het vervolg leverde Morf in 1911
met het aantonen van de invloed der feodale grenzen. Zijn hoogtepunt vond dat in
de Rijnlandse school (Frings, Ramisch, Welter, Bach). In Frankrijk begon in 1914
Terracher de taalkaarten uit de sociale verhoudingen (linguistisch gemengde
huwelijken) te verklaren (P o p XLVII) en in 1922 verstout Millardet zich, op de
taalkaart de invloed van het substraat te willen aflezen. Vanaf die tijd ook dateert
de dialectstratigrafie (met figuren als L. Wagner en ten onzent Heeroma). Vgl. W.
Grootaers in Orbis VIII 382.
Hoewel we met Van Haeringen in zijn Netherlandic Language Research 1954,
74 kunnen zeggen dat sinds circa 1920 de geografische methode kenmerkend is
voor het dialectonderzoek, neemt het aantal dialectmonografieën nog steeds toe.
Vnl. de woordenschat en de klankleer worden onderzocht, in mindere mate de
vormleer. De syntaxis wordt door de meeste dialectologen zeer stiefmoederlijk
behandeld, al schreef Fourquet: ‘L'écart entre la syntaxe d'un dialecte et celle d'une
langue littéraire est plus grand qu'entre la phonologie de l'un et celle de l'autre’ (Jean
Fourquet in: Fragen und Forschungen im Bereich und Umkreis der Germanischen
Philologie, Festgabe Frings 1956, 196). Een principiële uitzondering daarop vormt
de school van Overdiep. Deze beoefent de syntaxis niet bij wijze van aanvulling,
maar omdat zij in een stilistische behandeling van de syntaxis de oorzakelijke
verklaringen van ‘de’ klankverschijnselen zoekt.
Van Es zegt in A l b u m G r o o t a e r s 205 vlg., dat de dialectologie vóór alles
tot taak heeft, de klanken in hun variaties te beschouwen
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als wisselende onderdelen van de zin, en de veranderingen te begrijpen uit de
functies der vormen in de syntactische structuren. Men geve dus niet alleen het
stereotype, maar ook het persoonlijke. Voorbeelden van deze methode verschaft
§ 27. Van Es' leerling Sassen zag zich echter óók gedwongen tot de gebruikelijke
inventarisatie van verbuigings- en vervoegingsvormen (zie S a s s e n 25) en verlaat
daarmee dan toch weer het zuiver-syntactische terrein. Onlangs bleek ook
L a n d h e e r blz. 99-118 het voetspoor van Overdiep te volgen. In het Zuiden is
vooral Vanacker als syntacticus werkzaam. Van Haeringen wees er echter op dat
tot heden de syntactische dialectstudie nog niet veel verschillen tussen de dialecten
aan het licht heeft gebracht (BMDC 13, 16; NTg 46, 293; NTg 1949, 150).
Vrijwel alleen met zijn biologische verklaring, een verklaring dus die met erfelijke
raskenmerken (articulatiebases) werkt, stond Van Ginneken. In Donum Natalicium
Schrijnen (1929) 10-22 en een Taaltuinartikel Waalsche en Picardische
klank-parallellen OT 2, 289 vlg. werkte hij vooral met de tegenstelling labiaal-velaar.
In zijn Ras-en-Taal-periode had hij echter vrijwel alleen oog voor de zgn. bivalente
articulatiebasis, die hij aanvankelijk prae-Slavisch en later prae-Baltisch noemde
en tenslotte toch misschien weer meer als oud-Europees beschouwde. In
S t r e e k t a l e n neemt hij nogal veel terug van wat hij in R a s e n T a a l geponeerd
had. Geheel in het voetspoor van zijn R a s e n T a a l verscheen de studie van
T a n s over de dialecten rond Maastricht.
Bij de methode van Wörter und Sachen roept men vooral de kennis der realia te
hulp om de woordgeschiedenis te verklaren. Zaak-kennis kan bv. een etymologie
steunen. Zo wordt de oorworm in een groot Westfaals gebied en ook bij W a n i n k
gaffeltange genoemd, klaarblijkelijk naar de uitsteeksels aan zijn achterlijf. Die naam
wordt des te begrijpelijker als men bedenkt dat de tangen vroeger geen
kruisscharniertangen maar pincet-achtige knijpwerktuigen waren, welker oervorm
inderdaad een gevorkte tak schijnt te zijn; cfr. DBNS 1, 87. Vandaar dat bijv. de Ais
en R o u k e n s ook afbeeldingen van de zaken geven en dat A.H. van Vessem in
Oogstgerei-benamingen (1956) veel aandacht aan de realia wijdt. Zaakkaarten
kunnen eveneens hulp verlenen; cfr. R o u k e n s 62. Ook kan de zaakgeschiedenis
(verbeterde techniek, nieuwe mode) vaak de verandering van benaming verklaren,
cfr. § 20. B e r g m a n n 79 geeft vbb. hoe heteroniemen vaak zo te verklaren zijn
dat aan verschillende namen verschillende zaken beantwoorden. Er zijn bv. Duitse
dialecten waar woordverschil is met be-
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trekking tot de ‘mittleren Griff am stiel der Grassense... Hier ist die moderne Art so,
dass dieser Griff in Richtung des Sensenblattes steht. Er heisst dann “Knebel” oder
“Hörnel”. Bei den älteren Sensen ist er jedoch an der Rückseite des Sensenbaumes
befestigt und wird dann “Schieber” genannt, weil man mit ihm gleichsam die Sense
vor sich herschiebt.’ H o f p. 86 merkt op dat de kievit waar hij in Friesland zeldzaam
is, niet de Friese naam, liep, ljip enz. maar de Hollandse, die van kivit draagt.
Door enkelen, bijv. Roukens en mej. Daan wordt de combinatie van volks- en
dialectkunde zeer sterk beklemtoond; zie o.a. Urk, D a a n en W a t e r l a n d s . W.
Roukens Dialectologie en volkskunde in: Album Grootaers 227 vlg. heeft uitvoerig
het belang van de combinatie vooral voor de etymologie beschreven en geeft een
overzicht van de betrokken onderzoekingen. Alleen uit volkskundegebruiken zijn te
verklaren Gronings winkop ‘bruiloft’ en rakkersraif ‘wrakgoed’, eigenlijk goed dat
goed genoeg was voor de beul. Daarmee zijn wij dus weer op het terrein van Wörter
und Sachen. Maar bovendien geeft het te denken dat beide disciplines met dezelfde
methodes werken. De kaart is ook in de volkskunde een onontbeerlijk iets, zoals J.
de Vries in Volkskunde, Nieuwe Reeks I (1940), 31 vlg. betoogde, en historisch
materiaal is er ook van de hoogste waarde. Voorts is er treffende overeenkomst in
de huidige probleemstelling. Aan de fonologie en trouwens in het algemeen aan de
structurele taalwetenschap beantwoordt de functionele volkskunde; cfr. W.-E.
Peuckert en O. Lauffer, Volkskunde 1951, 340. En zoals de dialectologen sceptisch
zijn gaan staan tegenover de oude indeling in Friese, Frankische en Saksische
1
dialecten, maant H o l ook aan, voor de woningtypen de namen Fries, Frankisch
en Saksisch met omzichtigheid te gebruiken: uit de huidige toestanden conclusies
te trekken voor verschillen in huizenbouw van duizend en meer jaar geleden, is
2
voorbarig. Iets dergelijks merkt D.J. van der Ven op voor de vrouwenmutsen. Maar
vooral kunnen beide wetenschappen meer dan eens van elkaars vondsten profiteren,
in het bijzonder als de isoglossen met de isethnen, de begrenzingen van bepaalde
volkskundige verschijnselen, samenvallen. Zoiets is immers niet zelden het geval;
zie hiervoor §24.
Ook de wiskunde heeft inmiddels in de dialectologie haar intrede gedaan. Zij
wordt daar voor comparatieve doeleinden toegepast. In

1
2

Cfr. ook Cl. Trefois, De plattegrondsvormen van zg. Frankische boerderijtypen en hun
geographische verspreiding in ons land, I (1933).
Cfr. D.J. van der Ven, Van knipmutsen en oorijzers z.j.
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een artikel van E. Bagby Atwood in Zs. f. Mf. XXX 1-30 vind ik vermeld: David
DeCamp, The pronunciation of English in San Fransisco 1954 (hiervan verscheen
onder dezelfde titel een resumé in Orbis VII 372-391 en VIII 54-77.
Wij wijzen slechts in het voorbijgaan op de onderzoekingen die meer speciaal de
dialectkenmerken uit vroegere eeuwen (zie hiervoor § 2) en die welke het aandeel
van de dialecten aan cultuurtaal betreffen (zie § 10 en A f r i k a a n s ).
De structurele taalgeografie heeft eigenlijk met Gilléron haar intrede gedaan. Ten
onzent hebben vooral Kieft, Weijnen en Goossens zijn voetspoor gevolgd. Van
Amerikaanse zijde is Moulton de belangrijkste. Zie hiervoor par. 26.
Pas later is de taalstructuurgeografie ontstaan. Zij is grotendeels een verbreding
van de dialectfonologie; deze had in Nederland aanstonds beoefenaren gevonden.
Een opsomming van oudere studies op dit terrein vindt men in A. Weijnen,
Dialectologie en fonologie van het Nederlands in A l b u m G r o o t a e r s 117 vlg.
Zie ook TT III 117 vlg.; M i t z k a 111. Op het terrein van de structuurgeografie noem
ik Weijnens A c h t h u i z e n s , K. Heeroma, De Oostnederlandse
langevocalensystemen, in BMDC XXIII, 1 vlg., K. Fokkema, Consonantgroepen in
de Zuidwesthoek van Friesland BMDC XXIII, 16 vlg. K. Heeroma, Structuurgeografie
en structuurhistorie in: Ts LXXIX 165 vlg. Zie voorts par. 25.
Langzamerhand wint het idee terrein dat ook de lexicologie in onderlinge
samenhang, structureel, behandeld moet worden. Geleidelijk aan begint men in te
zien dat een dialectwoordenboek niet uitsluitend een verzameling van rariteiten
dient te zijn. J.A. Schmeller was daar trouwens reeds in voorgegaan. Van zijn
Bayrisches Wörterbuch I-IV (1827-1837) zegt S c h i r m u n s k i 61: ‘Zum Unterschied
von den Sammlungen der “Idiotismen” im üblichen Sinne folgte sein Wörterbuch
als erstes dem Prinzip der lückenlosen Aufzeichnung des gesamten Reichtums der
lokalen Volkssprache’. In ‘Glossaire des patois de la Suisse romande, 57e et 58e
Rapports annuels de la rédaction, 1958, blz. 5 wordt terecht gezegd: ‘Plus les mots
sont attachés aux choses, plus il est aisé d'en déterminer la valeur dans un article
du glossaire; plus cette valeur est abstraite, plus elle exige, pour être dûment établie,
le rapprochement de tous les termes en jeu, que l'ordre alphabétique oblige à
disperser’. Zie thans voor de beginselen A. Weijnen Plan voor een ideologische
ordening van de woordenschat vooral der dialecten in L.B. 1943, 61 vlg.,
S t r e e k t a l e n 86 vlg., A. Weijnen, De semantische en syn
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tactische problematiek van het dialectwoordenboek, Ts, LXXVIII, 81-95 en A.
Weijnen, Het dialectwoordenboek in BMDC XXIV 34-52. Overdiep in K a t w i j k (bijv.
blz. 123), Ribbert in T i l l i g t e , D a a n en V a n d e n H o m b e r g h - B o t trachten
het beginsel althans voor een gedeelte van de woorden- en begrippenschat te
verwezenlijken. Het Woordenboek van de Brabantse dialecten en het Woordenboek
van de Limburgse dialecten worden geheel volgens dit beginsel vervaardigd. V a n
d e n H o m b e r g h - B o t verdeelde de woordvelden in gebieden, die in terreinen
en deze ten slotte weer in perken. Suggestief is haar resumé (blz. 205): ‘The
influence, both of the total, semantic system and of logical, psychological and
sociological factors on the word-field is demonstrated from examples’. Van Ginneken
heeft in het laatste hoofdstuk van S t r e e k t a l e n gesuggereerd hoe zulk
structuuronderzoek inzicht kan verschaffen in de denkvorm der Nederlandse
streektalen.
Vooral onder invloed van het marxisme ontwikkelt zich thans een probleemstelling
die zich met de vervalsverschijnselen van het dialect, met de verschillende taallagen
binnen een taalgemeenschap bezig houdt. G. Bergmann, Mundarten und
Mundartforschung 1964, 11 merkt daarbij op ‘dasz die gesellschaftliche
(soziologische) Stellung eines Sprechers durchaus nicht mit seiner
“sprachsoziologischen” übereinzustimmen braucht. Natürlich spielt sie eine grosse
Rolle, aber neben dem Beruf sind z.B. auch die Erziehung, die Ortsansässigkeit
oder der häufige Umgang mit ortsfremden Personen für die sprachsoziologische
Einordnung eines Sprechers wichtig. Mit dem marxistischen Begriff der Klassen
haben also unsere sprachsoziologischen Schichten gar nichts zu tun.’ Wel geeft hij
blz. 19 voorbeelden dat het dialect juist bij dragers van bepaalde beroepen voortleeft,
bijv. bij de mijnwerkers uit het Ertsgebergte, de wevers uit de Oberlausitz, de vissers
aan de Oostzeekust en de speelgoed- en instrumentmakers in het Ertsgebergte,
het Vogtland en het Thüringerwald.
Overigens vertoont ook Amerika belangstelling voor de sociodialectologie. Glenna
R. Pickford, American Linguistic Geography: A sociological appraisal, in: Word XII
(1956) 211-233 uitte al hevige critiek op de taalgeografie. Men onderzocht de
Amerikaanse dialecten alsof Amerika een agrarische maatschappij was, terwijl
bovendien in de Verenigde Staten niemand wil toegeven dat hij dialect spreekt. In
Amerika zijn de sociologische verschillen interessanter en belangrijker dan de
geografische. Hans Kurath nam dan ook voor zijn atlas zijn proefpersonen telkens
uit drie verschillende sociale milieus om zo
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vast te stellen ‘the extent to which “dialect” characteristics appear in the speech of
better-educated members of the various communities’ (E. Bagby Atwod, The methods
of American dialectology in: Zs.f.Maf XXX 1-30).
Vooral op Romaans gebied is de taalgeografie interlinguaal werkzaam geweest.
Jud, Jaberg en Von Wartburg hebben woordgeografische studies geschreven die
de hele Romania of althans een groot deel ervan omvatten; zie b.v. J. Jud, Probleme
der altromanischen Wortgeographie, ZR Ph 38, 1 vlg., W. von Wartburg Zur
Bennenung des Schafes in den romanischen Sprachen 1918 en K. Jaberg, Zur
Sachund Bezeichnungsgeschichte der Beinbekleidung in der Zentralromania, W.u.S.
9, 137-163. Een groot gebied wordt ook bestreken door Th. Frings-J. Nieszen, Zur
Geographie und Geschichte von ‘Ostern, Samstag, Mittwoch’ im Westgermanischen,
I.F. 45, 276 vlg. Pessler wenste pan-Europese kaarten; cfr. W. Pessler Atlas der
Wortgeografie von Europa - eine Notwendigkeit in Donum Natalicium Schrijnen
(1929); zie ook E. Blancquaert, Taalgeografie, Hand. 18e Vl. Filologencongres 1949,
15 vlg., Holl. Exp. 195. Eigenlijk zijn ook de T a a l a t l a s , de RND, de Atlas
Lingüístico de la península Ibérica (1962) en zelfs de Alf, die immers ook het
Provençaals bestrijkt, interlinguaal. Een Panslavische taalatlas is in voorbereiding.
Voorts zijn o.a. te vermelden F r i n g s , T e u c h e r t , R a s e n t a a l , A. Weijnen,
Geminatie in DBXV 93-110, A. Weijnen, Het verspreidingsgebied van de ontronding
Ts 79, 81-102, A. Weijnen, Fonetische en grammatische parallellen aan weerszijden
van de taalgrens Ts LXXX, 1 vlg., Deutsche Wortforschung in europäischen Bezügen,
hrsg. von L.E. Schmitt I-II 1958-1963.
Wat Nederland betreft is de wenselijkheid van kaarten met opgaven aan beide
zijden van onze oostgrens bepleit (W. Foerste, Een woordatlas van Saxonia DBNS
1, 84 vlg. wenst een woordatlas voor het ganse ‘Saksische’ stamgebied; zie ook
NTg 47, 15 en K. Heeroma, Westniederdeutsch und Ostniederländisch in: Zs. f.
Maf. 23, 65 vlg.). Praktisch werk in dezen is verricht bijv. in R o u k e n s 79 vlg. en
vooral in de T O N . Zie voor Kloekes werk LB 45, 20 vlg. Ook zijn er kaarten
gepubliceerd voor Nederland plus aansluitend Romaans terrein; zie bijv. § 164; L.
v.d. Kerckhove, ‘Liquiritia’ in de Znl. dialecten HCTD 19, 319 vlg. gaf een kaartje
voor Z.-Nederland, Wallonië en Rijnland. Bij L. Grootaers A propos des noms wallons
du fruit tapé in Mélanges de linguistique romane offerts à M. Jean Haust 1939, 14
vlg. vindt men zowel Limburgs als Waals alsook Duits gebied in kaart
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gebracht. Een interessant voorbeeld verschaft ook L. Bruch, A cheval sur la frontière
linguistique: un circuit francique en Europe occidental, Orbis tome III 34 vlg. en R.
Bruch† ‘Pariser’ Impulse in der Frühgeschichte der deutschen mundarten, Rheinische
Vierteljahrsblätter Jhrg XXV (1960), 300 vlg. Chr. Bruneau wijst er in Zs. f. rom. Phil.
57, 179 op, dat in Frans gebied en de streek van Montmédy tot Givet en in de
aangrenzende Duitse tongvallen vanLuxemburg speciaal vóór r diftongering optreedt.
Ook het Comité international permanent de linguistes heeft zich met internationale
taalgeografie bezig gehouden. M. Cohen publiceerde daarvoor een Questionnaire
linguistique (1931). Vermeldenswaard is de internationale aandacht van de fonologen;
cfr. N.S. Trubetzkoy, Phonologie und Sprachgeographie TCLP 4, 228 vlg., R.
Jakobson, Ueber die phonologischen Sprachbünde TCLP 4, 234 vlg. en A l b u m
G r o o t a e r s 118. Het artikel van K. Heeroma, Vers un atlas linguistique européen
Orbis V 339 vlg. geeft nog geen plannen voor een dergelijke atlas maar spreekt wel
over kaarten die zich over meer dan één taalgebied uitstrekken.
Iets wezenlijk anders is de interlinguale dialectologie natuurlijk niet. Maar ze biedt
het voordeel dat ze ruimer laat zien. Om in Duitsland een van west naar oost gerichte
Frankisch-Merovingische expansie aan te nemen diende Bruch zowel de Duitse als
de Franse dialecten te bestuderen. Dat sinksen een relictwoord is, blijkt duidelijker
als men zijn verspreiding zowel in het romaans als het germaans nagaat: vgl.
G r u n d l e g u n g kaart 13. De bewijzen voor een substraat worden dringender als
men dezelfde ontwikkelingen in aan elkaar grenzende maar voor elkaar
onverstaanbare verscheidentalige dialecten bestudeert: vgl. A. Weijnen, Fonetische
en grammatische parallellen aan weerszijden van de taalgrens Ts LXXX, 1 vlg.
In 1960 is onder leiding van S. Pop het eerste internationale congres voor
algemene dialectkunde gehouden, in 1965 het tweede te Marburg.
Organisatorisch valt in ons land in de eerste plaats te vermelden de
Dialecten-commissie met het Centraal Bureau voor Nederlandse en Friese dialecten
van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. Daar
wordt de door Kloeke en Grootaers begonnen Taalatlas voortgezet. De vragenlijsten
van 1931-1958 zijn met een register afgedrukt als BMDC XXII (1960). In Groningen
is enerzijds het Nederlands Instituut der Rijksuniversiteit onder leiding van G.A. van
Es (zie TT 7, 81), anderzijds bekleedt Heeroma daar de
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leerstoel voor de Nedersaksische taal- en letterkunde en beheert hij het
Nedersaksisch Instituut; cfr. DBNS 6, 97 vlg. Dat laatste verschaft ons ook de
Taalatlas van Oost-Nederland en aangrenzende gebieden door K. Heeroma. In
Nijmegen bestaat de Nijmeegse Centrale voor dialecten naamkunde der Katholieke
Universiteit te Nijmegen.
België kent de Zuidnederlandse dialectcentrale te Leuven (zie hierover A l b u m
G r o o t a e r s 13 vlg.), de Reeks Nederlandse dialect-atlassen onder leiding van
Blancquaert en Pée, het Seminarie voor Vlaamse dialectologie van de universiteit
te Gent en het Séminaire de dialectologie flamande de l'université de Liège.
De voor de Nederlandse dialectstudie belangrijkste periodieken zijn Taal en
Tongval en Handelingen van de Koninklijke commissie voor toponymie en
dialectologie. Voor het oosten van het land zijn de Driemaandelijkse Bladen. Het in
Limburg verschijnende Veldeke bevat weinig meer dan teksten. In het Isidoor
Teirlinck Album (1931) blz. 95 vlg. schreef N. van Wijk Een desideratum der
taalgeografie, waarin hij een internationaal orgaan voor taalgeografie bepleitte, dat
aan problemen en methodes gewijd zou zijn. In zekere zin wordt die wens bevredigd
in het tijdschrift Orbis, dat uitgegeven wordt door het Centre International de
dialectologie générale te Leuven.
Voor de bibliografie van de Nederlandse dialecten zie: L.D. Petit, Proeve eener
bibliographie der Nederlandsche dialecten OV I 48 vlg., 129 vlg., H a n d l e i d i n g
en de jaarlijkse overzichten in HCTD I, vlg. en vooral P.J. Meertens-B. Wander,
Bibliografie der dialecten van Nederland 1800-1950, 1958 (deelt op blz. VIII mede
dat er een bibliografie op kaarten op het Dialectbureau aanwezig is). W. Pée La
géographie linguistique Néerlandaise in Rev. Belge de philologie et d'histoire 14,
105 vlg. geeft een overzicht van de stand van de dialect-geografie tot 1935. K.
Schulte-Kemminghausen Verzeichnis der Mund-artkarten des niederländischen
Sprachraumes in Deutsches Archiv für Landes- und Volksforschung Jrg. VI Heft 3,
440-536 beschrijft minutieus alle tot 1942 gepubliceerde Nederlandse dialectkaarten.
Het Verslag van de Dialecten-commissie over 1953 7 vlgg. bevat een volledige lijst
van alle op het dialectenbureau getekende kaarten. In BMDC 3 vindt men een
opsomming van het materiaal van de dialectencommissie in 1943.
De dialectologie vindt uiteraard ook haar materiaal in wat met letterkundige
bedoelingen in dialect geschreven is. De betrouwbaarheid daarvan loopt zeer uiteen.
De Meppeler schetsen van Poortman, die zelf uit het aangrenzende De Wijk
afkomstig is (T a a l l a n d s c h a p
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143), zijn zeer goed. Hetzelfde geldt van Mr. A.S. de Blécourt's Fivelgoër landleven
(V o l k s t a a l 39). A.M. de Jong is voor het dialect van Steenbergen-De
Heen-Nieuw-Vosmeer betrouwbaar op het punt van klank- en vormleer. Daarentegen
is bij Ant. Coolen de syntaxis en de innerlijke taalvorm karakteristieker dan de
klankuitbeelding. Slecht aangeschreven staan Herman de Man en Campert (NTg
1951, 277 vlg.). Nienke Bakker geeft in A l b u m B l a n c q u a e r t 339 van een
aantal literaire schrijvers de geboorteplaats, die soms hun woonplaats was.
Ten behoeve van dialectschrijvers zijn in enkele streken orthografieën ontworpen.
Zie voor Limburg R o u k e n s 76, 107, Veldeke 1e jaarg. 4e afl. 16-20 en de door
Veldeke op de vergadering van 29-12-1941 ontworpen spelling; voor de noordelijke
2

dialecten DBNS 1, 3-5, voor het Gronings T e r L a a n XXV vlgg.; zie ook E.M.
Boland Spellingregels voor de Graafschap en aangrenzende gebieden DBNS 5, 91
vlg. en C.M. Driessen, Zoeë shrieve vieër heëlesch ‘dialekt’ 1956.

§ 2. De kennis van de dialectische differentiatie voorheen
Het is voor de contemporaine dialectologie van belang, kennis te hebben van de
dialectverschijnselen in het verleden.
De dialectgeografie der Griekse oudheid werd bestudeerd door R. van der Velde,
Boeotische dialectgeographie in: Donum Natalicium Schrijnen (1929) 660 vlg. en
R. van der Velde, Thessalische dialect-geographie 1924. Zie hierover P o p 1059).
F o e r s t e 105 spreekt over ‘die wenigen bisher existierenden Karten zur
mittelniederdeutschen Wortgeographie im Bereich der Handwerkerbezeichnungen’;
zie hiervoor nog M. Åsdahl Holmberg, Studien zu den niederdeutschen
Handwerkerbezeichnungen des Mittelalters Lund 1950, Karte S. 85. In W.
Jungandreas, Geschichte der deutschen und der englischen Sprachen I-III 1946-1949
vindt men enkele dialectkaartjes voor de middeleeuwen.
Ten aanzien van dialectverschillen in de oudgermaanse tijd moet men er wel van
doordrongen zijn ‘dasz es sich in althochdeutscher Zeit um Schreibtraditionen
bestimmter Klostergruppen handelt, die über die Volkssprache nur sehr bedingte
Auskunft geben (K. Wagner, Die Gliederung der deutschen Mundarten, Begriffe und
Grundsätze, in: Akademie der Wissenschaften und der Literatur [in Mainz],
Abhandlungen der Geistes- und sozialwissenschaftlichen Klasse Jhg. 1954, 627
vlg.).
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Hoe men uit de Middeleeuwen gegevens voor de dialectgeografie verkrijgt (bv. door
studie van een bepaalde auteur, door het gebruik van niet-literaire bronnen, door
vergelijking van afschriften of bewerkingen) is voortreffelijk uiteengezet door A. van
Loey, Middelnederlandse en moderne dialecten, in: A l b u m G r o o t a e r s 63 vlg.
(In hoeverre men speciaal oudere teksten uit één bepaalde plaats tot grondslag kan
nemen, is besproken door S. van der Meer, Problematiek der Limburgse isoglossen
in de Middeleeuwen, BMDC 1947, 31 vlg. De praktische toepassing van zijn
beginselen heeft hij in zijn Venloër Stadttexte 1949 gegeven. Ik meen echter dat
zijn methode onjuist is; cfr. TT II 65. Bij twee met elkaar afwisselende grafieën gaat
hij ervan uit dat beide dezelfde klankwaarde vertegenwoordigen, zodat, als hun de
klankwaarde van de ene grafie zeker lijkt, hij deze ook voor de andere aanneemt.
Daarbij miskent hij de mogelijkheid dat er in een dialect klankdoubletten kunnen
voorkomen, en die van het bestaan van vreemde schrijftaalinvloeden, zodat de
grafieën vaak volkomen losstaan van de klankwaarde in de betrokken plaats en het
leven slechts op papier leiden. De Middeleeuwen geven hun geheimen niet zo
gemakkelijk prijs. E.E. Müller, Zur historischen Mundartforschung, in: Beiträge zur
Gesch. d.d. S.u. Lit. 74, 454 vlg., die Bazelse gerechtsakten onderzocht van het
eind der M.E. en het begin der nieuwe geschiedenis, wijst er uitdrukkelijk op dat
zelfs niet alle regionale kenmerken op de gesproken taal teruggaan (zo bv. niet in
zijn gebied de -n in bijwoorden op -lichen). ‘Die Wissenschaft tritt hier in einen
Bereich wo sie mit systematischer, auf ein bestimmtes Ziel gerichteter Forschung
oft nicht mehr viel ausrichtet, wo das Erkennen und Erhellen weitgehend von den
Zufällen des Findens und Entdeckens abhängt. Es wird so sein, dasz sie den
Gegebenheiten die sich in dem alten Text eröffnen, folgen musz’ (pag. 461).
Het is beslist niet zo dat in een lokale tekst de ene vorm evenveel waarde heeft
als de andere. Iedere tekst vertoont de spanning tussen de lokaal gesproken en de
omgangstaal. ‘Das Verfahren, durch Unterscheidung unter mehreren Schreibformen
eine der Mundart entsprechende oder mindestens nahstehende von einer rein
schriftsprachlichen zu trennen, ist eines der wichtigsten Hilfsmittel der historischen
Mundartforschung’ (Müller a.a. 481).
Men volstaat overigens niet met alleen maar uit te maken wat algemene
schrijftraditie en wat regionaal insluipsel is: men moet bij deze laatste soort ook een
principieel onderscheid maken. Datgene wat afwijkt van de algemene traditie kan
op lokaal dialect-substraat be-
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rusten, maar evenzeer aan regionale schrijfgewoonten te danken zijn. Müller a.a.
456 vlg. heeft hierop gewezen en R. Schützeichel, Mundart, Urkundensprache und
Schriftsprache 1960 heeft uitvoerig aangetoond hoe er ook met een
‘urkundensprachliche Bewegung’ rekening gehouden moet worden om de regionale
gewoonten in hun wezen te waarderen.
Zie voor de literatuur over de principiële verhouding tussen tekst en dialect
Schirmunski 99 noot 1 en 2.
Voor studies omtrent de mnl. dialectgeografie zie men naast het reeds genoemde
Van Loey's Middelnederlandse spraakkunst. J. Moors, De oorkondentaal in
Belgisch-Limburg van circa 1350 tot 1400 (1952) en H. Vangassen, Bouwstoffen
tot de historische taalgeografie van het Nederlands, Hertogdom Brabant (1954).
Ook zijn er enkele Middelnederlandse dialectkaarten. Scherpe isoglossen zijn daarbij
uiteraard niet te bereiken (A l b u m G r o o t a e r s 66-67). Men zie de kaarten in
H e e r o m a , V a n d e r n B e r g , een enkele kaart in de T a a l a t l a s en het zojuist
aangehaalde werk van Moors.
Aan de dialectgeografie van latere perioden is weinig gedaan, al heeft men in
monografieën over bepaalde taalverschijnselen wel getracht, ook een beeld van de
verspreiding der vormen in die eeuwen te ontwerpen. Men is daarbij zo goed als
uitsluitend aangewezen op de al dan niet gepubliceerde bronnen (waaronder
woordenboeken en spraakkonstenaren).
Voor de zestiende eeuw noem ik b.v. J. Naarding Over het Sallands in de 16e
eeuw, DB XIV 84 vlg. K. Fokkema, De taal van een Bildtboer omstreeks 1600 TT
XI 154 vlg. verschaft een chronologisch overgangsgeval.
Voor de zeventiende eeuw (en later) vermelden wij voor het Antwerps S m o u t
blz. 142 vlgg., voor het Amsterdams V e r d e n i u s inz. 19-20, G.G. Kloeke, De
Amsterdamsche Volkstaal voorheen en thans, Med. der Kon. Ak. v. Wet. afd. Lett.
deel 77 serie A. No. 1, 1934 en BMDC 14, voor het Zuidhollands Stoett en NTg 13,
97 vlg., J.H. Kern, Over de taal van de brieven van Huygens' zusters en Dorothea
van Dorp Ts 48, 49 vlg., J. te Winkels De tongval van Delfland bij Huygens Ts 1899,
33 vlg. (ook in N n l . T o n g v . afl. 2), J.J. Borger, Haags uit de tweede helft vande
17de eeuw, Ts 69, 49 vlg., voor het Brabants A.A. Weijnen Opmerkingen over de
taal van Pater Poiters in Vondelkroniek 1939, 324 vlg., voor het Oostnederlands:
K. Heeroma, Oostnederlands uit de 17de eeuw DB 10, 50 vlg. De Boere-Vryagie
bevat Zuidoverijsels uit de 17e eeuw, waarschijnlijk Deventers.
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De achttiende eeuw wordt speciaal vertegenwoordigd door G.G. Kloeke Haagse
volkstaal uit de achttiende eeuw, Ts 57, 15 vlg. en 233, en K. Heeroma, Goois uit
het midden der 18e eeuw NTg 31, 164 vlg. H.C.M. Ghijsen verzamelde Zeeuwse
woorden en wendingen bij Elisabeth Wolff-Bekker TT XI 161 vlg.
Tenslotte zijn er enkele belangrijke bloemlezingen die voor een bepaald dialect
teksten uit verschillende perioden bijeenzetten, bijv. J a c o b s en H.J.E. Endepols,
2

Mestreechter spraok, doe zeute taol! ( 1943).

§ 3. Dialectfasen
De belangstelling voor algemene dialectologie of structuur dan wel de taalhistorie
bepaalt mede op welke fase van het dialect de onderzoeker zijn aandacht gespitst
houdt. Bij overwegend historische belangstelling beschrijven de meeste
dialectonderzoekers niet de jongste lagen in een dialectgemeenschap, maar bij
voorkeur een ouder stadium (cfr. Ts. 68, 150 en K e y s e r 13). In zijn Hollandse
dialektstudies was Heeroma zo zeer op relict-dialecten gebrand, dat hij de minder
conservatieve dialecten zo goed als geheel verwaarloosde en daardoor eigenlijk
reeds van de gesloten kaarten afzag.

§ 4. Waardering voor het dialect
Lit.: W e z e n e n w a a r d e , passim; K. Heeroma, De waardering van
de volkstaal, NTg 35, blz. 117 vlg., 145 vlg.; K. Fokkema, De waardering
van het Fries 1948; P.J. Meertens, Dialectologie en literatuur in A l b u m
G r o o t a e r s , 137 vlg.; G. Kuiper, Trivium, Taal en Tongval, TT 6, 112;
L. Bloomfield, Language 1957, 27.5.
In de loop der tijden is de waardering van het dialect sterk aan veranderingen
onderhevig geweest. In de M.E. stond het praktisch gelijk met gesproken taal. Alleen
een figuur als Melis Stoke brengt het dialect welbewust particularistisch in de
geschreven taal over. Erasmus noemt de ae-uitspraak van de aa echter reeds
vulgair: ‘de vulgo nunc loquimur’, Vondel gebruikt termen als plat en W.A.
Winschooten insgelijks in 1683; cfr. Twe-spraack ed. K. Kooiman 1913, 112-113.
Als literair stijlmiddel komt het bij ons het eerst voor in 1526. Dan laat Cornelis
Everaert in Tspel van ghewillich labuer ende volc van neerrynghe een zeeman
optreden ‘sprekende Zeeusche tale’. Kort na 1600 verschijnt het Hollands dialect
in kluchten en blijspelen en van dan af is het een trouw stijlmiddel voor realisme,
komisch effect en lyrische
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satire; cfr. V e r d e n i u s 3 vlg. Het eerste literaire stuk met onvervalst Amsterdams
is: Bredero's Treurspel van Roddrick ende Alphonsus 1611 (nl. in de komische
intermezzo's); cfr. A.A. Verdenius, Studies over zeventiende eeuws 1946, 19-20.
In Duitsland spreken reeds in Amantes amentes van Georg Rollenhagen van 1609
2

de dienstboden plat (F. Maurer-F. Stroh, Deutsche Wortgeschichte II 1959, 20).
Bij Breero en anderen wordt ook het Antwerps voor het komische ten tonele gebracht;
cfr. S m o u t blz. 142 vlg. In 1693 treffen wij het Brabants en Zeeuws aan in Van
Bergen's Gemengelde parnasloof; zie Ts. LXXX 230. Als de Oostnederlandse
oorsprong van de zeventiende-eeuwse Over-Ysselsche Boere-vryagie en van
Lukevent, waarvan de vijfde druk in 1649 te Zutfen verscheen, beide voordrachten
in de volkstaal, zou vaststaan, zouden dit de oudste pogingen zijn om Overijsels of
Achterhoeks dialect opzettelijk uit te beelden; cfr. K. Heeroma De Nedersaksische
letterkunde (1953) 15-16. Dit alles is een neerslag van het feit dat men zich in het
begin der zeventiende eeuw van het onbeschaafd karakter van het dialect bewust
4

begint te worden (C.G.N. de Vooys, Gesch. v.d. Ned. Taal (1946) 41). Men herinnere
zich de in § 1 genoemde kwalificaties van Huygens en in de Twe-spraack.
In de tijd van de Spectatoriale geschriften wordt het zuivere dialect voor ernstige
doeleinden gebezigd. Het dient dan ter versterking van de locale kleur en om sfeer
te scheppen. In het algemeen kan men zeggen dat de dialectliteratuur doorgaans
de vogende genres omvat: het komische, realisme, idyllische stemming,
‘Heimatdichtung’, volkslied en krantbrief (M i t z k a 157).
Voor het gebruik van het dialect in de buitenlandse literaturen zie men o.a.: A.S.G.
Butler, Les parlers dialectaux et populaires dans l'oeuvre de Guy de Maupassant
1962; K. Grünewald, Die Verwendung der Mundart in den Romanen von Dickens,
Thackeray, Eliot und Kingsley 1914; H. Lucker, Die Verwendung der Mundart im
englischen Roman des 18. Jahrhunderts, 1915; O. Steiger, Die Verwendung des
schottischen Dialekts in Walter Scotts Romanen 1913 en E. Panning, Dialektisches
Englisch in Elisabethanischen Dramen 1884.
Een afzonderlijk soort dialectliteratuur vormen de dialectgrollen of -grappen waar
met de dialectklank in rijm en alliteratie een taalspelletje gespeeld wordt.
Verschillende voorbeelden vindt men in: C. Robben, Tilburgs Prentebuukske I 1958.
Zie mijn bespreking in TT X 204.
Het gebruik van dialect in de literatuur ontsproot aanvankelijk aan het realisme
(Everaert, Hollandse kluchten en blijspelen). Daarnaast bekleedt het echter ook zijn
merkwaardige functie in de hekeldichten.
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F. Maurer-F. Stroh, Deutsche Wortgeschichte II 1959, 20 zien in het gebruik van
het dialect in de literatuur een vrucht van de barok, als gevolg ‘Vom sinnlichen Reiz
her’. Aldus wordt het dialect gebruikt door hertog Heinrich Julius van Brunswijk,
Grimmelshausen, Abraham a Santa Clara, Gryphius, Schottel, Rist; ‘das Dialektische
klassifiziert zugleich sozial als zugehörig zur Unterschicht und wird dadurch auch
zu komischer Wirkung benutzt’.
Van de Haarlemse volksdichter J.W. de Boer heeft men een uitgebreide tekst in
het Boeren-Haarlems uit 1732 (afgedrukt TT X 54-74). Een andere tekst van zijn
hand vindt men in Neerlands Volksleven, in het nummer Najaarsbloei van
Nederlandse volkskunst 1958-1959. K. ter Laan Et en fret 1957 bevat een
toneelstukje van 1793 dat als oudste document van het Groninger stadsdialect kan
gelden.
De romantiek bracht een literatuur die juist getuigenis aflegt van liefde voor het
dialect; het dialect blijft dan niet langer beperkt tot de stereotype genres. Trouwens
reeds in de eerste helft van de 18e eeuw had een overigens onbekend
Maastrichtenaar een Sermoen euver de weurd Inter omnes linguas nulla Mosa
Trajestensi prastantior gedicht, overigens naar een Akens voorbeeld. Endepols
dateert het waarschijnlijk ten onrechte op 1729. In het Sermoen komt lou de Cologne
voor. Het kan dus op zijn vroegst van 1740 zijn; cfr Veldeke XII 2 vlg., Ts LXXV,
320.
In TT XII 88 vlg. publiceerde P.J. Meertens Een Middelburgse dialectbrief uit 1795.
L. Spronck deelt in Veldeke 35, 68 vlg. mede dat hij een Maastrichts Leetsche gedigt
op Sinte-Cecilia daag ontdekt heeft van J.C. Meyers van vóór 1818, welk liedje ten
dele op een ouder dialectgedicht van Delruelle teruggaat.
De grenzen tussen dialect en cultuurtaal zijn zeker niet steeds dezelfde geweest.
Er is in de loop der tijden een toenemende strakheid van deze laatste te bespeuren.
Daarbij is er een geografisch verschil. Thans is het zo gesteld dat in Limburg met
1
zijn zgn. cultuurdialecten nog allerlei beschaafden met streekgenoten dialect
spreken. In 1926 is V.E.L.D.E.K.E. opgericht, de vereniging tot instandhouding en
bevordering der Limburgse dialekten. Toch neemt het gebruik van het Limburgs af.
Zie Win. Roukens, Limburg en zijn dialekten, TT IX (1957) 162-177; zie o.a. ook
wat over de clerus in Limburg opgemerkt wordt in De Bronk van nov. 1957 (geciteerd
TT 9, 176).
In noordoostelijke steden als in Groningen, Zwolle, Deventer en

1

Zie over dit begrip W e z e n e n w a a r d e 35-36.
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Zutfen werd een eeuw geleden, ook in patriciërskringen, nog zuiver dialect
gesproken; cfr. DBNS 3, 109. Maar voor Deventer wees er mej. Kronenburg NTg
1943, 47, en voor Groningen Schönfeld DBNS 1, 11-12 op dat het dialect daar de
laatste tijd in stand is achteruitgegaan. ‘Het spreken van dialect raakt beperkt tot
het platteland’, zegt Kloeke DBNS 3, 109. Dat kunnen kunstmatige pogingen als
2

preken en redevoeringen van burgemeesters in dialect (zie hiervoor Ter Laan blz.
1
x, TT 6, 198 en Neerlands Volksleven 5 nr 2 en 6 nr 1) niet verhinderen. In Zeeland
is het dialect er bij de aristocratie thans bijna helemaal uit; cfr. Meertens in
Akademiedagen 4, 90. In Holland en Utrecht geldt het dialect meestal wel voor
onbeschaafd. Men is er beschaamd voor. In Gouda bijv. is er nu waarschijnlijk
niemand meer die in de gewone omgang nog volledig dialect spreekt. De Gouwenaar
schaamt zich voor zijn dialect en tracht beschaafd te spreken (Oudheidkundige
Kring ‘Die Goude’ vierde verzameling bijdragen 1943, 95-96). Een literair neerslag
7

van die waarheid vindt men bijv. in Bordewijks roman Karakter , 96, waar de
hoofdpersoon, de volksjongen Katadreuffe, zich van het dialect distantieert. Hetzelfde
gebeurt in de novelle Electrothérapie uit W.F. Hermans' Moedwil en misverstand,
Amsterdam 1948. Het gaat daar (p. 17) over een gymnasiast van gewone afkomst:
‘Hij had niet het minste begrip van rangen en standen, onze Ronald. Maar op het
gymnasium kwam daar weldra verbetering in. Een van de eerste dingen die hij zich
bewust werd, was dat hij plat-Amsterdams sprak. Toen het eenmaal tot hem
doordrong was hij verbaasd en verrukt dat men hem er zo weinig mee voor de gek
gehouden had. - Hij leerde het in twee maanden af.’ Elders, bijv. in Brabant, is het
dialect ten dele nog de taal der ondercultuur. Maar de toestand begint er steeds
meer op die van Holland en Utrecht te lijken. De Bossche revuespeler Jan Ebben
vertelde mij in december 1948, dat hij zijn kinderen A.B. liet spreken en het thuis
zelf ook deed. Toen mijn vrouw op 2 maart 1950 in de bus van Asten naar Helmond
reed, viel het haar op dat het kindje van een echte Astense volksvrouw daar tegen
haar moeder zei: Mama paatje. In het dialect had het pertje moeten zijn. Hieruit blijkt
dat ook echte dialectsprekers de eerste woorden aan hun kinderen in AB wensen
te leren. Tekenend voor de

1

In BMDC 13, 26 merkt Grootaers op, dat in Frankrijk de taalregionalismen weer toenemen.
Ze worden in de regel afgekeurd, maar het oordeel is afhankelijk van de positie van wie ze
bezigt. Ze worden bv. van Auriol en Colette aanvaard. P o p 6 vlg. en XXV wijst erop, hoe in
Frankrijk niet alleen het koningschap, maar ook de Franse revolutie vijandig tegenover het
dialect heeft gestaan.

A.A. Weijnen, Nederlandse dialectkunde

25
waardering is ook dat Entjes in BMDC 13, 8 opmerkt dat op school dialect wil spreken
de achterblijver, degene die zich eenzaam voelt. Zie voor de houding van de vrouw
tegenover het dialect inz. A u s e m s 2 en O r b i s 1 1952, 10-86 Le langage des
femmes: Enquête linguistique à l'échelle mondiale. In België wordt het A.B. in het
algemeen pas slechts door een betrekkelijk klein aantal intellectuelen gesproken.
In de Belgisch-Limburgse mijnstreek maakt het A.B. echter zeer snelle vorderingen
als gevolg van de bevolkingsvermenging. Nu reeds spreekt de meerderheid van de
schoolgaande jeugd te Genk A.B. onder elkaar. Zie J. Goossens in LB XLIX, Bijblad,
blz. 10.
Het valt bij dit alles op, dat hoe sterker het dialect van het A.B. afwijkt, hoe
gunstiger het er in de subjectieve waardering voorstaat. Dit is te begrijpen. Praktisch
elk dialect vertoont nog sociale onderscheidingen in deze geest dat het in
beschaafder en minder beschaafde vorm bestaat. In Den Bosch bijv. zeggen de
beteren: moet en naaie, het gewone volk mot en naeje. Voor Groningen deelt
Schönfeld DBNS 1, blz. 11-12 mee, dat de beschaafden nog wel een sonantische
nasaal en een ge-loos participium aandurven, maar terugschrikken voor dou ‘jij’,
1
wel ‘wie’ en doan. Bij dergelijke toestanden weet de doorsnee-Nederlander in een
hem vreemd dialect natuurlijk niet de beschavingslaag te onderscheiden. Maar bij
een Hollander hoort men het direct, wanneer die tegen de normen van het A.B.
2
zondigt en men vindt dan ook geen aanleiding om hem dat te vergeven. Verdenius
wees er terecht op, dat het een kwestie van associatie is. Hoor je méén en sei (zee)
en sou (zo), dan denk je aan Hollandse achterbuurten. Bij verder afwijkende dialecten
heeft men echter niet die positief-onaangename associaties (A.A. Verdenius, In de
3

Ned, taaltuin , 162).
Er is dan ook tussen vulgarismen en provincialismen geen objectief onderscheid.
Het verschil wordt bepaald door associatieve factoren; cfr. G.G. Kloeke, Gezag en
norm bij het gebruik van verzorgd Nederlands 1951, 9. Zie voorts voor het verdwijnen
van het dialect § 9.

1
2

6

DBNS 1949, 11-12; verdere vbb. bij H e l l i n g a 13, L e c c u t e r e - G r o o t a e r s nr 62,
W e z e n e n w a a r d e 35 vlg.
Cfr. W e z e n e n w a a r d e 37 vlg. en Jrb. v.d. Mij der Ned. Lett. te Leiden 1936-1937, 8.

A.A. Weijnen, Nederlandse dialectkunde

26

Hoofdstuk II
Algemene dialectologie
§ 5. Definitie van dialect
Lit. W e z e n e n W a a r d e passim; Brabantia 2, 279.
Het gebruik van de termen dialect en taal loopt in de praktijk sterk uit elkaar.
Sommigen, bijv. Schrijnen, zoeken het criterium in het aantal der afwijkingen,
anderen, zoals Overdiep, in het aanwezig zijn van een belangrijke literatuur, weer
anderen, zoals Von Wartburg en Van Ginneken, in de overweging of de sprekers
aan het betrokken regionale of locale articulatorische tekensysteem al dan niet
voldoende hebben. Vanuit dit standpunt is bijv. het Fries ook een dialect te noemen.
Maar het taalgebruik is hiermee niet geheel in overeenstemming en zo zou men tot
vreemde conclusies komen, bijv. dat het Middeleeuwse Sprundels en Oosterhouts
verschillende talen moeten heten. Ook het begrip der staatkundige onafhankelijkheid
heeft zeker bij de onderscheiding een rol gespeeld.
Wij constateren dus dat men in Europa tegenwoordig doorgaans van talen spreekt
wanneer er staatkundige ‘onafhankelijkheid’ aan beantwoordt. Slechts als de
systemen bijna identiek zijn, spreekt men ondanks de staatkundige splitsing toch
van taaleenheid. Omgekeerd spreekt men binnen één staatsverband van
taalverscheidenheid als de verschillen zeer groot zijn. Maar afdoend is het criterium
niet; de traditie speelt hierbij een belangrijke rol.
Door anderen (zie bijv. Leenen in TT 3, 57) is de definitie op het psychologische
vlak geplaatst. De vraag of iets een taal of een dialect is, zou uitgemaakt worden
door de sprekers van die taalgemeenschap. We verlaten dan echter het objectieve
terrein. Het onderzoek wordt hier bovendien bemoeilijkt door het feit dat de
dialectspreker geen verschillende vormen heeft voor taal en dialect. Hij spreekt
steeds van taal en staat dus nog op hetzelfde standpunt als Cornelis Everaert die
het had over de Zeeusche tale en Maerlant die Dietsch, Duutsch, Brabantsch,
Vlaemsch, Zeewsch, Walsch, Latijn, Griex en Hebreeusch zonder onderscheid
‘misselike tonghe’ noemde.
Het verschil tussen taalverschil en dialectverschil bestaat o.i. hierin dat een
tekensysteem dan pas als tot een andere taal behorend wordt
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ervaren als het met naverwante locale tekensystemen een ander naverwant
tekensysteem voor hoger en interlocaal verkeer aanvaardt. Er is dus een Friese
taal, omdat er voor bijv. schriftelijk gebruik een wezenlijk eenvormig Fries is, maar
er is in Nederland geen Limburgse of Saxonische taal, omdat er geen eenvormige
Limburgse of Saxonische schrijftaal is. Essentieel iets anders is het verschijnel dat
bijv. Limburgse dialectsprekers in hun verkeer met Limburgers uit andere plaatsen
locale verschillen laten vervallen. Zie voor dit verschijnsel P.C. Paardekooper,
Internaatstaal TT 2, 31-39.
In de laatste tijd probeert men het verschil tussen dialect en taal zuiver taalkundig
te definiëren. Václav Polák, Contribution à l'étude de la notion de langue et de
dialecte in Orbis 3, 89 vlg. ziet talen als systemen met eenzelfde
morfologisch-syntactische bouw, sociale groeptalen als lexicologische varianten
daarin en dialecten als fonetische varianten ervan. Vandaar dat hij bijv. tussen Pools
en Czechisch slechts dialectverschil ziet. Wij menen echter dat zoals duidelijk uit
ons hoofdstuk 4 afd. C en D blijkt, de Nederlandse dialecten ook
morfologisch-syntactisch nogal uiteenlopen en betwijfelen dus of Polák wel het
afdoende criterium heeft gevonden. U. Weinreich, Languages in contact blz. 69-70
zegt ook dat het verschil tussen taal en dialect niet uitsluitend taalkundig bepaald
kan worden.
In de Duitse dialectologie wordt naast dialect en cultuurtaal ook omgangstaal
onderscheiden. Men zie hiervoor o.a. H. Rosenkranz K. Spangenberg,
Sprachsoziologische Studien in Thüringen, 1963, 43 vlg. Het verschil komt op het
volgende neer: het dialect is in wezen op één locale gemeenschap georiënteerd.
De cultuurtaal zoekt haar norm in een schrijftaal. Het typische van de omgangstaal
is, dat zij veel meer speling vertoont; ze is regionaal gekleurd en ze wil noch dialect
noch cultuurtaal zijn.
A. Martinet, Dialect in: Romance Philology 8, 1 vlg., spreekt van taal als er een
gemeenschappelijke κοινη is. Maar hij onderscheidt ook dialect van patois in zoverre
ook het dialect een κοινη heeft. Ik geloof dat de zojuist genoemde Duitse
onderscheiding juister is.
Van dialecten als regionale, dus horizontale, schakeringen van een taal is volkstaal
te onderscheiden als zijnde een taallaag waardoor men voor gemeenzamer gebruik
afstand neemt of houdt van het A.B. zonder dat er noemenswaarde locale verschillen
zijn. Voor de in de loop der tijden gewijzigde waardering zie § 4. Voorbeelden van
Volkstaaleigenaardigheden zijn: de omschrijvende functie van doen (doet u dat even
voor mij oprapen; zie o.a. V a n d e W a t e r 62 i, K a r s t e n 165,
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S a s s e n 106, V o l k s t a a l 64 vlg., Ts. LXXX 234, W a t e r l a n d 52), de dubbele
ontkenning in bijv. ik heb het nooit niet gedoan, het gebruik van steuntjes als in: Jan
die sloeg Lijs. Vele van deze verschijnselen zijn de volkstaal om zo te zeggen van
nature eigen (die worden behandeld in § 7; zie ook K. Heeroma, Taalnatuur en
Taalcultuur 1949 passim), andere zijn dat meer toevallig, bijv. afstandsgroepen van
het type roken houd ik niet van (cfr. § 136).
Onder heemtaal verstaat men het dialect van iemands woonstreek. Zie W e z e n
e n w a a r d e 8.
Het is ook nodig, onderscheid te maken tussen dialect- en slang-woorden, te
meer omdat slang-vorming in het dialect zo frequent is; cfr. C.G.N, de Vooys,
Oorsprong, eigenaardigheden en verbreiding van Nederlands ‘slang’, VTO 3, 202
vlg., A. Weijnen in OT 10, 93 vlg., P. de Keyser, Iets over slang-vorming in het Gents
TT 6, 75 vlg.

§ 6. Wat zijn Nederlandse dialecten?
Lit. W e z e n e n w a a r d e 1 vlg.
Doorgaans zal niemand er bezwaar tegen hebben, de dialecten in het centrum en
het zuiden van ons land Nederlandse dialecten te noemen. Die term is ook licht te
hanteren voor de niet-Romaanse dialecten van België en N.W.-Frankrijk. Zowel de
historie als de vrij grote overeenkomst pleit daarvoor. Een moeilijkheid leveren de
dialecten ten oosten van de IJsel. Deze toch lijken sterker op de taal van het Noorden
van Duitsland, waarin ze bijna ongemerkt overlopen, dan bijv. op het Hollands. Maar
daar het ‘Nederduits’ geen afzonderlijke taal is, doet men beter bijv. het dialect van
Oldenzaal tot de Nederlandse en dat van Bentheim tot de Duitse te rekenen (cfr.
G.G. Kloeke, De taalkundig-culturele kant van het annexatie-vraagstuk, 1945), en
dus in het N.O. van ons land de taalgrens op de landsgrens te trekken. De Friese
dialecten behoren tot de Friese taal. In de dialecten ten oosten van de Benratherlinie,
bijv. het Kerkraads, overwegen echter Duitse kenmerken. Zie o.a.
6

L e c o u t e r e - G r o o t a e r s nr. 152, waar het dialect van Vaals geen Nederlands
1
meer genoemd wordt. W. Roukens, Uit de geschiedenis van het Kerkraads dialect,
Veldeke 1962, 111 evenwel wijst op kenmerken die het Kerkraads en het Akens
weer juist, met het Nederlands, van het Duits onderscheiden, bv. het niet
onderscheiden van datief en accusatief bij de pronomina van de 1e en 2e prs.
enkelv.,

1

Van Ginneken heeft in H a n d b o e k ook de uit het Nederlands stammende
taalgemeenschappen buiten Europa behandeld. Wij laten die ter zijde.
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de ontwikkeling van intervoc. d > j, het voorkomen van epenthetische d in bv. donder,
telder, kelder, zulder. Hij noemt ook het Kerkraads klinkersysteem nederfrankisch
in Veldeke 1958, 19-20. Bloomfield 3. 8 zegt: ‘The local dialects justify no line
between what we call german and what we call Dutch-Flemish: the Dutch-German
speech area is linguistically a unit, and the cleavage is primarily political; it is a
linguistic only in the sense that the political units use different standard languages’.
De grens tussen Fries en Nederlands vindt men beschreven bij K l o e k e 4 vlgg.
2

en H o f 4-6; zie ook R e g e n b o o g k l e u r e n 120, K l o e k e in Ts 1944, 251, Kr.
Boelens, De taalsituatie in het Westerkwartier van Groningen, DBNS 8, 151 vlg. en
Kr. Boelens, De taalsituatie in de Stellingwerven DBNS 8, 81-90. Niet-Fries zijn de
volgende in Fries gebied liggende dialecten: het Stadsfries en de dialecten van Het
Bildt, Heerenveen, Kollum, Ameland en Midsland op Terschelling. Men beschouwt
deze alle als Hollands. In Tjalleberd-Luinjeberd, Oldeouwer, St.-Johannesga,
Rotsterhaule, Rotstergaast, Delfstrahuizen, Echten en Oosterzee overwegen de
2

noordoostelijke dialecten. J. en A. Romein, De lage landen bij de zee 1940, 50
zeggen dat op Schiermonnikoog ‘een Saksisch (Groningsch) dialect gesproken
2

wordt.’ Het is echter Fries; cfr, H a n d b o e k I 19 vlg. Zowel uit K l o e k e 5-6 als
uit H o f 5-6 blijkt dat het Fries terrein wint. Kr. Boelens vatte voor de Stellingwerven
samen in DBNS 8, 90: ‘Het Fries lijkt in de aanval te zijn op de lijn
Donkerbroek-Oosterwolde-Appelscha en ook in de dorpen ten noorden van Wolvega’.
De Frans-Nederlandse taalgrens loopt ruw genomen ten zuiden van de lijn
Duinkerken-Kassel-Meenen-Geeraardsbergen-Halle-Thienen-Tongeren-Maastricht-Eupen.
In de vorige eeuw is zij nauwkeurig beschreven door E. de Coussemaker, Délimitation
du flamand et du français dans le Nord de la France 1857 en G. Kurth, La frontière
linguistique en Belgique et dans le Nord de la France 1896-1898. Zie ook PL 45,
451 vlg. Thans vindt men er meer contemporaine gegevens over in de RND. Zie
ook M. Valkhoff, Geschiedenis en actualiteit der Frans-Nederlandse taalgrens 1950
en H. Draye De wetenschappelijke vaststelling van de Vlaams-Waalse taalgrens,
TT 6, 79 vlg. Zie over de grens in Frans-Vlaanderen thans zeer uitvoerig Pée in
BMDC dl. XVII. Over het algemeen is deze grens zeer scherp, want al treft men aan
weerskanten tweetaligheid aan, als men let op de respectievelijke moedertalen, is
zij een echte scheidingslijn. Alleen bij Brussel is de toestand zeer gecompliceerd;
cfr. M a z e r e e l .

A.A. Weijnen, Nederlandse dialectkunde

30

§ 7. Ontstaan en wezen van het dialect
In de laatste jaren is meer dan eens de mening geuit dat men ter dege rekening
moet houden met een veldwinnende eenheid tegenover een verdwijnende
verscheidenheid; zie bijv. H. Krahe, Sprachverwandtschaft im alten Europa, 1951,
26 en Václav Polák, Contribution à l'étude de la notion de langue et de dialecte,
Orbis 3, 89 vlg., maar de meeste beschouwingen zijn van het omgekeerde uitgegaan.
De Saussure zag bij het ontstaan van dialect enerzijds de force d'intercourse en
anderzijds de (particularistische) esprit du clocher. Meillet in Scientia 1911, 102 ziet
echter beide krachten als wezenlijk identiek en E. Sapir Language (z.j.) 157 vlg. kon
dan ook zeggen dat dialecten ontstaan zodra er normgevoel is. Ook Schuchardt
geeft een dualistische verklaring en M. West Bilingualism (with special reference to
Bengal) 1926, F. Schürr Sprachwissenschaft und Zeitgeist, in Die neueren Sprachen
1925, 1. Beiheft 57, en Jos. Schrijnen. Handleiding bij de studie der vergelijkende
2

Indogermaansche taalwetenschap wijken hiervan niet wezenlijk af. Schuchardt
spreekt van Spaltung en Ausgleich, wat Schrijnen ‘vertaalt’ met differentiatie en
2
integratie (Van Ginneken in H a n d b o e k I 8 betitelt het laatste als cohaesie of
homogeniteit). De differentiatie hangt samen met ieders streven om zijn individualiteit
te bewaren en te verhevigen, waarbij de taal als middel wordt gebruikt. Ze vloeit
dus voort uit de uitdrukkingsfunctie van de taal. De integratie daarentegen is een
gevolg van de communicatiefunctie. Voorzover die communicatiefunctie aan
ruimtelijke grenzen gebonden is, zullen er dus dialecten ontstaan.
Gezien het feit dat dialectvorming in het wezen van de sprekende mens zit, zullen
er in zekere zin, ook al schuift er telkens een nieuwe eenheid aanbrengende laag
over de dialectische verdeeldheid heen, toch steeds regionale verscheidenheden
blijven. Als er ook al geen dialect (meer) schijnt te zijn, is er toch nog wel
verscheidenheid (M i t z k a 94 vlg.). Deze kan echter minimaal zijn, zoals dat met
name in IJsland het geval schijnt (M i t z k a 85).
De opkomst van de dialectgeografie heeft de vraag doen rijzen of er eigenlijk wel
dialecten bestaan, daar toch ieder woord en iedere vorm hun eigen verbreiding
2
hebben; cfr. Schrijnen, Handleiding , 98 vlg. De Saussure zegt, dat er van nature
geen dialecten zijn, alleen dialect-kenmerken. Gaston Paris was van dezelfde mening
(P o p 45) en J. Gilliéron en J. Mongin schrijven in Scier dans la Gaule romane du
Sud et de l'Est (1905) 27: ‘La réflexion et les faits s'accordent pour détruire
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cette fausse unité linguistique dénommée patois.... Force nous est donc de repousser
le patois comme base d'opération scientifique.... à l'étude du patois nous opposerons
l'étude du mot.’ Als men echter meer naar bijv. Italië dan naar Frankrijk kijkt, wordt
het duidelijk dat er wel dialectgrenzen bestaan, maar alleen inzoverre als er
isoglossenstrengen zijn d.w.z. vrijwel samenvallende grenslijnen van afzonderlijke
taalverschijnselen, die, lopend over overgangsgebieden, de kerngebieden of
dialectburchten van elkander scheiden.
Objectief lijkt de opvatting als die van De Saussure de juiste, het subjectieve
gevoel der sprekers onderscheidt de dialecten echter wel en terecht; cfr. K. Jaberg,
Aspects géographiques du langage 1936, 33.
Scherp getrokken dialectgrenzen waarbij alle in de omgeving voorkomende
isoglossen een zelfde loop hebben, komen overigens maar zelden voor. In hun
R e g e n b o o g k l e u r e n wijzen Jac. van Ginneken en J. Endepols hiervoor op de
Friese taalgrenzen, maar het Fries is een andere taal en niet: een ander dialect. Als
een voorbeeld van een heel vage dialectgrens haal ik die tussen het Kempenlands
en het Tilburgs aan; cfr. O n d e r z o e k kaart 111.
Er zijn verschillende streken in Nederland waar de onderlinge verschillen gering
en weinig in aantal zijn (bijv. westelijk Noord-Brabant) tegenover andere, waar de
kaart krioelt van afzondelijke en uitzonderlijke vormen. Dit laatste is bijv. het geval
in Peelland maar ook in zuidoostelijk Vlaanderen. Zeer sterk schijnt de vorming van
afwijkende plaatselijke dialecten voorgekomen te zijn in de zuidhoek van Friesland.
Daar onderscheidden zich vroeger en onderscheiden zich ten dele ook thans nog
schier alle plaatsen van enige omvang: Hindeloopen, Molkwerum, Warns, Balk,
Sloten, Lemmer en Joure van de andere door sommige dialectische
eigenaardigheden; cfr. H o f passim. Van Ginneken OT 7, 350 denkt hierbij aan het
Baskisch en de Kaukasus, waar hetzelfde voorkomt, omdat die gebieden tot
vluchtheuvels der vele vóór-Indogermaanse talen van Zuidwest- en Zuidoost-Europa
zijn geworden. Misschien geldt - volgens hem - van de Friese Zuidhoek iets
dergelijks. Bij de catastrophale watervloed die van het meer Flevo de Zuiderzee
maakte, zouden dan een hele reeks afzonderlijke Friese tongvallen, die zich vroeger
op veel grotere afstand van elkander ontwikkeld hadden, door de nood, op de
tegenwoordige zuidhoek van Friesland bijeen gedreven zijn, waarvan men dan daar
thans nog overvloedige sporen vindt. Isolement schijnt voor differentiatie wel
bevorderlijk geweest te zijn - zo althans is de grote veelvormigheid in zuidoostelijk
Noord-Brabant te verklaren -, alsook ligging op de grens
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van grote dialecteenheden, getuige het Oostvlaams. Daarentegen hebben
kolonisatiedialecten doorgaans weinig onderlinge afwijkingen (men denke aan de
Zeeuwse eilanden; cfr. ook K. Jaberg Aspects géographiques du langage 1936, 31)
en voert een grote verkeersintensiteit als in westelijk Noord-Brabant (cfr. § 170) tot
hetzelfde resultaat.
B l o o m f i e l d 3, 4 is van mening: ‘in countries that have been long settled by
the same speech-community the local differences are much greater’. Omgekeerd
betoogde W. Foerste, Einheit und Vielfalt der niederdeutschen Mundarten 1960, 14
dat ook blijkens de oostnederduitse verhoudingen de koloniale dialecten minder
variatie vertonen. Verder heeft W. Mitzka voor zulke kolonialiseringsdialecten als
het oostnederduits ‘darauf hin gewiesen, dass für diese Landschaften aber wohl
weniger “Siedelbahnen” anzusetzen sind, wie das bei dem südlichen Neussiedelland
der Fall ist (wir erinnern uns an die thüringische und ostfränkische Siedelbahn),
sondern, wie er es nennt, “Siedlungshorste”. Er meint damit Keimzellen von
Siedlungsgemeinschaften, die dann zum Ausgangspunkt für die Besiedlung der
umliegenden Landschaft wurden’ (B e r g m a n n 71).
De vraag of er wel dialecten bestaan, vindt haar weerklank op beperkter terrein,
het terrein van een stad of dorp zelf. Pauwels constateert in B l o e m n a m e n 12
dat veelnamigheid in een plaats kan voorkomen. P a a r d e k o o p e r 18.3.2 zegt
wel sprekend over het ABN: ‘Syntactisch, morfologisch, fonologisch en lexicologisch
is er... een absolute eenheid, precies zoals we die aantreffen in een “normale”
taaltoestand: één waarvan de leden binnen enkele vierkante kilometers bij elkaar
wonen.’ En elders (1.1.2) schrijft hij wel: ‘Zodra er zelfs binnen één generatie geen
syntactische, morfologische en fonologische eenheid heerst, zou ik de term één
taal zeker niet willen gebruiken’ (als de generaties verschillen vertonen, werkt hij
dus niet meer met het begrip: één taal). Maar zijn werkhypothese dat het ene
syntagma het andere uitsluit werd door Vanacker weerlegd in BMDC XIX. Ook
B e r g m a n n l2 is van mening dat de dialectnorm alleen in de hoofden van de
dialectologen bestaat. Binnen een gemeente kunnen er dialectverschillen van locale
aard zijn; zie bijv. Oudheidkundige Kring ‘Die Goude’, vierde verzameling bijdragen
1943, 96, K l o e k e 3, TT 5, 103, W. Roukens, De Taal der Limburgers (1947) 58.
Zie ook A. Weijnen, Wijkeigenaardigheden TT XI 38 vlg. In Amsterdam
onderscheidde J. Winkler op gezag van J. ter Gouw in het laatst van de 18e eeuw
negentien verschillende dialecten. Al heeft deze indeling geen waarde, het is een
feit dat Amsterdam dialecten kende; cfr. LT 1948, 131 en
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Joha. C. Daan Hij zeit wat passim. De locale schakeringen bijv. in het dialect van
Groot-Brussel, het Amsterdams en het Tilburgs zijn ten dele veroorzaakt door het
feit dat de steden uit meer kernen zijn aaneengegroeid; cfr. OT 6, 16 vlg. Vaak ook
zijn er verschillen van sociale aard; cfr. § 23. Mannen hebben soms een andere
uitspraak dan vrouwen; cfr. in het algemeen Le langage des femmes: Enquête
linguistique à l'échelle mondiale in Orbis I (1952, 10-86), Fr. v. Coetsem, Une
différence de prononciation entre l'homme et la femme dans le dialecte (flamand)
de Grammont, Orbis I no. 2, 1952, 358, L. Goemans, Phonetische verscheidenheden
in de volkstaal OT 6, 19, W a t e r l a n d s 75. N. Chytraeus zei al in 1582 dat er in
een stad drie sociologisch geconditioneerde dialecten waren (G. de Smet in Zs. f.
Mundartf. 1958, 175). In VMVA 1907, 614 worden brigge, mitse, migge en opvillen
plat-Gents genoemd tegenover brugge, mugge, mutse, opvullen burger-Gents.
L i e v e v r o u w - C o o p m a n 7 onderscheidt burgergents, platgents en fabrieksgents.
K. Kooiman, Sociale taalmuren, NTg 51, 148 vlg. herinnert eraan dat Leiden en
Amsterdam vroeger dialectverschillen kenden, nu niet meer. ‘In de steden bestaan
thans talrijke schakeringen van dialect, afhankelijk van de sociale omstandigheden
der sprekers, maar niet van geografische aard’. Uitvoerig spreekt hij over Gouda.
Daar hebben tot voor kort verschillende dialecten, geografisch gescheiden, geleefd.
Daar kon het gebeuren, dat een scheiding teweeggebracht werd door ‘deftige’
straten. De lijn Kleiweg-Markt-Haven, waar de burgers woonden, heeft bewerkt dat
O. zich van W. bleef onderscheiden. Soms zijn de verschillen chronologisch. L.
Goemans is in Album Verdeyen 213-220 van mening dat een familie die van buiten
komt, bepaalde geringe afwijkingen generaties lang kan bewaren. Zie ook L.
Goemans, Phonetische verscheidenheden in de volkstaal OT 6, 16 vlg. In het
Leuvens heeft men naast de gewone tongval een plattere, die enerzijds locaal te
definiëren valt (St.-Quintinuswijk), anderzijds sociologisch (vrouwen en
arbeiderskinderen); cfr. LB 2, 5. H. Vangassen, Fonologische Schakeringen in het
Leuvens, A l b u m B l a n c q u a e r t 169 vlg. zegt dat Aalst, Dendermonde, Mechelen
en Vilvoorde een of meer wijken kennen die platter spreken. Op de dorpen komt
zoiets weinig voor. Hij toont aan dat te Leuven wat nu plat heet eenmaal tot het
dialect van de burgerij behoord heeft. Voor Zutfen vond ik in het antwoord van F
178a van vragenlijst nr. 15 van de dialectencommissie dat de Hoven, een stadsdeel
ten westen van de IJsel, een afzonderlijk dialect hebben, dat overigens geen
verwantschap vertoont met de dialecten uit de omliggende gemeenten Brummen
en Voorst.
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De geografische onderscheiding gaat hier trouwens gepaard met een sociografische;
de bewoners aldaar zijn voor een aanzienlijk deel hoveniers. J. Gielen NTg 25, 161
vlg. spreekt in Hulst van drie, misschien vier taalkringen, locaal begrensd, die zich
onderscheiden door meer of minder invloed van de cultuurtaal. Zie voorts voor de
verscheidenheid binnen een dialect R o u k e n s 360 vlg., E l e m a n s 20 (voor het
Ravensteins), J a c o b 18. W.H. Staverman DBNS 3, 125 vlg. schijnt voor het
Deventers de verschillen wel in twijfel te trekken. Nadat hij opgemerkt heeft dat Van
Beek en Fijn van Draat van twee verschillende Deventer dialecten gesproken hebben,
zegt hij dat hij nooit vernomen heeft waarin die verschillen dan wel bestaan. Maar
Ausems wees in Culemborg zelfs op allerlei overgangsvormen.
Kinderen hebben soms hun eigen dialect. Zie hiervoor RND te K 332
Onze-Lieve-Vrouw-Waver en K 333 Putte.
Overigens merkt B e r g m a n n 14-15 terecht op dat bij al die locale
verscheidenheid er toch weer normen zijn. Voor wie aan dialect (of Umgangssprache)
wenst te participiëren zijn bepaalde trekken facultatief, andere echter volstrekt
obligatoir.
In zijn vermaard geworden Einführung in die deutsche Volkskunde heeft H.
Naumann in 1922 het principe gesteld, dat er bij alle volkseigen-complexen twee
sferen te onderscheiden zijn: het primitieve gemeenschapsgoed en het bezonken
cultuurgoed. Ook bij de studie der volkstaal is deze beschouwingswijze vruchtbaar
gebleken.
Aan allerlei niet-taalkundige functies als dracht, spel, lied, zede en volksgeloof
kon deze geleerde vaststellen, dat er zich gewoonlijk een overname van boven naar
beneden voltrok in deze geest, dat het volk geleidelijk de cultuurgoederen van de
hogere standen overnam. De volksdrachten toch, de vrouwenmutsen bijv., zijn als
zodanig niet oeroud, maar waren tot voor kort bij de hogere standen in zwang. Voor
de omgeving van de universiteitsstad Gieszen deelt Fr. Maurer in Volkssprache
1933, 22 mee, dat de boerenjongens er hun ‘Burschenschaft’ hebben, die zij
G e r m a n i a noemen, waarin zij biermutsjes dragen in de studentenkleuren,
studentenliederen zingen en aan ‘mos’ doen. Ook de volkstaal kent bezonken
cultuurgoed. Men tracht geregeld de betere standen na te spreken. Sport- en
techniektermen worden gretig ontleend. Brabants-Vlaams schampavie gaan
‘ongemerkt wegsluipen’ is oorspronkelijk een krijgsmansterm geweest, die uit een
Romaanse taal (Frans escampative, Italiaans scampare) om gewichtig te doen
overgenomen is. Uit de riddersfeer komt W.N.Br. uit de litse blijve en te eel ‘te fier’.
Overdiep wil in V o l k s t a a l 78-79 het eigenaar-
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dige gebruik van de t in de imperatief in Zuid-Holland mede door invloed van de
Statenbijbel verklaren. In TT 7, 172 wordt de werkwoordsuitgang - (ə)n i.p.v. (ə)t in
Groningen aan invloed van de 15e-eeuwse Munsterse grammatica toegeschreven.
B e r g m a n n 80 beschouwt allerlei in de 17e en 18e eeuw ontleende Franse
woorden die nu niet (meer) tot de Hochsprache behoren als bezonken cultuurgoed.
Termen uit de oude kloostertaal zijn Meijerijs te mentje ‘van morgen’ dat, uit te
mettentide ontstaan, ook in zijn betekenis geprofaniseerd is, nuchter en kapittelen.
Voor andere begrippen die ontleend aan de godsdienstige sfeer, in de dialecten
hun uitdrukking hebben gevonden, zie men Het katholicisme weerspiegeld in de
Brabantse volkstaal in: Donum lustrale catholicae universitati Noviomagensi oblatum
1948, 195 vlg. Van negatieve waardering getuigen uitdrukkingen als poater of
stróntpoater ‘hoopje drek’ (S a s s e n 69) of klooster ‘grote rattenval’ te Groningen.
Vele leenwoorden zijn langs de hogere beschavingslagen tot de volkstaal gekomen.
Vaak is dan uiteindelijk de betekenis volslagen veranderd, wanneer de
oorspronkelijke te abstract was of anderszins niet binnen het bereik van de volksgeest
lag. In Heithuizen hoorde ik een mager meisje betitelen als een mager sakkerfiesie.
Middenbrabants is de uitdrukking: dat is er een van d'ouw diluvie. V a n W e e l blz.
98 kent fertuutn < virtuten in de bet.: grillen.
H. Rosenkranz-K. Spangenberg, Sprachsoziologische Studien in Thüringen 1963,
48 wijzen op E. Brandes, Zur Lautlehre der Erfurter Mundart, Schulprogramm Erfurt
1892, 1893 waar betoogd wordt dat het Erfurter stadsdialect, dat toen alleen nog
bij de laagste standen werd aangetroffen, de oude Umgangssprache van Erfurt
geweest moet zijn, aangezien het een on-Thuringse samenval op fonologisch terrein
vertoont.
Daarnaast bewaren de dialecten primitief gemeenschapsgoed. Primitief is hierbij
niet te verstaan als uit lang vervlogen oertijden overgeleverd, stelt dus geen
historische relatie vast, maar karakteriseert de geestesgeaardheid die uit het
primitief-genoemde goed spreekt. Men kan zich omtrent de primitiviteit van een
verschijnsel vergewissen door de talen van de natuurvolkeren te onderzoeken. Zie
hierover B a c h 74 en over primitieve verschijnselen in het algemeen: G.S. Overdiep,
Primitieve syntaxis in V o l k s t a a l 56 vlg. en V o l k s t a a l 114 vlg. Om te beginnen
hebben dialect en volkstaal uiteraard veel minder woorden dan een cultuurtaal.
M i t z k a 139 geeft schattingen die variëren tussen 5500 en 8140 woorden, afgezien
van de afleidingen; zie ook J. Erben, Abriss der deutschen Grammatik, 1958, 15.
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Vroeger heeft men wel in geringere aantallen geloofd, maar Lorez heeft uitgerekend
dat in een Zwitsers boerenhuis er ongeveer duizend voorwerpen liggen (cfr.
E l e m a n s 134) en D e B o n t I blz. LXXIX-LXXX zegt: ‘We schatten het aantal
woorden waarover een Oerse boer beschikt op meer dan tienduizend’. Verder
vertonen vele begripsvelden, bijv. die van de beroepstalen, van het spel en de
broodwinning een grote verscheidenheid van concrete benamingen; M i t z k a 140.
J. Wils wijst er in LT 1961, 30 op dat dit verschijnsel vaak verkeerd wordt beschouwd
en gezien als een gebrek aan abstractievermogen. Het heeft echter economische
en sociologische gronden. In een groot deel van Brabant en Limburg, o.a. heel
Belgisch Limburg (LB XLIX Bijblad, 10), betekent koren rogge en in Zeeland betekent
graan tarwe. Brood betekent in de Meierij roggebrood. Voor vrijwel iedere
Nederlandse boer zijn beeste alleen koeien; cfr. Ts. LXXX 231. Het is echter onjuist
hierin een gebrek aan abstractievermogen te zien. De structuur - zegt Wils - is enkel
anders. Men heeft er geen behoefte aan een verder abstraherende benaming,
integendeel: men heeft juist specifieke benamingen nodig. Ook U l l m a n n wijst
erop (blz. 308-309) dat het wijd verbreide geloof dat de talen van onbeschaafden
veel speciale en weinig algemene termen hebben, verworpen is door Amerikaanse
taalkundigen; zie bv. A.A. Hill, A note on primitive languages, Internat. Journ. of
American Linguistics XVIII (1952) 172-177. Zie ook nog U l l m a n n 110.
Voorts kenmerkt zich de primitieve geesteshouding door een associatieve
denkwijze, door wil en gevoel meer dan door de rede geleid, zodat dan ook gevoel
en fantasie overheersen. De dialecten bezitten een overvloed van woorden en
woordvormingsmiddelen die dingen, toestanden en gebeurtenissen betekenen die
een sterke gevoelswaarde hebben. Zo staat het bijv. met de begrippen ‘eten’, ‘slaan’,
‘berispen’, ‘mond’, ‘dronken’, ‘slapen’; zie ook J.L. Pauwels, Een slag, een pak slaag
(geven) in het Aarschots TT XI, 213 vlg., W. Roukens, Het begrip slaan in de
Limburgse dialecten TT XI, 237 vlg. Voor het begrip ‘vrouw’ vind ik in een betrekkelijk
kleine dialectlijst van A.M. Mertens over het dialect tussen Roermond en Weert in
O.V. II 201 vlgg. een overvloed van benamingen: zie N e d . d i a l . 37. Voor een
rijkdom aan Antwerpse waarderingsnamen met betrekking tot de vrouw zie N e d .
d i a l . 32. Zie voorts M i t z k a 143. J. Naarding Wat over Drentse taol in Nieuwe
Drentsche volksalmanak 1940, 119 vlg. gaf een aantal Drentse synoniemen voor
‘boos’. Hoe affectieve benamingen soms de reguliere verdrijven, demonstreert
Heeroma in TON, Toelichting bij kaart 1-10
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blz. 61 aan de benamingen van de mus. N u i j t e n 199 ontkent het affectieve karakter
van de volkstaal echter ten sterkste. Pauwels merkte VMVA 1957, 263 op: ‘Wel
staat het vast dat de volkstaal in bepaalde namen een woord door een ander durft
vervangen dat er gemakkelijk wordt door opgeroepen’.
Primitief zijn ook de sterk-beeldende vergelijkingen en de drang naar tekenende
spreekwoorden. Deze laatste zijn tevens een uiting van hun tekort aan zelfstandig
denken. In West-Noord-Brabant bijv. kent men de uitdrukking: iemand een teek
afvangen voor ‘iemand op een geniepige manier in het openbaar schijnbaar zijn
medegevoelen betuigen met de bedoeling om juist daardoor de anderen op zijn
schande of ongeluk, dat hij natuurlijk liever zou verbergen, opmerkzaam te maken.’
Zoals wanneer men bijv. in het volle publiek tot iemand zegt: wat is het toch erg
voor jou hé, dat je oudste jongen is moeten gaan zitten, of: 't is toch gek eej, dat je
broer failliet is gegaan. Is dit geen tekenend beeld? Nederlands teek betekent immers
‘mijt die zich op de huid vastzuigt.’ Met een poeslief gezicht neemt men de teek van
een ander zijn kleren en zegt er nog schijnheilig bij: wat een geluk, dat ik je nog juist
kon helpen! Maar de geholpene denkt: had haar voor mijn part maar laten zitten,
want nu denkt ieder het zijne! Aardige voorbeelden vindt men bij W.H. Bours,
Limburgsche Spreekwoorden en Gezegden, verzameld in Banholt en omstreken,
z.j., bijv. in tied van noed vrit der duvel vleege, ‘in tijd van nood smaakt alles goed’,
of dâ sleit God der duvel mit ein kouw haand, ‘dat begrijp ik niet’ of vrèèt kop en doe
wèèrsj kop, ‘naar wat je doet ga je uiterlijk lijken.’ Drents is niet biester wiedbeks
van zingen of ik slao hum alle dweersbongels uut d'handen. De Katwijker zegt als
hij ver van de kust wegvaart: dat hij het land an brokken zaalt. Beeldend is bv. ook
te Drunen avveseerplenkske voor step en daleschoever voor directoire, opgetekend
in W a n i n k 84. In Neerlands Volksleven 6, 91 wordt door d.H. gewezen op
vormingen als: gruupspinne = helikopter (Zeeuws), glunige tuffeln = patates-frites
(Hengelo in Twente), motorbolleken = de man van de kunstmatige inseminatie
(Achterhoek), uitwinkelen = etaleren (Limburg). Men zou hier haast van purisme
kunnen spreken, niet verstandelijk doorgaans maar voor het effect. Vooral zijn
symbolieke, sensaties verklankende woorden in trek, zoals Noordoostelijk bats
‘trots, bars, ijdel’ en Drents geuren ‘door de gaatjes laten vallen, uit de aren vallen’.
Merkwaardig is wat S. Escoffier, Remarques sur le lexique d'une zone marginale
1958, p. 135 over verdwijnende dialecten mededeelt; ‘J'ai été frappée, au cours de
mes enquêtes, par le fait suivant: plus un patois est usé, plus
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il est riche en formations onomatopéiques’. Zij wijst op voorbeelden in Trézelles en
Boucé maar zegt dat ze het eigenlijk niet afdoend weet te verklaren. Zie ook A l b u m
G r o o t a e r s 251 voor associatie en klankspel. Ook de omschrijvingen zijn wezenlijk
voor de volkstaal; cfr. K a t w i j k , hoofdstuk 5. De omschrijving kan zich voordoen
als omschrijving van de aangesproken persoon met de derde-persoonsvorm, het
gebruik van de vragende vorm of de verleden tijd, negatieve mededelingen als dei
is d'r neit meer, ironie, negatieve litotes, het gebruik van omschrijvend doen (doet
u morgen de wekker om zeven uur laten aflopen? doe dat eens oprapen); Meertens
spreekt in Ts 76, 65 van ‘het in Zeeland zo bekende hulpwerkwoord doen (doet-ie
slaepe = slaapt ie)’.
1
Volkstaal is als element van volkscultuur ook sterk aan taboe onderworpen.
Gevreesde ziekten worden steeds omschreven. In de omgeving van Gulpen wordt
mond- en klauwzeer krengde genoemd, in Sint-Anthonis en omgeving heet de
kanker kaod ding (Br. H. 14, 116 vlg.). In het Limburgs zegt men voor ‘gek’ krank.
Heel typerend is gave(n) ‘stuipen’ in het Zuidoostvlaams en begaavinge ‘vallende
ziekte’ in D u m b a r . D e u u i n d u v e l wordt ook als taboe verklaard; cfr.
V e r b r e i d h e i d 49 vlg. In Groningen heet de duuvel de kwaoie; Med. Kon. Ak.
Afd. Lett. dl. 65 serie A 1928, 99 vlg. Zie voor andere vbb. K a t w i j k 49 vlg. Ook
het gebruik van leenwoorden kan taboe betekenen; cfr. K a t w i j k 50,
V e r b r e i d h e i d 73. Met het gebruik van grote getallen is men erg voorzichtig; cfr.
V e r b r e i d h e i d 73. De psyche van jagers en vissers doet de aan de gang zijnde
vangst gaarne te laag taxeren. Vandaar de uitdrukking ‘vaertig duizend engelse is
tachtig duizend leveres; cfr. K a t w i j k 138. Dezelfde angst doet de Katwijker spreken
van d'r ofkomme voor ‘gered worden’ en maakt de haringen tot paetertjes; cfr.
K a t w i j k 49. In Twente spreekt men niet van ‘donderen’ maar grommelen; cfr.
T w e n t e 155. J a n s s e n blz. 83 wijst op klankwijzigingen uit fatsoenstaboe. In
het algemeen zie men voor omschrijvingen, verkortingen, overvloed van pronominale
aanduidingen, het bezigen van bepaalde zinsintonaties, gebaren en mimiek uit
taboe-overwegingen V o l k s t a a l 56 vlg. Is de benaming w i c h t of l u u t voor
meisje misschien ook tot taboe te herleiden (F o e r s t e 28)?
De dynamiek van de volkstaal is veel heviger dan van een cultuurtaal, volkstaal
is sterk affectief-motorisch, dus ook rijk aan verzwaringen (o.a. pleonasmen) en
abrupte verkortingen (voor een ellips zie

1

Verscheiden regionale namen van planten en dieren zijn ook vaak aan volksgeloof en
volksgeneeskunde te danken; cfr. A l b u m G r o o t a e r s 251.
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men bijv. HCTD 14, 55 vlg.). De maxima van verkorting en verzwaring liggen er dan
1
ook verder uiteen. Vandaar ook enerzijds het veel groter aantal assimilaties,
anderzijds de syllabeverzwakkingen onder invloed van een centraliserend accent.
De zinsbouw heeft haar afzonderlijke logica, die vaak niet met die van de
cultuurtaal overeenstemt. Vandaar een gebruik van apokoinou (cfr. S a s s e n 104),
anacolouthen, incongruenties en herhalingsconstructies van het type: ik hak elke
avond hak ik hout; cfr. S a s s e n 98, 125, 234. Een gebrek aan tucht openbaart
zich ook in de veelvuldige contaminaties, volksetymologieën, analogieën en de
voorkeur voor onpersoonlijke gezegden; cfr. V o l k s t a a l 149.
De volkstaal is ook veel omslachtiger (vandaar het gebruik van steuntjes; cfr. §
124) en analytischer. Er is daardoor minder neiging tot samenstellingen en afleidingen
en ingewikkelde zinsverbanden. Terwijl de cultuurtaal synthetisch is en tot
onderschikking van de gedachtedelen neigt, houdt de volkstaal van splitsing van
de gedachte in nevengeschikte delen, van los-aaneengehaakte zinnen; cfr. K a t w i j k
206 vlg., 217. Ik meen ook dat de volkstaal zich kant tegen cumul. Vandaar Wnbrab.
groepen als waar of dat, waar achtereenvolgens het locale, het dubitatieve en het
onderschikkende worden uitgedrukt. In dit kader moeten wij ook het veelvuldig
markeren der onderschikking zien, bijv. in het Kruinings door à of aa (mv. an).
Bij N u y t e n s 108, 112, 114, 117, worden ook de volgende verschijnselen te
Borne op rekening van de volkstaal gesteld: het gesloten zinstype met een herhalend
of variërend werkwoord of bijwoord, de versterking van een voorzetselbepaling door
een bijwoord, de herhaling van het voorzetsel (want aan zo'n diploma heb je altijd
wat aan), de neiging om het belangrijke voorop te zetten, de hoge frequentie van
het hulpww.
Er is vaak gewezen op het onaffe en ongave van de dialectstructuren. Met name
zijn de fonologische systemen er nooit volkomen scherp, maar dat zijn ze in een
cultuurtaal als het ABN al evenmin. Ook de woordbetekenissen blijken er vaak heel
vaag. Het noordoostelijke hendig is moeilijk te omschrijven (TT 1, 65) en hetzelfde
geldt van het

1

Dialecten van volksgemeenschappen die kleine gesloten groepen vormen, kenmerken zich
heel speciaal door korte taalvormen (we hadden Emmuie fier antwaeter, we zaalden et land
an brokke), omvangrijke samenstellingen (toe krege we-n-een binne-zuie-wind-mit-reege),
bijnamen op de omliggende plaatsen en gebruik van die plaatsnamen in gezegden met
misprijzende bedoeling; cfr. K a t w i j k 9, 211, 215.
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Meierijse hendig in zinnetjes als ge zâlt hendig te laot komme. Men zie ook de
behandeling van Brabants vort bij A.P. de Bont Ts 67, 223 vlg. Over het veelvuldige
gebruik van het vage ww. doen zie men V o l k s t a a l 64-71, O n d e r z o e k 196 en
W. Roukens De taal der Limburgers, 1947, 44. Ook V a n d e n H o m b e r g h - B o t
XVIII bevond ‘dat men de begrippen “systeem” en “structuur” voor zover het de
dialectische woordenschat betreft, niet al te scherp dient te nemen.’ Weliswaar
suggereert Paardekooper in Land van mijn hart 1952 p. 66 dat in een zelfde dialect
geen keuze tussen twee bepaalde syntagmata bestaat. Maar V.F. Vanacker bestrijdt
dit in BMDC XIX, 7.
Van de andere kant valt herhaaldelijk te constateren dat juist de minst betekenende
talen en dialecten de ingewikkeldste structuren hebben. E. Sapir spreekt daarover
in Language z.j. 22. De meeste Nederlandse dialecten hebben, naar ik meen, dan
ook meer fonemen dan het A.B.
Fijne onderscheidingen blijken wel alleen in kleine gemeenschappen te kunnen
bestaan. We zien trouwens onophoudelijk in de dialecten, dat waar diachronisch
hetzij door ontlening, hetzij door vertraagde of versnelde klankontwikkeling doubletten
ontstaan, de betekenaars de betekenissen onder elkaar verdelen, zoals
homoniemenvrees ook juist aan de dialecten eigen is. Zo onderscheidt het Goerees
duchte dicht(bij) van dichte dikwijls, beul beul van beult brutale jongen, het bijwoord
merege van het znw. murege, slap in figuurlijke betekenis van slop in letterlijke
betekenis, spil zaak van spel vermaak en spul goed. In de Meierij noemt men de
mensenhuid zaacht, maar bijv. peren en aardappels zoft. In Hooge-Mierde is schop
een klein schuurtje, maar schoep schop. In Twente spreekt men bij mensen van
nieren, bij dieren van nuren; cfr. T w e n t e 88. In Asten zegt men [strupə] van een
huid stropen en [strø̀.pə] van het stropen op wild. In Leuven onderscheidt men een
zadel van een paard van een selle van een fiets en te Nijvel een tsjapja herenhoed
van een sjappoo dameshoed; cfr. L. Grootaers in VMVA 1947, 71. In het
Middenlimburgs heet een vissnoer viem, maar een bep. korenmaat vum (OV II
232-233). Zie verder o.a. V a n W e e l blz. 26, 92, 102, 143, 151, 152, 153, Opprel
blz. 5, 8, 9, OT 6, 141, H o f 76-77, 83, 127, 141, 161, 92, 39, 231, 54, V a n d e
W a t e r blz. 8, J a n s s e n 97, F r i n g s 73, Festschrift Behaghel, 194, K a t w i j k
blz. 44, 143 vlg.
Tenslotte dient niet over het hoofd gezien te worden dat de dialecten, doordat zij
meestal slechts gesproken en niet geschreven worden, aan de conserverende
invloed van het schrift ontsnappen en zich in zoverre sneller en vrijer ontwikkelen.
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§ 7a. Regressie
Als tegenhanger van de hypercorrectie neemt men bij dialecten hyperdialectisme
aan. Bij de ontlening van een woord met een foneem waaraan er in het betrokken
dialect niet een maar meer dan één beantwoordt, vindt soms een tegen de etymologie
indruisende substitutie plaats. G. Kloeke, De ruif TT III 7 noemt als zodanig vier
ruuf-vormen op de Veluwe. Waar ruif, beantwoordend aan middenduits Räufe een
2

ui heeft, zou een uu niet klankwettig te verklaren zijn. Omdat in Zandvoort
klankwettig wel ai, maar niet î tot aa werd, moeten baal, waan, maal, praazu daar
als hyperdialectismen beschouwd worden; cfr. BMDC 21, 28. Zie voorts H e l l i n g a
100.
P a a r d e k o o p e r 16.2.11 wijst op Gronings taande = tante. Hij brengt dit
voorbeeld onder in de algemener kategorie van verstreektaling, nl. aanpassing van
cultuurtaalwoorden aan het eigen systeem en wijst op de ontwikkeling van aeroplan
> ripjan en bicyclette > bisikjet.
De Tollenaere spreekt in TT XI 131 naar aanleiding van Goerees vaoi van een
imitatievokaal.
Voor Oerle wijst D e B o n t I par. 143 op dɔustər en vɔustər.
Op het eerste oog doen de afwisseling v/g (teugel - teuvel, navel - nagel, galge galve, balvens - balgens) en d/g (wvla. luden - lugen) vreemd aan. O. Leys, Synkope
en regressie in het Vlaams en het Nederduits, M.N.L. N.A XXXIX 120-150 verklaart
deze uit valse regressie, doordat zowel d als v als g intervocalisch uitvallen. De
d-syncope is o.a. kenmerkend voor de wvla., de g-syncope is eveneens wvla. (bij
De Bo vindt men va < vage ‘slag om de oren’, vla < vlage ‘vetlaag van het varken’)
en bovendien ovla. (daëlijks, jaën, ooë enz.); de syncope van de v is o.a. bekend
in mnl. hoot < hovet. Alle drie deze syncopes zijn overigens ook nederduits.
Aangezien er nu ook nog op de morfeem- of syllabenaad uit glides j en w konden
ontstaan, moet de afwisselingsreeks zelfs uitgebreid worden tot w - j - d - g - v: vgl.
gron. troudn ‘trouwen’, ndd. gnâgen - gnâwen, brab. hij zieget - Geraardsbergs hij
zievet.

§ 8. Waarde van het dialect
Elk idiolect is voor degene die het beheerst van onschatbare betekenis, alleen al
om de sterke mate waarin zijn denken, voelen en willen erdoor beïnvloed is. Des
te groter is die invloed, wanneer dat idiolect zich op het oudste of zelfs het enige
recht kan beroemen. Zo gauw echter de
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mens naast zijn moederdialect een cultuurtaal van algemener geldingsgebied erbij
verwerft, vermindert de betekenis van het eerste. Wel zal dit minder het geval zijn
in de gevoelssfeer omdat immers juist daar het dialect bijzonder veel te bieden heeft.
Zo kan het inderdaad waar zijn dat bij bepaalde intieme verhoudingen het
heemtaalwoord beter werkt. En al wordt de betekenis van het dialect voor de poëzie
1
vaak overdreven , feit is dat ook grote dichters en prozaschrijvers als Vondel,
Bredero, Hooft, Gezelle, Luther gaarne bij de dialecten ter schole gingen. In het
onderwijs biedt het dialect inzoverre steun dat het vaak materiaal verschaft dat in
de cultuurtaal volkomen ontbreekt, dat degene die de cultuurtaal minder goed
beheerst, zich voor taalkundige bespiegelingen veiliger op zijn heemtaalgevoel kan
verlaten en dat het bij jeugdige leerlingen onder bepaalde voorwaarden de gewenste
voertaal is. Zie voor dit alles W e z e n e n w a a r d e .
Maar het is moeilijk te bewijzen dat de bestaande moedertalen voor de betrokken
volkeren de meest geschikte zijn. Vandaar dat er doorgaans geen reden is aan te
wijzen waarom iemand dialect zou moeten spreken. ‘Zonder dialect kun je overal
terecht in Nederland’, zegt P.C. Paardekooper, Beknopte A.B.N.-Spraakkunst (1953),
blz. 13. Ik geef toe dat het een enkele maal de eenvoudige dialectspreker wat op
zijn gemak stelt, maar terwijl men door het gebruik van dialect de vertrouwelijkheid
wil bevorderen, vergeet men dat voor leiding gezag nodig is en dat dit wordt
2
bevorderd door distinctie. Ook verschillen de denkvormen van de dialecten te weinig
dan dat daar een argument aan te ontlenen zou zijn. Zie omtrent het veronderstelde
aanschouwe lijke en concrete karakter van het dialect W e z e n e n w a a r d e 46
vlg. Omgekeerd heeft het constant gebruiken van het A.B. alles voor. Want het is
niet te vermijden: spreekt iemand veel dialect, dan lijdt er zijn A.B. onder; zie o.a.
5

BMDC 13, 26. H. Paul Prinzipien der Sprachgeschichte , 291 drukt zich trouwens
ook met reserve uit. E. Nuijtens, De tweetalige mens 1962 werkt doorlopend met
interferentieverschijnselen, die de sprekers zelf niet opmerken. Toen ik aan een
groepje Lim-Limburgse intellectuelen eens vertelde dat ik aan het loket te Heerlen
een juffrouw had horen vragen: Wanneer komt een trein naar Maastricht en hun op
het ontbrekende er wees, bekenden zij allen dat zij het zelf niet gehoord zouden
hebben. Ja zelfs in de dialectencommissie is het eens gebeurd dat er een heel lang
debat over een nummer van de

1
2

Zie inz. W e z e n e n w a a r d e 21; zie ook H. Beex in BN 9, 143-144.
Men moet zich trouwens omtrent de verering die het volk zijn dialect zou toedragen niet te
veel illusies maken; zie hiervoor W e z e n e n w a a r d e 46-47.
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vragenlijst werd gevoerd totdat eindelijk bleek dat een van de leden het woord voor
in een betekenis gebruikte (n.l. die van een soort greppel), die in het A.B. van zijn
tien collega's niet voorkwam, maar die hem eigen was... t.g.v. zijn dialect. Ook zijn
vele dialecten voor het abstracte denken weinig geschikt; cfr. W e z e n e n w a a r d e
40.
Daarnaast dient men het A.B. te steunen uit nationale overwegingen. In de strijd
om de cultuur en speciaal om de Nederlandse cultuur speelt bijv. het gedrukte woord
een belangrijke rol. Welnu, dat wordt financieel bekeken aanzienlijk moeilijker als
ieder in zijn eigen dialect gaat schrijven, waarvoor uiteraard maar een klein
afzetgebied is. Ook waar men zoals in de Zuidelijke Nederlanden met een machtige
concurrent, i.c. het Frans, te doen heeft, is concentratie en eenheid een burgse
intellectuelen eens vertelde dat ik aan het loket te Heerlen gebiedende eis. Pogingen
tot instandhouding van de dialecten hebben dus een gevaarlijke kant. Alleen mag
in het aanvangsonderwijs, indien het om gevoelsredenen of om redenen van
verstaanbaarheid gewenst is, de leerkracht zelf eventueel het dialect spreken.
Trouwens als uitgangspunt kunnen de dialecten in het onderwijs velerlei rollen
spelen, zoals wij zagen. Zelfs heeft, zolang het dialect voort blijft leven, speciaal de
lagere school nog een bijzondere taak: de volkskinderen het allerbelangrijkste van
de dialectwoordenschat bij te brengen: in landbouwstreken de landbouwterminologie,
aan visserskinderen het visserstaaleigen met zijn typische taboe-verschijnselen, in
textiel-centra de inheemse weefterminologie; anders gezegd: de woorden uit de
voornaamste sociale groeptalen. Ook de algemene begripsvelden:
persoonskarakterisering, weersaanduiding, vaste uitdrukkingen en spreekwoorden
komen in aanmerking. Ligt in deze laatste groep een schat van volkswijsheid
opgesloten, kennis van zijn vakterminologie zal het kind later veel
1
onaangenaamheden besparen.
Tenslotte zit er natuurlijk niets verkeerds in, dat men de leemten in de
woordenschat vanuit het dialect verrijkt. Namen voor begrippen die in het A.B. niet
genoemd worden, mogen gerust aan de groeptalen ontleend worden.

1

Zie voor de rechten van het dialect voorts W e z e n e n w a a r d e 39 vlg. en H. Entjes De
school tussen dialect en cultuurtaal BMDC 13.
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§ 9. Veranderlijkheid en verdwijnen van het dialect
In meer dan een opzicht tonen de dialecten relictsituaties. Soms hebben bepaalde
verschijnselen zich alleen maar meer als kennelijk relict in het dialect weten te
handhaven. Foerste 64 wijst erop, dat tûniəgəl ‘egel’ thans niet meer in Groningen
voorkomt behalve in de figuurlijke betekenis van ongehoorzaam, wederspannig
kind. In Mierlo-Dorp is lup het scheldwoord voor een nietsnut (mat. N3, vr. 5a). Dit
moet een oud woord voor mannelijk kalf zijn, dat nog wel elders bekend is. Soms
ook zijn bepaalde woorden alleen nog in composita bewaard. Het Z.W. van de
Kempen zegt al dorsvloer maar noemt het wandje naast de dorsvloer nog steeds
denneweg of dennewjicht; cfr. Kultuurhistorische Verkenningen in de Kempen I 89.
G o o s s e n a e r t s LXXXIX zegt dat deem ‘speen’ vrijwel alleen in drijdemer
voortleeft. Zie ook Roukens 330.
Ook gebeurt het dat een oud woord alleen maar meer in een bepaald liedje
voorkomt, bv. Zeelands horste (O.V. I 207). Soms vindt men oude
dialectverschijnselen alleen maar meer in vaste uitdrukkingen; het Zeelands kent
hùltje alleen in de uitdrukking: op zen eigen hùltje ‘op eigen gezag’ (O.V. I 207).
Verscheiden dialecten zijn conservatief vergeleken met andere, bijv. het
Westvlaams en de Friese dialecten (cfr. G.G. Kloeke De Amsterdamse volkstaal
voorheen en thans 1934-1935 1-2), het Limburgs en het Oostbrabants (cfr. § 170
en 173). J. Jacobs, Over het conservatief karakter van het Westvlaamsch, in: Donum
Natalicium Schrijnen 560 vlg. (1929) wist de overgang e > a voor l + r, n, f, k, d, t
(halpen, malk) in het wvla al voor de 13e eeuw aan te tonen, eveneens de ronding
van ee > eu onder invloed van bep. cons. en de ontwikkeling u > Λ voor n, nn, l, sk,
p (dunder, zunne, wulf, up), de paragogische e (de moedere, int onrechte, twatere,
levene, vadere) en het voorkomen van de stamvocaal aa in het enkelv. van het
praet. van de ww. van de 4e en 5e kl., de overgang van î > y tussen twee labialen
zelfs al in 1170. De bewoners aan weerskanten van de Waal hebben nog steeds
grote overeenkomsten in hun dialect, hoewel ze overigens al drie en een halve eeuw
weinig contact met elkaar onderhouden (TT 5, 92). Pée constateert in Album
Verdeyen 304, dat de uitspraak van het Brugs zich sinds het einde van de 18e eeuw
bijna niet gewijzigd heeft. Tans merkt hetzelfde op voor het klankbeeld van het
Maastrichts (Veldeke, 18, 66; zie echter ook Veldeke 20, 65). Vangassen constateert
in HCTD 26, 84 dat het Mechelse klanksysteem als zodanig sinds circa 1300 niet
meer veran-
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derd is. P a a r d e k o o p e r 16.1.3 herinnert aan de eeuwenlange stabiliteit van het
Enkhuizens (en Antwerps).
V. Verstegen Dialectgeografie en archief. Handel van de Znl. Mij. voor Taal- en
Letterkunde en geschiedenis 8 (1954) 83-95 vond voor Lokeren ‘het woordgebruik
sedert 350 jaar... hetzelfde gebleven’ (ik vond dit in TT X 88-89). Uit Smout 148
blijkt dat het Antwerps tussen de 16e en de 19e eeuw niet of weinig veranderd is.
Een Antwerpse cijnsrol van het vierde kwart der 14e eeuw spelt al kyepdorp en
kiepdorp (TT X, 75 vlg.). De brabantse uitspraak ie voor i is dus eeuwen oud. A.P.L.
Vermeersch, De taalschat van het laat- middelnederlandse ‘kuerbouc van Werveke’
1962, 49 geeft eeyerbeilc - thans heten ‘eieren’ er ae:ijərs. K r a n z m a y e r deelt
mede dat in Beieren de interne klankgrenzen al vanaf ongeveer 1300 dateren (waar
die in het Westmiddelduits jonger zijn brengt hij de ouderdom der Beierse isoglossen
met de boerenbevolking in verband).
Ook blijken bepaalde verschijnselen traag te veranderen. J a n s s e n 99
constateerde dat de uu/oe-grens bij muis en huis in de laatste eeuwen in Limburg
en Gelderland praktisch dezelfde is gebleven. Vele exclusieve dialectverschijnselen
zijn tot in de Middeleeuwen terug te vinden. De diftongering der achtermondvocalen
voor het g/χ-foneem, die ik in Noord-Brabant alleen in Oss en omgeving ken, dateert
daar al uit de Middeleeuwen. O n d e r z o e k 192 noemt bawch, bawk, bouk. J.
Cunen, Geschiedenis van Oss 1932, 141 geeft uit 1564 gelauge ‘gelage’ (herberg).
A.R. Hol (Opstellen De Vooys 1940 blz. 173-176) vond ten aanzien van de afval
van de -n na toonloze vocaal de toestand in ons land reeds eeuwenlang (praktisch
al sinds de oudste literaire teksten) onveranderd.
Er zijn ook woorden waarvan de grenzen vrij constant zijn. F o e r s t e 36 maakt
tamelijk aannemelijk, dat de grens tussen forsk en pogge ‘kikvors’ in Munsterland
in de laatste acht eeuwen hoogstens 25 km verschoven is. Ook T e u c h e r t 14-15
zegt dat het woordmateriaal vaster is dan men meent: ‘Die macht des Verkehrs wird
überschätzt’. H e e r o m a constateerde, dat de grens tussen tarwe en weit sinds
de middeleeuwen hoegenaamd niet veranderd is, en V a n d e n B e r g vond
hetzelfde voor de betekenaren van ‘dikwijls’ en ‘ladder’. Dit schijnt in tegenspraak
2

met Schrijnens mening (Handleiding 104) dat de klankgrenzen doorgaans constanter
zijn dan de woordgrenzen. Ook A. Christensen, Contributions à la dialectologie
iranienne, Copenhague 1930 vond in Perzië, dat de dialecten in hun woordenschat
minder conservatief zijn dan in de morfologie. Negatief blijkt hetzelfde uit
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wat K. Jaberg in Vox Romanica XI 100 zegt: ‘les systèmes phonologiques, les
phénomènes morphologiques et syntaxiques fondamentaux s'imposent difficilement’.
Men moet echter de woordgrenzen niet alle over één kam scheren. Zo koos B.E.
Vidos in Vereen. tot het bevorderen v.d. beoef. der wet. onder de Kath. in Ned.,
Annalen XXXI Referaten 181 vlgg. voor de studie van de reizende woorden juist
een technische woordenschat en beweert van de andere kant Fr. Maurer
Volkssprache 1933 (zie ook M i t z k a 67) terecht dat de grenzen van de kerkelijke
woorden, boerenwoorden, kinderwoorden enz. betrekkelijk oud zijn en wees G.
Kloeke in Ts 58, 109 vlgg. eveneens op het grote conservatisme van de grenzen
van bepaalde woorden.
Toch is er op het terrein van de klankleer soms een snelle ontwikkeling waar te
nemen. Men zie bijv. bij H e e r o m a de geschiedenis van twisken. In de
middeleeuwen beheerste twisken-twisschen-twischen (met wi) Noord- en
Zuid-Holland (behoudens Dordrecht) en kwam zelfs nog voor in Middelburg.
Voorzover Heeroma echter kon nagaan, is twisken (met wi) in de moderne dialecten
nergens meer bewaard.
De vele ontrondingen die rond 1900 nog in Bergeik bestonden (cfr. § 65) waren
er al twintig jaar geleden niet meer terug te vinden; alt voor out kwam enige jaren
geleden in Neerbosch al alleen maar meer bij een 80-jarige voor (TT 4, 106), Renders
in BMDC 8, 23 kende in 1934 in Riethoven nog bij één 89-jarige béjen, maar in 1943
vond hij er slechts beejn meer. Voor Bergen-op-Zoom deelde dhr. Verdult nog mede:
‘Hele oude mensen palataliseerden de o vóór r: schurt (schort), durst (dorst). Maar
geen van de proefpersonen heb ik 't thans meer horen zeggen’. Het betreft dan
echter wel steeds ‘expansies’. De heer L. Spronck maakt er mij op opmerkzaam
dat G.D. Franquinet, Proeve over het taaleigen der stad Maastricht, in Archief voor
Nederlandsche Taalkunde, verz. door A. de Jager III (1851-1852) par. 10 voor het
Maastrichts als uitspraak: kaant, haauwen, maant, vaauwen, zaant geeft en dat bij
Endepols, ongeveer een eeuw later, deze woorden: kaajd, hawwe, maajt, vawwe,
zaajt luiden. Ook vond Hermanns dat het Akens zich sinds circa 1800 in klank, vorm
en woordenschat gewijzigd heeft, terwijl de omringende dorpen vaak relictgebieden
van die oude Akense taalfase zijn. De heer Spronck noemde mij ter staving de
volgende artikelen: W. Hermanns, Ferdinand Jansen - ein Dichter der Aachener
Mundart? Eine Kritik der Kritik in: Oecher Platt 10 (1917) 50-52, 58-59, 66-68 en W.
Hermanns, Ferdinand Jansens Schreibart und Sprache in Oecher Platt 10 (1917)
4-6.
Meer dan één geboren Amsterdammer heeft Kloeke verzekerd, dat
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de uitspraak zich daar ter stede sinds zijn jeugd aanzienlijk gewijzigd had en in
1
Haarlem nam hij zelf waar, dat de straatjeugd anders sprak dan in zijn jongensjaren.
In de omtrek van Nijmegen trof hij in verschillende dorpen autochthone families aan,
waar vader en moeder nog de oude palatale r, de kinderen daarentegen reeds de
2
velare R spraken. In Utrecht hoorde men nog in 1914 van sjiete spreken. Thans is
die uitspraak praktisch tot de Veluwe teruggedrongen. Voor Zwolle wijst H e l l i n g a
3
49 op recente veranderingen. Verscheiden voorbeelden vindt men verder in W e z e n
4
e n w a a r d e , H o f XIII en 21, 23, 33, 48, 73, 95, 158, L a n d h e e r 70,
2

5

H a n d b o e k I , 66 . Het sterkst veranderen de dialecten tegenwoordig onder invloed
van de kultuurtaal. R. Grosse, Strukturalismus und Dialektgeographie in Biuletyn
Fonograficzny III 1960. Nadbitka p. 93 onderscheidt daarbij (wortweise) Zersetzung
einer Kernlandschaft durch die Umgangssprache en Auflösung einer mundartlichen
Fläche. (Hij behandelde dit ook al in: Die meisznische Sprachlandschaft,
Mitteldeutsche Studien 15, Halle 1955, § 37 vlg.). S. Escoffier, Remarques sur le
lexique d'une zone marginale 1958, passim, o.a. 213 onderscheidt bij het Frans een
oprukken soms ‘sur toute la largeur du ‘front’, soms door zakken te vormen (‘en
Limagne les limites s'écartent’), soms door rond de steden ‘taches’ te vormen die
‘rejoignent les poussées de francisation venues du nord’.
Franz Beranek zei op een lezing in Marburg 26 april 1961 over de
Umgangssprache in de Sudeten- en naburige gebieden dat er in diverse steden,
die als eilanden in het Slavisch lagen, geen ‘Mundart’, maar alleen ‘Umgangssprache’
was. K.K. Klein, Hochsprache und Mundart in den deutschen Sprachinseln in: Zs.
f. Maf XXIV 193 vlg. geeft diverse vbb. van Duitse taaleilanden waar men
achtereenvolgens drie verschillende dialecten heeft gesproken, zoals bv. Scheiner
voor Zevenburgen en Schirmunski voor Altjamburg bij Leningrad vond.
J. Goossens, Relictgebieden, LB XLVIII, 48 vlg. onderscheidt twee soorten
relictgebieden: 1. passieve, waarbij de relicten zich handhaven omdat de invloed
van buitenuit te zwak is om ze te verdrijven - t.g.v. moeilijkheden voor het verkeer,
grote afstand van cultuurcentra,

1
2
3
4
5

H o l l . E x p . 90-91.
Mondelinge meded. van Prof. dr. K. Meeuwesse.
Cfr. ook K l o e k e in NTg 15, 41.
Cfr. ook J. van Ginneken, Als ons moedertaalonderwijs nog ooit gezond wil worden 1917, 59
voor Oudenbosch.
Zie ook R.J.G. Venneman, Welke wijzigingen ondergaat het Aalsters dialekt? TT 8, 35 vlg.
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omringd zijn door andere talen, de zee, de taal van de hogere standen; 2. bewaard
door actieve tegendruk vanuit een dichter bevolkt centrum, een provinciestad. Hij
geeft als voorbeeld Eupen met de aangrenzende dorpen Membach en Kettenis en
de centra in de ontrondingsgebieden: Aalst, Dendermonde, Boom, Willebroek, Heist
op den Berg, Leuven. Het Limburgse ontrondingsgebied is echter passief. Die streek
was 50 jaar geleden de dunst bevolkte van Vlaanderen. Op een kaartje tekent
Goossens aldaar drie onbewoonde stroken. Daar werd tot vóór de landbouwmachines
kwamen het graan met de zeis gemaaid. Relicten zijn er bv.: overschelf ‘uit losse
balken bestaande zolder boven een dorsvloer,’ ketel ‘emmer’, keeswei ‘hui’, helster
‘hoofdstel van een paard in een kar’, toom ‘teugel’, bis ‘varkensstaart’.
Maar niet alle dialectveranderingen gaan in de richting van het A.B.J. Hansen,
Inkele opmerkinge euver taalverangering in 't Remunjs dialec Veldeke XXI (1947)
51 vlg. wijst erop, dat Seipgens schreef: hae zaag en wete, doch dat men in
Roermond thans zegt: hae zoog en weite.
In België zijn overigens de meeste veranderingen verbrabantsingen (J. Goossens
in L.B. 1960 Bijblad, blz. 10).
Het opdringen van echte dialectvormen werd verder geconstateerd door A.
Spenter, Sprachbewegung in der Landschaft um Marburg an der Lahn 1880-1960
(voordracht Marburg 26 april 1961).
In zijn artikel Taalgeografie en moderne naamgeving in: Ts 80, 186-187 geeft J.
Goossens nog een voorbeeld uit de jongste tijd, nl. hoe voor het begrip extirpator
het gebied van schulpeg reeds door rus in tweeën wordt geknipt. In Montzen sterft
broek uit voor boks (W e l t e r par. 29).
In België verliezen soms juist de A.B.-vormen. In par. 82 wordt bv. op het verlies
van de anlautende h- gewezen. Natuurlijk hangt dit hiermee samen dat voor die
betrokken dialecten bepaalde regionale vormen als vormen van de cultuurtaal
gelden.
Vooral in Zuidnederland is het duidelijk dat er ook nog in de laatste tijd
dialectvorming plaats vindt. J. Goossens Taalgeografie en moderne naamgeving
in Ts 80, 41 vlg. toonde dat duidelijk aan bij namen voor moderne landbouwbegrippen
in Belgisch-Limburg: maaidorser, keerploeg, melkafromer, kunstmeststrooier. Doordat
er vaak geen eenheidsbenaming in de cultuurtaal is en men bovendien in België
vaak de Franse termen moet vertalen, treedt er aanvankelijk een woekering van
naamgeving op. Maar weldra openbaart zich dan een streven om zich van overbodige
synoniemen te ontdoen.
Zelfs zijn er ook in deze tijd ‘belangrijke woordgeografische ver-
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schuivingen’, bv. t.g.v. technische verbeteringen. Zo is pikdorser duidelijk een
westelijke indringer en is maaidorser door Maastricht uitgestraald. Het woord
melkmachien voor melkafromer verdween weer, toen melkmachien een andere
betekenis kreeg. Het woord afromer is natuurlijk duidelijk import in het gebied waar
de room zaan heet. Elders kan het woord van eigen vinding zijn.
Daarnaast verdwijnen de dialecten ook in zoverre ze steeds minder gesproken
worden. In sommige plaatsen is het dialect praktisch al geheel weg. S. Escoffier,
La rencontre de la langue d'oïl, de la langue d'oc et du francoprovencal entre Loire
et Allier, 1958 p. 4 zegt dat in verschillende plaatsen rond Roanne en ten N. van
Lapalisse ‘il n'y a plus de patois’. In diverse kleine steden, door Edmont onderzocht
was toen reeds geen dialect meer, bv. punt 802 Chantelle, punt 803 Bellerive, punt
806 Thiers. ‘In the immediate surroundings of the capital, the standard language
acts very strongly; the neighboring dialects may be so permeated with standard
forms as to lose all their individuality. We are told that withín thirty miles of London
there is no speech-form that could be described as local dialect’, B l o o m f i e l d
1957, 27.5. In Hoorn heeft Kloeke geen Westfries dialect meer aangetroffen; cfr.
G.G. Kloeke, Een oud sjibboleth: de gewestelijke uitspraak van ‘heeft’ 1956, 12,
Van Wijk-aan-Zee zegt H e e r o m a 35 dat hij er in de zomer van 1934 geen
oorspronkelijk dialect meer heeft aangetroffen en zo zegt H o l 125 vlgg., 191 dat
er tegenwoordig in Naarden niet meer van een dialect te spreken is. Andere plaatsen
in Het Gooi als Huizen en Hilversum hebben echter wel dialectvormen. In Baarn
daarentegen kan men ook maar amper meer van een dialect spreken. Natuurlijk is
in een aantal van deze plaatsen het heterochthone karakter van de bevolking de
oorzaak van dit verschijnsel. T.g.v. de vreemdelingen die er 's zomers komen of er
zich vestigen, is volgens mej. A.R. Hol DBNS 1, 54 vlg. het dialect snel aan het
verdwijnen in Heelsum, Doorwerth, Wageningen, Renkum, Oosterbeek, Velp,
Rheden, De Steeg, Ellekom. Zo hebben kort geleden gestichte kolonies als
Helenaveen, daterend van 1853, een taalmengelmoes en zijn Veenhuizen en
Frederiksoord dialectloos (T a a l l a n d s c h a p 26). Volgens P o p 123, 125 bestaat
in de meeste Franse steden geen dialect meer.
De hier geschetste veranderingen zijn een gevolg van de macht van verkeer,
trein, auto, bus, vliegmachine, pers, radio en ambtenarenwezen, maar ook van de
huidige bevolkingsvermenging op grote schaal, het sociale nivelleringsproces en
de ontwikkeling van de industrie die de
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1

oude vormen van het werk wijzigt (P o p 65) . H. Rosenkranz-K. Spangenberg,
Sprachsoziologische Studien in Thüringen, 1963, blz. 43 vlg. wijzen erop, dat de
school weinig invloed heeft uitgeoefend. Het is de verandering van de arbeid, ook
van de landarbeid die in de DDR het dialect doet verdwijnen. Zij spreken van een
‘sozialistische Umgestaltung der Landwirtschaft’ en zeggen ‘Die Bildung von
Produktions-genossenschaften löst die alte Arbeitsgemeinschaft des Hofes auf und
stellt den Einzelnen in einen weiteren Lebenskreis’. Thüringen vertoont in de 20e
eeuw wel invasie ‘schriftnaher Formen’, maar geen invloed van de school. Dit had
Glöckner al in 1913 voor die Rhön vastgesteld. Immers de kinderen bleven in de
dorpsgemeenschap ‘wobei sich die Lebensbereiche beider Sprachformen gegenseitig
weitgehend ausschliessen’. H. Moser schrijft in Actes du congrès international
d'ethnologie régionale, Arnhem 1955 (1956) 99 het terugwijken van de dialecten
voor de regionale omgangstalen vooral aan psychologische factoren toe: het
verdwijnend zelfbewustzijn van de dialectsprekers. Men kan hier met B e r g m a n n
16 nog aan toevoegen dat het dialect verdwijnt omdat men het slecht vindt.
Hoe oud de achteruitgang van het dialect al is blijkt bv. hieruit dat J.M. Weinreich
die al voor 1720 in Henneberg constateerde; cfr. H. Rosenkranz-K. Spangenberg
Sprachsoziologische Studien in Thüringen, 1963, 43 vlg., inz. 57.
Wat ontstaat er nu echter als het dialect van het toneel verdwijnt? Het is niet zo
dat in de toekomst er overal één taal zonder locale differentiatie gesproken zal
worden. A. Martinet, Dialect in: Romance Philology VIII 1 vlg. karakteriseert de
toestand zo dat men in een grote omtrek van Parijs eigenlijk niet meer van dialect
(genuine patois) mag spreken, maar van plaatselijk gekleurde algemene taal (local
forms of standard), en het ziet er in grote stukken van Holland niet naar uit, dat het
daar anders gesteld is. Bij mijn onderzoekingen in Delfshaven b.v. wist mijn zegsman
niet beter of hij sprak de algemene omgangstaal, een verschijnsel dat trouwens ook
wel in westelijk Noord-Brabant valt waar te nemen. En waar mijn zegslieden uit
Zuidhollandse plaatsen als Rhoon, Barendrecht, Bolnes en Numansdorp mij ver-

1

Van Haeringen minimaliseert BMDC 13, 20 de bedreiging die voor de dialecten van het A.B.
uitgaat te zeer. Jaberg is van mening dat de dialecten aan de periferie een plotselinge dood
zullen sterven; cfr. P o p 50. Terracher was nog van mening dat de dialecten niet verdwenen
t.g.v. het overwicht van het Frans, maar dat ze weken voor aangrenzende dialecten die als
sociaal hoger beschouwd werden; cfr. P o p 106.
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zekerden dat zij zoiets tussen dialect en algemene omgangstaal in spraken, bestaat
er grote kans dat zij Martinets local form of standard hanteren. Er is dus alles voor
te zeggen om, gehoor gevend aan Martinets suggestie, bij de dialectenquête een
heel nieuwe probleemstelling onder ogen te zien, waarbij men zich zal moeten gaan
afvragen, of de spreker dialect, dan wel locaal gekleurd Nederlands gaf.
Taalsociologisch en taalpsychologisch is dit van essentieel belang. De sprekers zijn
zich dan niet eens bewust dat hun idiolect geen zuivere cultuurtaal is.
Ik meen dat deze toestand dan meestal niet het gevolg is van een abrupte
overgang maar van een steeds verder voortschrijdend doordringingsproces, wat
ook blijkens het hiervoor geciteerde de opvatting van B l o o m f i e l d is, waar (3.4)
bij de locale verschillen in eerste instantie sprake is van ‘sub-standard speech’.
Toch heb ik in W e z e n e n w a a r d e 19 een aantal factoren besproken die
waarschijnlijk nog lange tijd een volledige egalisatie zullen verhinderen. Door hun
volkstaalkarakter blijven de dialecten een verkeersmiddel in de ondercultuur en ook
zijn de benoemde zaken (grondsoort, woningbouw, kledingstukken,
gebruiksvoorwerpen, volksgebruiken, enz.) te zeer locaal gedifferentieerd - soms
door de geografie gedwongen - dan dat de sprekers en de toehoorders tevreden
zouden kunnen zijn met de vervagende, vlakke benamingen uit de algemene taal.
Terecht is B e r g m a n n 17 overigens van mening dat, waar het dialect het gevoel
van in de gemeenschap geborgen te zijn oproept, het nog lang levend zal blijven.
Interessant is nog wat J. Naarding, Enige opmerkingen over conservatieve
dialecten, TT XIII 205 vlg. schrijft. Niet steeds kan het conservatisme aan
afgelegenheid worden toegeschreven. De Zandvoorter vissers zullen bv. meer
contact gehad hebben met de Haarlemmers dan met de Zuidbuurters in hun dorp.
Zo waren er ook contacten tussen Katwijk-aan Zee en Leiden, en tussen
Scheveningen en 's-Gravenhage. En toch bleven die vissersdialecten conservatief.
Naarding meent dat bij allerlei conservatieve dialecten als die van Friezenveen,
Hindeloopen, Enkhuizen, Kampen, de IJselsteden en de vissersdorpen het feit dat
de mannen telkens zo lang van huis waren, een rol moet hebben gespeeld. Ook
kan er gedacht worden aan reactie tegen de stadstaal, die men te aanstellerig vindt.
B e r g m a n n 14 wijst erop dat evengoed als men zich voor zekere
dialecteigenaardigheden schaamt men van de andere kant weer bepaalde trekken
tè exact, tè ‘deftig’ vindt. Anderzijds kan in steden als Maastricht, Brugge en de
Twentse steden de archäisering het gevolg van behoefte aan distinctie zijn.
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§ 10. Het algemeen beschaafd
Lit.: W e z e n e n w a a r d e ; G.G. Kloeke, Gezag en norm bij het gebruik
van verzorgd Nederlands 1951; G.G. Kloeke, Beschaafdentaal Ts 69,
294 vlg.; C.B. van Haeringen, Standaard-Nederlands NTg 1951, 316;
V o l k s t a a l 1 vlg., 22 vlg., 26 vlg.
Ten aanzien van het wezen van het algemeen beschaafd zijn er twee diametraal
tegenovergestelde opvattingen. De Vooys, Van Haeringen en de meesten menen
dat er een A.B. bestaat in deze geest dat een groot aantal beschaafde Nederlanders
1
een vrijwel gelijke groeptaal spreken die zij van elkander overnemen, terwijl deze
2
groep een steeds groter eenvormigheid nastreeft. Overdiep en Kloeke leggen echter
3
alle nadruk op de regionale en persoonlijke verschillen. G. Kloeke Over
provincialismen DBNS 3, 109 vlg. is van mening dat allerlei regionale bijzonderheden
die in een streek enigszins algemeen en daar ook bij beschaafden in gebruik zijn
(bijv. -en in auslaut) ‘tot het taalbezit van beschaafd Nederland’ behoren. Overdiep
meent, dat geen twee Nederlanders die in beschaafde kring spreken, gelijk spreken
en verwerpt dan ook het bestaan van algemeen beschaafd. ‘Ieder individu beschikt
a priori over een in- en aangeboren, locaal, sociaal en familiaal karakteristieke taal’,
‘de taal van zijn natuurlijke gemeenschap’, zijn eigenlijke moedertaal, zijn eigen
taaleigen of tongval. Bij iedere Nederlander is dan zijn algemeen beschaafd deze
‘taal van zijn natuurlijke gemeenschap’, welke hij modelleert naar de geschreven
taalvorm, de zgn. Ned. schrijftaal.
Terwijl Kloeke naast het volgens hem eigenlijk niet eens bestaande A.B. ook nog
op een zgn. regententaal of villataal wijst, heeft men in Zuid-Nederland eigenlijk al
weer een derde vorm van beschaafd Nederlands, die naast onderlinge verschillen,
4
toch ook een vrij sterke eenheid kent.

1

2
3
4

Bij herhaling tracht Van Haeringen te bepalen welke regionalismen toelaatbaar zijn, bijv. in:
Eenheid en nuance in beschaafd Nederlandse uitspraak (NTg 18, 65 vlg. en N e e r l a n d i c a
9 vlg.) en Dialect en cultuurtaal BMDC 13, 13 vlg.
Zie voor het streven naar een ongeschakeerde cultuurtaal in Noord-Nederland: R. Kuitert,
Verliest de Nederlandse cultuurtaal streektaalschakering? NTg 48, 28 vlg.
H. Arink geeft in DBNS 3, 17 en 87 een opsomming van noordoostelijke provincialismen.
Zuidnederlanders als Pauwels en Blancquaert verzetten zich tegen het specifiek Hollandse
Nederlands; cfr. Zestig jaren onderwijs en wetenschap aan de faculteit van de wijsbegeerte
en letteren der Rijksuniversiteit te Gent 1952, 134-135; E. Blancquaert, Nederlands in Noord
en Zuid in: Akademie-dagen VII, 132 vlg.; J.L. Pauwels, In hoever geeft het Noorden de toon
aan? in Nu nog, 2e jaarg. Nr. 4 blz. 1-9.
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1

In de meeste gevallen ontstaat een κοινη of Algemeen Beschaafd of hoe men het
noemen wil niet als een welbewuste vermengingspoging waarbij men uit allerlei
2
dialectelementen een aanvaardbaar Kleinst Gemene Veelvoud tracht op te bouwen ,
maar door onvermijdelijke navolging van het dialect van een streek die in enigerlei
3
opzicht (cultureel, politiek, literair, economisch, kerkelijk) de toon aangaf.
Ten onzent was in de M.E. eerst het Vlaams en later het Brabants op weg deze
rol te vervullen. De rederijkerij, de drukpers, hervorming en humanisme dreven naar
de eenheid. Maar een historisch feit, belichaamd in de val van Antwerpen, maakte
dat Holland uiteindelijk de leiding nam. Toch toont bijv. de Amsterdamse en Haagse
volkstaal van de 17e en 18e eeuw een heel ander karakter dan ons A.B.
Klank-vormen als beuk, met, af, bracht, rat, zal, liggen, zilver, spelen, kunnen daar
niet uit afkomstig zijn. Ten dele zijn het gesproken Zuidnederlandse, ten dele
4
schrijftaalvormen. Heeroma denkt ook aan Utrechtse expansie .
Er is echter ook rekening te houden met een sterke invloed van de taalbouwers.
Zie hiervoor H e l l i n g a . In TT 4, 32 vlg. wijst J. Leenen erop dat keldermot noch
kikvors Hollandse woorden zijn. Hij meent dat deze keuze eer door eufemistische
dan door chauvinistische redenen bepaald is. Hoewel de klaproos langs de hele
kust kankerbloem heet (R o u k e n s 364), is dat woord ook niet in het A.B. gekomen,
blijkbaar om dezelfde redenen. Dat de A.B.-benaming van de mathaak niet Hollands
is (cfr. A.H. van Vessem, Oogstgerei-benamingen 1956, tegenover blz. 124), komt
natuurlijk doordat het hele begrip daar ontbreekt. Overigens blijkt ook het woord erf
niet Hollands te zijn. Cfr MCC, nr. 9 blz. 10-11. Zo komt ook het A.B.woord wendakker
niet uit het Hollands maar uit de dialecten van Groningen en Drente; cfr. W.G.
Rensink, De wendakker MCC XIII, 14. Het is trouwens begrijpelijk

1
2

3
4

Zie voor Duitsland M i t z k a 100.
Ten onzent probeerden dat bijv. Hinne Rode, Utenhoven, Johan Cnobbaert (zie voor Cnobbaert
Ts 70, 197) en Pontus de Heuiter. Hinne Rode schreef in de voorrede van zijn vertaling van
het NT van 1525: ‘onse meyning was niet heel Hollants ofte Brabants, mer tusschen beyden,
op 't kortste en reynste na onsen vermogen een gemeyn spraeck te volgen, die men all
Nederlant doer lichtelick solde mogen lesen ende verstaen.’ Vgl. ook U. Jacobsson,
Phonological dialect constituents in the vocabulary of standard English, Lund Studies in
English 31.
Vgl. W e z e n e n w a a r d e 9 vlg.
Vgl. Kloeke in Jrb. v.d. Mij. der Ned. Lett. te Leiden 1936-37, 6; G.G. Kloeke, Haagse Volkstaal
uit de 18e eeuw Ts 1938, 15 vlgg; H e l l i n g a passim.
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dat een dergelijk woord uit een landbouwgebied komt en niet uit een veeteelt- of
tuinbouwgebied, wat Holland voor een groot gedeelte is.
Regionale talen bestaan in Nederland niet. Zie hiervoor bijv. P.C. Paardekooper,
Internaatstaal TT 2, 31 vlg., die aantoont dat er op de Limburgse internaten geen
κοινη ontstaat maar dat ieder zijn dialect wat vervlakt, hoewel het ook voorkomt dat
Noordlimburgers kenmerken van Zuidlimburgers overnemen. Zie verder over de
vraag van het Algemeen Limburgs TT IX 171. Wel schrijven P.J. Meertens-B.
Wander, Bibliografie der dialecten van Nederland 1800-1950, 1958 blz. IX: ‘Er is
met name in het Gronings sinds enige tijd een strekking om tot een algemene
Groningse schrijftaal te komen.’ Zie ook J.F. Steenhuis, De omgangstaal en de
literaire taal der Groningers TT VIII 133 vlg. Zie voor Duitsland M i t z k a 87 en 96
vlg.

§ 11. Belang der dialectstudie
Lit.: Wezen en waarde; Oriëntatie 7-12.
Hoewel het dialect soms oorzaak kan zijn van niet verstaan of noodlottig misverstand
(zie hiervoor N e d . d i a l . 3), zal men doorgaans niet de dialectstudie met een
polyglottisch doel beoefenen. Het hoofddoel van de studie der dialecten en haar
voornaamste bestaansreden is het geheel van de taalwetenschap. Naast de weinige
cultuurtalen leveren de overtalrijke, onderling sterk verschillende dialecten zulk een
overvloed van klanken, vormen, syntagmata, woorden en woordbetekenissen, dat
de gegevens uit de cultuurtalen er volmaakt door overschaduwd worden. Op
bijzondere wijze nog blijkt hun belang, als men overweegt, dat men met gesproken
teksten te doen heeft en dus toegang heeft tot accent, ritme en klankkleur, die uit
geschreven teksten bijna niet te benaderen zijn.
1
2
3
Historische klankleer, etymologie , onomastiek , ja de hele historische , de
4
5
comparatieve en de algemene taalkunde hebben aan de
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4

Zie C.B. van Haeringen in A l b u m G r o o t a e r s 110 vlg. Een voorbeeld waar de
dialectologie een etymologie moet bewijzen levert B. van den Berg, De namen van de klaver,
NGN 14, 183 vlg. Zie ook § 13.
Zie K. Roelandts Dialectologie en onomastiek in A l b u m G r o o t a e r s 159 vlg.; V.
Verstegen, Toponiemen te Mechelen aan de Maas en plaatselijk dialect, in F e e s t b . v . d .
W i j e r ; A. Stevens Toponymie en dialektologie ibid. en E. Dewolfs, Over de waarde van
den dialectischen vorm der plaatsnamen in: Eigen schoon en de Brabander 26, 193-203.
Zie verder Oriëntatie 7-8. Kooiman meende in zijn proefschrift over de Twespraack dat het
gebruik van men + meervoudige persoonsvorm, dat aldaar blz. 95 vermeld wordt ‘alleen om
den wille van het rijm te verklaren is’. Wie echter weet dat het verschijnsel ook thans nog in
N.-Holland voorkomt zal hier anders over denken.
De dialecten hebben vaak overigens in onbruik geraakte vormen bewaard, b.v. menaar ‘elkaar’
(S a s s e n 138), Nieuwschoonebeeks leiers ‘wangen’ (DBNS 2, 85-86), zeere ‘vlug’ (D e
23

5

B o 1228), stappans, (Koenen-Endepols, Verkl. Handwb. i.v.).
Dit blijkt bijv. uit het artikel van Dols in OT 9, 193 vlg. en van Van Wijk in OT 9, 229 vlg.
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dialectologie de grootste verplichtingen. Men zou zich kunnen afvragen of De
Saussure, die eigenlijk als de grondlegger van de moderne taalwetenschap doorgaat,
in de ontwikkeling van zijn gedachten niet door Gilliéron beïnvloed is. Van 1883-1891
toch hebben zij beiden aan de Ecole des hautes études te Parijs gedoceerd en
Gilliéron wordt in De Saussure's Cours de linguistique générale tweemaal met name
genoemd.
Het nut voor de ontwikkelingsgeschiedenis van de cultuurtalen blijkt alleen reeds
als men de problemen van het Afrikaans wil benaderen. Kloeke heeft in A f r i k a a n s
uitvoerig de Zuidhollandse dialect gegevens gebruikt ter reconstructie van de
geschiedenis van het Afrikaans. Zie echter ook J. du Plessis Scholtz, Oor die
herkoms van Afrikaans 1950, TT 5, 192, E. Blancquaert in Tijdschrift voor Levende
talen XVII, I, 1 vlg., J.L. Pauwels in LB 41, 95-106, C.B. van Haeringen in NTg 43,
182. Voor het Culemborgse aandeel lette men ook op hölle bij A u s e m s 89. De
Afrikaanse stemhebbende h zou men uit het westvlaams of zeeuws kunnen verklaren.
Zie voorts mijn opmerkingen in Forum der Letteren, 1960, 211.
Soms dient de taalgeografie om de ouderdom van woorden te bepalen. In het
oosten van Duitsland komen allerlei woorden voor die blijkens de huidige
Nederlandse dialecten van Nederlandse oorsprong moeten zijn. Omdat de kolonisatie
daar uit de 12e eeuw dateert, moeten de betrokken woorden dus ook in het
Nederlands zo oud zijn, al zijn ze pas laat geattesteerd. Dit geldt bv. van oostndd.
herenmuos, hermôs dat een voortzetting is van ndl. hermoes, dat zelf pas in de 17e
eeuw is opgetekend; cfr. F o e r s t e 85 + krt 28).
In O r i ë n t a t i e 8 betoogde ik dat ook de synchronische studie van de cultuurtaal
en de vaktalen de dialectologie nodig heeft.
Daarnaast hebben de dialecten hun nut voor het interpreteren en localiseren van
teksten; cfr. A. van Loey, Tekstcritiek en dialectologie HCTD 11, 293 vlg. en
R o u k e n s 122, 164. In VMVA 1958 maart
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april onderzocht L. van Puyvelde de taal van Jan van Eyck om na te gaan of de
traditie dat hij uit Maaseik kwam juist is. J.A. Kolkhuis Tanke schreef in een scriptie
dat bij Lucebert meer dan eens alliteratie tussen stemhebbende en stemloze
medeklinker (bv. vacht-fakir, in het gedicht aan de tropische pool uit de bundel Val
voor Vliegengod) voorkomt. Ter verklaring diene dat Lucebert in Amsterdam geboren
werd. Vooral de taalgeografie, de studie van de leenwoorden en van de inwendige
taalbouw verschaffen gegevens voor de historie. Op grond van het eerste deel van
de naam besluit A.H. van Vessem, Oogstgereibenamingen 1956, 177 dat de mathaak
eertijds bij het maaien gebruikt is. Ook op blz. 130, 139-140 en 183 van dat boek
wordt uit de naamgeving de cultuurhistorie opgebouwd. Uitgaande van de vaak
geconstateerde samenval van isoglossen met andere grenzen kan men de
dialectologie van belang achten voor de kennis der cultuurkringen. R. Weisz staat
echter op het standpunt dat de dialecten minder cultuurkringvormend zijn dan men
gemeend heeft (A l b u m G r o o t a e r s 247).
Tenslotte openbaart ons de studie van de inwendige taalbouw het wereldbeeld
van de sprekers en is (in theorie) het dialect dus een kennisbron voor de
geestesgeaardheid, de volksziel, de som van de typische gevoels-, wils- en
verstandsdisposities van zijn sprekers. Dat we ons hier echter op glad ijs bevinden,
mag niet verheeld worden. B a c h zegt ervan: ‘Hier scheint mir für den Anfänger in
der Mundartforschung kein Betätigungsfeld zu sein, sondern nur für einen Gelehrten
von umfassenden sprachlichen, historischen und volkskundlichen Kenntnissen und
stärkstem Einfühlungsvermögen.’ Zie verder § 21.
Tekenend is dat toen men in het Belgisch-Nederlands Interuniversitair centrum
voor neerlandistiek de wens naar een vervolg op Van Haeringens Netherlandic
language research uitte, men dacht aan de overzichten van de Nederlandse
dialectstudie in de HCTD en dat men ook voorstelde die met enige uitbreiding als
zodanig te laten fungeren, welke wens ook gedurende enige tijd vervuld is.

§ 12. Taalgeografie
Lit.: K. Jaberg, Sprachgeographie 1908, A. Dauzat, La géographie
linguistique (1922), E. Gamillscheg Die Sprachgeographie 1928, K. Jaberg,
Aspects géographiques du langage 1936, G. Bottiglioni, Linguistic
geography: achievements, methods and orientations in Word 10, 375
vlg., V i d o s blz. 43 vlg., O r i ë n t a t i e 9, B l o o m f i e l d , Chapter 19
Dialect Geography.
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Het eerste voordeel dat de taalgeografie bracht, waarover wij reeds in § 1 gesproken
hebben, was dat men daarbij eigenlijk beschikt over veel meer gegevens. Daarbij
komt dat ingeval van een minder juiste opgave het kaartbeeld meteen controlerend
werkt (H a n d l e i d i n g 25, vlg., ook Ts 72,72).
Vervolgens bleek het ruimtelijke beeld zeer suggestief voor verklaringen. Samenval
met andersoortige grenzen vormde een aanwijzing voor causaal verband; zie hiervoor
1
de § § 14 vlg. Concentrische isoglossen doen een gemeenschappelijk
uitstralingspunt vermoeden. Het feit dat nees voor ‘neus’ alleen in de bekende
ontrondingsgebieden voorkomt, bewijst dat het woord niet op *nasi maar op *nosi
teruggaat (OT 2, 88-89). Het ontstaan van het -(t)je-suffix uit -kîn wordt ook
waarschijnlijk gemaakt door de taalgeografische toestand. Want niet alleen liggen
er vaak in het -(t)je-gebied -ke-relicten, maar hoe meer de voorafgaande consonant
de palatalisatie bevordert, des te kleiner wordt op de kaart het ke-gebied; cfr. P é e
I 59.
Veel van wat diachronisch na elkaar moet zijn gegroeid, vindt men synchronisch
in het taallandschap naast elkaar, zodat de chronologie te onderstellen valt uit de
plaats op de dialectkaart; cfr. NTg 47,1.
In B l o e m n a m e n 281 vlg. vindt men een voorbeeld dat de taalgeografie leert
in welke betekenis een woord is ingevoerd en K. Jaberg, Aspects géographiques
du langage 1936, 62 gebruikt de taalgeografie om de genealogie van de betekenissen
bij een bepaald woord op te stellen.
Belangrijk is de taalgeografie ook voor het constateren van contaminaties.
Daarnaast ontmaskert zij schijnbaar bandeloze metaforen als tamme
volksetymologieën. Wij komen daar in de volgende § op terug. Dupont bracht in het
A l b u m G r o o t a e r s 81 vlg. onder een wat gezochte titel voorbeelden bijeen van
bizarre zegswijzen die hun ontstaan danken aan synoniemen van homoniemen en
achtte voor de opsporing eveneens de taalkaart belangrijk. Duidelijk gaf de
taalgeografie als het ware de proef op de som voor veronderstelde reacties op
polysemie, homonymie, al te geringe omvang van woorden, verschuivingen in het
phonologisch systeem en dergelijke, cfr. § 26.
De taalgeografie heeft ons verder bijv. over de verschijnselen in de grensgebieden
ingelicht. Men zie bijv. K. Jaberg, Aspects géographiques du langage (1936). Wij
komen daar nog in § 23 a op terug maar geven hier reeds als voorbeeld de
benamingen van de ‘schommel’ in Noord-Brabant.

1

Overigens blijft het een feit dat men voor vele isoglossen nog steeds geen overeenkomstige
grenzen heeft gevonden; cfr. S a s s e n 349.
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In de Meierij wordt deze vrijwel algemeen stuur genoemd, in Westelijk Noord-Brabant
touter. Op de grens van die twee massieven verschijnt echter een verbluffende
stalenkaart: snuur, kog, ooier, slingerschommel, tichel, stoelder, wipper, zwiermeulen,
stuurel.

Kaart 1 - Schommel

Belangrijk is ook de volgende constatering van K. Jaberg, Aspects géographiques
du langage 1936, 98: ‘Le mouvement morphologique une fois déclenché, se propage
d'autant plus facilement que, dans une petite aire, le frein de la tradition agit moins
que dans une grande aire òu les rapports entre voisins sont plus fréquents et plus
variés.’
Ook kan men op de taalkaarten waarnemen dat oude dialectische verschijnselen
bij isolering gemakkelijker blijven leven. Mej. Daan vond in TT 6,73 de ontronding
in aardappelput op groter terrein dan in het simplex put. Ik meen trouwens ook dat
waar pit in westelijk Noord-Brabant niet meer voorkomt, mispit er wel bekend is. J.
Leenen TT 4, 32 vlg. is van mening dat hoe bekender en gebruikelijker het begrip
is, des te scherper de grenzen zijn en hoe minder vast omschreven en minder
gebruikt, des te vager de grenzen.
K. Jaberg, Aspects géographiques du langage 1936, 62, heeft vastgesteld, dat,
terwijl in een aantal noorditaliaanse dialecten capo niet alleen voor ‘hoofd’ maar ook
voor ‘naaf van het wiel’ gebruikt wordt, aangrenzende dialecten de ‘naaf’ ook wel
testa noemen. Hij ziet dan het laatste als gevolg van het eerste en wijst erop dat de
conclusie dat we hier met polysemie en niet met homonymie te doen hebben, juist
door de taalgeografie beslist wordt.
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Voorts haal i k nog P a a r d e k o o p e r aan, waar de auteur wars van metalinguistiek,
enerzijds schreef: ‘essentieel voor de taalkunde is de taalgeografie beslist niet’,
maar enkele bladzijden verder met zichzelf in tegenspraak kwam toen hij schreef:
‘Voorlopig lijkt de conclusie gerechtvaardigd: wat qua isoglos samenvalt is meer
verwant als wat dat niet doet. ... Zo kán het isoglossenverloop ons dus aanwijzingen
geven over de bouw van het taalsysteem’ (P a a r d e k o o p e r 15.0.1 en 15.1.31).
Vanaf het begin heeft men de resultaten der taalgeografie in verband gebracht
met de opvattingen omtrent de klankwetten. De neogrammatici hadden in die
klankwetten heilig geloofd. Zij hadden n.l. geconstateerd dat bij verwante talen aan
een klank uit de ene taal onder gelijke omstandigheden een bepaalde klank in een
andere taal beantwoordt: als bijv. in Ned. woorden tussen twee klinkers een v staat,
staat daar in de verwante Duitse woorden b: over: ober, leven: leben, geven: geben,
draven: traben, snavel: Schnabel. A.W. de Groot, Inleiding tot de algemene
taalwetenschap 1962, 376 definieert een klankwet als ‘een formule voor een
regelmatige correspondentie van een kenmerk van woordvormen in de gegeven
taal met een kenmerk (of de afwezigheid van een kenmerk) van verwante
woordvormen in een verwante taal’. Deze regelmatigheden hadden geleid tot het
aannemen van (diachronische) klankwetten en men meende dat die ‘ausnahmlos’
werkten. Als men uitzonderingen tegenkwam, kon men praktisch altijd bewijzen,
dat die dan gehoorzaamden aan andere klankwetten die de bedoelde kruisten of
dat ze gevolg waren van analogie of ontlening. Maar nu bewees de taalgeografie
(hoewel Wenker het juist andersom verwacht had), dat die Ausnahmslosigkeit een
fictie was, want uit haar materiaal bleek duidelijk, dat de isoglossen voor de
afzonderlijke woorden van een zelfde klankwet praktisch nooit geheel samenvielen.
Dat toonde bijv. P. Meyer reeds duidelijk aan in Romania 4, 294-296. K l o e k e 41
vlg. maant echter in De dialecten en de klankwetten tot bezinning dat de dwang van
de klankwetten toch nog altijd de hoofdrol speelt bij de dialectontwikkeling (zie ook
ibid. 13) en M i t z k a 15 wijst erop dat het typisch is dat sommige isoglossen over
enige afstand deel van een bundel uitmaken, terwijl ze elders volkomen eenzaam
lopen. Bottiglioni in Word 10, 380 constateerde dan ook: ‘we can say that the phonetic
law or, better, the phonetic series, which had been driven out through the door came
in again through the window’. Het is echter een feit dat bijv. pronomina en
hulpwerkwoorden zich niet aan de klankwetten storen. In ieder geval heeft men in
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de grensgebieden van praktisch al de isoglossen vele dorpen die voor dezelfde
oude klank nu eens deze dan gene representant vertoonden. Wanneer men bijv.
bij P é e voor de verschillende woorden de isoglosse van de verkleinwoordsuitgang
nagaat, blijkt dat er wel overal ongeveer, maar nergens volkomen samenval der
isoglossen is. Een mooi voorbeeld leveren de woorden met ogerm. ô + umlautsfactor
in westelijk Noord-Brabant.

Kaart 2 - wgm. ô + umlautsfactor

J a n s s e n 105 en 106 toont dat in het oosten van Noord-Brabant de grens tussen
ui en uu niet bij alle woorden eender verloopt. Het hele boek bewijst overigens
hetzelfde voor de grens tussen oe en uu voor oude û. Trouwens ook uit Kloekes
H o l l . E x p . blijkt dat de grenslijn tussen huus en hoes in heel Oost-Nederland
veel oostelijker loopt dan die tussen muus en moes. Zie voor verdere vbb.
O n d e r z o e k 2, D u p o n s e l l e krt. 12. Het verwondert ons nu niet dat, waar de
isoglossen van nauw aan elkaar verwante verschijnselen niet meer geheel samen
vallen, bij minder aan elkaar verwante isoglossen nog grotere onderlinge afwijkingen
in hun loop naar voren komen. In zijn Bijdrage tot de
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kennis van het geslacht der substantieven in Zuid-Nederland (1938) wijst J.L.
Pauwels erop, hoe geen twee plaatsen op zijn kaart (behalve als ze van één inzender
zijn) volkomen dezelfde woordgeslachten vertonen.
Hiermee hangt nu een andere vernieuwde opvatting samen, zoals wij reeds zagen
in § 7. Voorheen had men met Ascoli, Gröber en Gauchat gemeend, dat de dialecten
compacte geïsoleerde gehelen waren, waarvan men de grenzen nauwkeurig kon
bepalen. Maar nu bewees de dialectgeografie dat de isoglossen zelfs van de meest
verwante verschijnselen over grotere afstand niet geheel samenvallen en zo bleek
de vroegere simplistische opvatting over het bestaan van de dialecten dus onjuist.
En zo komt men tot de reeds in § 7 gesignaleerde opvatting dat er alleen
dialectgrenzen bestaan inzoverre er isoglossenstrengen zijn die, over
overgangsgebieden lopend, de kerngebieden van elkaar onderscheiden. Als
voorbeeld volgt het overzichtskaartje uit O n d e r z o e k .

Kaart 3 - Overzichtskaart der isoglossen in Noord-Brabant

§ 13. Taalgeografie en etymologie
In DBNS 8, 38 bevindt zich een voorbeeld van het feit dat een geografisch
bijeenliggen van vormen voor identiciteit pleit.
Vaak levert het kaartbeeld het bewijs dat men met een contaminatie
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te doen heeft, doordat de betrokken vorm op de grens van de twee veronderstelde
componenten voorkomt, of wanneer de ene component de cultuurtaalvorm is, in
het gebied van de andere component. De ‘vlinder’ heet in een deel van
Midden-Limburg (Buchten, Guttecoven, Munstergeleen en Limbricht) roepepel, ten
noorden, bijv. in Roosteren en Susteren, roevogel, zuidelijk ervan pepel. Met recht
mag men derhalve roepepel, omdat pepel in zijn geheel een ontlening voor ‘vlinder’
is en er dus in oorsprong geen roe bij thuishoort, met het oog op zijn ruimtelijke
ligging een contaminatie noemen van roevogel en pepel.

Kaart 4 - Vlinder

Heeroma heeft in De Nederlandse benamingen van de uier HCTD 10, 113 vlg.
de vormen voor ‘uier’ die met g aanvangen: gier, geer, gedder enz. willen verklaren
als samenstellingen met een prefix gi/ga- dus als ge-uier-te (in oudere vorm bijv. *
gi-eudr-ia-). Daar is C.B. van Haeringen tegen opgekomen in HCTD 11, 325 vlg.
Hij beschouwt geer, geier, gidder, enz. als identiek met mnd. en os. geder, dat hij
als rechtstreeks afkomstig uit íeder ziet, welk woord ook Fries-Gronings jaar en jaor
opleverde. Eveneens beschouwt hij (en daar gaat het ons nu om) Noordlimburgs
ier als rechtstreeks uit íeder ontstaan en gier als contaminatie van geer met ier, wat,
gezien het feit, dat gier tussen twee geer-gebieden ingesloten en zeer dicht bij ier
ligt, heel aannemelijk is. Voorts liggen op de ‘uier’-kaart in het zuidoosten van Drente
een klein gebied met juur en een ander klein gebied met judder. Noordelijk hiervan,
in Noord-Drente, zegt men uur. En daar nu vlak in de buurt, in de stad Groningen,
het Oldambt en soms in Westerwolde jidder voor de ‘uier van het geslachte beest’
in gebruik is en in het Stellingwerfs udder voor ‘speen’, pleit het kaartbeeld er niet
tegen, als men in judder een contaminatie van jidder en udder en in juur een
contaminatie van jidder en uur ziet.
In een klein gebied ten zuiden van onze provincie Limburg: Moelingen,
's-Gravenvoeren, St.-Maartens-Voeren, St.-Pieters-Voeren en
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Aubel zegt men voor ‘negen’: neuge, nuuege en njugge. Westelijk sluit hierbij aan
Nederlands negen, dat op oud *nigun teruggaat, oostelijk nuung en nuun, welke
evenals hgd. neun van *niune afkomstig zijn: cfr. W e l t e r Abb. 38. Ook hier is
blijkbaar contaminatie in het spel.
Op Kloekes kaart van de ‘keldermot’ in: Ts 58, 109 vlgg. is er ook een grote oogst
van contaminatie- of compromisvormen te halen. Op de grenzen van Noord- en
Zuid-Holland komen piszeug en piszogge voor: contaminaties van
Noordoostbrabants-Westgelders-Utrechts kelderzog en
Zuidhollands-Zuidnoordhollands pissebed; verrekeszeujg in Schijndel is een niet
bevreemdende contaminatie, als men ziet, hoe Schijndel omringd wordt door dorpen
met wild verken en kelderzeug. Op de grens van de Groningse muurloes- en
stainmot(te) -gebieden vindt men in één plaats stainloes, duidelijk dus een
contaminatie. Compromisvormen zijn ook de kelderkrobben, die men weer juist vindt
op de grens van het stienkrobbe- en keldermotte-gebied. Verder ziet men dat op
de grens van het muurloes- en het krobbe-gebied in West-Groningen in twee plaatsen
het compromis muurkrobben voorkomt. In al deze gevallen bewijst het kaartbeeld
dat men compromis-vormen heeft.
In OT 9, 308-310 wijst Van Ginneken als contaminaties aan: kikvors gelegen
tussen kikker en vors en kwakvors tussen kwakkert en vors (zie ook TT 4, 35).
Gronings sprotter, sprötter ‘spreeuw’ is een contaminatie van Gronings sprao en
Fries protter; BMDC 10, 34. Zuidlimburgs mutsel ‘mutsaard’ moet een contaminatie
zijn tussen mutsaard en hetsel, waar mutsel vlak bij ligt; cfr. HCTD 13, 361.
Vorsselaar en Grobbendonk kennen petappel, wat een contaminatie moet zijn van
6

patat en aardappel; cfr. L e c o u t e r e - G r o o t a e r s nr.92. In Holwerd heet de
reiger [iəlstriγəl]. H o f 89-91 ziet dit als een contaminatie van [i.əlsriγəl] en het te
Marrum en Wanswerd voorkomende [i.əlstrò:t].
Verdere vbb. waar het kaartbeeld de contaminatie bewijst, vindt men TT 2, 14,
OT 9, 306, TT 5, 99 (hier zijn misschien meer mogelijkheden), BMDC 15, 56,
R o u k e n s 333, NTg 47, 14; zie ook nog pos bij R o u k e n s 397 en de kaart van
de zolder boven de koestal (T a a l a t l a s 7, 5) (wat betreft koeietilt en delf).
Interessant zijn ook de volgende gevallen: verlierze voor ‘verliezen’ te Goeree,
Ouddorp en Oud-Beierland, grenzend aan enerzijds verlieze, anderzijds verliere
(OT 7, 265, O p p r e l 46); azn = congruerend ‘als’, gelegen tussen as en an (TT 1,
43 vlg.).
Te ver is Leenen gegaan toen hij aud zag als compromis tussen oud en ald, mous
tussen moes en muis, aad tussen aald en oud; mous is
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immers volledig klankwettig te verklaren (cfr. § 57) en Leenen ziet elders de
Zuidbrabantse monoftongische producten als regelmatig uit diftongen ontstaan; cfr.
BMDC 9, 3-4. Een ander voorbeeld waaruit blijkt dat men de methode voorzichtig
moet toepassen, toont stiekelvarken ‘egel’, dat in het Stellingwerfs en in de kop en
het noorden van Overijsel voorkomt. N a a r d i n g 195 beschouwt deze vorm wel
ten onrechte als een contaminatie van Fries stikelbaerch en iggelvarken. Zie voor
een heel andere verklaring Heeroma in DBNS 6, 36. Ook de verklaring van toet als
contaminatie bij R o u k e n s 397 lijkt mij onjuist.
Zie voor contaminaties ook J. de Vries in Ts 48 blz. 173 en 179. Voorlopig geloof
ik echter dat hij de voorbeelden daar niet goed verklaard heeft.
De taalgeografie verschaft soms het bewijs dat een bepaalde vorm geen metafoor,
doch een pseudo-metafoor is, het product van volksetymologie (Gilliéron noemt dat:
homonymische attractie). Dat bewijs bestaat dan hierin dat er, vaak vlak in de
nabijheid en ruimtelijk in overeenstemming met de chronologie, de tussenvormen
te vinden zijn. De ‘klit’ wordt in sommige Franse dialecten renard of peigne de renard
of peigne de loup genoemd. Wat die wolven en vossen ermee te maken hebben,
verklaart ons de vergelijkende dialectstudie. In een gedeelte van Oost-Frankrijk zijn,
aanvankelijk voor de kopjes van de klit maar later voor de plant zelf, verkleinwoorden
van peigne ‘kam’ in gebruik gekomen, bijv. peignon, peignette, peignolot, dit laatste
in dialectvorm: pinjoloe. Nu verstond men dit woord echter op de duur als
samenstelling: peigne au loup en interpreteerde dus de ‘wolf’ binnen in de uitgang
-olot. De naam veranderde nu verder in peigne de loup en door associaties kwam
men zelfs tot peigne de renard, ja uiteindelijk tot renard. Wie nu zulk een renard ‘klit’
zou willen verklaren, zonder rekening te houden met de omgeving waarin het woord
te vinden is, zou waarschijnlijk de volksfantasie voor verschijnselen verantwoordelijk
stellen waar in laatste instantie een gebeuren van zuiver fonetische aard ten
grondslag ligt; cfr. E. Gamillscheg, Die Sprachgeographie (1928), 25-26.
Ongeveer gelijk is het gesteld met knoldoore voor ‘kruisbes’. Ogenschijnlijk is
deze naam afkomstig van de hele plant, die èn naar haar stekels èn naar haar op
knolletjes gelijkende vruchten benoemd zou zijn. Maar de geografie leert ons een
geheel andere etymologie. Het woord knoldoore komt namelijk voor in
Raamsdonksveer, Raamsdonk, Waspik en Capelle. Daarbij sluit aan
knoddoore/knoddoorie in Vrijhoeve-
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Capelle, Sprang, Loonse dijk en het Kaatsheuvels Tweede Straatje. Verder gaf
Kaatsheuvel knöddoore en het Loons Hoekske: knöddoore + knösdoore; daarnaast
bestaan nog kruisdoore in Waalwijk en Baardwijk en verder kruidoore in de grote
noordelijke helft van West-Noord-Brabant. In overweging genomen de algemene
wet, dat de oudste vormen aan de periferie liggen, is de ontwikkeling hier duidelijk.
De

Kaart 5 - Kruisbes

oudste vorm is natuurlijk kruisdoore, nog over in Waalwijk en Baardwijk.
Prachtvoorbeeld dat bij dit oorspronkelijk Hollandse woord de oudste vorm het verst
naar de periferie verdrongen is. Uit dit kruisdoore ontstond kruidoore, zoals ook uit
Noordbrabants neusdoek ‘omslagdoek’ in Haarsteeg neudoek en bij verkorting in
Vlijmen nuddik. Eveneens kwam uit kruisdoore door een zeer gewone verandering
*knuisdoore, dat verkort werd tot knösdoore en verder veranderde in knöddoore;
knoddoore is eveneens ontstaan doordat kr in kn veranderde. Ook de o in knoddoore
bezorgt geen moeilijkheden; zo kreeg ik ook in Bosschenhoofd voor kruiwagen
krowagen. Uit dit knoddoore is dan tenslotte door volksetymologische invloed van
knol knoldoore ontstaan. Het kaartbeeld is hier dus een veilige gids bij het opspeuren
der etymologie.
Het woord kernoelie voor ‘kruisbes’ moet eveneens in het licht van
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de omgevende vormen als een pseudometafoor beschouwd worden; cfr. TT I, 118.
Andere gevallen waarbij de pseudometaforen door de taalgeografie ontmaskerd
worden, leveren HCTD 4, 141 vlg. (pieternelleken < pimpernelleken, olifant <
oliediertje, kapelleken < koppulleken, enz.), Heeroma, Oostned. taalproblemen
1951, 229 vlg. (vouw, ‘knieholte’ < waai), TT 3, 67 vlg., HCTD 12, 147-148 (kelderzog
en keldermot < *kilderzog dat zou betekenen: zwangere, jongen dragende zeug, ∾
got. kilpei), HCTD 5, 283 vlg. (kraktand < kaktand, bauktand < baaktand, bakkestand
< baktand). Zie ook B l o e m n a m e n 200, 234, 264, 172, enz. Zie voorts voor
volksetymologie en pseudometaforen: J.L. Pauwels, Over dialectologie VMVA 1957,
253 vlg.
De hoge waarde van de taalgeografie voor de etymologie wordt ook duidelijk bij
de studie van aker ‘emmer’. Het WNT geeft de voorkeur aan verband met got. ahva
en kas ∾ kaar. Daar het woord echter juist in geheel Zuid-Nederland leeft, bewijst
de taalgeografie dat het een romaans leenwoord is en kon Frings terecht spreken
van ‘ein Musterbeispiel der Faillite de l'étymologie phonétique’; cfr. LB 36, 46.
F r i n g s 97 noemt verschillende gevallen waar de woordgeografie de etymologie
te hulp komt. Duidelijk wordt de romaanse herkomst van pui door de taalgeografie
bewezen; cfr. F r i n g s 152-153.

§ 13a. Dialectologie en klankwetten
De ‘Ausnahmslosigkeit der Lautgesetze’ is om zo te zeggen het dogma van de
neogrammatici geweest. Onder de zware invloed van de natuur-wetenschappen
hadden zij de geconstateerde gelijkvormigheid in de klankontwikkelingen een
volstrekte waarde toegekend. En toen Wrede het plan voor de DSA ontwierp, deed
hij dat nog met het uitdrukkelijke doel, het bewijs van de Ausnahmslosigkeit te
leveren. Het resultaat beantwoordde echter niet aan de verwachtingen. De
vermeende samenval der isoglossen bleek geen werkelijkheid.
Soms lijkt het wel alsof ieder woord zijn eigen kaartbeeld heeft. Wij zagen dat
reeds in par. 12.
Zo bleek bij de ontwikkeling van ogerm. χs enerzijds tot s, anderzijds tot ks de
isoglosse bij sechs noordelijker te lopen dan bij ochse en die isoglosse weer
noordelijker dan die van wachsen. Bij S c h i r m u n s k i p. 120 vindt men de verklaring
hiervan volgens het bekende recept: sechs bewoog zich als telwoord het snelste,
ochse als woord voor een handelsobject nog vrij snel, wachsen als neutraal woord
blijft achter.
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De conclusie bij S c h i r m u n s k i 120-121 is: ‘In einer, im gegebenen Fall sehr
breiten, Zwischenzone ist also die Gesetzmäszigheit der Lautreihe (das ‘Lautgezetz’)
aufgehoben’.
Is hiermee nu de Ausnahmslosigkeit der Lautgesetze ten val gebracht? In ieder
geval lijkt het mij zeker dat klankontwikkelingen die slechts tot extrafonologische
variaties leiden, zich zonder uitzondering voltrekken. Zo bv. de o.a. Rotterdamse
ontwikkeling van ee en oo tot eej en oow, de idiolectische overgang van r in R, de
verkorting van oe, ie, uu behalve voor r, de westnoordbrabantse ontwikkeling van
ans tot ãns, de verandering van b, d, g in stemloze b, d, g (S c h i r m u n s k i 128).
Dit is eigenlijk al geconstateerd door Haag. S c h i r m u n s k i 128-129 zegt hiervan:
‘Die Existenz derartigen Grenzen (scil. grenzen met volledige samenval der
isoglossen) wurde von Haag durch eine Direktaufnahme schwäbischer Mundarten
festgestellt. Nach Haag bestehen sie dort, wo wir es mit einem lebendigen, noch
aktiven (aktuellen) Lautwandel zum Unterschied von einem nicht mehr aktiven
(“historischen”) Lautwandel zu tun haben’ (vgl. K. Haag, Sprachwandel im Lichte
der Mundartgrenzen’ in: Teuth. 6 (1929)).
Ik meen dat als de klankverschuiving foneemverandering ten gevolge heeft, men
in de kern doorgaans minder uitzonderingen heeft dan aan de periferie. Men denke
aan de overgang van ft > xt, die de uitzonderingen in Holland en de Meierij vertoont
(cfr. par. 79). Bovendien geloof ik dat hoe verder de klankverschuiving in het verleden
terugligt, hoe minder talrijk de uitzonderingen zijn (overgang van oerg. z > r).
En als we dan afzien van ontleningen (liften), analogieën (helft) en voorbeelden
die tot een chronologisch andere laag behoren (hoofd), kan men het zo zeggen dat
de klankveranderingen zelf tengevolge van hun mechanisme de volstrekte neiging
hebben om algemeen, d.w.z. klank-wettig te verlopen, doch dat naast de reeds
genoemde kategorieën van schijnbare uitzonderingen die klankwettigheid ook
gefrustreerd kan worden om klankschilderende redenen (pîpen wordt niet pijpen
maar men vindt piepen) of om structurele of duidelijkheidsredenen (schoer ‘bui’
verandert in N.-Holland niet in schuur maar blijft schoer om samenval met een ander
schuur te voorkomen).
Dat de klankveranderingen de volstrekte neiging hebben om algemeen, d.w.z.
5

klankwettig, te verlopen, wordt door H. Paul, Prinzipien der Sprachgeschichte III
Kapittel, Der Lautwandel duidelijk gemaakt. Hij verklaart de klankverandering als
het eindresultaat van vele onbewuste kleine veranderingen. Bohnenberger vond
dan ook in de dialecten allerlei tussentrappen, met name tussen geaspireerde k en
χ.
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Klankverandering dus begint hiermee dat men een klank iets afwijkend waarneemt
en als zodanig reproduceert, welk proces zich gedurig herhaalt. Hiermee verandert
het bewegingsgevoel. Lautwandel bestaat dus eigenlijk in ‘abweichende
Neuerzeugung’. Dat de klankveranderingen de volstrekte neiging hebben om
algemeen d.w.z. klankwettig te verlopen, argumenteert Paul a.w. par. 47 aldus:
‘Dass zunächst an dem einzelnen Individuum die Entwicklung sich konsequent
vollzieht, muss für jeden selbstverständlich sein, der überhaupt das Walten
allgemeiner Gesetze in allem Geschehen anerkennt. Das Bewegungsgefühl bildet
sich ja nicht für jedes einzelne Wort besonders, sondern überall, wo in der Rede
die gleichen Elemente wiederkehren, wird ihre Erzeugung auch durch das gleiche
Bewegungsgefühl geregelt’.
Belangrijk is wat verder door Karl Haag en W. Schirmunski, Probleme der
Vergleichenden Grammatik der deutschen Mundarten, in Beiträge zur Geschichte
der deutschen Sprache und Literatur 79. Band, Sonderband (1957) 351-387 gezegd
wordt. Er is nl. bij de klank-veranderingen een wezenlijk verschil tussen kerngebied,
randgebied en veroveringsgebied. In de beide eerste ziet Schirmunski
klank-wettigheid. In de randgebieden zijn er meestal verschillende fonetisch
geconditioneerde ontwikkelingen. Deze kunnen wel de oorspronkelijke verhoudingen
van het kerngebied weerspiegelen. Ook daar zal de verandering onder de gunstigste
voorwaarden begonnen zijn. In het eigenlijke veroveringsgebied is er geen
1
klankverandering maar woordverbreiding. Stellig kan als een woord binnendringt
er fonetische analogie gaan optreden Wanneer essen eten verdringt, kan water de
plaats gaan ruimen voor wasser en als offen open verdringt, kan hopen de plaats
ruimen voor hoffen. Kranzmayer blz. 13 merkt zelfs op: ‘Gelegentlich kommt es in
Kleinräumen zur Übernahme richtiger Lautveränderungen aus der Fremdsprache.
Dabei handelt es sich jedoch meistens um Superstrate, um Einsickerungen aus der
fremden Verkehrs- in die einheimische Haussprache’. In het ‘Gebirgsvene-zianische’
bv. werd in de 13e eeuw cons. + l > cons. + j: piazza, chiamar. Dit sleepte het Duits
van de Dreizehn Gemeinden mee: kioukke < klok.
Daarbij merkt Schirmunski enerzijds op dat woorden met hoge

1

Bij K r a n z m a y e r , blz. 9 vinden we dezelfde onderscheiding: ‘An (der) Ausnahmslosigkeit
können wir bei historischen Lautveränderungen noch jetzt konstatieren, ob sie als fester
Lautwandel und dergleichen oder ob sie als Ersatz vor sich gegangen waren. Gibt es
Restformen und fehlerhafte Umreihungen, so war es Ersatz, gibt es keine Ausnahmen, so
war es Wandel.’
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gebruiksfrequentie zich het snelst verbreiden: telwoorden als zwei, marktwoorden
als salz, ook besser (‘Spitzwörter’). Anderzijds blijven er woorden achter,
relictwoorden. ‘Es sind vor allem Wörter der intimen oder vulgären Umgangssprache,
provinzielle oder professionelle “Idiotismen”, die zum lexikalischen Grundbestande
der Nationalsprache nicht gehören und keine schriftsprachlichen Entsprechungen
aufzuweisen haben, wie tēf “Hündin”, šnūt “Schnauze”, brōk “Hose”, plūten “Lumpen”
und eine Reihe anderer im Ripuarischen. Daneben zählen zu diesen Restwörtern
auch schwachtönige Wortformen, wie mfrk. dat, wat, et, dit, ripuar. op, mhd bit “bis”
u. dgl.’ ‘In dieser Gruppe von Spitzen- oder Restwörtern gehören die meisten
Ausnahmen aus der lautgeschichtlichen Entwicklung, die Gilliéron und Wrede auf
ihren Sprachatlaskarten gefunden haben.’
Bergmann, 24 merkt op dat soms als een klank als plat ervaren wordt, de sprekers
‘Zwitterlaute’ tussen de klank van het dialect en de cultuurtaal in spreken. Maar
‘Wörter, die in der Hochsprache nicht vorkommen und deren sprachliche Herkunft
(Etymologie) infolgedessen nicht durchschaut wird, sind von dieser Entwicklung
nicht betroffen’. Zo kan zelfs in de grote stad broedl ‘damp in de waskeuken’ bewaard
blijven terwijl de spreker overigens van koeln op kooln en van oefm op oofm
overstapt.
Wanneer de uitzonderingen optreden op de rand van twee verwante dialecten,
kan men gemakkelijk de uitzonderingen verklaren als ontleningen uit het andere
dialect. Zo kunnen de verschillen in de isoglossenloop der woorden met umlaut op
ogerm. ô in WNBr. (zie par. 12) en de verschillen van de isoglossen die in het Frans
de overgang van k > sj aangeven, opgevat worden.
Anders echter ligt de zaak als een klankwet een hele taal typeert en er in een
bepaald gebied dan toch uitzonderingen zijn. Zo kent practisch heel het nederlands
umlaut bij gerekte u (heup, neus, euvel enz.), maar in enkele woorden heeft een
groter gebied niet-palatale vormen, bv. komt slotel voor in W.-Vla., Zeeland, en
Z.-Holland, molen in N.- en Z.-Holland en Zeeland; koning, dat in het AB wel een
oorspronkelijk Hollandse vorm moet zijn. Is hier de verklaring van de
onklankwettigheid in de kleine omvang van de betrokken woordrij te zoeken? J.
Goossens, Die gerundeten Palatalvokale im niederländischen Sprachraum in: Zs.
f. Mf 29 (1962), die dit verschijnsel bespreekt, zegt hiervan p. 327: ‘Wenn die
Besetzung der neuen Reihe im Vokalsystem äusserst klein ist, z.B. durch das
Vorhandensein eines einzigen Phonems in einer beschränkten Zahl von Wörtern,
passt das Phonem, das diese Reihe
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vertreten soll, schlecht in das Vokalsystem’. Liever dan in het fonologisch stelsel
zou ik het echter in woordhoeveelheid zoeken.
In een belangrijk punt, de volstrektheid van de neiging tot gelijkmatigheid in de
klankverandering, ga ik nog steeds met Paul mee. Maar als hij par. 45 zegt dat de
klankveranderingen ‘ohne Rücksicht auf die Funktion des Wortes vor sich gehen’
ga ik beslist niet met hem mee. Dat de frequentie de klankwettigheid rechtstreeks
opheft, is niet gemakkelijk te bewijzen. De sterke afslijtingen bij veel gebruikte
hulpwerkwoorden (bv. zal i.p.v. schal < *skal) kunnen even goed met zwakke
klemtoon samenhangen. Maar uit het voorafgaande zijn wel argumenten voor de
invloed van de frequentie te vinden. Natuurlijk is daarmee dan de gelijkgerichtheid
van de ontwikkeling wel moeilijk controleerbaar geworden.

§ 14. Aardrijkskundige factoren
De hoedanigheid van de aardkorst beïnvloedt niet zelden het dialect. Waar bepaalde
aardrijkskundige vormen of realia die daarmee samenhangen, zelf voorkomen,
hebben ze vaak een naam die ouder is dan in de andere streken; waar ze minder
bekend zijn, hebben de namen soms een door ontlening onklankwettige vorm.
Plaatsen als Hoofdplaat die aan zee liggen, noemen de zee met een vocaal die
beantwoordt aan ogerm. ai en in oppositie staat met de ee als rekkingsproduct,
maar westelijk Noord-Brabant en de Bommelerwaard, die de zee slechts van horen
zeggen kennen, gebruiken voor zee niet de ee < ai, maar de ee < ē. In Friesland
e

komt het oude wè:g, wE g, we:gen voor ‘golf’ alleen in de waterrijke gebieden voor;
cfr. H o f blz. 99. Het woord boenen ‘met water natmaken en vervolgens met een
boender schrobben’ komt volgens het WNT i.v. alleen in N.-Holland, Friesland,
Groningen, Oost-Friesland, Holstein enz. voor. Elders bv. in Z.-Holland. Gelderland,
Zeeland, O.-Vlaanderen, Brabant en Limburg betekent het slechts ‘met was inwrijven
en vervolgens met een harden borstel of met een zachten doek glad en glanzig
wrijven’. T e u c h e r t 269 ziet in het eerste gebruik een gevolg van ‘ein
seemännisches Verfahren’. En zo kent Friesland voor ‘graan’ het oude noat of nooët
alleen in die gedeelten van de kleistreken waar graanbouw voorkomt (echter ook
in een deel der noordelijke wouden); cfr H o f 147. Voor het verband tussen bodem
en naam met betrekking tot de ‘eikel’ zie men H o f 56.
In Zeeland valt de verbreiding van strange en strao, beide oude klankwettige
vormen voor strand, merkwaardigerwijze samen met het
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gebied waar een zandstrand, een echt strand voorkomt (OT 7, 343 vlg., 348).
Overigens is het ook mogelijk dat strange en strao hier te beschouwen zijn als de
vormen van het blijvend bewoonbare duinengebied, terwijl de lager gelegen rest
van Zeeland door kolonisatie een andere vorm gekregen heeft.
Abel Coetzee in Taalgeogr. studies I (1951) 59-60 verklaart in Zuid-Afrika een
gebied met laagte i.p.v. leegte uit het feit dat er in die streek geen laagtes voorkomen;
cfr. TT 5, 192. De bewoners van Ouddorp worden bespot met het zinnetje: doew't
heekje dicht, aors laope de tjoekes van den hil ‘doe het poortje dicht, anders lopen
de kippen van het erf’ (antwoord voor I 19 op dialectvragenlijst 15). De benoeming
van het erf blijkt hier geregeld door de aardrijkskundige vorm waaronder het
voorkomt.
R o u k e n s 350-355 heeft het feit dat de ‘bosbes’ in de noordwestelijke kleistreek
van Noord-Brabant bosbes en niet, zoals op het zand klokkebaai heet, verklaard
uit het feit dat op de kleigronden de plant niet voorkomt. Schrijnen meende in De
Beiaard II 1e deel, 34 het voorkomen van de cultuurvorm vlinder in de Peel ook tot
vlinderarmoede te moeten herleiden. In TT 6, 110 wordt echter in twijfel getrokken
of vlinder daar wel het enige woord is. Voor de ‘akkergrens’ en de ‘grens-steen’
kreeg Verstegen vaak in Veurnerambacht geen dialectbenamingen. De verklaring
ziet hij terecht hierin, dat dit land evenals N.O.-Vlaanderen een waterrijke streek is,
zodat de grenzen vaak door sloten gevormd worden; cfr. HCTD 18, 95 vlg.
In Nederland heeft het ww. varen zich gespecificeerd in de bet. van het vervoer
te water, in de oostelijke streken komt echter varen voor ‘rijden’ nog voor; zie WNT
18 kol. 514, 520, 521. Dit zal wel met de mindere aanwezigheid van het water
samenhangen.
De geringe hoogteverschillen in ons land maken dat berg er ook voor zeer kleine
bodemverheffingen gebruikt wordt; cfr. M. Schönfeld, Veldnamen in Nederland
(1949) 27, 32. Zo is ook in streken van Noord-Brabant waar hoge zee- en rivierdijken
ontbreken dijk het woord voor droogliggende weg; zie bijv. de Berkdijk in Tilburg,
de Middelbeerse dijk, de Westelbeerse dijk, de Oorschotse dijk, de Eindhovense
dijk, de Winterselse dijk, de Vessemse dijk, de Flaasdijk tussen Chaam en Alphen,
en in Oirschot de Oude dijk en de Nieuwe dijk.
Op de Brabantse zandgrond wordt ‘rogge’ koren genoemd, omdat rogge er het
broodgraan is. Het veelvuldig bewaard blijven juist van Ingvaeoonse woorden in het
Noordwesten van ons land verklaart Heeroma verder uit het bodemverbondene van
een bepaalde techniek
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die de corresponderende woorden conserveerde. Verschil van bodem kon een
andere wijze van ploegen en eggen, een andere harkvorm, een andere indeling van
het land, met natuurlijk daarmee overeenkomstig benamingsverschil ten gevolge
1
hebben. Met name voor Oud-Schoonebeek wees H i j s z e l e r 238 er op hoe deze
plaats in tegenstelling met al de andere omgevende Drentse dorpen uit veen en
veenachtige grond bestond en hoe dit het ontbreken van een groot aantal
geologische en agrarische termen, die de omliggende dorpen kenden, ten gevolge
had.
Van Ginneken suggereerde hoe bij het woord koe de benamingen die
analogiewerking van het meervoud vertonen, te vinden zijn in die streken waar het
vrouwelijk rund niet als eenling maar in hele kudden voorkwam, tegenover de
schralere gronden van Drente, Overijsel en de Veluwe, waar de ene koe van de
keuterboer wel nimmer een uit-zonderingsgeval geweest zal zijn; cfr. OT 9, 372.
Een voorbeeld waar de benaming beïnvloed wordt door het al dan niet voorkomen
van wilde varkens en dus ook van wouden werd ons door Kloeke gegeven bij zijn
bespreking van de namen van de keldermot (zie § 154).
Er zijn echter veel andere gevallen waarin er overeenstemming is tussen het
taalkaartbeeld en de fysische aardrijkskundige kaart, zonder dat het directe verband
ogenblikkelijk zichtbaar is. Wanneer men bijv. de umlautsisoglosse bij lange ô in
een woord als groen vergelijkt met de hoogtelijn van 5 m + NAP, zijn het vrijwel
alleen delen van Friesland en verder de kop van Overijsel en noordelijk Groningen
die afwijkingen vertonen. In veel gevallen ligt de verklaring hierin dat een bepaalde
bodem pas later bewoning tot zich getrokken heeft. Dat geldt met name voor
veenstreken. Veenkoloniën als Helenaveen wijken zo sterk van de omgeving af
doordat de bevolking er van heinde en verre samengestroomd is; cfr. O n d e r z o e k
299. De Drentse veenkoloniën tonen daarom juist een Gronings karakter omdat ze
bijna uitsluitend van de Groningse kant uit verveend werden en dus, met de
Groningse veenkoloniën, op Groningse centra georiënteerd zijn. En de Groningse
veenkoloniën zelf wijken weer van de andere Groningse dialecten af. Het feit dat
de veengrond in Noordoostelijk Overijsel en Zuidoostelijk Drente in afwijking van
de omgeving tolter voor ‘schommel’ vertoont, moet zo verklaard worden dat tolter
er door de kolonisten is meegebracht; cfr. DBNS 3, 20 vlg. Naarding wijst er dan
ook op dat de grens tussen veen en zand in Drente tot aan Zuidlaren vrijwel over
haar hele uitgestrektheid een taalgrens is.

1

J. v. Ginneken in OT 9, 315 vlg.
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Daarnaast komt het voor dat de taalgrens, zij het dan zelden, op frappante wijze,
met de grens tussen klei en zand klopt. Dat is het geval in Westfalen (cfr. B ü l d
blz. 17 vlgg.) en tussen Oss en 's-Hertogenbosch (O n d e r z o e k 326). De
mogelijkheden voor verklaring zijn velerlei. Misschien was de (diluviale) zandgrond
eerder bewoond, misschien hebben in later tijd de vruchtbare kleigronden een
veroveraarsvolk sterker aangelokt. Misschien ook duldt, zoals in Friesland, de zware
klei, als de inpoldering eenmaal een feit is, minder immigratie en dus geen infiltratie
met vreemdelingen, terwijl in het veen, zoals bijv. in Zevenwouden, de ontginningen
en veenderijen veel vreemde arbeiders en vreemd kapitaal naar zich toetrekken,
waardoor de taal-wijzigingen sterker zijn. Contact tussen de zand- en kleistreken is
er meestal niet veel. Ten eerste zijn de bedrijfsvormen onderling te zeer verschillend
dan dat de personen gemakkelijk van het een in het ander kunnen overstappen,
maar ook is de welstandsgraad in hoge mate afhankelijk van de bodemstructuur en
zelf weer beslissend voor het al dan niet onderhouden van betrekkingen. Van
Dokkum tot de Lauwerszee is dan ook de scheiding tussen de Noordklei en de
Wouden zo ingrijpend dat er bijna geen onderling verkeer over plaats heeft. Het
gevolg was een taalgrens; cfr. H o f 39-40. Een merkwaardig geval waar de taalgrens
bij de verbreidingsgrens van de woeste gronden ligt, maar waar er ook enige
samenval is met politieke en kerkhistorische grenzen, vertoont de tegenstelling
tussen Baronies en Markiezaats; cfr. O n d e r z o e k 292.
Soms kan een dergelijke samenval zo te verklaren zijn, dat de aardrijkskundige
gesteldheid meer rechtstreeks de psyche van de bewoner heeft beïnvloed. Het is
niet uitgesloten te achten dat een mensengeslacht dat individueel geïsoleerd woont
op een vlakke bodem, die tot de horizon toe geen gezichtsbelemmering oplevert,
zoals dat op de Friese klei het geval is, zich anders gedraagt, ook in de taal, dan
zij die in gesloten gemeenschappen een bodem bewonen die door houtrijke
moerassen, bossen of veen geaccidenteerd is, zoals in het Friese woudengebied;
cfr. H o f 109-114.
In ieder geval zijn heidegebieden in taalkundig opzicht relictgebieden en zelden
expansief. Zo heb ik dan ook nooit een Oostnoord-brabantse expansie aangetroffen,
maar wel in de heidegebieden van oostelijk Brabant verscheiden taalrelicten:
goeivrouw voor vroedvrouw, strapel voor bosbes (zie voor deze twee woorden echter
Zs. f. Mundartforschung 1942, 181 vlg.), oude sk en ft (after, zoft). En in zekere zin
is het juist hier nog voorkomen van extreem-dialectische ontwikkelin-

A.A. Weijnen, Nederlandse dialectkunde

74
gen als de suizende r of oo i.p.v. aa een verwant verschijnsel. Daartegenover is
westelijk Noord-Brabant met zijn vruchtbaarder bodem een land dat veel meer aan
vreemde invloeden onderhevig is geweest. K r a n z m a y e r betoogt dat de
hooggelegen Alpendalen het conservatiefst zijn. S. Escoffier, Remarques sur le
lexique d'une zone marginale 1958 schrijft p. 115 naar aanleiding van de invasie
van het Frans in het ‘Bourbonnais’: ‘C'est évidemment la partie montagneuse qui a
le mieux résisté’.
Taalgrenzen vallen zeer dikwijls samen met aardrijkskundige hindernissen. Wij
kunnen dat constateren bij moerassen en venen, heide en duinlandschappen,
wouden, heuvels en bergen en zeeboezems.
De dialectgrens tussen het Langstraats en het Tilburgs vindt bijv. een parallel in
het uitgestekte heide- en duinenlandschap (Loonse, Udenhoutse en Drunense
duinen), grenzend aan een moerassengordel van laten we zeggen Vlijmen tot aan
de Donge; cfr. BMDC 8, 5. Talloze isoglossen vallen ook samen met de Peel, vroeger
een breed moeras, waar bijna geen enkele weg doorheen liep; maar ook in politiek
opzicht heeft de Peel sedert onheuglijke tijden een grens gevormd. Typerend is ook
de verhouding van het Diessens tot de omgevende dialecten. Het dialect van Diessen
behoort tot de Tilburgse groep. Daarmee klopt dat Diessen tot voor kort geografisch
alleen naar het westen open lag. Daardoor kwam het ook dat het met Hilvarenbeek
economisch geheel op Tilburg georiënteerd was. De meeste immigranten kwamen
er dan ook vanuit het westen; cfr BMDC 8, 11. In Limburg verhinderde de Hamerse
hei, tussen Wellerlooi en Arcen, van oudsher het onderling contact en vandaar dat
er ook tussen beide plaatsen een taalgrens valt aan te wijzen; zie antwoord van L
215a op dialectvragenlijst nr. 15. Eveneens ligt er tussen Venraai en Overloon, die
dialectisch sterk verschillen een moerassig stuk land, waar de Loobeek door loopt,
maar er ligt daar eveneens een oude politieke grens. De isoglossenstructuur bij
Eupen wordt LB 8, 259-262 verklaard door het feit dat er ten zuiden en zuidoosten
van deze plaats isolerend hoogveengebied lag. Te beginnen bij Coevorden strekt
zich in westelijke richting een grote moerassige veenwildernis uit langs de Reest,
Meppelerdiep en Zwartewater tot aan de Zuiderzee. Nog in de 20ste eeuw vormde
de Reest in het natte jaargetijde uren gaans lang een onafzienbare brede
water-vlakte. Welnu, de veenbarrière waardoor 1809-1867 de Dedemsvaart gegraven
is, de Reest en het Meppelerdiep vormen tot op heden een tamelijk scherpe
taalgrens. Er loopt verder een veenstrook van de mond van de Kuinder tot aan de
punt van de Hondsrug, die zich
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vandaar voortzet in de heidevelden van Westerwolde en de Bourtanger moerassen.
Het westelijk gedeelte hiervan vormt een opvallende taalgrens, maar die veenstreek
heeft ook van de mond van de Kuinder tot het noordelijk deel van de Hondsrug een
scherpe kerkelijke, politieke, culturele en economische scheiding gevormd. Trouwens
in het Groningse deel van die moerassen is de toestand volgens H o l ‘niet zo
eenvoudig’; daar domineerde het aardrijkskundige element niet. Enerzijds merkt zij
op, dat ‘er een groot verschil in dialect tussen Drente en het Westerkwartier en
Westerwolde’ bestaat, waarbij men in het oog moet houden ‘dat Drente vroeger van
deze streken door grote veengebieden was gescheiden’, maar anderzijds ook ‘dat
zowel in de kerkelijke indeling als in de wereldlijke de Drentse streken en de
Groningse, de stad met het gedeelte ten zuiden er van uitgezonderd, tot verschillende
bestuursonderdelen behoorden.’ De scherpe apoco-peringsgrens tussen Slochteren
en Oldambt vindt een parallel in de moerassige streek ten zuiden van eerstgenoemde
plaats. Tot ongeveer 1875 was de afscheiding bijv. tussen Noordbroek en Slochteren
zo volkomen dat er alleen in de zomer communicatie mogelijk was; cfr. Schuringa
77-78. Voor invloed van het veen als dialectgrens-vormende factor zie ook K.
Heeroma, Overijselse taallandschappen in Overijsel, Jrb. voor Cultuur en historie
1947, 40 vlg. De taalgrens die H o l tussen Putten en Voorthuizen vindt, verklaart
zij hiermee dat Putten en Voorthuizen door heide gescheiden worden, waar in de
18e eeuw nog geen verbindingsweg doorliep. Zo kan men meestal op de
Midden-Veluwe wel heide en bos als verklarende factoren aanwijzen, maar de grote
lijn van de dialectgrenzen aldaar wordt daarmee natuurlijk niet verklaard; zie ook
voor Belgisch-Limburg Limb. Bijdragen 13, 159.
Van de invloed van de heuvelkammen heeft L a n g o h r verscheiden voorbeelden
gegeven, nl. op p. 12 voor de kam tussen de bekkens van de Geul en de Gulp, p.
13 voor die tussen de bekkens van de Gulp en de Berwinne, op p. 14 voor die tussen
de bekkens van de Voer en de Berwinne, op p. 18 voor die tussen de bekkens van
de Geul en de Vesder (de overeenkomst is hier slechts zeer betrekkelijk) en op p.
45 voor de kam tussen Eynatten en Raeren. Zie ook voor de invloed van
water-scheidingen en (beboste) heuvelkammen: J. Langohr, Het land van Overmaas,
zijn volkstaal, zijn kultuurtalen VMVA 1939, 113-161 en DBNS 7, 17-76. A. Stevens
ziet in L o o n een vage samenval van de Uerdingerlijn met een waterscheiding. Bij
de benamingen van de uier zag Heeroma dat de grens tussen Sallands gier en
Twents geer samenviel met de Overijselse heuvelrug, dat uier in Utrecht reikte tot
aan
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de Utrechtse heuvelrug en dat Sallands gier in het westen ophield bij de heuvels
van de Veluwe; cfr. HCTD 10, 147 en 166. Bij de n aan het eind van
werkwoordsvormen constateerde mej. Hol de voornaamste Veluwse heuvelrug als
grensvormend; cfr. HCTD 21, 239; zie ook TT 7, 170. Ook het ge-prefix van het
voltooid deelwoord wordt in het noordoosten begrensd door de broeklanden van de
Gelderse vallei en verder de Utrechtse en de Veluwse heuvels; cfr. A.R. Hol in Ts
60, 249 vlg. Overigens is van buiten Nederland bekend dat de taalver-schijnselen
langs de hoogste Alpenpassen doordringen en dat er rond de hoogste toppen: Mont
Blanc, Monte Viso en Monte Rosa linguistisch-verwante gebieden liggen; cfr. ook
Pop 173, 415. Van Ivić kan men leren: ‘dass im dinarischen Gebiet, wie mehr oder
weniger auch andernorts auf dem Balkan, die Gebirgsketten gewöhnlich keine
Dialekt-grenzen darstellen und sogar der nomadischen oder halbnomadischen
Viehzüchterbevölkerung als günstige Bewegungs- und Kontaktlinien dienen’. (P.
Ivić, Ueber den spezifischen Charakter der mundartlichen Ausgliederung des
serbokroatischen Sprachgebietes Orbis VII 138). Wel scheidt de St.-Gothard het
Duits van het Romaans.
Tenslotte kunnen zeeboezems en brede wateren dialectonderscheid veroorzaken.
Meestal is er dan echter ook samenval met oude ethnologische of politieke grenzen.
Duidelijke voorbeelden verschaffen de wateren die de Zeeuwse of de
Waddeneilanden van elkaar scheiden. De Zeeuwse eilanden hebben i.p.v. A.B. aa:
ae of êê, maar Zeeuws-Vlaanderen ao (of au). Het gebied van de viggen-vormen
voor ‘big’ wordt in westelijk Zeeuws-Vlaanderen precies door de Westerschelde
begrensd. De r voor scherpe s wordt in heel Zeeland algemeen uitgestoten behalve
in Goeree en Overflakkee. De namen van de beurs vertonen in Zeeland een grote
variatie volgens de eilanden. Mej. Dr. Ghijsen gaf mij borre op Goeree, bor op
Overflakkee, bozze op Schouwen en Z.-Beveland, beuze op Walcheren en
Noord-Beveland en in Westelijk Z.-Vlaanderen. Goeree en Overflakkee zijn pas in
de 18e eeuw aaneen-geslibd en nog steeds is er een groot verschil tussen de
1
respectievelijke dialecten.
Ook tekent zich de waterlijn van de voormalige Friese Middelzee op vele van Hofs
dialectkaarten als een isoglosse af.
Enkele malen is erop gewezen dat een rivier een dialectscheiding is. In R a m i s c h
vestigde Schrijnen er de aandacht op, hoe in Midden-

1

Zie voor de verschijnselen in Zeeland: A. Weijnen, Betrekkingen tussen de Zeeuwse en
West-Noordbrabantse dialecten OT 7, 262 vlg. en E. Blancquaert-P.J. Meertens, Dialect-atlas
van de Zeeuwsche eilanden (z.j.) Inl.
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Limburg bijv. de nacht-nâcht-isoglosse, en de wêr-wê-linie, grotendeels (sic) de
loop van de Maas volgen. Het wordt ook beweerd van de Oude IJsel (zie echter
DBNS 1, 104), de Rijn (tussen Veluwe en Betuwe), de Leuvenumse beek, het
Hoornse diep, de Drentse A; cfr.N a a r d i n g 197, H i j s z e l e r 374-375 en Kloeke
25, 185 vlg. T e u c h e r t 471 merkt op dat de Lech en Midden-Elbe taalgrenzen
van de eerste rang zijn.
Ik meen dat die samenval van dialectscheiding en rivier zich voordoet in twee
gevallen, daar waar de rivier onbevaarbaar was (daar werkt ze in ieder geval niet
verenigend) en wanneer ze ook met een politieke grens samenvalt; zie O n d e r z o e k
passim en R a m i s c h passim.
Verwonderlijk op het eerste oog is het dan dat volgens M. Henschel, Zur
Sprachgeographie Südwestgalliens (1917) de Garonne niet alleen op haar
onbevaarbaar maar ook op haar bevaarbaar gedeelte een taalgrens vormt. De
auteur verklaart dit uit de onafzienbare bossen in het dal van de rivier, berucht om
hun rovers, waardoor er over de rivier heen hoegenaamd geen contact was. Verderop
komen wij nog op de functie van de overstromingsgebieden terug.
Dat de verkeersmogelijkheid en daarmee ook de dialectverbindende kracht van
de rivieren ophield waar de bevaarbaarheid einigde, is o.a. aangetoond voor de
Vecht bij Bentheim (K l o e k e 87) en de A ten noorden van Helmond (BMDC 8, 7).
In de andere gevallen zal een rivier, juist omdat er zich zo gemakkelijk verkeer
langs beweegt, verbindend werken, geleidende kracht vertonen (NTg 47, blz. 12
en 15) en krijgt men of afschuringsverschijnselen (lint- of band-vorming langs de
rivieren) of doorbraken. Die lint- of band-vorming openbaart zich bijv. doordat er in
oostelijk Noord-Brabant zoveel isoglossen parallel aan de Maas lopen (cfr.
O n d e r z o e k Kaart 111) of op de Veluwe op enige afstand van de Rijn (HCTD 21,
281; TT 5, 90) of doordat er zoveel isoglossen op enige afstand van de IJsel blijven
(H o l l . E x p . ). Ook aan de Oude IJsel vindt men diverse vbb.; cfr. A.R. Hol De
Oude IJselstreek een grensgebied in DBNS 1, 54 vlg. In Limburg lopen sommige
isoglossen, bijv. die van de rekking in woorden als nacht en een deel van de
Panninger linie op een afstand van enkele kilometers evenwijdig aan de Maas.
A u s e m s 21 wijst erop dat de grens tussen het gij- en jaai-gebied niet bij de Linge
loopt, maar bij de velden, de lage weilanden tussen Linge en Lek. Dat
isoglossengordels op enige afstand parallel aan rivieren lopen, is heel begrijpelijk,
want òf het interlocale rivierverkeer is nog onder de invloed geraakt van een bepaald
verschijnsel en geeft dat
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door, zo ver zijn invloed reikt (tot een grens vrijwel parallel met de rivier) òf datzelfde
interlocale verkeer heeft op dezelfde afstand nog een barrière tegen een nieuwigheid
weten op te werpen.
Juist omdat langs een rivier zo gemakkelijk vreemd taalgoed geïmporteerd wordt,
krijgen we daar vaak het beeld van een doorbraak-verschijnsel en bewegen zich
langs de rivieren de expansies. Er wordt dan als het ware een gat in het oude
complex geboord: de Franse dialectgeografen spreken bijv. van la trouée de la
Meuse. Iets dergelijks vinden we bij de Weser. ‘Erst in neuerer Zeit, seitdem der
jahrhundertelange südnördliche Kulturaustausch durch den konfessionellen
Gegensatz erschwert wurde, scheint das eigentliche Wesertal als wichtige
Verkehrsader gröszere wortgeographische Bedeutung zu erlangen, wie es an dem
schmalen mitteldeutschen holunder - Keil so deutlich sicht bar wird, der beiderseits
der Weser tief nach Norden in das niederdeutsche allhörn-Gebiet vorgestoszen ist’;
F o e r s t e 103. In Beieren lopen de sterkste moderniseringsgolven langs de zgn.
Isar-Donaustraat en de straten van hieruit naar zuid en noord(K r a n z m a y e r 6).
Op verschillende kaarten heeft Heeroma HCTD 10, 113 vlg. zo'n dialectbeeld
aangetroffen en waar de bij de rivier gelegen vorm op taalkundige gronden als
secundair beschouwd mag worden, heeft men dan naar alle waarschijnlijkheid met
zo een ‘inbraak’ te doen. Opmerkelijk is het, hoe op de ‘uier’-kaart (HCTD 10, 113
vlg.) het grote elder-gebied, dat zich in een smalle strook ongeveer vanaf Alkmaar
tot de Franse grens uitstrekt, aan de mond van de Maas onderbroken wordt door
een uur-gebied, dat o.a. Voorne-Putten, IJselmonde en Beierland beslaat en verder
bij een aanzienlijk achterland aansluit. De Nieuwe Waterweg is natuurlijk, zoals de
naam reeds zegt, van jonger datum en daardoor heeft Rozenburg zijn elder
behouden. Op de ‘klaver’-kaart (cfr. HCTD 10, 150) gebeurt precies hetzelfde: het
vasteland van Zuid-Holland met Rozenburg heeft klaver, de Zeeuwse eilanden met
Goeree en Overflakkee hebben ook klaver of juister klaever, maar Voorne-Putten,
IJselmonde en Beierland hebben klever in overeenstemming met het
hogerop-liggende stroomgebied van de grote rivieren (waarbij een gebied ten
noorden van de grote rivieren: Utrecht, de Veluwe, en één ten zuiden ervan,
Noord-Brabant, aansluiten). Een soortgelijk verschijnsel valt waar te nemen bij het
Meppelerdiep en de watertjes die daar samenkomen. Zo toont ook het gebied van
(e)geuten i.p.v. (g)egoten ten noorden van Deventer een diepe inham en verraadt
ook daar duidelijk het verschijnsel van ‘inbraak’; cfr. Kloeke in Ts. 54, 245 vlg. Een
voorbeeld hoe het
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Maasverkeer een wig gedreven heeft tussen enerzijds het Noordmeierijs en
anderzijds de zuidelijke Gelderse dialecten levert O n d e r z o e k 328. De ge-participia
in Zuid-Holland en Zeeland vertonen een verbreiding die denken doet aan jong
import langs de grote rivieren; men bedenke dat oudtijds de Oosterschelde de
eigenlijke Schelde was; cfr. T a a l a t l a s 2, 9 en Ts 60, 291.
Daar de rivieren, ook de kleine, zover ze bevaarbaar zijn, juist het onderling
verkeer bevorderen, vallen de dialecteenheden zo vaak met de stroomstelsels
samen. De betrekkelijke eenheid der Oostnoord-brabantse dialecten is dan ook
mede bevorderd door het grote stroom-stelsel van de A, Tongelreep, Dommel,
Hilvar, Reuzel, enz., die alle tenslotte bij Den Bosch in de Dieze samenvloeien: cfr.
O n d e r z o e k 330. Dat die kleine stroompjes inderdaad bevaren werden, bleek
mij toen dhr. F. Smulders voor 1476 te Oosterwijk in R 182 fol. 27 een stuck beempts
gh(eheiten) scippershof ... ghelegen in parochia de Westelborch inter hereditatem
Ghijsbr. Wijten ex uno et inter den ghemeinen stroem ex alio aantrof. Het Lonerlands
of Herklands omvat tot op de hoogte van St.-Lambrechts-Herk het bekken van een
aantal parallel lopende beken die samen de Herk vormen; cfr. L o o n . De Groningse
expansie in Drente, merkwaardigerwijze samenvallend met het gebied waar met
stad Groningen bedoeld wordt, valt samen met het stroomgebied van de Hunze,
die een verbindingsweg vormde met de stad Groningen; cfr. S a s s e n 254-255).
N a a r d i n g wijst er zelfs op hoe Zuidbarge en Zwinderen, hoewel ze terzijde lagen
van de aloude verkeersweg over de Hondsrug en zelfs van Dalen en Schoonebeek
door onbegaanbare moerassen gescheiden waren, toch vaak dialectisch met deze
beide plaatsen overeenkomen, hetgeen hij dan toeschrijft aan de invloed van de
beekjes als verkeerswegen. In het algemeen wees N a a r d i n g op de
dialectvormende rol van het stroomgebied bij Meppel, van dat van de Steenwijker
A en andere Drentse stroomstelsels; zie ook S a s s e n 309 en 316. In Twente was,
voordat het Overijsels Kanaal van Zwolle naar Almelo gegraven was en de
spoorwegen waren aangelegd, de Regge de Twentse scheepvaartweg. Men schrijft
dan ook het afwijkend karakter van het Westtwents toe aan de vreemde invloeden
die langs de Regge binnendrongen. Zie ook voor de invloed van rivieren o.a. de
IJsel en de Berkel (als taalverkeerswegen) en hun stroomgebieden: K. Heeroma
Overijselse taallandschappen in: Overijssel, Jrb. voor cultuur en historie 1947, 40
vlgg., DBNS 7, 32-34 en 52. Ook vertonen de gebieden die aan de oevers van een
grote zeeboezem of zelfs langs de kusten van een zee liggen,
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steeds gemeenschappelijke trekken, mits er natuurlijk van scheepvaart sprake is.
Zo hebben alle volkeren in het westelijk gedeelte van de Middellandse Zee vanaf
de 13e eeuw aan de Genuese zeemanstaal zeetermen ontleend en wemelen de
Servisch-Kroatische en de Albanese zeemanstalen, het Grieks en het Turks van
Venetiaanse woorden. Ook ten onzent vertonen verschillende dialecten, op grote
afstand van elkaar rond de Zuiderzee gelegen, trekken van overeenkomst: Vlieland,
Enkhuizen, Urk, Het Gooi en Vollenhove. Winkler heeft hier Flevische
oerverwantschap verondersteld. Maar Kloeke verklaart de gelijkenis tussen de
dialecten van plaatsen om de Zuiderzee gelegen, waarbij hij dus ook de
Zuiderzee-eilanden in het algemeen betrekt, uit het scheepvaartverkeer, waardoor
de bevolking van deze eilanden en streken in zeer nauw en langdurig contact op
maritiem en ook op religieus gebied met het Hollandse cultuurcentrum heeft gestaan
en vandaar veel vormen moet hebben overgenomen. De Zuidoostfriese en
Overijselse muus-vormen bijv. wil Kloeke verklaren als export vanuit Holland via de
Zuiderzee. De samenhang van dialect met aardrijkskundige factoren is dus buiten
kijf. Aardrijkskundige grenzen vormen ook taalgrenzen. Wegen, uit de geografie te
verklaren, blijken een ruggestreng van taalkundige verschijnselen. Op enige afstand
van de natuurlijke verkeerswegen lopen bundels van isoglossen. Maar ze blijken
1
nooit unieke verklaringsmogelijkheid te leveren. En zo kan men concluderen dat
2
3
hun belang niet de doorslag geeft. E.B. Vidos is dan ook van mening dat de taal
uiteindelijk niet door aardrijkskundige, doch door historische feiten beheerst wordt.
Wij constateren dan ook dat àls een aardrijkskundige grens samenvalt met een
taalkundige, er ook bijna steeds andersoortige factoren (politieke, administratieve,
confessionele, kerkelijke, culturele, economische) mede in het spel zijn, ofwel dat
het een migratiekwestie is. En als de geschiedenis zich niet aan de aardrijkskundige
gegevens stoort, weet de geografische toestand de taalontwikkeling niet te richten.
Dat blijkt om zo te zeggen geregeld. Mej. Hol wijst er Ts 60, 249 vlg. op dat het
participiale ge-prefix in het N.O. ophoudt bij de broek-

1

2
3

Voor de isoglossenvorming in Drente bij Oudemolen blijkt bijv. de A wel belangrijker dan de
dingspelgrens, maar er is toch meteen samenval met de kerspelindeling; cfr. H i j s z e l e r
374-375.
Voor de grote invloed der aardrijkskundige grenzen zie men ook E. Winkler, Kulturlandschaft
an Schweizerischen Sprachgrenzen 1946, 24 vlg.
In: Vereeniging tot het bevorderen van de beoef. der wet. onder de Kath. in Nederland, Annalen
XXXI, Referaten 181 vlg.

A.A. Weijnen, Nederlandse dialectkunde

81
landen van de Gelderse vallei en de Utrechtse en Veluwse heuvelen, maar de
uitzonderlijke positie van Austerlitz, Maarsbergen, Venendaal, Ede, Lunteren,
Schaarsbergen en Laag-Soeren moet dan uit allerlei andere, blijkbaar sterkere,
factoren verklaard worden (kerkelijke indeling, toeristenverkeer, industrie, garnizoen,
recente stichting of uitgroei). In Zuid-Holland komt ladder alleen voor in het westen,
het oostelijk gedeelte heeft leer. En heel het land ten oosten van de lijn
Leiden-Delft-Rotterdam was in de middeleeuwen moerassig land, dat slechts uiterst
schaars bewoond werd. Ook hier brengt de geografie alleen niet de definitieve
verklaring, want in de middeleeuwen kwam ladder nog wat oostelijker voor. Hier
moet de geschiedenis doorslaand geweest zijn. Daarom onderstelt V a n d e n
B e r g dat uit het oosten komende leer-sprekers, kolonisten, zich langzamerhand
in deze gebieden hebben gevestigd, reeds sinds de vroege middeleeuwen. Natuurlijk
kunnen zij zich ook in de oude centra van bewoning gevestigd hebben en op den
duur de oude ladder-vormen tot wijken hebben gebracht. Bij de zo straks vermelde
apocoperingslijn tussen Slochteren en Oldambt, die in een moerasformatie haar
parallel vond, moeten we nu toch vermelden, dat Slochteren enkele over het moeras
gedrongen zuidelijke vormen kent, zodat er ook hier blijkbaar weer sterker krachten
bestaan dan geografische.

§ 15. Taalgrenzen en sociologische factoren
Het is niet gemakkelijk te bewijzen dat politiek-historische factoren de taalkundige
toestand bepalen. W e l t e r 240 sprak zijn ongeloof uit inzake invloed van politieke
grenzen. In de Kreiz Eupen was hem die nergens gebleken. Vaak ziet men immers
aardrijkskundige en andere grenzen mede in het spel en dan is het moeilijk uit te
maken, wat de beslissende factor is. Men lette bijv. op de grenzen tussen de Meierij
en de Baronie van Breda (O n d e r z o e k 271 vlg.) en het muus-gebied in het oude
Land van Committimus (cfr. H o l l . E x p . 169-173).
Maar a priori is zo'n invloed niet onwaarschijnlijk. Politieke grenzen spelen immers
ook thans nog een belangrijke culturele en economische rol.
Wij zullen in een later hoofdstuk dan ook nog frappante gevallen van samenval
van isoglossen en de huidige staatsgrenzen vinden. In de vroegere feodale
maatschappij moeten die grenzen in zoverre nog belangrijker geweest zijn, dat ze
voor veel onvrijen persoonlijke gevolgen meebrachten. Ze waren voor hun huwelijk
aan de toestemming
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van de heer gebonden. Vergeleken met aardrijkskundige factoren zijn de politieke
dan ook de machtigste. Het sprekend bewijs levert de dialecttegenstelling tussen
Grave en Velp. Tussen deze slechts een kwartier van elkaar gelegen plaatsen
bestaat er een sterke dialecttegenstelling. En daar is geen andere grens mee in
verband te brengen dan een eeuwenoude politieke (O n d e r z o e k 255). Overigens
zegt E l e m a n s , 21 thans dat Velp heden ten dage onder invloed van de dorpen
van het Land van Cuyk monoftongeert (een sterk geval weerom van hedendaagse
dialectuitstraling; zie ook E l e m a n s 281). Het is moeilijk aan te nemen dat het feit
dat het Land van Cuyk bij de bisdomsindeling van 1559 onder Roermond werd
ingedeeld (cfr. Brabantia 2, 61), veel invloed heeft uitgeoefend. Ook schijnen op de
grenzen van het Belgisch-Limburgs en het Brabants politieke factoren de doorslag
gegeven te hebben. De Gete-lijn, die immers belangrijker is dan de Uerdingerlinie,
volgt vanaf Donk de loop van de Grote Gete tot Zoutleeuw, daarna de kleine Gete
en vrijwel de oude politieke grens tussen Loon (Luik) en Brabant; cfr. L o o n , TT 6,
178, TT 6, 44.
De afwijking van de westelijke grens van het prinsbisdom Luik wordt TT 6, 45
gemotiveerd. Opmerkelijk is ook dat de betoningslijn, die overigens de kam tussen
de bekkens van de Gete en de Herk volgt, een afwijking vertoont voor Zepperen en
Boekhout. Terwijl het afwijkende bij Boekhout nog niet verklaard is, blijkt Zepperen
als een van de oude banken van St. Servaas afhankelijk te zijn van Maastricht; cfr.
Loon.
Voor andere voorbeelden van geconstateerde samenval van politieke met
dialectgrenzen zie HCTD 21, 237-288; Moors, Oorkondentaal Belg. Limburg
1350-1400, 22; OT 7, 262 vlg.; W e l t e r 245; DBNS 7, 29; TT 5, 92 en 93, Rev. de
ling. rom. XIII 41-42.
Het is vooral de school der Rijnlandse dialectologen die met grote kracht de
betekenis van de grenzen der feodale staten voor het verloop der isoglossen betoogd
heeft. Het standaardvoorbeeld daarvan is wel de Rijnlandse waaier geworden. In
het Rijnland toch vindt men een waaier van isoglossen die alle de uiterste verbreiding
van de fonetisch verschillende groepen met hoogduitse klankverschuiving aangeven.
De Rijnlandse school ziet hierin de weerspiegeling van de politieke invloedssfeer
der drie politieke complexen a) Mainz - Pfalz - Hessen, b) het keurvorstendom Trier,
c) het keurvorstendom Keulen met het daardoor beheerste Gulik en Berg. De
apfel/appel-grens ligt aan de zuidgrens van het eerstgenoemde complex, tussen
het eerste en het tweede ligt de das/dat-grens, tussen het tweede en het derde de
dorf/
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dorp-isoglosse (vgl. G r u n d l e g u n g Karte 2a). Bijzonder instructief schijnt de kaart
van de begrenzing van de velarisering van auslautende n (wing, weng ‘wijn’), die
in het Rijnland ongeveer met de grenzen van het Keuls-Guliks-Bergse complex
samenhangt (vgl. G r u n d l e g u n g Karte 5; zie ook Karte 5a.). Karte 6 en 6a van
G r u n d l e g u n g geven aan de vorm schlēn ‘(ik) sla’ een prachtig voorbeeld van
samenval met de grenzen van de ‘Trierer Raum’. Zie hierop echter de kritiek in Anz.
f.d. Altertum 65, 54 vlg. en Zs. f.d. Altertum 87 (1956) 3 vlg., 6 vlg. Frings
G r u n d l e g u n g 14 wijst erop dat de grens tussen beiers-frankisch gēn ‘gaan’ en
zwabisch gān ‘gaan’ samenvalt met de grens van de abdij Ellwangen tegenover het
vorstendom Ansbach.

Kaart 6 - Rijnlandse waaier

Bach, die de territoriale theorie met kracht verdedigt, vat de resultaten in par.27
aldus samen: ‘Gewiss ist die Stärke und Eindeutigkeit der Linien auch abhängig
von der Dauer des Bestehens der politischen Scheiden, und zwar der Innen- und
Aussengrenzen in der Neuzeit. Eine Grenze, die von 1500 bis 1800 wirksam war,
ist stärker und klarer als eine, die von 800 bis 1500 bestand. lm Nassauischen
Dillkreis folgen
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alle mehr als 75 mal sprachscheidend auftretenden Linien nur solchen politischen
Grenzen, die noch in der heutigen Kreiseinteilung weiterleben oder doch frühestens
bei deren Festlegung im Jahre 1886 aufgehoben worden sind... Aufgehobene
politische Grenzen sollen nach K. Haag (Ztschr. f. hd. Maa. I, 141) nicht länger als
300 Jahre in der Ma nachwirken; doch lassen sich solche an örtlichem Material
gewonnenen Feststellungen kaum verallgemeinern.’
Hoewel Frings in G r u n d l e g u n g 16 de taalkundige vormkracht van de
hertogdommen van de 10e-12e eeuw niet geheel ontkent - men zie bv. zijn Karte
4 en de uitspraak: ‘Bis heute zeigt Umfang und Begrenzung des alemannischen
Sprachraumes eine unverkennbare Ähnlichkeit mit der Gestalt des Herzogtums
Schwaben’, - laat hij er ogenblikkelijk weer op volgen: ‘Aber mit der Auflösung der
Herzogtümer wird der spätmittelalterliche Staat, das Territorium, zum beherrschenden
kulturellen Gestalter seines Raumes’.
De Franse dialectgeographie heeft doorgaans van soortgelijke overeenstemmingen
weinig gemerkt. S. Escoffier, Remarques sur le lexique d'une zone marginale 1958
176, schrijft bv.: ‘Les frontières du Bourbonnais... et de l'Auvergne, ont été longtemps
flottantes... Flottements et changements politiques et administratifs n'ont pas dû
avoir, au Moyen Age, beaucoup de répercussions sur les phénomènes linguistiques.
Ce sont surtout les centres économiques, marchés et foires, qui ont dû jouer un
role.’
Men kan natuurlijk opmerken dat Frankrijk, waar het feodalisme zoveel vroeger
verdween dan in Duitsland, wel weinig voorbeelden van territoriale reflexen moest
opleveren. Dit is zo. Maar toch vragen ook andere onderzoekers zich wel af of men
in de Rijnlandse school de verhoudingen niet te zeer verabsoluteerd heeft. K. Wagner
schrijft in: Akademie der Wissenschaften und der Literatur [in Mainz] Abh. der
Geistes- und sozialwissenschaftlichen Klasse Jhg. 1954, 646 dat de theorie van de
beheersende inwerking van de laat M.E.-se territoriale grenzen vooral in het Duitse
Oosten ook niet overal bleek steek te houden. Ernstige bezwaren heeft ook R.
Schützeichel naar voren gebracht (zie bijv. Deutsche Wortforschung in europäischen
Bezügen II 509) tegen de Rijnlandse verklaring van de klankverschuivingsgrenzen
uit de grenzen der territoria. Volgens Frings lag de ik/ich-lijn in 1000 pas bij de
huidige dorp/dorf-lijn en deze in 800 nog ten Z.O. van de Moezel. Maar de Keulse
oorkonden hebben al in de 10e eeuw bv. z i.p.v. t. Hiermee vervalt het idee van de
invloed van feodale staatjes, omdat die zich dus pas later dan de taalgrenzen
ontwikkeld
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hebben. H.K.J. Cowan wijst er bovendien in LB XLVIII, 9 vlg. op dat het middelpunt
van de Ürdingerboog veel zuidelijker ligt dan Keulen. Cowan gelooft dus veeleer
aan een oude stamgrens nl. van de Ripuarische Franken.
S c h i r m u n s k i 144 herinnert er verder aan hoe Mitzka niet overtuigd is van de
invloed der territoriale grenzen. De middeleeuwse territoria waren veelal geen
gesloten ruimten maar bestonden vaak uit verstrooide eilandjes. Hij constateerde
met name in Hessen dat er daar geen samenval tussen de linguïstische en de
territoriale grenzen viel aan te wijzen. Ik moet trouwens hier eens uitdrukkelijk
constateren dat noch Schrijnen noch Roukens noch Tans noch ik noch wie ook er
ooit in geslaagd zijn de Limburgse isoglossenstructuur aan feodale grenzen te
verbinden.
Ook de grenzen van oude dingspelen en drostambten weerspiegelen zich in de
dialectindeling; cfr. S a s s e n 257 vlg. en T w e n t e 209. Men moet echter waken
voor eenzijdigheid. H i j s z e l e r heeft de dialectindeling van het Drents uit de oude
dingspelindeling willen verklaren maar daarbij te veel verdoezeld. Oud-Schoonebeek,
ofschoon tot het eerste dingspel horend, moest hij in ieder geval dialectologisch al
tot een afzonderlijke groep maken. Maar niet alleen Oud-Schoonebeek, doch ook
Zwinderen, Zuid-Barger, Dalen en Odoorn, dus het hele zuidoosten, wijken soms
van de rest van het eerste dingspel af. De drie laatstgenoemde hebben nl. vaak de
dialectvorm van het zesde dingspel; omgekeerd hebben Borger en Westdorpe,
gelegen in het zesde, soms de vorm van het eerste. De verbindende kracht van de
verkeersweg over de zuidelijke Hondsrug is sterker dan de scheidende van de
dingspelgrens. Ook de grenzen tussen het dialect van het tweede en derde en van
het tweede en eerste zijn vaag. Verder sukkelde H i j s z e l e r met moeilijkheden bij
Taarlo (blz.374) en Oudemolen. Ook zijn zijn tabellen niet betrouwbaar. Ik ging dat
op blz. 188-191 na en bevond dat kont en proppoal blijkens de afwijkingen in de
beschrijvingen een ander beeld dan de tabellen suggereerden. Hetzelfde is van
strampel te zeggen.
Zie voor samenhang van dialect met rechtspraakorganisatie (te hove gaan, enz.)
L o o n 17.
Bij de kerkhistorische factoren is het wederom een feit, dat allerlei bisdoms-,
1
dekanaats- en parochiegrenzen, welke men als oorzaak zou willen beschouwen,
samenvallen met politieke en aardrijkskundige,

1

Van bevriende zijde vernam ik dat men in het dekanaat Veurne evenals in Limburg i.p.v. het
Zuidnederlandse onderpaster: kapelaan zegt.
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zodat het moeilijk is uit te maken, of die kerkelijke grenzen inderdaad van invloed
zijn geweest. Zie bijv. met betrekking tot de indeling van het Bilzerlands L o o n 19.
Hier blijkt de overeenstemming met de kerkelijke grens vollediger dan die met de
hydrografische. Voor een voorbeeld van de invloed van de kerkelijke grenzen in
Zweden zie men P o p 868. TON Toelichting bij krt 1-10, 58 vlg. toont bij de
tegenstelling mus/luning een geval dat niet de (huidige) staatsgrens, maar de (oude)
bisdomsgrens domineert. Overigens wees Bach erop dat in Duitsland nooit de
isoglossen met bisdomsgrenzen samenvallen, tenzij er nog andere, bijv. politieke,
coïncideren.
Gedetailleerde overeenkomsten zijn hier trouwens zeldzaam. Ik heb wel eens de
oude decanaatsgrenzen van vóór 1559 in Noord-Brabant op een kaartje
bijeengetekend, maar bij de honderden Noordbrabantse isoglossen was er geen
die deze grenzen over een aanmerkelijke uitgestrektheid volgde. Bij de umlaut in
de praeterita en participia der sterke werkwoorden constateerde H o l uitdrukkelijk,
dat de scheiding van de vroegere decanaten Drente (waartoe ook Vollenhove
behoorde), Twente, Deventer (waaronder een gedeelte van de Achterhoek
ressorteerde), Veluwe en Goylandia zich in dit dialectverschijnsel niet aftekende.
Alleen heeft Van den Berg een serieuze poging in die richting gewaagd. Hij heeft
enkele woord- en klank-kaarten in dit opzicht bestudeerd, maar de overeenkomsten
der taalen kerkelijke grenzen zijn daar slechts met veel goede wil als van elkaar
afhankelijk te zien. Voor de N.O.-Veluwe ontbreekt de overeenkomst en de grens
tussen Gelder en Z.-Overijsel valt ook met een staatkundige samen. Materiaal voor
beoordeling van de mogelijkheid van de invloed van de bisdommen vindt men verder
2

bij R o u k e n s 217, H a n d b o e k I 172, S c h u r i n g a 5-7. Uiteraard treedt nogal
eens samenval op van de bisdomsgrenzen met de grenzen van kerkelijke woorden.
Men zie hiervoor J. Jud Sur l'histoire de la terminologie ecclésiastique de la France
et de l'Italie, in: Revue de linguistique romane 10, 1-62 en Donum lustrale catholicae
universitati noviomagensi oblatum 1948, 195 vlg.
Met meer recht zal men samenhang kunnen aannemen met oude parochiële
indelingen. Maar zijn hier ook niet vaak andere factoren mede in het spel,
aardrijkskundige, politieke, economische? Ik wijs op enkele merkwaardige gevallen.
Op de grens van Peelland en Kempenland ligt Nederwetten. Het vormt met Nunen
en Gerwen één gemeente, alle drie liggen ze ten oosten van de Dommel en in het
oude kwartier Peelland. En toch heeft Nederwetten in tegenstelling met de
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twee andere dikwijls geen Peellandse maar Kempenlandse vormen: bijv. voor
‘oogwimper’ geen flimp of vlimp maar plimp en men zegt er geen skoap maar schoap.
Dringt zich hier nu niet als oorzaak op het feit, dat Nederwetten te Woensel in
Kempenland naar de kerk ging? Of neem het geval Riel en Alphen. Alphen hoorde
oudtijds bij de heerlijkheid Breda en Riel bij de Meierij van 's-Hertogenbosch.
Volkomen in overeenstemming hiermee lopen verschillende Middenbrabantse
isoglossen tussen Riel en Alphen in. Maar van de andere kant zijn er ook kaarten
waar zulke isoglossen precies ten oosten van Riel en weer andere waar ze juist ten
westen van Alphen lopen, zodat Riel en Alphen dezelfde vormen hebben. Dit is dan
zeker te verklaren uit het feit, dat Riel in de middeleeuwen parochieel onder Alphen
behoorde en ook nu nog deel van het bisdom Breda uitmaakt. Heel sterk dringt zich
ook de gedachte aan de invloed van de parochiegrens op bij J a n s s e n 55-56 en
L o o n blz. 17 en 19.
Soortgelijke toestanden treft men in het noorden van het land. Daar vond Mej.
H o l voor de umlaut in de praeterita en participia der sterke werkwoorden, dat de
grenslijn tussen Markelo en Elzen doorloopt, hoewel het laatste tegenwoordig tot
de gemeente Markelo behoort. Hetgeen weer niet zo vreemd is, als men bedenkt,
dat Elzen met Elzenerbroek altijd kerkelijk onder Rijssen heeft gestaan. Elzenerbroek
vormt thans een deel van de gemeente Goor. Wat het wereldlijk bestuur betreft,
maakten echter zowel Elzen en Rijssen als Markelo en ook Enter en Goor in de tijd
der Republiek een deel uit van het richterambt Kedingen; Stokkum vindt men als
gedeelte van Markelo vermeld. De toestanden op kerkelijk gebied zijn hier dus
beslissend geweest, want Elzen kent de umlautsklanken evenals Rijssen. IJhorst
behoort wel tot de burgelijke gemeente Staphorst, maar spreekt toch geen
Staphorsts. De bewoners behoren kerkelijk onder De Wijk en hebben met die van
Staphorst weinig relatie, cfr. H o l l . E x p . 154.
De uitwerking van de kerkelijke grenzen brengt men wel in verband enerzijds met
hun sociologische betekenis, anderzijds ook met het feit dat ze vermoedelijk een
voortzetting zijn van oudere administratieve, met name van gouwgrenzen (die wordt
echter in zijn algemeenheid ontkend door J. Dhondt, Proloog van de Brabantse
Geschiedenis 1952, 13) en grenzen van Romeinse provinciae en civitates. Geen
wonder dus dat soms samenval van isoglossen met gouwgrenzen opgemerkt is;
2

bijv. Ts 26, 85, H a n d b o e k I 176. Er zijn evenwel waarschijnlijk steeds ook andere
factoren aan te wijzen (O n d e r z o e k 310 vlg. en
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251 vlg.); bovendien is de grens van de gouwen slecht bekend; zie voorts OT 2, 73
en H o f 111.
Een heel enkele keer frappeert enige overeenstemming met de invloedssfeer van
grote abdijen; zie bijv. voor de Vlaamse abdijen HCTD 21, 237-288, en D e V i n
87-88, voor bijv. Tongerlo en Postel O n d e r z o e k 332 en vooral voor
Berne-Heeswijk BMDC 8, 10. Voor de mogelijkheid van invloeden van Echternach
in Noord-Brabant zie men de kaart van bezittingen van Echternach in Noord-Brabant
(BH 6, 14). Naarding heeft bij herhaling uitheemse verschijnselen in Drente met
behulp van kloosterinvloed trachten te verklaren, bijv. weiert en het toponiem
Beemdakker; cfr. H. 4, 110-111 en DBNS 1954 afl. 1.
Men heeft meermalen bevonden dat verschil in dialect aan verschil in godsdienst
beantwoordt. In een zelfde gemeente vertonen soms katholieken andere vormen
dan protestanten. In St.-Maria-Horebeke gebruiken de katholieken voor vervoegd
‘als’: an, de protestanten a.zn (Vanacker in TT I 43). In 's Heer-Arendskerke gaat
godsdienstverschil samen met dialectverschil (W i e r i n g e r m e e r II 6-7). Verschillen
tussen katholieken en protestanten vond ik ook te Achthuizen en Oude-Tonge
(BMDC 7, 41; RND 5, 29-31), Klundert en Lage-Zwaluwe. In Klundert zeggen de
i

katholieken nao de kerrek, in de kerrek, aerpels, gee te, de klundert, domenie, de
i

protestanten daarentegen nor kerrek, in kerrek, aorpele, gegee te, klundert en
i

domenee . Te Lage-Zwaluwe spreken de protestanten in het algemeen wat
langzamer. Volgens Kloeke spreken vele katholieke Groningers een velare R, terwijl
de overigen, zoals trouwens heel de omliggende streek, de linguale r kennen.
Daarnaast zien we soms vaak in meer geografische zin taalkundige met
confessionele grenzen samenvallen; zie bijv. K l o e k e 86, 170-172, N n l . T o n g v .
afl. 2, 148; W i n k l e r II 206 vlg.; O n d e r z o e k 264 vlg.; H o l l . E x p . inz. 196;
A. Weijnen, Geloofsverschil en Taalverscheidenheid in BN 6, 242-246; DBNS 4,
58-59. Minder overtuigend zijn dan die gevallen waar, zoals op Schokland bij het
protestantse Ens tegenover het katholieke Emmeleroord, het een tegenstelling
tussen slechts twee dorpen betreft.
Ook is er soms nog parallellisme met de politieke toestand. Zo behoorde tijdens
de republiek ook Ens, waarover wij juist spraken, aan Overijsel, en Emmeloord aan
Holland, later aan Amsterdam. In oostelijk Zeeuws-Vlaanderen hebben Axel,
Zaamslag, Terneuzen en Hoek, volgens W i n k l e r behoudens enkele katholieke
boeren die er
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wonen, een ander dialect dan het overig deel: men zegt er bijv. muus i.p.v. muis.
Deze vier plaatsen hebben als enige in oostelijk Zeeuws-Vlaanderen een overwegend
protestantse bevolking. Ze hebben echter ook staatkundig apart gestaan, want ten
tijde van de republiek vormden zij het committimus dat aan Zeeland behoorde, terwijl
de rest generaliteitsland was; ook is het gebied nooit duurzaam Spaans geweest,
terwijl Hulst met omgeving rond 1600 ongeveer vijftig jaar in Spaans bezit was.
Een zeer merkwaardig geval, dat heel sterk de invloed van de godsdienst aantoont,
levert het Westhoeks, inzonderheid het Fijnaarts. Aan de noordwestelijke grens van
Noord-Brabant vertonen Willemstad, Dinteloord, Fijnaart en Klundert een dialect
dat van de rest van West-Noord-Brabant afwijkt. Men zegt er gaoje i.p.v. gaode ‘ga
jij’ en heeft in de verkleinwoorden veel minder -ke-vormen, dus bakje, roampje,
kopje i.p.v. bakske, răŏmke, kopke. Welnu, van alle gemeenten ten westen van de
Donge zijn deze vier de enige met een protestantse meerderheid. Geen enkele
andere grenslijn valt hier verder met deze taal- en godsdienstgrens samen. Alle vier
zijn het kleigemeenten, maar dat is ook met bijv. Steenbergen en Zevenbergen het
geval. Alle vier hebben zij van de overstromingen tijdens en na de St.-Elisabethsvloed
zwaar te lijden gehad, maar dat geldt ook van Standdaarbuiten en Stampersgat. En
waar Klundert, Willemstad en Dinteloord heerlijkheden der Oranjes waren, geldt dit
ook weer van Steenbergen en Zevenbergen, maar nu niet van Fijnaart.
Het ethnische element kan beslissend geweest zijn waarom het gebied benoorden
de Bergse Maas, ook bijna volslagen protestants, niet de genoemde Hollandse
verschijnselen vertoont en Willemstad, Fijnaart, Klundert en Dinteloord wel, want
het gebied benoorden de Bergse Maas is na de St.-Elisabethsvloed terstond weer
bewoonbaar geworden, terwijl de Westhoekdorpen pas generatis later (weer) gesticht
zijn en nieuwe bevolking van elders hebben gekregen. Dit zal in Dinteloord,
Willemstad en Klundert, heerlijkheden van de Oranjes, vermoedelijk meer Hollands
bloed gebracht hebben dan in Fijnaart, dat tot het Markiezaat van Bergen-op-Zoom
behoorde. De taalkundige overeenkomst van Fijnaart met de drie andere
Westhoekdorpen moet dan zo verklaard worden dat Fijnaart later zo goed als geheel
protestants is geworden; cfr. A. Hallema, Hoofdtrekken uit de geschiedenis der
Nederlandsche Herv. Gemeente te Fijnaart-Heiningen 1587-1937 (1937), 14-15,
18, 40, 41. Ik herinner in dit verband aan de, weliswaar betwiste, traditie dat de
laatste pastoor van Fijnaart tot
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de hervorming zou zijn overgegaan, wat zoals bijv. in Sprang de
confessieverandering van het hele dorp veroorzaakt zou hebben; cfr. A. Hallema,
a.w. 14-15.
In het algemeen is dus de samenhang met de religie niet te ontkennen. De
verklaring ervan is tendele hierin te zien dat de confessionele grenzen vaak door
grotendeels dezelfde oorzaken bepaald zijn als de dialectgrenzen, ten dele ook in
het feit dat eenheid van geloof sterk tot aaneen- en afsluiting leidt.
Dat de nakomelingen van de Mennisten aan de Uiterweg te Aalsmeer een
opmerkelijk oud dialect spreken, is rechtstreeks te verklaren uit het feit, dat ze van
elders gekomen zijn; cfr. Jo Daan, Aalsmeerder baanbrekers, TT 5, 55.
De grenzen van woorden kunnen uiteraard ook rechtstreeks met de confessie
samenhangen. De Groningse betekenis van ‘dominee’ voor pestoor kan alleen op
protestantse bodem ontstaan. Omgekeerd schrijft P.J. Meertens Taalkaart paars in
OT 9, 157 vlg. het overheersen van purper in Noord- en Midden-Limburg en het
R.K. deel van Zeeuws-Vlaanderen, met enige aarzeling, aan de R.K. kerktaal toe.

§ 16. Stammen, stamgrenzen, stamhertogdommen en prehistorie
Er is een tijd geweest dat men de (oudgermaanse) stamverschillen zo beslissend
vond voor de dialectvorming dat men de hoofdindeling der dialecten daarop
baseerde. Dat deed bijv. J. te Winkel, Gesch. der Ned. taal (1901) § 8. Ook Van
Ginneken onderscheidde de Nederlandse dialecten in eerste instantie in Friese,
Saksische en Frankische. Men is daar later op teruggekomen. Immers men zag in
dat men vaak in een vicieuze cirkel had gelopen. Omtrent de nauwkeurige verbreiding
der oude stammen waren de gegevens al te schaars en het was veel te gewaagd
daar dialectgrenzen mee in verband te brengen. Bovendien had men de dynamiek
der dialectgrenzen ontdekt en formuleerde men de stelling dat onze
isoglossenstructuur tot op zijn vroegst laatmiddeleeuwse politieke grenzen te
herleiden was. K. Haag in Zs. f. hd. Maa. 1, 141 vond dat een verdwenen politieke
grens niet langer dan 300 jaar nawerkt; zie ook B a c h 27. Toch is men er later weer
op teruggekomen. Mitzka, Rooth, Frings, L. Wolff en H. Moser werken opnieuw met
stamgrenzen; cfr. W. Foerste Literaturbericht zur Sprachgeschichte Westfalens
1939-1952 in Westfäl. Forsch. VI, 233-234 en M i t z k a 13 vlg. H. Moser Stamm
und Mundart in: Zs. f. Mundartfor
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schung 20, 129-145 wijst er uitdrukkelijk op dat de dialectgrens soms met een
stamgrens samenvalt, zonder dat die door een territoriale grens gesteund wordt.
Ook dient opnieuw aandacht gewijd te worden aan de betekenis der oude gouwen
en stamhertogdommen. Zie hiervoor ook H.K.J. Cowan in LB XLVIII, 18 vlg. Frings
G r u n d l e g u n g 16 schrijft: ‘Bis heute zeigt Umfang und Begrenzung des
alemannischen Sprachraumes eine unverkennbare Aehnlichkeit mit der Gestalt des
Herzogtums Schwaben’. Men vergelijke op Karte 4 van G r u n d l e g u n g de
hertogdomsgrenzen met de isoglossen, bv. die van gān: gēn.
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Kaart 6a - Hertogdom en dialect

Zie verder de opvattingen van Cowan, aangehaald in de vorige alinea.
S c h i r m u n s k i 35 merkte op: ‘Nicht eines von diesen Merkmalen geht in die
Epoche des Stammeslebens der Westgermanen zurück, die der Völkerwanderung
vorausging’.
Dat laat echter volop ruimte voor invloed van de stamhertogdommen.
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Het is trouwens een feit dat sommige isoglossen alle eeuwen die we terug kunnen
gaan niet opgeschoven zijn. We mogen dan niet a priori aannemen dat ze in
evenzovele daarvoorliggende perioden zeker veranderd zijn. Het is daarom niet
ongerechtvaardigd, in nog steeds merkbare invloeden van oude stamverschillen die stammen moeten we ons natuurlijk niet als anthropologisch-onvermengde
raseenheden denken - te geloven. Daarbij moeten we ons zeker niet blindstaren
op de termen Frankisch, Fries en Saksisch enerzijds alsof daarmee oudere
tegenstellingen volmaakt hadden afgedaan, anderzijds alsof al wat men met bijv.
Franken en Saksen aanduidt, hechte eenheden zou vormen. Het is immers niet zo
dat ‘stammen’ als die van de Saksen en Franken zich tijdens de volksverhuizingen
in t.g.v. emigratie of uitroeiing volkomen verlaten gebieden gevestigd hebben; in
onze oostelijke streken bijv. valt er in de tijd van de ‘Volksverhuizingen’ niets van
een archeologische breuk te bemerken. Zelfs is het nog de vraag of we ons de gang
van die geschiedenis zo moeten voorstellen dat er nieuwe culturele eenheden
ontstaan zouden zijn door de overheersing van een kleine krachtige groep - de
geschiedenis toch geeft weinig aanleiding tot zo'n veronderstelling. Vermoedelijk
was het ook geen vredig versmeltingsproces tot een nieuwe eenheid. Slicher van
Bath wijst erop dat de daartoe noodzakelijke culturele centra in de kernlanden der
oude stammen ontbraken. In plaats van het traditionele beeld der volksverhuizingen
tekent B.H. Slicher van Bath, De Saksen in: BMDC 10, 37 vlg. alleen een tafereel
van vredige penetratie en enkele plundertochten. Begrippen als Frankisch en
Saksisch geven ons inderdaad wel heel weinig houvast. Zie hiervoor nog § 158 en
159. Op Romaans terrein heeft A. Brun de grens die midden door Frankrijk loopt,
op een etnografische factor teruggebracht; cfr. P o p 302.
Zeer voorzichtig moet men zijn met het gebruik van prehistorische gegevens.
Toch zijn soms de parallellen evident; cfr. E. Šturms, Die Ausgrabungen in Rutzau
und Bauske mit einem Exkurs Frühgeschichtliche Fundgruppen und heutige
Dialektgrenzen in Lettland und Litauen in: H. Kirchner, Ur- und Frühgeschichte als
historische Wissenschaft, Festschrift E. Wahle 1950, 63-75. Hier blijkt de zuidgrens
van de tahmische dialecten, op twee grafvelden na, met een prehistorische samen
te vallen. Ook valt de grens tussen het N.W.-Žemaïtisch en het Z.O.-Žemaïtisch
samen met de prehistorische grens van de Kurische bewoning. Šturms zegt zelfs
a.a.: ‘Aufgabe dieses Exkurses war, auf der Bedeutung der gegenwärtigen
Dialektgrenzen für die ethnische Deutung frühgeschichtlicher Kulturprovinzen
hinzuweisen’.
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§ 17. Economische factoren: marktverkeer
Bijzonder sterk is de invloed van de economische verhoudingen geweest. Van
Ginneken schreef OT 9, 317 over hun invloed in Drente, W e l t e r over die in het
gebied rond Eupen; zie ook L a n g o h r 81. Er schijnt dwars door Dongen een
dialectgrens te lopen, wat het gevolg moet zijn van het feit dat men ten westen
economisch op Breda georiënteerd is en ten oosten op Tilburg. Renders in BMDC
8, 27 merkt op dat Duizel, dat economisch op Eindhoven, en Hapert, dat economisch
op Tilburg georiënteerd is, opvallend van dialect verschillen. Het overigens Baroniese
dialect van 's-Gravenmoer wordt aan de Vaart iets oostelijker gekleurd (zoft ‘zacht’),
wat men zou kunnen toeschrijven aan de schippers die de turf naar Den Bosch
brachten. Voor andere vbb. van invloed van de economische verhoudingen in
Noord-Brabant zie men BMDC 8, blz. 5, 8 en 12-13.
Vooral Van den Berg (en in minder gevallen Mej. Hol en Broekhuysen) hebben
de invloed van het markten nagegaan. In Marktrayons en taalrayons DBNS 1 27
vlg. wist Van den Berg voor de schommelnamen vrijwel absolute samenval van
markt- en taalrayons aan te tonen. In BMDC 8, 8 wees ik een heel frappant geval
aan. Voor de feitelijke begrenzing van het Peellands dialect heb ik nog nooit een
andere verklarende parallel gevonden dan juist deze dat alle plaatsen waar Peellands
dialect gesproken wordt in Helmond ter markt gingen.
Uit de vergelijking der oude teksten en der moderne dialectgegevens voor het
woord ‘dikwijls’ blijkt, dat tussen 1500 en heden de vorm ducke in een groot
noordoostelijk deel van de provincie Gelderland is prijsgegeven en vervangen door
de vorm vake; cfr. V a n d e n B e r g 110. Bij nader toezicht merkt men, dat deze
en andere isoglossen min of meer concentrische bogen om de stad Deventer vormen
en dat vake reeds geruime tijd voor 1500 opgenomen was als dubbelvorm in het
vocabulaire van een aantal plaatsen die oorspronkelijk ducke hadden. Gezien nu
het feit, dat Deventer in de vijftiende eeuw zelfs vijf jaarmarkten had, die elk twee
tot drie weken duurden, mogen wij in de streek ten westen en ten zuiden van de
stad Deventer gerust spreken van oostelijke taalvormen, ingevoerd t.g.v. interlocaal
handelsverkeer met deze stad. Langs twee wegen, zegt Van den Berg, vond het
handelsverkeer van Deventer met het westen plaats. De ene liep langs de IJsel en
over de Zuiderzee, de andere over land, dwars over de Veluwe naar Amersfoort.
Nu is het opvallend dat juist in het gebied waardoor die landweg liep, oostelijke
taalvormen vaste voet hebben gekregen.
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Dat pleit ervoor, dat men deze overname van oostelijke taalvormen moet beschouwen
als een gevolg van het handelsverkeer tussen taalkundig verschillende gebieden.
Mej. Hol onderzocht de umlaut in de praeterita en participia van de sterke
werkwoorden in de omgeving van de IJsel. Deventer, de stad der jaarmarkten, heeft
die umlaut niet meer, Olst echter nog wel grotendeels. Het ertussen liggende
Diepenveen, eenmaal in zijn geheel - behalve voor Hengforden - parochiëel onder
Deventer behorend, is ook umlautsloos, maar zelfs Hengforden, hoewel eertijds
kerkelijk en wereldlijk onder Olst staande, heeft slechts uiterst weinig umlauten: zijn
blik was dus meer naar het zuiden dan naar het noorden gericht. En dit komt, omdat
de boeren er de producten van hun landbouw, maar vooral van hun veeteelt ter
markt brachten.
In het zuidelijkste deel van de Veluwe vond men omstreeks 1500 ducke en vake
naast elkaar, doch thans heeft dit gebied vake weer prijsgegeven voor het zuidelijker
woord. Als we ons afvragen, waar de inwoners van deze plaatsen zich aan die
zuidelijke invloed hebben kunnen blootstellen, denken wij als vanzelf aan Arnhem
en aan de invloed van het marktverkeer. Het volgende is zeer instructief. In Brummen,
Hal en Eerbeek zegt men tegenwoordig uitsluitend vake. De inwoners van de eerste
twee plaatsen gaan in Zutfen ter markt, die van de laatste plaats in Apeldoorn of
Zutfen. Zowel Zutfen als Apeldoorn is een vake-plaats. Ook in Loenen zegt men
vake en de inwoners van deze plaats gaan in Apeldoorn, Deventer of Zutfen ter
markt, weer allemaal vake-plaatsen dus. In Schaarsbergen echter zegt men duk:
de inwoners gaan dan ook niet ter markt in een vake-plaats, maar in Arnhem, waar
men zelf ook duk zegt. Men kan veilig aannemen dat de inwoners van Velp, Reden,
Ellecom, Dieren, Spankeren en Rozendaal, alle plaatsen waar alleen duk gezegd
wordt, in Arnhem ter markt gaan. De keus tussen ducke en vake is op de tweetalige
Veluwe derhalve door het marktverkeer bepaald; in de Veluwezoom is, tengevolge
van het marktverkeer met Arnhem, de oostelijke vorm vake prijsgegeven. Soms
helpt de geschiedenis van de markten ons de verschijnselen dateren. In 1826 gingen
Brummen, Hall en Eerbeek nog in Arnhem ter markt. Waar ze dat nu niet meer
doen, moeten ze dus het opvallende on-Arnhemse vake pas na 1826 gekregen
hebben; cfr. V a n d e n B e r g 68.
Dat gelijke markt gelijke vaktaaltermen meebrengt blijkt hieruit dat Holland, Brabant
en Dreischor overeenstemmende vlasserijtermen hebben, waar hun
gemeenschappelijke markt Amsterdam is; cfr. A.P.J.
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Brouwers, De vlasserij in het Nederlands van de eerste helft der twintigste eeuw
1957 blz. 157. Op blz. 158 wijst hij op de invloed van Kortrijk.
Ik kom niet meer terug op het geval van dialecteenheid tussen de Groninger
veenkoloniën en Drente beoosten de Hunze, waar immers ook ethnografische
(nederzettingshistorische) en economische eenheid mede correspondeert. Ook ga
ik slechts rakelings voorbij aan de dialecteenheid tussen West-Drente, Steenwijk
en Stellingwerf, die zeker samenhangt met het feit, dat Stellingwerf eenmaal tot de
pagus Threant en kerkelijk onder het decanaat Drente heeft gehoord en er een
culturele band tussen genoemde drie gebieden bestaan heeft, maar waar men toch
ook niet moet vergeten, dat Steenwijk eeuwenlang de marktplaats is geweest van
Stellingwerf en West-Drente, omdat het contact met het zuiden en oosten grotendeels
over Steenwijk tot stand kwam: de wegen die op de 17e- en 18e-eeuwse kaarten
getekend staan, wijzen nog daarop. In het algemeen merken wij nog op, dat alle
zich-richten-op-steden, waarover wij nog uitvoerig in § 23 en 144 zullen spreken,
voor een groot gedeelte een kwestie van economische betrekkingen is, al zal
(volgens anderen) het als cultureel-superieur aanvoelen ook een belangrijke factor
geweest zijn.
Een merkwaardige illustratie van de invloed van de economische factor is dat de
stad niet alleen cultuurtaalvormen of haar eigen vormen, maar door invloed van de
markt ook vormen van de omgeving uitstraalt; cfr. S a s s e n 317. J. Broekhuysen
wijst er in DBNS I, 104 op dat mot(te) voor ‘zeug’ in de Graafschap vooral voorkomt
in die plaatsen welke tot de marktrayons van Zutfen en Doetinchem behoren, zodat
hij het daar als een jong markt- en verkoperswoord beschouwt.
Voor verdere vbb. van de invloed van het markten zie men nog DBNS I, 117, vlg.,
TT 1, 6 vlg. (hier komt ook het winkelrayon ter sprake), H o f 48, DBNS I, 104, BMDC
8, 12-13.

§ 18. Expansie
Lit.: K. Heeroma, Opmerkingen over de methode der expansiologie, NTg
33, 60 vlg. H o l l . E x p . , A. Weijnen, Taalgeografie en interne taalkunde
1951, R.P. Meijer, Dialectstudie in Nederland, in Studies in language and
literature, presented to Augustin Lodewijckx (stencil z.j.) 83, W. Gs
Hellinga, Het stadsfries en de problemen van het ontstaan van bijzondere
stadsdialecten in BMDC 4, 27-41, W. Gs. Hellinga, Waarom de ouwe
muis-huis-kaart niet zo heel erg trouw is, TT 5, 129 vlg. (hierop een
antwoord van Kloeke in Ts 72, 67 vlg. en Med. Ned. Akad., Lett. N.R.
LXII, 10 vlg.). Voor ernstige bezwaren tegen expansiologie zie ook nog
Leenen in: TT XIII 45.
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De term expansie schijnt afkomstig van K. Jaberg, die in 1908 als eerste in
Sprachgeographie van Expansionsbilder sprak. Bij ons heeft Kloeke de term in
verband met de Hollandse expansie ingang doen vinden. Later, in NTg 47, 7
gebruikte hij de termen ‘golven’ en ‘zenders’.
Onder expansie verstaat men het verschijnsel dat taalvormen worden
overgenomen van een bepaald milieu, omdat dit milieu als superieur wordt aanvaard,
politiek, cultureel, kerkelijk, economisch, justitiëel. Heeroma noemt in Ts 57, 291
(zie ook Ts 65, 266 vlg.) een dergelijke invloed die afhankelijk is van het ‘gewicht’
van het centrum en van beschaafden uitgaat, coterievorming en spreekt alleen van
expansie als volkstaal zich verbreidt, hetgeen hij afhankelijk acht van bevolkingsen verkeersdichtheid. Men onderscheide in ieder geval van de expansie de
1
kolonisatie , waarbij niet de superioriteit of het verkeer maar de vestiging
taalvernieuwing veroorzaakt. Zie bijv. W. de Vries in V e r b r e i d h e i d 70, die in
het algemeen niet gaarne aan invloed door hogere cultuur, maar aan invloed wegens
volksrijkdom denkt. Min of meer onderscheiden zich binnen de expansie de
techniekreflex en modereflex, beide samen te vatten als zaakdwang, waarbij met
een verbetering van een techniek of van het product of met een nieuwe mode de
klank maar vooral het woord overgenomen wordt van hen die de verbetering of de
wijziging tot stand brachten. Men kan dit aantreffen bij namen bijv. van kledingstukken
en huisraad. Zo is het ww. gieren in Z.O.-Drente geïmporteerd door
landbouwonderwijs en pers, en steunend op dit woord begint ier zich nu ook te
verbreiden, cfr. N a a r d i n g 143. Zo brengt Heeroma in DBNS 6, 33-39 de gelijkheid
van naam van de egel in een groot deel van Drente en Westerwolde
(iegelkoar(e)-kourte) met het feit in verband dat de egel al vroeg een dier geweest
is dat waarde bezat voor de techniek van het kammen of kaarden van de wol. In
een dergelijk licht beschouwt K. Heeroma in Akademiedagen VIII 105 ook sommige
benamingen van de lisdodde. ‘De lisdodde is meer cultuurwoord dan men misschien
op het eerste gezicht zou denken, want het pluizige materiaal werd vroeger wel
gebruikt als kussenvulling’. Vermoedelijk komen ‘vaktermen’ als ‘big’ en ‘rogge’
eerder voor substitutie van G door g in aanmerking, dan woorden als ‘mug’ en ‘rug’
(S a s s e n 253). In BMDC 15, 14 wordt met betrekking tot het begrip ‘klomp’
uiteengezet hoe de zaakgrens

1

In Opmerkingen over de methode der expansiologie NTg 1939, 60 vlgg. had Heeroma nog
minder gelukkig de drie begrippen kolonisatie, handelsverkeer en territoriale gezagsuitoefening
in expansie samengevat.
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verschuift met de woordgrens. In het Z.W. van Drente is eemter de benaming van
het ‘eenpaardstrekhout’. Het feit dat in het Hoogeveense knuppel wordt gezegd,
wordt door S a s s e n 286 verklaard uit het feit dat het woord tegelijk met het daar
eertijds onbekende paard door Groningers ingevoerd is. In de noordwestoverijselse
plaatsen waar het paard een jonge verschijning is, zegt met niet als in Z.W.-Drente
vul (of vullen) maar veulen (Sassen 280). Andere voorbeelden dat een woord zich
met de ‘zaak’ verbreidt, zijn te vinden bij R o u k e n s 169, 126, 115, BMDC 15,14.
Mej. J. Daan acht het in DBNS 4, 99 waarschijnlijk ‘dat de verenging van de betekenis
van teems tot melkzeef beperkt is tot het echte zuivelgebied’, m.a.w. van de techniek
van de zuivelbereiding afhankelijk is.
In de Kleine Atlas van de Klomperij meent J. van Bakel een Meierijse expansie
te kunnen aanwijzen op de kaarten van dopbeitel (blz. 67), koppelmes (blz. 132
vlg.) en varshaak (blz. 66 vlg.). Bij het laatste voorbeeld wordt die expansie bewezen
door het vokalisme.
De grotere verbreiding van bēse tegenover bēre (bēze wordt in West-Munsterland
praktisch alleen van tuinbessen gebruikt, de wilde heten er doorgaans bēre) wordt
door Foerste wel terecht uit de betekenis van bese als markt- en cultuurwoord
verklaard; zie F o e r s t e 80. Heel verstandig konstateert K. Fokkema, Taalatlassen
moeten gebruikt worden D.B.N.S. XI 82: ‘Vergelijken we de verhoudingen bij wrat
met die van gras, dan valt het op, dat noch in Groningen, noch in Oostfriesland de
Nederlandse cultuurtaal wrat heeft weten in te voeren, hoewel wrat in de 12de eeuw
reeds door Nederlandse kolonisten naar het Oosten van Nederduitsland is
meegenomen. Wrat is toch minder cultuurwoord dan gras.’
J. Naarding Sekelnötesacker DB IX 97 vlg. spreekt, waar uit de zeiskaart blijkt
dat zwao in Drente gebruikt wordt ‘voor heel dat deel van het gewest dat afwatert
naar Groningen’, bij dit zwao van Groningse expansie. Het voorkomen van dit woord
moet een gevolg zijn van de agrarische vernieuwing; immers in 1556 wordt te Wittem
bij Assen ‘meigen mit der swaede’ verboden. Zie voor de invloed van de technische
vernieuwingen op de woordenschat ook: E. Schüle, La terminologie du joug dans
une région du Plateau Central: Rom. Helvetica no. 14, 1939, 178-193.
Een zeer bijzonder geval van zaakdwang zien wij in het verschijnsel dat de naam
van een heilige rond de plaats waar hij speciaal vereerd wordt, in soortnamen
verschijnt. De sering wordt in een groot deel van België sintjorisbloem genoemd.
De verklaring is te zoeken in het

A.A. Weijnen, Nederlandse dialectkunde

98
feit dat St.-Joris in Alken, in bedoeld gebied gelegen, een kapel met een klokje heeft;
cfr. B l o e m n a m e n 186. Zie voor makraasbloemen ibid. 187 en voor
sintservaasbloem ibid. 188. Voor de invloed van St.-Jan zie men Donum lustrale
catholicae universitati noviomagensi oblatum 1948, 215-216, voor invloed van St.
Victor § 149, ibid 216 en R o u k e n s 246-248. Het daar besproken fichtere komt
blijkens dialectvragenlijst nr. 15 ook in F 171 Lunteren voor in de betekenis ‘de week
vacantie na een jaar dienst hebben.’
Het is erg verleidelijk om bij isoglossen die op de kaart min of meer als cirkels
rondom een stad liggen, aan expansie te denken. L. Grootaers en J.L. Pauwels in
HCTD 4, 141 vlg. menen bijv. dat in Zuid-Nederland het type lieveheersbeestje
vanuit Brabant door lievevrouwsbeestje verdreven is, omdat lieveheersbeestje nog
in een cirkelomtrek rond het centrum van Brabant ligt. Heeroma geeft zelfs de
methodologische raad om eerst in de geschiedenis te zoeken naar expansiegebieden
van een stad en dan op de taalkaarten reflexen aan te wijzen. Bij herhaling zegt hij
dan ook dat hij bepaalde expansies uitsluitend op grond van de taalkaart aanneemt.
In NTg 1944, 50 meent hij uitsluitend op grond van het kaartbeeld dat, waar naaf
het oude algemeen-germaanse woord is, busse een Vlaamse en dom een Brabantse
expansie aanwijst: zie ook TT 5, 39 en 44 en Heeroma, Oostned. Taalprobl. 290.
Hij gaat zelfs zo ver dat als hij op een bepaalde kaart een expansie meent te hebben
aangetoond en hij op een andere kaart een gedeelte van een isoglosse hetzelfde
verloop ziet hebben als bij het expansiewoord, hij dan ook al tot expansie concludeert.
Zo ziet hij HCTD 10, 113 vlg. dat deem en strekel samen hetzelfde gebied bestrijken
als winder bezuiden de grote rivieren en omdat winder volgens hem een reflex van
Brabantse expansie is, moeten deem en strekel dat nu ook zijn. Andere vbb. zie
men in TT 5, 44 en 46. Waar Heeroma echter Overijsels grös op grond van het
kaartbeeld uit het oosten laat komen (wat ik BMDC 12, 3-4 bestreed), zou ik omdat
grös eigenlijk juist niet-Westfaals is (vgl. BMDC 15, 46) veeleer het tegendeel
concluderen.
Men moet echter bij woorden voor begrippen die toch wel ver buiten de cultuursfeer
liggen als hoornpitten, wratten en spinnen voorzichtig zijn met de geografische
verbreiding door cultuurhegemonie te willen verklaren (Kieft 17; R.R. Bezzola Von
rana zu crine in Romana Helvetica 20, 453 vlg.). Het betekenisveld is dus van groot
belang. Trouwens in A l b u m G r o o t a e r s 193 bekent Heeroma dat naarmate
een taalelement meer in de gevoelssfeer leeft en dus naar vorm en tekenwaarde
meer van ogenblik tot ogenblik variabel is, het over het
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algemeen in zijn geografisch beeld minder bruikbaar zal zijn voor expansiologische
verklaringen. R o u k e n s 363 geeft als zijn mening dat het bij bloemnamen
doorgaans niet gemakkelijk zal zijn, het probleem van de woordbewegingen of
cultuurstromingen zonder historische feiten uit de kaart alleen af te lezen; hij ziet
echter terecht de kans groter bij de namen van cultuurplanten.
Uiteraard zal men ook de chronologie goed in het oog moeten houden. Naarding
wordt bijv. door S a s s e n 321 erop opmerkzaam gemaakt dat hij te lichtgelovig is
geweest om in Meppel een expansiehaard te zien, waar de plaats zo jong is. En
hoewel vuur in de middeleeuwen niet in Z.-Holland doch wel in Utrecht voorkomt,
thans echter ook in het oosten van Z.-Holland, kunnen we moeilijk aan Utrechtse
expansie denken, daar Utrechts rol op het eind van de middeleeuwen wel uitgespeeld
was.
Expansieverklaringen laat men soms wel steunen op de afgeleide aard van de
betekenis van het betrokken woord, dat daardoor als jonger wordt beschouwd. Zo
onderstelt Heeroma in HCTD 10, 175 dat deem jonger is dan uur, omdat het met
gedijen samenhangt. Maar men kan het beter naast got. daddjan ‘zuigen’ zetten en
dan is zijn betekenis evengoed oud te noemen. Zie voor een andere etymologie
van deem nog HCTD 11,331.
Een sterk argument voor ontlening (wat overigens nog niet met expansie gelijk
te stellen is), is het onklankwettige karakter van het betrokken woord. In Zuid-limburgs
mouterouf ‘mol’ wijst de f i.p.v. verwachte p op het heterochtone; cfr. R o u k e n s
388. Zodra we echter in de sfeer van het klankwettige komen, bijv. als men een
conditionerende klankwet kan aanwijzen, wordt de gedachte aan expansie
onwaarschijnlijker. Dit is bijv. het geval met uu voor û in Friesland (cfr. § 57) en de
representanten van ogm. eu in Holland (ie in de gevallen zonder i of j in de volgende
lettergreep, maar ook vóór r; cfr. V e r b r e i d h e i d 54 vlg.). Kloeke erkent in NTg
46,94 wel dat een bepaalde klankwet ‘in de mode’ kan komen maar zegt dat we
dan ‘de autochthone drijfveren onmogelijk buiten beschouwing kunnen laten’. K.
Heeroma, De ou-diftongering in het Nederlands, Ts LXIV, 121 vlg. meende als bewijs
voor de Brabantse expansie in het Hollands naar voren te kunnen brengen dat
verscheiden conservatieve Hollandse dialecten als het Markens, Volendams en
Aalsmeers voor w nog uu i.p.v. ui vertoonden, en Tessel ö. Maar juist die
conditionerende w verzwakt de gedachte van vreemde import. Het in Noord-Holland
echte volkswoord sluw in de vorm sluuf en met de betekenis: dun,
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schraal, smal (K. Heeroma in: Ts 64, 123) kent trouwens daar nergens ou. Ook de
Utrechtse ui juist voor v in bijv. duiven ‘duwen’ pleit voor autochthone ontwikkeling,
immers de w was hier al in v overgegaan, voor û > ou kon worden (zie voor de hoge
ouderdom van de overgang van w > v § 88).
Het is dan ook mogelijk dat een woord een afwijkende klank vertoont, zo bijv. in
een gedeelte van Z.-Holland uur voor ‘uier’ tegenover huis, muis en buigen, niet
omdat dat ene woord zich bijzonder tegenover een bepaalde expansie zou
verhouden, maar als gevolg van het spel der klankwetten. Wat uur betreft, is het
n.l. zo gelegen dat uur teruggaat op een ouder uuder. Waar nu in Brabant uit de d
een j ontstond, kon uujer normaal met de diftongering meedoen en uier worden.
Waar in Holland echter d vroeg spoorloos verdween en e in uu opging, ontstond al
vóór de diftongeringsperiode uur en vóór r diftongeert een ui, ie of oe in een Hollands
dialect nu eenmaal niet. Het lijdt dus geen twijfel of de isoglosse van de ontwikkeling
der intervocalische d determineert die tussen uur en uier. Tekenend in dit verband
is het (gedeeltelijke) parallellisme met luur en tuur; cfr. Weijnen Taalgeografie en
interne taalkunde 4. Ik zou er ook nog op kunnen wijzen dat in het gebied van de
grote rivieren (oostelijke Betuwe, Land van Cuyk en Rijk van Nijmegen) bij uier de
diftongen aanzienlijk verder voorkomen dan bij muis. En anders dan Heeroma HCTD
10,169 verklaar ik dat weer door fonetische condities, het t.g.v. d-syncope in
hiaatpositie komen van [y.].
De waarschijnlijkheid van de gedachte aan een expansie wordt verhoogd, wanneer
ook op andere taalkundige wijze de expansie zich openbaart. S a s s e n 254-255
vond bijv. voor een Groninger expansie steun waar hij het gebied kon aanwijzen
waar in Drente met de stad Groningen bedoeld wordt. Heeroma bepleit in Ts 61,13
vlg. het karakter van Brabantse expansie bij ge- in Utrecht eensdeels op grond van
het kaartbeeld en overeenkomst in kaartbeeld met die gevallen waar hij ook aan
Brabantse expansie gelooft, maar anderdeels omdat waar in Utrecht zich allerlei
andere palatalisaties voltrokken hebben (agi > ei, kîn > tje, enz.), ge- dus als een
nieuw vreemd invoerproduct verklaard kan worden. Ook wordt de taalkundige
terrasvorming (Staffellandschaft; Kloeke NTg, 47, 8 spreekt, overigens niet in
samenhang met het begrip expansie, zonder meer van ‘taallandschap’) wel als een
bewijs voor expansie gezien; zie L a n g o h r , M i t z k a 30. Wij hebben hiermee te
doen als linguistisch nauw samenhangende verschijnselen - umlauten,
klankverschuivingen, enz. - duidelijk con-
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centrische grenscirkels vertonen, zodat hoe verder men van een middelpunt weggaat,
des te minder het aantal overeenkomsten is. Een voorbeeld van een Staffellandschaft
vertoont de umlaut in Noord-Brabant, die in intensiteit van oost naar west afneemt;
cfr. O n d e r z o e k , hoofdstuk 2. Een ander voorbeeld levert het in § 97 behandelde
verschijnsel. Waar Terpstra TT 4, 101 vlg. het voorkomen van de scherpe spiranten
i.p.v. de zachte in en rond Nijmegen beschrijft, grondt hij zijn expansieverklaring op
zowel locale als temporele als graduele differentiatie. Hoewel geen der drie gegevens
de expansie afdoende bewijst, is het geheel wel erg suggestief.
Het pleit sterk voor expansie wanneer een woord dat in een voor een bepaalde
streek onklankwettige klankvorm verschijnt, niet eens begrensd wordt door zijn
wel-klankwettige correspondenten. Dit geldt bijv. van mich in het mich-kwartier, dat
er niet uit mik verschoven is, aangezien het anders moeilijk verklaarbaar zou zijn,
waarom er geen rand van mik-vormen tegenaan ligt; cfr. K l o e k e 30.
Voor nog een ander geval van linguistische argumentering om expansie af te
wijzen en met interne ontwikkeling te verklaren zie K. Fokkema, Uit het spel der
klanken (1952) 9-11. Een voorbeeldige bewijsvoering dat men du in Limburg niet
als expansie vanuit Keulen mag zien, is te vinden in TT I, 132 vlg.
In § 26 wordt nog betoogd hoe structurele factoren het kaartbeeld kunnen
beïnvloeden. Wij hebben dan niet te doen met expansie t.g.v. culturele of andere
suprematie maar met aanzuiging om een structurele nood te verhelpen.
Uiteraard is een expansietheorie natuurlijk het hechtst gefundeerd, wanneer in
het gebied waar men een vorm (x) door expansie ingevoerd acht op grond van
kaartbeeld en historie, de taaldocumenten inderdaad voor vroegere tijden een andere
vorm (y) vermelden. Kloeke heeft steeds op de waarde van deze getuigenissen de
grootste nadruk gelegd; zie het Voorwoord in K l o e k e .
In H o l l . E x p . 190 vlg. heeft Kloeke de gedachte aan een expansie van
uu-woorden proberen te staven met de overweging dat huus verder voorkomt dan
muus. Hij wees erop dat men ook te letten heeft op de betekenis en dientengevolge
de frequentie van de woorden. Hierop is gereageerd door J a n s s e n 94 vlg. Vaak,
bijv. bij bruid, tuin, vuist, duif klopt de verbreiding van de uu-uitspraak niet met de
frequentie. In het algemeen begunstigt groter frequentie geen beïnvloeding door
cultuurvormen. Gevolgen van absolute grote frequentie zijn: afslijting, voorlijkheid
wat betreft de fonetische ontwikkelingen
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en weerstandskracht tegenover analogievormingen. Aldus verklaart men afzonderlijke
ontwikkelingen van hulpwerkwoorden, het bewaard blijven van het sterke werkwoord;
Pauwels verklaart zo ook de n- loosheid van de neutra [klā, sxuə] tegenover [γryn,
broan, făn] te Aarschot uit de groter frequentie van de eerste twee; cfr. HCTD 18,
92. Doch overigens zegt J a n s s e n 101 terecht: ‘De voorloopers-d.w.z. vormen
met cultuurtaalinvloed - zoeke men niet bij de woorden die in intercommunaal verkeer
frequent zijn zonder meer, doch bij de woorden die in officieel en intercommunaal
verkeer een aanzienlijk hoogere frequentie hebben, dan in het locaal en huiselijk
verkeer. Niet het absoluut, doch slechts het relatief frequente intercommunaal gebruik
zal hier m.i. doorslaggevend kunnen zijn’. Dus juist weinig gebruikte woorden hebben
de meeste kans, onder vreemde invloeden te bezwijken; zie ook H o f 39. Waar de
‘zaak’ betrekkelijk ‘vreemd’ is, kan men dus licht ‘vreemde’ namen of vormen
verwachten. H o f 85 en 88-89 verschaft voorbeelden met betrekking tot de namen
van de ‘kievit’ en de ‘reiger’.
In het algemeen worden expansies op kleine schaal grif aanvaard. Zo zijn er
vanuit Maastricht, Venlo, Zutfen, enz. Heel voorzichtig uit Kloeke in NTg 47,12 zich
met betrekking tot de mogelijkheid van een Haagse, Rotterdamse en Dordrechtse
expansie. Er zijn trouwens verschillende gevallen van steden die niet die typische
op expansie wijzende isoglossenstructuur in de nabijheid hebben; cfr. § 23 en 144.
Voorzichtigheid is evenwel geboden bij expansies over een groot gebied, bijv. bij
1
veronderstelde Hollandse, Vlaamse, Brabantse, Keulse, Westfaalse expansies.
K r a n z m a y e r blz. 8 schrijft: ‘Schon hier sei ausdrücklich hervorgehoben, dasz
das reihenweise Einsickern fremdsprachiger Laute in deutsche Mundarten stets
kleinräumig bleibt’. Vooral zij men voorzichtig wanneer het praktisch uitzonderingloze
klankrepresentaties betreft. A. Meillet, Caractères généraux des langues
3

germaniques , 13, wijst erop hoe vaak zonder onderlinge beïnvloeding verschillende
talen een zelfde ontwikkeling doormaken, gegeven ‘l'identité des tendances héritées’.
Het is dus geenszins noodzakelijk, bijv. de Utrechtse verkleiningswoorden op -ie
na labialen en dentalen met Heeroma aan Hollandse expansie toe te schrijven,
temeer waar hij op een andere plaats erkent dat Zeeland, Zuid-Holland, Utrecht

1

In HCTD 10, 113 vlg. spreekt Heeroma ook van een (gieder-) expansie vanuit het Rijn- en
Maasgebied. De haard wordt hier niet eens aangegeven. Waar hij in TT 5, 20 vlg. een
IJselexpansie en een Eemsexpansie memoreert, heeft men eigenlijk met de geleidingsfunctie
van deze rivieren te doen.
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en de Veluwe oorspronkelijk een homogeen gebied gevormd hebben op het punt
van de verkleiningsuitgangen. Want waarom zou in andere delen van dat
oorspronkelijk homogene gebied de -ie niet kunnen ontstaan door dezelfde interne
oorzaken als die in Zuid-Holland werkten. In het Katwijks is trouwens het oude
systeem duidelijk intern gewijzigd, men heeft daar de -ie-vormen alleen in het mv.
en bij adverbia en naamsgenitieven; cfr. V o l k s t a a l 31-32 en 64-65. Ook het
Wierings kent trouwens een aantal -ie-verkleinwoorden; cfr. D a a n blz. 193. Moeilijk
te beoordelen zijn vormen als braifie, druppie, in de Veenkoloniën bij S c h u r i n g a
165. De -ie in Culemborg schijnt wel jong te zijn; cfr. A u s e m s blz. 79.
Ook Brouwers maant tot voorzichtigheid bij verklaringen met expansies: ‘Dat de
overeenkomsten in woordgebruik niet kunnen worden verklaard uit een rechtstreekse
maar kortstondige invloed van de ene streek op de andere, maar het resultaat
moeten zijn van een voortdurend contact, kan door verschillende voorbeelden
worden aangetoond.’ (A.P.J. Brouwers, De vlasserij in het Nederlands van de eerste
helft der twintigste eeuw, 1957, 158).
1
Waar de verklaring niet met behulp van de expansiologie gegeven kan worden ,
dringen zich verscheiden andere verklaringen aan ons op. Ten dele valt er rekening
te houden met kolonisaties waarbij men dus nog altijd met vreemde invloeden te
maken heeft, ten dele echter ook met fonetische factoren die voor een gedeelte
door een articulatiebasis verklaard kunnen worden, hetzij deze van erfelijke dan wel
van structurele aard is, ten dele kunnen ook andersoortige structurele factoren ten
grondslag liggen. Waar Klatter in Groningen een westelijk kiend en joe verder in het
2
oosten aantrof dan Schuringa, betrappen wij waarschijnlijk geen expansie (kiend
en joe staan juist verder van het A.B. af) en ook geen immigratie (Friese immigratie
tot op het Hogeland is er weinig); Overdiep ziet het voortdringen van de ie in kiend
als een kwestie van een erfelijke articulatiebasis (een belangrijke aanwijzing geeft
hij in V o l k s t a a l 141) en de opkomst van joe (structureel) als een functieuitbreiding
van deze vorm, die oorspronkelijk een verbogen naamval was; cfr. V o l k s t a a l
136 vlg.
Uiteraard kunnen deze factoren ook met de ontlening samengewerkt hebben.
C.B. van Haeringen Netherlandic language research 90 stelt zich t.a.v. diftongering
van î en û op dit bemiddelend standpunt.

1
2

Zie nog speciaal de waarschuwingen in A. Weijnen Taalgeografie en interne taalkunde 1951
en E. Sapir Language z.j. hs. 9.
Zie echter G.G. Kloeke, De beleefde Friese aanspraak met jou 1941, 8-9, 55.
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Kloeke in DBNS 4, 56 wijst op dezelfde mogelijkheid waar men in Overijsel van
koppien op koppie overgaat.

§ 19. Verkeer en verhuizingen, ander bloed, taalbiologie
Aangezien verkeer de mensen bij elkaar brengt, moeten verkeerswegen,
verkeersaders, verkeersintensiteit en verkeersgrenzen invloed uitoefenen ook op
de taal. In § 14 is over de invloed van de rivieren als verkeerswegen gesproken,
daarnaast werkten ook de landwegen, vooral als het kleinere dialecteenheden betrof,
verbindend; cfr. V e r b r e i d h e i d 80. Naar aanleiding van de invasie van het Frans
in het Roannais merkt S. Escoffier, Remarques sur le lexique d'une zone marginale
1958 p. 115 op: ‘Le courant, parti des pays de langue d'oïl (sous préjudice de l'action
du français de Paris, bien entendu), a suivi une voie de pénétration naturelle, orientée
nord-ouest-sud-est, celle qu'empruntent la voie ferrée Roanne-Paris et la route
nationale no. 7’. En in een noot voegt hij hieraan toe: ‘C'était, déjà, le chemin que
suivaient les routes gauloises et romaines, notamment la route romaine de Lyon à
Limoges’. In § 170 wordt de aandacht gevestigd op de invloed van de oude
verkeersweg van Antwerpen over Oudenbosch naar Dordrecht. De Uerdingerlijn
volgt voor een groot gedeelte de grens tussen Loon en Brabant, maar in het Zuiden
loopt de grens westelijker op Brabants gebied; L a n g o h r 82 schrijft dit toe aan de
invloed van de oude Romeinse en Frankische weg:
Tongeren-Tienen-Leuven-Brussel-Gent-Brugge. Onlangs wees Stevens in TT V 94
vlg. in zijn studie over de ‘ovenpaal’ op de paal-voorposten in Diest, Tienen en
Zoutleeuw en zag een oprukken langs de steenweg Leuven-Diest en de weg van
Leuven naar Tienen. Hendrikkapelle en Welkenraat blijken Akense invloeden
ondergaan te hebben; L a n g o h r 74 schrijft dit hieraan toe dat ze aan belangrijke
verkeerswegen naar deze stad gelegen zijn. J. Langohr, Het land van Overmaas,
zijn volkstaal, zijn kultuurtaal in VMVA 1939, 153 meent dat de Romeinse weg
Keulen-Stolberg-Walhorn-Balen-Verviers-Theux-Reims zowel Ripuarisch als
Romaans taalgoed geleid heeft. Het gebrek aan scherpte van de dialectische
verdeling van Drente in een noordelijke en een zuidelijke helft (de noordelijke
dialecten noemen de ‘zeis’ swao, de zuidelijke zaene, zaende, zende; de noordelijke
noemen de ‘es’: es of aes, de zuidelijke nes, de noordelijke de ‘schoven’ hokkn, de
zuidelijke gastn, gaastn, enz.) moet in niet geringe mate toegeschreven worden aan
de betekenis van de verkeers-
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weg Groningen-Coevorden over de Hondsrug. Voor andere mogelijke invloeden
van het verkeer zie o.a. Kloeke 90. W. de Vries neemt in V e r b r e i d h e i d 67 vlg.
aan dat de Kolhamsters bepaalde trekken van hun dialect meegebracht hebben uit
de streek waar ze gingen werken. Het dialect van Haskerhorn in Friesland verandert
volgens H o f 22, doordat de jeugd in Joure school gaat, er cursussen volgt en daar
aan het verenigingsleven deelneemt; zie ook H o f 104.
Omgekeerd zijn er duidelijke gevallen waar verkeersobstakels, moerassen,
wouden, een spoorlijn (!) met isoglossen samenvallen. Voor de invloeden van
moerassen en wouden verwijzen wij naar § 14, invloed van een spoorlijn wordt
vermeld bij V. van Nispen Verkenningen op het gebied van taal en taalonderwijs
1946, 19: in Tilburg is de spoorlijn die de stad in een noordelijke en een zuidelijke
helft scheidt oorzaak zoal niet van het ontstaan dan toch van het voortbestaan van
dialectverschil tussen de twee helften.
Sommigen nemen echter tegenover het toverwoord verkeer een aarzelende
houding aan. A. Hübner Die Mundart der Heimat 1925, 27 maakt een duidelijke
restrictie: ‘Natürlich sind es auch heute noch Verkehrsmomente, die die
Sprachentwicklung bestimmen, aber Momente mehr wirtschaftsgeographischer Art:
Märkte, Städte, Eisenbahnen, Fabriken sind heute wichtiger als Verwaltungsgrenzen’.
C. Gronlund-Kellnberger, Binnenwanderung und Sprache in Niederdeutsche
Mitteilungen 5, 74 vlg. meent dat het hele begrip verkeer, waar B a c h mee werkt,
erg vaag is en dat verkeersgrenzen praktisch hetzelfde zijn als politieke grenzen.
H. Moser Stamm und Mundart in Zs. f. Mundartforschung 20, 140-141 vindt het
alleen rekening houden met verkeer te positivistisch. Er werkt bij de dialectvorming
ook ‘Gruppengefühl’. Er is ook een afsluiting tegenover het vreemde. Men volgt niet
alleen na, men wil ook anders zijn. ‘Das Prinzip der Übertragung und der
Nachahmung steht in einer polaren Spannung mit dem des Gegensatzes’. Zie ook
H. Moser in Actes du congrès international d'ethnologie régionale Arnhem 1955
(1956) 95-96.
‘Het is... de vraag of aan (het) “verkeer”, dat veelal doorgaand en dus ephemeer
van aard is, wel die overwegende rol in taalkundige zaken toekomt, die men het
veelal toebedeelt’ (G.G. Kloeke Gezag en norm bij het gebruik van verzorgd
Nederlands 1951, 8). De straten liepen in de middeleeuwen niet door de dorpen
maar als verkeersstraten over eenzame kammen en door onbewoonde streken, en
de rivieren, bij uitstek verkeersgeleiders, hadden veelal overstromingsgebieden,
zodat er ook aanleiding is om aan deze een scheidende functie
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toe te kennen; cfr. Kloeke in Ts 68, 224 vlg. C. Gronlund-Kellnberger, a.a. 74, 101
vraagt veeleer bijzondere aandacht voor de migratie (Binnenwanderung). Met cijfers
toont zij aan dat die tegenwoordig zeer intens is. Zie hierover ook Kloeke in Ned.
N.A. Lett. N.R. 4,4 nr. 17 blz. 2 vlgg. De juistheid van de verklaring door migratie
wordt volgens C. Gronlund-Kellnberger a.a. 86 vlg. bewezen door de taalkaarten.
Als het verkeer hoofdzaak was, dan moesten er lange linten langs de verkeersstraten
liggen. Maar dat is doorgaans niet zo, en waar er wiggen zijn, zijn ze kort en lopen
ze door dichtbewoonde dalen. S c h i r m u n s k i 144 wijst er op dat ook Mitzka aan
de invloed van het verkeer twijfelt omdat de grote handelswegen niet van nederzetting
tot nederzetting liepen en deze dus niet konden beïnvloeden.
Vestiging met zijn speciale vormen uitzwerming en kolonisatie moet scherp
1
onderscheiden worden van cultuurexpansie . Deze laatste berust op navolging van
een hoger geschat voorbeeld. De gevolgen van vestiging of kolonisatie berusten
op verplaatsing van bevolkingsgroepen, waarbij er taalmenging van gelijkwaardige
partners is.
Van Blokzijl wordt gezegd dat het geen Overijsels spreekt, omdat het oorspronkelijk
eigenlijk een Hollandse nederzetting is: cfr. G.G. Kloeke, Een oud sjibboleth: de
gewestelijke uitspraak van ‘heeft’ (1956) 25. V a n d e n B e r g 38-40 schrijft het
naast elkaar voorkomen van dicke en vake in de M.E in Kampen aan verhuizingen
van elders naar Kampen toe. Zie ook H o f 104 voor de oostelijke vormen in Grouw.
Dat westelijk Noord-Brabant minder antiek aandoet dan oostelijk Noord-Brabant
vindt dan ook ten dele zijn verklaring in het feit dat het westen de immigranten sterker
aangetrokken heeft dan het oosten. In Geslachtsnamen en bevolkingsverschuiving
in Noord-Brabant, Eigen Volk 11, 365-384 heb ik statistisch aangetoond dat onder
de van-namen het westen er relatief veel meer ontleend aan een Oostnoordbrabants
dorp (Van Boxtel, Van Deursen, Van Kuik, Van Gorp, Van Nunen) vertoont dan
omgekeerd het oosten van-namen die een Westnoordbrabantse dorpsnaam bevatten.
In het kader van de verhuizingen spelen de huwelijken tussen personen uit
verschillende plaatsen nog een bijzondere rol. Voor de onderzoekingen van Terracher
in Frankrijk zie men J. van Ginneken De schoondochters in de taalgeschiedenis in
NTg 10, 1 vlg. (en in Zielkundige verwikkelingen IV, 3 blz. 66 vlg.) en Pop 100-106,
voor die van Popovici in Roemenië zie men P o p 693. In Nederland is de

1

N a a r d i n g 153 houdt de begrippen terminologisch niet uiteen. Zie echter Ts. 1935, 273-274.
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invloed der huwelijken als factor voor dialectontwikkeling in ogenschouw genomen
o.a. bij J a n s s e n 73-74. H. Wesche geeft in Festgabe Pretzel 358 een voorbeeld
dat inwijkende vrouwen het dialect beïnvloeden.
Migratie treedt vooral op bij toevloeiing naar industrie- en handels-centra. Van
zuivere kolonisatie kan men spreken bij sommige herbevolkingen (zie bijv.
D u p o n s e l l e ), ontginningen, verveningen en inpolderingen. De Haarlemmermeer
wijkt in dialect van de omgeving af, doch is dan ook pas drooggelegd in 1852; cfr.
J. Daan in TT 8, 113. Aangezien aangrenzende polders vaak lang na elkaar
ingepolderd zijn, kunnen dijken dialectgrenzen vormen. Een aardig voorbeeld vindt
men bij J.J.M. Westenbroek, ‘Grashipper’ enz. in de noordelijke provinciën DBNS
4, 113 vlg. Hij vindt daar een ‘fries’ grashipper en een ‘saks’. grashupper. De grens
moet een gevolg van inpolderingen zijn; -hipper reikt n.l. oostelijk tot Wagenborgen,
Siddeburen, Zuidbroek en Muntendam, plaatsen die vroeger aan of bij de Dollart
lagen (bij zijn verste uitbreiding). Bij latere inpoldering kwamen er waarschijnlijk
boeren van Niewolda, Scheemda en Midwolda en die brachten -hupper mee. Er is
dus overeenkomst tussen de oostelijke grens van het -hipper- gebied en de westelijke
grens van de oude Dollart. Van Ginneken schreef in W a t e r l a n d XXII enkele
oostelijke verschijnselen in het Volendams aan immigratie toe.
I. Schwidetzky en H. Walter, Anthropologische Parallelen zu Mundart-verbreitung
und Dialektgrenzen im Kreis Wiedenbrück, Westf. Forsch, XIII 1960, 79-85 hebben
de samenhang van dialectverdrijving en bevolkingsveranderingen trachten aan te
tonen. Het parallellisme is er in ieder geval duidelijk. B e r g m a n n 60 schrijft: ‘Die
Siedler im Gebiet um Oschatz-Grossenham-Döbeln stammten vorwiegend aus
Thüringen, während im Süden um das heutige Karl-Marx-Stadt und Freiberg vor
allem ostfränkische Bauern rodeten. Dieser Unterschied in der Herkunft spiegelt
sich noch heute ganz genau in der Mundart wider.’
In kolonisatiegebieden, vooral in de jongere, maar ook in oudere, is rekening te
houden met sterke heterogeniteit der immigranten. S c h u r i n g a 1 wijst erop dat
voor de vergraving van de Veenkoloniën ook velen van de Lutherse gemeente uit
Oldenburg en O.-Friesland gekomen zijn, met als gevolg dat er nog tot diep in de
18e eeuw in het Hoogduits gepreekt werd. Een dergelijke samenloop moet
vervlakking ten gevolge hebben. Het sterk afwijken van het westelijk Zeeuwsvlaams
van het Westvlaams schrijf ik dan ook hieraan toe dat het gebied in de 16e eeuw
praktisch geheel geïnundeerd is geweest en
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later opnieuw bevolkt. Zie over de Franse en Salzburgse vluchtelingen in het land
van Cadzand: Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden deel 2, (1740)
474-477, Handelingen van het zestiende Nederlandsche philologen-congres 1935,
35 en § 148. Uiteraard kunnen expansie en kolonisatie samengewerkt hebben. Het
dialect van Roswinkel heeft veel gemeen met het Westerwolds en het Eemslands.
Eensdeels is er dan het feit dat Roswinkel een kolonie van Eemslanders is.
Andersdeels was Roswinkel honderd jaar geleden zo ontoegankelijk dat er alleen
contact met Westerwolde en Hannover mogelijk was; cfr. N a a r d i n g 66. Overigens
verdient het aanbeveling, beide begrippen goed uiteen te houden. Kloeke Ts 54,
273-274 verklaart de aa en -monde-toponiemen in Z.-Holland liever uit Utrechtse
kolonisatie dan expansie. V a n d e n B e r g 69 verklaart de inkrimping van het
ladder-gebied aldaar op dezelfde manier. Daartegenover neemt P.J. Meertens, De
taal van Utrecht in: Hart van Nederland (1950). 144 voor vullen ‘veulen’ en dergl. in
het Zuidhollands veengebied naast kolonisatie ook expansie aan.
Scherp wordt het probleem gesteld door A.E. Schmitt, Die Stadt Groningen und
die Mundarten zwischen Laubach und Weser in Zs. f. Mundartf. 1942, 134 vlg. Hij
ziet de dialectverscheidenheid van het Gronings en de ondergang van het Fries
aldaar niet als gevolgen van Groningse expansie maar van landelijke kolonisatie.
Dat blijkt voor hem uit een vergelijking van de kaart van de -e-apocope met de
terpenkaart. De -e-apocope treedt nl. op in het terpen-gebied. Dit nu was eer
bewoond dan het wouden-gebied, dat pas in de tijd van de dijken meer toegankelijk
is geworden. Schmitt betitelt dan ook het Gronings (zoals trouwens eveneens het
Noord- en Zuidhollands) als Siedelsprache.

Kaart 7 E-apacope en terpen
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Ook T e u c h e r t 485-486 betoogt de samenhang tussen taalgrenzen en kolonisatie.
Toch heeft Kloeke zich steeds beijverd, vast te stellen dat de taalontwikkeling niet
door de bloedsmenging maar door het aanzien bepaald wordt. In H o l l . E x p .
betoogt hij dat het Hollands karakter van Het Bilt van een kleine bovenlaag afkomstig
was, terwijl de eerste bewoners in grote meerderheid Friezen waren en in
A f r i k a a n s stelde hij vast hoe de Noordhollanders, ondanks hun groter aantal,
de ontwikkeling van het Afrikaans hoegenaamd niet hebben kunnen leiden. Huizinga
was in DB 14, 36 vlg. hem in zoverre hierin reeds voorgegaan dat hij, steunend op
het onderzoek van de persoonsnamen, had geconstateerd dat in het Groningen
van de 15e eeuw een anthropologisch in hoofdzaak ‘Fries’ blijvende bevolking in
voortdurend verkeer met een ‘Saksische’ minderheid, die echter sociaal en
economisch sterker stond, haar taal opgaf. P.J. Meertens geeft Ts LXXX 231 als
voorbeeld van een sociaal zwakke groep, die, anders dan in Het Bilt, haar taal moet
opgeven, de volksplantingen van Giethoorners in Tjalleberd en bij Nij Beets, die tot
Friese dorpsgemeenschappen zijn uitgegroeid. Alleen in Tjalleberd woont nog altijd
een oudere generatie die Giethoorns spreekt. Voor voorbeelden in Duitsland waar
het bloed het moet afleggen zie men M i t z k a 21, 54. Ik herinner ook weer aan de
Salzburgers die op het eind van de 18e eeuw met een heel schip in het dunbevolkte
westelijke Zeeuws-Vlaanderen waren aangekomen, terwijl ik er in het dialect nooit
een spoor van heb kunnen ontdekken.
Nog steeds is het een sterk bestreden punt of en in hoeverre erfelijkheidsfactoren
de taal en i.c. de dialecten beïnvloed hebben. De grote kampioen van deze
1
erfelijkheidstheorie is Van Ginneken geweest ; zie hiervoor o.a. zijn De erfelijkheid
2

der klankwetten , zijn S t r e e k t a l e n en laatstelijk zijn Het mysterie der menschelijke
taal 1946. Maar ook anderen hebben hun geloof in deze theorie beleden. J.L.
Pauwels schrijft in H a g e l a n d 40: ‘Ik ben er in 't geheel niet meer van overtuigd
dat de “ontronding” der vocalen zich van Leuven uit zou verspreid hebben. Het is
best mogelijk dat we hier met erfelijke articulatiegewoonten te doen hebben van
autochtone bewoners van de ontrondingsstreek’. Zie ook heel positief A.A. Verdenius,
In de Nederlandse

1

De bestrijding door Grootaers in HCTD 10, 186 vlg. is vooral gegrond op de onbetrouwbaarheid
van Van Ginnekens dialectmateriaal. Principieel is het beginsel aangevallen door H. Bruch,
De erfelijkheid der klankwetten in NTg 26, 191-216.
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taaltuin (1946), 197 vlg. en aarzelend K l o e k e 108: ‘Tegenover de hypothese van
de weerspiegeling ener expansie zijn verschillende andere hypothesen denkbaar,
waarbij men bijv. de nadruk kan leggen op fonetische of fonologische factoren,
erfelijkheid, enz.’ Andere uitingen bij Overdiep in V o l k s t a a l 136 vlg. en H e l l i n g a
126-128.
Van Ginneken heeft een systematisch onderzoek ingesteld naar de weerspiegeling
van de erfelijke anthropologische kenmerken der oude rassen in de verschillende
articulatiebasissen der dialecten. In Nederland onderscheidt hij nl. vier rassen:
a) het Noordse met een neiging tot open mond en achtermondklanken,
b) het Baltische met een neiging tot gesloten mond en voormondklanken,
c) het Alpiene met laryngale tendenzen,
d) het mediterrane met labiale tendenzen.
Aan elk van die rassen meent hij dan bepaalde taalverschijnselen te kunnen
toeschrijven. Zie bijv zijn artikel in het Donum Natalicium Schrijnen, 10 vlg. en
S t r e e k t a l e n hs. 7. In R a s e n T a a l weidde hij breed uit over de Baltische
articulatiebasis; later heeft hij in S t r e e k t a l e n een groot deel van zijn synthese
moeten herzien. Wij komen hierop terug in § 163.
Op een tamelijk concreet geval van overeenstemming tussen ras en taal wordt
gewezen in K a t w i j k blz. 13. Katwijk is in sterker mate dan overig Zuid-Holland
blauwogig en blondharig; ook de oude schedels wijzen er op Noordse bevolking.
Dit kan, mede natuurlijk met de bijzondere economische en sociologische
verhoudingen, de uitzonderlijke positie van het Strandhollands verklaren.

§ 20. Veelheid van oorzaken
Herhaaldelijk stemt de verbreiding van dialectische eigenaardigheden overeen met
die van verscheidene extra-linguistische feiten die elk afzonderlijk als verklarend
beschouwd kunnen worden, zonder dat het duidelijk is, meestal, wat als de
beslissende factor mag worden aangezien, het geografische, het politieke, het
kerkelijke, het confessionele, het economische, het verkeers-, het kolonisatorische
of nog een ander feit. De grens tussen Limburgs en Brabants valt bijv. niet alleen
met een oude moerassenstrook maar ook ten dele met een oude politieke grens
samen (zie ook O n d e r z o e k 252 vlg.) en van de grens tussen het Drents en het
Gronings geldt ongeveer hetzelfde. Zie verder V e r b r e i d h e i d 75-76, DBNS 2,
82-84, H o f 109-114, TT 5, blz.
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91 vlg. en 100, OT 7, 262, DBNS 4, 81 vlg., L a n g o h r 13-14, 31, 44-45, 48, Pée
I 47 vlg., O n d e r z o e k 264 vlg., 291-292, D o l s 3, J a n s s e n 68-74, BMDC 8,
blz. 5, 10 en 18 vlg.
P o p 468 geeft een duidelijk voorbeeld van het prevaleren van aardrijkskundige
factoren op politieke: ‘Les provinces de l'Emilie et de les Romagne n'ont jamais
constitué dans le passé une unité politique, mais l'unité géographique explique leur
unité linguistique suffisamment remarquable.’
In BMDC 8, 9 vlg. heb ik getracht op beperkt terrein, nl. in Oost-Brabant, de
onderlinge krachtsverhoudingen der factoren te bepalen. De praehistorische grenzen
klopten daar nooit precies en de gouw-grenzen waren nooit voldoende bekend. Bij
de aardrijkskundige factoren bleek steeds dat er ook andersoortige factoren een rol
speelden of dat er kleine afwijkingen vielen waar te nemen. Alleen bleek in het geval
van het Peellands de economische factor beslissend. Maar voor de rest konden wij
daar nergens aantonen, welke factor de doorslag gaf.

§ 21. Psychologie en recht
Soms stemt het dialectbeeld overeen met de verschillen in volker-psychologie.
Hoewel in dit opzicht nog geen exact-vergelijkende onderzoekingen verricht zijn,
wees ik in O n d e r z o e k 280 toch al op een merkwaardige overeenkomst in
Noord-Brabant.
Heel gevaarlijk zijn de pogingen om een rechtstreeks oorzakelijk verband tussen
regionale karaktereigenschappen en dialect te leggen; cfr. B a c h 89-91,
S t r e e k t a l e n 107-110. Houdt het verband met het zakelijke Groningse karakter,
dat de diminutiva er alleen verkleinende betekenis hebben en ook dan nog (met
name in Westerwolde) zo schaars zijn? Men zie DBNS 3, 1 vlg. Overdiep wijst er
in V o l k s t a a l 63 op, dat bijv. in het Gronings, in tegenstelling tot het Gents, de
louter-affectieve uitroepende infinitief ontbreekt. Het artikel van P. de Keyser,
Volkskarakter en taal in Oost-Vlaanderen in Zeeuws Ts 2, 96 bevat slechts de
opmerking dat de spotnamen van de gemeenten soms locale karaktertrekken
weerspiegelen. Een indringende poging waagde H.C.M. Ghijsen, De Zeeuwen en
hun taal in Zeeuws Ts 2, 101 vlg. Zij meent terecht dat het aantal synoniemen voor
bepaalde karaktereigenschappen in rechtstreekse verhouding tot het voorkomen
van de betrokken trek staat. Veelzeggend is in Zeeland dan de schaarste aan
woorden voor ‘plotselinge woede’; driftig betekent er alleen
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‘haastig’, ‘ongedurig’. Ook het tempo van de taal brengt zij in verband met het
levenstempo. H.J.E. Endepols Woordenboek of Diksjenaer van 't Mestreechs 1955,
XIV vlg. schrijft het grote aantal van doubletten in dat dialect aan het volkskarakter
toe. Zie ook W. Roukens, Het begrip slaan in de Limburgse dialecten TT XI, 237
vlg. voor de correlatie tussen dialect en streekkarakter. Weinig concreets vinden
we bij G o o s s e n a e r t s , die in het hoofdstukje Hoe is de boer, tracht, uit de
woordenschat de levensomstandigheden, maar ook de mentaliteit van het Kempens
boerenvolk af te lezen.
B e r g m a n n 79 zegt vlakweg: ‘Einen Zusammenhang zwischen Sitten und
Sprache auf der einen und dem Charakter, der Seele auf der anderen Seite
konstruieren zu wollen ist verfehlt’.
Soms vallen de isoglossenstrengen samen met oude rechtsgrenzen. De
onderzoekingen van E. Meijers hebben ons van het Ligurisch erfrecht ook geografisch
een juist denkbeeld gegeven. Het komt voor in westelijk Noord-Brabant, niet echter
langs de Hollandse wateren, maar weer wel in een groot gedeelte der
Noordbrabantse Kempen. Prachtig vallen hiermee samen de grenzen van het
Westbrabants dialect, weliswaar niet voor de Kempen, al zijn er ook daar
verschijnselen die bij het westen aansluiten. De verklaring zal ten dele liggen in de
sociologische gevolgen van het feit dat schepenen voor moeilijkheden naar de
moederplaats ter hofvaart gingen en dat men bij de moederstad in beroep kon gaan;
gedeeltelijk kan er ook oude ethnologische samenhang of culturele overeenkomst
in het spel zijn; cfr. O n d e r z o e k 279, 305, 335. Zie echter ook hierachter § 161.

§ 22. Samenval met Cultuurkringen. Volkskunde
Dialectgrenzen vallen ook samen met grenzen van andere cultuurverschijnselen,
bijv. van kunststijlen en folklore, ook al kan men niet aanstonds de ene als de oorzaak
1
van de andere beschouwen. De overweging, dat beide gemakkelijk aan dezelfde
kerkelijke, politieke, economische, ethnische of aardrijkskundige factoren toe te
schrijven kunnen zijn, maakt echter veel duidelijk. En de gecombineerde beschouwing
van beide grenzen vergroot ongetwijfeld de kans om de juiste verklaring te vinden.
A u s e m s 19 wijst op de culturele invloed die Culemborg steeds van Utrecht
onderging om de dialectovereenkomsten te verklaren. Leende

1

Zie ook E. Winkler Kulturlandschaft an Schweizerischen Sprachgrenzen 1946, passim.
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in Noord-Brabant, hoewel gelegen in Peelland, wijkt niet zelden met Heeze,
Maarheeze, Soerendonk en Budel van het Peellands af. Soms treft men er dan
dezelfde verschijnselen als in Limburg aan, bijv. nog oude monoftong i.p.v. ij, en
wat zien wij nu? Leende heeft een kerk die afwijkt van de stijl van de andere
Noordbrabantse. Ook de hoofd-indeling der Noordbrabantse dialecten in westelijke
en oostelijke en deze laatste weer in zuiver-oostelijke en Middenbrabantse tekent
zich in de architectuur af. Bij de oude gothieke burgerlijke bouwkunst van de
zandstreken van Noord-Brabant heerst in de Baronie van Breda en het markiezaat
van Bergen-op-Zoom de Brabantse school, in de Meierij (bijv. het kasteel van Crooy)
de Nederrijnse. In de gothische kerkenbouw onderscheidt men een
Westnoordbrabants type als in Terheyden, Princenhage en Oud-Gastel, een
Middennoord-brabants als in Oisterwijk en Hilvarenbeek, en een Oostnoordbrabants
van bijv. Rosmalen, Geffen en Bakel. De streek tussen Maas en Peel (Cuyk,
Sambeek, Vierlingsbeek) vertoont een typische parallel met haar afwijkend dialect
in het feit dat ze kerken zonder dwarsbeuk heeft; cfr. O n d e r z o e k 277 en 298,
alwaar gebruik gemaakt wordt van de publicaties van Leurs en Ligtenberg, en
vergelijk nu ook H. Ruhe De kerkbouw in Noord-Brabant gedurende de latere
middeleeuwen BH 4, 121 vlg.
Er bestaat, zoals we zeiden, vaak ook samenval van taalgrenzen met volkskundige.
De indeling in Oost- en Westnoordbrabantse dialecten keert op volkskundeterrein
terug. In grote trekken is de termijn waarop knechten en meiden gehuurd worden,
in westelijk Noord-Brabant en het Land van Cuyk 1 mei, maar in de rest, dus oostelijk
Noord-Brabant beoosten de lijn Tilburg-Den Bosch 22 of 24 februari. Verder dragen
de boerinnen in westelijk Noord-Brabant een heel eigenaardige muts met als
verziering een dikke wrong van kleine in tule uitgevoerde bloemetjes, welke opgesierd
is met witte kralen of blauwe bloemetjes en kralen, maar zonder afhangende linten
en zonder ijzers, wel te onderscheiden dus van de Meierijse poffer. De isethne
hiervan klopt tamelijk met de begrenzing van de Westbrabantse dialecten. En
ditzelfde geldt ook van het volksgebruik van het zgn. paaseieren bollen, waarbij de
kinderen met Pasen, vnl. op de Tweede Paasdag, met hardgekookte eieren naar
de wei gaan, deze ove het gras bollen of in de lucht gooien, terwijl het een genot
is, als het ei lange tijd heel blijft. Wat genoemde laatste twee folkloristische
verschijnselen betreft, vlak bij de Belgische grens zijn ze in verschillende plaatsen
of allebei of één van beide onbekend, hetgeen weer in overeenstemming is met
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het feit, dat er verschillende isoglossen even ten noorden van onze staatsgrens
lopen. Cfr. O n d e r z o e k 281-283, 335 en R o u k e n s 242 vlg.
Voor andere voorbeelden zie men R o u k e n s 272, O n d e r z o e k 250, 256, 303
vlg., H i j s z e l e r blz. 374 en G.G. Kloeke, Een oud sjibboleth: de gewestelijke
uitspraak van ‘heeft’, 1956, 45. Zie voorts W. Roukens Dialectologie en volkskunde
in A l b u m G r o o t a e r s 227 vlg.. J. Goossens De isetnenstructuur van het
Belgisch-Limburgs landbouw-landschap, Volkskunde 63 (Nieuwe Reeks 21), 49-66
bewees dat de isetnen daar van de isoglossen afwijken en gaf er een verklaring
van.
Voor het ontbreken van samenval tussen volkskundige en taalgrenzen zie men
P o p 772.
Een afzonderlijk probleem is dit: in hoeverre en hoe de volkskunde het dialect
moet bestuderen; cfr. H. Moser, Volkskunde und Sprachwissenschaft in Actes du
congrès international d'ethnologie régionale. Arnhem 1955 (1956), K. Heeroma,
Volkskunde und Sprachwissenschaft, ibid. en K. Heeroma, Volkskunde en taalkunde
in DBNS 8, 2 vlg.

§ 22a. Dialect- en naamkunde
Hoe waardevol de betekenis van de naamkunde voor de dialectologie is, is o.a.
duidelijk uiteengezet door K. Roelandts, Dialectologie en onomastiek in A l b u m
G r o o t a e r s 159-176. In vele Zuidnederlandse naamkundige publikaties wordt
dan ook in een afzonderlijke paragraaf melding gemaakt van wat de betrokken
naamstudie aan de dialectologie te bieden had. In een opstel getiteld:
Klankhistorische discrepantie tussen dialect en toponiemen in MNLNA XXXIX
151-157 heb ik een aantal voorbeelden aangehaald van discrepanties tussen de
gegevens der naamkunde en der dialectologie waaruit telkens blijkt hoe naamkundige
verschijnselen aanvullen waar de dialectologie te kort schiet. Vaak zijn namen de
enige relicten van vroeger algemeen verbreide taalverschijnselen. Uit Zuidlimburgse
plaatsnamen met -bach ten westen van de Benratherlinie (Waubach en Ubachsberg)
kan men de conclusie trekken dat klankverschuiving is teruggedrongen. Zo loopt
ook de grens tussen nij en nieuw in namen anders dan op de dialectkaart. Op grond
van de namen kan men concluderen dat de ni-nu grens in Limburg oudtijds zuidelijker
gelegen heeft dan tegenwoordig; cfr. LB XLVIII, blz. 38.
Over de betekenis van de dialectologie voor de naamkunde kan men eveneens
in het van Roelandts aangehaalde artikel terecht.
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§ 23. Stadsdialect - Dorpsdialect
Lit.: W. Bruckner, Sprachliche Spannungen zwischen Stadt und Land in
Zs. f. Mundartforschung 1952, 30 vlg.; W. Gs. Hellinga, Het Stadsfries en
de problemen van het ontstaan van bijzondere stadsdialecten BMDC 4,
27 vlg.; TT5, 129 vlg., inz. 137; C. Hedeman, Enkele typische verschillen
tussen de taal van stad en land, in Taal en Leven 2, afl. 2, 1 vlg.; H.J.E.
Endepols, Algemeen Beschaafd en Maastrichts of La force d'intercourse
et l'esprit de clocher in Ts 65, 101 vlg., 194 vlg.; J.J. Gielen, De
weerspiegeling der historie in de taal van Hulst en Hulsterambacht, in
NTg 25, 161 vlg.; J.J. Gielen, Taal en historie in Jrb. ‘De vier ambachten’
1929, 59 vlg.; zie ook TT 7, 128-129, P o p 526.
Ten onrechte heeft de dialectologie minder belangstelling getoond voor de dialecten
van de stad dan voor die van het platteland. Dit blijkt tenminste uit de Franse taalatlas
en de (oude) Noordnederlandse dialectmonografieën, die dialecten als dat van de
Noordwest-Veluwe, Oud-Beierland, Zeeland in N-Br., Kruiningen, Noord-Beveland
enz. behandelden. Gunstig steken daarbij af de Italiaanse taalatlas, de Reeks
Nederlandse dialect-atlassen (die alle plaatsen boven 2000 inwoners neemt) en de
Zuidnederlandse dialectmonografieën (Gent, Antwerpen, Brussel, Hasselt, Leuven,
Tongeren, Aalst). De kennis van die stadsdialecten is immers onontbeerlijk. Grote
steden als Keulen, Parijs en Amsterdam hebben hun bijdragen tot de wording van
de nationale cultuurtaal geleverd en hun verschijnselen in alle richtingen uitgestraald.
Ook zijn in de steden de kansen het grootst om de ontwikkeling van het dialect te
bespeuren, aangezien de hoeveelheid overgeleverde stukken daar groter is en
bovendien de middeleeuwse teksten uit de grote steden de meeste dialectische
eigenaardigheden vertonen; daar toch kon zich gemakkelijker een locale schrijftraditie
vestigen
In het algemeen kan men wel uitgaan van wat in HCTD 1955, 235 te lezen staat:
‘De ontwikkeling in landelijke gemeenten begint gewoonlijk later en werkt trager dan
in de steden’. De zaak is echter ingewikkelder. Vooral kleinere steden hebben vaak
een extra-antiek dialectkarakter bewaard. H. Wesche noemt in Festgabe Pretzel
359-360 de ‘Kleinstadt Wittingen’ als een voorbeeld van een stad met een
conservatief dialect. De boeren daarentegen volgen juist met belangstelling de
vernieuwingen.
Pauwels noemt het in Eigen schoon en de Brabander 21, 388 een wezenstrek
van het stadsdialect dat zijn verbreiding ophoudt bij de stadspoorten, m.a.w. een
absoluut individualisme tegenover de omgevende dialecten. En inderdaad, men
kan het geregeld waarnemen dat de stad anders spreekt dan het omgevende
platteland. In Zwitser-
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land constateerde men dat bij Bazel, Bern, Schaffhausen, in ons land bij bijv.
Culemborg (A u s e m s 17 vlg.), Maastricht (Veldeke Juni 1944 nr. 107, blz. 66),
Hulst (Gielen, a. aa), Delfzijl (OT 2, 75-77), Buren (TT 5, 91), Eupen (L a n g o h r
72); zie ook H o f 25. Terwijl Tiel bijv. de ā en ae: uiteenhoudt, laat de omgeving
beide samenvallen, maar heeft evenals op de Veluwe een verschillende ontwikkeling
naar gelang de aard van de volgconsonant. Verscheiden steden kennen geen ao
doch aa; zie § 52. Mechelen zegt esp terwijl de buitenlieden eps zeggen (A l b u m
B l a n c q u a e r t 359). Volgens V a n V e e n 8 spreken Leiderdorp en Rijnsburg
anders dan Leiden, nl. minder zangerig en zonder de ‘Leidse’ r.
Enigszins opvallend is de positie van het Utrechts. ‘In de provincie Utrecht is er
veel meer overeenstemming tussen het stedelijk dialect en dat van de provincie.
Dit hangt zonder twijfel samen met de sterk dominerende plaats die, vooral in de
Middeleeuwen, maar ook later, de stad Utrecht innam tegenover steden als
Amersfoort, Rhenen, IJsselstein, Montfoort en het platteland van de provincie. Een
andere factor is dat de stad Utrecht, die in de Middeleeuwen een grote bloei gekend
heeft, maar later zijn plaats als wereldlijke en geestelijke hoofdstad der Nederlanden
heeft verloren, en ook als handelsstad is achteruitgegaan, enigszins ‘provinciaal’ is
geworden. De snelle groei en ontwikkeling van steden als Amsterdam, Rotterdam,
Den Haag e.d. heeft Utrecht tot het eind van de vorige eeuw niet gekend.
Er bleef een sterke feodale band tussen het stedelijke, vaak adellijke patriciaat
en de landelijke bevolking. Het is niet verwonderlijk dat juist het gebied van de
Kromme Rijn van Utrecht tot Wijk bij Duurstede, met zijn kastelen en buitenplaatsen,
het meest zuiver het oude Utrechtse dialect bewaard heeft.
De provinciestad Utrecht was met deze streek nauw verbonden. 's Zomers woonde
de adel op de buitenplaatsen Oud- en Nieuw-Amelisweerd, Beverweerd, Sterkenburg,
Hardenbroek, Sandenburg; 's winters in de stad. De band tussen de landelijke
bevolking, de pachters, en hun heer was hier nauwer dan tussen de bevolking van
de Vechtstreek en de Amsterdamse regenten en kooplieden, die in de Pruikentijd
daar hun buitenplaatsen bouwden.’ (V a n V e e n 8).
De verschillen tussen de stadsdialecten en de dorpsdialecten openbaren zich
o.a. op het terrein van de woordenschat, als gevolg van verschillende locale
omstandigheden. Een stedeling heeft meer behoefte aan een overstapje en een
rijwielstalling, een boer aan een wan, een vaars en een gierput. Ook
betekenisonderscheid ligt voor de hand:
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naar buiten gaan moet voor de agrariër iets ander zijn dan voor de stadsmens. W.
von Wartburg Problèmes et méthodes de la linguistique (1946) 151 is van mening
dat op het land de begrippen vaster geordend zijn dan in de stad. Dit zou m.i.
samenhangen met een minder ingewikkelde sociografische structuur. Ook openbaart
zich verschil in sociale binding: de stedeling spreekt van ik en mijn, de dorpeling
van wij en ons.
Welk van de beide soorten de sterkste affectieve waarden heeft, zou ik niet durven
uitmaken. Hedeman meent van de stad, welker dialect hij vrouwelijker noemt. Mej.
Daan, Hij zeit wat (z.j.) noemt dienovereenkomstig de grote stad ruwer, maar
eveneens humoristischer. Ik meen echter dat het platteland ook niet van humor
gespeend is, maar tegenover vreemden blijkt dat misschien minder omdat men er
niet zegvrij is.
Een bijkomstigheid treffen wij nog aan in OT 10, 103-114, waar W . J a n s s e n
van mening is dat het stadsdialect meer aan analogiewerking bloot staat, wat hij
dan verklaart uit het feit dat het meer gesproken is. Hij wijst op het woord ‘vuist’, dat
in Venlo als vōēs, doch in de onmiddellijke omgeving klankwettig met ŏĕ wordt
uitgesproken. Dat vōēs zou analogie naar bijv. mōēs en hōēs vertonen. K. Jaberg,
Aspects géographiques du langage 1936, 82 ziet in de steden echter juist een afkeer
van analogievormen.
Men heeft wel eens enkele klankeigenaardigheden als zodanig aan beschaving
willen toeschrijven; zie bijv. O p b o u w passim, inz. 302 en G. Kloeke,
‘Welluidendheid’ als factor bij de taalontwikkeling, in: NTg 46, 89 vlg. W. Janssen
constateert in OT 10, 103-114 voor Venlo en de naaste omgeving, dat wgerm. î en
û er steeds verkorten voor m, n, l: wĭĕn, brŏĕn, pĭĕn, ŭŭl, bŭŭl. Hij denkt ook hier
aan cultuur zonder meer en merkt op dat ook in de grotere dorpen de meer
ontwikkelde of zich althans gemakkelijker bewegende en vlotter sprekende burgerij
vlotter, vlugger en minder slepend en rekkend praat dan de meer bedachtzame en
trage boerenbevolking. Hij besteedt echter geen aandacht aan het feit dat gemelde
verkorting geconditioneerd blijkt. Overigens wordt ook in Kreisbeschreibung Lingen,
Niedersächsisches Amt für Landesplanung und Statistik, Hannover 1954, 238 op
het voorkomen van lento-vormen juist in verkeersarme streken gewezen. P.
Beckmann, Monophthonge und Zwielaute in und um Rostock. in: Niederdtsch. Jhrb.
83, 128 schrijft: ‘anscheinend begünstigt das schnellere Sprechtempo der
vordringenden Groszstadt die Rückkehr zu den Monophthongen’.
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Het verschil tussen het plattelands- en het stadsdialect bestaat natuurlijk soms hierin
dat de stad als cultureel hogerstaand of t.g.v. haar handel en garnizoenen meer
litteraire, verkeerstaal- en uitheemse elementen bevat (volgens Hedeman a.a. ook
meer purismen; Kranzmayer meent dat ‘Stadtsprachinseln’ als Praag sinds de late
M.E. ‘gereinigte Sprichweisen’ ontwikkeld hebben (IVG, Bericht über den ersten
Kongress 1955, 29). Zie voor Delfzijl OT 2, 75-77 en voor Breda B r e d a 23-25. De
grote-stadsmens verandert ook sneller van slagwoord; cfr. Hedeman a.a.
Het is een merkwaardig verschijnsel dat in verschillende streken de stadsdialecten
om zo te zeggen over het platteland heen onderling zo'n sterke gelijkenis vertonen.
Men ziet dat duidelijk bij het Stadsfries, dat in de onderscheiden steden zo grote
gelijkenis heeft, dat men het als een eenheid kan beschouwen; vgl. ook H o f 26 en
5-6. Maar Kloeke vermeldt het verschijnsel ook voor Overijsel en Gelderland.
Plaatsen als Zwolle, Ommen, Oldenzaal en Almelo vertonen een inter-stedelijke
invloed, met overspringing van het tussenliggende platteland; Vollenhove heeft
umlaut in de verkleinwoorden t.g.v. contact met de overige Overijselse steden; cfr.
NTg 47, 10; DBNS 4, 57; K l o e k e 24. ‘In de evolutie van de vier Dendersteden is
er gewis een grote overeenstemming te constateren’ (HCTD 1955, 237). In
Zuid-Holland zijn het vooral de steden die de t na scherpe spirant apocoperen; de
Dordrechtenaars worden daarom door de omgeving tee-dieven genoemd. Eveneens
zijn het in Holland de stadsdialecten die bij oude û en î een voorkeur hebben voor
open monoftongen, terwijl het tussenliggende platteland tot geprononceerde diftongen
neigt; cfr. DBNS 4, 57 en BMDC 14, 23. In NTg 48, 41 vlg. wijst Kloeke er eveneens
op hoe de grotere Twentse plaatsen Ootmarsum, Denekamp en Oldenzaal als
eilandjes met een afkeer van diftongische uitspraak in hun omgeving liggen. In
Tubbergen hebben de burgers ee, de boeren de diftong. Voor andere vbb. dat de
steden meer naar monoftongen neigen zie men NTg 48, 41-42. Zie voor hetzelfde
in Duitsland Zs. f. Mundartf. 1942, 156-157. In het Zuidnederlandse gebied dat
overigens de h handhaaft, verdwijnt deze juist in een aantal stads-enclaves:
St.-Truiden, Aarschot, Diest Zoutleeuw en Bilzen; cfr. H a g e l a n d 31 vlg.,
6

L e c o u t e r e - G r o o t a e r s , 367. De velare R komt in Noord-Nederland opvallend
veel in de steden en stadjes voor; cfr. § 83.
De verklaring van deze gelijkgerichte ontwikkelingen ligt waarschijnlijk mede in
de onderlinge sociale relaties als huwelijken en wederzijdse verhuizingen. Men moet
er zich uitdrukkelijk voor hoeden,
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het verschil tussen stads- en dorpsdialect alleen te zien in het sterker ondergaan
van algemene-taalinvloeden door de stad. Neen er is óók, en ik geloof in kleinere
stadjes als Hulst, Enkhuizen, Maastricht nog het sterkst, bij de stedelingen een zich
bewust differentiëren van het platteland. Wie in Maastricht geen zuiver Maastrichts
praat, is eene boer; cfr. K l o e k e 180; H o l l . E x p . 168-169; K. Jaberg Aspects
géographiques du langage 1936, 83; Bezoen in V a r i a T u b a n t i c a Ts 1947, 37;
Hellinga in TT 5, 137; Bruckner l.c. De IJselsteden, die rond 1600 hun betekenis
zien achteruitgaan, nemen volgens K l o e k e juist daarom uit jaloezie de uu van
Holland niet over. Enkhuizen, dat in de 18e eeuw achteruitgaat en een dode stad
wordt, volhardt nog steeds bij de uu. Er valt in de steden beslist ook een neiging tot
conservatisme waar te nemen. Enkhuizen bijv. is een dialecteiland, waar reeds
W i n k l e r II 43 vlg. de aandacht op vestigde. Zie voorts Bezoen a.a., H o f 26 en
K. Jaberg, Aspects géographiques du langage 1936, 23. Daarnaast wijst Hellinga
in TT 5, 137 op een distinctiedrang onder de stedelingen ook ten aanzien van het
1
taalgebruik der lagere standen binnen de eigen stadsmuren. Voor een Groninger
is de nasale sonans of een participium zonder ge- niet onbeschaafd, de vormen
met zijn Groninger diftongering echter wel. Pauwels ziet het in Eigen schoon en de
Brabander, 21, 388 vlgg. als wezenlijk voor een stadsdialect dat er een burgerdialect
naast een plat bestaat; dat plat wordt dan in België vrijwel alleen door vrouwen en
kinderen gesproken; cfr. ook OT 6, 16 vlg. en Pée in A l b u m V e r d e y e n 294.
Mej. Daan zegt in BMDC 14, 21, dat er in het Amsterdams geen locale verschillen
meer aanwezig zijn, wel min of meer sociale. A u s e m s 15 vlg. ziet ook in Culemborg
het verschil tussen het dialect van de oude stad en dat van de Nieuwpoort ten dele
als een standsverschil. Daarnaast is het meteen een verschil van locale aard. Ook
in het plattelandsdialect zijn standsverschillen waar te nemen. Men zie bijv. BMDC
4, 41 en RND 9, blz. 174; in Asten en Roosendaal ken ik ook sociale verschillen,
maar ik heb niet de indruk dat ze daar zo bewust beoefend worden. Zie voor
standsverschillen in stadsdialecten verder H e l l i n g a 13, V a n L o e y I § 3,
6

L e c o u t e r e - G r o o t a e r s , 62, W e z e n e n w a a r d e 37. In Den Bosch zeggen
de betere standen [mut] en [na: je], de mindere [m ó t ] en [n a e : j e ].
Zojuist vermeldden wij dat het verschil binnen het Culemborgs ten dele ook van
locale aard is. Locale verschillen kennen ook het Brussels

1

Daarnaast treft men natuurlijk in iedere stad nog een groep zuivere cultuur-taalsprekers aan;
cfr. A u s e m s 2.
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en (althans voorheen) het Amsterdams, maar ook het Tilburgs, en, in het buitenland,
bijv. Saarbrücken. ‘Les villes sont une “mosaïque” de parlers’, zegt P o p 719. De
oorzaak is hierin te zoeken dat die grote plaatsen uit verschillende aan elkaar
vastgegroeide kernen ontstaan zijn. Cfr. C. Gronlund-Kellnberger, Binnenwanderung
und Sprache in Niederdeutsche Mitteilungen 5, 91.
Tenslotte lijdt vooral het dialect van grote steden en industriecentra tegenwoordig
ten gevolge van de geweldige immigratie aan een verbijsterende heterogeniteit.
‘Die Stadtsprache ist ja durch die Mobilität (d.w.z. het aantal verhuizingen van elders)
ein Konglomerat’, zegt C. Gronlund-Kellnberger a.a. 80. Ook Jo Daan schrijft in TT
VIII 117 het ontstaan der stadsdialecten o.a. aan taalmenging toe.

Kaart 7a - Sch in woordbegin

De taalinvloed van de stad op het land is enerzijds een immigratiekwestie.
Naarding 145-146 onderstelt dat bijv. voor de invloed van het Gronings op het
Drents. Vaak ook ontvluchten tegenwoordig de stedelingen de grote steden wegens
de duurte en ook om andere redenen en gaan zich in de omliggende dorpen vestigen.
Zodoende beïnvloeden zij het dialect van die forenzenplaatsen. S m o u t
constateerde dat met name voor Antwerpen. Voorts valt bij de taalkundige
betrekkingen tussen stad en dorp op te merken dat bij de vele contacten (de
dorpelingen gaan naar de stad voor hun inkopen in winkels en magazijnen en op
de markten, voor de artsen en ziekenhuizen, voor
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de middelbare en andere scholen, voor de ontspanning, voor hun rechtszaken;
omgekeerd komen de kooplieden en handelsreizigers voor zaken uit de stad naar
het platteland) de taal der stedelingen als superieur wordt ervaren; cfr. o.a. S a s s e n
317, Limburgs Haspengouw 1951, 257. Vinden wij dus op een kaart ‘beschaafde’
vormen als een vlek rondom een stad, dan zijn die vaak uit stedelijke invloed te
verklaren. Voor voorbeelden zie men § 144. Zie ook voor de expansie der steden:
F. Debus, Zwischen Mundart und Hochsprache in: Zs f. Mf. XXIX, 1-43.
De rol die de grote steden als Parijs, Keulen en Amsterdam t.a.v. het dialect van
het platteland gespeeld hebben, verschilt wezenlijk van de rol der kleinere. Zeker
is de invloed der kleine niet steeds weg te cijferen - wij zullen daar nog op
terugkomen -, maar er zijn duidelijke voorbeelden van weerstand. Kloeke NTg 47,
10 vlg. merkte op dat een isoglossensysteem van het type <.> rond een stad ten
onzent alleen bij Utrecht is aangetoond. Zelfs rondom Keulen vindt men het niet.
Het kaartje bij S c h u r i n g a toont duidelijk de passieve rol van de stad Groningen;
1
cfr. Zs. f. Mundartf. 1942, 138 . De isoglossen ten Zuidoosten van Den Bosch blijken
nièt door de stad ingedeukt; cfr. A. Weijnen, Den Bosch en Noord-Brabant, B.N. 3,
57-60. Het viel Fokkema in BMDC 4, 10 op dat de isoglossen in Zuid-Limburg
grotendeels aan andere oorzaken dan aan stedelijke invloed hun ontstaan danken.
De omgeving van Hulst verschilt scherp van de stad door het gebruik van stijgende
tweeklanken en de houding tegenover de Franse leenwoorden. De historische
factoren die tot deze aversie hebben bijgedragen, zijn duidelijk. Hulst heeft de
rampen van de oorlog over het platteland gebracht. En terwijl er in de stad een
protestante minderheid is, is de omgeving uitsluitend katholiek. Dr. A. Vossen maakte
mij erop attent dat in het land van Weert de bewoners van de dorpen ten zuiden
van de Panningerzijlinie het dialect (en de manieren) van hun marktstad Weert lomp
vinden. R o u k e n s 302 merkte op dat hij praktisch nooit Roermondse expansie
aantrof. Hetzelfde moest ik zeggen van Breda; cfr. Hand. v.h. 16e Ned.
Philologencongres 1935, 44. In Duitsland vertoont Kassel geen uitstraling; cfr.
M i t z k a 39 en W. Mitzka Handbuch zum deutschen Sprachatlas 1952, 156. Bezoen
16 ziet slechts weinig invloed van het Enschedees op de omgeving. Er is een sterke
weerstand van het Landfries tegenover het

1

Zie echter het aannemen van Groninger expansie bij S a s s e n 253, 254, 314 en N a a r d i n g
145-146 Vgl. daarentegen G. Kloeke, Over de apocopering in Groningen en Drente, DB 19,
1-40.
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Stadsfries; cfr. De invloed van het Stadsfriesch op het Friesch BMDC 4, passim.
Fokkema constateerde nl., dat het Fries aan de invloed van de stad en de ontfrieste
gemeenschappen in de dorpen drie eeuwen lang vrij aardig weerstand heeft
geboden; immers de stadstaal is er niet in geslaagd, een ‘klankwet’ aan het Fries
op te dringen. Ook ligt er rond de stad geen stedelijke invloedssfeer. Fokkema is
van mening dat de invloed van het stedelijk dialect slechts dan te bewijzen valt
wanneer de Landfriese vorm is verdrongen door een stedelijke die zelf afwijkt van
het A.B. Dit is o.a. het geval bij achter, dat Fries efter heeft verdrongen en misschien
bij fleis. Als oorzaak van het verschijnsel ziet Fokkema het feit dat stadstaal en
boerentaal elk aan hun eigen sociale milieus gebonden waren.

§ 23a. Randdialecten
Wanneer twee dialecten op elkaar stoten, moet men in het overgangsgebied op
contaminaties verdacht zijn. Nauw verwant daarmee zijn de hypercorrectie en het
hyperdialectisme. Frings vond op krt. ganz langs de zuidgrens van het j-gebied en
tussen Rijn en Wezer hier en daar k. Dit moet het gevolg zijn van een verschijnsel
dat zich in grensstroken gemakkelijk laat gelden, nl. een bewust streven om een
als extreem gevoelde uitspraak te vermijden, waarbij men dan in een ander uiterste
vervalt. Frings noemde dit in Zs. f.d. Mdaa, 1921, 10 ‘Reaktions-artikulation’; cfr.
ook T e u c h e r t 137. K r a n z m a y e r , 8 wijst naast het feit dat de grensgebieden
gekenmerkt worden door: ‘Erstarrungen einstmals gemeinbairischer Charakteristika’
ook op de ‘Übertreibungen, bei denen ein bairisches Lautmerkmal an seiner
Auszengrenze lautwidrig auf weitere Wörter übergriff’.
S. Pop wijst in Orbis VII 437 zonder meer op de onklankwettigheden in de
randgebieden. ‘Je puis affirmer, après la rédaction et la publication de plus de sept
cents cartes linguistiques, que les mots présentant souvent des formes inusitées
et irrégulières au point de vue du développement se retrouvent aux limites des aires.
Ce fait prouve que l'emploi relativement restreint d'un mot détermine des
changements phonétiques spontanés, qui ne peuvent pas être groupés dans le
cadre de l'évolution linguistique normale.’ De kaart van het winterkoninkje in de TON
vertoont aan de periferie vervormingen (i.p.v. nettel-: netter-, etter-, ekkel- enz.); cfr
Toelichting 78. Vaak bestaan die vervormingen in volksetymologieën.
Bij de beschouwing van de kaart van de afstammelingen van het lat.
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venter in het roemeens constateerde S. Pop in Orbis VII 437 bovendien: ‘Les autres
aires lexicales semblent trouver, à la limite de la grande aire vintre et vintricel, le
terrain le plus propice aux innovations les plus inattendues’. E s c o f f i e r 248 merkt
op: ‘D'autres fois, une zone mixte, où la langue est indécise, pour sortir du désarroi
morphologique, emprunte aux systèmes morphologiques voisins, ou bien à une
série voisine de son propre système, un caractère, et le généralise, affirmant ainsi
son indépendance’.
Soms ziet men op de grens van twee elkaar bestrijdende dialect-vormen de
cultuurtaal de winst in de wacht slepen. Waar de langue d'oïl, de langue d'oc en het
francoprovençaals op elkaar stoten, ontstaan ‘déssarroi’ en ‘émiettement’. ‘Dans
une certaine mésure, c'est le français qui a profité de la situation en se glissant çà
et là à la faveur du désordre’ (E s c o f f i e r 193). Een ander voorbeeld vindt men in
TON Toelichting 67: ‘Op de Veluwe, waar juist op de grens van het weeke- en het
winder-gebied een reeks plaatsen ligt met wůůrd-opgaven, zal men wel uit
dialectische onzekerheid naar de boven-dialectische vorm hebben gegrepen’. Nog
een ander voorbeeld levert stal op de kaart van de zolder boven de koestal;
T a a l a t l a s VII 5.
‘D'autres fois encore, les deux types vivent côte à côte, mais l'un des deux, le
plus ancien en général, se spécialise: on a vu... coudre et noisetier coexister dans
les mêmes parlers, mais le premier s'applique au bois du noisetier, dont on fait des
aiguillons, le second à l'arbuste considéré comme producteur de noisettes’
(E s c o f f i e r 175-176). Het verschijnsel dat op de grens van twee woordgebieden
betekenis-differentiatie ontstaat, is ontdekt door Wenzel. Goossens geeft in BMDC
28, 11 vlg. meer dan een voorbeeld.
Voorts constateerde K. Jaberg Aspects géographiques du langage 1936, 93-96
dat de in de centra opgekomen analogische vernieuwingen de neiging hebben aan
de periferie meer gevallen te gaan bestrijken en dat de door therapie tot stand
gekomen vernieuwingen zich aan de periferie toch wel verder kunnen uitbreiden
dan de therapie noodzakelijk maakt.
Zie verder kaart 1, K. Jaberg, Aspects géographiques du langage 1936, HCTD
V 293 vlg.; Zs. f. roman. Phil 57, 190.

§ 24. Dialect en sociologische-groeptaal
Lit.: A. Weijnen, Vaktaal en dialect TT 4, 86 vlg., J. Peperstraete, Uit de
taal van een Poperingse karton TT 7, 82 vlg., W. Janssen, Uit Venray's
verleden, Vlasbouw en vlasbewerking, Veldeke jrg. 18, nr. 107 Juni 1944,
A. Weijnen, Uit de
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vaktaal der Peelarbeiders OT VI, 331-335, W. Roukens, Bijdragen tot de
studie der Limburgsche mijntaal, Veldeke jrg. XIV 29 vlg., XV 26 vlg., H.
Bovenkerk, De taal der Amsterdamse veemarbeiders, NTg 32, 337 vlg.,
H. Bezoen, Vinkenkerels en vogelaarstaal OT 4, 170-176, A. Weijnen,
Klompenmakerstaal TT X 167-170, A. Weijnen, Die Erforschung der
Bauern- und Handwerkersprache im Niederländischen Sprachgebiet in:
Korrespondenzblatt des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung
Jhrg. 1960, 57-60.
Binnen de volkstalen onderscheidt men nog verscheiden vak- of beroepstalen, die
zich een enkele maal syntactisch onderscheiden, uiteraard sterk lexicologisch, maar
ook wel semantisch door typerende verdichtingen. In het Katwijks bijv. betekent er
staen ‘op de rekening als aangekocht staan’, staen ‘gestrand zijn’, ‘gelegen zijn’,
‘op wacht staan’; stiere betekent er ‘stuurman zijn’, ‘sturen’ heet er vasthauwe; cfr.
K a t w i j k 43-44. Uit deze groeptalen zijn vaak bepaalde trekken en vaktermen in
de andere sectoren van de volkstaal doorgedrongen. De deftigheden in de volkstaal
2

van Amsterdam en Den Haag worden in R e g e n b o o g k l e u r e n 150 uitgelegd
als afkomstig uit de lakeien- en dienstbodentaal. Dat het Katwijks het hulpww. helpen
zoveel gebruikt (ik heb et hellepe beleve), is een gevolg van de door de
omstandigheden noodzakelijk sterke gemeenschapszin van een
vissersgemeenschap. G. Kettmann, Die Sprache der Elbschiffer I 1959 wijst op het
bijzonder gebruik van het voornw. van de 1e ps. mv.: wir haben winter; unsere
machen nach oben. F. de Eerzamen, Dijk en dialect in Goeree, TT 5, 169 vlg. noemt
uitdrukkingen als: ‘'t gôot van ebbe’ het gaat achteruit, ‘vloeiplanken’ hoge witte
boorden, die is zeker benauwd van haog waeter (als iemand een hoge boord heeft),
die ten dele uit de vaktaal afkomstig zijn. In Schijf noemt men de ‘bretels’ garele
onder invloed van de landbouw, in Breda heet alle huisnijverheidsinmaak juine. H.
Lochtmann, Kerkraadse vaktaal tussen Noord en Zuid, Veldeke 1962, 135 gaf een
aantal woorden die uit het mijnmilieu in het algemeen Kerkraads terecht zijn gekomen
sjiech, viere, poeffe, oesjank enz. D e B o n t geeft afstriepse voor ‘danig afzoenen’
wat uit de sigarenmakersterminologie moet komen. Voor voorbeelden van invloed
van de weverstaal op het dialect in Winterswijk zie men B.A.J. Wasser, Terminologie
en taal van de Winterswijkse wevers DB XIII 20 vlg; 122 vlg. De verbinding: ein
aakelig pótsjérf ‘iemand met een onaangenaam karakter’ te Tegelen moet uit de
keramische industrie stammen. In het agrarische Enschot heten meisjes die willen
trouwen, meisjes die scherp staan (Amsterdamse Vragenl. 12, nr. 7). Zie voor andere
voorbeelden van de invloed van de plaatselijke beroepstalen: A.P.J. Brou-
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wers, De vlasserij in het Nederlands van de eerste helft der twintigste eeuw 1957,
166 vlg. Zie ook nog B e r g m a n n , 79.
Sommige auteurs stellen ook fonische eigenaardigheden op rekening van een
beroep. De vissers in Elburg ‘bleken thuis toch ook voor het grootste deel een luide
stem te hebben’ (Elburg 1958, 88). Zie voor het fabrieksgents
L i e v e v r o u w - C o o p m a n 7. Meertens onderstelt Ts. 72, 157 dat de in Bruinisse
zo opvallende langere of gerekte vocalen als een kenmerk van een vissersdialect
te beschouwen zijn.
Bij herhaling blijkt, hoe, overigens onderscheiden, dialecten in vakterminologie
verregaande overeenkomst vertonen. Op Terschelling, dat gedeeltelijk Fries en
gedeeltelijk Hollands spreekt, zijn de vaktermen van het boerenbedrijf over het hele
eiland gelijk. Een sociaal-geografische eenheid kan wel verschillende dialecten
naast elkaar dulden, maar geen verschillende termen; cfr. HCTD 10, 169.
Uiteraard komen die overeenkomsten vooral voor bij een mobiel bedrijf als
scheepvaart en visserij. Terwijl het Tessels in de schapenboerderij een eigen
terminologie kent, is dat niet zo bij scheepvaart en visserij; immers Tessel is lang
een middelpunt voor de Nederlandse vloot geweest; cfr. K e y s e r 6-7. P.J. Meertens,
Enkele opmerkingen over onze visserstaal, NTg 37, 159 vlgg. noemt neef als
aanspreking voor ‘vriend’ gemeenschappelijk aan Katwijk en Urk en wijst ook op
andere overeenkomsten tussen Scheveningen, Katwijk, Noordwijk, Urk en
Vollenhove; vermoedelijk betreft dat ten dele ontlening aan de vissers- en
schipperstaal. K l o e k e 166 vlgg. wijst op het feit dat in het Noordoosten van het
land de h-loosheid optreedt in de gebieden waar vissers waren en schippers kwamen.
Meertens deelt in TT XII 192 mede dat W. Mitzka in Deutsche Fischervolkskunde
zegt dat van alle vaktalen die van de vissers het meest dialectisch is.

§ 25. Dialectstructuurgeografie
De dialectstructuurgeografie bestudeert de verspreiding van de structuren of
opposities (fonologische, morfonologische, syntactische en lexicale). De wenselijkheid
daarvan is meer dan eens betoogd. Men zie: bv. P.C. Paardekooper, Grammatische
en lexicologische signifiants en signifiés als carteerbare elementen, in Hand, 19e
Vla. Philologencongres te Brussel, N. Trubetzkoy, Phonologie und Sprachgeographie,
in TCLP 4, 228 vlg., U. Weinreich, Is a structural dialectology possible, Word X 388
vlg., R. Grosse, Structuralismus und Dialektgeographie in Biuletyn
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Fonograficny III 1960 Nadbitka 93, Raven I. MC. David Jr. Structural linguistics and
linguistic geography in: Orbis X 35-46, Ed. Stankiewicz, On discreteness and
continuity in structural dialectology in: Word 13, 44 vlg. en verder T a a l o n d e r z o e k
63-64.
De dialectstructuurgeografie kan zuiver beschrijvend zijn, bv. wanneer zij zonder
meer de volgende systemen van korte vocalen naast elkaar zet.
latijn

a
o
u

sanskrit

a

e
i

u

i

Zij wordt verklarend als zij betoogt dat het sanskritsysteem uit het indogermaanse
ontstaan is, doordat e en o > a werden.
Van hen die de wens geuit hebben dat er ook structurele eigenaardigheden in
kaart gebracht dienden te worden, hebben de meesten maar zeer kleine systemen
of delen van systemen in symboolvormen in kaart gebracht. Voorbeelden zowel op
morfologisch als op grammatisch gebied vindt men bij P a a r d e k o o p e r , 15.1 t/m
15.5. Voor het fonologische verwijs ik naar K. Heeroma, De Oostnederlandse
lange-vocalensystemen in BMDC XXIII 1 vlg. en K. Heeroma, Structuur-geografie
en structuurhistorie in Ts. 79, 165 vlg.
Bijzonder opmerkenswaard is ook de methode van Moulton, die een aantal trekken
van het fonologisch systeem, met zijn allofonen, in kaart bracht om er de wet van
de gelijkmatige afstanden mee te bewijzen. Cfr. W. Moulton, Dialect Geography and
the concept of phonological space, in Word XVIII (1962) 23-32.
Voorts gaf W.G. Moulton, Phonologie und Dialecteinteilung, in: Sprachleben der
Schweiz 1963, 75-86 een voorbeeld van kartografische voorstelling waarbij in de
tekens ook bepaalde diachronische feiten verzinnebeeld zijn.
Een proeve van mij zelf om een symbolensysteem voor de verscheidenheid van
de systemen van substantievische pluralisvormen in een overigens zeer beperkt
aantal Nederlandse dialecten weer te geven vindt men hieronder. Ik ging er daarbij
van uit dat elk Nederlands dialect substantievische meervouden op -s en -er (-ere,
-ers, -eren) heeft, zodat ik voor het Nederlands dit van de kaart kon weglaten. Voorts
heb ik mij ook niet bekommerd om de in de hiaat opduikende j, en - aangezien dit
meer fonologische kwesties waren - ook niet om de - overigens niet algemene stemneutralisatie in de auslaut en de svara-
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bhaktivokaal als concomitant verschijnsel. Evenmin heb ik de diverse soorten van
veranderingen in de stamvocaal en de soorten van veranderingen in het
daaropvolgend consonantisme onderscheiden - met uitzondering van de vorming
met -es, -ens, -se. Tegenstellingen als vrouminsj - vrouluu heb ik eveneens
veronachtzaamd, omdat het daar niet om strikt-morfologische tegenstellingen ging.
Tenslotte zijn ook niet genoteerd de gevallen waar de totale gelijkvormigheid door
verbinding met telwoorden of door de betekenis van een maatbegrip geconditioneerd
was of waar het verholen meervouden (type: op de been) betrof.
Met een driehoek wordt dan aangeduid dat er wel meervouden op -e, maar niet
op -en of -n zijn (of omgekeerd). Daarbij is het mogelijk dat de auslautende -e van
het enkelvoud in het mv. door -n vervangen wordt. De cirkelvorm daarentegen geeft
aan dat er zowel meervouden op -e als op -en (of -n) zijn. Wel kan het voorkomen
dat de -e slechts minimaal vertegenwoordigd is. Een dikke omtrek geeft aan dat er
woorden met volslagen gelijkvormigheid van enkelvoud en meervoud zijn. Daarbij
is het geval dat zowel meervoud als enkelvoud op -e uitgaan (bv. enkv. getuige:
mv. getuige) buiten beschouwing gelaten.
Een streep recht naar boven geeft aan dat enkel- en meervoud zich door het
accent onderscheiden. Een streep recht naar beneden geeft aan dat nasaal + s als
meervoudsvormend voorkomt. Een streep naar links geeft aan dat er tussen enkelen meervoud vokaalverschil bestaat. Een streep naar rechts geeft aan dat er tussen
enkel- en meervoud verschil in het consonantisme bestaat. Een streep rechts naar
beneden geeft aan dat er een meervoudsvorming op -es (-ens) voorkomt. Een streep
links naar beneden geeft aan dat er een meervoudsvorming op -se voorkomt. Behalve
in de omtrek geven de dikke lijnen aan dat het betrokken kenmerk het enige
onderscheidingsmiddel van enkel- en meervoud is.
De betrokken dialecten zijn Terschelling, Oost-Ameland, Drechterland, Kampen,
Enschede, Elten-Bergh, Culemborg, Schouwen-Duiveland, Overflakkee, Udenhout,
Oerle, Obbicht en Maastricht. Het gebruikte materiaal was echter soms vrij beperkt.
Men beschouwe dit kaartje uitsluitend als een voorbeeld voor de methodologie, niet
als een definitief resultaat.
Een enkel woord nog over de woordstructuurkaarten, die men wel moet
onderscheiden van heteroniemkaarten (ook wel woordkaarten) en betekeniskaarten.
Op een heteroniemkaart staan de woorden voor eenzelfde betekenis of
betekenisschijf, bv. de woorden voor ‘vaste
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drempel’. Zie bijv. W. Pessler, Plattdeutscher Wortatlas von Nordwest-deutschland
1928 de kaart op blz. 13 ‘Die plattdeutschen Bezeichnungen für die feste Schwelle
an der Diele.’ Op een betekeniskaart staat aangegeven waar de verschillende
betekenissen van een woord en zijn allolexen voorkomen, bv. de betekenissen van
zul; cfr. W. Pessler, a.w. Krte 18 ‘Die verschiedenen Bedeutungen des plattdeutschen
1
Wortes Süll und seiner Sippe’. Op de woordstructuurkaart wordt aangegeven in
hoeverre er binnen een bepaald betekenisveld verschillen in de lexicologische
opposities zijn. Zo geeft P a a r d e k o o p e r p. 221 een kaart voor het Nederduits
waarop hij onderscheidt het gebied waar deeldrempel en poortdrempel dezelfde
naam hebben en een gebied waar beide afzonderlijke benamingen kennen.

Kaart 7b - Meervoudsvorming bij substantieven

J. Goossens, Enkel- en veeltoepasselijkheid van betekenaars op de taalkaart,
BMDC XXXVIII, 3-27 maakt een scherp verschil tussen enerzijds die gevallen dat
een gebied met enkele naamgeving zich van een gebied met dubbele naamgeving
onderscheidt tengevolge van een ongelijksoortige ontleding van de werkelijkheid,
waarbij men kan spre-

1

Zie voor betekeniskaarten P o p 498, 715.
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ken van respectievelijk fragmatoepasselijkheid en globaliteitstoepasselijkheid en
anderzijds de tegenstelling tussen een gebied met monosemie en een met polysemie,
terwijl er wel degelijk in beide gebieden voorstellingsdifferentiatie bestaat. Dit laatste
heeft men bv. bij het woord achterhaam, dat in het grootste deel van Belgisch
Limburg betekent het leren tuig dat een in de kar gespannen paard op de billen
draagt, maar in Genk Q 3 en Zutendaal Q 5 daarenboven ook het zwenghout door
middel waarvan een paard een ploeg of eg trekt. Daarentegen hebben we verschil
tussen globaliteits- en fragmatoepasselijkheid wanneer in het ene gebied de
bergruimte en de graanstapel in een schuur dezelfde naam dragen en in het andere
niet.
De wetenschappelijk juiste veraanschouwelijking van een tegenstelling tussen
een mono- en een polysemisch gebied is de betekeniskaart. In geval van de
tegenstelling tussen fragma- en globaliteits-toepasselijkheid moet voor de kaarten
het begrip het uitgangspunt zijn, dat dan in bepaalde gebieden in twee
onderbegrippen, waaraan twee benamingen beantwoorden, wordt gesplitst.
In genoemd artikel blijkt verder dat vaak fragmatoepasselijkheid gepaard gaat
met het veelvuldig voorkomen van vertegenwoordigers van elk van beide begrippen
en globaliteitstoepasselijkheid met het zeldzaam optreden. H. Claus heeft dit
aangetoond aan de woorden voor de ‘pad’. Goossens wijst echter ook op andere
factoren die een rol spelen, bv. een sterkere of zwakkere neiging tot synthese.
De eerste voorvechter van de dialectstructuurgeografie is Troebetzkoy geweest.
Hij constateerde dat de fonologische isoglossen de taalgrenzen kruisen en kende
ze daarom een bijzondere belangrijkheid toe. Daarentegen opperde Heeroma in
BMDC XXIII, 1 vlg. dat de fonologische isoglossen niet van de fonetische afwijken.
Men kan daarbij echter aantekenen dat ze dan toch èn bijzonder veelzeggend
vanwege het structurele aspect èn representatief zijn. In een later opstelletje, getiteld:
De geografische indeling der Oostnederlandse volkstaal, in TT XV 175-181 heeft
Heeroma dan ook de Noordoostelijke Nederlandse dialecten op structurele grondslag
ingedeeld, daarbij afstand doende van een isoglossenoverzichtskaart als zijnde te
analytisch. Overigens heeft hij daarbij geen scherpe grenzen getrokken. Naar
Stankiewicz' mening is zulks trouwens vaak onmogelijk. Men moet van de
dialectstructuurgeografie niet al te veel verwachten. De taal vertoont in vele opzichten
meer systemoïden dan systemen.
J. van Ginneken De denkklassen van de Nederlandsche taal (OT 10, 241 vlgg.;
zie ook S t r e e k t a l e n hs. 11) heeft een aantal structurele
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trekken van onze volkstalen in verband met de onderscheiden denkvormen gebracht.
Daarbij beproeft hij deze uit het streekkarakter te verklaren (bijv. de eigenaardigheden
van de aanspreekvormen en het personale van de tweede persoon enkelvoud). In
het algemeen constateert hij juist in het zuiden een sterke woekering van pronomina
en schrijft dit toe aan een meer bewogen gevoelsleven. Zie ook § 21. Zie voorts
voor de dialectfonologie § 1 en 104 en voor de structurele morfologie en syntaxis
§ 105 vlgg.

§ 26. Structurele dialectgeografie
De structurele dialectgeografie heeft als uiteindelijke bedoeling taalvormen te
verklaren uit structuren, uit het functioneren van opposities, en vergelijkt daartoe
enkele kaartbeelden met elkaar zo dat ze hun rechtstreekse onderlinge
afhankelijkheid bewijst.
Het is evident bewezen dat bepaalde isoglossen van elkaar afhankelijk zijn en
daarom niet alle rechtstreeks door parallelle invloed van een bepaald cultuurcentrum
of van een bepaald substraat m.a.w. niet uit externe factoren te verklaren zijn. Het
ene woord kan om zo te zeggen een functie van het andere zijn. Zie voor deze term
functie A. Weijnen, Taalgeografie en interne taalkunde, BMDC 12, 27-28.
De Franse dialectgeografen hebben deze methode veel meer toegepast dan de
Duitse. Men kan dit ten dele verklaren door de aard van het materiaal. De in Frankrijk
sneller verlopende klankveranderingen lokken meer reacties van de zijde van het
taalsysteem uit. Anderzijds leverde Frankrijk met zijn van ouds sterker politieke
centralisatie a priori minder kans voor een bestudering van de invloed van politieke
grenzen. Tenslotte legt een verschil in belangstelling bij de onderzoekers zeker ook
gewicht in de schaal.
In Nederland zijn er wel structureel-dialectgeografische studies ondernomen,
maar het aantal is niet groot. Men zie bijv. K i e f t , A. Weijnen Taalgeografie en
1
interne taalkunde, BMDC 12 , W. Gs. Hellinga ‘Thérapeutique verbale’ in het Fries
in Frysk Jierboek 1937, 46 vlg. en G o o s s e n s .
Het talrijkst zijn nog die onderzoekingen die de dodende werking van de
homonymie bestudeerd hebben. Het is bekend dat homoniemen inderdaad kunnen
voorkomen, maar het schijnt evenzeer waar, dat homonieme woorden bijzonder
zwak van constitutie zijn. Taalgeogra-

1

Hierop critiek door J. Daan in NTg 1952, 79 vlg.; anticritiek in NTg 1952, 290 vlg.
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fisch wordt dat bewezen door het feit dat de begrenzing van het afwezig zijn van
een woord vaak samenvalt met de begrenzing van een klankontwikkeling die
homonymie met een ander woord veroorzaakt moest hebben. Het klassieke
voorbeeld is het voorkomen van typen als faisan en vicaire in plaats van
afstammelingen van gallus voor ‘haan’ in het Z.W. van Frankrijk. De isoglosse toch
valt enigszins samen met de isoglossen van anlautende c > g en ll > tt, zodat anders
in Gascogne gallus en cattus klankwettig zouden moeten zijn samengevallen. En
1
zoiets was op een dorp een onduldbaar inconveniënt.

Kaart 7c - Gallus-Cattus

In Nederland heeft K i e f t de homonymie te hulp geroepen om op de ‘gier’-kaart
het ontbreken van het type aal in een groot gedeelte van het land te verklaren. Kieft
gaat nl. op grond van het voorkomen in ver uiteengelegen streken (het N.O.,
Z.-Limburg, Vlaanderen, Het Gooi en twee plaatsen in de Kempen) ervan uit dat de
voortzettingen van ogm. *aþla- ‘aalt’ eenmaal in geheel ons taalgebied gevigeerd
hebben. Ze moeten dan verdwenen zijn daar waar homonymie met de nakomelingen
van ogm *aela ‘paling’ optrad (N.B. *aþla > adela > aal > aol; aela > aal > aol).

1

Zie voor het gallus-geval: J. Gilliéron-M. Roques Études de géographie linguistique 1912 in
V i d o s 43 vlg.
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Dat *aþla zich in het N.O. gehandhaafd heeft, komt dan doordat in die streken de
ogm. ă bij rekking een andere klank opleverde (aa) dan ogm. ae (ao). K i e f t houdt
weliswaar niet voldoende in het oog dat er ook andere uitwijkingen tegenover
1
homonymie mogelijk zijn (aalt, alie e.d.), maar uiteindelijk is de samenval van de
aa/ao-isoglosse en de woordgrens van type *aþla te opvallend, om er geen causaal
verband tussen te zien. Overigens valt het ogenblikkelijk op dat in andere streken
deze samenval niet zo duidelijk is. Oude âe enā toch zijn niet samengevallen in
Friesland, Zuid-Drente, Overijsel (behalve de omgeving van Blokzijl), Limburg,
oostelijk Noord-Brabant, een gedeelte van Noord-Holland en van Het Gooi, terwijl
alleen Het Gooi, Zuidoost-Drente, Overijsel, oostelijk Gelderland, zuidelijk Limburg,
de beide Vlaanderens en nog twee plaatsen in de Kempen *aþla-nakomelingen
bewaard hebben. Maar dat verder verdwenen zijn van *aþla kan een gevolg geweest
zijn van homonymie met de afstammelingen van *aþala ‘adel’, welk woord zelf later
in heel het taalgebied er het loodje bij gelegd heeft (de vorm met d: adel is een
nieuwe ontlening uit het Duits). Dat in Vlaanderen ondanks de samenval van æ en
ā toch *aþla gebleven is, komt omdat daar het andere van het homoniemenpaar
het heeft opgegeven, aela heeft men daar vervangen door paling.
4

Van schoer ‘bui’ is vroeger (J. Verdam - F. Stoett, Uit de gesch. der Ned. taal
50) wel gezegd dat het een Saksisch woord is, waarmee gesuggereerd werd dat
zijn begrenzing met oude stamindeling in verband zou staan. Dit is echter onjuist;
zijn grens moet bezien worden in het kader van reacties tegen de homonymie; cfr.
BMDC 12, 11 vlg. In de eerste plaats komt het in ons taalgebied ook in oostelijk
Noord-Brabant en Limburg voor, en zelfs zeer sporadisch in het Westen; cfr. BMDC
12, 17. Maar bovendien toont zijn algemene bekendheid in het germaans (os. skûr,
ohd. scûr, ofri. skûr, oeng. scúr, ono. skúr, got. skûra), dat het eenmaal ook in
Nederland algemeen geweest moet zijn. Vermelding bij Hoeufft en localisering in
het WNT voor Noord-Holland wijzen ook op een latere teruggang. Welnu, de oorzaak
van het verdwijnen leren ons de kaarten ‘zuur’ en ‘schuur’. Krt ‘zuur’ immers (BMDC
12, 14) toont dat û zonder umlautsfactor vóór r in het oosten oe bleef, in het westen
uu (of eu of ie) opleverde. Vandaar dat voor wgerm. *skûr ‘bui’ in het oosten schoer,
in het westen schuur te verwachten was. Nu was er echter ook een ogm.

1

Cfr. K. Heeroma, Nieuwe dialektstudies NTg 32, 306 vlg., A. Weijnen on OTt 7, 251 vlg.
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*skeurô (Vercoullie noemt ohd. sciura) en dit moest in het hele land óf schure óf
schuur opleveren; cfr. BMDC 12, 15. In het oosten ontstond er dus geen homonymie
en vandaar dat schoer ‘bui’ zich in die streken gehandhaafd heeft, maar in Holland,
Utrecht en W.-Brabant moest een volkomen homonymie ontstaan; en daardoor is
*skûr ‘bui’ daar van de kaart verdwenen. Inmiddels valt het ons op dat ook Zeeland
(en waarschijnlijk ook Vlaanderen) geen voortzettingen van *skûr ‘bui’ kent, hoewel
de -e-uitgang van schuure ‘schuur’ daar toch niet tot homonymie geleid heeft. Hier
moet men dan rekening houden met de kaart van ‘schouder’; cfr. BMDC 12, 18. In
een groot deel van het Westen (ook Zeeland en ook W.-Vlaanderen blijkens D e
Bo)

Kaart 8 - Bui. De genoemde vormen vertegenwoordigen het gehele type
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vertoont die schoer en we veronderstellen dat *skûr ‘bui’ hier al verdwenen is voor
de û tot ŷ werd, doordat er toen reeds homonymie met schoer ‘schouder’ optrad.
Het Mnl. Wb. VII 596-597 kent schoer en schoeder. Dit laatste kan een traditionele
spelling zijn; ik meen dat volslagen d-syncope in het Westen al vóór-mnl. is. Zo is
meteen ook duidelijk waarom *skûr ‘bui’ om aan de homonymie met schuur te
ontkomen zo goed als nergens de ongepalataliseerde vocaal bewaard heeft. Van
de Scylla (homonymie met schuur) kwam het dan in de Charybdis (homonymie met
schoer ‘schouder’) terecht.
Voor een ander geval waar dreigende homonymie het kaartbeeld gevormd heeft,
zie men het voorkomen van borg of börg voor ‘gesneden mannelijk varken’ tot aan
de Tjonger en de grens tussen Groningen en Drente, of mörk ‘merg’ in Kampen;
beide gevallen zijn behandeld in BMDC 12, 3.
Nog andere gevallen van dodende werking van homonymie vindt men bij H o f
123, H.L. Bezoen, Zichte (sikkel), zichten (maaien, zeven), OT 6, 201, BMDC 12,
19, R o u k e n s 125, Ts 61, 155, Rheinische Vierteljahrsbl. Jrg. 17, 42 vlg., B a c h
60, O p b o u w 92 en vermoedelijk R o u k e n s 382. Voor gevallen waarbij
onklankwettige vormen worden gebruikt zie men voorts Von Wartburg, Problèmes
et méthodes 30, S a s s e n 322 en BMDC 12, 19. Blijkens Limburg Haspengouw
1951, 254 wordt in de oostelijke Haspengouw het bez. vnw. dijn plaatselijk tot zjijn,
zijn. De dreigende verwarring met zijn van de 3e persoon wordt vermeden door het
volgend systeem: zijne(n) hoed ‘jouw hoed’ - hem z'ne(n) hoed’ zijn hoed’. In
Voorschoten blijft het personale van de 2e pers. na medeklinkers je en verandert
niet in ie in die gevallen dat de ie geen duidelijk verschil meer zou maken met de
vorm van de 3e persoon; cfr. V o l k s t a a l 97. Ook is de vorm van het enclitische
pronomen van de 3e pers. enk. soms duidelijk structureel bepaald. De
Zuidhollands-Utrechtse vormen met dentaal begin zijn noodzakelijk, aangezien je
> ie werd. De vorm je tussen de grote rivieren is alleen mogelijk, daar dit gebied
voor de 2e pers. g-anlaut heeft; cfr. Ts 62, 290 vlg., NTg 1950, 324 vlg., NTg 44,
179. Nog een ander voorbeeld van de gevolgen van hinderlijke intellectuele
associaties vindt men in O p b o u w 92-93.
Voor voorbeelden waar isomorfen en isosyntagmen door isofonen geconditioneerd
worden, verwijs ik naar O r i ë n t a t i e , 12 en N u i j t e n s 5.12.
J. Erben, Abriss der deutschen Grammatik 1958 par. 56 verklaart het uitsterven
van het praeteritum in het opperduits, het Paltsisch en de
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zuidelijkste delen van het Hessisch en westfrankisch uit de voor de zwakke
werkwoorden dreigende samenval van praeteritum en praesens t.g.v. de opperduitse
apokopering (liebte > liebt).
B. van den Berg, De ie van bedierf, stierf, wierf, wierp en zwierf in: TT IX 75 vlg.
toont hoe het kaartbeeld bewijst ‘dat de ie-praeterita in ieder dialekt door interne
oorzaken (scil. als therapeutisch) moeten worden verklaard’. De ie ontstond nl. als
door klankontwikkeling anders de o.t.t. en de o.v.t. hetzelfde vocalisme gekregen
zouden hebben (men vindt die ie ongeveer ten westen van de lijn Leuven - Antwerpen
- Tessel).
Zelf heb ik in O r i ë n t a t i e 12 en 25-26 de noodzakelijkheid van het pronominale
subject in het noordfrans uit de fonetische samenval der persoonsvormen (chante,
chantes, chante) verklaard en dat met behulp van taalkaarten bewezen.
Het kan gewenst zijn, ter verklaring van taalkaarten, ook woord-kaarten, het
phonologische systeem in het oog te houden. Soms immers doet dat zijn uitwerking
gevoelen doordat bij het ontbreken van zekere fonologische opposities er homonymie
zou dreigen. De ‘moederhen’ wordt - ruw genomen - in het grootste deel van de
Meierij van 's-Hertogenbosch klók genoemd, daarbuiten in Noord-Brabant kloek;
cfr. O n d e r z o e k krt. 18. Wij verklaren deze tegenstelling uit het feit dat
O.-N.-Brabant een phonologische oppositie tussen ó en ò kent, W.-N.-Brabant echter
niet. Vandaar dat O.-N.-Brabant klók ‘moederhen’ van klòk Fr. ‘cloche’ kan
onderscheiden. W.-N.-Brabant echter, dat zulks niet kan, heeft kloek i.p.v. klók. Ook
in de rest van ons taalgebied schijnen de verhoudingen analoog te liggen; cfr. BMDC
12, blz. 20, 21. In T a a l l a n d s c h a p 65-67 gebruikt Kloeke de term hordensprong
voor het verschijnsel dat een foneem om aan samenval met een ander te ontkomen
in zijn ontwikkeling dat andere voorbijschiet. Ook is het feit dat in het Kruinings in
het algemeen de participia met het e-prefix gevormd worden, maar de met vocaal
anlautende woorden het voltooid deelwoord of zonder prefix vormen of vermijden,
van structurele aard; cfr. D e k II 44.
Vrijwel onberekenbaar zijn de gevolgen van polysemie, die soms inderdaad lastig
te scheiden is van homonymie. K. Jaberg in Aspects géographiques du langage
1936 42 vlg. behandelt de kwestie in welke gevallen polysemie al dan niet voorkomt.
‘Polysemy is frequent in dialectal speech especially when two ideas are included in
the same sphere of human activity’, zegt Bottiglioni in Word 10, 378. Maar er worden
ook geregeld pogingen ondernomen, om haar te ontvluchten.
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Soms maakt dan bij reeds voorhanden zijnde klankvarianten elke betekenis zich
van een afzonderlijke betekenaar meester; cfr. § 7. Een voorbeeld met een externe
achtergrond vindt men in H e l l i n g a 142-145. Voor uitheemse voorbeelden zie
men Taalgeografie en interne taalk. 22. Uit de kaart van de betekenissen van het
woord venter in het Roemeens (Orbis VII t.o.p. 438) lees ik dat de gebieden van de
betekenissen ‘bas-ventre’, ‘partie génitale’ en ‘diarrhée’, op één plaats na, elkander
uitsluiten, al schijnt P o p blz. 439 het tegendeel te beweren. J. Daan Het misverstand
als taalvormende factor TT 9, 133 vlg wijst eveneens op de bezwaren van de
polysemie. Wij zijn hier echter, trouwens ook bij de homoniemen, op gevaarlijk
terrein. Er kunnen inderdaad homoniemen bestaan en woorden kunnen
‘veel-toepasselijk’ zijn; cfr. BMDC 12, 24-25. Naar E l e m a n s 176 mededeelt,
betekent hórre te Huisseling zowel mannetjesduif als reuzenwesp (vespa crabro).
Aan de oostrand van de Altmark is padde zowel voor pad als kikvors in gebruik; cfr
T e u c h e r t 342. De kracht van het argument zit dan steeds in de coïncidentie van
de isoglossen.
Wij zien dat als wij in Noord-Brabant de grenzen bij ‘melk’ en ‘karnemelk’
vergelijken; zie hierover thans ook mej. Hol in TT 5, 75. Men noemt de ‘melk’ in
westelijk Noord-Brabant melk of mulk, in oostelijk Noord-Brabant romme (mv. van
room); de ‘karnemelk’ heet in het zuiden botermelk of botermulk en verder in het
westen karnemelk of karnemulk (in al hun dialectvormen), in het oosten mulk. De
isoglosse tussen melk-mulk en romme valt nauwkeurig samen met die tussen
karnemulk, -melk, botermelk, -mulk en mulk. Historisch is deze toestand als volgt
te verklaren. Oorspronkelijk was melk in heel het germaanse gebied het woord voor
de ‘zoete melk’, dus ook in

Kaart 9 - Melk
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Kaart 10 - Karnemelk
1

Noord-Brabant. Later is in oostelijk Noord-Brabant de mens tot een sobere
levenswijze vervallen, waarbij hij alleen karnemelk dronk. Alleen gebruikte hij nog
daarvoor het oude woord: mulk of melk. Maar spoedig bracht dit inconveniënt van
één woord voor twee begrippen de noodzakelijkheid om dan een afzonderlijk ander
woord voor de ongekarnde melk te nemen: men koos hiervoor romme. Het feit nu,
dàt het er zo naar toe ging en dat deze naamgeving afhankelijk is van de
betekeniswijziging die mulk onderging, wordt hier duidelijk bewezen door de
samenval der twee isoglossen.
Iets soortgelijks ziet men op de kaart van de vrouwelijke meikever en als men de
woorden voor de mug en de vlieg bestudeert; cfr. A. Weijnen, Taalgeografie en
interne taalkunde 1951, 23-24.
V. Verstegen in HCTD 3, 376-377 vindt hier en daar voor mutsaard: krik. Deze
betekenis is natuurlijk ontwikkeld uit die van ‘houtskool’. Het is dan ook opvallend,
dat waar de ‘mutsaard’ krik genoemd wordt, de ‘houtskool’ anders heet, nl. ameren.
Waar weite ook nog de economisch belangrijke boekweit ging betekenen, moest
de tarwe als witte weite gespecificeerd worden; cfr. D u m b a r 13.
Zie voor de woorden voor het mannelijk konijn A. Weijnen, Taalgeografie en
interne taalkunde 1951, 25.

1

Wat de chronologie van het verschijnsel betreft: ik vond romme en melk in hun Meierijse
betekenissen in Oss in 1599; cfr. J. Cunen, Geschiedenis van Oss 1932, 52.
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Op de kaart voor ‘het mannelijk konijn’ komt in een grote wig, die met een basis van
Vaals tot Enschede, tot aan de westrand van Zuid-Beveland reikt, het type rammelaar
voor (rammelaar, remmelḕr, remmelder, remmel). F r a n c k - V a n W i j k ziet hier
hgd. import in. Dit kan wel, maar wij moeten dan weer begrijpen dat het geen uiting
van expansie is, maar een middel om uit de nood van de polysemie te geraken. In
het westen treft men nl. de benaming ram aan, maar aangezien dit ook het woord
is voor het ‘mannelijk schaap’ en hier en daar ook voor nog andere mannelijke
dieren, heeft men dit op een groot gebied als een inconveniënt ondervonden en
zich op verscheiden manieren daaraan trachten te onttrekken. Bij het ‘mannelijk
schaap’ heeft men toen in een zuidoostelijke strook bok, en in O.-N.-Brabant weer
genomen, voor het ‘mannelijk konijn’ ontleende men rammelaar en aanverwante
typen. Een andere poging om uit de moeilijkheden te komen vertonen de
rem-vormen. In enkele Utrechtse dorpen zegt men rem zowel van het mannelijk
schaap als van het mannelijk konijn, maar W.-N.-Brabant en een aantal dorpen van
de Veluwe noemen een mannelijk konijn ook wel rem, doch het mannelijk schaap
uitsluitend ram. Die vorm rem kan een ingvaeonisme zijn en hielp voortreffelijk in
de semantische nood.
Een ander voorbeeld waar in een deel van het gebied nieuwe klankontwikkelingen
de polyseme nood lenigen, vond ik op de kaart van ‘het vrouwelijk konijn’; cfr. BMDC
12, 26, Weijnen, a.w. 26.
In Frankrijk heeft vooral Roques er studie van gemaakt, hoe de woorden zelfs
door semantische oververzadiging (pléthore sémantique) geheel kunnen verdwijnen.
Zie ook S.A. Louw Dialekvermenging en taalontwikkeling (1948) 81 vlg. voor een
geval dat een betekenaar tegengehouden wordt, waar hij reeds aan een andere
betekenis verbonden is; noi ‘meesteres’ weet niet door te dringen waar noi ‘jonge
dame’ of noi ‘geliefde’ reeds in gebruik is.
Uit dit alles is gebleken dat veel kaartbeelden structureel verklaard kunnen worden.
Het opkomen van een nieuw woord kan een verschuiving binnen een gesloten
systeem betekenen, wanneer bijv. een synoniem gekozen wordt dat dus een lichte
betekeniswijziging ondergaat. Zulks is bijv. het geval met room(e), dat ‘melk’ ging
betekenen maar het kan ook voorkomen dat men de nieuwe benaming uit een ander
dialect ontleent. Dit zal wel met rammelaar voor ‘mannelijk konijn’ geweest zijn. Men
doet dan echter beter in dit geval niet van expansie te spreken maar met K i e f t
van aanzuiging. De ontlening immers kan wel niet ontstaan, wanneer er volstrekt
geen verkeer tussen de beide
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taalgemeenschappen bestaat, maar is dan toch volstrekt niet aan superioriteit toe
te schrijven. Het was slechts de nood, niet de min of meer bewuste bewondering,
die tot de ontlening drong.
Wij zeiden zo straks dat het strikte bewijs voor de werkzaamheid van de structuur
in de coïncidentie van de isoglossen schuilt. ‘Dat er een zeker (historisch en
geografisch) verband kan bestaan tussen het uitsterven van de conjunctief praet.
en de apokope’ bewijst K l o e k e in T a a l l a n d s c h a p 130, ‘door een vergelijking
van de bedde/bedrijn...... men de zuidelijke grens van het leup-gebied’. De structurele
gebondenheid van bepaalde lexicologische, fonetische, morfologische en
syntactische ontwikkelingen springt bij de samenval van hun begrenzingen met
andere volkomen onverwante en toch blijkbaar beslissende isoglossen ogenblikkelijk
in het oog (O r i ë n t a t i e 11).
Toch laat ook dit criterium ons soms in de steek, aangezien, zoals K. Jaberg
Aspects géographiques du langage 1936, 93 opmerkte, vernieuwingen die door
therapie tot stand zijn gekomen, de neiging hebben, zich verder te verbreiden dan
eigenlijk noodzakelijk is.
Uiteindelijk geldt ten aanzien van alle structurele verklaringswijzen de constatering
van De Saussure: ‘les faits synchroniques, quels qu'ils soient, présentent une certaine
régularité, mais ils n'ont aucun caractère impératif’ (F. de Saussure, Cours de
4

linguistique générale (1949) 134).
Op een heel andere manier heeft J. Goossens de invloed van de polysemievrees
met taalgeografische argumenten bewezen; zie J. Goossens, Polysemievrees Ts
79, 36 vlg. Hij bewijst dat met behulp van ledige grensstroken. Wanneer er nl. vlak
bij elkaar gebieden liggen met verschillende betekenis voor hetzelfde woord, dreigt
er op de grens tussen die twee betekenisgebieden begripsverwarring te ontstaan,
en die leidt dan tot de ondergang van het woord in kwestie. Tussen twee isosemanten
ligt er dus vaak een open veld. Goossens toont dit o.a. op de kaart opper in Belg.-Lb.
Er komen bij dit woord vijf betekenissen voor: ongebonden halve graanschoof,
boekweithokje dat uit één schoof bestaat, haverhokje van een bep. type hooiopper
en hooirook. Tussen sommige van deze betekenisgebieden ligt er dan een open
strook waar het woord geheel verdwenen is. Men kan deze ontdekking bevestigd
zien als men de kaart van de afstammelingen van rom. *vascellu bekijkt. Tussen
*vascellu = lijkkist en *vascellu = schepel ligt er nl. in Wallonië een strook waar het
woord geheel ontbreekt. Vgl. W. Pée-G. Winnen-J. Renson, De benamingen van
de doodkist in Noord- en Zuid-Nederland, Wallonië en de aangrenzende gebieden,
TT IX 97 vlg.
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De structurele taalgeografie levert dus soms het bewijs voor structurele
samenhangen. Met name wordt juist met haar hulp het bestaan van homonymievrees
en polysemievrees bewezen.
Daarnaast houdt de taalgeografie zich ook bezig met de vraag of zij een bewijs
kan leveren dat bepaalde klankveranderingen een structurele oorzaak hebben. Van
Loey heeft zich daarmee intens beziggehouden. Cfr. A. van Loey, Sur une explication
phonologique de la palatalisation moyen-néerlandaise, in: Bulletin de l'Académie
royale de Belgique, Classe des lettres 1961, en A. van Loey, Palatalisatie, HCTD
35, 131-253. Hij vindt in het kaartbeeld het bewijs voor de werking van een
conditionerende structurele factor. Hij vergelijkt nl. de ontwikkeling van au via u.ə
tot y.ə in Oostvlaanderen en Zuidwestbrabant, bv. in dy.əpə met de ontwikkeling
van a tot u.ə in bv. wu·ətər. Enerzijds betoogt hij dat de ontwikkeling tot y.ə geen
gevolg kan zijn van de diftongering van ŷ > oey omdat die diftongering althans in
Brabant al in de 14e eeuw plaatsvond maar de ontwikkeling van au > ŷ pas in de
18e eeuw opduikt. Voorts is het ook niet zo dat de palatalisatie van au via u.ə > y.ə
veroorzaakt werd doordat a > u.ə werd, aangezien de laatste overgang beperkter
van gebied is. Wel teken ik hierbij aan dat Van Loey t.a.p. zelf op de expansiviteit
van y.ə wijst en er dus toch in het kerngebied wel een oorzakelijk verband zou
kunnen zijn. Met Van Loey kan men echter uit het kaartbeeld concluderen dat ā
slechts daar tot u.ə kon worden waar ū.ə zelf in ȳ.ə was overgegaan.

Kaart 10a - Dopen-Water
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Dit betekent dan een speciale toepassing van het algemene principe dat een
isoglosse die geografisch binnen een andere valt, doorgaans jonger is.
De best geslaagde poging om een klankontwikkeling structureel te verklaren is
wel die van W. Moulton, Lautwandel durch innere Kausalität, die ostschweizerische
Vokalspaltung in: Zs. f. Maf XXVIII (1962) 227 vlg. Hij verklaart daar de splitsing
van het o-foneem in ọ en ǫ enerzijds uit een drang naar parallellisme met de splitsing
van de ō, anderzijds uit de drang naar parallellisme met de reeks der voorvokalen.
Het bewijs ziet hij dan in het inderdaad niet te veronachtzamen feit dat de isoglossen
van deze fonologische verschijnselen elkaar dekken. Toch lijkt mij de mogelijkheid
van een verklaring uit een tendens naar open mondstand ook niet uitgesloten. Wel
heeft W. Moulton The short vowel systems of northern Switserland Word 16 (1960)
173-174 dit bestreden op grond van het feit dat het steeds over foneemsplitsingen
gaat - en niet over een in het algemeen open worden en dat de e niet meedoet.
Maar daartegen kan men weer opmerken dat een tendens wel vaker slechts onder
de gunstigste omstandigheden werkt en dat de voormondrij toch al zwaar belast
was.
In een ander artikel tracht Moulton de dialectgeografie als bondgenoot te gebruiken
om er het beginsel van de maximale onderscheiding mee aan te tonen. Zie W.
Moulton, Dialectgeography and the concept of phonological space, in: Word 18
(1961) 155-182. In het Oostzwitsers brengt hij nl. op één kaart de frequentie der
soorten van allofonen van de ā en het feit of het systeem tevens een æ̂ en/of een
ɔ: bevat. Daarbij blijkt, overeenkomstig zijn hypothese, de ā voornamelijk centraal
te zijn als er in het systeem zowel een æ̂ als een ɔ:, en meer naar achter te liggen
als er geen ɔ: maar wel een æ̂ voorkomt. De verwachting echter dat als er geen æ̂
maar wel ɔ: voorkomt, er voorkeur zou zijn voor palatale allofonen van ā, wordt niet
geheel bewaarheid. Echter constateert Moulton toch nog dat als het systeem geen
driehoek maar een vierkant is, zijn verwachting wel gehonoreerd wordt.
J. Goossens, Die gerundeten Palatalvokale im niederländischen Sprachraum, in:
Zs. f. Mf. 29 (1962) 312 vlg. heeft erop gewezen dat in die (westelijke)gebieden
waar minder umlaut voorkomt, spontane palatalisatie optreedt en zegt naar aanleiding
daarvan: ‘Nach dem bisher Ausgeführten können wir also feststellen, dass ein
Gebiet, wo ein Hinterzungenvokal nicht umgelautet worden ist, den entsprechenden
gerundeten Vordervokal nicht entbehrt; vielmehr wird die Lücke durch spontane
Palatalisierung des Velarvokals geschlossen’. Zelfs meent hij
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dat ook de overgang van delf > dulf en veel > veul zo'n open plaats vult, maar hij
geeft wel toe dat hier het gebied anders is. Ik geloof echter dat de oorzaak in de
palatalisatiedrang van een bepaald gebied zelf gezocht moet worden. Immers in
hetzelfde gebied werd ook ā > æ̂ en a > e.
Een conclusie die ik wel kan onderschrijven, is die van K r a n z m a y e r 14, nl.
dat in de boeren- en verkeersarme dialecten de opposities beter gehandhaafd blijven
dan in de verkeers-, markt- en stadsdialecten. De stad schijnt de samenval van de
fonemen immers beter te verdragen, waarschijnlijk doordat zij aan een soort van
babylonische spraakverwarring gewoon is. Maar hier hebben we dan niet te doen
met een structurele maar met een sociopsychologische verklaring.
Tot slot van deze paragraaf dan nog een aantal niet geheel tot klaarheid gebrachte
voorbeelden. In mijn Taalgeografie en interne taalkunde 1951, 21 heb ik er op
gewezen dat in Limburg de grens van ee i.p.v. ie en van oo i.p.v. oe vrijwel op
dezelfde plaats loopt als die van ie i.p.v. diftong en oe i.p.v. diftong. Men voelt dan
neiging, dit als volgt te verklaren: in het gebied waar ogm. eo en ô respectievelijk
ee en oo opleverden, mochten î en û niet gediftongeerd worden, omdat anders de
extreme plaatsen in het fonologisch systeem onbezet zouden zijn. Zie hierover
echter verder Limburgse dialectgrenzen 49 vlg., mijn Taalgeografie en interne
taalkunde 1951, 21 en T a n s 54. Overigens merk ik op dat Th. Frings in Beiträge
zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur XL I 204 vlg. en XLII 221 van
mening is dat ie < eo en oe < ô eenmaal verder verbreid zijn geweest. Zie voor een
ander voorbeeld ten aanzien van j < d: J.L. Pauwels in LB. 39 Bijbl. 73 vlg. Nog
andere voorbeelden waar de isoglossenloop een aanwijzing geeft dat het optreden
van klanken fonologisch bepaald is, vindt men bij S a s s e n 250-251, 271-273. Zie
ook voor een soortgelijke structuralistische beschouwing G.G. Kloeke, Een oud
sjibboleth: de gewestelijke uitspraak van ‘heeft’ 1956, 61 en voor een Meierijs
voorbeeld O r i ë n t a t i e 11. In Taalgeografie en interne Taalkunde 2 memoreerde
ik een verklaring van O. Keller voor het bewaard blijven van d in de vrouwelijke
voltooide deelwoorden van de werkwoorden op -are in het Westlombardijs uit
behoefte om het morfologisch systeem intakt te laten. Voor een ander feit uit het
Alpijns en Prae-Alpino-lombardijs zie men aldaar p. 11. Ook kan men verband
zoeken tussen het feit dat ten oosten van de Oude IJsel de -n niet afvalt en de
auslautende -e in hetzelfde gebied bewaard blijft: anders zouden er heel wat meer
substantieven voor enkelen meervoud dezelfde vorm gekregen hebben: cfr. A.R.
Hol, De Oude
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IJselstreek een grensgebied in DBNS I 54 vlg. en mijn Taalgeografie en interne
Taalkunde 12.

§ 26a. Innerlijke kracht
Naast de structurele en de externe factoren kunnen ook niet-structurele interne
factoren als gevoelswaarde en omvang voor het lot van een woord beslissend zijn.
Een zekere affectieve waarde kan een woord een mooie toekomst bezorgen.
Een mooi voorbeeld verschafte K. Heeroma, waar hij in de Toelichting bij TON
(afl. 1), 81 op nettelkönnik voor winterkoninkje wees, dat zich alleen door zijn
innerlijke kracht beter dan tuinkruiper weet te handhaven. Een ander voorbeeld
vindt men bij K. Jaberg, als hij in Festschrift Jud 1942, 325 fra. piller ‘plunderen’
bespreekt. Zelf zag ik zo'n voorbeeld in kaarskenspisser ‘misdienaar’; cfr. BMDC
XII, 27. In B l o e m n a m e n 58 wordt gewezen op het succes van pispotten voor
de haagwinde. Enerzijds werkt, zoals men ziet, de grove spot vaak het succes in
de hand, anderzijds kunnen onsmakelijke gevoelsassociaties ook hinderlijk optreden.
Daardoor kan het ene kaartbeeld tegenover andere inkrimpen. Wanneer men het
verbreidingsgebied der ie-praeterita van vatten, spannen en passen (viet, spien,
pies) vergelijkt, ziet men dat dat van het laatste het minst ver reikt. Daarbij moet
men dan nog bedenken dat, waar pies werd opgegeven het meestal als zeldzaam
geldt tegenover viet, dat springlevend is; cfr. BMDC XII 10. Bijzonder opvallend is
dat waar voor ‘vlinder’ de Nederlandse kaarten wemelen van heteroniemen, de ALF
carte 968 vrijwel alleen het type papillon kent, terwijl de kaart van de ‘meikever’
(hanneton) weer wel rijk gevarieerd is (zie ALF carte 683). Deze dominantie van
het type papillon moet ontegenzeglijk samenhangen met de innerlijke kracht van
zijn rhytmische, expressieve fonische bouw. Cfr. Kaart 4, Jos Schrijnen,
Vlindernamen, in: De Beiaard 2 I 26-37, J.L. Pauwels, De vlinder HCTD IX 329-382.
Ook het grusinisch kent pepela en het polynesisch pepele.
B ü l d 66 beschouwde de eenzijdige taalspot als de drijfkracht van verscheidene
taalbewegingen.
Een andere ongunstige levensvoorwaarde voor een woord bestaat hierin dat het
te kort kan worden. Als men de opkomst van een nieuw woord waarneemt, moet
ernstig overwogen worden of het verdwenen woord niet te weinig omvang had. J.
Gilliéron heeft in zijn Généalogie des mots qui ont désigné l'abeille (1918) dit beginsel
met succes toege-
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past. Voor andere voorbeelden zie men mijn Taalgeografie en interne taalkunde,
20, waar ik o.a. het verdwijnen van a ‘water’ aan zijn geringe omvang toeschrijf.
Ook het verdwijnen van mnl. ie moet dezelfde oorzaak hebben.
Over de betekenis van de frequentie is reeds gesproken in par. 13a. Het feit dat
het type nuovo novente het in Italië verder gebracht heeft dan nuovo noviccio
verklaarde K. Jaberg, Innovations élatives dans l'Italie du Nord, Vox Romanica 11,
64 vlg. hieruit dat er meer vormen op -ente waren. In T a a l o n d e r z o e k 72 citeer
ik een illustratief geval waar Kranzmayer het verschil in frequentie voor verschil in
ontwikkeling aansprakelijk stelt. Ik meen ook dat weinig frequente fonemen een
2

zware strijd om het bestaan te voeren hebben en verklaar mede hieruit dat de ui
uit enkele vreemde klankcombinaties ontstaan is.

§ 27. Stilistisch-syntactische dialectologie
Lit. V o l k s t a a l , inz. Taalgemeenschap, 1 vlg., De vorm van den
imperatief, 72 vlg., Zinsvormen en woordvormen, 81 vlg., Over
Nederlandsche en Friesche taalkunde, 136 vlg.
Verscheidenheid van vorm der woorden vindt niet alleen haar oorzaak in
verschillende verbindbaarheid, fonetische omgeving (eventueel van diachronische
aard), of structurele behoeften maar kan ook toegeschreven worden aan wat
Overdiep stilistische factoren noemt, dat wil niet zozeer zeggen: verscheidenheid
van taalkring - epische poëzie, verslagtaal, betoog, enz. - maar de verschillende
affecten, intensiteit en emfasis. Moeilijk zijn hiervan te onderscheiden de invloeden
die uitgaan van modaliteit (grotendeels immers een kwestie van affect), syntactische
functie en syntactische vorm. Deze laatste toch is ten nauwste gebonden aan
zinsaccent en ritme, die vormverschillen in het leven kunnen roepen. Dit hele complex
kan grammatische vormcategorieën bepalen.
In Hollandse dialecten, zoals het Katwijks, hebben de maataanduidingen een -e
in de auslaut bij sterk affect en bijzondere intensiteit, vnl. in niet- subjectspositie.
Men zegt bijv. te Katwijk: We hadde-n-en bósse wind! Toe vinge we daer in een
week een skuite háering; nou! Toe krège we-n-om en ùur of drìe toch een hoope
wáeter, man!; cfr. V o l k s t a a l 13, 87, 137. Zie ook voor parte B o e k e n o o g e n
733. D e V i n 54 vermeldt voor het Schouws verzwaarde adjectievische vormen
na wat ən, zukkən enz.: wat en rĭeken volk, zukken moajen weer. Zuiver synchro-
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nisch is waarschijnlijk de vorm van veel voor een comparatief bij V a n W e e l 226
(veela) als een verzwaring te beschouwen.
Andere voorbeelden leveren:
a) sommige stamtijden in het Katwijks; bijv. kwaeme tegenover kwamme, ginge
tegenover gonge, schrok tegenover schrikte, spraeke tegenover sprakke, sleech
tegenover slooch of sloech; cfr. V o l k s t a a l 14-15, 137 en K a t w i j k 143
vlg.;
b) de -n van de adnominale woorden; ook in Groningen komt een emfatische -n
voor; cfr. V o l k s t a a l , 224 en K a t w i j k 92; zie echter voor het Noordbrabants,
waar het niet zo is: G. Royen, Emphasis zonder n. NTg 31, 169 vlg.;
c) de imperatief die een vorm met en zonder -t kent; cfr. V o l k s t a a l 13, 72 vlg.,
81, 136;
d) de groep ww. + pers. vnw. van de 2e pers. enkelvoud als subject in Groningen;
cfr. V o l k s t a a l 13, 39;
e) varianten van de indicatief praesens 3e pers. enk. + pronominaal subject in
Voorschoten en Katwijk, bijv. gaffie en gaftie; cfr. V o l k s t a a l 79-80;
f) woordparen te Sleen, waar een verschil in intensiteit wordt gereflecteerd door
de wisseling van de klinkers ă en ŏ, bijv. knappen: knoppen of snappen:
snoppen; zie V o l k s t a a l 93.
Voor andere voorbeelden waar Overdiep op invloed van affect en emfasis wijst, zie
men V o l k s t a a l 89 en K a t w i j k 96, 97, 98, 99, 100, 104; zie voorts H o f 226,
255 voor gevallen waar de gevoelswaarde de vocaal beïnvloedt en J a n s s e n blz.
83-84 voor invloed van de behoefte aan een ijlere klank. S a s s e n 94 wijst op
emfatisch ieje naast algemeen bekend ikke. Overdiep verklaart in K a t w i j k 83 de
onklankwettige vorm van plâon mede uit de syntactische nadruk van het woord. Zie
K a t w i j k 105 voor andere voorbeelden van verzwaring door klanksymboliek. H o f
37 schrijft de verre verbreiding van kwêkje aan het klanknabootsend karakter toe
en H o f 53 de snelle opmars van keel, vergeleken bij geel, aan sterkere
gevoelswaarde.
Voor voorbeelden waar woordvorm of woordorde door het ritme beïnvloed wordt,
zie A . P a u w e l s in H u l p w e r k w o o r d 103, 121, 229 en K a t w i j k 153-155,
204-205. Ch. Bruneau geeft in Zs. f. rom. Phil. 57, 175 voorbeelden dat de syntaxis
via het accent de klank beïnvloedde, zodat bijv. bij attributief gebruik de vocaal
anders is dan bij praedicatief gebruik.
Zie voor kritiek op de onderscheidingen van Overdiep C. Tavernier in TT XI 246.
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§ 27a. Anthropologische dialectologie
Zoals ik in T a a l o n d e r z o e k blz. 73-75 uiteengezet heb, kan men naast de
cultuurhistorische verklaringswijze en de structuralistische, die beide in sterke mate
het geografische beeld als onmisbaar verklaringselement beschouwen, de
anthropologische stellen, die voor morfologische en syntactische beschouwingen
zekere zielkundige gegevenheden en voor de fonetisch-fonologische feiten aan de
articulatiebasis een dominerende invloed toekent. Sommigen, zoals Van Ginneken,
beschouwen daarbij deze laatste als een erfelijke aanleg. Friedrich Kainz, die zijn
theorie ernstig bestudeerde, kwam er uiteindelijk niet toe haar geheel af te wijzen.
Cfr. Frank Häusler, Die russische Artikulationsbasis, in: Wissenschaftliche Zeitschrift
der Martin-Luther-Universität, Halle-Wittenberg, Ges. sprachw. X/I (febr. 1961), 250.
Men kan echter met evenveel recht aan een psychologisch-sociologische
verklaringswijze denken. Waar Van Ginneken zelf van oordeel was, dat uiteindelijk
door elke mond elke taalklank kan worden voortgebracht, is het onontkoombaar
dwingende van de suppositie van de invloed van een erfelijke aanleg niet meer te
houden. Wanneer men overweegt dat de zgn. korte klinkers van een groot aantal
(ik mag misschien wel zeggen: de) zuidwestelijke dialecten, als men de identieke
woorden uit bv. de centrale dialecten ermee vergelijkt, ongeveer alle iets meer naar
achter in de mond liggen, zodat pit vrijwel als pet, pet daarentegen als pad, pad
daarentegen als pod klinkt, zou men misschien nog de neiging hebben, zich met
pak en zak aan een biologische verklaring, een dominantie van een bepaald ras,
te verkopen. Maar zulke eigenlijk fonetische karakteristieken zijn vaak aan zeer
bepaalde kleine gemeenschappen verbonden. Dat ik hoor of iemand uit de omgeving
van Oud-Gastel en Oudenbosch of uit die van Breda komt, zit eigenlijk niet in
woorden of vormen of syntagmata of wat ik met Schirmunski zou willen noemen de
historische klankveranderingen, zodat ik er bv. op zou moeten letten of iemand
gruun of groen, zuuke dan wel zoeke, of peer dan wel paer zegt. Ik hoor het
ogenblikkelijk aan kleine kleurverschillen. Zo kan men duidelijk en ogenblikkelijk de
Tilburgenaar van iemand uit Boxtel of zelfs het aan grenzend Dongen of Gilze-Rijen
onderscheiden. Het verschil zit zeker ook in het feit dat de Tilburgenaar voor
overeenkomstige woorden niet steeds dezelfde fonemen gebruikt, maar het valt
veel meer op dat overeenkomstige fonemen algemeen anders worden uitgesproken.
Het niet kunnen onderscheiden van v en f en z en s is typerend voor Amsterdam
en Nijmegen, en volgens de bevindingen van Terpstra een bij dit laatste
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dialect aansluitend heel klein uitstralingsgebied. Maar geen mens ter wereld zou
toch durven volhouden, dat Amsterdammers en Nimwegenèùre van een ander ras
dan hun onmiddellijke buren zijn. De betrokken klankverschijnselen moeten dus
vooral in hun sociologische samenhang verklaard worden.
Nu is het opvallend dat in de laatste tijd weer pogingen ondernomen worden om
hele reeksen intern samenhangende en geografisch verschillend gebundelde
verschijnselen uit een ik zou haast zeggen inhaerent principe te verklaren. Häusler
a.a. 249-260 heeft een aantal kenmerken van de Russische articulatiebasis
opgesomd: ‘eine gewisse Schlaffheit und Trägheit der Artikulationsbewegungen’,
‘schwächere(n) Beteiligung der Lippen bei der Artikulation’, ‘weiterrück-wärtige
Artikulation der Zunge’. Deze constateringen zijn voor ons niet zonder belang.
Typische eigenaardigheden van het Russisch vindt men ook ten dele in onze
dialecten terug. Ten aanzien van de het Russisch kenmerkende sterke
assimilatietendens zijn niet alle Nederlandse dialecten gelijk. Men zie hiervoor par.
101. De weekheidsoppositie van de Russische consonanten lijkt een parallel bij de
Oostnoord-brabantse dentalen te bezitten. Men maakt bv. in Grave onderscheid
tussen de n van bəwónt = bewoond en die van bont = bont; cfr. J a c o b par. 11,
26. Zo geeft ook Häuslers constatering: ‘Der labiovelare Komplex existiert nicht in
den westeuropäischen Sprachen, in welchen die hinteren Vokale ohne Labialisierung
ausgesprochen werden können (z.B. im Englischen)’ (zie Häusler a.a. 253)
aanleiding, de Nederlandse dialecten op dit verschijnsel nog eens grondig te bekijken
en de veel gesmade articulatorische fonetiek weer eens een o.a. statistische taak
op te leggen. En waar Häusler a.a. 256 de ‘fester Vokaleinsatz’ bij een tendens tot
krachtige expiratie onderbrengt, verwondert het ons ook weer niet, dat het Hollands
zich hierdoor van het Vlaams en Brabants onderscheidt, waar immers beide
laatstgenoemde dialecten ook in andere opzichten overeenkomsten met het
aangrenzende romaans vertonen.
Het wil mij voorkomen dat in dit verband bij ons te lande iets verwacht kan worden
van de door L. Kaiser georganiseerde onderzoekingen naar de spraak, waarbij in
eenzelfde plaats een groot aantal proefpersonen op bv. luidheid, ronding,
stemhebbendheid of articulatiewijze van r of l wordt onderzocht. Men zie hiervoor
o.a. W i e r i n g e r m e e r I 1940, II 1949 en G.L. Meinsma, Waarnemingen betreffende
het spreken in Elburg, in: Elburg 1958, hfdst. 6.
Instructief zijn ook de voorbeelden waaraan Schirmunski bewijst
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dat de vergelijkende grammatica der Duitse dialecten tot taak heeft: ‘die Vielfältigkeit
der heutigen deutschen Mundarten in ihrem historischen Werden als Ergebnis einer
gesetzmäszigen Entwicklung aus einem älteren und einheitlicheren Sprachzustand
zu denken, zugleich auch, soweit es möglich ist, die einzelnen Gesetze der
mundartlichen Sonderentwicklung auf allgemeinere innere Gesetzmäszigkeiten der
deutschen Sprachgeschichte zurückzuführen’ (V. Schirmunski, Probleme der
vergleichenden Grammatik der deutschen Mundarten in: Beiträge zur Geschichte
der deutschen Sprache und Literatur, 79 Band, Sonderband (1957)386). In duidelijke
trekken doet hij a.a. 384 het beeld van de i-umlaut oprijzen, waarvan hij schrijft: ‘alle
kurzen und langen Vokale und alle Diphthonge der vorderen, wie der hinteren Reihe
werden im Althochdeutschen durch ein folgendes -i affiziert und zeigen engere
(geschlossene), d.h. palatalisierte Lautvarianten die als positionsbedingte
Lautschattierungen in der Schrift nicht besonders bezeichnet werden’. Het niet overal
op dezelfde tijd in het schrift aangeduid worden ziet hij echter niet als een reflex van
een expansie. Het verschijnsel, in wezen een assimilatie, is juist klankwettig en de
genoemde chronologische verschillen zijn juist structureel te verklaren. Pas wanneer
de volgende syllabe haar i-kleur verloor - en dat gebeurde niet overal tezelfder tijd
- werd de vokaalverkleuring van de stamsyllabe van een combinatorisch tot een
oppositioneel verschijnsel en rees daardoor de noodzaak het schriftbeeld aan te
sluiten.
Op een zelfde manier beschouwt Schirmunski de diftongering van î en û. Lettende
op het feit dat deze diftongering ook in het Engels en het Nederlands in een groot
gedeelte van de dialecten voorkomt, verwerpt Schirmunski hier weer de
expansietheorie en neemt hij, op grond van het feit dat de kleur der diftongen in de
betrokken gebieden onderling zo zeer verschilt en van het parallellisme enerzijds
tussen de genoemde drie westgermaanse talen, anderzijds tussen î en û (en ik mag
wel zeggen ŷ) zelf een autochthone ontwikkeling aan. De oorzaak zoekt Schirmunski
in het sterk dynamische accent. Dat bijv. het Nederduits zich aan die diftongering
onttrekt, is dan geen gevolg van het uitebben van een diftongeringsgolf. Zijn
verklaring van het ontbreken van de diftongering aldaar uit de ‘durch den
germanischen starken Akzent hervorgerufene(n) Reduktion der unbetonten
Endsilbenvokale’ moet ik echter op grond van de Nederlandse verschijnselen
afwijzen. De enkele voorbeelden die ik in § 70 bijeenzet van splitsing in
vokaalontwikkeling alnaargelang enerzijds een labiaal of velaar, anderzijds een
dentaal volgt, zouden bij volledige uitwerking misschien een
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heel belangrijk criterium voor een tweedeling der Nederlandse dialecten kunnen
worden.
Tenslotte zou ik gaarne nog de aandacht vestigen op het artikel van S.A. Mironow,
Zur vergleichenden Formenlehre der deutschen Mundarten, in: Beiträge zur
Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 79. Band, Sonderband 1957, 388
vlg., waar ‘das vergleichende Studium der allgemeinen Gesetzmäszigkeiten und
Grundtendenzen der Entwicklung des grammatikalischen Baus der betreffenden
Mundarten’ aan de orde gesteld wordt en op het casussysteem toegepast. Ook hier
komt er geen expansiologie aan te pas, maar wordt het feit dat in Zuid-Nederland
bij het adnominale woord de oorspronkelijke accusatief-vorm den het van de
nominatiefvorm de gewonnen heeft, terwijl de noordelijke dialecten het omgekeerde
kennen, verklaard uit de zuidelijke drang om het genus (bedoeld is wel het
onderscheid tussen zgn. mannelijke en vrouwelijke zaaknamen als stoel en tafel)
te onderscheiden, wat met den nog enigszins, met de niet meer bereikt kan worden.
Dat daarnaast de alemannische en rijnfrankische dialecten juist de vorm op -r tot
de zgn. ‘rheinischer Akkusativ’ maakten, komt evenzeer voort uit de behoefte naar
genus-onderscheid, maar hier is juist de nominatief-vorm met zijn r duidelijker dan
de accusatief-vorm, die daar door de verzwakking van n klankwettig de moest
opleveren, waardoor juist indenticiteit met de feminiene adnominalen zou ontstaan
zijn.
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H o o f d s t u k III
Methodiek
§ 28. Algemene methodologische richtlijnen
Lit.: E. Blancquaert, Methode van de Vlaamsche dialectologie HCTD 1,
201 vlg.; E. Gamillscheg, Die Sprachgeographie 1928; A. Dauzat, La
géographie linguistique 1922; B a c h ; K. Jaberg, Sprachgeographie 1908;
J. Schrijnen, Essai de bibliographie de géographie linguistique générale
1933; F o r s c h u n g s i n s t r u m e n t ; H a n d l e i d i n g ; K. Jaberg,
Aspects géographiques du langage 1936, 15 vlg.; W. Pée-E. Blancquaert,
Dialect-atlas van West-Vlaanderen en Fransch-Vlaanderen, 1946,
Inleiding; G. Kloeke in NTg 39, 179-180; O n d e r z o e k § 1-3; J. Daan,
Desiderata voor den Taalatlas OT X 21-24; K. Heeroma, De Leidse
taalatlas in NTg XXXV 337 vlg.; K. Heeroma, De taalatlas in NTg XXXVIII
43-50; T a a l a t l a s , Voorbericht bij de tweede aflevering 1941; K.
Heeroma, Opmerkingen over de methode der expansiologie in NTg XXXIII,
60 vlg.; E. Winkler, Kulturlandschaft an Schweizerischen Sprachgrenzen
1946; E. Blancquaert, Na meer dan 25 jaar dialect-onderzoek op het
terrein 1948; R o u k e n s .
Het dialectonderzoek kan speciaal het dialect van een bepaalde plaats tot object
hebben (men spreekt dan van de dialectmonografie) ofwel de geografische
verbreiding van bepaalde verschijnselen over verschillende dialecten (men spreekt
dan van dialectgeografie). De eerste methode ontbeert al de voordelen die speciaal
de dialectgeografie biedt, de laatste lijdt aan het euvel dat van elk dialect dan slechts
fragmentarische gegevens ter beschikking staan. Een combinatie van beide
methoden, zoals bij ons toegepast door Van Schothorst (nog zeer bescheiden),
Broekhuysen, Sassen en Welter, is derhalve ter zeerste gewenst. Daarbij moet
bijzondere aandacht besteed worden aan die dialecten die enige expansiekracht
bezitten of bezeten hebben, dus de stadsdialecten, cfr. HCTD 13, 259-261.
In BMDC 16, 21 vlg. behandelt Heeroma de afbakening van de taalgeografische
werkgebieden. De enig juiste grondslag voor een taalatlas is volgens hem een in
zichzelf compleet probleemgebied.
L. Goemans en L. Grootaers, De samenstelling van een moderne
dialectmonographie HCTD 13, 259 vlg. geven enkele wenken voor de monografische
beschrijving. Zie ook M i t z k a 102 vlg. en P o p 525. De klanken dienen beschreven
te worden. Voor het fonologisch deel zie men N. van Wijk Phonologie (1939) § 3.
Ook bij W.G. Moulton, The short vowel systems of Northern Switzerland, Word XVI
155 vlg. vindt men
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belangrijke praktische wenken voor geografische dialectfonologie; cfr.
T a a l o n d e r z o e k 57. Zie ook A c h t h u i z e n s . De klankhistorie kan beter bij
een oude bestaande dan bij een hypothetische taal aansluiten. Indien mogelijk
moeten de historische bronnen op oude vormen onderzocht worden. Het is ook
gewenst, een dialecttekst in fonetisch schrift toe te voegen. Zie over wenselijkheid
en vorm HCTD 13, 266-267. Voor de samenstelling van een dialectwoordenboek
zie men eveneens HCTD 13, 268 vlg., S t r e e k t a l e n 86 vlg., A. Weijnen Plan
voor een ideologische ordening van de woordenschat, vooral der dialecten LB 35,
61-68, R. Hallig-W. von Wartburg, Begriffssystem als Grundlage für die Lexikographie
1952, H a n d l e i d i n g 44-45, TT 5, 144, A. Weijnen, De semantische en syntactische
problematiek van het dialectwoordenboek Ts LXXVIII 81-95 en A. Weijnen, Het
dialectwoordenboek in BMDC XXIV 34-52. Een ideologische ordening verdient de
voorkeur; dit geldt trouwens ook voor taalatlassen; cfr. K. Jaberg A s p e c t s 24.
Strikt genomen is een semantische ordening nog te prefereren boven een ideële.
Doorgaans moet men zich echter wel beperken tot een ordening naar ‘de
gebruiksmogelijkheden’ (zie J. van Bakel in BMDC XXVIII, 31). In het woordenboek
1
dienen alle woorden opgenomen te worden (cfr. Rousselot in Revue des patois
Gallo-romans 1, 21), ook vaktermen, leenwoorden, spreekwoorden en idiomatische
wendingen. Over de composita heerst verschil van mening; cfr. G.A. van Es in Ts
70, 69 vlg. en Museum 58, 22. Men dient ook aan te geven of de woorden verouderd
of nieuw zijn of tot welke sociologische laag ze behoren. Comparatistische en
diachronische verwijzingen zijn hoogst gewenst. Wanneer een dialectwoordenboek
een iets ruimer terrein beslaat, is daarbij een cartografische voorstelling onontbeerlijk.
H. Fischer liet dan ook reeds zijn dialectwoordenboek van Zwaben door een taalatlas
volgen; cfr. W. Foerste in DBNS 1, 84-85 en B a c h 59. In het Woordenboek der
Brabantse dialecten en het Woordenboek der Limburgsche dialecten zullen telkens
als er zich een ruimtelijk problem voordoet kaarten opgenomen worden.
Wat de verklaring betreft, houde men steeds rekening met de mogelijkheid van
de zgn. geografische en cultuurhistorische oorzaken (politieke oorzaken,
kerkorganisatorische, confessionele, economische, culturele, verkeersinvloeden,
ethnologische), ook met biologische en psychologische; daarnaast met fonetische
(invloed van omgevende klanken of accenten die conditionerend werken),
stilistisch-syntactische en structuurfeiten.

1

In een dialectatlas b.v. mogen de verouderde ontbreken; P o p I 67.
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Zeer bijzondere eisen stelt de methode van het onderzoek naar het dialect van de
steden en industriegebieden. Meer dan elders komt daar migratie voor, zodat de
eenvormigheid hier wel geheel en al een fictie is. Men dient dus steeds een duidelijk
beeld van de sociologische structuur van de bevolking te hebben, o.a. met het oog
op herkomst en migratie. Het dialectonderzoek moet dan zowel de woongebieden
als de sociale lagen onderscheiden; cfr. C. Gronlund-Kellnberger, Binnenwanderung
und Sprache, Niederdeutsche Mitteilungen 5, 81 en 89 vlg.

§ 29. Enquete of observatie?
Men zou zich kunnen afvragen: is een vragenlijst wel te verdedigen? Zijn niet steeds
bij een vragenlijst de omstandigheden onnatuurlijk? Toegegeven dat er methoden
zijn die in het algemeen betrouwbaarder materiaal kunnen opleveren, meen ik dat
men voor sommige taalverschijnselen het best met langs de weg van enquête
verkregen materiaal kan werken. Met uitsluitend te observeren is trouwens bijna
geen taalgeografie te beoefenen. Gesteld dat men een kaart wil tekenen van
‘mandje’, ‘mannetje’ en ‘maantje’ en men wil die drie woorden overal ter vlucht
optekenen, dan heeft men werk tot Sint-Juttemis. Maar ook als men zich beperkt
tot één dialect, is observatie alleen niet toereikend. Hele terreinen van de
woordenschat zouden dan terra incognita blijven.
Van de andere kant is het onderzoek naar snelheid, accent, melodie, assimilatie,
sandhiverschijnselen, woordorde, zinsomvang, ja de meeste syntactische
verschijnselen, bijna geheel op observatie aangewezen. Daarbij is het dan van het
hoogste belang het materiaal mechanisch te vangen, dus bijv. een band-recorder
te gebruiken. Ten eerste wordt dan inderdaad het gezegde volledig vastgelegd, ten
tweede heeft men materiaal dat men later zelfs vertraagd kan laten bestuderen. Het
is daarbij natuurlijk ideaal, de toestellen zo op te stellen, dat de ‘proefpersonen’ niet
eens weten dat ze geobserveerd worden. Over de zedelijke toelaatbaarheid om
iemand te observeren en zijn taal vast te leggen zonder dat hij het weet bestaat
verschil van mening. M. Hornung zegt, opnamen gedaan te hebben ‘ohne dasz die
Sprecher selbst oft eine Ahnung davon haben’. Wesche zegt daarentegen: ‘Ich
spiele mit offenen Karten’; cfr. H. Wesche in Festgabe Pretzel 365. Opzettelijk in
elkaar gezette dialect-scènetjes, die dan opgenomen worden, zijn eigenlijk te
onnatuurlijk en veroorzaken het gevaar aan de ene kant van te beschaafde vormen,
aan de andere van geforceerd dialect.
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Zowel Kloeke in Ts 68, 156 als Van Haeringen in NTg 1950, 345-346 merkten dan
ook op, dat Mej. D a a n in haar dissertatie een merkwaardige discrepantie vertoont
tussen de vormen uit haar ‘vormleer’ en uit haar geregistreerde teksten.
Er is een steeds groeiende waardering voor de methode van de geleide
conversatie, die de enquête dus zover mogelijk op observatie doet gelijken. Deze
methode is bijv. beoefend door A. Duraffour en Gardetti; cfr. P o p LII en 1254; ook
Mej. Durand stelt geen vragen, en werkt alleen met suggesties: cfr. P o p 52-53.
Toch blijken ook dan de ‘inlichtingen’ nog beïnvloed; cfr. Fr. van Coetsem,
Geraardsbergs sk/sχ, LB 42, 62 vlg. A. Bach schrijft in A l b u m B l a n c q u a e r t
blz. 213: ‘Beim Wechsel von Frage und Antwort besteht die Gefahr, dasz der
Sprecher versucht, einer lautlichen Norm nahezukommen, sei sie nun hochsprachlich
oder von der echten Mundart bestimmt. Erst eine längere, mit innerer Anteilnahme
vorgetragene Erzählung läszt diese Selbstkontrolle zurücktreten und zerlegt die
erwünschten feinen Variationen.’ Zie ook nog P o p 876 over de ‘mise-en-scène’ bij
opnamen met grammofoonplaten. E. Bagby Atwood, The methods of American
dialectology Zs. f. Mf. XXX 11 vindt in een land als de Verenigde Staten waar
niemand wil toegeven dat hij dialect spreekt de geleide conversatie noodzakelijk.
‘Die freie Rede ist durchweg sehr viel individueller als die Wenkersätze. Bei
angehörigen derselben Familie gibt es bei den WS wenig Unterschiede, bei der
freien Rede oft sehr starke,’ schrijft H. Wesche, Deutscher Sprachatlas, Fragebogen,
Tonband, Moderne Mundart, in: Festgabe für Ulrich Pretzel 355 vlg.

§ 30. Directe en indirecte methode
Lit.: R o u k e n s 34 vlg.; P o p 1286-1287.
Al in de eerste dagen der taalgeografische belangstelling ontwikkelden zich twee
richtingen, de zgn. indirecte, of schriftelijke, waarbij vragenlijsten worden
rondgezonden die schriftelijk beantwoord worden, en de directe of mondelinge
(Arbeit im Gelände), waarbij één onderzoeker op een uitgestrekt terrein ter plaatse
mondeling zijn vragen stelt en de antwoorden noteert. De indirecte is toegepast bijv.
door Wenker in Duitsland, de Leuvense dialectcentrale en de Amsterdamse
dialectencommissie, de directe door Gilliéron en Edmont in Frankrijk en Corsica,
Jaberg en Jud voor de Sprach- und Sachatlas Italiens und der Südsweiz en in de
RND. Zie voor andere atlasondernemingen: Jos.
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Schrijnen Essai de bibliographie de géographie linguistique générale 1933,
S t r e e k t a l e n hs 3, P o p passim. De directe methode biedt in het oog lopende
voordelen. De notities worden verricht door fonetisch en vaak ook in andere opzichten
taalkundig geschoolde krachten. De mogelijkheid van schrijffouten of foutieve of
dubbelzinnige transcriptie wordt daardoor ten zeerste verminderd. Een groot voordeel
is ook hierin gelegen dat men de keuze van zijn zegsman beter kan verzorgen en
bij het stellen der vragen beter kan verduidelijken, eventueel herstellen en navragen.
Toch is de indirecte methode met dit alles nog niet veroordeeld. Kloeke bijv. zegt:
‘Ik voor mij acht wel-is-waar mondelinge enquête in de meeste gevallen de beste,
maar zoodra ze zich moeten uitstrekken over het geheele Nederlandsche taalgebied,
is ze onuitvoerbaar vanwege de niet meer te dragen opofferingen aan moeite, tijd
1
en geld’. De directe methode is dus wél toe te passen voor kleinere gebieden.
Welter had bijv. in het noordwesten van de provincie Luik slechts 25 plaatsen te
onderzoeken. Zo kon Hof de methode ook toepassen voor het Fries en de
verschillende medewerkers aan de RND ieder voor hun beperkt terrein, maar voor
een heel land is het onbegonnen werk. Men heeft dan de indirecte methode nodig
om het waarnemingsnet fijner te maken. Er is echter ook een psychologisch voordeel.
Grootaers schrijft hiervan in Handleiding 43: ‘Voor woordgeographische gegevens
is schriftelijk onderzoek zelfs boven mondeling te verkiezen: de zegsman kan dikwijls
op het oogenblik dat hem de vraag gesteld wordt het juiste woord niet vinden: in de
aanwezigheid van iemand, die hem, met potlood en notaboekje gewapend, gretig
zit te bekijken, komt de gewone man in een toestand van psychische bevangenheid
die hem gedeeltelijk in de uiting van zijn denkbeelden belemmert’. Men moet soms
eens rustig kunnen nadenken, eventueel de gelegenheid hebben om als het over
oude vaktermen gaat, bij deskundigen zijn licht nog eens op te steken. Pauwels
geeft in B l o e m

1

H o l l . E x p . 45. Een korte uitweiding past hier over de vraag die Kloeke verscheiden malen
opgeworpen heeft naar de uitvoerbaarheid van de RND. In NTg 1927, 219 had hij getwijfeld
‘of de mondelinge, methodisch streng uitgevoerde opneming met een dicht mazennet voor
het geheele Nederlandsche taalgebied practisch doorgezet zal kunnen worden’. Later is hij
daarop teruggekomen in NTg 1946, 180. Hij is dan nog steeds van dezelfde mening en is
van oordeel dat er tenslotte steeds een tijd komt dat de stimulerende invloed van een grootse
conceptie aan kracht verliest en formuleert de eis dat wetenschappelijke ondernemingen uit
één stuk door een zelfde generatie moeten worden begonnen en voltooid (zie ook blz. 111).
De voortgang in de RND maakt het niet waarschijnlijk dat Kloeke nog gelijk zal krijgen.
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n a m e n 11-12 vooral bij begrippen met grote naamverscheidenheid aan schriftelijk
onderzoek de voorkeur. Zie ook het pleidooi in de Toelichting op de TON afl. 2, blz.
25. Toch verklaart J. Goossens, Mondelinge en schriftelijke methode bij het
woordgeografisch onderzoek TT XIII, 185 vlg. de mondelinge methode als de beste;
ze leert immers ‘klaarder zien in de zaakgeografie.’
Tenslotte is er nog een phonologisch aspect. N. Trubetzkoy Anleitung zu
Phonologischen Beschreibungen 1935, 6 wijst erop dat voor taalwetenschappelijke
doeleinden phonetische beschrijving onvoldoende is, doch dat men de phonologische
waarde der klanken ook moet kennen. Natuurlijk voelt een intelligent dialectspreker,
die soms jaren lang met liefde zijn tongval bestudeerd heeft, het phonologisch
systeem beter aan dan een onderzoeker die slechts enkele dagen ter plaatse logeert.
Zo vertellen Jaberg-Jud dat de bekwame Scheuermeier vooral in Lombardije eerst
niet genoeg op de s en z gelet heeft en later de cacuminale en velare l niet
onderscheiden heeft. De verklaring moet hierin gezocht worden dat hij het
phonologisch systeem niet aanvoelde. Ook heeft men bij de indirecte methode het
voordeel dat de ‘optekenaar’ beter bekend is met de volkspsyche en de
karakteristieke trekken van het dialect. Tenslotte wijst Kloeke in Ts 72, 67 op het
massale karakter van een schriftelijke enquête, dat hij meer in overeenstemming
acht met het massale taalleven en ziet hij bij de directe methode het gevaar van de
cumulatie van fonetische verantwoordelijkheid in uitgestrekte gebieden op één
persoon. R o u k e n s 52 meent dat ook langer oponthoud zijn schaduwzijden kan
hebben.
Gezien de voor- en nadelen aan beide kanten is het dan ook niet verwonderlijk,
dat verscheiden atlas-ondernemingen de directe met de indirecte methode
gecombineerd hebben; cfr. Schrijnen, Essai, R o u k e n s 35 vlg., H a n d l e i d i n g
24-25. De uitgevers van het Waals woordenboek, die elk schriftelijk antwoord ter
plaatse door bevoegde onderzoekers willen laten controleren, benadrukken naar
mijn gevoel de onbetrouwbaarheid van de indirecte methode te zeer; cfr. P o p 60
vlg.
Voor minutieus klankonderzoek is de directe methode te prefereren. ‘Man rechne
immer damit, dasz Vieles, so etwa die Assimilation, nur selten ungefragt bezeichnet
wird und das Uebersetzen ganzer Sätze grössere Schwierigkeiten mit sich bringt
als die dialektische Wiedergabe der einzelnen Wörter und Formen’ (R o u k e n s
55). Bij schriftelijk onderzoek is het steeds mogelijk, dat het foneem uit het AB
genoteerd wordt, wanneer het dialect een foneem heeft dat er kennelijk mee
vereenzelvigd wordt, gezien een overeenkomstige plaats in het
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systeem en sterk verwante klank, ook al is de fonetische gelijkheid niet volkomen;
cfr. A. Weijnen in TT 7, 16. Toch stelle men zich ook de langs directe weg verkregen
fonetische indrukken niet als volslagen adaequaat voor. Het fonetisch schrift heeft
zelfs zijn grenzen en zelfs iemand met zo'n scherp gehoor als Edmont heeft bijv.
op Corsica en in Zuid-Frankrijk de klanken soms verkeerd gehoord; cfr. E.
Gamillscheg, Die Sprachgeographie 1928, 74; zie ook R o u k e n s 49-50, P o p 533
en T a a l o n d e r z o e k , 56.
Voor woorden is de indirecte methode minder bezwaarlijk. R o u k e n s 56 acht
haar trouwens voor morfologie en syntaxis te prefereren. Ook E. Meeussen, Vier
isotagmen LB 35, 47 vlg. vindt een schriftelijke enquête voor syntactische vragen
geschikt.

§ 31. De vragenlijst
Het opstellen van een vragenlijst voor een dialectgeografische enquête is een
bijzonder belangrijke maar moeilijke taak. Al te vaak blijkt achteraf dat men
misgegrepen heeft; cfr. Heeroma, De taalatlas in NTg 38, 43-50. Zo was door de
dialectencommissie gevraagd: ‘Kent men in het dialect van Uw dorp het woord
kudde om daarmee een “troep” dieren aan te duiden? Welke dialectwoorden gebruikt
men voor een “troep” (“groep” of “menigte”) ganzen, schapen, koeien, varkens?’
Blijkbaar was de bedoeling, de technische naam voor ‘kudde schapen’ te weten te
komen. Maar ten eerste had men twee cultuur-woorden: troep en kudde
gesuggereerd, ten tweede had men nu een grote kans dat algemene woorden voor
‘groep’ of ‘menigte’ gegeven zouden worden, ten derde had men nog niet voldoende
rekening gehouden met de mogelijkheid dat de naam alnaargelang de dieren
verschillend kon zijn. Ook is achteraf gebleken dat de vraag naar de namen van het
‘vrouwelijk schaap’ verkeerd gesteld was. Men had n.l. tout court gevraagd, hoe het
‘vrouwelijk schaap’ genoemd werd en daarbij over het hoofd gezien, dat vele sprekers
verschil maken tussen een jong en een oud vrouwelijk schaap. Noord-Holland
onderscheidt zelfs de jonge laist van de eenjarige deef. Men had de vraag moeten
splitsen.
Het is derhalve duidelijk dat een vragenlijst een lange voorstudie vraagt. Men
doet het best, met steekproeven te beginnen; cfr. Word 10,382. Men moet wel weten
dat men van vreemde mensen niet gehonoreerde diensten vraagt. Daarom moet
men ook alleen vragen stellen als men weet dat ze van belang zijn voor de vragen
die de wetenschap van deze generatie zich stelt. Zo heeft de dialectencom-
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missie als eerste lijst die over de lichaamsdelen rondgezonden, omdat deze
internationaal ontworpen was, maar eigenlijk is dit nog maar een zwak argument:
er zit dan ook veel waardeloos materiaal bij. Toen ik zelf destijds een onderzoek
instelde naar de dialectgrens tussen het Oost- en Westbrabants, heb ik tevoren zes
weken onafgebroken op de samenstelling van mijn lijst gestudeerd. Griera heeft
vooraf twee jaar door Catalonië rondgereisd, voor hij zijn lijst opstelde. Gilliéron
vertolkte dan ook aller gevoelens toen hij verklaarde dat de beste vragenlijst die is
welke men opstelt als alles klaar is. Dat iemand die zijn vragenlijst aanvankelijk voor
beperkt gebied opstelt, maar haar later op groter terrein afvraagt, wel een en ander
moet wijzigen, is duidelijk. Het hinderlijkst is het natuurlijk wanneer door het optreden
van heteroniemen phonetisch interessante woorden wegvallen. Dan doet men het
best er een phonetisch aequivalent voor in de plaats te vragen, of het woord in een
andere betekenis zien te vangen. Maar het blijft een lapmiddel. Voorts kunnen
andere gewoonten en denkwijzen vragen ongeschikt maken. Het kan zelfs
voorkomen dat een vraag niet meer verstaan wordt. Blancquaert heeft dit alles
ondervonden; cfr. E. Blancquaert, Na meer dan 25 jaar Dialect-onderzoek op het
terrein (1948).
Kloeke heeft (cfr. NTg 27, 219 en NTg 1946, 180) bezwaren gemaakt tegen de
RND op grond van het feit dat de vragenlijst aanvankelijk niet voor heel ons
taalgebied bedoeld was. Blancquaert heeft wel getracht dit te ondervangen, maar
Kloeke ziet een groot bezwaar in het verschil in godsdienst en denkvorm. Mijn
ervaringen - ik heb zelf met Blancquaerts lijst bij protestanten in Gelderland en
Holland tot onder de rook van Rotterdam gewerkt - wettigen deze twijfel niet geheel.
Trouwens Kloeke zelf schijnt ook ten aanzien van de noordoostelijke gewesten
minder sceptisch gestemd. Wel is het een groot bezwaar dat, zoals Kloeke zegt,
Utrecht en Zuid-Holland heel erg het stempel van het AB dragen. Ik heb deze
moeilijkheden zelf breed uitgemeten in de inleiding op mijn deel in de RND, maar
zie het bezwaar niet als onoverkomelijk. Er is overal dialect en men moet het zien
te vangen.
De Nijmeegse Centrale voor Dialect- en Naamkunde streeft er met haar
vragenlijsten nu zoveel mogelijk naar een woordveld ineens af te vragen. Niet alleen
bereikt men daarmee dat door de associaties de gevraagde terreinen gemakkelijker
weer in het geheugen terugkomen. Maar het is ook van groot voordeel voor de
betekenisbegrenzing. Toch delen Mej. Daan en Meertens mede dat zij de adviezen
om een geheel woordveld af te vragen niet opgevolgd hebben omdat zij er geen
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kans toe zagen. ‘Wil men zoiets doen, dan moet men er zelf geheel van op de hoogte
zijn’. Cfr. J. Daan - P.J. Meertens, Toelichting bij de Taalatlas van Noord- en
Zuid-Nederland 1963, blz. XXVI.
Wanneer men een grootscheepse enquête gaat houden, is het natuurlijk van
belang dat men zo volledig mogelijk is; zie HCTD 1, 71 voor de grootte van een
vragenlijst; zie ook P o p 66-67. Blancquaert geeft in het A l b u m G r o o t a e r s
72-73 een opsomming van wat volgens hem zo'n lijst al moet bevatten: a) materiaal
waardoor alle hoofdtrekken van een dialect op het punt van woordenschat,
1
klanksysteem, morphologie en syntaxis tot hun recht komen; b) gegevens voor
vergelijkend dialectonderzoek: allerlei algemeen menselijke begrippen en de
algemeen linguistische begrippen dienen erin vertegenwoordigd te zijn. Ik geloof
echter dat Blancquaerts formulering wel wat haastig is opgesteld.
Paardekooper wil de vragenlijst naar de betekenissen laten informeren; cfr.
P a a r d e k o o p e r 15. 4. 7. Jo. Daan TT 9, 160 wijst erop dat dit technisch wel
moeilijkheden oplevert.
De vragenlijst kan uit woorden of uit zinnen of beide bestaan. Blancquaert vraagt
bijna geen geïsoleerde woorden, maar zinnetjes. Sommige hiervan zijn door hem
letterlijk op straat afgeluisterd. Deze waarborg voor het volkse karakter van hun
inhoud is natuurlijk een groot voordeel. Maar bovendien is dit dé methode om
materiaal voor syntactische, assimilatie- en sandhiverschijnselen te krijgen. Ik meen
trouwens ook dat de werkwoordsvormen die Blancquaert geïsoleerd vraagt - hetgeen
door Pée terecht het zwakke punt in de lijst genoemd wordt - in zinsverband beter
tot hun recht zouden zijn gekomen. Ch. Bruneau zag in Zs. f. rom. Phil. 57, 174 in
het afvragen van geïsoleerde woorden gevaar voor vertraagde en ‘verzorgde’
articulatie. Zie over de al- of niet-wenselijkheid van zinnen P o p 258, 542 en 1140.
Tenslotte meen ik dat het aanbeveling verdient, geen samengestelde vragen op
te nemen (al te gemakkelijk wordt er dan een stuk overgeslagen), de zinnen niet te
lang te maken (dat bezwaar, dat ook door Pée wordt gedeeld, heb ik bijv. tegen
Blancquaerts eerste zin), de vragenlijsten niet te lang te maken en ze ook interessant
voor de invullers te laten zijn. De tweede lijst der dialectencommissie, die niets dan
aa-woorden bevatte, was waarlijk een monstrum. Terwijl het dan van de ene kant
aanbeveling verdient, in de lijst wat variatie te brengen, teneinde de aandacht
gespannen te houden, is het toch ook van belang, de kleinere woordvelden in hun
geheel af te vragen (om

1

P o p 101 meent dat de morfologie volledig gevraagd kan worden.
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vergissingen te voorkomen en om de betekenis juist te treffen); cfr. J. Daan in TT
4, 164. Op grammatisch terrein moeten de nauw samenhangende categorieën bij
elkaar gevraagd worden. In het algemeen zal het moeilijk en doorgaans weinig
vruchtbaar zijn, abstracte woorden te vragen; cfr. P o p 85.
Voor verdere raadgevingen bij een schriftelijke enquête zie men R o u k e n s 64
en HCTD 1, 214. P o p 1137 geeft een opsomming van soorten van vragenlijsten.
Zie ook P o p 145 en 566.
S. Pop noemt in Orbis VII 428 de vragen naar heteroniemen: questions indirectes,
en de vragen of men een bepaald woord kent, welke betekenis het heeft en hoe
men het uitspreekt: questions directes. B e r g m a n n 45 noemt de vraag naar de
benaming van een zaak onomasiologisch, die naar de woordinhoud semasiologisch.
H. Orton onderscheidt in Orbis IX 334: naming, completing, talking, converting en
reverse questions.

§ 32. De onderzoekers
Voor het houden van een directe enquête is de ideale onderzoeker moeilijk te vinden.
Gilliéron liet voor zijn atlas Edmont de opnamen doen en stelde daarbij twee eisen,
nl. een zeer scherp oor (wat wel niemand als ideaal zal betwisten), maar ook een
niet-taalkundig-onderlegd-zijn. Gilliéron hoopte daarmee alle taalkundige
bevooroor-deeldheid uit te sluiten; cfr. P o p XLIII. Toch kan men deze eis als onjuist
beschouwen; cfr. Word 10, 382-383. Of de onderzoeker uit de streek moet komen,
wat trouwens alleen bij enquêtes op kleiner gebied mogelijk is, wordt betwist. Wij
1
zien hier echter, ook uit eigen ervaring, meer voordelen dan nadelen in. Ook
Rousselot had het liefst dat de onderzoeker uit de streek kwam, omdat men, tenzij
men bijzonder geschoold is, slechts de klanken hoort waaraan men gewend is,
hoewel hij van de andere kant erkent dat iemand die niet met andere vreemde
klanken kan vergelijken, zich gemakkelijker vergist (P o p 42). In abstracto kan men
zeggen dat voor het maken van een dialectmonografie de beste voorwaarden
aanwezig zijn als het betrokken dialect voor de onderzoeker zijn eigenlijke moedertaal
is; cfr. Word 10, 383. Toch zijn er ook goede studies van de hand van ‘vreemdelingen’
bekend, bijv. D a a n en S a s s e n . Opvallend is dat dergelijke onderzoekers vaak
bekennen, zekere klanknuances niet te kunnen onder-

1

Zie ook R o u k e n s 49.
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scheiden en ook bij het aannemen van fonemen onzeker blijven; cfr. D a a n 183,
S a s s e n 28 vlg., 227, 286.
Voor de Franse taalatlas zijn alle opnamen door één persoon verricht, nl. door
Edmont. Wanneer echter het waarnemingsnet dichter wordt, vertraagt zulks het
tempo en daarom zijn bijv. Jaberg en Jud en Blancquaert van dit beginsel afgeweken.
Blancquaert wijst daarbij op het grote belang dat een atlas door één generatie
1
voltooid wordt. En bovendien heeft men zo het voordeel dat de onderzoekers hun
gebied veel beter kennen. Edmont, die heel Frankrijk moest afreizen, was dan ook
gedwongen, zijn vragen in het Frans te stellen; wie uit de streek komt, kan zijn
vragen in dialectvorm geven. Zie verder E. Blancquaert Les atlas régionaux de la
Belgique Flamande et des Pays Bas depuis 1949, Orbis I, nr 2, 392 vlg. P o p L ziet
echter een groot gevaar in de ongelijkvormigheid van het materiaal. Naar aanleiding
van de Tableaux phonétiques des patois suisses romands van Gauchat, Jeanjaquet
en Tappolet schrijft hij: ‘cet ouvrage prouve irréfutablement qu'il existe des
divergences entre les notations de deux enquêteurs enregistrant simultanément les
réponses données par la même personne, ce que plusieurs chercheurs
contemporains affectent d'ignorer lorqu'ils se dépêchent de realiser les atlas
linguistiques avec des matériaux réunis par plusieurs enquêteurs’. E. Bagby Atwood
stelt Zs. f. Mf. XXX, 10 de eis dat als er meer fieldworkers zijn, ‘their work should
be spread over the same areas rather than confined to respective “territories”’.
Blancquaert in HCTD 1, 215 ziet het ideaal voor elke plaats in twee of drie fonetisch
geschoolde opnemers. In beginsel kan men het daarmee wel eens zijn, maar
Blancquaert houdt er zich zelf niet aan.
Pop Orbis VII (1958) 26 beroemt zich erop dat in zijn atlas de enquêteurs en de
auteurs dezelfden zijn. ‘De la sorte, chaque mot et chaque forme évoquent, pendant
qu'on travaille sur le inatériel rassemblé, le souvenir des circonstances dans les
quelles ils ont été notés; ainsi les notes et observations, d'une valeur linguistique
inappréciable, sont exactes, riches, lumineuses.’
Zie nog P o p 143, 146, 174, 258, 545,1261 vlg., 536-537, 1144.

§ 33. Te onderzoeken plaatsen
Lange tijd heeft men bij het dialectonderzoek zo goed als uitsluitend de dialecten
van kleine gemeenschappen tot voorwerp van onderzoek gekozen. Men deed dat
vooral om oude, zgn. ‘zuivere’ vormen

1

Zie ook de noot op blz. 154.
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aan te treffen. Daarbij zag men over het hoofd dat juist door de noodzakelijkheid
van vreemde huwelijken die kleinere plaatsen heus niet de zuiverste relictgebieden
waren. Vandaar dat Blancquaert juist álle plaatsen van boven 2000 inwoners nam,
en alleen als die meer dan 5 km van elkaar aflagen ook kleinere. Pée echter
onderzocht er in Frans-Vlaanderen veel meer omdat het er naar uitzag dat het dialect
daar spoedig uitgestorven zou zijn. Ook verdienen de stadsdialecten een bijzondere
aandacht; ze zijn vaak opvallend archaïstisch en kunnen een belangrijke
leidinggevende rol gespeeld hebben. In ieder geval dienen - zegt P.J. Meertens in
Ts LXXX 232 - alle dialect-enclaves, hoe klein ook, onderzocht te worden, wat
Blancquaert dan ook gedaan heeft.
In Word 10, 382 wordt betoogd dat het net te voren vastgesteld moet zijn. Zie
voorts Pop 1283, 189, 552, 706 en 569.

§ 34. Zegslieden
Lit.: O n d e r z o e k 3; R o u k e n s 34 vlg.; P o p 1274; E. Blancquaert,
Methode van de Vlaamsche dialectologie in: HCTD 1, 201 vlg.; L.
Goemans, De zegslieden bij het phonetisch onderzoek in Album Verdeyen
213-220; A. Weijnen, Kinderen als proefpersonen TT 6, 174-175.
Pée acht vrouwen, vooral volksvrouwen, beter dan mannen. Ze kènnen het dialect
beter, ze zijn veel meer thuis gebleven, de man moest daarentegen vaak onder
dienst of leerde zijn ambacht elders; hij is steeds meer buitenshuis en gaat meer
met mensen uit andere plaatsen om, terwijl de vrouwen zelden het dorp verlaten;
zie ook P o p I 99. Ook zijn de vrouwen minder ontwikkeld en hebben geen tijd om
te lezen. Vrouwen snappen volgens Pée ook direct waar het om gaat; de volksvrouw
is vlugger van begrip dan de volksman. Vrouwen doen geen onnodige vragen en
vertellen er geen omslachtige verhalen bij. K l o e k e 2 meent echter dat mannen
een scherper oor hebben voor fonetische nuances, omdat ze vergeleken bij vrouwen
niet over zo'n sterk taalkundig adaptatievermogen beschikken. E l e m a n s blz. 8
slaat de mannen hoger aan dan de vrouwen: mannen hebben nl. een scherper
geheugen, meent hij. Winnen vindt in TT XI 69 de jongens conservatiever dan de
meisjes. P.J. Meertens, Pée's Dialect-atlas van West-Vlaanderen en
Frans-Vlaanderen in Ts voor Levende Talen jrg. 13, 103 stelt de vraag of juist het
feit, dat de man meer dan de vrouw met sprekers van andere dialecten in aanraking
komt, hem niet dialect-vaster maakt dan de vrouw, wanneer hij over zijn dialect
wordt
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ondervraagd. De vrouw immers is zich nooit bewust geworden dat ze dialect spreekt,
omdat haar gezin, haar buurvrouwen en vriendinnen hetzelfde dialect spreken.
Blancquaert beslist niet en laat alles afhangen van het individuele geval. Ik meen
dat ik het daarmee eens kan zijn.
Algemeen is men het erover eens, dat de proefpersonen geen spraakgebreken
mogen bezitten, ter plaatse geboren en liefst uit inheemse ouders moeten zijn, en
hun geboorteplaats zo min mogelijk moeten hebben verlaten. Meertens' zojuist
gerefereerde mening is dan ook in het algemeen gevaarlijk. Ik geef bij zegslieden
de voorkeur aan een beroep, waarin ze niet al te veel met vreemden in aanraking
zijn gekomen. Kasteleins en handelsreizigers lijken mij doorgaans minder geschikt.
Leken hebben nogal eens de neiging, dialectonderzoekers te verwijzen naar
opvallend onbeschaafde, onontwikkelde en domme proefpersonen. Zeker kunnen
Pée, Meunier en Bruneau (P o p I, 88, 89) er gelijk in hebben dat de proefpersonen
weinig belezen en weinig ontwikkeld moeten zijn. Maar domheid (die zich vaak uit
in onbeschaafdheid) is uit den boze. Blancquaert koos voor zijn Dialect-atlas van
Klein-Brabant zelfs bij voorkeur onderwijzers. J. Daan wijst in Onderwijzer en dialect
TT XI 1 vlg. op de verdiensten der onderwijzers.
Het is van het hoogste belang dat de proefpersoon begrijpt, waarvoor men komt.
Anders zal hij zich inspannen, de beschaafde vormen te noemen, hetgeen mij wel
eens overkomen is. Om soortgelijke redenen desavoueert Pée dan ook de
zonderlingen. Het bezwaar van een minder goed bevattingsvermogen, gepaard aan
een zekere traagheid en uit een oud gebit voortvloeiende slechte articulatie is in het
algemeen aan bejaarde mensen eigen. Voor onderzoek in de vorm van een enquête
zijn dezen, wederom anders dan de leek zou verwachten, dan ook weer heus niet
de geschiktste. Met Pée, Blancquaert, Jaberg, Jud e.a. voel ik dan ook het meest
voor mensen van middelbare of rijpere leeftijd, maar niet voor hoogbejaarden. Alleen
als het om taal-antikiteiten gaat, kunnen dezen te prefereren zijn.
Terwijl P o p in het algemeen veel eisen stelt bij de keuze van een zegsman,
meent Bottiglioni in Word 10, 383, 384, dat men het meer op de intuïtie en ervaring
van de field-worker kan laten aankomen. In F o r s c h u n g s i n s t r u m e n t 191
zeggen Jaberg en Jud: ‘Ein allein-seligmachendes Rezept für die Auswahl der
Gewährsleute gibt es... nicht’. Men moet m.i. vaak van de nood een deugd maken
en maar roeien met de riemen die men heeft. Als Pée, die in Duinkerken tien dagen
rondzwierf zonder iets te vinden, op de tiende dag eindelijk een proefpersoon had
gevonden die theoretisch ook al niet volkomen
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voldeed, zouden we er toch blij mee geweest zijn. Verschuurs dissertatie over het
Noordbevelands wordt terecht geprezen, ook al was strikt genomen voor het fonetisch
onderzoek alleen zijn vader de proefpersoon. Zelf heb ik ook wel eens water in de
wijn gedaan. Ik denk bijv. aan Schijf, waar ik op een zomerdag kwam, toen praktisch
ieder op het veld werkzaam was en ik in de weinige cafe's rond de kerk geen enkele
autochtoon aantrof. Ik heb het toen met de pastoor gedaan en het is me later nooit
gebleken dat ik daar toen blunders gemaakt heb, al voldeed mijn proefpersoon niet
aan de eisen der theorie.
Met schoolkinderen zijn ook soms heel goede resultaten te bereiken. Vooral aan
het eerste begin van hun schoolplichtige leeftijd zijn zij uitstekend om het fonetisch
timbre vast te stellen; cfr. A. Weijnen, Kinderen als proefpersonen in TT VI, 174-175.
Zie ook P o p 815.
Als belangrijkste voorwaarden zou ik tenslotte stellen: scherpzinnigheid en
belangstelling. P o p 1158 somt acht soorten slechte zegslieden op. De slechtste
zijn natuurlijk zij die letterlijk het antwoord van een collega copiëren, hetgeen helaas
voorkomt (P o p 685).
Het is duidelijk dat men voor studies die op één dialect betrekking hebben, steeds
goed doet een groter aantal dialectsprekers te ondervragen; cfr. M i t z k a 110, zie
ook Word 10, 384. Ribbert ondervroeg in Tilligte drie generaties. Wil men een
grote-stadsdialect als dat van Brussel, Antwerpen, Amsterdam of Rotterdam
beschrijven, dan zal men ook zegslieden uit verschillende wijken en verschillende
sociale groepen móéten nemen. Voor het hoge tempo dat bij een dialectgeografisch
onderzoek vereist is, zijn deze eisen echter op het platteland van te geringe
praktische waarde. Blancquaert beveelt wel het consulteren van twee of zelfs drie
generaties aan, maar het blijft bij een aanbeveling.
Voor de Linguistic atlas of New England (1939 vlg.) heeft H. Kurath voor alle
plaatsen een volksman, voor viervijfde van zijn plaatsen bovendien iemand met een
betere schoolopleiding en voor 38 plaatsen ook nog een intellectueel ondervraagd,
om aldus over de sociale aspecten van het dialect gegevens te krijgen; cfr. Ts LXXX
232-233.
Moet men zich in het aantal zegslieden beperken dan is het van het hoogste
belang, bij de dialectgeografische onderzoekingen hen uit dezelfde generatie en
eenzelfde sociale klasse te nemen. Mej. Durand nam bijv. steeds boeren van 40-50
jaar; cfr. P o p 52-53. Dit is een uitstekende methode.
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§ 35. Afvraagtechniek
Een van de gevaren waaraan de dialectonderzoeker altijd blootstaat, is dat hij zich
laat beïnvloeden door de vraagsteller en geen dialectmaar cultuurtaalvormen geeft.
Het staat buiten kijf dat men steeds al het mogelijke moet doen om de conditie van
de proefpersoon optimaal te hebben. J. Psichari (Quelques observations sur la
phonétique des patois et leur influence sur les langues communes, Revue des patois
gallo-rom., II, 1888, pp. 7-30) schrijft: ‘le paysan ne parle pas la même langue dans
les différents endroits du même village où vous conversez avec lui, par exemple
chez lui ou dans la maison d'ami, au cabaret ou sur la place publique. Il a besoin
de son cadre familier pour parler la langue qui lui est naturelle. D'autre part, le plus
sûr moyen de se tromper, c'est de poser aux paysans des questions directes. A
plus forte raison, le paysan, interogé hors de son village, ne nous donnera-t-il jamais
un renseignement sur lequel la science puisse compter. Il s'agit, avant tout, de
surprendre le paysan dans l'état d'inattention: dès que se produit chez lui l'absence
de l'état d'inattention, toute information peut être considérée comme nulle et non
avenue’ (pp. 19-20). Deze uitlating gaf Rousselot weer aanleiding om het volgende
te schrijven:
‘Un parler ne forme point un tout indivisible dont toutes les parties sont également
sous notre puissance. On y peut distinguer trois éléments. Le premier, de beaucoup
le plus important, est l'élément réfléchi; c'est celui dont chacun a la pleine conscience
et qui se présente à l'appel de la réflexion. Le second comprend l'ensemble des
formes qui sont en train de se produire ou en voie de disparaître; il s'efface à la
réflexion et échappe à la conscience; c'est l'élément instinctif. Le troisième que
j'appellerai l'élément idéal, comprend tout ce qui, dans notre esprit, réalise le type
du beau langage’.
‘De trois éléments, le premier seul est fixe; il constitue le fond présent du langage.
Les deux autres placés aux confins du passé et de l'avenir n'existent que dans les
tendances ou les aspirations du sujet parlant. Les deux premiers sont indigènes, le
troisième est surtout étranger’...
‘L'élément idéal, abondant surtout sur les limites de deux dialectes et dans le
voisinage des centres d'influences, n'est point à négliger dans une enquête sérieuse,
car il contient plus d'un enseignement’.
‘Le danger, c'est de le confondre avec l'élément réfléchi. Mais, quelle que soit la
tendance du paysan à modifier le langage devant un étranger, un observateur habile
saura bien distinguer l'ivraie du bon grain.
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En prolongeant la conversation un peu de temps, il ne tardera pas à voir son
interlocuteur, fatigué de la contrainte qu'il s'imposait au début, rendre les armes et
parler tout simplement. De plus, par des questions habiles, en proposant des mots
dont la forme locale ne se prête pas à une traduction, il soumettra la bonne foi du
paysan à une épreuve décisive. Mais l'observateur aurait-il été trompé, le philologue
ne le sera pas: les documents gravement falsifiés ne résistent pas à l'analyse’.
‘L'état de sincérité peut donc être constaté, et il suffit pour l'étude de l'élément
réfléchi... Ainsi, loin d'être désarmée en face des dépositions fautives ou des erreurs
involontaires, la science peut profiter des unes et des autres. D'où je conclus que
tous les témoignages sont bons. Le tout est d'en déterminer la valeur et de ne leur
demander que ce qu'ils renferment’ (geciteerd naar P o p 310-311).
Mitzka wees op het gevaar van ‘Echoformen’, zie H. Wesche in Festgabe Pretzel
358. Om dit te voorkomen kan men vermijden het cultuurtaalwoord te gebruiken en
bijv. een tekening tonen (van een egel, een eg, een pan, een meikever) en die laten
noemen. U. Pellis had steeds albums met afbeeldingen bij zich; zie ook R o u k e n s
62-63. Pop beschrijft Orbis VII 27 hoe hij tewerk ging ‘pour éviter de suggérer la
réponse à l'informateur’. Zie ook P o p L. Men kan ook als men de naam van een
dier wil hebben, zijn schreeuw nabootsen (F o r s c h u n g s - i n s t r u m e n t ). Als ik
zelf op onderzoek was heb ik daarom vaak de zinnetjes in dialect of een soort dialect
1
afgevraagd. Dit deden ook Blancquaert en Pée, die vaak een onderwijzer als
tussenpersoon namen die de zinnetjes voorzei in het dialect van de plaats of in zijn
dialect, als dat er weinig van afweek. In Frans-Vlaanderen echter zei Pée de zinnetjes
in het Frans voor en niet in aan het Frans-Vlaams aangepast Westvlaams omdat
2
er anders veel kans bestond dat hij de zegslieden zou beïnvloeden. Geheel
consequent lijkt dat niet. Ook Blancquaert had de gewoonte om ‘dicht bij huis’ alles
in zijn eigen dialect af te vragen en zo min mogelijk de vragenlijsten aan de
proefpersonen te laten zien.
Om ze trouwens in de dialectsfeer te brengen vraag ik ook meer dan eens of een
bepaald verschijnsel er niet voorkomt: bij schriftelijke enquête geef ik soms mogelijke
3
vormen tussen haakjes achter de vraag.

1
2
3

Cfr. HCTD 1, 216.
Edmont stelde voor de Franse taalatlas de vragen steeds in het Frans; P o p 118.
E. Meeussen Vier isotagmen LB 35, 47 vlgg. wil nogal veel speelruimte laten en in ieder geval
zo weinig mogelijk de gevraagde vorm verraden.
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De dialectencommissie doet zoiets zelden, maar ik vraag me af, of mijn methode
ons niet beter helpt. R o u k e n s 62-63 denkt er ook zo over.
Sommigen eisen dat de enquête overal in precies dezelfde vorm moet geschieden.
Bottiglioni verwerpt dit terecht in W o r d 10, 384-386. Zie voorts P o p 1260, 541-542,
553, 1301, 1276-1277, 1154.

§ 36. Het optekenen
Lit.: P o p 1264, 1311 en 374.
Het zal zonder meer duidelijk zijn dat bij direct onderzoek de antwoorden in fonetisch
schrift dienen genoteerd te worden. Maar er is veel voor te zeggen dat men ter wille
van de leesbaarheid, voor een breder publiek vooral, enige praktische aansluitingen
aan de spelling van de cultuurtaal toestaat, in Nederland bijv. de
consonantverdubbeling om de dofheid der klinkers aan te geven en het schrijven
van de ə in onbetoonde syllabe als e. Kloeke heeft ten aanzien van de ə er trouwens
op gewezen dat men anders onder de dekmantel van een schijnbaar phonetische
spelling soms belangrijke verschillen wegmoffelt en dat die ə dan soms (bijv. in
W.-Vlaanderen) voor een a-achtige, soms (bijv. in Holland) voor een i-achtige vocaal
staat. Deze concessies zijn bijv. gedaan in O n d e r z o e k , T. van der Kooy De taal
van Hindeloopen (1937) en P e e t e r s .
Het spreekt voorts vanzelf dat de taalgeograaf steeds moet afgaan op zijn
1
acoustische indruk , al geeft hij die dan ook met tekens voor articulatorische
begrippen weer. J. van Ginneken in OT 3, 168 motiveert dat overigens met het oog
op de verscheiden articulatiebases, waardoor een zelfde dialect verschillend
gearticuleerd kan worden.
Het vormt een twistpunt of men moet vasthouden aan een impressionistische
notering dan wel of men de normaliserende (men zegt ook wel: schematiserende
of systematische) moet toepassen; cfr. D'Abercrombie, The recording of dialect
material, Orbis 3, 231-235, R o u k e n s 51, K l o e k e 41 vlg., K. Jaberg, Aspects
géographiques du langage 1936, 18. Bij de impressionistische toch wordt om een
haverklap het-

1

Blancquaert, die ook dit beginsel volgt, ziet daarom geen kans, voor het al dan niet aan elkaar
schrijven vaste regels te geven. Een inconsequentie begaat hij door van sommige consonanten
de sonantische functie aan te geven.
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1

zelfde woord op verschillende manieren weergegeven. Dat heeft de critici uit hun
tent gelokt. Verstegen in HCTD 16, 38, wilde niet geloven dat dezelfde zegsman nu
eens sχ, dan weer sk in hetzelfde woord zou zeggen, zonder dat daartoe de minste
reden was - wat blijkens Blancquaerts opgaven het geval moest zijn, en Van
Ginneken had voor het Zeeuws hetzelfde bezwaar ten aanzien van [Ε] en [ε] en de
notering nu eens van g dan van h. Blancquaert pleit echter in het Album Grootaers
2
voor ongeretoucheerd materiaal op grond van de volgende argumenten: a) anders
gaat de controle verloren, b) zo openbaart zich een spel van nuances en
overgangsvormen, c) zo wordt ook materiaal voor eventuele latere problemen
toegankelijk gesteld, d) als men begint te normaliseren, weet men niet waar men
moet ophouden. Immers allerlei oorzaken van affect of emphasis maar ook van
syntactische aard kunnen de suspecte discrepantie veroorzaakt hebben. En die
mag men toch niet wegwerken. Als bewijs hoe grillig het dialect kan zijn, de volgende
voorbeelden. Op 31 jan. '51 zat ik in de trein tussen Breda en Tilburg en observeerde
een Zeeuw die in druk gesprek met zijn vrouw was. Als representanten van de A.B.
aa noteerde ik [kapitɔ.l], [sχandɔ.l], [jɔ.kop], [Endəgɔ.tə] maar daarnaast [zodræ],
[bətæ.lt], [spæ:rbaŋk], [gədæ.n), [wæ:r], [stæ.t] (werkwoordsvorm) en verder twee
3
maal [jæ.] naast tweemaal [jɔ.]. Op een andere keer (25-2-'51) hoorde ik in de trein
een arbeidersvrouw, kennelijk uit de omgeving van Bergen-op-Zoom tegen een
andere vrouw, die ze blijkbaar goed kende, in gesprek gebruiken: eenmaal [ja.],
tweemaal [ja], vijfmaal [jɔ.]. Jaberg acht in a.a. 18 de normaliserende transscriptie
bij enquête op uitgebreid terrein in ieder geval ongewenst. Overigens verlieze men
niet uit het oog dat elke fonetische weergave toch slechts benaderend is; cfr. P o p
90. Ook bij indirect onderzoek kan men, als men het materiaal uitgeeft, al dan niet
retoucheren. Kloeke wil dan zo veel mogelijk de schrijfwijzen der inzenders bewaren.
Ten eerste,

1

2

3

Al evenzeer komen verschillen te voorschijn wanneer twee onderzoekers hetzelfde dialect
noteren; cfr. Blancquaert in Album Baur I 89. Uiteraard betreft dit meestal maar kleinigheden,
bijv. duur of openingsgraad; cfr. Pée-Blancquaert Dialect-atlas van West-Vlaanderen en
Fransch-Vlaanderen (1946) Inleiding, Jo Daan Desiderata van den taalatlas OT X 21-24.
Het verbaast dan ook enigszins wanneer Blancquaert HCTD 1, 217 schrijft dat de onderzoeker
zich te vreden moet stellen ‘met het verkrijgen van een door-snee-uitspraak voor de plaats
die hij bewerkt, en... de verschillen van individueelen aard enkel (zal) aanstippen als nota bij
den spreker voor wien ze gelden’.
Cfr. ook W. Dols, Ja en neen in het dialect van Sittard OT 2, 279 vlg.
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zegt hij, bedriegt vaak de schijn - we zagen reeds zijn zienswijze op de ə -, ten
tweede zien onderzoekers steeds te veel ‘à travers d'un tempérament’. Heeroma
1
wijst er echter terecht op dat dit een bron van vergissingen vormt. Een Fries bedoelt
met oa in doar (deur) en noas ‘neus’ heel iets anders dan een Overijsselaar in zijn
teksten. Op krt. klaver van de T a a l a t l a s betekent au in Overijssel en Zuid-Drente
ou, maar in verschillende Zuidnederlandse plaatsen geeft au een donkere
monofthong aan. Zo kan (vooral in België) met ai vaak de vocaal van Frans aimer,
en met ou die van Frans chou bedoeld zijn. Waar de Zeeuw een bepaalde klank
met i aangeeft zou een Noordhollander e zetten. Ook mej. J. Daan is het niet met
Kloeke eens. Zij wijst erop dat Kloeke's beginsel toch niet consequent door te voeren
is, gezien de omvang van het materiaal, en dat niemand beter dan de bewerker van
de kaart de bedoelingen der invullers kan begrijpen. Zij wil Kloeke echter
tegemoetkomen door in een begeleidende tekst de voornaamste spellingsverschillen
der medewerkers mede te delen; cfr. Jo Daan, Desiderata van den taalatlas, in OT
10, 21-24. M. Eriksson Dialektuppteckningens metoder Svenska landsmål och
svenskt folkliv 1946, blz. 32-57 (met Frans résumé blz. 199-201) betoogt dat naast
de impressionistische optekening ook de schematiserende door iemand die het
dialect goed kent noodzakelijk is).
Overigens is K l o e k e 49 erop tegen, de inzenders bij een indirecte enquête
fonetisch schrift te laten gebruiken, wegens het gevaar dat leken gemakkelijk
ongewenste nivelleringen aanbrengen, wat dan juist misverstanden in de hand
werkt.
Zie voor diverse orthografieën § 1.
Ieder weet ‘hoe gebrekkig ook het beste fonetische schrift is’, zegt Jo Daan TT
XIII 3. Daarom alleen al zijn mechanische geluidsopnamen noodzakelijk. Maar
tevens levert de tape-recorder de mogelijkheid alles wat er bij een opname gezegd
is, vast te leggen, waarna het op de studeerkamer rustig kan worden nagestudeerd.
Er is onenigheid over de vraag of men de proefpersonen dient in te lichten dat
men van hen een geluidsopname neemt; zie hiervoor par. 29.

§ 37. Kartering
Lit.: G. Kloeke in: Album Grootaers; K. Heeroma, De Leidse Taalatlas in
NTg 35, 337 vlg.; HCTD 1, 222 vlg.; G. Kloeke, Enkele opmerkingen over
de cartering van dialectmateriaal in 't bijzonder naar aanleiding van de
grenzen van het umlautsverschijnsel Ts 63, 246 vlg., T o e l i c h t i n g blz.
XXXII vlg.

1

K. Heeroma De taalatlas NTg 38, 43-50.
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De voor de bewerker eenvoudigste vorm hebben de k a a r t e n m e t g e s c h r e v e n
t e k s t , zoals die in de atlassen van Jaberg-Jud, Gilliéron-Edmont en
Blancquaert-Pée staan. Heeroma karakteriseert ze BMDC 16, 19 als geografisch
geproportioneerde verzamesstaten. Deze soort kaarten is het meest objectief. Bij
voorkeur geeft Blancquaert zelfs stukjes zin, omdat anders begin en einde van het
woord soms onzeker zijn; bovendien kan men zo gemakkelijker de invloed van
sandhi en zinsrhytme aflezen. Maar voor grotere gebieden met dicht waarnemingsnet
is deze methode een onmogelijkheid. Om dit bezwaar te omzeilen en tevens om
de overzichtelijkheid te verhogen werkt men bijv. in de T a a l a t l a s met
s t e m p e l k a a r t e n of kaarten met meerzijdig plastisch teken; BMDC 16, 21. Men
kiest symbolische tekens (dikke punten, kruisjes, cirkeltjes, enz.) - Kloeke in Ts 72,
67 vindt die het best welke men ook met namen kan aanduiden - in eventueel diverse
kleuren. Het tekenen van zulke stempelkaarten is een grote kunst. Men moet niet
alleen elke kleur voor een hoofdtype reserveren, maar binnen dat type nauwer
verwante vormen met gelijksoortige tekening aangeven. Voordat men dus definitief
zijn tekens kiest, moet men eigenlijk alle voorkomende vormen onder ogen gehad
hebben. Kloeke heeft in het voorbericht voor de tweede aflevering van de
T a a l a t l a s de acht stadia beschreven die men voor het tekenen van een kaart
moet doorlopen. Sommige gepubliceerde kaarten zijn in dit opzicht voorbeeldig te
noemen, bijv. kaart ‘hengst’ uit T a a l a t l a s afl. 2, krt 13. In Nederland komt alleen
het woord hengst voor. Nu zijn alle gevallen van h-afval gekarakteriseerd door rode
kleur, de afval der eind-t door een zwart vlekje boven in de tekens, de ontvelarisering
der ŋ door een kleurig vlekje rechts onder en het totale verdwijnen der nasaal door
òf een zwarte streep door het teken òf twee kleurige stippen bovenin. Een echt
monster van een kaart was die van ‘kikvors’ Heeroma heeft die in NTg 35, 337 vlg.
goed gedocumenteerd aan de kaak gesteld. De hoofdtypen waren: puit, vors,
samenstellingen en afleidingen met kik-, samenstellingen en afleidingen met kwak-.
Maar nu heeft de T a a l a t l a s , die over vijf kleuren had te beschikken, de varianten
van puit verdeeld over drie kleuren plus enige zwarte tekentjes, en daarnaast de
varianten van vors over vier kleuren. Een ander ongelukkig voorbeeld vertoont L.
v.d. Kerckhove, De namen van de emmer in de Zuidnederlandse dialecten in LB
1946. Haar tekens waren:
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Veel beter echter ware het geweest, de tekens voor emmer en ember enerzijds en
aker en ieker anderzijds meer gelijkend te maken, bijv.:

1

Verschillende onderzoekers gebruiken vrijwel constant een bepaalde kleur, bv.
rood, voor dezelfde problemen, bv. Heeroma (zie NTg 51, 336) en Pop (zie Orbis
VII, 436; op de kaartjes van zijn kleine Roemeense atlas geeft hij met rood de
woorden met latijnse oorsprong aan).
Voor de tekens van de T a a l a t l a s heeft men die van de Atlas der deutschen
Volkskunde, door E. Röhr ontworpen, die aanmerkelijk beter zijn dan die van de
Deutscher Sprachatlas, overgenomen; cfr. Ts LXXX 233.
De derde methode is die welke met isoglossen werkt. Men zou deze met Heeroma
de v l a k k e n m e t h o d e kunnen noemen tegenover de s t i p p e n m e t h o d e o f
p u n t e n m e t h o d e van de twee vorige soorten, of met Kloeke bij methode 1 en
2 van o p e n k a a r t e n , bij de laatste van g e s l o t e n k a a r t e n spreken.
In het algemeen zou men wel kunnen stellen dat voor expansieproblemen de
isoglossenmethode de minst gelukkige is, aangezien men in die gevallen minder
met grenzen dan met over elkaar schuivende vlakken te maken heeft. J. van
Ginneken tekende overigens de isoglossen liefst steeds als omtrekken; zie bijv. zijn
kaartjes in Onze Taaltuin. Stellig lag hieraan een expansiologische gedachtengang
ten grondslag. Ook J. Goossens, Relictgebieden, Een barrièrestrook in de Limburgse
Kempen LB XLVIII, 48 vlgg. ziet in isoglossen geen grenslijnen tussen twee gebieden
maar begrenzingen van één verschijnsel.
In gevallen als bij de representanten van ogerm. eo (ie of ee), ô (oe of oo) of bij
de keuze tussen i-j en ei is ook vaak daarom de isoglosse niet te trekken, omdat
het dan onmogelijk is, uit te maken, welke van de twee klanken er gezegd wordt,
temeer daar er vaak nuances, overgangsvormen tussen de beide, voorkomen.
Daarbij zijn er dan nog in zulke gevallen zo vaak persoonlijke verschillen, dat een
grenslijn tekenen te gewaagd is; zie K l o e k e 12, 39, 106, 114; Ts 1944, 246 vlg.;
T w e n t e 195. Zie voor het eu < û-gebied in Frans-Vlaanderen: A f r i k a a n s 43.

1

Ook zelf moet ik schuld bekennen, omdat ik op krt. 111 van mijn O n d e r z o e k de isoglosse
tussen bŏĕre en bōēre veel te dik getekend heb.
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In streken waar het dialect zo goed als of geheel uitgestorven is, kan men eigenlijk
ook geen isoglossen meer trekken. Kloeke merkt dat in A f r i k a a n s 169 op voor
het kerngebied van Zuid-Holland. Voor Franse dialecten als het ‘champenois, dont
les limites ne peuvent plus être fixées d'après des faits linguistiques actuels, car la
plupart des patois champenois ont disparu’ (P o p I 2) geldt wel hetzelfde. Men is
voorts op open kaarten aangewezen wanneer er weinig plaatsen van opname zijn
(wat bijv. in Utrecht nog al eens het geval is) en wanneer een bepaald type als relict
of infiltratievorm slechts sporadisch voorkomt. Met een zuiver diachronisch-gerichte
belangstelling komt men wel tot een andere houding. S.A. Louw, Dialekvermenging
en taalontwikkeling (1948) 79 blijkt ook bij relicten isoglossen te trekken en wel zo
dat de isoglosse zoveel mogelijk dat gebied afbakent, waarvan de oudste taallaag
nog op de kaart zichtbaar is.
Er zijn verschijnselen die volstrekt niet met isoglossen te vangen zijn. Heel scherp
is bijv. in Noord-Brabant de grens tussen pakken en vatten of bōēre en bŏĕre, vager
reeds die tussen sloot en graaf. Wie echter het kaartje ‘hiel’ uit mijn O n d e r z o e k
vergelijkt met krt ‘hiel’ uit de T a a l a t l a s , bemerkt heel iets anders. Men kan dan
niet meer spreken van de grens tussen een hiel- en een hak-gebied, maar in plaats
van de grens ligt er een grenszone, of liever een menggebied. Zo is het bijv. ook
gesteld met de benamingen broek en boks in oostelijk Noord-Brabant. Dat broek
voor een bepaalde grens zou halt houden, is zeker onwaar. Binnen het boks-gebied
is het bijna overal reeds als doublet, een enkele keer zelfs reeds als overheersend
in gebruik.
Men kan uiteraard de voordelen van de stempelkaart en de isoglossen-kaart
combineren door op de stempelkaart ook isoglossen te tekenen; cfr. G o o s s e n s
63.
Een afzonderlijk probleem vormt de vraag in hoeverre men doubletten op de kaart
een plaats geeft. M.i. is hier alleen volledigheid te verantwoorden. Het aangeven
van de frequentie der diverse opgaven zelve stelt echter te zware technische eisen.
Als er maar weinig plaatsen met doubletten zijn, kan men het optreden van die
doubletten ook wel handig in een isoglosse aanduiden. Kloeke, die bijv. anders de
gemeentegrenzen volgt - alleen enclaves tekent hij met de passer -, deelt met het
lineaal in geval van doublet; H o l l . E x p . . 44-45. In mijn O n d e r z o e k (zie § 6)
onderbrak ik de isoglosse even. Is er echter een brede zone met doubletten, dan
zijn gesloten kaarten uit den boze. Men neemt dan soms zijn toevlucht tot gemengde
kaartjes; cfr. K l o e k e 1.
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Uit een oogpunt van vereenvoudiging, worden wel eens speciaal doubletten die
kennelijk cultuurtaalvormen zijn achterwege gelaten. Jo Daan-P.J. Meertens
Toelichting bij de Taalatlas van Noord- en Zuid-Nederland I 1963 blz. XX delen
echter mede dat vanaf afl. 5, krt 5 de Nederlandse vormen en woorden wel zijn
opgenomen. In ieder geval verduidelijkt dit de onzekerheid van het reële
dialectgebruik.
K. Heeroma neemt in zijn Taalatlas van Oost-Nederland nergens doubletten op.
Hij motiveert dat in LB 45, 30-31.
Interessant zijn de opmerkingen die W. Grootaers maakt in Orbis VIII 358-360
voor de techniek van het tekenen van verschillen volgens het bewustzijn van de
sprekers. Zie voor mijn methode § 40.
Men heeft bij het tekenen van de kaarten ook met allerlei technische
bijzonderheden te maken. Als men met kleuren kan werken, wordt natuurlijk het
beeld duidelijker. Aanbeveling verdient het ook, de steeds terugkerende grondkaart
in een zachte tint (lichtblauw of grijs) te geven. Dit geschiedt bijv. in R o u k e n s , de
latere kaartjes der Leuvense dialectencentrale en de RND. Dit procédé is handiger
dan het werken met transparante losse velletjes (Pausenblätter). Voorbeelden
daarvan vindt men in O n d e r z o e k , Teuthonista en K. Wagner, Deutsche
Sprachlandschaften 1927.
Naar aanleiding van de eerste afleveringen van de Taalatlas hebben Kloeke en
1
Heeroma een polemiek gevoerd over de kwestie of men zijn materiaal objectief
moest weergeven of in ‘bewerkte’ vorm. Men zie hierover ook § 36. Kloeke was
voor het eerste, Heeroma voor het laatste. Hij vindt dat het materiaal wel bewaard
moet blijven, doch dat dit in een archief thuis hoort. Een taalatlas is echter een
wetenschappelijk werk en wetenschap is nu eenmaal interpretatie. Deze is trouwens
niet zo tijdrovend als men wel meent. Bovendien ziet Kloeke die plaatselijke
zegslieden veel te veel als onfeilbare voorlichters van wie geen woord mag verloren
gaan. Tenslotte moet Kloeke bij gebrek aan plaatsruimte zelf wel water in de wijn
doen, en schuwt hij toch ook geen etymologische interpretatie; op de arend-kaart
geeft hij een zelfde kleur aan arend, aar, èèrend, èèren, oarend, earn, ean, eane,
eant, ein, oor, oord, hoorn, oorn, èèrel, arel, errel, nerler. Heeroma pleit dus voor
een ‘geïnterpreteerde’ kaart met enkele bladzijden verantwoording, waarin tevens
de techniek van de kaart uiteengezet wordt. Blijft een vorm raadselachtig, dan moet
die op de kaart genegeerd worden. Ook Kloeke liet trouwens soms bepaalde opgaven
weg, als

1

K. Heeroma in NTg 35, 337 vlg., G. Kloeke in Ts 63, 246 vlg., K. Heeroma in NTg 38, 43-50.
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ze evident onjuist waren. Hij schatte het aantal daarvan op 1 à 2%. Dan werd de
knoop doorgehakt a) op grond van de critiek van de gehele lijst, b) op grond van de
kwaliteit en herkomst van de inzenders, c) op grond van de gehele situatie te midden
van het omliggende gebied.
Ik vind deze methode volkomen juist, maar acht vermelding in de legenda of tekst
steeds verplicht. Als echter bij n a v r a a g een vorm onjuist blijkt, kan deze natuurlijk
zonder meer vervallen.
S.A. Louw Dialektvermenging en taalontwikkeling 84 deelt mede, dat hij haastig
of onnauwkeurig of zonder belangstelling ingevulde enquêtelijsten steeds terzijde
legt.
Het is natuurlijk een gezond beginsel, dat men een kaart niet overlaadt, vandaar
dat ik Heeroma gelijk geef als hij voorstelt, op de woordkaarten de bijkomstige
vormelementen zoveel mogelijk te elimineren en bijv., als het meervoud was
gevraagd, de stammen alleen te registreren. Hij heeft bijv. de kaart ‘ganzen’ op het
1
oog . Deze is niet plastisch meer, doordat de tekens te veel moesten uitdrukken:
de kleur van de vocaal, eventuele umlaut, eventuele n-syncope, en drie
2
mogelijkheden van meervoudsvorming (-en, -e, nul). Waar Heeroma zich echter
bij een korrelige kaart als die van ‘herkauwen’ afvraagt, of het eigenlijk wel nuttig
is, zo'n ingewikkelde taalmassa in kaart te brengen, maan ik toch tot voorzichtigheid.
Dergelijke kaarten leveren juist prachtmateriaal voor intern-taalkundige speculaties.
2
Terecht merkt Heeroma op dat het typische van een kaart zit in haar
r u i m t e l i j k e v o o r s t e l l i n g . Vandaar ook dat de kaarten-tekenaar zich mag
beperken tot die taalverschijnselen waarbij factoren van ruimtelijke aard een rol
spelen. De name bijv. voor het Lieveheersbeestje en de margriet leveren vaak geen
gebied voor een woordkaart op (B e r g m a n n 40). Wanneer een plaats voor
hetzelfde begrip twee woorden kent, waarvan het ene het opkomende, het andere
het achter-uitgaande is, is het wel van belang beide woorden op de kaart te noteren,
als de opkomst van het ene woord toegeschreven moet worden aan het verkeer
met een of meer andere plaatsen, maar kan men zich beperken tot het honoreren
van het verdwijnende woord alleen, als het opkomende een woord uit de geschreven
cultuurtaal is. Immers de geschreven taal oefent in het hele taalgebied een vrijwel
gelijke invloed uit en het is van allerlei toevallige, niet-ruimtelijke factoren afhankelijk
of die invloed op een ingevulde enquêtelijst al dan niet tot uitdrukking komt. Een
woord uit de schrijftaal verdient op een taalkaart alleen ver-

1
2
2

K. Heeroma, De taalatlas NTg 38, 43-50.
K. Heeroma, De Leidse taalatlas NTg 35, 337 vlg.
K. Heeroma, De Leidse taalatlas NTg 35, 337 vlg.
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melding wanneer het tegelijk volkswoord in een bepaalde streek is en men mag
aannemen dat het als volkswoord buiten zijn oorspronkelijk gebied verdere
1
verbreiding heeft gevonden. Volkomen juist. Heeroma concludeert terecht ook nog
dat men die kaarten die men zelf niet van belang acht voor bepaalde ruimtelijke
problemen, niet moet publiceren. Het is niet verantwoord, een kaart waar de
ontwerper zelf niet veel in ziet, toch maar de wereld in te sturen, in de hoop dat een
ander er het belangrijke van zal kunnen ontdekken. Men heeft alleen de plicht om
rekening te houden met wat de onderzoekers van de eigen generatie mogelijk kan
interesseren. In de toekomst kan men niet zien. Een woordenboek kan volledigheid
nastreven, een taalatlas nooit.
Ten dienste van een doeltreffende publicatie heeft Kloeke een grond-kaart voor
het hele Nederlandse taalgebied met de aangrenzende oostelijke streken ontworpen.
Deze kaart is verschenen in H a n d l e i d i n g . Later hebben Pée en Meertens haar
herzien en bijgewerkt in HCTD 8, 149-260. Kloeke heeft herhaaldelijk op het nut
gewezen. Men wil echter de onderzoeker in allerlei opzichten vrij laten. Alleen de
hokjesindeling, de ligging der plaatsen ten opzichte daarvan, en de nummering 2
als men tenminste plaatsaanduiding gebruikt - zouden steeds door ieder
overgenomen moeten worden; in de maatstaf is ieder vrij. Onlangs heeft Kloeke de
voorkeur gegeven aan de Mercator-projectie, waarbij de parallellen waterpas lopen;
hij handhaaft hierbij de kwadraatjes. Dit systeem beveelt hij met aandrang aan,
vooral wanneer het zeer uitgestrekte terreinen betreft; cfr. G. Kloeke How can we
co-ordinate the Linguistic Cartography of the World? in Orbis I no 1 (1952), 130 vlg.
Ook Heeroma gebruikt de Mercator-projectie voor de Taalatlas van Oost-Nederland.
Zie ook Heeroma in BMDC 16, 19.
Wat de inhoud betreft, bestaan er woordkaarten, klankkaarten, vormkaarten en
syntactische kaarten, eventueel met isolexen, isofonen, isomorfen en isotagmen.
Naast de woordkaarten die de verbreiding van de betekenaars voor één bepaalde
betekenis geven, heeft men ook betekeniskaarten die de gebieden met
onderscheiden betekenissen voor

1

2

E. Meeussen, Vier isotagmen LB XXXV 47 vlgg. laat de Nederlands-gerichte antwoorden uit
de gemengde gebieden weg, maar overigens honoreert hij ieder antwoord, zodat bij een
bepaalde plaats bijv. eenmaal een kruisje en zesmaal een hartje staan. ‘Want het kan zeer
belangrijk zijn, te weten dat de betrokken plaats tienmaal a antwoordt en eenmaal b of
omgekeerd’.
Voor de duidelijkheid prefereert Kloeke meestal stipjes. Van Ginneken verlangde van de
dialectencommissie echter cijfertjes; cfr. A l b u m G r o o t a e r s 101.
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één betekenaar geven. Als buitenlandse voorbeelden noem ik die van Von Künszberg
uit 1926 en Pessler uit 1928; cfr. E. Siegel in Zs. f. Mundartforschung 1942, 1 vlg.
Nederlandse voorbeelden zijn krt. 4 van R o u k e n s , waar voor de betekenaar
ere(-n) een gebied met betekenis ‘gang’, een met ‘dorsvloer’ en een met ‘voorstal’
onderscheiden worden, en kaart 55 schoof aldaar. Zie voorts P a a r d e k o o p e r
15, 4, 5 en 6, K. Jaberg, Aspects géographiques du langage 1936, 43 vlg. en Word
10, 378. Zie verder voor structurele kaarten § 25.
P o p (zie Orbis VII 33) vermeldt op zijn kaarten ook nog de wijze waarop de vraag
geformuleerd is.
Om het mogelijk te maken, de verhouding tegenover de cultuurtaal te bepalen
heeft Pop enquêtes ingesteld naar de taal van drie goed bekende roemeense
schrijvers; cfr. Orbis VII 19.
Tenslotte dient een taalatlas voor de verklaring ook nog vergezeld te zijn van
politiek-historische, kerkhistorische, geologisch-geographische, volkskundige en
economische kaarten (met bv. gegevens over het markten).

§ 38. Grenzen der taalgeografische mogelijkheden
Sommige verschijnselen zijn niet geschikt voor een geografische voorstelling. J.L.
Pauwels zegt HCTD 31, 360-361 dat woorden met affectieve inhoud, bv.
verwantschapswoorden, moeilijk in kaart te brengen zijn. K. Heeroma kant zich in
zijn bespreking van de Taalatlas in NTg 35, 337 vlg. zelfs tegen de (daar inderdaad
kostbare) publicatie van klankkaarten en wenst alleen woordkaarten (dus geen kaart
van: ‘zeven’ of ‘zoeken’), omdat het schriftelijk materiaal betreft. Wil men dat
schriftelijk klankmateriaal toch publiceren, dan volstaat volgens hem een
schetskaartje. Zeker is het niet nodig, een open kaart te geven. In ieder geval moet
de tekenaar zich beperken tot het noteren van die fonetische bijzonderheden die
de gemiddelde ongeschoolde invuller der lijsten heeft kunnen waarnemen en
weergeven. Toevallige fijne detailwaarnemingen kunnen niet gehonoreerd worden
want dan zou de kaart misschien een onjuiste verscheidenheid suggereren. Ook
J.L. Pauwels HCTD 31, 360 acht in de T a a l a t l a s het onderscheiden tussen
vader, voeder, voder, voader, vo-ader, voëder enz. overbodig. Jo Daan en P.J.
Meertens, Toelichting bij de taalatlas van Noord- en Zuid-Nederland I 1963 betogen
herhaaldelijk dat het ondoenbaar is alle varianten een afzonderlijk teken te geven.
Zij illustreren die mening
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blz. XXXVII vlg. met een volledig overzicht van al de correspondentenspellingen
voor het woord haring.
Ik ben het volslagen met Heeroma eens dat schriftelijke enquête niet de beste is
voor klankonderzoek maar er zijn toch ook genoeg klankverschijnselen die
gemakkelijk waarneembaar zijn. Naar aanleiding van Heeroma's aanstonds te
noemen critiek op de ‘kaas’-kaart wijst Kloeke Ts 63, 246 vlg. bijv. op de Fries
tsj-anlaut en de apocope. In ieder geval vind ik open kaarten nog zeker zo geschikt.
Nog veel verder gaat Heeroma in het artikel De Taalatlas in NTg 38. Daar spreekt
hij er zich voor uit om alléén woordkaarten te nemen. Dat doet hij blijkbaar om
structurele redenen. Neem - zegt hij - kaart ‘kaas’. Hèt probleem is hier de umlaut.
Welnu, dat komt met een gewone kaart, zoals men die in de Taalatlas vindt, niet te
voorschijn, want het Noordbrabants heeft kèès met umlaut, het Zeeuws kèès zonder
1
umlaut , het Noordhollands heeft kees en keis zonder umlaut, het Gelders kees en
keis met umlaut. Voorts wijst hij op kaart ‘ganzen’ met genze in de Gelderse
Achterhoek en Z.-Holland en W.-Vlaanderen, in het eerste gebied t.g.v. umlaut, in
de beide andere niet. Hier suggereert de kaart volgens Heeroma dus drogbeelden.
Naar mijn mening gaat deze conclusie te ver. Voor iemand die de neiging heeft om
alles uitsluitend van de kaart te lezen, is zo'n kaart inderdaad gevaarlijk, maar een
anders georiënteerd onderzoeker zal er niet inlopen. Grootaers ontkent dan ook in
Heeroma's critiek elke grond: Heeroma vergat dat een taalkaart van de huidige
2
dialecten voor alles een synchronisch beeld wil geven van de toestand. Het is dan
3
- zegt Kloeke - ongewenst, een zelfde klank met verschillende tekens aan te geven.
Anders zou bijv. de e in het Kusthollands op de kaart ‘rug’ anders moeten worden
aangegeven dan bijv. in Belgisch Limburg. In de laatste streek toch is ze een
uitvloeisel van de algemene ontronding, in de eerste niet. Overigens lees ik later in
een recensie van Heeroma op Kloeke's Het taallandschap van onze noordoostelijke
provinciën (NTg 48, 343): ‘Kloeke heeft het hier terecht aangedurfd op grond van
zijn taalhistorische en fonologische analyse een gedeelte van de mèèl-plaatsen met
zwarte stippen en een ander deel met rode arcering aan te duiden: in het eerste
geval is mèèl gelijkwaardig met meel, in het tweede met maal.’
Overigens doen zich op de woordkaarten soms precies dezelfde

1
2
3

Overigens wordt dit door Kloeke in Ts 63, 246 vlg. in twijfel getrokken. De umlaut op lange
vocalen komt westelijker voor dan Heeroma meent.
L. Grootaers in HCTD 19, 337.
Kloeke in Ts 63, 246 vlg.
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problemen voor. Als Heeroma krt ‘troep’ behandelt, wijst hij erop dat troep in Westen Frans-Vlaanderen, N.-Limburg, O.-Gelderland en O.-Overijsel een volkswoord
is, maar als cultuurwoord ook vaak elders werd opgegeven. Hij noemt deze kaart
zonder begeleidende tekst onbetrouwbaar omdat de cultuurtaalwoorden en de
autochtone dialect-woorden niet te onderscheiden zijn (troep heeft als dialectwoord
en cultuurtaalwoord hier hetzelfde teken). Maar met dat al blijft het een woordkaart
en is een klankkaart met begeleidende tekst volkomen gelijkwaardig.
Stellig heeft de taalgeografische methode haar grenzen. Een duidelijk beeld van
de taalkundige trekken van een dialect krijgt men er niet mee. ‘Voor het vatten van
de aard van het eigen Venloos bleek de geografische methode te grof’, zegt
P e e t e r s 8-9 en V i d o s 58 schrijft: ‘Het is een algemene ondervinding, dat de
taalatlassen meestal het algemeen gebruikelijke, normale woord weergeven en de
affectvolle, burleske, familiare, enz. synoniemen verwaarlozen.’ Zie ook Bottiglioni,
die in Word 10, 380 vlg. uiteenzet, waarom de taalgeografie nooit alles kan verklaren.
Zie voor de grenzen van de taalgeografische mogelijkheden ook N u i j t e n s 294-295.

§ 39. Methodiek van de dialectgeografische verklaring
Lit.: E. Blancquaert, Methode van de Vlaamsche dialectologie in HCTD
1, 201 vlg.
1

In het taalgeografisch beeld zit een waardevol verklaringsgegeven. Soms bewijst
het kaartbeeld een etymologie; zie Zs. f.d. Mdaa. 18 (1923) 212 en verder § 13.
Naar aanleiding bijv. van de ‘marmot’-kaart schrijft Abel Coetzee Taalgeogr. Studies
I 77: ‘Uit die verspreidingsbeeld van die kaart is dit egter vir my duidelik dat die
verspreiding van die a-vorms hoogs waarskynlik met die onderwys saamhang, en
dat die e-vorms reeds op sterwe na dood is’. K. Heeroma zoekt in De benamingen
van de egel DBNS 6, 36 steun voor zijn veronderstelde Westfaalse expansie en
vindt die, hoewel nog enigszins aarzelend, wederom in het kaartbeeld: ‘Nu
constateren we het merkwaardige verschijnsel dat iegelbaerch in het westen en
zuiden grenst aan stiekelbaerch, dat iggelvarken in het noordwesten grenst aan
stiekelvarken en in het zuidoosten aan stikkelvarken, dat iegelzwien, zoals wij het
gereconstrueerd hebben,

1

K. Jaberg, Aspects géographiques du langage 1936, 44 somt verschillende soorten van zones
op.
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in het oosten grenst aan stiekelzwien. Dit leidt bijna onontkoombaar tot de conclusie
dat al deze iegel-samenstellingen secundair moeten zijn en in de plaats gekomen
van stiekel-samenstellingen... Het kan dus niet twijfelachtig zijn, dat iegel uit het
oosten komt.’
Er zijn een massa gevallen dat men een e x t e r n - l i n g u i s t i s c h e verklaring
nodig heeft. Kloeke is terecht van mening dat de ideale taalvorser eigenlijk over
polyhistorische kennis zou moeten beschikken. Hij kan immers de hulp nodig hebben
van planten- en dierengeografie, archeologie, rechtsgeografie, folklore, geologie,
palaeontologie, zaakkennis, ja, wat al niet! Daarbij zijn te onderscheiden e x p a n s i e ,
m i g r a t i e , n e d e r z e t t i n g , vestiging van een voor- of vroeghistorische stam
en k o l o n i s a t i e . Zie hiervoor § 18 vlg.
K. Heeroma, NTg 32, 297 heeft het onderscheid geformuleerd tussen a)
dialectologie, als studie van de in zich zelf besloten taalgemeenschap en b)
expansiologie, als de studie van de buiten zich zelf tredende taalgemeenschap.
Deze laatste, de verklaringsmethode met behulp van expansies, heeft hij tot een
afzonderlijke doctrien willen maken. Hiertegen heeft zich van dialectgeografische
zijde vooral Kloeke verzet; zie A f r i k a a n s 48 en ook V o l k s t a a l 33. Heeroma
had dan in Opmerkingen over de methode der expansiologie NTg 1939, 60 vlg.
twee mogelijkheden aangewezen: a) uit te gaan van het kaartbeeld en de historische
verklaring te zoeken, b) in de geschiedenis naar ruimtescheppende of veranderende
factoren te speuren en dan te zien of er ook kaarten zijn die daar de weerslag van
tonen. Ook heeft hij in dat artikel de kwestie aangesneden, inhoeverre expansies
te bewijzen zijn. Hij merkt op dat hiervoor drieërlei bewijsmateriaal nodig is: a) de
dialectkaart, b) kennis van de externe historie, c) locale teksten van vóór, tijdens en
na de expansie. Maar hij voegt eraan toe, dat een dergelijke volledigheid bijna nooit
voorkomt. Dat is inderdaad wel waar, maar het neemt niet weg dat in sommige
taalgeografische studies de bewijzen voor de expansie dan ook niet zelden vrijwel
uitsluitend op de smalle basis van het kaartbeeld komen te staan. Zo vindt Heeroma
bijv. de vorm dregen voor dragen in N.-Holland benoorden het IJ, aan de
Zuidhollandse kust, en op de Zuidhollandse eilanden behalve Goeree en alleen al
daaruit concludeert hij: ‘Dit wijst erop, dat de verdringing hoofdzakelijk van het
1
Oosten uit heeft plaats gevonden’. J. Leenen, Kempische dialecten in: Stan Leurs
De Kempen 17 vlg. besluit eveneens eigenlijk alleen op grond van het kaartbeeld
blindelings tot expansies. Hetzelfde geldt van J. Grauls in Limburg 1953, 48.

1

H e e r o m a 104; daartegen J. Naarding in OTV 341 vlg.
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Al evenmin voelen wij ons veilig, wanneer wij met E. Blancquaert Klein-Brabantsche
Dialect-grenslijnen in Album Vercoullie 1927, 53 vlgg. voor Klein-Brabant vier bundels
isoglossen vinden en hij daarvan meent dat die door hun loop elk een min of meer
doordringende expansie vanuit Aalst registreren. Aangezien de auteur ons de
historische verklaring van deze diverse feiten schuldig blijft, vervalt ook het
dwingende van zijn veronderstelling van die Aalsterse invloed.
Ook Heeroma's IJsel- en Eemsexpansie staat op losse schroeven. Het enig zekere
punt is weer, dat wij mogen aannemen, dat er bij de Eems enig handelsverkeer is
geweest, bij de IJsel zelfs in de M.E. en in de eerste tijd daarna in aanzienlijke mate,
zodat toen ook de waterrijke streken ten noorden van de IJsel zeker nauw met de
IJselsteden in contact stonden en vervolgens dat enkele kaartjes rond Eems en
IJsel en soms ook nog langs het Zwartewater en het Meppelerdiep, ja zelfs nog het
stroomgebied van al die riviertjes die samen in Meppel het Meppelerdiep vormen,
soms een aparte vorm hebben, die aansluit bij het Maas- en Rijngebied. Zo iets
vindt men bijv. bij de gier-geer-vormen op de ‘uier’-kaart en de (secundaire)
wrat-vormen (tegenover warte enz.) op de ‘wrat’-kaart. Maar hoewel het zeker is,
dat de betrokken vormen relatief jonger zijn, is er omtrent hun absolute chronologie
geen enkel gegeven en dat moet ons steeds tot voorzichtigheid manen. Zie K.
Heeroma, De Ned. benamingen van de uier in HCTD 10, 113 vlg. Dit alles is vaak
al te onzekere speculatie; ‘zonder text-materiaal is het niet mogelijk, zich een juiste
voorstelling te vormen van de geschiedenis van een dialectgebied’ zegt V a n d e n
B e r g . Met hem en met Kloeke en met Klatter in OT 2, 75-77 wijs ik dan ook
nadrukkelijk op de bijna strikte noodzakelijkheid, oude teksten in het onderzoek te
1
betrekken. Dan immers voelen we grond onder de voeten. Zo wordt de
veronderstelling op grond van de taalgeografie, dat dankber ‘zuurzoet’ in Drente uit
tamper ontstaan is, bevestigd door de constatering dat tamper ook inderdaad veel
vroeger wordt aangetroffen; cfr. K. Heeroma, Tamper DBNS 6, 13 vlg.
Het blijkt dus wel dat Heeroma's nog in 1959 gelanceerde stelling ‘Ieder
verbreidingsgebied... vergt een expansiologische verklaring’ (D.B. XI 11) zeer
voorzichtig moet worden gehanteerd. J. van Bakel, De vaktaal van de Nederlandse
klompenmakers, 1958, 171 schreef terecht ‘dat het verschil zuidwest-noordoost,
zoals dat op de kaarten aan het licht komt, wel eens minder een geografisch
verschijnsel zou kunnen

1

Ook J. van Ginneken veroordeelt in OT 9, 362 een te vlot werken met expansies.
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zijn, maar eerder verband houdt met de uiteenlopende intensiteit waarmee in de
verschillende plaatsen de klompenindustrie wordt beoefend’. Ook deze opmerking
betekent een waarschuwing om in kaartbeelden al te mechanisch reflexen van
expansiebewegingen te zien.
Wij beschouwen thans verschillende kaartbeelden met het oog op hun betekenis
voor onze methodologie. H. Rosenkranz-Karl Spangenberg, Sprachsoziologische
Studien 1963, 24-25 constateren dat op de kaart ‘sich beeilen’ het gebied rond
Leipzig en Karl-Marx-Stadt enorm veel, niet minder dan dertien, synoniemen toont.
Dit wijst volgens hen op een ‘umgangssprachliches Sammelbechen’ in Obersachsen
en Ostthüringen.
Soms vindt men een verschijnsel punt-puntsgewijze over het land. B a c h 56
noemt dat een opdringen met punktuelle Ziele. Stevens in Limburgs Haspengouw
1951, 256-257 spreekt van parachutering in tegenstelling tot golfsgewijze verbreiding
en S a s s e n 307 betitelt zoiets als verticale expansie in tegenstelling met horizontale.
Doorgaans betreft het dan een jong cultuurtaalwoord. ‘Wenn eine... Entwicklung
einer mundartlichen Form zur höhersprachlichen hin an mehreren Stellen eines
Gebietes gleichzeitig auftritt, spricht der Forscher von der Z e r s e t s u n g einer
Mundartlandschaft’ (Bergmann 24). Soms treft men de parachutering over de hele
kaart aan. E. Gamillscheg, Die Sprachgeographie 1928 geeft blz. 31 een mooi
voorbeeld met de kaart van de ‘klit’, waar het jonge type bardane over de hele kaart
verspreid ligt. Stevens in a.a. wijst erop dat het Brabants əm voor enclitisch hij te
midden van het Haspengouwse ər of tər alleen in Hasselt is doorgedrongen. Een
ander voorbeeld toont K i e f t 70 op de kaart van ‘gier’. Daar is in het middelstuk
van westelijk Nederland (bijv. Z.-Holland) gier hèt woord, maar ook overal elders:
in Drente, Groningen, Friesland, Overijsel, Oost-Gelderland, Limburg en Brabant
komt in al de jarre-, jirre-, miege-, aalte-, ier-, zeik-, aalt-, zoei- en mowzek-gebieden
druppelsgewijze gier voor, zodat ook hier het kaartbeeld erop wijst, dat deze
gier-nieuwigheden nog slechts enkele decennia oud zijn en uit de cultuurtaal
stammen. Typerend is in zo'n geval ook het veelvuldig voorkomen van dubbele
opgaven, waarbij de ene dan als: ouderwets, boers, bot, plat, onbeschaafd, verouderd
en de andere met: tegenwoordig, jonger, enz. wordt aangeduid. Wat de ouderdom
van deze gier-uitbreiding betreft, merken wij op, 1e dat de gier-benaming in België
niet voorkomt (maar wel frequent is in N.-Brabant en Limburg), 2e dat de oudere
kolonisatiegebieden als de
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Beemster, de Schermer, de Purmer, de Wormer, Het Bilt en de 17e-eeuwse
Groningse veenkoloniën de gewestelijke aanduidingen van de onmiddellijke
omgeving, respective ier, jarre en jirre hebben, maar dat de veenkoloniën die in de
vorige en deze eeuw in Overijsel en Drente ontstonden, bijv. Nieuw-Amsterdam en
Klazienaveen, gier hebben. Deze cultuuruitstraling is dus niet vóór ± 1800 te stellen.
Zo is ook in mijn Oostbrabants materiaal voor het begrip ‘broek’ op verschillende
plaatsen naast de daar oudere vorm boks, die thans als boers, ouderwets of plat
wordt aangevoeld, ook de vorm broek opgegeven en wel over het hele gebied
verspreid, twee aanwijzingen dus, dat wij met een jongere cultuurvorm te doen
hebben. Hetzelfde merken wij op het kaartje voor ‘kous’ in het Oostbrabants
haos-gebied, waar kous pas zeer onlangs begon binnen te dringen; cfr. N e d .
d i a l . krt. 8.
Vindt men in een gebied een spitse inham, dan kan men vaak aan e x p a n s i e
denken. Kloeke gebruikt NTg 47, 2 vlg. ook het beeld van de t u m o r . Een
afzonderlijk beeld bieden de d o o r b r a a k v e r s c h i j n s e l e n . Het klassieke
voorbeeld uit de Franse dialectgeografie is: la trouée de la Meuse. Bekend is ook
het beeld van de u i t s t r a l i n g , die zich vanuit een cultuurcentrum verbreidt. Kloeke
spreekt NTg 47, 7 ook van z e n d e r s . J. Goossens wijst in Handelingen XVII der
Kon. Znl. Mij. voor Taal- en Letterk. en Gesch. 253 op de c i r k e l . Soms is de term
o l i e v l e k (zie hiervoor bijv. B l o e m n a m e n 13) juister, omdat de opschuiving
kan aanhouden in een tijd dat de activiteit van het centrum zelf opgehouden heeft,
maar overgenomen is door secundaire centra. Voor het kaartbeeld dat ontstaat
wanneer belangrijke secundaire centra in krachtige mate gaan medeverbreiden,
gebruikte Kloeke NTg 47, 2 het beeld van de p a d d e s t o e l bij een
kettingreactie.
Onrustig verloop verraadt dat de isoglosse op terugtocht is. F o e r s t e geeft
hiervan blz. 25-26 een voorbeeld bij markolf ‘vlaamse gaai’ en blz. 52 bij hêm ‘naar
huis’, ten zuiden van Paderborn; zie ook T a a l o n d e r z o e k 67. Hetzelfde geldt
van s l a n g - of l i n t v o r m i g e gebieden. (Foerste noemt ze s c h l a u c h a r t i g ).
Zie ook T a a l o n d e r z o e k 67 en F o e r s t e 35 en krt 12 (betreffende düendag =
vandaag). J. Goossens, Relictgebieden LB XLVIII, 48 vlg. heeft een zelfde verband
geconstateerd bij haarspeet en drgl. in Belgisch-Limburg: ‘In de meeste aangehaalde
gevallen zien de relictstroken er langwerpig, bijna lintvormig uit’.
H. Becher, Uber Trichterwirkung in Zs. f. Mundartforschung 1942, 59 heeft de
zgn. t r e c h t e r w e r k i n g bestudeerd. We spreken hiervan
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wanneer er vanuit een groot massief een wig uitschiet naar een belangrijk centrum
als gevolg van het feit dat dit centrum de op geringe afstand voorkomende als
beschaafd gewaardeerde vormen, vooral wanneer het deze ook zelf bezit, aantrekt.
Het trechtergebied staat dan bloot aan een vuur van twee zijden en bezwijkt. Becher
noemde Berlijn, Dresden, Leipzig. Kaart 81 van O n d e r z o e k vertoont een zekere
trechterwerking van Breda t.o.v. legge ‘liggen’ en van Roosendaal t.o.v. kon. Ook
het door A.E. Schmitt in Zs. f. Mundartf. 1942, 167 gesignaleerde feit dat de stad
Groningen vooral naar het oosten en noordoosten uitstraalde, wat door hem
beschouwd wordt als een gevolg van oriëntatie op de Hanzesteden, kan als een
geval van trechterwerking aangezien worden. In T a a l o n d e r z o e k 67 stelde ik
de term k o l k v o r m i n g voor.
In Een oud sjibboleth 61 wijst Kloeke er terecht op dat de nauwe ruimte tussen
de Dollard en Nieuwe Schans op de kaart ‘heeft’ bewijst, dat de Groninger
het-vormen voor ‘heeft’ niet uit Duitsland zijn binnengestroomd.
Het beeld van de ‘S t a f f e l l a n d s c h a f t ’ (cfr. OT 5, 370) of t e r r a s v o r m i n g
is besproken in § 18. Parallel hiermee loopt het verschijnsel dat de dialecten tussen
twee uitersten in vaak geleidelijk overgangsvormen vertonen. In Groningen vindt
men bijv., gaande van oost naar west, achtereenvolgens: schraiwm, schrewm,
schrauwm, schreewm, schriewn, skruwn; cfr. OT 2, 77.
In het algemeen gaat grotere verbreiding van een verschijnsel gepaard met hogere
ouderdom. K. Heeroma, Metathesierung und Demetathesierung in Rheinische
Vierteljahrsblätter 21, 45 vlgg, concludeert, alleen al op grond van het kaartbeeld
(bogen rond Keulen), dat metathesis en demetathesering beide vanuit het Rijnland
zijn uitgestraald (al acht hij ook een metathesiskern in Vlaanderen mogelijk), en ziet
het op elkaar volgen van vier etappes in de demetatheseringsbeweging weerspiegeld
in de grootte van het kaartbeeld. Maar men mag niet generaliseren. H o c k e t t 56.2
waarschuwt: ‘there is the age-area hypothesis, which in its simplest form holds that
a trait spread over a wider area is older than one spread over a smaller territory.
This hypothesis would make the airplane older than the automobile, which is false.
It would make the term cottage cheese, known all over the United States, older than
any of its more localized synonyms such as Dutch cheese, used in parts of New
England: this, also, is false, for Dutch cheese is an old term and cottage cheese
has only recently been spread into general use by the advertising campaigns of the
dairy
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industry. It would make English the “oldest language in the world”, a characterization
which is neither true nor false, but meaningless’. Ook K. Jaberg, Innovations élatives
dans l'Italie du Nord, Vox Romanica XI, 64 vlg. bestrijdt dat vormen met minder
verbreidheid beslist jonger moeten zijn. Structurele eigenaardigheden immers konden
de uitbreiding verhinderen. En wat de ‘Staffellandschaft’ betreft, die is stellig minder
uit een chronologisch verschil dan uit een verminderende uitstraling te verklaren.
Ook Bloch constateerde reeds dat er soms een jongere laag verder voorkomt
dan een oudere; zie thans ook G. Gougenheim, Les aires dépassantes in Orbis VI
177 vlg.

Kaart 11 - Strand in Zeeland

Als een bepaald taalverschijnsel in verschillende van elkaar gelegen gebieden
voorkomt, mag men onderstellen, met een u i t e e n g e s l a g e n m a s s i e f te doen
te hebben. Oude vormen hebben de neiging zich aan de p e r i f e r i e en in
g e ï s o l e e r d e p l a a t s e n te handhaven. Zo weerspiegelt zich trouwens in het
geografische-naast-elkaar soms het diachronische-na-elkaar. De apocope van de
-e heeft in de noordoostelijke en de zuidwestelijke periferie de relicten nagelaten;
cfr. § 99. Het oude apis ‘bij’ is in Frankrijk op verschillende plaatsen aan de randen
bewaard gebleven. Soortgelijke verschijnselen ziet men in Frankrijk
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bij de woorden voor ‘merrie’ en ‘konijn’; cfr.: A. Dauzat La géographie linguistique
27-44. Zie ook Abel Coetzee, Taalgeografiese studies I (1951) 50 en F o e r s t e 33,
36 en krt 18. Het ww. dorren komt in het Znl. alleen nog in het N.O. van de provincie
Luik, Brabant, zuidelijk Oost-Vlaanderen en Frans-Vlaanderen voor; cfr. W e l t e r
219 en RND krt 130. In Friesland ligt án tussen twee oán-gebieden. Het kaartbeeld
klopt met de geschiedenis, die inderdaad nog oán in het huidige án-gebied gekend
heeft; cfr. H o f 74, 75. Het Schouwense strao ligt tussen strange in westelijk
Zeeuws-Vlaanderen, Walcheren, West-Vlaanderen en Goeree. Deze geografische
verdeling illustreert dat strange ouder is dan strao (OT 7, 343 vlg.; Handel, v.h. 23ste
Ned. Philologencongres 1954, 20). Andere voorbeelden leveren de kr-anlaut bij
kroezel en derg. (TT 1, 116) en de in § 13 besproken kruidoren-varianten. Van dit
oorspronkelijk Hollandse woord is de oudste vorm kruisdoore geheel naar de periferie
(Waalwijk en Baardwijk) verdrongen. In een deel van Noord-Brabant wordt de
‘dorsvloer’ schuurhert, in de nabijheid daarvan schuureert genoemd. Waar zowel
ten N. als ten Z. van dit paar schuuräre in gebruik is, ligt de ontwikkeling äre > eert
> hert voor de hand. De geografie pleit dus tegen de ontwikkelingsreeks die
R o u k e n s 113 onderstelt. Zie voorts S.A. Louw, Dialekvermenging en
taalontwikkeling (1948) 67.
Men passe ook dit beginsel niet mechanisch toe. Met steun van oude vormen en
kennis omtrent de cultuurstromingen draait bijv. R o u k e n s 344-345 de conclusies
van een voorganger precies om. Het gebeurt vaak dat ten westen van Maastricht
een gebied dezelfde verschijnselen vertoont als de streek rond Aken. Men kan dan
eerstgenoemd gebied zowel als relict als als uitstralingsgebied opvatten; cfr. TT 6,
40-41; zie ook BMDC 12, 2-3. Een ander voorbeeld waar bij expansie een
tussengebied wordt overgeslagen toont R o u k e n s 391.
Het is dan ook principieel te voorbarig, als men zonder verdere diachronische
aanwijzingen op grond van het verspreide voorkomen alleen aanneemt dat
oorspronkelijk alle tussenliggende gebieden het betrokken type gekend hebben.
Heeroma doet dat bijv. voor zwad BMDC 15, 43 en K i e f t voor aal ‘gier’. Beiden
steunen daarbij op de etymologie en de semasiologie en toch blijft het gevaarlijk.
Hun opvattingen vloeien voort uit de gedachte dat vroegere periodes in het algemeen
minder dialectische differentiatie te zien geven dan thans, maar dit is principieel
onjuist; zie H. Krahe Sprachverwandtschaft im alten Europa (1951), inz. 26. Natuurlijk
moet men steeds rekening houden met kolonisaties. Teuchert gaat zelfs zover dat
hij
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als hij in Noord-Duitsland een gebied met verschijnselen die aan het Nederlands
doen denken zowel in het westen als het oosten aantreft, maar zonder
tussenliggende schakels, kolonisatie aanneemt. Naar aanleiding van het woord
hülle zegt T e u c h e r t 173: ‘Ein tiefer Einschnitt trennt also das holst.-westfäl.
Vorkommen, und so musz das brandenb. Wort als ndl. Lehnwort der Siedelzeit
gelten.’
Er bestaat een neiging om isoglossen die de vorm hebben van een cirkel waarvan
het middelpunt in een stad is gelegen met behulp van stedelijke expansie te verklaren
(zie over die concentrische patronen Heeroma in DB 11, 12-13). Het is uit het
voorafgaande nu wel duidelijk geworden dat dit geografisch argument alleen te licht
is. Men dient te zoeken of het door andere gesteund wordt; zo bijv. of de naam van
die stad in plaatselijke volksliedjes voorkomt, of die stad aldaar als de stad betiteld
wordt (cfr. § 18) en of men misschien bij het opheffen van kinderen zegt, dat men
ze die betrokken stad zal laten zien. In enige Gelderse plaatsen bijv. heft men de
kinderen op, om ze Keulen te laten zien, in enkele Overijselse, bijv. Enschede, willen
ze Munster zien; cfr. Büld 73. Men zij dan echter nog voorzichtig. Een stad kan ook
fungeren als conservatief zwaartepunt. Sittard doet zulks bijv. ten aanzien van de
diftongering; cfr. D o l s 6, 7, 253. In TT 6, 147 wordt str i.p.v. skr rond Tongeren
waargenomen. Waar aldaar de mening wordt uitgesproken dat str eens de uitspraak
geweest is van heel de streek rond Tongeren, kan deze stad eveneens als
conservatief zwaartepunt beschouwd worden.
Heeroma concludeert meer dan eens ten onrechte uit de gelijkheid van het
kaartbeeld tot de gelijkheid van de oorzaak. Hij schreef b.v. DB 11 (1959), 12: ‘De
expansioloog herkent bepaalde uitbreidingspatronen op verschillende kaarten en
als hij één daarvan, op grond van externe of interne gegevens, met een zekere
mate van waarschijnlijkheid ruimtelijk en tijdelijk heeft kunnen interpreteren, mag
hij andere patronen, waarbij de externe of interne gegevens ontbreken, mede
interpreteren op grond van het elders gewonnen inzicht’. Nadat hij in Gevoelswoorden
Ts 1944, 37 opgemerkt heeft dat de Latijnse leenwoorden Zaterdag en put vrijwel
hetzelfde gebied vertonen als de grondvorm van de kaan-groep, vraagt hij zich dan
ook ogenblikkelijk af: ‘Zou er achter kaan dus ook niet een Latijns leenwoord kunnen
schuilen?’. En in zijn artikel over het Chaukisch (Ts 1948, 281) schrijft hij: ‘Wie mijn
samenvattend schetskaartje... van de eenheidsuitgang -t en de syncope van de n
in de woorden ons en gans bekijkt, zal zich niet kunnen onttrekken aan de indruk,
dat de verbreiding van ûs en
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gôs niet los is te maken van de verbreiding van de eenheidsuitgang -t. En wanneer
de laatste toegeschreven moet worden aan oostingwaeoonse, sassische expansie,
dan de eerste ook.’
Men dient principieel voorop te stellen, dat bij gelijk kaartbeeld de gelijke
geografisch gegeven factor beslissend geweest kan zijn en dat chronologisch de
verschijnselen dus verscheiden kunnen zijn.
Hoe gevaarlijk het is uit gelijk kaartbeeld tot gelijke oorzaken te besluiten wordt
meteen al duidelijk als men bedenkt hoe Wrede op grond van het gelijkende
kaartbeeld een aantal verschijnselen als ingvaeonismen heeft gelijkgesteld waarvan
later bewezen is (bv. bij de uitval van n voor s) dat ze dat, gezien de chronologische
verhoudingen, volstrekt niet waren. Ook vertonen in Duitsland de gebieden van de
diftongering van ogm. û en het bewaard blijven van de nasaal in fünf zeer grote
overeenkomst, terwijl de oorzaken toch, gezien het volstrekt niet samengaan bv. in
het Nederlands en het Engels, die beide wel de diftongering maar niet de oude
nasaal voor f kennen, zeker niet identiek zijn. J. Goossens, Kroonvormige
dialectgebieden in: Handel XVII der Kon. Znl. Mij voor Taal- en Letterk. en Gesch.
253 vlg. bewijst hoe ook de kroonvorm niet steeds eenzelfde oorzaak heeft. ‘Ik heb
- schrijft hij daar verder - dezelfde tegenovergestelde mogelijkheden geconstateerd
bij een bepaalde soort cirkels, nl. die welke eilanden vormen midden in gebieden
met andere taalvormen.’ Voorts merkt hij ook ten aanzien van de trechters op dat
ze van verschillende oorsprong zijn. Kaartbeelden blijven aardrijkskundige
grootheden en ze functioneren dan ook uitsluitend in contact met de bodem. Een
lintvorm b.v. die langs een rivier optreedt, wijst geenszins op een relictsituatie. Hij
is dan juist een weerspiegeling van het rivierverkeer. Zie nog T a a l o n d e r z o e k
67 en O r i ë n t a t i e 10.
Het is nu ook duidelijk dat het niet aangaat, wanneer twee isoglossen voor een
deel samenvallen, te onderstellen dat ze eenmaal in hun geheel hetzelfde verloop
gehad hebben. Heeroma ging nl. van dit beginsel uit in bijv. HCTD 10 blz. 139-140,
143 en 145. Men vindt hetzelfde bij V a n d e n B e r g 93 vlg. Het was de logische
consequentie van de mening dat gelijk isoglossenverloop op gelijke oorzaken steunt.
Wanneer de vorm van de isoglosse zelf geen aanleiding tot keuze tussen twee
mogelijkheden geeft, moet men zijn toevlucht nemen tot de sociaal-cultuurhistorische
feiten. In Mechelen en zijn omgeving verschijnt ā als a., in de omgeving van
Merchtem als æ:. Aangezien Merchtem nu in een economisch onbelangrijke streek
ligt, een ‘afgelegen rustig land van landbouwers’, meent A. van Loey in HCTD 35,
202

A.A. Weijnen, Nederlandse dialectkunde

187
vlg. terecht dat druk van a op ae: waarschijnlijker is dan omgekeerd.
Te vaak heeft men uit het oog verloren dat de verschijnselen van de taalkaart ook
uit i n t e r n - t a a l k u n d i g oogpunt te verklaren zijn, bijv. als reactie op homonymie,
op veelbruikbaarheid van een woord, op verschuiving in het phonologisch systeem,
op al te onbeduidende woordomvang, enz. Weliswaar had Gilliéron het goede
voorbeeld gegeven maar in Nederland heeft men met deze verklaringsmogelijkheid
te weinig rekening gehouden. Het bewaren van de uu in het woord uier in
tegenstelling met bijv. huis en muis in een groot deel van Zuid-Holland heeft Heeroma
mede verklaard uit het ontbreken van expansie bij dit agrarische woord. Maar het
is gewoon het gevolg van het al dan niet voorkomen vóór r; zie § 18.
In de kop van Overijsel komen de vormen borg en börg voor ‘gesneden mannelijk
varken’ voor. Heeroma ziet hier op grond van het kaartbeeld expansie in. Maar de
T a a l a t l a s leert, dat de grens tussen dit borg-börg en Fries baarg-bargebigge
precies overeenkomt met die tussen Fries berg en zuidelijker barg-baarg ‘berg’. Het
kaartbeeld wijst er dus op dat de uitbreiding van borg-börg een reactie is op
dreigende homonymie met barg-baarg, welke homonymie op Fries taalgebied in
elk geval niet bestond; cfr. BMDC 12, 3.
Op de kaart enkel (T a a l a t l a s 4, 5; BMDC 12, 22) liggen enkele henkel-vormen
in het Land van Altena en de onmiddellijke omgeving. Maar ook hier hoeft er geen
expansiehaard geconstrueerd te worden. Immers, wij bevinden ons daar zo ongeveer
op de grens van de phonologische waarde van de h. Het verbreidingsgebied is dus
volkomen te verklaren uit een hypercorrecte reactie, die juist in dergelijke
grensgebieden gemakkelijk geconsolideerd kon worden. Hypercorrectie is nl. geen
bewijs voor ontlening, al heeft men dat wel gedacht.
V a n d e n B e r g 91 vlg. beschouwt bijv. Hollands vors en dorde met or < ri vóór
dentaal daarom als ontleend omdat ook gerst met een andere etymologie er
onklankwettig o heeft; zie ook W e l t e r 30. Dit beginsel is echter niet vol te houden,
want 1e is de klankwettigheid van de andere gevallen juist een sterk argument voor
autochtoon karakter, 2e in casu vertoont de Bommelerwaard, waar V a n d e n
B e r g geen ontlening aanneemt, ook onklankwettig kors en horses, 3e kan men
1
ook aannemen dat er hyperdialectisme ontstaat. Hieronder verstaan we nl. het
verschijnsel dat in een dialect een woord

1

Het voorbeeld van Heeroma Ts 64, 131, die ou < ô in bijv. het Oudbeierlands, Katwijks,
Noordwijks en Zandvoorts hypercorrect noemt, is onzuiver, omdat de ou hier fonetisch
geconditioneerd is; cfr. § 70.
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zijn klank (a) in een andere klank (b) verandert omdat de andere woorden die in de
cultuurtaal die klank (a) vertonen, in het dialect klankwettig de klank (b) eveneens
hebben. Op de Veluwe vindt men bijv. viermaal ruif met een uu, hoewel het woord
2

een ui schijnt te hebben; cfr. TT 3, 7. Een ander vb. bôch vindt men bij De Vin 72.
Zie ook W. von Wartburg, Problèmes et méthodes 29-30. De etymologie van spuut
in bijv. Wieringen-Enkhuizen (Ts 68, 153) is niet zeker.
Contaminaties verraden vaak duidelijk hun ontstaan doordat ze nog op de rand
van twee gebieden met de betrokken vormen voorkomen. Liggen ze midden in een
bepaald gebied, dan hebben ze dienovereenkomstig een opvallende historische
waarde. S c h i r m u n s k i 124 zegt ervan: ‘Die Kompromissbildungen sind nicht nur
für die nicht selten ziemlich ausgedehnten Grenzlandschaften kennzeichnend,
sondern können auch als Relikte hinter einer neuen Grenze zurückbleiben und
zeugen dann von eimen Vordringen neuer Formen’. Sprekend over de vorm läfel
merkt hij op: ‘Letztere Form ist auch weit verbreitet in einem Reliktstreifen im
westlichen Teil des Moselfränkischen und weist damit auf die frühere, bedeutend
weiter im Süden verlaufende Grenze des verdrängten unverschobenen läpel’. Ook
T e u c h e r t 380 schrijft: ‘In den Randbezirken lassen sich Mischungserscheinungen
beobachten... Diese Mischformen und Abweichungen von der Ursprungsform stellen
wertvolle Zeugnisse für die alte Ausbreitung und Einfuhr des fremden Wortgutes
dar. Jüngerer Vorstoss äuszert sich anders, er verdrängt das heimische Wort und
läszt sich nicht auf einen Kompromisz ein’.
Voor verdere methodologische opmerkingen moge ik nogmaals naar § 18
verwijzen. Zie ook O r i ë n t a t i e 9 vlg.

1

§ 40. Indelingsmethodes

Wie Kloeke in NTg 47, 7 hoort zeggen, dat een kaart waarop de dialecten-als-geheel
zijn afgebakend, niet gemaakt kan worden, beseft dat hem op het punt van de
indeling menige teleurstelling beschoren zal zijn.
De oudste pogingen om de dialectindeling op een kaart te brengen, stammen uit
Frankrijk. C.F. Dupin opperde daar in 1814 als eerste het idee, gekleurde
dialectkaarten te tekenen en in 1821 vervaardigde Coquebert de Montbret inderdaad
Frankrijks eerste dialectoverzichts-

1

Vgl. ook A. Weijnen, De overzichtskaart van de Nederlandse dialecten in: Hand. v.h.
vierentwintigste Ned. Filologencongres 1956, 29-30.
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kaart; cfr. P o p XXXI. In 1891 heeft H. Bouman aan de hand van het materiaal van
1879 gewerkt aan een overzichtskaart van de noordelijke provinciën, maar in feite
is ze nooit verschenen; cfr. H. Bouman, Proeve van eene kaart der dialecten die in
Nederland worden gesproken, TAG, 2e Serie, deel 8, 541-548 en J. te Winkel, De
taalkaart van Noord-Nederland, TAG 1895, 51-70. De oudste kaart is bij ons die
van J. te Winkel; zie zijn Gesch. der Ned. taal 1901. Spoedig werd die gevolgd door
een kaart van Van Ginneken; zie H a n d b o e k . Deze oudste pogingen gebruikten
de vlakkenmethode, waren globaliserend, deden het - om het met Heeroma in Ts
64, 60 vlg. te zeggen - op het gevoel af en zochten nauwe aansluiting bij de
vroeghistorische stamgeschiedenis. Zij tekenden verschillende tongvallen met een
zelfde kleur en lieten deze zonder overgang met een scherpe grenslijn tegen andere
complexen afsteken. Toch wisten ook zij, dat dit niet aan de werkelijkheid
beantwoordde, want in de beschrijving van hun kaarten kan men meestal lezen, dat
de grenzen niet nauwkeurig en scherp te trekken zijn. Blijkbaar zagen zij dus slechts
geen andere cartografische oplossing. Voorts namen zij dan deze dialectgroepen
weer in grotere groepen bijeen - hetgeen cartografisch in gelijkheid van kleur of
overeenkomst van kleurnuance zichtbaar werd - en terwijl zij die kleinere groepen
benamingen gaven vanuit geografisch standpunt, als Zeeuws, Utrechts,
Oostnoordbrabants, pasten zij bij de benaming der grotere groepen historische
onderscheidingen toe en spraken zij van Fries, Frankisch en Saksisch. Het eerst
schijnen de Oostnederlandse dialecten als Saksisch bestempeld te zijn door
Halbertsma in de Overijsselsche Almanak I (1835). Van Ginneken deelde ons
dialectgebied in in Fries, Saksisch en Frankisch en dit laatste weer in
1
Hollands-Frankisch, Brabants-Frankisch en Limburgs-Frankisch.
Terecht is op deze methode critiek geoefend. Afgezien van het feit dat voor veel
gebieden nog te weinig verschenen was om de aard van het daar gesproken dialect
vast te stellen, is en blijft het onjuist, de dialectgrens objectief scherp te tekenen,
daar deze - zó zij bestaat - gevormd wordt door een isoglossenbundel en bij kleuring
der vlakken

1

2

Bij J. en A. Romein, De lage landen bij de zee 1940, 50 vindt men een dialectkaart die
vervaardigd is door het Centraal Bureau voor Nederlandsche en Friesche dialecten en nauw
bij de methode van Van Ginneken aansluit. Terwijl sommige grenzen er als een lijn opstaan,
bijv. die van het Zeeuws, Oostvlaams, Westvlaams, Zuidbrabants en Noordhollands, wordt
van andere dialecten wel de naam maar niet de grens gegeven. Zo vindt men geen grens
tussen bijv. Westlimburgs en Oostlimburgs of tussen Drents en Gronings.
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dus vervaging in de grenszones zou moeten optreden, hetgeen praktisch
onuitvoerbaar is. En in de tweede plaats heeft men bezwaren gemaakt tegen de
1
benamingen Fries, Saksisch, enz. Deze immers suggereren alsof de huidige
dialectische afwijkingen alle aan bedoeld oud stamverschil zouden zijn toe te
schrijven. En dit is a priori onzeker, daar wij noch met zekerheid weten, hoever het
gebied van die stammen zich vroeger uitstrekte (men heeft wel geprobeerd dit uit
de huidige dialectverschijnselen af te leiden, maar loopt dan natuurlijk in het bekende
vicieuze kringetje), noch de vroegere dialecttoestand kennen (de dialectevolutie
gaat veel sneller dan men doorgaans meent), zodat van samenval der oude volksen dialectgrenzen vaak niet veel bewezen kan worden. Het huidige old-gebied bijv.
heeft tot voor kort nog vele ald's bevat (cfr. T a a l l a n d s c h a p 112-114). Voor het
aannemen van rechtstreeks verband met een Saksenelement moet men hier dus
voorzichtig zijn. Een ontwijkende term als Saxonisch i.p.v. Saksisch, voorgesteld
door Foerste in DBNS 1, 85, is natuurlijk slechts een lapmiddel.
Van Duitse zijde, o.a. door Wrede, is dan voorgesteld, de verschillende dialecten
naar de taalkenmerken te benoemen. Dan zou men bijv. in Nederland van huis- en
huus- en hoes-dialecten, van hoog- en oog-dialecten van slape- en slaapm-dialecten,
van stoel- en sjtoel-dialecten kunnen spreken, juist zoals de vergelijkende
Indogermaanse taalwetenschap onderscheid maakt tussen satem- en centum-talen.
Wanneer men dan niet tot het lexicologische terrein overgaat is het vaak moeilijk
één bepaald kenmerk als exclusief criterium te vinden en zou men kleinere gebieden
met méér vormen moeten definiëren, dus bijv. het Noordoostmeierijs een
sloope-tènje-gebied noemen ter onderscheiding van andere gebieden die ook òf
sloope òf tènje maar niet beide vormen hebben. En zo zou Zeeland kunnen heten
het diek-gaen-gebied in onderscheiding van Zuid-Holland, waar géén diek en van
West-Vlaanderen, waar wèl diek doch geen gaen maar gaan of gaon gezegd wordt.
Bevallig zijn dergelijke benamingen echter niet. En omdat men ook geen afdoende
argumenten kan aanvoeren, waarom men in ieder geval

1

Terloops vermeld ik de schetsmethode van Kloeke in Handelingen van het 16e Nederl.
Philologencongres 1935, 38-39. Deze onderscheidt drie dialecten: de oostelijke, ten oosten
van de lijn Kuinre-Apeldoorn, de westelijke, ten westen van de lijn Kuinre-Gooiland, de
zuidelijke, ten zuiden van de lijn Gooiland-Apeldoorn. De Friese taal laat hij er buiten. Deze
voorstelling is echter te schematisch. Ze is onduidelijk voor het zuidwesten en zuidoosten en
in het algemeen voor de overgangsgebieden. Bovendien scheert ze in het zuiden ten onrechte
alles over één kam.
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Kaart 12 - Overzichtskaart naar Van Ginneken

telkens een bepaald criterium koos, is er voorlopig geen bezwaar om aardrijkskundige
benamingen als Walcherens, Peellands, Zuidoostlimburgs, enz. te blijven gebruiken
en op de kaart deze gebieden aan te wijzen als kerngebieden binnen een
isoglossenstreng.
De indelingskaart die Wrede voor de DSA ontwierp (krt 56) is gebaseerd op ‘das
durchgeführte Prinzip der Zweiteilung das Gesamtgebiet in immer kleinere Stücke
zu zerschneiden; nur an ganz wenigen Stellen ist er davon abgewichen und hat
eine Dreiteilung oder Vierteilung benutzt’. K. Wagner, Die Gliederung der deutschen
Mundarten, Begriffe und Grundsätze, Akademie der Wissenschaften und der Literatur
[in Mainz] Abhandl. der Geistes - und sozial wissenschaftlichen Klasse, Jhg. 1954
blz. 627 vlg merkt hiervan op dat het principe wel logisch is, maar ‘Es kann sich
vielmehr nur darum handeln, natür-
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liche Einheiten des Mundartlichen herauszuschälen ohne Rücksicht auf ein logisches
Teilungsprinzip’. Ik meen trouwens dat Wrede nog te zeer gebonden was aan de
stamboomtheorie.
Toen er echter met de dialectgeografie een nieuw inzicht in het wezen van de
dialecten was gekomen, heeft men een andere, overigens analyserende
indelingsmethode gevonden, een die steunt op isoglossen. Men brengt een aantal
woorden in kaart en tekent vervolgens de gevonden isoglossen op één kaart over
en heeft dan zo de indeling in dialecten voor zich liggen. Een voorbeeld vindt men
in O n d e r z o e k krt 111. In 1941 heb ik in N e d . d i a l . krt 40 volgens deze
methode een overzichtskaart voor heel ons taalgebied beproefd.
In het algemeen is dit echter voor grote gebieden nog weinig gedaan. Mijn poging
wordt vóór die van Romein vermeld door M.J. de Bosch Kemper, De tegenwoordige
staat van Nederland 1950, 53. Blancquaert doet er een goed woord voor in A l b u m
G r o o t a e r s 77. De methode komt dan doorgaans hier op neer, dat men voor elke
grenszone een aantal isoglossen van min of meer belangrijke verschijnselen uitkiest
en lijnen die sterk van de bundels afwijken, uitsluit. Misschien ware het juister, zoals
Blancquaert voor het Album Vercoullie het gedaan heeft, de isoglossen volkomen
willekeurig en zo volledig mogelijk te nemen om een mathematisch-verantwoorde
1
voorstelling te krijgen. Voorlopig echter mogen wij overwegen, dat er nog zo weinig
isoglossen getekend zijn die volledig of ten naaste bij samenvallen, dat wij gerust
alle voorkomende bij elkaar horende isoglossen bijeen kunnen zetten en dat, als
iemand zou proberen een isoglossenstreng te verdonkeremanen, de critiek hem
spoedig betrapt zou hebben. Bovendien is ordening tenslotte ons doel en daarom
zijn de wel samenlopende isoglossen belangrijker dan de niet bijeenbehorende.
2
Derhalve is een zoeken naar isoglossenstrengen werkelijk nog steeds gemotiveerd.
In elk geval lijkt ons bij de keuze voor een indelingsisoglossenkaart de frequentie
van elkaar benaderende isoglossen een gewichtiger criterium voor opname dan al
of niet grote belangrijkheid uit zuiver taalkundig oogpunt; trouwens hierbij speelt de
subjectiviteit een te grote rol. Misschien dat

1

2

E. Blancquaert, Klein-Brabantsche Dialect-grenslijnen in Album Vercoulie 1927, 53 vlgg. Ook
in A l b u m G r o o t a e r s 77 zegt Blancquaert dant men niet a priori die grenslijnen moet
verwerpen die te veel van de andere afwijken.
J.L. Pauwels, Bijdrage tot de kennis van het geslacht der substantieven in Zuid-Nederland
1938 heeft alle 119 woorden die hij in kaart gebracht had, tenslotte op één kaart verenigd.
Ook toen kwamen de tendele bekende isoglossenstrengen duidelijk te voorschijn.
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wij nog eenmaal zover zullen komen, dat wij geen afzonderlijke isoglossen meer
opnemen, maar dat wij kunnen bepalen, welke articulatorische, semantische,
morphologische, phonologische, syntactische en lexicologische tendensen in een
bepaalde plaats de overhand hebben om dit dan op de kaart aan te geven en dat
wij dan zodoende tot een tekening komen, waarop irrelevante accidentalia vervallen.
Maar voorlopig ontbreken op dit terrein voldoende voorstudies. Ik vermeld evenwel
K. Heeroma, De geografische indeling der Oostnederlandse volkstaal TT XV 175
vlg. waar de noordoostelijke dialecten naar structurele kenmerken ingedeeld zijn.
Voor een ander indelingsprincipe, dat van de frequentie van de kenmerken, zie
men P o p 293.
Een zuiver technische kwestie is: hoe men de isoglossen op de ene overzichtskaart
zal overnemen. Ik geef er de voorkeur aan, ze ‘individueel’ te nemen, al komt de
methode van J.L. Pauwels, Bijdrage tot de kennis van het geslacht der substantieven
in Zuid-Nederland 1938 die in de dikte van de lijnen het aantal der isoglossen tot
uitdrukking brengt, eigenlijk op hetzelfde neer. De door W. Milke op cultuurhistorisch
terrein ontworpen en door Reed en Spicer op dialectterrein toegepaste
correlatiemethode, die hierin bestaat dat men een aantal kenmerken vaststelt en
dan van iedere plaats bepaalt hoe groot het aantal overeenkomsten zijn en dan
zones tekent waarvoor de overeenkomstenaantallen tussen bepaalde percentages
schommelen (cfr. D.W. Reed en J.L. Spicer, Correlation methods of comparing
idioletcs in a transition area, in Language 28, 348 vlg., waar sprake is van isogrades,
isopleths, isotaxes en isolaths) komt uiteindelijk hiermee overeen. De
overzichtskaarten van N a a r d i n g tegenover blz. 194 en S c h r i j n e n , die in de
tekening niet aangeven, hoeveel isoglossen achter één lijn gelezen moeten worden,
zijn echter verwerpelijk.
Past men voor de overzichtskaart de analytische methode toe, dan blijkt het aantal
samenvallende isoglossen toch zo groot dat men opnieuw voor de moeilijkheid
staat, daaruit een keuze te doen. S c h r i j n e n 39 erkent dat die keuze tenslotte
willekeurig zal zijn. Blancquaert in A l b u m G r o o t a e r s 77 stelt als eis dat de
1
onderscheiden taalelementen, woorden, klanken , woordvormen en syntagmata
evenwichtig

1

J. Daan, Dialect and pitch-pattern of the sentence, in: Proceedings of the third international
congress of phonetic sciences Ghent 1938 (1939) 473 vlg. acht het ook mogelijk, de dialecten
naar het musikaal accent te typeren. Ook G.A. van Es zegt in OT 1, 93: ‘het is heel niet
uitgesloten, dat een dialect typische intonatiekenmerken kan bezitten’. Vergelijk ook
V o l k s t a a l 37.
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verdeeld worden. Tegen dit beginsel zal weinig ingebracht kunnen worden. Gezien
echter het feit dat men van woorden in het algemeen aanneemt dat deze zich het
gemakkelijkst verplaatsen, is de neiging om isolexen te gebruiken doorgaans niet
groot (wel bij Tobler in 1887). Overdiep wil in V o l k s t a a l 132 wel de namen van
de ‘dingen’ uitschakelen, omdat die te zeer aan de realia en de wisselingen van de
cultuur gebonden zijn en dus niet genoeg ‘bodenständig’; geschikter acht hij
adjectieven en verba met sterke gevoelswaarde. In het algemeen zou ik niet in de
eerste plaats woordkaarten gebruiken, omdat elke klank-, vorm- en syntactische
isoglosse, met enig voorbehoud, beschouwd mag worden als bij benadering voor
een hele reeks woorden te gelden, terwijl men bij een isolex zulk een reeks niet a
priori met name kan aanwijzen. Overigens heb ik in A k a d e m i e - d a g e n I 76 vlg.
op het terrein dat ik er eens voor onderzocht, een wezenlijke overeenkomst tussen
het isolexen- en isofonensysteem vastgesteld. Ook B e r g m a n n 39 geeft er een
voorbeeld van dat ‘die Linien für Lautund Wortgeographie fast deckungsgleich’
verlopen.
De structuralisten verdedigen met grote klem het standpunt dat men in eerste
instantie (of uitsluitend?) structurele kaarten moet gebruiken; zie bijv. P.C.
Paardekooper, Grammaticale en lexicologische signifiants en signifiés als carteerbare
elementen in: Hand, v.h. 19e Vlaamse filologencongres 1951, 176-177 en U.
Weinreich, Is a structural dialectology possible? in: Word 10, 388 vlg. Weinreich
betoogt blz. 393 dat ‘the structural map is after all more true to the reality of
functioning language’. Houdt men het met de traditionele klankkaarten, dan vervalt
men gemakkelijk in het gevaar, elementen die tot verschillende systemen behoren,
met elkaar te vergelijken. N.S. Trubetzkoy, Phonologie und Sprachgeographie,
TCLP 4, 228 vlg. heeft in deze op een praktisch nut gewezen. Wanneer men
etymologische verschillen in kaart brengt, verschijnen er steeds isoglossenstrengen.
Bij het carteren van fonetische grenzen blijken de dialecten wel alle gevallen van
gelijke positie eender te behandelen, doch stuit men op de moeilijkheid van de haast
onmerkbare overgangen, waarbij in de grensgebieden soms beide uitspraken als
vrije varianten voorkomen, doch bij fonologische verschillen blijken (volgens hem)
de grenzen scherp te zijn. K. Heeroma schrijft in Structuurgeografie (BMDC 23, blz.
4): ‘Er schemert dus op de achtergrond van het structuurgeografische onderzoek
de mogelijkheid van een dialectindeling op een vaster grondslag dan de gebruikelijke,
die op een hetzij intuïtieve, hetzij statistisch gecamoufleerde willekeur berust.’
Overigens zegt hij n.a.v.
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zijn kaart der O.-Ned. lange-vocaalsystemen ibid blz. 6.: ‘deze kaart... schijnt te
bevestigen, wat wij al lang wisten.’ Waar de grenzen van de fonologische
verschijnselen vaak niet eens met de taalgrenzen samenvallen (in TCLP 4, 233
staan opvallende voorbeelden uit de Kaukasus), komt de waarde van de isofonemen
echter toch weer in een ander licht te staan.
Schönfeld zegt in BMDC 10, 35 dat wat een taal karakteriseert, wat voor ieders
oor er het eigenaardige van uitmaakt, het fonologische systeem is. De klank moet
dan op de overzichtskaart domineren. Overdiep vindt in V o l k s t a a l 12-13 echter
voor volkstaal juist de sociatieve en affectieve taalvormen typerend. De
stilistisch-syntactische methode zou dus vooral gebruik maken van bijv.
aanspreekvormen, persoonlijke voornaamwoorden en bijbehorende werkwoorden.
Het zou zeer zeker ook aanbeveling verdienen, om zich bij de keuze te laten
leiden door de gebruiksfrequentie, waardoor de pronomina bezwaarlijk te missen
blijken.
Als men aanneemt - en daar is reden toe - dat de dialecten juist in de laatste tijd
sterk aan het veranderen zijn, en dat men dus goed doet om de overoude indelingen
te zoeken en de laatste laag wat te veronachtzamen, komt men er bijv. met H o f
44 toe, die grenzen te nemen die stabiel zijn geweest tot ‘zoover de heugenis der
thans levenden strekt, of hun uit den mond van ouders en grootouders bij
overlevering bekend is.’
Er zijn echter ook bezwaren tegen deze analyserende methode van dialectindeling.
Heeroma heeft er in NTg 36, 38 vlg. op gewezen, dat men bij een indeling moet
uitgaan van de dialecten in hun geheel en niet van een aantal losse kenmerken.
Bovendien, wanneer wij als maar isoglossen op één kaart tekenen, gaan wij op de
duur van de bomen het bos niet meer zien. En als wij ons in het aantal beperken,
dan kan men ons terecht willekeur verwijten. Daarnaast is er het inzicht in het wezen
van de dialectgemeenschap. De sociografie wijst ons deze weg. H. Dijkhuis, Vijftig
dagen in een Jordaans kosthuis 1939, 13 liet nl. het sentiment beslissen of men
Jordaner is of niet. Welnu, toen Meillet de mengtalen behandelde, gaf hij reeds als
zijn mening te kennen, dat men geacht moet worden, die taal te spreken die men
wenst te spreken. Geheel in deze lijn liggen ook de beschouwingen van Kloeke en
F o k k e m a in verband met het Stadsfries. Kloeke zocht de oplossing van de vraag
omtrent het karakter van deze dialecten door hetzelfde psychische element in het
geding te brengen: hij vatte het dialect op als Hollands in Friese mond. Hiermee
word dus de kwestie van dialect-
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indeling herleid tot een kwestie van bewustzijn van de sprekers. En dit bewustzijn
werkt inderdaad met dialectgehelen, niet uitsluitend met losse kenmerken. Wij
moeten dus een wetenschappelijke analyse van het geografisch taalbesef van de
dialectsprekers beproeven. Wij kunnen dan een kaart samenstellen op grond van
de globaliserende uitspraken der dialectsprekers zelf met betrekking tot de
1
saamhorigheid der onderscheiden tongvallen. Met pijltjes verbinden wij die dialecten
die volgens het getuigenis der betrokken sprekers een sterke gelijkenis vertonen.
Zo openbaren zich de stroken waar geen verbindingspijltjes doorlopen. En dit zijn
dan duidelijk de in het dialectsprekersbewustzijn levende dialectgrenzen. Wij merken
terloops op, dat wij het niet geschikt achten, gelijk Heeroma, onze toevlucht te nemen
tot verstaanbaarheidsproeven, waarbij wij de dialectgroepen construeren op grond
van het feit of men elkaar al dan niet zonder moeite verstaat. Immers Heeroma zelf
vindt ook dat het wel niet gemakkelijk zal zijn, een dergelijk onderzoek praktisch uit
te voeren. Maar bovendien onderstelt het eenheidsbewustzijn der sprekers deze
verstaanbaarheid reeds. Zie voorts T a a l o n d e r z o e k 56 en P o p 292.
Het blijft echter van belang, naast deze dialectbewustzijnskaarten ook nog de
isoglossenoverzichtskaarten te tekenen. In de eerste plaats toch vestigen deze onze
aandacht op eventueel voorkomende fouten. In de tweede plaats werken zij vaak
aanvullend voor die gebieden waarvoor het ‘psychologisch’ materiaal schaars is.
En in de derde plaats blijven ze haar nut houden om de grote gehelen te tonen,
waarvoor de proef van het saamhorigheidsbewustzijn onvoldoende is.
Voor critiek op deze indeling naar het saamhorigheidsbewustzijn zie men F.J.
Peeters in DBNS 1952, 33 vlg. De foutenbronnen zijn evident. Men moet die echter
op de koop toenemen bij ieder statistisch massa-psychologisch onderzoek, zoals
er ook hier een aan de kaart ten grondslag ligt.
Toen ik in 1944 volgens deze methode een overzichtskaart tekende, bleek mij
een verregaand parallellisme met de overzichtskaart die op de isoglossenstrengen
gebaseerd was; cfr. BMDC 8. Büld echter, wiens methode wij aanstonds zullen zien,
constateerde blz. 48 dat de door het volksgevoel getrokken grenzen niet steeds
door belangrijke isoglossen gesteund worden.
Büld heeft een enigszins andere weg bewandeld om tot een indeling volgens het
volksgevoel te komen. Hij ging nl. de spotzinnetjes, spot-

1

Zie BMDC 8, 3 vlg., Akademie-dagen I 69 vlg. en Meded, der Centrale Commissie voor
onderzoek van het Ned. volkseigen, 7, 20.
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namen en karakteriseringswerkwoorden na waarin men het dialect van anderen in
het belachelijke trekt, tekende de isoglossen van de betrokken verschijnselen en
stempelde deze tot hoofdgrenzen. Maar aangezien hij niet alle taalspotuitingen
carteerde, bleef bij hem de methode ook nog willekeurig. Voor een kleiner gebied
als noordelijk Westfalen moge de methode om de taalspotzinnetjes tot principe van
dialectindeling te maken nog uitvoerbaar zijn, in een groot gebied als Nederland
zijn zoveel taalspotuitingen aanwezig en zijn de betrokken eigenaardigheden nog
zo weinig taalgeografisch vastgelegd (soms heeft men speciaal het tempo op het
oog), dat wij voorlopig van dit middel afzien. Overigens zal men best doen, die
taalspot waarbij meer dan één eigenaardigheid het mikpunt vormt (zie een voorbeeld
op Brugge in Album Verdeyen 295), voor het indelingsprincipe lager te honoreren.
Dergelijke zinnetjes maken immers gemakkelijk een meer gezochte indruk. Uit
spotzinnetjes als

een ontje in een oekje van een okje op
een antjevol ooi
en

bieə mi sö?ə is lè?ə sa?ə? die

en

bRoot, bRij en pRoemn
det kunt de Zwolsers niet noemn,

waar het respectievelijk de h-loosheid, de glottisexplosief en de huig-R moeten
ontgelden (Büld 24 merkte op dat de tong-r nooit bespot wordt), blijkt dat de op deze
wijze geconstrueerde dialectgebieden niet steeds continu zijn, wat de bruikbaarheid
voor ons doel al weer vermindert. Vaak echter zijn ze dat wel, bijv. blijkens de
noordoostelijke kenspreuk waarbij ae < ā bespot wordt:
(h)i ridt met 'n wègen döör 't wèter dat 't klètert (K l o e k e 120) of die waarmee
bepaalde Limburgers om sj < sk geplaagd worden:
sjoen sjoenk sjang (A l b u m G r o o t a e r s 259).
W.A. Grootaers, Origin and nature of the subjectives boundaries of dialects, in:
Orbis VIII 355-384 concludeerde op blz. 358 uit zijn in Japan genomen proeven:
‘the most quoted differences are personal pronouns, greetings, names of family
relations, and the accent (musical tone). As the only exception, in one valley a
grammatical particle was often quoted’. In hetzelfde artikel verwierp hij de
mogelijkheid van een indeling op grond van het dialectbewustzijn zeer uitdrukkelijk.
Hij maakte echter de fout dat hij naar verschillen i.p.v. naar overeenkomsten vroeg,
een methode die ik in BMDC VIII al gekritiseerd had. Zie voorts over dit hele
probleem, zowel de pogingen van Büld als de kritiek van W.A. Grootaers: A. Weijnen,
Het bewustzijn van dialect-verschil 1961. In een later artikel Les premiers pas à la
recherche des
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Kaart 13 - Overzichtskaart volgens het dialectbewustzijn
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unités dialectales in: Orbis XII 361-380 verdedigt W. Grootaers nog steeds zijn
standpunt: ‘les frontières subjectives reposent sur une communauté de vie (les
anciennes frontières administratives des villages) et non d'abord sur une communauté
d' isoglosses dialectales’. Mogelijk is dit te verklaren uit het feit dat Japan pas zo
kort het feodale stadium achter zich heeft. Maar overigens gaat Grootaers volstrekt
niet op mijn uiteenzettingen in.
Om verscheiden redenen bleek het niet wel mogelijk, de hele indeling van het
volksgevoel te laten afhangen. Inmiddels is het bij onze isoglossenkaarten ook een
bezwaar, dat ze alleen de betrekkingen tussen, de grotere of geringere
gelijkgeaardheid van aan elkaar grenzende dialectgebieden verduidelijken.
Wanneer twee dialectgebieden niet aan elkaar grenzen, kan het echter toch heel
goed voorkomen, dat ze verregaand gelijke trekken vertonen, hoewel hiervan in de
isoglossenstructuur weinig blijkt. Dit is immers het gewone geval bij een zich vanuit
een centrum verbreidende vernieuwing met enkele verspreide relictgebieden, maar
ook bij zgn. eruptievormen. Zo blijkt er bijv. niets van, wanneer het uiterste
noordoosten met het uiterste zuidwesten gelijk opgaat. Voor de hoofdindeling moet
men weer terdege met zulke feiten rekening houden en is een isoglossenkaart
onvoldoende.
Wij zijn dus eigenlijk verplicht, over te stappen naar het idee van de open kaart
en zouden het ideaal vinden in een overzichtskaart van zo kleine schaal dat bij elke
plaats enkele tientallen symbolen voor belangrijke dialectkenmerken konden worden
genoteerd. Bovendien zou dan de schematisering veel geringer zijn, met name zou
dan het afbraakkarakter van de noordelijk-centrale, inz. de Centraalhollandse
1
dialecten meer recht wedervaren en vingen wij ook die taalverschijnselen die, zoals
we reeds zagen, eigenlijk niet te isoglosseren zijn. Maar het maken van een
overzichtskaart, gegrond op een voldoend aantal verschijnselen, zou als gevolg
hebben een zeer groot aantal tekentjes bij elke plaats waarvoor er materiaal is en
druktechnisch vervielen wij dan tot een kaart van monsterachtige afmetingen.
Vandaar dat wij uiteindelijk toch bij de isoglossen blijven. Natuurlijk houden we dan
het inconveniënt dat zulk een overzichtsisoglossenkaart weinig suggestief is ten
aanzien van de eventuele gelijkheid van van elkaar ge-

1

Sprachliche Grenzziehungen in Linienform durch die Nahwanderungszonen van Grossstädten
dürften seit der Mitte des 19. Jahrhunderts keinen Wert besitzen’ (C. Gronlund - Kellnberger,
Binnenwanderung und Sprache, in: Niederdeutsche Mitteilungen 5, 89).
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scheiden gebieden. Daarom hebben wij op onze overzichtskaart uitsluitend die
isoglossen getekend waarbij het betrokken verschijnsel het taalgebied alleen
tweedeelde, of wanneer de gescheiden gebieden op de kaart zo dicht bijeen lagen
dat het kaartbeeld er niet onder leed. Daarbij hebben we een zestiental kaartjes
toegevoegd waarbij de betrokken verschijnselen in geografisch vaneen liggende
gebieden voorkomen, ter verduidelijking hoe op deze soort kaarten ten dele andere
groeperingen aan het licht komen, ten dele soms dezelfde grenzen terugkeren.
De isoglossen hebben wij tenslotte gekozen enerzijds wegens de naar onze
schatting hoge gebruiksfrequentie der betrokken woorden of vormen, anderzijds
omdat het taalgevoel ze blijkens typeringszinnetjes en dergelijke ook als
onderscheidend stempelde.
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H o o f d s t u k IV
Dialectbeschrijving
A. Klankleer
§ 41. Voorafgaande verantwoording
Bij onze pogingen om een samenvattend beeld te geven van de in onze dialecten
aanwezige taalvormen hebben wij voor de klankleer een diachronisch uitgangspunt
gekozen. Met het bezigen van de term oudwestgermaans bedoelen wij echter in de
onderscheiden gevallen geenszins te opteren voor een betrokken klankwaarde,
zelfs drukken wij er niet mee uit dat die klankwaarde, hoe dan ook, in die periode
overal identiek geweest zou zijn. Wij gebruiken die term alleen bij wijze van formule,
zodat iedere germanistisch geschoolde lezer begrijpt, welke relaties bedoeld worden.
Voorts bedenke men dat enerzijds elk woord zijn eigen geschiedenis heeft en
anderzijds dat wanneer er ook al een relatie tussen een oud-westgermaanse en
een moderne dialectklank geconstateerd wordt, deze relatie in beginsel steeds
fonetisch geconditioneerd kan zijn. Dat juist een bepaalde relatie als de ‘normale’
gekozen wordt, is dan een gevolg van het feit dat die een zekere algemeenheid
bezit in zoverre die niet van een zeer eng bepaald aantal factoren afhankelijk is.
Diezelfde inductief aanwijsbare betrekkelijke algemeenheid van ontwikkeling doet
bepaalde woorden bij de formulering van de betrekking veronachtzamen; cfr. A.
Weijnen, De oude ă, TT 7, 12-20.
Het leek ons voorlopig ongewenst, de hele klankleer fonologisch te ordenen; zie
ook het oordeel van Van Haeringen in NTg 47, 339. Dat dit overigens wel mogelijk
geweest zou zijn, heb ik aangetoond in A. Weijnen, La possibilité d'une revue de
dialectes très différents sur base structurale in: Communications et rapports du
Premier Congrès international de dialectologie générale Iière partie, Louvain 1964,
109-113.

§ 42. Wgerm. ă
Lit.: A. Weijnen, De oude ă TT 7, 12-20; zie ook Pauwels in LB, Bijblad
39, 1949, 75 en TT 7, 100.
Op het eerste oog loopt de ontwikkeling niet ver uiteen. In het mat. van
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1879 vertoont appel overal een a en alleen aa in Schiermonnikoog, enkele Friese
plaatsen, Tilburg en de opgave voor Axel, Zaamslag en Terneuzen. En stad uit
hetzelfde materiaal vertoont, wanneer wij van het Fries afzien: o in Vlieland, aa in
Tilburg, aë in Utrecht en overigens weer alleen a. In Marken wordt a > e speciaal
voor s + cons.; kwest, lest, mest ‘mast’, respe ‘raspen’, weske ‘wassen’, mesk ‘maas’.
In allerlei Utrechtse dialecten, maar ook in Bussum, Hilversum, Molenaarsgraaf en
Papekop (E 214) wordt and > end (V a n V e e n 26). In de groep: de stier van onzen
buurman uit het mat. van 1879 vond ik in heel Nederland: van (Tilburg schreef vaan),
alleen te Bakkeveen: von en voorts fen(ven) in Egmond-aan-Zee en een groot aantal
Friese plaatsen. Deze laatste laat ik hier verder buiten beschouwing. Maar bij nader
onderzoek zijn de fonetische realisaties toch zeer verschillend. Westelijk
Noord-Brabant en stukken van Zuid- en Noord-Holland en westelijk Gelderland
spreken een palatale, tamelijk gespannen [a] uit. Ik meen die uitspraak te
Bergen-op-Zoom trouwens ook voor rond 1800 teruggevonden te hebben; cfr TT
IV 44. B. van den Berg TT XIII 197 zegt dat Langendijk Cato tot kat-oor verbastert,
wat het palatale karakter van zijn a suggereert. Zeeuwse dialecten en andere
Hollandse daarentegen trekken de a zeer ver naar achter. Zie ook H e e r o m a 42
voor het Enkhuizens. In Vlaardingen noteerde ik jə zog mə wel en long ‘lang’.
Sommige consonanten, met name de l en de nasalen, maken in de kustgebieden
van de a een volslagen o; zie bijv. J a c o b s 269; ik noteerde uit RND ólle voor ‘alle’,
bijv. te Gullegem, Stapel, Meesen. In de Maasvallei werd a>o onder invloed van w
(G o o s s e n s 183). Als relict komt ook langs de kust een aantal e's voor, waarbij
waarschijnlijk niet aan umlautsfactor gedacht hoeft te worden. Voorbeelden vindt
men in TT 7, 12-20. Voorts kent westelijk Noord-Brabant eng i.p.v. ang (V a n
V e s s e m 15 en 17 geeft eng/eing te K 177, 209, 201 en P 88) en zegt men hier
en daar rem voor ram; cfr. T a a l a t l a s 1, 1 en 3, 2. Op Tessel komt blijkens het
mat. Kern voor ‘hanekam’ kem voor. Maassluis (zie ook V a n V e s s e m o.a. 163
en 167) kent blet. De vorm jen i.p.v. jan wordt niet alleen in Amsterdam, doch ook
in Poeldijk en Wateringen gezegd. H o e u f f t 107 heeft dekpannen,
B o e k e n o o g e n 491 kent wet = wat. De Hem in Bergambacht (Z.H.) zal ook wel
e < a bevatten. Voor die ontwikkeling van a > e zie men ook L a n d h e e r 9,
A u s e m s § 26 nr. 6, K n o p 314, V a n d e n B e r g 47-48; voor speciaal det
1
S c h ö n f e l d blz. 280 en

1

Het bevreemdt dat tèk tak ook in Aarschot voorkomt; cfr. Eigen schoon en de Brabander 21,
401. Ook vindt men in Oerle bled en däk (D e B o n t I blz. LXV).
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T e u c h e r t 387. Dr. Ausems noemde mij nog Culemborgs rek ‘stuk v.e. rivier dat
men overzien kan’ (cfr. Damrak). T a a l a t l a s afl. 4 nr. 6 geeft op vier plaatsen hek
i.p.v. hak. Het woord del naar beneden vindt men in het Fries, Gronings en
Zaanlands. Zie over kret T e u c h e r t 242. Mej. Daan gaf mij volgende benamingen
voor de gedorste schoof: dek B 71, roggetek B 68, tekbosken b 74; deze alle bevatten
dak; schoven worden nl. ook als dakbedekking gebruikt; zie ook nog J.J.H. (of),
Tek, dek, dak in Frysk en Frij 30-12-52, en 9-1-53. Zie voorts Th. Frings, Das
Märkische det ‘das, dass’ in Niederd. Mitt, 3, 5. Waalwijk kent [jε] ‘ja’, [wε] ‘wat’, [dε]
‘dat’, [εs] ‘als’. In het midden van het land tussen de grote rivieren vindt men ook
wel ε i.p.v. a doch dan algemener; zie TT 7, 12-20 en T a a l a t l a s 3, 15 ganzen.
Voor verdere locale varianten (bijv. een groot rekkings- en diftongeringsgebied in
centraal N.-Nl. en rekking onder galmtoon in Limburg) en verscheiden behandeling
naar gelang de volgconsonant, zoals te Amsterdam en Monnikendam, zie TT 7,
12-20.

§ 43. Wgerm. e
De wgm. e is in verreweg het grootste gedeelte van ons taalgebied een e-achtige
klank gebleven. In § 104 wordt gewezen op gebieden in het zuidoosten en
noordoosten van ons land waar open e, meestal uit wgm. e, zich fonologisch
onderscheidt van gesloten e, meestal uit wgm. é, maar er zijn woorden, bijv. zes,
die een ander foneem hebben dan men op grond van de etymologie zou verwachten.
Plaatselijk komt onder zekere fonetische condities een ronding tot ö of äö voor (in
zös wel onder invloed van de velaar die oorspronkelijk vóór s stond; zie ook T a n s
77), ontwikkeling tot [E] en rekking. In het zuiden van Utrecht is de rekking
waarschijnlijk algemeen. In Noord-Drente en Groningen schijnt, althans in zes, een
fonetisch geconditioneerde rekking te bestaan; zie ook S c h u r i n g a 46. Voorts is
er nog een rekking ten noordoosten van Luik; zie hierover W e l t e r 10 en T a n s
1
34. Voor ontwikkeling tot o en jo in bijv. kolder, kjolder, loppel zie men H e e r o m a
2
53, L o o n 11 en R a s en T a a l 17 vlg.

1
2

Een soortgelijke ontpalatalisering vond ik in spò.lə ‘spelen’ en vò.l ‘veel’ te Leende.
Het materiaal voor deze paragraaf ontleenden wij aan de vertalingen van het woord zes in
het mat. van 1895. Friesland lieten wij buiten beschouwing. Zie voor zös OT 2, 77. Zie voor
de E O n d e r z o e k 14.
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Het verbaast ons niet dat zes in het mat. van 1895 ook in het zuidoosten bijna steeds
met gewone Ned. e gespeld wordt. Trouwens, terwijl wij bij zes op etymologische
grond het open e-foneem verwachten, komt in werkelijkheid, waarschijnlijk onder
invloed van de s, de gesloten e voor de dag; cfr. T a n s 34. Ik vond hiervoor in het
mat. -1895 aanwijzingen voor L 164, dat zis opgaf met een vocaal als in Engels yes.
In O n d e r z o e k 14 vindt men overigens volslagen zis opgegeven voor Alphen,
Gilze, Goirle, Hulten, Rijen en Molenschot. Deze vorm is trouwens ook Tilburgs.
Een soortgelijke klank schijnt ook voor te komen in E 161, dat zés (zis) opgaf.

Kaart 14 - Zes
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Merkwaardig is dan dat L 329 Roermond zäs en zès opgaf, terwijl K a t s blz. 221
zés met gesloten é geeft.
De opgaven zĕs uit I 2 en L 70, ‘onveranderd’ uit E 79 en ‘goed uitgesproken’ uit
E 233 meende ik veilig als identiek met het A.B. te mogen uitleggen. Tenslotte vestig
ik nog de aandacht op: zés in L 187, L 231, K 76, E 102a, L 19, zésse in G 182, zès
in C 79, zes met doffe e in E 180, van welke grafieën de bedoeling niet geheel helder
is, maar die alle ongetwijfeld e-achtige klanken zullen bedoelen. Ik vermoed dat è
een meer open en é een meer gesloten variant aangeeft.

§ 44. Wgerm. i
De kaart van schip, die ik getekend heb op grond van het mat. uit 1895, toont overal
in Noord-Nederland gewoon de i. Bellingwolde spelde ĭ. Alleen in Limburg kwam,
blijkbaar geconditioneerd door de galmtoon, ee voor (voor Horst gaf de ene inzender
ee, de andere ëe; voor Roermond gaf één inzender lid. Blijkens K a t s 119 is ee
daar normaal). Het gebied ten O. van de Benrather linie (Heerlen, Bocholtz) had
gewoon i. Zelf hoorde ik Venloos [sχEp] en Maastrichts [šE:p]. Zie voor de rekking
in smid T a a l s c h a t blz. 339. In het mat. van 1879 komt voor is in de zin Gerrit is
gierig overal is voor, echter ies in Maurik en es in Weert. In het mat. van 1895 vond
ik voor lid overal i, echter (eventueel naast i) ee in Horst, Heerlen en Sittard; Gennep
in Limburg gaf lĭt. In het zuidelijke Brabants komt echter voor wgm. i een ie-achtige
klank voor. S m o u t beschrijft hem § 9 voor het Antwerps als de wijde
bovenvoorklinker. Blijkens § 39 is hij daar de normale representant van owgm. i.
Ook in het Brussels vindt men blijkens M a z e r e e l 8 en 45 de korte wijde
bovenklinker als normale vertegenwoordiger. Elders hangt de keuze tussen i en
ie-achtige klank enigszins af van de fonetische omgeving, maar niet steeds is er
2

regelmaat te bespeuren; vgl. Regenboogkleuren , hfdst. III en De Ghulden Roos 3,
11 vlg. Tenslotte vertoont Zuid-Nederland (eventueel met Limburg, O.-N.-Brabant
en Z. Vlaanderen) vaak in grote gebieden e; vgl. T a a l s c h a t kaart is (blz. 335),
smid (blz. 338), vis (blz. 340). De condities hiervan zijn niet steeds duidelijk. Voor
Limburg merkt W e l t e r § 21 op ‘Wgm. i ist zu ę" gesinkt vor ursprünglich
geminiertem m und n’. Zie voor het vocalisme van bijv. vinger, drinken, vinden OT
3 blz. 91-93, 215, 217, 315.
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§ 45. Wgerm. o
In het materiaal van 1895 wordt voor kop in Nederland overal een o opgegeven.
Daarbij is het moeilijk uit te maken of een ò of ó bedoeld wordt. Slechts twee
varianten kon ik noteren: a) gerekte o-achtige klank in Utrecht, Vreeswijk, Axel,
Oosterwijk (in de laatste twee naast korte o); b) u op de Veluwe voor de opgave
van Ede, Bennekom, Lunteren en Otterlo (de lijst is voor deze plaatsen samen
ingevuld). De u is overigens op de Veluwe verre van algemeen. V a n S c h o t h o r s t
90 geeft o als de normale representant, ook in kop, en Ede heeft in het materiaal
van Willems eveneens kop.
De rekkingen in Utrecht (ook Wageningen geeft in het materiaal-Willems een
gerekte klank op) moeten beschouwd worden als een uitvloeisel van een daar
algemene tendens om korte vocalen te rekken; cfr. § 42.
In het mat. van 1879 (dikwijls, nog vaker) en bij W i n k l e r vond ik voor nog in de
provincie Noord-Holland: nag in Vlieland, Midden-Beemster, Schagen, Grosthuizen
en Den Burg, in de rest van Nederland steeds o (behalve te Oirsbeek a en te Neeritter
[ɔ:]). Zie thans ook TT XI 96. B o e k e n o o g e n 33 noemt de a als in heel
Noord-Holland gebruikelijk. Hij geeft ook tach = toch. Zie voor o > a verder
B o e k e n o o g e n 22, 33, Hellinga in LB 32, 11, Winkler II 24, W a t e r l a n d 29 en
90; tad vindt men alleen ten N.v.h. IJ, mat voor mot is alleen Noordhollands; cfr.
C r e n a d e I o n g § 18. In Hoorn is er een vismarkt P a m p i s . Evenals bij de
naam van het eiland Pampus kan men aan een etymologie uit *pomphuis denken.
Het toponiem Bangert onder Blokker en Zwaag beantwoordt aan bongerd <
boomgaard.
Ook in Limburg werd tobbe > tap in Rosmeer, Vlijtingen, Zichen-Zussen; cfr. L.B.
XXXVI, 36-37.

§ 46. Wgerm. u
‘In de Middeleeuwen was er een dicht u-net gespannen over gans het Zuidnederlands
taalgebied van in Vlaanderen tot in Limburg. De mazen van dit u-gebied waren
dichter vóór de XIIIde eeuw en werden steeds breder en zwakker tot op onze dagen’
schrijft H. Vangassen, Aan de grens van Vlaanderen en Brabant, VI Nl. ŏ en ŭ in
de Dialekten u; HCTD XXXVII 149 vlg. Hij beschrijft het [u]-gebied en neemt met
Van Loey een ontwikkeling u > υ > u aan. Zie voor de verbreiding van de oe ook
OT VII 343 vlg, 348-349 en OT IX 162.
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In het materiaal van 1879 en 1895 wordt voor op in Nederland overal een o
opgegeven. Zoals bij kop is het dikwijls moeilijk uit te maken of ò of ó bedoeld wordt.
Er kwamen slechts enkele varianten voor. Hier en daar was de o gerekt, o.a. in
Vreeswijk. Denekamp had a naast o Verder vond ik u in Vlagtwedde en Ede en ôe
in Delden. Voor België ging ik te rade in de RND 1, 2, 3, 4, 6 kaart 45. Ik vond daar
naast locaal beperkte varianten zeer frequent oe in Vlaams-Brabant en Klein-Brabant.
In deel 9 vond ik oe ook nog in K 101, 129a, 131, 116; blijkens het mat. Willems
komt oe ook volop in de prov. Antwerpen voor. Het Westvlaams kent veelal up en
ook wel ip en ep; zie hiervoor HCTD 17, 303. De bovengenoemde rekking heeft
geen fonologische betekenis; in de omgeving van Utrecht is er een algemene tendens
naar rekking van korte vocalen; cfr. § 45. De oe is meestal geconditioneerd; cfr.
S m o u t 47 en M a z e r e e l 53. Voor de Veluwse u zie men V a n S c h o t h o r s t
97, voor de Utrechtse V a n V e e n 121. In Vlaanderen komt de u vaker voor, ook
4

- zoals hier - zonder umlautsfactor; cfr. S c h ö n f e l d 69 en J a c o b s 267.
Vlaanderen kent buk = ram (Taalatlas afl. 3 krt 2). In Frans-Vlaanderen trof ik de
busj ‘het bos’ (meded. van A. Deveyer, geboortig uit Waals Kappel). Voor een u in
het Hollands zie men B o e k e n o o g e n 57 en G. Uitman Wat zeggen onze
aardrijkskundige namen? 1954, 53 (gehuchtnaam De Busch onder Krommenie).
Een geslachtsnaam Bus vond ik zelf in het Gooi en Laren en Huizen. Let op Katwijks
zon naast zundag; Overdiep 87 vermoedt de u ontstaan in de vorm ssundes
‘Zondags’. Onder Amsterdam bij Holiesloot ligt Zunderdorp. De vorm dul vond ik in
Kolhorn, Zandvoort, Leiden en bij Langendijk; cfr. De Navorscher X 154, Leids
volksleven z.j. 88, 92, BMDC XXI 12, TT XIII (199; aldaar ook klukken als infinitief).
De i en e zijn ontrondingsproducten uit u.
De Denekampse a is te beschouwen als één van de relicten waar het N.O. in
aansluiting bij het Nederduits a voor o vertoont; cfr. Kreisbeschreibung Lingen,
Niedersächsisches Amt für Landesplanung und Statistik, Hannover 1954, 236.
Opvallend is in de Meierij het voorkomen van oů in hoůkke hukken, kloůcht troep,
kroůche kruchen, kroůk stoel, kroůl krul, loůcht lucht, stoůbber; cfr. De Bont I blz.
XL.

§ 47. Wgerm. a in open lettergreep
In sommige oostelijke dialecten is de vocaal ook in deze positie kort; zie § 63. De
klankleer is in die gevallen soms niet gelijk aan die van a
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in gesloten lettergreep; cfr. O n d e r z o e k , Hoofdstuk III. Wanneer er wel gerekt
is, kan de ontwikkeling verschillend zijn, naar gelang er een dentaal dan wel een
labiaal of velaar volgt. Voor dentalen is de kleur donkerder, bijv. in verschillende
Oostnoordbrabantse dialecten (OT 7, 141-145), het Veluws (V a n S c h o t h o r s t
56 en 57), het Bommelerwaards (V a n d e W a t e r 6), Volendam (K l o e k e 189).
De kaarten 10, 14 en 15 uit R a s e n T a a l , die deze onderscheiding behandelen,
moeten zeer kritisch bekeken worden; volgens T a a l l a n d s c h a p 20 ontbreekt
deze onderscheiding in Drente en Noord-Overijsel. Kaart nagel (T a a l a t l a s 5, 5)
vertoont, afgezien van Friesland en het gebied ten O. van de Benrather linie, een
palatale vocaal (ae, ee, ei enz.) in Zeeland, de Zuidholl. eilanden, enkele andere
Hollandse dialecten, enkele stukken van Limburg, een enkele plaats in
West-Vlaanderen en een groot samenhangend gebied dat delen van Utrecht,
Gelderland en Overijsel, het Stellingwerfs en enkele Drentse plaatsen beslaat.
Volgens DB XII 74 wordt aan de Overijselse grens de a van laken, water, vader als
ae: uitgesproken. Zie voor de Limburgse vormen van nagel overigens LB 1960,
Bijblad blz. 11. Een ö vindt men hier en daar in Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant.
Het overige gebied vertoont vnl. aa of ao. Andere verdere ontwikkelingen zijn oe
rond Leuven en Brussel en ou in Oost-Vlaanderen.
De zojuist genoemde ‘nagel’-kaart bevat te veel aa's met name in westelijk
Noord-Brabant. Voor critiek op Van Ginnekens aa-kaarten zie men
T a a l l a n d s c h a p 20, 68 en 74. Zeer goed is de kaart la in T a a l l a n d s c h a p .
Zie voor de grens tussen aa en ao in Drente ook H i j s z e l e r 263. Zie voor de
gebieden waar er samenval is met wgerm. â § 52. Zie voor onregelmatigheden in
Huisseling E l e m a n s 42.

§ 48. Wgerm. e in open lettergreep
In sommige oostelijke dialecten is de vocaal ook in deze positie kort; zie § 63.
Overigens is het rekkingsproduct meer naar het westen ee, meer naar het oosten
[ε:]. Vaak ligt het [ε:]-gebied midden tussen het gebied met ee en dat met korte
vocaal. De kaarten ‘meel’ uit OT 4, 141 en T a a l l a n d s c h a p tonen naast enkele
minder uitgestrekte ontwikkelingen die tegenstelling duidelijk. Zie ook De kaart van
het woord ‘eten’ in K l o e k e 102-107. De isoglosse tussen ee en [ε:] is bij de diverse
woorden heel verschillend. Dat schijnt met de volgende consonant samen te hangen;
vgl. O n d e r z o e k 21-22. Voor ontwikkelingen tot jo en o zie men § 43.
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§ 49. Wgerm. i in open lettergreep
Ook bij de wgerm. i in open lettergreep kan het voorkomen dat oostelijke dialecten
5

niet gerekt hebben; cfr. § 63. Overigens zijn volgens S c h ö n f e l d § 30 de
rekkingsproducten van ĕ en ĭ samengevallen. Dit is echter niet zo in de
noordoostelijke en zuidoostelijke dialecten; H o u b e n 70, 78, 80, T a n s 42, W e l t e r
13a en 22a, Limburgs Haspengouw 1951, 261 vlg., B e z o e n 10, 11, S a s s e n 9,
13, 14. T a a l a t l a s 1, 2 geeft in Limburg zieve (‘septem’). In Groningen is het
onderscheid echter bijna geheel opgeheven; cfr. S c h u r i n g a 52, 54. Voor de
gevallen van zgn. o-umlaut zie men § 64.

§ 50. Wgerm. o in open lettergreep
Lit.: N. van Wijk in Ts 31, 291 vlg., Weijnen in OT 8, 182-183, S a s s e n
b l z . 82, W. de Vries, Over ŭ in open lettergrepen in het Noordwestelijk
Saksisch in Ts 32, 168 vlg., Ts 42, 229.
Vooropgesteld dat het niet gemakkelijk is om steeds uit te maken, of de grondvorm
o dan wel u gehad heeft, constateren wij dat de rekkingsproducten van o en u niet
zijn samengevallen - vaak levert de rekking van o dan [ɔ:] op, maar niet altijd - in
de zuidoostelijke dialecten, het N.W.-Veluws en de noordoostelijke dialecten van
Gelderland en Overijsel en soms ook niet in Groningen; elders echter wel. Tegelen
heeft enerzijds naar een mededeling van de heer W.J.J.M. Hermans aove, baog,
baore, sjtaoke, kaole, anderzijds noot, zoomer, joet, sjtoof, zoon, echter ook roof
(v.e. wond). De westelijke dialecten vertonen in tegenstelling met de gerekte u géén
spontane palatalisatie tot eu, en de oe-klanken, die soms in Holland voorkomen
voor gerekte u, ontbreken hier ook (wel heeft Wieringen boere voor ‘boren’; D a a n
158). Zie nog § 70.

§ 51. Wgerm. u in open lettergreep
In het algemeen levert het westelijke kustgebied met enkele uitzonderingen vnl. in
W.-Vlaanderen en Schouwen-Duiveland en ook niet geheel regelmatig (S a s s e n
blz. 263) eu op en de rest oo. Uit § 62 blijkt dat in het oosten de rekking vaak
ontbreekt, zodat daar o verschijnt. Er komen ook oe's voor, vnl. in Holland, bijv. Het
Gooi en op de Veluwe, maar ook in Overijsel en in Groningen en Limburg. Ik vond
koegel in Bruinisse, en bij Terschelling: De Koegelwieck. T a a l a t l a s afl. 6 krt. 4
geeft in Limburg zoen voor zoon. De palatalisering komt al voor in 1282.
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Zie voor verdere bijzonderheden C. Vereecken, Van ‘*slut-ila’ naar ‘sleutel’ HCTD
12, 33 vlg., inz. ‘vogel’ en ‘boter’; J. van Ginneken, Taalkaart zoon OT I, 251, 252;
T a a l a t l a s 3, 9 ‘honing’, 6, 4 ‘zoon’ en 1, 5 ‘het veulen’ (hierbij ook NTg. 35, 337
vlg.); V e r b r e i d h e i d 63 vlg.; J. van Ginneken, Taalkaart: deur OT 1, 191-192
(de opgaven van Vaals en Herzogenrath zijn onjuist: men zegt er duur). K. Heeroma
in Toelichting op afl. 3 van TON, 8-9 verklaart de palatalisatie van zeug in oostelijk
Nederland uit invloed van het ww. zeugen: zogen. Voorts weigert K. Heeroma in
NTg 52, 17 op krt zoon in Friesland en op de Veluwe van ingvaeonisme te spreken.
‘Palatalisatie van gm. u zou daar trouwens ook een ander resultaat dan eu moeten
opleveren’. In het mat. van 1895 vond ik o.a. zoemer en mulderszoen in Nijkerk,
het laatste ook in Voorthuizen. Zie voor oe verder K. Heeroma, Het Zeefrankies in
Ts 53, 237 vlg.; Ts 68, 94; D a a n 17, 19, 20, 175; K l o e k e 117; J. van Ginneken
Taalkaart zoon OT 1, 251, 252; W i n k l e r I 350 (zoen te Soest); W. de Vries, Over
ŭ in open lettergreep in het noordwestelijk Saksisch in Ts 32, 168 vlg. De praepositie
door schijnt vrijwel door heel Nederland een palatale vocaal te hebben; cfr. J.
Heinsius, Klank- en buigingsleer van de taal des Statenbijbels 12.

§ 52. Wgerm. â
Lit.: T a a l a t l a s 4, 10; R a s e n T a a l kaart 9; N n l t o n g v afl. 1;
T a a l l a n d s c h a p 73; OT 7, 279 vlg.; K l o e k e 185-215.
Oudgerm. æ: heeft in een brede strook langs de kust palataal karakter. Men vindt
nog ae in het zuidelijk en oostelijk deel van Z.-Holland, in het Strandhollands
(Scheveningen, Zandvoort, Katwijk, Noordwijk), op de Zeeuwse eilanden, hier en
1
daar in West-Vlaanderen, Midsland , Schokland en volgens T a a l a t l a s 4, 10 nog
in twaalf verspreide plaatsen in de rest van Zuid-Nederland. Voorts heeft men een
lange scherpe ee in een deel van Zuid-Beveland (bijv. Kruiningen), eej, ee, ei en ai
in Noord-Holland benoorden het IJ, Tessel en Vlieland, een klank tussen ee en ae
in Het Gooi en N.-Utrecht. In sommige van deze gebieden, bijv. van de
Noordhollandse eej en de Zeeuwse ae, komen soms aa en ao voor, bijv. voor n in
de ww. gaan en staan. De verdeling is echter niet volslagen volgens phonetische
beginselen. In het Zaans bijv. hebben nog meer voorbeelden de aa. En voor
Oud-Beierland constateert O p p r e l hetzelfde. Of dit alleen een kwestie van

1

Volgens N n l . T o n g v . ee.
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invloed van het AB is, staat nog te bezien, daar verschillende dezer woorden ook
in het Oudfries geen e maar ā hebben (bâre, (ge)nâthe, quâd, wâpen). Voorts heeft
men een (zeker vaak jonge) aa in: o.a. Ameland, Bergen-op-Zoom, Dordrecht, Den
Helder en Hoorn. Het eigenlijke aa-gebied is het centrum van Holland vanaf het IJ
tot aan de Maas. Vaak komen in dit gebied ook ao's en ae's voor. In het midden der
18e eeuw nog was het ae-gebied zeker uitgebreider. Amsterdam had vroeger ae
(volgens het getuigenis van Moonen van 1719 en dat van Lambert ten Kate van
1723; trouwens in 1773 sprak men op de Haarlemmerdijk nog de noordelijke ee).
Het overige deel van ons taalgebied (Groningen, Friesland ten Z.O. van de Tjonger,
Drente, Overijsel, Gelderland, Utrecht, enkele plaatsen in Holland, bijv. Amsterdam,
Limburg, Noord-Brabant, Zeeuws-Vlaanderen en bijna heel Z.-Nederland) hebben
de aa verdonkerd tot ao, oa en zelfs tot oo of ooë; dit laatste vooral sterk in het
N.O.-Meierijs, plaatselijk in Vlaanderen, Brabant en Belgisch-Limburg, de Antwerpse
Kempen en Groningen. In O n t f r i e s i n g 58 wordt bewezen dat de ā in Groningen
reeds in 1306 verdonkerd was tot ao. Men treft ou en ouë in een deel van Peelland,
plaatselijk in Antwerpen, Brabant en Limburg, maar vooral in O.-Vlaanderen, wo
een paar malen ten Z.W. van Maastricht, oe en oeë in Leuven, rond Brussel,
eveneens ten Z.W. van Maastricht en plaatselijk in O.-Vlaanderen. T a a l a t l a s 4,
10 geeft in O.-Vlaanderen nog oi en ui te zien. Enkele gebieden kennen ao voor
dentalen, aa voor velaren en labialen; zie § 70.
Van Wijk was van mening dat de ae-achtige klanken uit het westen rechtstreeks
op ogerm. ae en niet op wgerm. â teruggingen. Van Haeringen NTg 30, 309-310
en Ts 42, 266 oppert bezwaren. Ten eerste is er nog een andere ae in een groot
deel van het gebied, die op oude ă teruggaat. Daar moet men wel van aa uitgaan.
Vervolgens heeft men op de Zuidhollandse eilanden ō voor j. Van Wijk had ook de
Veluwe tot het oorspronkelijk ae-gebied gerekend, omdat daar een verschillende
ontwikkeling is, naar gelang de volgconsonant een labiaal of velaar dan wel een
dentaal is. Maar deze splitsing kan ook van een aa-trap uitgaan. In het Volendams
komt die nl. ook voor bij de gerekte ă.

Aanhangsel.
De oostelijke dialecten (en bijv. Tiel) onderscheiden de gerekte ă van de oude [æ:]
en hebben de laatstgenoemde klank verdonkerd (waater of waeter - skaop).
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Het Fries en Noordhollands (zie voor Aalsmeer: K l o e k e 200-201) onderscheiden
beide groepen eveneens, maar zo dat de laatstgenoemde de meest palatale is
(waater-skeep).
De zuidwestelijke en de centrale en het Gronings laten beide samenvallen, veel
zuidwestelijke in een palatale (waeter, skaep) de andere in een achtermondklank
(waoter- schaop).
Sommige dialecten schijnen in beide gevallen een zuivere aa te kennen. In het
zuiden zijn dat Mechelen en het gebied ten N. van Aalst. Zie over de Mechelse a.:
Van Loey in HCTD 35, 196 vlg. Die Mechelse a. komt ook in de omgeving voor.
Blijkens RND gaat men in O 173 St. Agatha-Berchem in de laatste tijd van a. op o.
over. Bij mijn bezoek aan Frans-Vlaanderen werd me ook aa opgegeven voor Kassel
en Wakken (zie ook Ts voor Lev. T 17. 10). In het zuiden van N. Holland en
Zuid-Holland ligt er een belangrijk aa-gebied dat o.a. Haarlem, Brielle, Dordrecht,
Leiden en Delfland maar ook allerlei boerendorpen als Zegwaard, Waddinksveen
enz. omvat. J. te Winkel liet al in N n l . T o n g v . (Afl. 1, 54 vlg) doorschemeren
dat deze aa geen import uit het AB was. K. Kooiman ziet in NTg 51, 148 vlg. dit
aa-gebied ook als oud. Hier ligt de bakermat van de A.B. aa. Zie voorts K l o e k e
214.
Tenslotte maken sommige dialecten, zoals de Veluwe en de omgeving van Tiel,
die wel samenval van ā en æ: kennen, onderscheid naar gelang de volgende klank
een dentaal dan wel een labiaal of velaar is; cfr. § 70.
Zie voorts A f r i k a a n s 59; Limb. Bijdragen 13, 155; K l o e k e 185 vlg.;
S c h u r i n g a 51, 88 en A.P. de Bont in TT 12, 108 vlg. voor de toestand in de
Meierij.

§ 53. Wgerm. ê
Deze vertoont in de meeste dialecten dezelfde ontwikkeling als wgerm. eo, zoals
dat ook blijkens S c h ö n f e l d 58-59 in het AB het geval is. Zie bijv. T a n s § 50,
S c h u r i n g a § 74, L a n d h e e r § 22 en 28.

§ 54. Ogerm. â
De oudgermaanse â voor cht verkort tot een a-achtige klank in zuidelijk en
Midden-Limburg en een groot deel van de noordoostelijke dialecten, tot een o-achtige
in de rest. Dit concludeer ik uit de antwoorden in het mat. van 1895. Zie ook RND
krt 23 een brief bracht, en E. Emonds, De legende van Sinte Kunera in de
middeleeuwen 1922, 41-42.
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§ 55. Wgerm. î
Lit.: N n l . T o n g v . afl. 2; A f r i k a a n s blz. 41 vlg. met tegenoverstaande
kaart; OT 7, 93; OT 6, 202 (de opgave voor de Veluwe is hier
onwaarschijnlijk). HCTD 4, 165 vlg.; TT 4, 147 vlg.;
2

R e g e n b o o g k l e u r e n kaart tegenover blz. 16. S t r e e k t a l e n t.o.
blz. 28.
Men heeft ie (de lengte is niet overal hetzelfde) in Groningen, Friesland, de
Waddeneilanden, Drente, Overijsel, de Veluwe, de Achterhoek, het Rijk van
Nijmegen, de Opper-Betuwe, het Land van Kuik, Ned.-Limburg, Zeeland,
Goeree-Overflakkee, de Zeeuwse eilanden, westelijk Zeeuws-Vlaanderen, de
protestantse hoek van oostelijk Zeeuws-Vlaanderen, West-Vlaanderen, en oostelijk
Belgisch-Limburg. Overigens komt ie nog sporadisch voor op Putten en Oostvoorne,
in het Peellands en in Heeze en Leende. Kooiman, Twe-spraack van de
Nederduitsche letterkunst 1913 126 noemt nog enkele ie's in Holl. dialecten: nl. iep,
andievie, ielen ‘wartaal spreken’, ieveris, siepelen. De oostelijke gebieden hebben
1
echter doorgaans in hiaat en in auslaut een diftong. Echter heeft Groningen die
diftong alleen in hiaat; alleen Midden-Limburg, de Veluwe met de naaste omgeving
en de genoemde zuidwestelijke gebieden hebben ie in alle gevallen.
Het overige gebied heeft opener lange monoftongen (ee, ae of aa) of diftongen
van het type ai, ei, oi, oə. De ai vindt men vnl. in stukken van N.-Holland, Z.-Holland
en Z.-Brabant, de oi-achtige diftongen in N.-Holland maar ook in het zuiden, bijv.
Leuven en Aalst, ae in stukken van Brabant en Limburg, maar ook hier en daar in
Holland, aa in een gedeelte van Belg.-Brabant en de Kempen en een enkele keer
in Holland, ee op Urk en Schokland. Zeer ingewikkeld is de toestand op de
Waddeneilanden en in het Peellands. A.P. de Bont ziet TT 12, 119 verschil in
ontwikkeling al naar gelang er al dan niet een echte scherpe auslautende spirant
op volgt: prijs: veef < *vive, prees (mv.).
Bij woorden als blijven, vijf, twijfelen, pijp en wijf vindt men t.g.v. twee omgevende
labialen ronding tot uu in Fr.- en W.-Vlaanderen, Zeeland, Goeree en Overflakkee,
Voorne-Putten en tendele ook op de Veluwe, de Waddeneilanden, in Friesland,
Enkhuizen en Eemland (in delen van O.-Vlaanderen: puip). Deze ronding dateert
al uit de 12e eeuw en komt ook voor in Picardië (Akademiedagen 4, 79). De spelling
blūijven vindt men bij de in Kortrijk in 1636 geboren Bottens;

1

Ook bij D e V i n 19 levert î in auslaut en hiaat een andere klank op.
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J.H.J. Paulissen Het leven en de werken van Fulgentius Bottens ofm. 1959, 193.
Voor k verschijnt [E] in het Westland, Maassluis, Scheveningen, Urk, Terhei,
Pernis en Hoogvliet; cfr. H e e r o m a 68, 69, 77, 79; zie ook § 63 en S c h ö n f e l d
67. Th. Bakx Opmerkingen over het Steenbergse dialect, Uit Stad en Land van
Steenbergen 1958, blz. 171 vlg. meent dat in Steenbergen spieker, suker, ruken
en muken geen diftongering hebben wegens de volgende k.

§ 56. Wgerm. ô
Lit.: O n d e r z o e k 43; Ts 68, 218 vlg.; K a t w i j k 77; R o u k e n s 318;
RND krt 41 gaan zoeken; PhB 1, 14; C h a r a k t e r i s t i k 15; T a a l a t l a s
2, 8 zoeken en 5, 9 broek; H e e r o m a 77-78, 98-101; D o l s passim;
V a n W e e l 79-81; T a a l s c h a t 314; Taalkaart broeder OT 1, 81;
Taalkaart groen OT 1, 113.
De centrale dialecten hebben oe-achtige klanken, de noordoostelijke en zuidoostelijke
oo-achtige, Groningen en Sittard met omgeving en plaatsen in Belgisch-Limburg:
ou. Oudtijds moet in het Z.O. het oe-gebied zich zuidelijker en oostelijker hebben
uitgestrekt. Dit blijkt ook uit Middeleeuwse bronnen; LB XLVIII, 32. Omgekeerd
constateert Vangassen HCTD XXXIV, 73 dat er rond Brussel ruim 40 plaatsen liggen
met eu < ô + umlautsfactor (zeuken) waar volgens hem, blijkens relicten, vroeger
uu geweest moet zijn. Het westen maakt in sommige, vooral ouderwetse dialecten,
een splitsing naargelang er dentalen dan wel velaren of labialen volgen. Soms is
er dan, bijv. in het Westvlaams, slechts een verschil in lengte of naslag. Dit heeft
men ook in het Lonerlands en Tongerlands; cfr. TT 6, 176 vlg. Soms is het verschil
echter groter. In Holland vindt men, voornamelijk voor velaren en labialen, ou of oo
in Katwijk, Egmond, Zandvoort, Noordwijk, op West-Voorne, Marken, Tessel, in
Huizen, Scheveningen, Midsland en het Stadsfries (K n o p 352). Ik vernam voorts
dat P o e l d i j k ter plaatse poolək genoemd wordt en vind in Gouda oo ‘hoe’. In W.
Moes, Gooische dorpsvertellingen z.j. 169 las ik: ik 't dooj ‘ik het doe’; cfr. § 175.
Voor de vormen van woensdag zie men G. Kloeke, Woensdag Ts LV, 148 vlg. (o.a.
woonsdag te Hilversum; zie voor weunsdag te Gent VMVA 1906, 637). Vaak is het
timbre (oo of oe, oo of ou) niet bevredigend vast te stellen en vindt men in de
oo-gebieden oe of omgekeerd. Moeilijk zijn te beoordelen beuzem ‘waterboezem’
in bijv. Oud-Beierland en Poortugaal (het ogerm. kent geen umlautsfactor), de greup
bij Oud-Beierland (in Poortugaal komt de geslachtsnaam Greup voor;
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WNT 5, 857 vlg. vermeldt althans een mnl. gruepe en St.-Truidens greub, wat op
1
umlaut wijst); cfr. Ts 68, 93.
Een vorm brok vond ik in Belgisch-Limburg en de Bommelerwaard. Zie hiervoor
LB 1960 Bijblad blz. 11.

§ 57. Wgerm. û
Lit.: H o l l . E x p . ; A f r i k a a n s ; J a n s s e n ; S c h r i j n e n 52 vlg.;
OT 6, 11-15; OT 9, 251 vlg.; NTg 36, 128 vlg.; N e e r l a n d i c a 158; M.
Schönfeld, Oe-relikten in Holland en Zeeland 1932; Neophilologus 21,
257 vlg.; RND o.a. kaart 57 en 58; Ts 64, 121 vlg.; BMDC 4, 29; G. Kloeke,
Reflexen van Hollandsche expansie in de huidige Nederlandsche dialecten
1926; W. de Vries, Is uu voor oe Holland in- en uitgevoerd 1927;
H e l l i n g a ; C a r o n ; H o f ; HCTD 4, 165 vlg.; NTg 1945, 190 vlg.; TT
4, 147 vlg.; Limburgs Haspengouw 1951, blz. 249 noot 50; T a a l a t l a s
2, 10 en 4, 8. HCTD XXXII, 69 vlg. Zie voor ou ook nog A.P. de Bont in
TT 12, 113 vlg.
Bij het woord huis komt oe voor in bijna heel Nederlands Limburg, het oostelijk deel
van Belgisch Limburg en het oosten van de noordoostelijke tongvallen. De
2
zuidwestelijke dialecten hebben een meestal open korte ŭŭ; een normale uu hebben
de Veenkoloniën, het westelijk deel van de noordoostelijke dialecten, de
Waddeneilanden en Heeze en Leende; de centrale en de noordwestelijke dialecten
hebben dalende of zwevende tweeklanken of opener monoftongen (bijv. ui, ou,
oeu). Op de kaart muis komt de oe- uitspraak veel verder westelijk voor (althans in
het huus-gebied). J a n s s e n vindt de verbreiding op de huis-kaart normaler dan
die op de muis-kaart. In het Z.O. is er wel diftongering in vrije positie; Leenen betoogt
dat deze fase ouder is. Oostelijk Noord-Brabant (behalve Peelland) en een stuk van
Belgisch Limburg hebben voor dentalen behalve n diftongen en open monoftongen
zoals ou en oa, die niet op ŷ maar op û schijnen terug te gaan; voor labialen en
velaren is dit niet het geval. Stevens kent in de centrale kern van het Hageland, de
streek van Zoutleeuw en sommige dorpen ten Z.O. van Tienen en Landen juist
slechts palatalisatie van û voor dentalen. A.P. de Bont in TT 12, 113 vlg. meent dat
er in de

1
2

Op het dialectenbureau is ook een gesloten kaart AR 39a voet aanwezig. Ik gebruikte ook
het mat. van 1879 voor vloeken in Holland en Zeeland.
De eu-opgave voor Frans-Vlaanderen, die men op Kloeke's kaarten aantreft, is waarschijnlijk
te geprononceerd; cfr. Dialect-atlas van West-Vlaanderen en Fransch-Vlaanderen krt. 57.
Weliswaar is er de uu zeer open, maar dit ook is wel elders in de Z.W. dialecten het geval.
Dit blijkt ten onrechte niet uit Dialect atlas van de Zeeuwse eilanden krt 17. Zie echter bijv.
V e r s c h u u r 17 en A c h t h u i z e n s 16. Zie voorts ook A f r i k a a n s , krt huis.
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Meierij geen verschil is of er dentaal dan wel vel. of lab. op volgt. Hij wijst bijv. op
bowk, krowk en gebrouken. M.i. zijn dit hyperdialectismen. In het algemeen leidt
men de ou-achtige klanken uit û en de eu- en ui-achtige uit ŷ af. Maar in HCTD 35
160 wordt Hasselts oe. < ō < ou < û en Kempenlands ɔ̈. < ɔ. < ɔu < û verklaard
zonder dat er een tussenstadium y: aan te pas komt. Een aantal woorden hebben
o.a. ook in het westen oe. Van Haeringen ziet hierin ontlening, anderen, bijv.
Schönfeld, relict. Voorts hebben de Limburgse dialecten een verkorting van û (en
î) in gesloten syllabe en wanneer er een stemloze consonant volgt in oorspronkelijk
open syllabe. Deze condities bepalen in oostelijk Noord-Brabant, ook in het
Peellands, diftongisch karakter tegenover monoftongisch karakter in de andere
gevallen. Voor n zijn er complicaties; cfr. S c h r i j n e n , OT 6, 11-15 en T a a l a t l a s
2, 10. Voor k heeft ook Holland u; cfr. OT 9, 252 en § 63. Zie voor een afzonderlijke
ontwikkeling in auslaut (geen palatalisatie) Ts 64, 121 vlg. Vóór r werd û reeds in
het mnl. tot eu in het wvla. M a z e r e e l 50 kent die ontwikkeling ook in Brussel.

§ 58. Wgerm. ai
6

Lit.: OT 6, 174 vlg.; O n d e r z o e k 12, L e c o u t e r e - G r o o t a e r s nr.
134; H e e r o m a k r t s t e e n ; T a n s 57; S a s s e n 12-13; S c h r i j n e n
44; LB 30, 146; Limburgs Haspengouw 1951, 232; RND 52, 86, 92;
5

S c h ö n f e l d 55; Rhein. Viertelj. XVII (1952), 52 en TT 8, 43.
De Limburgse dialecten ten O. van Hasselt hebben, behalve ten O. van de Benrather
linie, zoals in het hgd., vóór h, w, r en in auslaut ee of andere monoftong of ieë, in
andere positie een ei-achtige tweeklank (of althans verscheiden ontwikkeling).
Noord-Holland kent een ontwikkeling tot ie, waarvan de condities niet geheel duidelijk
zijn. Blok BMNC 17, 16 meent dat ie pas van na de vroege ME dateert. In de lijst
van Boers wordt miestig ‘zeer’ ook voor Goeree en Overflakkee opgegeven. In
Huisseling komt twiekòp voor ‘twee liter’ voor (BMDC XX, 6). Voorts treft men een
ai aan in het centrale Groningse gebied, ei in de rest van Groningen en Noord-Drente,
de omgeving van Sittard en het Peellands. Zwevende tweeklanken en triftongen
vindt men in Brabant (hier ook ie-achtige klanken), Zeeland, delen van Utrecht en
Zuid-Holland, min of meer zuivere ee in West-Vlaanderen, westelijk Oost-Vlaanderen,
Zuid-Holland, Utrecht, delen van Gelderland, Overijsel en Drente. Een deel van
West-Vlaanderen heeft [ε:]. In een gedeelte van het Nederduits en oostelijk Overijsel
kent ai drie represen-
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tanten; cfr. H. Entjes, Menen-meinen DBNS XV 51 vlg. Zie verder ook nog H. Entjes,
Wg. ai in Overijsel, een bijdrage tot de taalgeschiedenis van Oost-Nederland, in
A l b u m B l a n c q u a e r t 131-133. Het ingveoons kent aa < ai. Zie bv. krt. enkel
(T a a l a t l a s afl. 4 nr. 5) voor het Gooi, Urk, N.-Holland, Goeree, Overflakkee en
Tholen.

§ 59. Wgerm. au
Lit.:L e c o u t e r e - G r o o t a e r s 134;O n d e r z o e k 12;A c h t h u i z e n s
blz. 25 en 37-38; V e r s c h u u r 114-145; S c h r i j n e n 39-44; T a n s 58;
K a r s t e n 28; C a r o n 52-53; LB 32, 10 vlg.; V o l k s t a a l 100; PhB 1,
3 vlg.; PhB 5, 5; OV 2, 11; D e V i n 95; Limburgs Haspengouw 1951,
233; RND kaart 38 en 39; K n o p 369; TT 8, 43.
In grote trekken is er parallellisme in ontwikkeling met de wgerm. ai. Zo heeft het
Peellands dalende diftongen van het type ou, delen van West-Vlaanderen, Antwerpen
en Brabant hebben zwevende diftongen en triftongen. Echter ontbreekt het
parallellisme t.a.v. de Hollandse ontwikkeling tot ie. Palatale vormen als y:, y.ə, ö,
ü en eeu komen voor in het Oostvlaams en enkele Kempische en Brabantse
dialecten. In de Limburgse dialecten ten O. van Hasselt is er een splitsing zoals in
het hgd.: voor labialen en velaren (uitgezonderd h) vindt men dalende tweeklanken
als ou, voor dentalen verloopt de ontwikkeling anders. In een aantal Hollandse en
Zeeuwse en Westvlaamse dialecten is de ontwikkeling verschillend naargelang er
een dentaal danwel een labiaal of velaar (en soms: l) volgt. Waarschijnlijk kende
Erasmus dit verschil reeds.
In enkele gevallen vindt men oe: Roeselare, Vroenhout, Vroenhoven, opdoemen
en roerdomp. J. Naarding in Fryske Studzjes J.H. Brouwer 1960, 62 wijst op Drents
oei en oet lokroep voor het schaap en beschouwt de oe als een ingveonisme.

§ 60. Wgerm. eo
Lit.: HCTD 26, 27.
Een vrijwel aaneensluitend Zuidwestdrents-Overijsels en noordelijk Achterhoeks
gebied met Limburg behalve de omgeving van Sittard en verschillende Brabantse
dialecten als Antwerpen, Mechelen, Brussel hebben ee-achtige klanken. Weliswaar
geeft onze lief-kaart in dit gebied ook geregeld ie-achtige opgaven. K l o e k e 114-115
zegt,
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dat niet in W.-Overijsel meer met ie, in het O. meer met ee gehoord wordt. De
toestand is hier amper karteerbaar, want vaak hebben de klanken een erg onbepaald
karakter. De invuller van G 11 zegt, dat de ie een weinig naar de ee zweeft;
omgekeerd zegt die van G 52, dat ee naar de ie zweemt. F 76 zegt weer dat de ie
iets van de ij heeft. Uit O n d e r z o e k 19 blijkt dat in Noord-Brabant ten zuiden van
Eindhoven een soortgelijke onzekere toestand heerst ten aanzien van het
onderscheid van ie of ee voor deze klank. T a n s krt 76 brief toont dat ee rond
Maastricht, althans in Nederland, algemeen is. In

Kaart 15 - Lief
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de opgave voor Deurne in het mat. van 1895 vind ik enerzijds lijf en hyr, anderzijds
lijge, tijn, wijg, vijl. De invuller licht toe: ‘iets minder dan lyge iets meer dan liege’.
Groningen, N.O.-Drente en Sittard met omgeving heggen ij- en ai-achtige klanken,
de rest van N.-Nederland behalve het Fries heeft ie-achtige. Voor de ouderdom der
ee-achtige klanken zie men Van Loey II 53. Bij Maerlant komt vreset voor; cfr. Mnl.
Wb. IX 1354. Melis Stoke kent ook vresen en de Striene heette in de 12e eeuw
Strena; cfr. Cultuurhistorische verkenningen in de Kempen I 21. In Westfalen vindt
men al ee in de eerste helft van de 12e eeuw (cfr. Westfälische Forschungen 6,
233; volgens F o e r s t e 53 begint samenval van ê < ai en ê < ia al in de 11e eeuw),
in Mechelen in 1264 (HCTD 26, 68). Oudtijds moet het ie-gebied in het Z.-O. zich
zuidelijker en oostelijker hebben uitgestrekt. Dit blijkt ook uit de MEse bronnen; LB
XLVIII, 32. H. Vangassen TT XIII 144 vlg vindt in Hasseltse bronnen eind 14e eeuw
de ie als e(e) gespeld; in de 16e eeuw komen er ey-spellingen. Er moet toen dus
reeds een diftongisch i-element geweest zijn, zoals nu nog.
Zie voor het vocalisme van vee in de dialecten: N. van Wijk in Ts 27, 169.

§ 61. Wgerm. iu
5

Lit.: S c h ö n f e l d 57; V a n L o e y II 71; Ts 57, 238; Ts 65, 7; Ts 68,
95; Ts 69, 184; T a a l a t l a s 4, 8; OT I, 218; H e e r o m a krt 23;
O n d e r z o e k 26, 27; T a n s 56; OT 9, 251; Taalschat blz. 341.
Taalkaart vuur (os., ohd. fiur) vertoont in grote trekken het volgend beeld: vier in
Vlaanderen, grote stukken en relictgebieden van Brabant, sporadisch in Limburg,
heel Zeeland, grote delen van Holland; veer sporadisch in Limburg; veur in het
midden van Limburg, Twente en de Graafschap; vuur in de rest. Men heeft hier
echter met speciale ontwikkeling voor r te doen. Als er een andere consonant volgt,
is het gebied met geronde vocalen groter; ie ontbreekt dan bijv. in het Hollands; in
de plaats daarvan kent het Hollands soms ontwikkelingen met j aan het begin De
kaart kuit (OT 1, 218) is mede hierom niet afdoende, omdat ook afkomst van oude
û mogelijk is, althans op een deel van het terrein.
Voorbeelden met in het oosten geronde vocaal tegenover o.a. zuidwestelijke ie
zijn tuute kippen (cfr. O n d e r z o e k 260 en krt 93), Gronings onzuun ‘vuil’,
verdrutsaom ‘verdrietig’, vluus ‘vlies’, zuun ‘gezichtsvermogen’, Oostnederlands
luchte ‘lantaarn’ (DBNS 5,
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126; F r a n c k - V a n W i j k i.v. licht en WNT i.v. lucht VI), oostelijke toponiemen
1

als de Lure en de Luur (DBNS 3, 58), Betuws gilluu (V o o y s 28) en Genemuidens
buuz'n. Voor dergelijke vormen in de 2e en 3e pers. enkv. v.h. ww. zie men o.a.
S c h u r i n g a 196, W e l t e r 214.
F. Wortmann As. iu > ö: in den östlichen Niederlanden und im westlichen Westfalen
DB 15 (1963) 139-159 wijst erop dat in deze dialecten er geen samenval met
umgelaute û is, maar ontwikkeling tot ö: of diftong, bv.: blöästerig ‘winderig’
(W a n i n k ), bö:zə ‘bies’ (R i j s s e n s ), beust ‘biest’(Drente), dräös ‘dries’ (T i l l i g t e ),
flös ‘vlies’ (T u b b e r g e n ) huisterig ‘winderig’ (B o s c h ), onheur ‘guur’ (W a n i n k ),
leus ‘lies’ (Deventer), neuren ‘opzwellen v.d. uier’ (Twente), neutelik (Enschede),
reuit ‘honingraat’ (N. Drente), misseun ‘lelijk’ (Overijsel), teuren ‘tuieren’ (B e z o e n
+ W a n i n k ), beteun (N.O. Nederland).

2

§ 61a. ui

2

Blok BMNC 17, 20 spreekt van Vlaams-Zeeuwse ei voor ui . Hij verwijst naar Muller
in Ts XL, 152 vlg.
In het mat. van Kloeke te Amsterdam is een map woorden Oost; deze heet
Hoofdatlas-Oost. Hier is een krt 163 duit, spuit. Deze vertoont uitsluitend vormen
met ui, ai, āi enz. Alleen vindt men hyperdialectisch in Woudenberg: brāntspyt en
in Velp bij Arnhem: virdytə. Zie verder A. Weijnen, Taalkaart fluiten MNC IV 15 vlg.

§ 62. Rekkingen
Het Nederlands heeft in het westen vrijwel algemeen de rekking van de vocalen in
4

open lettergreep; cfr. S c h ö n f e l d 30. Blijkens T a a l a t l a s 2, 15 kater heeft in
bepaalde gevallen het hele taalgebied daaraan meegedaan. Er zijn echter twee
gebieden waar die rekking niet zo algemeen is. In de Meierijse dialecten vindt men
ook in oorspr. open lettergreep een korte vocaal wanneer de volgende lettergreep
əl, ək, əχ, əm, ər, ing, uw of ie bevat of (niet-morfologische, oude) ən: dus bijv. lippel
‘lepel’, hammer ‘hamer’. Vervolgens hebben de noord-oostelijke dialecten ook een
korte vocaal in andere gevallen, bijv. etn ‘eten’, kokkn ‘koken’, gel ‘geel’. K l o e k e
105 meent dat de vocaal hier kort gebleven is. Zie ook G.G. Kloeke, E e n o u d
s j i b b o l e t h en DBNS 1956, 91-98 en Kloeke in Zs. f. Maf. 26, 118. Zie echter
ook § 63. Heeroma betoogt Ts 79, 180 dat uit de grensdialecten blijkt dat
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de huidige korte vocaal in open lettergreep secundair is. De geografische verbreiding
toont verschillen; men vergelijke bijv. de kaarten van eten (bij K l o e k e ) zweep (OT
2, 348 vlg.), neus (OT 2, 88), zoon (OT 1, 251-252), leunen (OT 1, 287-288), zeven
(T a a l a t l a s 1, 2) honing (T a a l a t l a s 3, 9). Kloeke Ts 76, 267 wijst erop dat a
in de N.O. dialecten steeds gerekt is, e niet. In het Gronings lijkt mij gezien
S c h u r i n g a 114-119 de rekking niet minder dan in de Meierij voor te komen. De
korte vormen zijn in deze gebieden oud. In een tekst over het beleg van IJselstein
van 1511 (Ts 48, 217) staan stecken, nemmen. Verder materiaal vindt men in HCTD
12, 33 vlg.; kaart meel in OT 4, 141 en T a a l l a n d s c h a p ; OT 1, 191; OT 2, 113
vlg.; O n d e r z o e k Hoofdstuk 3; K l o e k e 103, TT IV 175-181.
Voorts kennen de zuidoostelijke dialecten rekkingen t.g.v. sleeptoon; cfr. W e l t e r ,
112-131; zie ook § 42 en 44, A. Stevens in Limburgs Haspengouw 1951, 243 vlg.,
H o u b e n § 47, 68, 76, 86. Deze rekking vindt men tot in bv. Asten (gaat ‘gat’),
Deurne (Het Sloot) en Budel (dāk, smāl, nāot). Voor de grens in Duitsland zie men
F o e r s t e 101. Dat deze rekking aan sleeptoon zijn oorsprong dankt en niet aan
analogie wordt bewezen door het vocalisme van Maastrichts enkv. dāg, mv. daog.
Het verschijnsel komt al voor in de St. Servaaslegende van Veldeke, blijkens rijmen
als was: Servas enz., zelfs reeds in de fragmenten van rond 1200.
Het Peellands kent rekkingen t.g.v. uitval van auslautende -e, dus bijv. in [h ε: l],
[w ó: l]; cfr. O n d e r z o e k hs 3.
Voorts kunnen bep. consonantverbindingen plaatselijk rekkend werken, bijv. l +
5

cons. (zie o.a. B e z o e n 56), cht (OT 1, 350), r + cons. (zie o.a. S c h ö n f e l d 48
vlg.), s + cons. (O n d e r z o e k hoofdst. 3), nasaal + cons. (O n d e r z o e k hoofdst.
3, OT 3, 316, V a n V e e n krt 1).
Soms wordt ook voor oorspr. gegemineerde g gerekt, bijv. in leggen
(O n d e r z o e k 182, H e e r o m a 53, K n o p 322, L a n d h e e r 11, OT 10, 203;
voor rekking van e ook in andere posities zie men D a a n 169, T e r L a a n P r o e v e
7). Zie ook Limburgs Haspengouw 1951, 239-240.
In het midden van het land worden de klinkers plaatselijk steeds gerekt; zie
A u s e m s blz. 40; zie ook onze § § over de korte vocalen; vgl. verder ook W i n k l e r
L 353 (voor Utrecht). Zie voor de begrenzing V a n V e e n 34-35.
Zie ook voor (de oorzaak van) de rekkingen vóór r en g en in het algemeen vóór
stemhebbende consonanten NTg 29, 405 vlg.
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§ 63. Verkortingen
In vele gevallen waar het dialect een korte vocaal heeft tegenover het AB een lange,
moet men rekening houden met de mogelijkheid dat in dat dialect nooit rekking is
opgetreden. Dit kan bijv. gelden voor Overijsels- Achterhoeks etten
2

(R e g e n b o o g k l e u r e n tegenover 118; zie ook § 62), Westnoordbrabants gekókt
(BMDC 8, 56), Oostnoord-brabants himmel, stert en start ‘staart’ (O n d e r z o e k
128, 131, T a a l a t l a s 4, 13 staart; perd i.p.v. paard en vers i.p.v. vaars komen
blijkens V a n V e e n 86-88 ook in ongeveer heel westelijk Utrecht en het ten Z.
daarbij aansluitend deel van Z. Holland voor). In dergelijke gevallen toch is de vocaal
op twee manieren te verklaren. In andere gevallen waar AB lange vocaal op een
korte teruggaat, moet men voor de dialectische korte een lange als tussentrap
aannemen, gezien de vocaal-kleur. Dit geldt bijv. voor Oudenbosch boske ‘baasje’,
zokske ‘zaakje’ oste ‘haasten’; cfr. BMDC 8, 51 vlg.; zie voor de gevallen in het
Zeelands OV II 159. K l o e k e 105 dacht dat in etten, enz. de vocaal kort gebleven
is, maar Van Ginneken, Foerste BMDC 15, 5 en Miedema NTg 48, 41 vlg. (zie ook
DBNS 7, 36-37) menen dat de korte vocalen in bijv. leppel en kopper secundair zijn;
zie echter ook Miedema in NTg 48, 43. Zie nu ook het bewijs in F o e r s t e 23; hij
steunt nl. op Twents 19e eeuws batter en kapper.
Klinkerverkorting (c.q. niet-rekking) is zeer verbreid voor medeklinkercombinatie,
het sterkst als de eerste medeklinker een explosief is, het minst in de noordwestelijke
en noordelijk-centrale dialecten en oostelijk Limburg; cfr. S c h ö n f e l d 29, BMDC
8, 51 vlg. en Limb. Bijdr. 13, 153. Dek II 33 en 35 kan behalve bij het ww. geen
nauwkeurige regels vinden. Mej. Dr. Ghijsen wees mij voor Zuid-Beveland op
verkorting in vervoeging en verkleinwoorden, bijv. ie lopt. Zie voor het Utrechts Ts
46, 219, V a n V e e n , 66 (gekookt) en 57 (hij geeft), voor het N.O.-Luiks W e l t e r
172-173; J. te Winkel schetst in N n l . T o n g v . afl. 1, 94-96 het gebied met
verkorting in hij slaapt. Deze verkorting treedt op in lexicale woorden, voor
flectieuitgangen, in syntactische verbindingen en in compositie (Oudenbosch oste
‘haasten’, krokt ‘kraakt’, kromke ‘kraampje’). Ook voor palatale consonant treedt
verkorting op; cfr. HCTD XXX, 61.
Daarnaast treedt op beperkter terrein het verschijnsel op voor enkele cons.,
gevolgd door el, ek, ech, em, er, ing, uw, ie, en (behalve als het een flectieuitgang
1
betreft ); cfr. O n d e r z o e k 131 vlg.; PhB

1

Zie echter toch OV I, 20, 23, 24 voor bepaalde gevallen in het Zeelands.
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Kaart 16 - Boom
2

1, 16; PhB 4, 9-11; T e r L a a n 1098; NTg 16, 141; Brabantia 1953, 61.
Bij enkele woorden als boter, schotel, honing, koning treft men de korte vocalen
op zeer uitgebreid terrein aan, ook in het westen van het land; cfr. HCTD 12, 33
vlg.; H e e r o m a krt 15; T a a l a t l a s 3, 9 honing; V o l k s t a a l 32. Ten dele kan
aan elisie van de vocaal in de tweede syllabe gedacht worden. Vooral de Meierij
maar ook bijv. Z.O.-Gelderland en delen van Limburg hebben, waarschijnlijk al in
de 15e eeuw, een ver doorgevoerde verkorting die door bepaalde slotconsonanten
bevorderd schijnt (in woorden als boom, hees, aas) maar
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allerminst klankwettig is; cfr. A.A. Weijnen, De Meierijse verkorting TT 4, 175-181,
R o u k e n s 401-403 en Limburgs Haspengouw 1951, 263. Voor de verklaring van
de korte vocalen in het Limburgs voor boom zie men LB 1960, Bijblad 12.
Vooral westelijke dialecten hebben een sterke neiging tot verkorting van oude ô,
î, û voor k. Overdiep in K a t w i j k 77 geeft hokje voor ‘hoekje’ als technische term.
B o e k e n o o g e n sluk dun schoofje stro; cfr. § 55-57. Zie ook oppedik en legendik
in Kolhorn; cfr. De Navorscher 10, 154. Kloeke in Ts 1938, 15 vlg. wijst haar al in
het 18e-eeuwse Haags aan, Te Winkel in Ts 1899, 35 al in de 17e eeuw. Zie voor
een fonetische verklaring NTg 29, 409.
Typisch Utrechts is de verkorting van oude ai en au voor scherpe ploffen, vooral
in het Z.O. van Utrecht, aan de Kromme Rijn. V a n V e e n 67-74 wijst op wet <
weit en het top. kop < koop.
Het Peellands kent ook verkorting voor (vroeger) ogenblikkelijk volgende
auslautende d; cfr. Onderzoek 137. A u s e m s 4 vlg. en 44 kent ook verkortingen
voor auslautende d, t, s, (bröt, hös, dót, kwet, enz. Vormen als kwεt voor ‘kwijt’ en
tεt voor ‘tijd’ zijn ook Middenbrabants; zie o.a. de opgaven voor Helvoirt in RND.
Over verkorting voor r als in vuur, klaar, horen in Noord-Brabant zie men
O n d e r z o e k 134 en 136; voeg daaraan toe worre ‘horen’ te Zegge.
Het Nederlands verkort ook soms vóór m; cfr. S c h ö n f e l d 29. Misschien verkort
op de Veluwe sinds de 16e eeuw ook î vóór m: Veluws imme ‘bij’, wimme
‘balkengestel waarin spek en worst worden opgehangen’ (Overijsels ieme en wieme);
DBNS 2, 82-84.
K. Roelandts, Verkorting van lange vokaal TT XIII 111 vlg. geeft enkele vbb. vooral
uit het Booms dialect. Hij ziet expressieve factoren in het werk, bv. 1e in ww: bette
‘bijten’ (ik ken dat ook in Roosendaal in de kindertaal), 2e augmentatieven: də warə,
də karə, dəm burə.

§ 64. Rondingen
Sommige Hollandse dialecten, bijv. het Haarlems en het Volendams, hebben zo'n
sterke neiging tot ronding, dat iedere ee er gerond, als een soort euj, wordt
uitgeproken; K l o e k e 178-179, H e e r o m a 53.
Sterk rondende invloed oefent o.a. de l uit, zodat vormen als Zeeuws dulve,
Holl.-Zeeuws-Utrechts zulver ontstaan; cfr. S c h ö n f e l d 40 ter. Voor rondingen in
het Westvlaams onder invloed van w zie men PhB 1, 53. Limburg vooral kent een
ronding van i, en ook wel van e, o.a. voor mm, gedekte m en sj; cfr. T a n s 33 vlg.,
39 en T a a l s c h a t 340,
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335. Zeer verspreid zijn ook de rondingen in bijv. speule, veule, beuzem, die men
wel als gevolgen van o-umlaut beschouwt. Ze komen vooral voor in Holland, Utrecht
en N.-Brabant, doch ook wel in het oosten; bij leunen komen de geronde vocalen
opvallend ver voor. Ik wijs ook op Gronings reugen ‘bewegen’. Asten kent [zø:m]
‘zeem’ (bep. leder). Cfr. S c h ö n f e l d 40 ter, OT I 287-288, J. van Ginneken, Nog
een hollandsche expansie: de ronding van lenen: leunen en soortgelijke in OT II
113 vlg., T a a l a t l a s 1, 2 zeven. Van Ginneken gaf al de chronologie van deze
groep. Voorts vond ik tolen in een Eindhovens vidimus van 1659 van een ‘originelen
percquementen brieve’ van 28 aug. 1321, ‘voor soo veele leesbaer’. Wanneer oude
î tussen twee labialen in staat, zoals in pijp, wijf, blijven, treedt er ronding op in het
Westvlaams, Zeeuws en Veluws; cfr. OT 6, 202. Stervend komen nog in Holland
voor or en ur i.p.v. er voor labiaal (vöref ‘verf’); cfr. H e e r o m a krt. 25. Deze vormen
waren al 17e-eeuws; cfr. LB 32, 23. Sporadische rondingen, die moeilijk onder een
regel te brengen zijn, vertonen bijv. het woord zes (cfr. § 43) en dik (T a n s 112,
O n d e r z o e k 167). Tenslotte treft men rondingen bij oude ai + umlautsfactor aan;
ik denk aan het woord voor geit in oostelijk N.-Brabant (R a s e n T a a l 81) en aan
die voor geit en weide in Grazen; cfr. H a g e l a n d 31 vlg. Zie verder over rondingen:
S c h ö n f e l d 40 ter en OT 2, 348 vlg. en over de condities M i t z k a 120. Voo
ronding t.g.v.m. zie men H o u b e n § 73.
Het is zeer de vraag of we in veel, zoal niet de meeste gevallen, niet beter van
velarisering of achtertongwelving kunnen spreken. Dat verklaart vooral rondingen
onder invloed van l en r (A. Lootens, Oude kindervertelsels in den Brugschen tongval
31 geeft ruffe ‘rif, geraamte’) of in vusch en zös (OT 3, 304 en T a a l s c h a t 340),
waar ook een velare omgeving is; cfr. Ts 41, 269.

§ 65. Ontrondingen
Lit.: A. Weijnen, Het verspreidingsgebied van de ontronding, Ts 79, 81
vlg., A. Weijnen, De Meierijse niet-geronde vormen van de objectsvorm
van het persoonlijk voornaamwoord van de tweede persoon meervoud
TT XIII 21-23.
Enkele gebieden ontronden consequent alle voormondvocalen van het type uu, ui,
eu, nl. een gebied bij Aalst, een gebied bij Boom, de buitenwijken van St.-Niklaas,
Temsche, Assche, Maldegem, Leuven met omgeving, een deel van Limburg, Vlieland
en Egmond-aan-Zee. Zie T a a l a t l a s 5, 4 broer, 2, 8 zoeken, Taalkaart broeder
OT I, 81, Taalkaart
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1

groen OT I, 113, Taalkaart deur OT I 191-2 , Taalkaart neus OT II 88, Pauwels in
H a g e l a n d , V. Verstegen De ontrondingsgebieden in Zuid-Nederland HCTD 15,
299 vlg., W a t e r l a n d s I 95, R a s e n T a a l krt 4. Zie voor Tessel H e e r o m a
35-37, voor Egmond-aan-Zee H e e r o m a 48. Voor het dialect van Vlieland vond
ik in het materiaal van 1879 naast zeugen, buten, bugen, sluus enz. vormen als
vegel, vlegel, semer, deer, siere, bieren, kêrrels, jirk, ristig, skidt ‘schudt’, kijeren,
slijer, flijten, sijnig ‘gierig’, îs ‘huis’. In Wateringen noteerde ik zelf dreive ‘druiven’,
steiver ‘stuiver’. Het verschijnsel heeft zich waarschijnlijk eenmaal verder uitgestrekt.
P.N. Panken en A.F.O. van Sasse van Ysselt, Beschrijving van Bergeik 67-68 geven
verschillende vormen uit het eind der vorige eeuw voor Bergeik (meelen ‘molen’,
gedild ‘geduld’, biek ‘boeken’ enz.). Ik heb er echter rond 1935 niets meer van
kunnen ontdekken. Wel bestaat in Lieshout blek ‘klompen’ (Land van Dommel en
Aa, 60). Beek en Donk kent als roepnaam voor het kalf mek-mek-mek (< mök?)
(mat. N 3 vr. 14). E l e m a n s 86 geeft te Berchem blèèje en strèèje. Vooral voor r
schijnen enkele Noordnederlandse kustdorpen speciaal uu > ie te ontronden. Voor
‘zure’ vond ik in het mat. van 1879: ziere in Zandvoort en Egmond, siere op Tessel
(zelf ken ik nog zier in Gilze), voor ‘duren’ in het mat. van 1895 op Vlieland dîre,
voor ‘buurman’ in het mat. van 1879 op Tessel bierman. Moeilijk te beoordelen is
skite ‘schuit’ in bep. vissersdorpen; cfr. K l o e k e 132.
De umlauts-u wordt bovendien in sommige (overal vrijwel steeds dezelfde)
woorden als put, rug, mug, dun in het westen van het land ontrond, in het Noorden
2
doorgaans tot [ε], in het zuiden tot [Ε]. Zie de kaarten in OT I 148-149 (put ), OT IX
93 (rug), T a a l a t l a s 4, 3 rug en W. Verstegen, Enkele gevallen van ontronding
HCTD 17, 299 vlg.; stek of stik voor ‘stuk’ is algemeen Zuidnederlands (V a n d e n
B e r g 109) en in de betekenis ‘boterham’ Hollands; ongelikke vond ik in Gent
(V o l k s t a a l 55); voor Groningen wijs ik op tets < *tukjo- (NTg 1945, 177) en
grashipper (DBNS 4, 113 vlg.).
De ontronding van eu (door rekking uit u + umlautsfactor) tot ee is nog weinig
bestudeerd. Men vindt bijv. veele ‘veulen’ in Katwijk, Rijnsburg en Noordwijk, kreepel
bij V a n W e e l e n O p p r e l , reezel bij B o e k e n o o g e n ; zie ook Ts 68, 92 en
Heeroma Holl. Dial. p. 125.
Voor ontrondende palatalisaties in zuidelijke dialecten, waar het AB ou kent, zie
men o.a. O n d e r z o e k 303, OT 3, 306 vlg. en RND

1
2

De opgaven voor Vaals en Herzogenrath zijn onjuist.
In eigen mat. heb ik ook pεt voor Westland, Nooddorp en Leiden.
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o.a. krt 50, 51. De ei in Oost-Vlaanderen blijkt al vóór 1790 voor te komen.
2

Regionaal komt ook ontronding bij ui voor: teiere, spijte, lèj enz. Men vindt dit
verschijnsel in het Westvlaams en het Meierijs. Het Gronings, het Katwijks en het
Zandvoorts kennen hiervoor aai Zie ook O n d e r z o e k krt. 83, J a c o b s 281 en
Heeroma's uier-kaart in HCTD X.
Voor de ontrondingen van de umlauten van ô, û en au (type opdiemen, ongedieve,
kies, mnl. hiden, Koksijde enz.) zij verwezen naar S c h ö n f e l d nr. 41.
Voor de ontronding van o + r + cons. (na palatalisatie) zie men mijn artikel in Ts.
79, 87 vlg.
In het algemeen hebben de achtermondvocalen in de Zuidnederlandse dialecten
weinig ronding; cfr. G r o o t a e r s - G r a u l s p. 23, HCTD 26, 77 en LB 2, 6 en 39
vlg. Aarschot rondt niet de mediale vocalen maar wel worden oe en oo er minder
gerond dan in het AB; cfr. Eigen Schoon en de Brabander 21, 391.
Wat de ouderdom van de ontronding betreft (reeds mnl.), vindt men gegevens in
A. van Loey, Fonologische en dialectgeografische beschouwingen over enkele
Brabantse problemen TT XII 132 vlg. In het Bildts komt de zgn. algemene ontronding
voor al rond 1600; cfr. K. Fokkema in TT XI 154 vlg. en Estrikken, XXX, Dirck Jansz.,
Aantekeningenboek.
De vorm elgeren voor orgel komt in Deurne al in 1619 en 1649 voor (O n d e r z o e k
88).
In het algemeen komt dus in het Nederlands in het N.O. (behalve Groningen) en
het Limburgs geen ontronding voor. Zie voor de verbreiding in Europa: A. Weijnen
in Ts 79, 81 vlg. Er schijnt een compact vrijwel niet ontrondend gebied te liggen in
Zweden, Denemarken, westelijk Noord-Duitsland en Oost-Nederland.
Meestal kan men de ontronding, gelijk in het Engels, Fries en Beiers als een
extreme i-umlaut opvatten. Dat geldt niet voor gevallen als kerf < korf, ip = op, olt
> ijt, de ontronding der achtervocalen en de gebieden met algemene ontronding.
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§ 66. Diftongering

Zoals ook in het AB zijn in veel dialecten oude î en û gediftongeerd; zie hiervoor §
55 en 57. Het eerst schijnt dit in hiaatpositie gebeurd te zijn, dus in auslaut of voor
sjwa; daar is het verbreidingsgebied dan ook het grootst en beslaat ook heel het
oosten.
2

Vervolgens zijn ô > ou, ê en eo > ij (Centraal-Groningen ai) en ô + umlautsfactor
tot ui gediftongeerd in Groningen, Vriezenveen, de omgeving van Sittard (hier ook
gerekte i en u), Hasselt en lichtelijk in het Zuidbrabants. In de omgeving van Sittard
is de stoottoon noodzakelijke voorwaarde voor het ontstaan (doch niet: het
voortbestaan) van de diftongering. Heeroma plaatst het verschijnsel in Groningen
tussen de 14e en 16e eeuw, Kloeke in T a a l l a n d s c h a p 51 na de middeleeuwen.
Rijmen als verdriet - verleidt en Latein: ghesien bewijzen de diftongering van ie >
ei te Groningen al in 1580; cfr Heeroma in DBNS XV (1963) 15 vlg. In DB XII 73
bevindt zich een Groningse attestatie voor de diftongering uit 1774. In Sittard zijn
er sprekende vbb. vanaf 1571. Men zie NTg 47, 169; D o l s passim; H. Behrens
Beobachtungen zur Gesch. der niederd. Diphtongierung in Niederd. Jahrbuch 778,
4-100; F. Holthausen, Das Alter der südwestfälischen Diphtongen, Zs. f.
Mundartforschung 1942, 105 vlg.; T e u c h e r t 460-461; Limburgs Haspengouw
2

1951, 256; S c h u r i n g a 37-52; H a n d b o e k I 64. Zie voor ou en ei in het
Maastrichts Houben 143, 152 en D o l s passim.
In het Peellands vindt men algemene diftongering bij ogerm. ai en au; cfr.
O n d e r z o e k 12 en 295.
In pausa vindt men in Holl. dialecten ontwikkeling van eo > ij, bijv. in bij, dij en lij
(S c h ö n f e l d 66, Opm.; cfr. ook A. Weijnen, IJ, A l b u m B l a n c q u a e r t 429
vlg.: zie over ijder ook A f r i k a a n s blz. 44; zie voor nijt ‘niet’ in het Emmeloords,
Het Gooi en de West-Veluwe ook DB XIV 107. In H o l l . E x p . 116 worden vermeld
Utrechts wey ‘wie’, neyt ‘niet’.) in de Meierij tot [Ej] (bijv. [knEj] in Deurne, Asten,
Heeze, Lierop, Volkel, Zeeland; OV I 165). Ook de Veluwe en sommige
noordoostelijke dialecten kennen hier diftongen; cfr. T a a l l a n d s c h a p 140;
B e z o e n 29; B r u y e l 126.
Sommige oostelijke dialecten kennen diftongering van ô in pausa. Zie voor het
Zeelands OV I 167 en verder voor de Meierij, Limburg en

1

Wij hebben hier slechts die diftongeringen op het oog waarbij het eerste deel gedissimileerd
wordt. Hoever die dissimilatie fonetisch wel kan gaan (bijv. î > [ɔε]) behandeld R a s e n
T a a l 78-83.
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sommige N.O. dialecten: T a a l a t l a s 2, 11 koe en K Heeroma, De oudiftongering
in het Ned., Ts 1946, 121 vlg. Zie ook E l e m a n s 79.
Tenslotte vindt men nog diftongering van ē, ō en eu (dus bijv. geive, kouke, luige)
in het Kempenlands (O n d e r z o e k 53; nog uitlopers in Herpen en Berchem;
E l e m a n s 61, 72; zie ook E l e m a n s 83), het Zuid-Brabants, Sint-Truiderlands
en de middenmoot van het Centraalhaspengouws (Limburgs Haspengouw 1951,
256, R a s e n T a a l 29) en een deel van N.-Holland (volgens R a s e n T a a l ).
Ook komen er diftongeringen voor voor gedekte nasaal en l; cfr. OT 3, 302 vlg.
en 212 vlg.
Voor andere gevallen van diftongering zie men nog § 52, R a s e n T a a l 29 en
O n d e r z o e k 192. Zie ook E l e m a n s 68 voor g en k.

§ 67. Stijgende diftongen en triftongen
Lit.: R a s e n T a a l ; TT II 18; S m o u t 37; TT II 28; Achthuizens; BMDC
5 en 8; OT 5, 319 en 384; OT 9, 318; L a n d h e e r 2; S a s s e n blz. 38;
T a a l a t l a s 5, 10; Schuringa 19; D o l s 251; N n l . T o n g v . I 99, V a n
d e n B e r g 77, 101.
Van Ginneken tekent in R a s e n T a a l 37 vlg. (zie ook 115 vlg.) het gebied waar
stijgende tweeklanken voorkomen. Dit is echter te globaal. De stijgende diftongen
beginnen te verdwijnen en worden vaak al door monoftongen vervangen. A u s e m s
31, 53 kent in het Culemborgs een toponymisch relict: kwötsaoch. Voor het
Nederbetuws zie men OV II 79, 93. Ze komen voor o.a. in Friesland, Vriezenveen
(kwammen ‘komen’, jetten ‘eten’, bwavn ‘boven’, kjake ‘kerk’, zwarg ‘zorg’, schjölowk
‘schort’, jemt ‘hemd’, javengjùllie ‘evangelie’), allerlei plaatsen van Noord-Brabant
(doch niet in de Westhoek), rond Mechelen en Aarschot, Overflakkee, Antwerpen
(uiterst sporadisch), Zuid-West-Drente (vermoedelijk niet in Groningen), oostelijk
Zeeuws-Vlaanderen (dhr. J. Stalpers vond er in Kloosterzande, Lamswaarde,
Graauw, Sint-Janssteen, Kruispolder, Clinge, Walsoorden, Rapenburg,
Nieuw-Namen, Nieuwstraat; de heer K.A.M. Lockefeer wees mij nog op de volgende
gevallen met stijgende diftong in het Land van Hulst: te St. Janssteen: spua. ‘spade’,
bua.n ‘baden’, drua.n ‘draaien’, kua. ‘kade’, te Nieuw-Namen spia. ‘spade’, bian
‘baden’, drian ‘draaien’, kua (sic!) ‘kade’), Limburg (echter niet in de steden als
Maastricht en Roermond).
Westelijk Noord-Brabant heeft ze in zwakgesneden vorm (dhr. Th. van Doorn zei
mij dat ook het N. Brab. Kessel, waar zijn vrouw vandaan komt, in tegenstelling met
de omgeving brwôt, strwôp enz. zegt,
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hetgeen in Maren zelden voorkomt), oostelijk Noord-Brabant daarentegen bijna
uitsluitend in die condities waaronder ook verkorting optreedt, Pauwels TT 2, 18 ziet
ze in Aarschot en omgeving als gevolg van verkorting. Ze komen daar nl. alleen
voor als corresponderend met dalende diftongen (die als men de glide meerekent,
triftongen zijn) en wel duidelijk in de zgn. verkortingscondities. Het eerste element
zou dan aan de oorspronkelijke glide beantwoorden. De Westnoordbrabantse en
Achthuizense kunnen echter zo niet ontstaan zijn. Bij de oostelijke Brabantse zie ik
dan ook eer de verkorting als behoudster dan als veroorzaakster van het stijgend
karakter. Stijgende diftongen bij oorspronkelijk korte vocalen worden dan ook wel
opgevat als een eerste stap in de richting van de rekking; cfr. G.G. Kloeke, E e n
o u d s j i b b o l e t h 35. Zie hierover ook J. v. Bakel, Een impasse in het dialect van
Nuenen TT XI 24 vlg. en A. Weijnen, Het vraagstuk van de oorsprong der stijgende
diftongen TT XI 37.
In de vraag of het eerste element een consonant of vocaal is, stelt Pauwels de
gevallen voor als volkomen identiek met AB jaar en worden. Elders zegt hij dat men
ook i.p.v. stijgende diftong van gemouilleerde cons. + vocaal zou kunnen spreken.
Maar dat kan niet gelden voor de anlauts- en de w-gevallen. J. v. Bakel, Een impasse
in het dialect van Nuenen TT XI 24 vlg. merkt evenwel op: ‘Uit de verbinding
ginnenjénne tegenover onzejaanes blijkt ten overvloede, dat het eerste bestanddeel
van de stijgende tweeklank niet als een apart foneem gevoeld wordt; de genus-n
zou dan immers ondenkbaar zijn’.
Ouderdom: jiersten in 1531 te Leuven (Miscellanea Gessleriana 1948, II 821);
zeventiende-eeuwse Antwerpse voorbeelden bij S m o u t blz. 150. Waarschijnlijk
heeft Sexagius met [ię] een stijgende diftong aangeduid; cfr. LB 4, 112. Jiinde ‘einde’
in de 15e eeuw te Oosterwijk (BH 1950, 81). H.T.J. Miedema, De nieuwfriese
‘breking’ en zijn verspreiding TT X 148 vlg. meent dat de Zuidhoekse korte vokalen
ouder zijn dan de stijgende diftongen; anders had het batskip en niet botskip moeten
zijn.
De stijgende tweeklanken zijn in de 18e eeuw in het midden van Friesland
opgekomen; Miedema vindt bjemmen in 1716.
Voor een merkwaardig Zaans woozen zie men WNT 6, 1106, voor middeleeuws
Westvlaams woester V a n L o e y 2, 101, Opm. 2. In het Westvlaams vond ik verder
wook (en wok) ‘ook’ en woe ‘hoe’; cfr. PhB 2, 41. Dit laatste kan een contaminatie
zijn; zie ook R o u k e n s 393.
Een aantal kustdialecten, soms ook noordoostelijke, hebben eo en iu

A.A. Weijnen, Nederlandse dialectkunde

231
tot stijgende diftongen ontwikkeld. Cfr. K. Heeroma, De gm. eu in het Nederlands
II Ts. 65, 7-17, Dez., De gm. eu in het Nederlands III Ts 69, 184-187, Dez. Die
Grenze des Friesischen, in Festschr. L. Wolff, 33 vlg. en voor de grens van jidder,
gidder enz. ‘uier’: K. Heeroma, De Nederlandse benamingen van de uier HCTD X
113 vlg.

§ 68. Umlaut
De oude umlaut van oude ă, die dus niet door bep. consonantgroepen als ht
gehinderd of door stofgroepen te niet werd gedaan, komt door heel Nederland voor.
Zie bijv. krt denken OT 3, 118 en mens(ch) OT 3, 221.
Dat geldt doorgaans ook voor ogerm. ŭ. De kaarten put (OT I 148) en neus (OT
2, 88-89) en deur (OT 1, 191-192) vertonen umlaut door ons hele taalgebied.
Er zijn echter kaarten met oude ŭ en umlautsfactor waar in bep. Ingvaeoonse(?)
gebieden, vnl. Schouwen, Over-Flakkee, Wieringen, Vlaanderen, streken in en rond
Groningen en Urk (maar ook in het plat-Aarschots) ŭ plus umlautsfactor geen palatale
vormen oplevert. Zie bijv. T a a l a t l a s 4, 3, OT 9, 93, D a a n blz. 174, Eigen Schoon
en de Brabander 21, 388-389, LB 30, 144, L a n d h e e r 16, TT 3, 107, T e r L a a n
XXIV, HCTD 12, 33 vlg., Ts 68-94, S a s s e n 7, S c h u r i n g a 50. J. Naarding schrijft
in: Fryske Studzjes J.H. Brouwer 1960, 59: ‘In het Gron. variëren rog en rug, brog
en brug, stok en stuk, enz., d.w.z. voor velaren zijn o en u extrafonologische
varianten’.
Wat de lange vocalen en diftongen betreft, nemen enkelen, zoals S c h ö n f e l d ,
niet aan dat het Westen van ons taalgebied de umlaut kent. Anderen, zoals Kloeke
en Hellinga, bestrijden dit en naar ik meen terecht. De oergerm. ai levert bij umlaut
een andere klank op dan zonder umlautsfactor (cfr. S c h ö n f e l d 54) behalve in
West-Vlaanderen en westelijk O.-Vlaanderen (Rheinische Vierteljahrsblätter XVII,
52), waar de umlautsfactor geen invloed heeft (zowel kleen als een). Toch hebben
sommige woorden als bleken en vlees in het westen geen umlaut; cfr. H e e r o m a
o.a. krt 31. De oergerm. eu vertoont bij umlaut ook weer door heel ons taalgebied
een andere klank dan zonder umlautsfactor, wederom Vlaanderen uitgezonderd.
Vóór r heeft echter een zéér groot westelijk en zuidelijk gebied geen umlaut; cfr.
T a a l k a a r t v u u r in OT I 218 en § 60 en 61. H e e r o m a tekent op krt 32 de
isoglosse van leeg (oude æ.). Deze is echter fout. Kloeke toont in A f r i k a a n s 63
vlgg. aan dat leeg ook op de Zuidhollandse eilanden tot aan de
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kust toe voorkomt; cfr. ook N n l . T o n g v . afl. 1, 97 vlg. en Ts 63, 254. P.V.
Verstegen, De umlaut van â in het Nederlands LB 30, 139 vlg. kent ook Vlaamse
gevallen met umlaut op æ. Woorden als kaas (T a a l a t l a s 3, 10 en OT 6, 139
vlg.), gaaf en schaar (T a a l a t l a s 5, 10) vertonen ook wel in grote westelijke
gebieden en palatale vocaal, maar die is dan meestal dezelfde als die welke aan
æ. in het algemeen beantwoordt. Alleen geldt dit niet voor algemeen westelijk
Noordbrabants gaef, kaes, schaer, omdat æ. zonder umlautsfactor daar ao werd
(schaop, slaope). Ook wijst het vocalisme van leahe (D e V i n 17) en lêêg (O p p r e l
7) en scheer(e) op Goeree, Schouwen-Duiveland en in delen van Walcheren en
Zuid-Beveland (L a n d h e e r 115) duidelijk op umlaut. V a n V e e n 121 spreekt bij
laag van umlaut voor: Alblasserwaard, Oud-Beierland, IJsselmonde, Voorne en
Putten. Zie verder V a n V e e n , 120. Volgens V a n V e e n 84 had Utrecht in de
ME kees.
De umlautsgrens van ogerm. ô deelt ongeveer volgens de lijn Utrecht-Antwerpen
ons taalgebied in een oostelijke en westelijke helft; cfr. T a a l a t l a s 2, 8, zoeken,
OT I 113, groen, H e e r o m a krt 32, Ts 58, 202 en OT 9, 59 vlg. Zie voor N.-Br. nog
mijn umlautskaartje van ô (krt 2). Later deelde dhr. J. Stroop mede dat zijn
geboorteplaats Heerle in W.N. Br. nog de volgende gevallen kent: vruute, schruuje,
bruuje, bluuje, gruuje, gluuje. Maar in sommige woorden komen blijkbaar in Holland
(en Zeeland) umlautsvormen voor (meu ‘tante’); cfr. Ts 62, 202, A f r i k a a n s 63,
B o e k e n o o g e n 66, H e l l i n g a 31, Ts 55, 148-156. H e l l i n g a 91 noemt voor
Oudbeierland: beuk, meut, voor Westvoorne: meutje. V e r s c h u u r 180 zegt dat
Montanus van breur opmerkt: ‘gelijk men te Dordrecht zeit’. Bij Lambert Ten Kate
werd voor Breukelen reure opgegeven (V a n V e e n 43, 19). De vorm meu of een
verwante vorm komt voor rond Hoorn, praktisch in heel Z. Holland en op Goeree
en Overflakkee; cfr. Taalatlas VI 2. Naast de Neude in Utrecht is er een Neuweg te
Hilversum.
Iets oostelijker loopt de umlautsgrens van woorden met oudgerm. au, bijv. van
geloven; cfr. Ts 58, 202. V a n V e e n 42 wijst voor Noord-Holland op heuft ‘hoofd’
te Wijdenes en Schellinkhout. Hoog Soeren bespot Elspeet omdat het heugte zegt
(Vragenl. Dialectenbureau 15 vr. 33 plaats F 149). Zie echter ook de opmerking van
J. Goossens in Zs. f. Mf. XXIX 316.
Nog weer oostelijker, en Groningen, Drente en Friesland praktisch gesproken
1
onberoerd latend, liggen de functionele umlauten; cfr.

1

Dat Gronings slept geen umlaut bevat, betoogt J. te Winkel in N n l . T o n g v . afl. 1, 95; zie
ook T a a l l a n d s c h a p blz. 45.
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O n d e r z o e k krt. 48, Ts 58, 202 en N n l . T o n g v . afl. I kaart, T a a l a t l a s 3,
15 ganzen, T a a l l a n d s c h a p kaart slaapt, T a a l s c h a t 334. In Limburgs
Haspengouw 1951, 245 vlg. wordt de umlaut in afleiding, vervoeging en meervoud
Limburgs, doch eigenlijk niet Brabants genoemd. Zie ook L o o n . Men vindt deze
functionele umlauten bij de verkleinwoorden, de 3e pers. o.t.t. van het ww., de
meervouden der substantieven en de comparatieven en superlatieven. Bij deze
laatste groep zijn ze het schaarst; cfr. O n d e r z o e k Hs 2, Umlaut en W e l t e r
200. Bij de verkleinwoorden komen ze het verst voor; blijkens N n l . T o n g v . in
Limburg, oostelijk Noord-Brabant, Gelderland ongeveer ten oosten van de lijn
Dreumel-Oldebroek en Overijsel ongeveer ten Z. van de Dedemsvaart en zelfs in
Volendam, Urk en Schokland, waarschijnlijk omdat hier de umlautsfactor steeds
aanwezig was; cfr. T a a l s c h a t 335, O n d e r z o e k p. 102, DBNS 1952, 54 vlg.,
W a t e r l a n d s XXII en § 27 en B e z o e n 205; zie ook onze Overzichtskaart. Bij
meervoud en vervoegingsvormen zijn soms de analogische umlauten minder ver
verspreid dan de organische.
Voor de isoglosse van de meervoudsumlaut zie men Ts 58, 202 en T a a l a t l a s
3, 15 ganzen. Al is de kaart ganzen, aangezien de enkelvoudsvorm niet in kaart
gebracht is, moeilijk te interpreteren, toch lijkt de umlaut voor te komen in
N.O.-Friesland, het oosten van de Achterhoek en een gedeelte van Midden- en
Zuid-Limburg. In het mat. van 1895 zag ik dat de umlaut bij schapen ook ongeveer
in ditzelfde gebied voorkomt. De verspreide plaatsen die in Zuid-Nederland nog de
vocaal e opgeven alsmede die in Centraal-Nederland zoals Gorkum en enkele
plaatsen ten W. van Nijmegen zullen dit wel niet aan de umlaut te danken hebben.
Voor de ouderdom van de umlaut zie men S c h ö n f e l d 36 vlg., voor die van de
ô speciaal WNT i.v. heuen en V a n L o e y II 62, 63, voor die van â LB 30, 145 en
V a n L o e y II 51.
Het verschil in ouderdom van de umlaut weerspiegelt zich in het oosten gedeeltelijk
in klankverschil, waarbij de functionele umlauten soms, maar niet altijd, de secundaire
of jonge umlaut vertonen. Bij de umlaut van de ă zijn de secundaire umlauten soms
opener, bij de umlaut op wgm. â zijn ze soms in tegenstelling met de oudere gerond
(bijv. æ: tegenover êê). Cfr. LB 30, 139 vlg.; N n l . T o n g v . I 88 vlg.; H o u b e n
110-111, N. van Wijk, De umlaut van a in Ripuaries- en Salies-Frankiese dialecten
in België en Nederland in Ts. 33, 203-247; HCTD 20, 99 vlg. Oude functionele
umlauten vindt men in de Oostnoordbrabantse vormen voor ‘gaat’ en ‘staat’, gleeske,
Heerlens sjleeperig,
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Gronsvelds nieste ‘naaste’; zie voor het Noordoostluiks W e l t e r 216. Echter hoeft
volgens T a a l l a n d s c h a p 38 slöp geen secundaire umlaut te vertonen. Uit de
vergelijking van de kaarten blijkt duidelijk dat de haard of haarden van de umlaut in
het oosten liggen, dat de oudste umlaut (die op ă) het verst verbreid is, en dat de
stofgroep vaak hinderde. Te Winkel wijst erop dat de woorden met i onmiddellijk
achter æ: (zaaien, maaien) de umlaut op groter terrein hebben dan de functionele
gevallen (zie voor de umlaut in woorden als maaien ook L o o n ). Dit schijnt niet op
te gaan voor Noord-Brabant, althans tegenwoordig niet; vroeger echter is de umlaut
in woorden als zaaien en maaien westelijker voorgekomen; cfr. O n d e r z o e k 106.
V a n V e e n 121 betoogt samenvattend dat in Utrecht de umlaut op lange vocalen
naar het oosten teruggedrongen is.

§ 69. Invloed van r op voorafgaande vocalen; invloed van w
Lit.: N. van Wijk, Vocaalrekking voor r + dentaal Ts 26, 33-65; N. van Wijk,
Niet-gerekte a, e vóór r + konsonant Ts 30, 81 vlg.; N. van Wijk, Gerekte
a, e voor r + dentaal Ts 31, 21-37; B. van den Berg, De palatalisatie van
Germ. a > e voor r + gutturaal en labiaal in Zuid-Nederland LB 28, 27 vlg.;
B. van den Berg, De invloed van r op voorafgaande korte vocalen, LB 36,
1 vlg.; S c h ö n f e l d 49; V a n d e n B e r g passim; O n d e r z o e k hs.
3; M. Hoebeke, Nog steeds de palatalisatie van germ a > e voor gutturaal
en labiaal in de Znl. dial. TT III 121 vlg., IV 63 vlg.; OT 3, 30-31; LB 32,
17-20; W. Gs. Hellinga, De korte vocalen voor R + consonant in het
Noordwestelijk Middelnederlands LB 32, 1 vlg.; T a a l a t l a s 3, 8 de
sporten van de ladder; zie ook nog T a a l a t l a s 4, 13 staart, 4, 15 dwars
en W a t e r l a n d s 91.
Ten dele blijven de vocalen vóór r kort in overeenstemming met het AB; Limburgse
en Brabantse dialecten rekken echter vaker vóór rst. Maar Van den Berg betoogt
dat eenmaal alle vocalen voor r in het taalgebied een min of meer algemene rekking
hebben ondergaan. Later is die bijv. in Holland weer verdwenen. De vele korte
vocalen die de Meierij thans in tegenstelling met het AB in deze positie vertoont,
zijn misschien ook eenmaal lang geweest.
In de gevallen dat oude a en e voor r + konsonant kort ‘gebleven’ zijn, bewaart
Twente nog het oude onderscheid van a en e (hard: herte); de overige noordoostelijke
dialecten hebben dan steeds a; in alle andere is er ook samenval (althans in relicten),
maar voor labialen en velaren in een andere (meestal meer palatale) klinker dan
voor dentalen (zwart: scherp). In de zuidwestelijke dialecten komt ook o voor en is
de
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toestand erg verwikkeld. Dat is trouwens ook in sommige Limburgse en
Noordhollandse dialecten het geval. In Belgisch Brabant is thans in alle gevallen
een ε ontstaan. Bij kort gebleven oude o hebben sommige dialecten voor r + velaar
of labiaal een mediale klank; zie bijv. LB 32, 22 en O n d e r z o e k 29. Volgens de
op het dialectenbureau aanwezige kaart AR 69 vindt men dörp of durp in 1e het
hele zuiden ongeveer tot de Rijn, de Lek en de Nieuwe Waterweg, 2e West-Friesland
en Tessel, 3e Groningen en een groot oostelijk deel van Drente. Voor r + dentaal
heeft ook de u wel een mediale klank; cfr. O n d e r z o e k 125.
Waar a en e voor r + cons. gerekt zijn, ontstond in het middeleeuwse Zuidhollands
ae; in het Oostvlaams ontstond toen uit a: aa en uit e: ae; maar soms was de kleur
ook donkerder. In de centrale en oostelijke dialecten bleef voor dentaal het
onderscheid bewaard: uit ar voor dentaal ontstond een niet palatale klank, uit er
voor dentaal een palatale. Dit is thans ook in het Westvlaams. Voor labialen en
velaren vielen ar en er samen, in het noorden tot aa (in Holland ook a), in het Zuiden
tot ae (echter ook rond Antwerpen en in het Markiezaats aa; in Vlaanderen ae of
ao).
Oude i is voor r bewaard gebleven in sommige Limburgse dialecten (bv. kirk en
birk bij J o n g e n e e l ) maar ook wel op de Veluwe (birrelich, sjirm), in het
Gelders-Overijsels (nirstig, birzen, tirrel) en in de Bommelerwaard (wirrewijn); cfr.
N. van Wijk in Ts 26, 45. In de Meierij vindt men verdonkering: hört = herder te
Asten, koewort = koeherder te Oss.
In de gevallen van oude i met r-metathesis treedt zo goed als nooit rekking op.
In tegenstelling met het AB kennen sommige Limburgse dialecten dan nog i.
Overigens kan men dan, reeds in de 14e eeuw, or, ör, of jor aantreffen door het
hele taalgebied, behalve in het noordoosten, Vlaanderen, Belgisch-Brabant en
Antwerpen.
Invloed van r openbaart zich ook soms bij lange vocalen. Zie bijv. G u n n i n k 48
en 49; K l o e k e 60; TT 4, 101; J a c o b s blz. 279. In het mat. van 1879 vertoont
zure als vocaal oo in Midden-Limburg; in het mat. van 1895 vertonen duren en huren
eu in Midden-Limburg en Maastricht. Zie voor dit open worden in Maastricht en
omgeving T a n s 54 en 55.
In het wvla. wordt uu vóór r tot eu: cfr. W i n k l e r II 367, J a c o b s blz. 279.
S c h ö n f e l d 49 Opm. 3 wijst op ontwikkeling van â > oo of oe tussen w en r +
cons. in Ingvaeoonse dialecten; zie ook TON Toelichting bij krt 1-10, 54.
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De invloed van de w openbaart zich ten dele in ronding (zie § 64), ten dele in
verdonkering. Sterk is dit in Limburg bij woorden als waar (bijw.), waar (bn), zwaar,
kwaad het geval; vgl. hgd. Kot, wo; cfr. TT 5, 123. Voor de verdonkering in woord,
woerd, zwoord, zwoerd zie men hierboven.

§ 70. Invloed van de articulatieplaats van de volgconsonant
Lit.: W. Gs. Hellinga in LB 32, 10 vlg.; A. Weijnen, De dialecten van
Noord-Brabant 1952, 24.
Verschillende dialecten kennen een verschillende ontwikkeling van vocaal of
tweeklank al naar gelang de volgende consonant dentaal dan wel labiaal of velaar
is. In het noordoosten is het verschijnsel praktisch onbekend. Het betreft:
ogm. û; cfr. § 57;
ogm. eo; zie K n o p 371;
ogm. a in gesloten lettergreep in het Tessels (H e e r o m a 36) en ook
bijv. in Beneden-Leeuwen (cfr. § 42) (Zie voor het Volendams W a t e r l a n d s 93);
zie ook HCTD 35, 178 voor Zndl. In de zuidelijke Brabantse dialecten wordt de a
voor velaren palataler gearticuleerd; cfr. L.B. 39 Bijbl. 75.
ogm. ô in veel westelijke dialecten, maar ook lichtelijk in het Lonerlands en
Tongerlands (§ 56 en W a t e r l a n d s 103);
ogm. au in Hollandse, Zeeuwse, Westvlaamse en Zuidoostelijke dialecten, cfr. §
59, W a t e r l a n d s 98 en K a r s t e n 39-40 (zie ook TT X 58).
ogm. ŏ in open lettergreep in delen van W.-Vlaanderen en Frans-Vlaanderen; cfr.
PhB 5, 5 en OV 2, 11; ook te Katwijk en Zandvoort (TT X 58).
zowel ā als wgm. â in het Volendams (H e e r o m a 53, K l o e k e 189, LB 32, 10
vlg., NTg 27, 253 vlg., W a t e r l a n d XXII, 93 en 96), het Veluws (V a n
S c h o t h o r s t 56, 57, 105, 106), plaatselijk in het Westvlaams (OV 2, 8; PhB 5, 7
en 1, 55, de omgeving van Tiel (T a a l l a n d s c h a p 73) en het Urks (Urk 284, 325;
zie ook Miscellanea Gessleriana (1948) 1331); voor â vindt men het lichtelijk in het
Lonerlands en Tongerlands (TT 6, 176 vlg.), voor ā in de Meierij en de
Bommelerwaard; cfr. § 47. Zie voor die splitsing bij representanten van Ned. aa in
het Gents: L i e v e v r o u w - C o o p m a n 26. Iets dergelijks geldt ook voor de groepen
ar en or.
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§ 71. Vocalische palatalisatieproducten
Bepaalde dentale consonantverbindingen zoals ts, lt, nt, nd, st hebben, eventueel
in samenwerking met omgevende palatale vocalen, in verschillende zuidelijke
dialecten met uitlopers tot Culemborg toe, een palataliserende invloed op de vocaal
(klöster ‘klooster’, nölt ‘naald’); cfr. A u s e m s 16-17 (aldaar de term: dentalisering).
Deze invloed kan ook door enkele cons., bijv. s of t, worden uitgeoefend; cfr. Th.
Frings, Das märkische det ‘das, dass’ in Niederd. Mitt. 3, 5 vlgg.
Volgens B. Faddegon, Analyse van een Amsterdamse klankwet, in Album Kaiser
26-30, bestaat in het Amsterdams de neiging om voor de s, de t, de d, de verbinding
st en voor de n (maar niet voor de nt en nd) en de verbindingen ns en nz, de gedekte
vocalen die ervoor vatbaar zijn, te palataliseren.
Niet alleen worden daarbij de vocalen gepalataliseerd, maar ook de dekkende
consonanten: bijv. de n en s zijn gemouilleerd.
Zgn. sk-umlaut heeft men bijv. in Limburgs esj ‘as’ (OT 1, 28) en Zuidnederlands
en oostelijk tes (WNT i.v. tasch; O n d e r z o e k 245; voor dit woord werd mij verder
tes (of tesj) opgegeven in Maastricht, Venlo, Meersen, Sittard, Heerlen, Horst,
Sevenum, Grubbenvorst, Venraai, Bergen (Lb) Ottersum, Gennep, Terborg (Geld.),
Velden, Arcen, Posterholt; zie ook G r o o t a e r s - G r a u l s 78).
Wat de niet geconditioneerde vocalische palatalisatie-produkten betreft, het
volgende.
ă en aa vertonen een palatalisatie in het westen van het land; de aa < ā ook in
een noordoostelijk gebied; cfr. par. 42, 47 en 52.
Veel verder verbreid zijn de palataliseringen der achtermondvocalen. Zie voor ŭ
par. 51, voor û par. 57, voor wgm. au par. 59. Wschl. is er ook vroeger rond Brussel
palatalisatie van wgm. ô geweest: de naam Brussel = broek + selle zelf wijst daar
nog op. Verder ken ik bv. in Z.-Holland beuzem ‘boezem (water)’. Cfr. J. Goossens,
Die gerundeten Palatalvokale im niederländischen Sprachraum in: Zs. f. Mf. 29
(1962) 312 vlg.

§ 71a. Medialisering
Lit.: A. van Loey Palatalisatie in HCTD XXXV, 131-259, A. van Loey in
TT XII, 142-143.
Wanneer de vocaal van achter meer naar voren komt, is er volgens sommigen
sprake van medialisering. Deze wordt ‘ook genoemd centra-
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lisering van de achterklinker, met sterke ronding van de lippen. Bij de uu als i-umlaut
van ū zal dan de tong meer naar voren hebben gelegen, met geringe lipronding’.
Deze medialisering, o.a. bekend uit Noors lys ‘licht’ tegenover lus ‘luis’ komt voor
bij [u] in het Leuvens en de omstreken van Aarschot (bij û < ô). Te Leuven klinken
ook de ontronde achterklinkers soms mediaal (HCTD XXXV, 186). Voorts werden
in het Aarschots en Leuvens ā en â via ao > œ̂ in en/of rond Aarschot werden ook
u

ō en ū gemedialiseerd. De ontwikkeling van û > ŷ moet misschien in ditzelfde licht
gezien worden.
Dat in sommige plaatsen in het ontrondingsgebied ŷ blijft, komt doordat de
medialisering een jonger verschijnsel is dan de ontronding. Van Loey geeft TT 12,
143 een aanwijzing dat in de 18e eeuw in Aarschot al gemedialiseerd werd; immers
de oude Quaetstrate heet dan Kortstraat t.g.v. verwarring van köt ‘kort’ en kö:t
‘kwaad’. Dat de medialisering slechts tijdelijk werkzaam was, blijkt hieruit dat ze bij
bepaalde jongere ontwikkelingen niet meer optreedt (TT 12, 144), dus niet op de u:
van aap, uə van buik, oə) van tijd.
Ook Mechelse a. = a. ziet Van Loey als gevolg van medialisatie, niet van invloed
van de spelling ā > ɔ. > gemedialiseerde ɔ̈. > a. De ɔ:-trap blijkt uit Mechels υ in
verkortingen als gəmυkt.
De ontwikkeling ɔ̈: > a. betekent ontronding, zoals ook in het Engels sadanly
‘suddenly’.

§ 72. Svarabhakti
Volgens H. Zwaardemaker Cz-L.P.H. Eijkman, Leerboek der Phonetiek 1928 blz.
221 hebben de noordelijke provincies in de verbindingen van l, r, n + niet-dentaal
geen svarabhakti. B. van den Berg, De svarabhaktivokaal als dialektcriterium,
A l b u m B l a n c q u a e r t , 175 vlg. constateert géén svarabhakti in Oost-Overijsel,
Drente (wel in het Z.-W.) en Groningen. Zie voorts K a t w i j k 90, O p p r e l 27,
A a r s c h o t 111 vlg.
De anlautsverbinding gl vertoont ook vaak svarabhakti. Ik kreeg bijv. gəlijə ‘glijden’
te Rotterdam. Zie voorts bijv. M a z e r e e l 72, 2), Opm. 5 c. Blijkens het mat. van
Willems is gelas in Brabant zeer verbreid. Die vorm is al oud; cfr. ZT 36. J. Laenen
Geschiedenis van Mechelen tot op 't einde der middeleeuwen blz. 333 vermeldt te
Mechelen 1376/1377 Janne de Ghelasmakere en ghelasender veynsteren.
S c h i r m u n s k i 169 noemt de svarabhakti o.a. bij glas: zuidoppersaksisch.
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Voor gelaesscriver in Breda cfr. Jaarb. van ‘De Oranjeboom’ XIII, 23, 24, 43, 42.
Zie ook nog B. van den Berg Svarabhakti en Reductie NTg 53, 173. Zie voor
svarabhakti bij gl en gr ook A a r s c h o t 112-113.

§ 73. Wgerm. p, t, k
Wgerm. p, t en k verschuiven in een klein deel van Z.O.-Limburg tot spiranten of
affricaten onder bep. condities. Meestal komen de verschoven vormen voor tot aan
de Benratherlinie. Bij het achtervoegsel -lijk komen ze iets westelijker voor.
Aanzienlijk veel westelijker, tot aan de Uerdingerlinie, komen de verschoven vormen
van ik, ook en mich en dich voor; de grenzen van deze vier zijn overigens onderling
niet geheel gelijk. Cfr. Jos. Schrijnen, De Benrather linie LB 9, 259-262; Jos.
Schrijnen, Benrather-, Uerdinger- en Panningerlinie Ts 21, 249-252; Jos, Schrijnen,
Taalgrenzen in Zuid-Nederland, Het mich-kwartier Ts 26, 81-85; H a g e l a n d 31
vlg.; S c h r i j n e n 36-38.
Intervocalisch (soms intersonantisch) worden p en t (en f) tot b en d (en v) in het
Gronings en het Oostvlaams (in dit laatste ook soms k tot [
]; vbb.: Gron. piebe
‘pijp’, kedde ‘ketting’; ovl. kadde ‘kat’, klibbel ‘klippel’, woader ‘water’); cfr.
S c h u r i n g a 140 vlgg.; E. Blancquaert-W. Pée in OT 6, 5 vlg.; OT 2, 348 vlg.;
T a a l a t l a s 1, 6, mannelijke duif, 1, 8, moedervarken, 2, 4, tarwe, 2, 15, kater, 3,
1
6 naaf, 3, 1 troep, enz. Een enkel voorbeeld levert ook het Zeeuws.
Intersonantisch wordt k ook soms tot stembandklapper; cfr. § 91. Zie voor de
sporadische overgang van k > G G o o s s e n s 42.
In het zuidelijke deel van Oost-Vlaanderen en Belgisch-Brabant wordt anlautende
kn tot tn; zie OT I 350-352; RND 74; HCTD XXX, 55. Voor een parallelle overgang
van kl > tl zie men Abel Coetzee, Taalgeogr. Studies I, 7. In het Hollands, Gronings
en Fries wordt anlautende kn vaak gn (gnap, gnorte); Karsten 1, 92, W a l i n g
2
D i j k s t r a 463 vlg, T e r L a a n 263 en C r e n a d e I o n g h § 28. In Alfen (Z.
Holl.) ligt Gnephoek. Dr. J. Naarding deelde mij mede dat dit ook in Drente bekend
is.
Na scherpe spirant valt de ausl. t uit in een deel van Limburg, een deel van
2
Gelderland en Overijsel, hier en daar tussen de grote rivieren, tot in de stad Utrecht
toe, en in vele Hollandse stadjes, volgens vriendelijke mededeling ook in Voorburg
en Gorinchem, soms ook in de

1
2
2

Voor de neiging tot stemhebbende consonanten in het Zeeuws zie men OT 10, 13 vlg., 17
vlg.
In mijn eigen mat. heb ik opgaven voor L 31 Duiven.
In mijn eigen mat. heb ik opgaven voor L 31 Duiven.
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provincie Antwerpen. Het verschijnsel is al oud. Cfr. V a n L o e y II 114 d; Ts 48,
217; OT I 350-352; A f r i k a a n s 286; R a s e n T a a l krt 16; HCTD 15, 305 vlg.;
Ts 1899, 47; T a a l s c h a t 338, V a n V e e n passim inz. 39 en 47. Blijkens vormen
als ghemets, overdrach, Vech dateert deze uitval in Utrecht al van 1262, 1309, 1327,
1328, 1380, 1343 (hypercorrecte t), in ieder geval vindt men het verschijnsel al in
de oudste Dietse documenten van de stad Utrecht (V a n V e e n 49-50). Blijkens
de afval in hoofd (V a n V e e n 39) ondergaan later ontstane t's hetzelfde lot. Zie
voor het limburgs W e l t e r § 48, 101, 102 en A. Stevens, Limburgs Haspengouw
1951, 241.
De verbinding sk is in anlaut niet in het hele gebied tot sχ geworden. De sk is
gebleven in het Noordhollands tot Katwijk toe, enkele noordoostelijke eilanden, de
kop van Overijsel, de Meierij en enkele gebiedjes in Zuid-Nederland. Men vindt sj
in Limburg tot aan de Panninger zijlinie, op de Veluwe, in Frans-Vlaanderen, hier
en daar in W.-Vlaanderen en, uitsluitend voor palatalen, in een gebied tussen Leuven
en Tienen. Bovendien komen in Vlaanderen bijzondere nuances voor (sjch, s?).
Utrecht, dat in 1914 nog sj kende, kende het ook rond 1710 (Ts 46, 214). Cfr. OT I
312 (de opgave voor Terschelling is onjuist blijkens NTg 28, 26), T a a l a t l a s 4, 9
schaap en 5, 10 schaar, O n d e r z o e k § 81, S c h r i j n e n 48-49, V. Verstegen,
De wgm. sk in de Zuidnederlandse dialecten HCTD 16, 31 vlg., Ts 21, 249-252,
K l o e k e 115. In de auslaut is de sk bewaard gebleven in een veel groter noordelijk
stuk. sχ heeft men in een groot Gelders-Overijsels gebied; sj in het Limburgs en
een groot deel van Z.O.-Vlaanderen; cfr. Taalkaart asch OT I 28 (in Hilvarenbeek,
Arcen en Venraai is echter de auslaut s), S c h r i j n e n 48-49, V. Verstegen a.a.
HCTD 16, 31 vlg. Blijkens de gegevens van Verstegen a.a. lijkt het kaartbeeld voor
de inlaut-gevallen op dat van de anlaut. In Z.W.-Brabant komt dan sjk voor. Zie
voorts TON Toelichting, 60.
Het woord bisschop vertoont de k op zeer uitgebreid terrein, ook in Brabant; zie
hierover Verstegen a.a., Michels in Brabantia 1953, 62 en Paardekooper in NTg 53,
313. Terwijl in AB: zullen oude sk tot z is geworden, vindt men nog sch in sommige
Noordoostelijke dialecten; S c h u r i n g a 116 geeft scheuln voor Westerwolde. Zie
ook T a a l l a n d s c h a p 156. Het woord as(ch) vertoont ook sj op Goeree en
Overflakkee; cfr. OT 1, 28 en V a n W e e l blz. 85.
In de verbinding schr wint de sr-uitspraak veld, vooral in verband met velare R in
Hollandse, Gelderse, Overijselse en Utrechtse steden; cfr. J. Schrijnen, De
anlautende schr in het Algemeen Beschaafd in OT
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3, 368 vlg. A. Stevens, De konsonantenverbinding schr in het Zuiden van
Belgisch-Limburg in TT 6, 143 vlg. toont dat de behandeling van sk voor r afwijkt
van die in andere posities. Er is een strook met str.
Anlautende p kan in leenwoorden soms in b overgaan; vgl. Gronings bestuur
‘postuur’ en G r o o t a e r s - G r a u l s 309. Zie ook TT 9, 60-61, De Bont I 189. Zie
uit fra plamuse bij D e B o blamuize(r) en bij C o r n e l i s s e n - V e r v l i e t plamuister
(vgl. ook: WNT II 2779). Zie voor pl > fl D e B o n t I 188 (drie woorden).
Onder bepaalde fonetische condities kan de t in de anlautende verbinding st in
Brabant en zuidelijk Antwerpen geheel verdwijnen; cfr. T a a l a t l a s 4, 13 staart.
De verbinding ts wordt in het Hollands, Zeeuws en Kampens tot s; cfr. K a r s t e n
87-88 en W a t e r l a n d s 85, 107. Blijkens Kloeke Ts 1938, 15 vlg. is dat al Haags
in de 18e eeuw; cfr. ook ZT 37.
Het woord twijg vertoont zw-anlaut op de Veluwe en in Groningen. Voorts vindt
men sop < top ‘tol’ in het N.O. van de Baronie en in de bet. top in de zuidelijke
dialecten; WNT 14, 2529-2530.
Over de overgang van t > ts in steden als Leiden, Rotterdam, Groningen en Zwolle
zie men T a a l l a n d s c h a p 34-35. Zie voor t > ts in het Gents
L i e v e v r o u w - C o o p m a n 31.

§ 74. Wgerm. stemhebbende explosieven en spiranten
In grote lijnen is de ontwikkeling gelijk aan die in het AB. Doch in tegenstelling met
het AB kunnen in noordoostelijke dialecten en het Wierings stemhebbende spiranten
en explosieven in auslaut voorkomen, op Wieringen in Den Oever en Oosterland
althans d; cfr. D a a n 184; K l o e k e 114; OT 2, 79; G a l l é e XVII-XVIII; T i l l i g t e
I 67-68; OT 2, 88, G.G. Kloeke, De apokopeeringslijn in Groningen en Drente, DB
19 (1919) blz. 17, 24, 36, P a a r d e k o o p e r 14.6.1. Ook het Zeeuws kent
voorbeelden van auslautende d en b: ōēd ‘hoed’, g'aod ‘gehad’; cfr. OT 10, 13 vlg.
Het noordoosten van Belgisch-Limburg kent stemhebbende spiranten en explosieven
in auslaut; cfr. Limb. Bijdr. 13, 154 en LB 1960 Bijblad 12. Blijkens J o n g e n e e l 9
kent het Heerlens stemhebbende explosieven in auslaut.
Passim komt ook volledige syncope van intervocalische stemhebbende spiranten
voor: oot ‘hoofd’ passim in Brabant, gee ‘geven’ op Goeree (V a n W e e l 118). Een
zelfde syncope te Montzen en op Goeree in blijven (W e l t e r 146, V a n W e e l
184). In het Peellands verliezen
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blijven, krijgen en zwijgen hun v, resp. g als er in de verbuiging een medeklinker op
volgde. Voor het verschijnsel in O.-Vlaanderen zie men T e i r l i n c k § 252. Zie
voorts O n d e r z o e k 237. Zie voor i n t e r -vocalische d § 76.

§ 75. Wgerm.

en b

Passim verschijnt intervocalisch in een enkel woord een b, waar het AB een v heeft.
Zo heten rond Eindhoven de ‘handvaten van de zeis’ knabels, in bijv.
Westnoordbrabants Kruisland en Dinteloord echter knaovels. B o e k e n o o g e n
319 vermeldt een sedert lang verouderd heubel voor ‘heuvel’. In Oorbeek (P 149)
ligt een wijk dən ∧.ibəl (= heuvel); cfr. RND 4, I, 338. Op de kaart van navel
(T a a l a t l a s 4, 12) vindt men nabel, naebel, aebel passim op de Zeeuwse en
Zuidhollandse eilanden, in Nunspeet en op Terschelling. Aalsmeer ontwikkelt
intervoc. v > w (H e e r o m a 95); voor dezelfde ontwikkeling in het noordoosten zie
men NGN 14, 191 en in het Midslands en het Stadsfries K n o p 380. Zie voorts voor
abeluinig, abegunstig, kabelen, zeberen Ts 66, 313, 315; voor raobesbol HCTD 7,
353 vlg. en voor schabbernak Ts 67, 47. Voor de overgang van b > p in enkele
romaanse leenwoorden als buffet > Zbrab. pəfét, blafard > plaffetuur, brutaal > pertôl
zie men G r o o t a e r s - G r a u l s 310, TT XI 231, D e V i n , en D e B o n t I § 192
(aldaar ook in niet-leenwoorden).
mb verschijnt vermoedelijk overal als m, echter in het Limburgs en het
aangrenzende Kempenlands auslautend als mp: kamp ‘kam’, krómp ‘krom’ (T a n s
66, T a a l s c h a t 335).
Zie voor de wisseling g: v A.H. van Vessem, Oogstgerei-benamingen 1956, 78,
T a a l a t l a s 4, 12, De Bont I, 200 en hierachter § 77.

§ 76. Wgerm. đ en d
De ontwikkeling van wgerm. đ (of d) en þ valt doorgaans samen. In an- en auslaut
ontstond d. Intervocalisch zijn beide in langere woorden al vroeg volledig verdwenen
in heel ons taalgebied. Dit was ook vaak het geval, als een palatale vocaal
voorafging. Na andere vocalen is er een volledig verdwijnen in het westen. Thans
treft men er echter op de morfeemnaad vaak een j aan, die veld schijnt te winnen.
Mogelijk is daar d analogisch vaak eventueel als nevenvorm gehandhaafd of hersteld
en in een later stadium tot j geworden. Op Schouwen-Duiveland kent men bijv. zowel
draejen als draen ‘draden (D e V i n 35).
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In het centrum van ons land (Utrecht, Noord-Brabant, Antwerpen) is de j-ontwikkeling
het sterkst geweest. Iets minder gevallen met j en iets meer gevallen met volledige
syncope vertonen Limburg en Belgisch Brabant. Leenen slaagt er niet volledig in,
de condities daarvoor vast te stellen (zie ook voor de syncope W e l t e r 56). In de
noordoostelijke dialecten komt ook zowel d als j als syncope voor, ook weer zonder
vaste regel; de j ontbreekt echter na palatale vocalen. Volgens een mondelinge
mededeling van wijlen dr. J. Naarding is zelfs de ontwikkeling van intervoc. d > j
helemaal niet noordoostelijk. Van Loey zoekt, niettegenstaande de j's thans in het
centrum frequenter zijn, de haard van de j in Limburg en zuidelijk Brabant. De
gegevens in Moors' Oorkondentaal 409 versterken die indruk echter niet bepaald.
Stevens in Limburgs Haspengouw 1951, 255 meent trouwens dat in Haspengouw
aan de j-vormen andere met volledige syncope voorafgegaan zijn. Dit is overigens
in het centrum van het land ook mogelijk, al zijn er niet bepaald sterke aanwijzingen
voor. Materiaal vindt men in: T a a l a t l a s 5, 6 moeder, 5, 4 broeder, 3, 7 de wielen
van een wagen, T a a l l a n d s c h a p kaart (tafel)la, LB 39, Bijblad afl. 3-4, 78 vlg.,
W. de Vries, Intervocaliese d in het Gronings, de ui van stuiten in: Med. der Kon.
Ak. v. Wet. Afd. Lett. 65, serie A, 99 vlg., OT 9, 167, OT 8, 159-160 (met j's in
Zeeland), OT 9, 59 vlg., DBNS 4, 22-23, Germania 2, 83 vlg., N n l . T o n g v . afl.
5

2, 174, 83 vlg., S c h ö n f e l d 32 vlg., A. van Loey, Over de d-syncope in Znl.
dialecten TT 4, 156, A. van Loey, Over de d-syncope in: Vooys voor De Vooys 64
vlg., J. Leenen, De intervokalische d in een Oostlimburgs dialekt TT 5, 58-70, TT
3, 106-107. Voor de isoglossen in het zuiden zie men T e u c h e r t 432-433.
In Noordhollandse dialecten viel de ə vroeg af en bleef daardoor de d: Zaans weid
‘weide’, De Heid op Wieringen, weet ‘wede’ in een stuk van 1575, opgemaakt in
Brugge en berustend in het notarieel archief van Enkhuizen (Z.W. Sneller-W.S.
Unger, Bronnen tot de geschiedenis van den handel met Frankrijk I 1930 nr 827).
Zie ook heetmes in Harskamp (V a n W e s s e m 138). In het Z.O. kent men het
verschijnsel in de toponymie: Heithuizen, Heitrak (in Deurne).
Intervocalisch treft men soms i.p.v. d:r aan, in het N.O. meer na doffe, in het
Zuidnederlands en Fransvlaams meer na heldere vocaal. Het Drents kent het echter
niet. S c h u r i n g a 138 vermeldt bèrre ‘bed’, klarre ‘klad’, stoarig aan ‘kalm aan’, ik
har ‘ik had’. Het Markiezaats vertoont het in enkele woorden: aar ‘had’, uitscheere
‘uitscheiden’ (cfr. O n d e r z o e k 161), [tsχΛrəbór] ‘Schuddebeurs’
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in Lage-Zwaluwe. Aan de Beneden-Elbe verschijnt deze r sinds ± 1750. Pauwels
wil haar laten ontstaan langs gemouilleerde d. Hij beschouwt nl. in het Album Baur
de overgang van d > r als een gevolg van ‘slordige’ uitspraak. De r is dan als een
verkeerde regressie op te vatten. Zie voor dit verschijnsel: B l o e m n a m e n 37,
Germania 2, 83 vlg. en Album Baur II, 161 vlg. en voorts Museum, 1947, 168.
Voor overgang in g bijv. in Opgrimbie zie men TT 5, 69. Heeroma vermeldt DBNS
IX 111 Gron. swååg < swade, lååg < lade, Gron. wågen en Overijs. wage ‘knieholte’
1

< wade. Voor afval in auslaut zie men O n d e r z o e k 69, R e g e n b o o g k l e u r e n
39-41, RND zin 111 (geen goed zaad). Voor behandeling van d in nd zie men § 86.
Na r en l valt d vaak uit; cfr. o.a. DBNS 6, 37. Het oude ww. dorren heeft in Brabant
en zuidelijk Oost-Vlaanderen in anlaut t; cfr. RND krt. 130.

§ 77. Wgerm.

en

Terwijl in het algemeen in Holland de g geschraapt en in het zuiden sterk palataal
wordt uitgesproken (nog in Geldermalsen, Ophemert en Beusichem; V a n V e e n
21), zijn de verschijnselen voor de anlaut het duidelijkst; cfr. T a a l a t l a s 1, 14 gras
en 3, 15 ganzen. In anlaut heeft het Midslands de stemhebbende ploffer (K n o p
313), het Oostlimburgs j, het Zuidwesten stemhebbende h. Zie voor de ouderdom
van deze h T e u c h e r t 437. In het materiaal van de T a a l a t l a s komt die
stemhebbende h niet zo heel goed uit. Hij is al oud. Cornelis Everaert laat in 1526
door ‘een zeeman sprekende Zeeusche tale’ zeggen: heveerren ‘gevaren’. Het komt
ook voor in de stadsprivilegiën van Hulst uit de 16e eeuw: hooreelmaeckers
‘gareelmakers’. N a a r d i n g 94 wees de overgang van g > h ook aan in
handschriftelijke Drentse namen uit het ‘angelsaks. immigratiegebied’. Gielen
verklaart het variable karakter van de uitspraak van de g in het Zeeuws structureel,
nl. uit het ontbreken van de oppositie met h. Zie Tijdschrift voor Taal en Letteren
XVI 221-247, XVII 69, XX 105 vlg., en XVII 26-27; VMVA 1942, 217 vlg.;
Akademiedagen 4, 84; Ts 44, 230; Jrb. v.d. Oudh. Kr. De vier ambachten 1932,
58-59. In de zuidoostelijke dialecten (soms ook in Overijsel) verschijnt gegemineerde

g inlautend als [

], auslautend (althans in de zuidoostelijke dialecten) als k: brök

‘brug’, [brö
ə], ‘bruggen’ te Montzen; cfr. o.a. W e l t e r 53, G o o s s e n s 42,
H o u b e n 181, K l o e k e 113,114. E l e m a n s 22 geeft rujk ‘rug’ te Berchem. In
mijn eigen materiaal vond ik [te.

dynε

n] te Meppel. T o e l i c h t i n g I 15 vermeldt

n ‘slaap’. Cfr. ook T a a l a t l a s 4, 3 rug en
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T w e n t e 101. Het woord rug vertoont (in de auslaut) ook een k in Westen
Frans-Vlaanderen, Zeeland en op de Zuidhollandse eilanden; cfr. OT 9, 93 vlg. en
T a a l a t l a s 4, 3. Frings-Linke schrijven in A l b u m B l a n c q u a e r t blz. 88: ‘- gg
- ist in den Niederlanden im allgemeinem Reibelaut, an der Küste auch
Verschlusslaut, so in Zeeland.’ Zij wijzen nl. op Zeeuws seck voor zegge.
a

V e r s c h u u r 125 geeft zĕ k ‘zegge’.
Wanneer [
] na ŋ in de auslaut trad, moest ŋk ontstaan. Door ausgleich is die
k meestal verdwenen; cfr. S c h ö n f e l d 41. De dialecten vertonen die echter vaak;
cfr. O n d e r z o e k 68.
Na geronde vocaal gaat in Enschede g over in w: ròw ‘rogge’, vòwel ‘vogel’. Voor
de verdere verbreiding hiervan in oostelijk Twente zie men T a a l a t l a s 4, 3 rug
en T w e n t e 101. In het Zuidoostvlaams verdwijnt intervocalisch.
Voor ontwikkeling van anlautende gl > kl zie HCTD 13, 381-382. Voor anl. gn >
kn, gr > kr in Groningen zie Heeroma in Jhrb. des Ver. f. Ndd. Sprachf. 83, 20-21
(daar ook hypercorrecties). Voor palatalisatie in anlaut tot j en dzj in het zuidelijke
Brabants zie men S c h ö n f e l d 74 en Ts voor taal en letteren 27, 315.
Voor ontwikkeling van g (of ch) tot f zie men S c h ö n f e l d 73, W i n k l e r I 448,
Ts voor Taal en letteren 27, 304 vlg., Ts 46, 201. Voor westvlaamse en fransvlaamse
ontwikkeling van rg > rv en lg > lv zie men Ts. v. taal en letteren 27, 312. Het
verwisselen van g en v verklaart T e u c h e r t 420-423 als een gevolg van het feit
dat beide klanken intervocalisch tot u werden: wvla. biejkogel: biejekovel, limb.
swegel ‘zwavel’. In Brandenburg heet dezelfde rivier Havel en Hagel. In O.Z.
Vlaanderen wordt de naam Buysrogge: Buusrof. G o o s s e n a e r t s 664 geeft ook
schraaf < schraag als Kempisch. Zie ook § 7a.

§ 78. Wgerm. stemloze spiranten
In de anlaut zijn juist als in het AB de stemloze spiranten s en f in de meeste streken
stemhebbend geworden. Waar ze in bepaalde andere posities zoals in het AB ook
stemhebbend geworden zijn, gaan ze gelijk op met de westgermaanse
stemhebbende spiranten. Het Fries, het Noorden van het Westerkwartier, het
Stadsfries en het Midslands (cfr. K n o p 380), Amsterdam, de Zaan, Drechterland
(TT XI 96) en Nijmegen (en Huisen) kennen echter in anlaut stemloze spiranten,
Nijmegen ook in inlaut. Zie T a a l a t l a s 1, 2 zeven, 2, 8 zoeken en 1, 5 veulen.
Deze kaarten vertonen echter de gebreken van een schriftelijk onderzoek. Voor
Limburg, Noord-Brabant en Zeeland lijken mij bijv.
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de s-opgaven onwaarschijnlijk. Zie ook L. Terpstra, Het Nijmeegse uitstralingsgebied
van de stemloze f, s, sj en ch in: TT 4, 101 vlg. en OT 6, 289. B ü l d 24-25 kent de
stemloze s en ch in anlaut in Stadtlohn en noordelijk Westmünster. Hangen de
Nijmeegse verschijnselen hiermee samen? In het materiaal van 1895 komt bij vis
de f-anlaut slechts voor in Amsterdam en drie andere Noordhollandse plaatsen:
Osdorp, Sloten en Hoofddorp. Een oud getuigenis voor s en f in de anlaut in N.
Holland voor z en v vindt men in J. le Francq van Berkhey, Natuurlyke Historie van
Holland 1783 III 998 (Meded. v.d. Centrale Comm. nr. 12, blz. 10). Kooiman,
Twe-spraack van de Nederd. Letterk. 1913, 151 zegt dat het opmerkelijk is dat het
verschil tussen s en z in schrift het eerst wordt aangeduid bij de Amsterdammers.
‘Wellicht heeft het dialect van hun minder beschaafde stadgenooten hen het
onderscheid des te beter doen gevoelen.’ C r e n a d e I o n g h § 28 wijst erop dat
Kloeke vond dat in Amsterdamse kluchten van de 17de eeuw soms al f voor v in
inl. en anl. voorkwam. ‘Het verschijnsel is ook in moderne Hollandse stadsdialecten,
hoewel inz. in Amsterdam, bekend.’ Zie voor Enkhuizens blijfen TT XI 121, Voor
het fabrieks-gents g v z > ch f s zie L i e v e v r o u w - C o o p m a n 7.
In sommige woorden bijv., soft ‘zacht’, fink ‘vink’ floer ‘vloer’ kennen ook
Zuidnederlandse, Noordbrabantse, Gelderse en Zeeuwse dialecten hier, vooral in
de verbinding fl, de stemloze spirant; cfr. D e B o n t I 199, A l b u m B l a n c q u a e r t
58, HCTD 25, 326 vlg., O n d e r z o e k 85, OT 7, 26-27. In K 42 noteerde ik bijv.
flak ‘vlak’, W.-N.-Br. zegt fərsaokə ‘verzaken’. Ook in Gent heeft een aantal woorden
f i.p. v (ook in inl.); VMVA 1907, 648. Terwijl IJzendijke vliering en vak zegt heeft
Oud-Gastel: fliering en fak. Zie voorts NGN VII 23, VIII 83, BMDC 1, 301 (Flierbos,
Flierenhoek, Fliert), TAG 2e S. dl. 8, 546, OT 10, 18, Eigen Schoon en de Brabander
21, 392-394, Germania I 5, blz. 54-59. Ook een aan het Romaans ontleende v kan
in het Brabants (en Limburgs) in anlaut tot f worden; cfr. B l o e m n a m e n 269 vlg.
Zie A a r s c h o t krt 66 voor de vl/fl-grens.

§ 79. Wgerm. f
De verbinding ft wordt in een groot deel van het taalgebied cht. De kern ligt in het
Zuidwesten. In Holland, Midden- en Oost-Noord-Brabant komen, vrijwel in dezelfde
woorden, ft-relicten voor: gekoft ‘gekocht’, soft ‘zacht’, enz.; cfr. S c h ö n f e l d 73.
Op het dialectenbureau bevindt zich een gesloten kaart van zacht in Nederland.
Deze
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vertoont ft in een deel van Friesland, Terschelling en Schiermonnikoog, een groot
stuk van O.-N.-Brabant en Noord-Limburg, Urk en F 121, 139 en K 62, 94a, 96,
101a, 109, 119 en 144. In het mat. van 1895 vond ik voor het woord kracht alleen
vormen met ft of f in Bocholz, het westen van Friesland, Zuidhorn en Marken; in het
mat. van 1879 (De tuin achter 't huis) vond ik bij achter: after in Den Bosch, Helmond
en / Kootwijk, affer in Soest, Hilversum en Laren, acher in IJselmonde, Ridderkerk
en 's-Gravendeel, aenter in Steenwijk; verder overal vormen met cht (Friesland laat
ik buiten beschouwing); zie ook O n d e r z o e k 78 B o e k e n o o g e n 100 en WNT
i.v. doft. Verder: graft in Leiden; zie Leids volksleven z.j. 93. Kloeke vermeldt in Ts
55, 154 een toponiem Slufter op Tessel. Coll. G. de Smet wees mij op vechtig ‘vijftig’
te Oudenaerde. Ik vond helchte op twee plaatsen in Dialektatlas van Antwerpen
(zie mijn rec. Museum dec. 59). F o e r s t e 10 noemt de overgang Nederlands,
Nederrijns en westnederduits. Bij S c h ö n f e l d 73 wordt ook gewezen op een
overgang van f > χ, onafhankelijk van t, in bijv. Vlaams aags < aafs ‘averechts’. Zie
voor gepuchel, Kil. ghepuffel ‘gepeupel’ TT XIII 20.
Voor de Groningse ontwikkeling van intervocalische en intersonantische f > v zie
men S c h u r i n g a 80 vlg.

§ 80. Wgerm. s
Terwijl de s in het algemeen in anlaut in overeenstemming met de cultuurtaal
stemhebbend wordt (cfr. § 78), blijft sw in het Gronings; cfr. OT 2, 348 vlg.
Voor p, t, l, n, m en w wordt de s in anlaut gepalataliseerd tot sj in een aantal
Zuidoostelijke dialecten, ten oosten van de zgn. Panningerlinie (sjpek, sjtank, sjnep
2

enz.); cfr. H a n d b o e k I 176, Jos. Schrijnen, Benrather-, Uerdinger- en
Panninger-linie in Ts 21, 249-252, Jos. Schrijnen in Ts 26, 82, T a a l a t l a s 3, 8 de
sporten van de ladder. Voor sk zie § 73.

§ 81. Wgerm. þ
Zie bij wgerm. đ § 76. Voor anlautende t < þ zie S c h ö n f e l d 42, Opm. 2. Voor de
ontwikkeling van de anlaut van dwars cfr. T a a l a t l a s 4, 15 dwars.
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§ 82. Wgerm. χ
In anlaut is de uit χ voortgekomen h voor een geaccentueerde klinker in een groot
deel van het taalgebied verdwenen, nl. in Vlaanderen, bijna heel Brabant, kleine
stukken van Limburg, de westelijke helft van de provincie Antwerpen, Zeeland,
westelijk Noord-Brabant, enkele plaatsen van Zuid-Holland, hier en daar in
Noord-Holland (bijv. Tessel, Marken, Volendam, Vlieland, Assendelft, Enkhuizen,
Huizen, Egmond-aan-Zee; het mat. van 1895 kent ook geen h in Midwoud, Gouda,
Moordrecht en Waddingsveen (uit BMDC 25, 19 blijkt dat ook te Scheveningen de
h ontbrak), de kop van Overijsel, Urk, Schokland en een groot oostelijk stuk van
Groningen; voor Deventer zie Ts 42-263. Br. Selvinus gaf mij op dat ook Laren in
Het Gooi h-loos is. Zie voor Wieringen D a a n 185-186. In al deze gebieden heeft
de h haar fonematische betekenis verloren. Vandaar dat ze er vaak hypercorrect
gebruikt wordt (in Zuid-Nederland is daardoor hier en daar de h zelfs vast geworden
in hoven < oven en hijzel < ijzel) en dat men thans vaak in hetzelfde dorp de woorden
zowel met als zonder h kan horen. Ook is b.v. in het Land van Altena soms
hypercorrecte h vast geworden; cfr A. Weijnen, Taalgeografie en interne Taalk. blz.
22. L. Grootaers, De aangeblazen h in het oosten van ons land V.M.K.V.A. 1942,
217 vlg. met kaart beschrijft blz. 221 de onzekere toestand in het westelijk deel van
de Kempen. Zie voorts OT 1, 379, VMVA 1942, 217 vlg., H e e r o m a 98-101, OT
10, 14, K l o e k e 166 vlg.; Ts 68, 153 vlg.; T a a l a t l a s 2, 13 het mannelijk paard,
3, 9 honing, H a g e l a n d 31 vlg. TT VIII 150. Grootaers heeft de kaart van Van
Ginneken in OT I 379 tegenover de T a a l a t l a s sterk afgebroken. Evenwel niet
geheel terecht. In T a a l a t l a s 2, 13 kent Holland slechts in drie dorpen de h-afval.
H e e r o m a 98-101 geeft dit verschijnsel echter op voor 9 van de 18 door hem
onderzochte Holl. dorpen. Van Ginnekens kaart komt hier veel beter mee overeen.
Zie ook TAG 1895, 60.
In Zeeland leidt de dialecttoestand waarbij de wgm. g een stemhebbende laryngaal
wordt en de anlauts-h afvalt tot g-h-wisseling. Zie hiervoor Jos. J. Gielen in TTL XVI
221-247, A.A. Verdenius in TTL XVII 26-27 P.J. Meertens in TTL XVII 69-76, en
Jos. J. Gielen in Jaarb. vier Amb. IV 58-59.
De doofheid voor de fonologische waarde is al oud. In de glossen van de Lex
Salica komen voor olechardis ‘honingraat’ en aroena ∾ Eng. harrowing; cfr. H. Kern
Die Glossen in der Lex Salica 1869, 112-113 en 173-174. Zie voorts J a c o b s blz.
283 en S c h ö n f e l d 71. In de onl. versregel komt hic met hypercorrecte h voor.
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Kloeke meent dat de h-loosheid door schippers en verveners naar het noordoosten
gebracht is. Het kaartbeeld pleit daarvoor. Terwijl in Noord-Nederland de h wint, is
in België het omgekeerde te bemerken. Kleine stadjes als Aarschot, Diest, Zoutleeuw,
Sint-Truiden en Landen missen de h in tegenstelling tot de omgeving. Echter geldt
dit ook voor de volksklassen in Hasselt in Bilzen. Dit moet men zien in verband met
de h-loosheid op de grens van Ned.- en Belg.- Limburg; cfr. H a g e l a n d 31 vlg.;
Limburgs Haspengouw 1951, 257; Eigen Schoon en de Brabander 21, 389.
In een klein gebied van Belgisch Limburg, ten Z.W. van Maastricht, is de h voor
stijgende diftong in g overgegaan: gwof ‘hof’, gwor ‘haar’, gjöfkə ‘tuintje’. In enkele
plaatsen vlak in de buurt vindt men ook deze g in dezelfde woorden, al is er (thans)
geen stijgende tweeklank (meer). Blijkens T a a l a t l a s 3, 9 honing is h in dit gebied
ook wel geheel verdwenen, wanneer de volgende vocaal zich tot een stijgende
diftong ontwikkelde. Zie voorts gêês ‘hees’ in Fijnaart en bij
L i e v e v r o u w - C o o p m a n 9.
Voor relicten van h voor cons. cfr. OT 1, 379 vlg. In het door Van Ginneken
nagelaten mat. vond ik voor rijm gr-anlaut in Koewacht, Eede (Z.-Vl.) en de volgende
Oostvlaamse plaatsen: Eecloo, Maldegem, Wachtebeke, Evergem, Somergem,
Knesselare, Sleijdinge, Bellem, Lembeke. Of het verder voorkomt, is mij onbekend.
In de verbinding χt blijft de χ in bijna heel het Ned. taalgebied. Vnl. in het
Zuidoostlimburgs wordt de χ voor t gevocaliseerd, bijna zonder uitzonderingen.
W e l t e r 70 vermeldt ât ‘acht’, nât ‘nacht’, rẽət ‘recht’, lĩət ‘licht’, enz.; cfr. ook
T a a l s c h a t 338, OT I 350, HCTD 15, 305 vlg., Limburgs Haspengouw 1951, 240.
Van Ginneken ziet in Ts v. taal en letteren 27, 308-309 verschil in ontwikkeling naar
gelang de voorafgaande vocaal helder of donker is. Voor gevallen van χ-uitval voor
t buiten het Zuidlimburgs zie men OT 1, 351 en O n d e r z o e k 78.
χs werd overal > s behalve in het Fries; zie Krt 14 zes. Voor enkele gevallen van
chs (uit gs) > ks in het Z.W. zie K o e l m a n s , § 139 noot.

§ 83. Wgerm. r
Terwijl W. Brandenstein Einführung in die Phonetik und Phonologie 1950, 46 schrijft:
‘In der Mundart trifft man meistens das sogenannte Zäpfchen -r an’, wordt doorgaans
door de Nederlandse dialectsprekers de punt-r gezegd. B.G.J. Zweerink, Brouwen
in de Achterhoek in
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DBNS 3, 127 deelt mede dat in Varseveld de burgers de keel-R uitspreken. De
steden prefereren de R heel opvallend en met name de kleine stadjes staan vaak
in de omgeving als brouwend bekend. Zo wordt er gebrouwd in de steden van de
IJselstreek van Zwolle tot Arnhem, Venlo, Kampen, Lochem, Ravenstein en
Nijmegen, vanwaar de brouw-R thans, naar prof. Kloeke mij mededeelde, wordt
uitgestraald. Ravenstein heeft echter de R met Huisseling en de omliggende
kleidorpen; cfr. E l e m a n s 22. Zie echter ook E l e m a n s 287. Voorts vindt men
R in Den Haag, Leiden, Delft, Rotterdam, maar ook in Brugge, Brussel en meestal
in Gent. M a z e r e e l 78 geeft de uvulaire R voor Brussel behalve te Laeken, Jette,
Ukkel. Als brouwend, typisch in tegenstelling met de landelijke omgeving, bevond
ik bijv. Geertruidenberg, Zaltbommel, Helmond, Breda, Hulst, Tiel, Den Bosch en
Heusden. Naarding noemt de R ook typisch voor de Twentse steden (Naarding, TT
XIII, 209). Blijkens de RND wordt ook R gezegd in Strombeek-Bever (P 59), Brussel,
Schaarbeek (P 65 a), St. Joost-ten-Noode (P 65 b) Elsene (P 65 c) Etterbeek (P
66a). Cfr. A.R. Hol in Album Dr. Louise Kaiser 1951, 47 vlg., P e e t e r s 105,
L i e v e v r o u w - C o o p m a n 10, Limburg 1953, 46 M a z e r e e l (zie echter OT 9,
285-287), Album Verdeyen 295, NTg 1949, 1 vlg., A f r i k a a n s 105, 112, TT 4,
101, K l o e k e 60, Akademiedagen III 73 vlg., WNT i.v. R, B a c h 136, N e d . d i a l .
36. Zie ook het antwoord van L 5 op Dialectvragenlijst 15. Vaker is betoogd dat de
6

R uit het Frans is overgenomen; zie bv. S c h ö n f e l d § 56 en B l o o m f i e l d 21.
10.
Ik heb dit echter reeds in De Nederlandse dialecten 1941 blz. 36 in twijfel
getrokken. Ook S c h i r m u n s k i 375 vlg. toont voor het Duits en het Russisch
duidelijk de onhoudbaarheid van deze stelling aan.
L. Kaiser deelt in Wieringermeer II 52 mee, dat in de Wieringermeer de huig-r bij
de sprekers niet als een verfijning, maar als een gebrek geldt.
De Meierijse dialecten kennen een suizende r, d.w.z. een consonant die zowel
een sibilantisch als een ratelend tonggeluid doet horen, want terwijl de tongpunt
trilt, is de afstand zo klein dat er tevens een suizend dentaal geluid meeklinkt. Er
zijn Meierijse dialecten waar elke anlautende r aldus klinkt. Zie voor Oss E l e m a n s
22. Op nog groter Meierijs terrein treedt die suizende r op voor oude rr, rz (rs) en
rn: durske ‘meisje’, lantaers ‘lantaren’, snoorze ‘snorren’, dôrs ‘dor’, rzink ‘ring’, rzijp
2
‘rijp’. Van Ginneken wees in H a n d b o e k I 178 de klank ook in andere posities
aan: kurzk, arzk, grzas enz. Volgens hem komt de klank ook voor in Bohemen en
Moravië, Silezië, Griekenland,
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Schotland en Ierland. Het is doorgaans moeilijk uit te maken of de klank zich niet
in r + z of s ontleed heeft.
Er zijn aanwijzingen dat die suizende r oorspronkelijk verder is voorgekomen (let
bijv. op Bommelerwaards durske < deernkîn), tot in Overijsel en Drente. Verdam
Mnl. Wb, 4, 1305 noemt verschillende ww. op moeilijk te verklaren -rsen, die vooral
Westvlaams zijn: meersen, baersen, huersen, gevoersen, claersen, verdiersen; zie
ook meersen ‘een schip meren’, Mnl. Wb. 4, 1307 en poorsen Mnl. Wb. 6, 65; zie
voorts meerzen bij D e B o i.v. en Vlaams godsbaarsege bij S c h ö n f e l d 145.
Opvallend is dat baars ‘bloot’ ook in de Belgische Kempen voorkomt (OV I 195;
C o r n e l i s s e n - V e r v l i e t I 173); zie ook C o r n e l i s s e n - V e r v l i e t i.v.
inspörzen. In verlierzen zal wel een contaminatievorm aanwezig zijn; cfr. § 13. Is
Duurse in Drente te vergelijken met Deurze ‘Deurne’ in N.-Brabant? Zie voor Elburg
V a n d e n B e r g 29. Zie voor fleers WNT 3, 4531. Zie verder O n d e r z o e k 59
2

vlg., V a n d e n B e r g 81, Kath. Enc. I 590, A. Weijnen, De dialecten van
Noord-Brabant 1952, 26-27. A. van Loey, Middelnederlandse werkwoorden op -rzen
VMVA 1958, 647 vlg. bestrijdt Van Ginnekens opvatting van de wvla. vormen op
rsen.
In het Pajottenland, in minstens 24 plaatsen bijv. Edingen, Halle, Bekkerzeel,
Everbeek, klinkt in een aantal woorden de r in anlaut als dr: drugge ‘rug’, dreus
‘reus’, drand ‘rand’, drok ‘rok’, drink ‘ring’. Blancquaert TT 3, 13 vlg tekent de
1

2

verbreiding en waagt een verklaring uit de sandhi ; cfr. H a n d b o e k I 178,
T a a l a t l a s 4, 3 rug, E. Eylenbosch in TT 12, 175 vlg.
In de noordoostelijke dialecten is de r in het algemeen sterk gereduceerd of
verdwenen, vooral voor dentalen (cfr. Album Kaiser 47 vlg.), in Friezenveen wordt
2

r na vocalen tot i (H a n d b o e k I 83-86). N u y t e n s zegt dat in het Twents de r
of niet of met een minimum aan articulatiebeweging wordt gerealiseerd. Uitval van
r voor dentalen komt ook in de Znl. dialecten voor: zwet ‘zwart’, kes ‘kers’. Hoewel
Sexagius het verschijnsel niet vermeldt, zijn er toch al aanwijzingen bij Van Helten,
Mnl. Spr. blz. 200. Zie voor Holland in de 17e eeuw ZT 14. Misschien is de r
aanvankelijk tot j geworden en zijn zo de stijgende diftongen te verklaren die in deze
verbindingen vaak ontstaan.
In het Zeeuws valt r-afval bij enclitica waar te nemen: wee ‘weer’, mè ‘maar’; ook
het Limburgs vertoont dit verschijnsel, bijv. bij meer en hier. In de prov. Brabant valt
de r algemeen af, dus bijv. ook bij

1

In Asten zegt men knoldraope voor knolrapen.
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broer, vuur, deur. Cfr. Album Baur II 168 vlg.; OT 3, 30-31; OT 1, 81-82; OT 1,
191-192; OT 1 218-219; RND kaart 45, 53 en 112; T a a l a t l a s 3, 8 De sporten
van de ladder, 4, 13 staart; T a a l s c h a t 334.

§ 84. Wgerm. l
Lit.: J. Leenen, Tussen ‘oud’, ‘old’ en ‘alt’ HCTD 15, 305 vlg.; W. Pée,
Van al, ol + d of t tot [ut] en [ukt], in Album Verdeyen 291 vlg.; BMDC 12,
17-18; NTg 47, blz. 1 vlgg. en 9 vlgg.; OT 3, 302 vlg.; H a n d b o e k 174;
NTg 33, 64; NTg 47, 5; Rheinische Vierteljahrsbl. 17, 385; Limburgs
Haspengouw 1951, 261 vlg.; PhB 4, 3-8; L.C. Michels, Over het
waarnemen van taalverschijnselen (1946) 10; T a a l l a n d s c h a p 90,
102 vlg. krt 8., A. Weijnen in TT XIII 158 vlg.
Een Duitse l hoort men in het noordoosten, Limburg, bijv. Venraai, de Meierij en
ook bijv. in Zaltbommel (eigen opname). De Westvlaamse l lijkt sterk op de Engelse,
is na velare klinkers vrijwel velaar.
Voor willekeurige consonant wordt in Limburg en soms ook in West-Vlaanderen
en zuidelijk Oost-Vlaanderen de l gevocaliseerd, zodat kalf bijv. als kauf, kaaf
verschijnt en volk als vouk.
De verbindingen al en ol voor dentale ploffer vertonen het volgend beeld: in
Fr.-Vlaanderen en W.-Vlaanderen oe (in en rond Brugge oek of oeg), in de
noordoostelijke dialecten samenval tot ol (voor alt-relicten in het N.O.: BMDC 15,
53 en T a a l l a n d s c h a p 112), in de centrale dialecten en verder in het westen
samenval tot ou (of au, aa, ao, aaë, aoë en palatalisatieproducten); in het Z.O. is
evenals in het Rijnlands het onderscheid van vocaal behouden. Overigens is in het
uiterste oosten de l bewaard gebleven, in de rest van Limburg is die gevocaliseerd.
K. Heeroma, De ou-diftongering in het Nederlands Ts 64, 121 vlg., 138 meent
dat de ou en verwante klanken zich in Brabant uit oe ontwikkeld hebben en vandaar
over Zeeland en Holland verbreid. Aan de door hem in deze streken genoemde
oe-relicten schoer, sjoet, koes, zoe, woe, enz. is het toponiem Woerkem <
Woudrichem toe te voegen; zie ook Ts 65, 17 vlg. Op oude oe te Alfen aan de Rijn
wijst het feit dat de plaatsnaam Nutzhorn (1344 Utzehorn) bij Delmenhorst
vermoedelijk door migratie van de naam Oudshoorn ontstaan is; cfr. Ndd. Wort II
108.
In een indeclinabile als veel valt de l in Zeeland in auslaut af; cfr. RND krt 19
Engeland doet veel. Zie ook K o e l m a n s § 228.
De Ruyter schrijft in 1649 a = al (ibid).
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§ 85. Wgerm. m
Wgerm. m blijft in onze dialecten m. Een enkele maal vindt men wel w of b: beniere
‘manieren’ (OV II 79) en wispel ‘mispel’ (zie OT IV 286 vlg.; wispel komt bovendien
in Boxtel en Someren voor; zie ook H e u k e l s 156-157 en Taalkaart: wens: wuns
OT 2, 251). H e e r o m a 59 vermeldt zworrəf ‘zwerm’. Zie voorts R a s e n T a a l
92. Zie voor m > b ook D e B o n t I § 175 en R. Schützeichel in Deutsche
Wortforschung in europ. Bezügen II (1963) 584-505.
Soms ontwikkelt zich m > n, vooral in auslaut. Zie D e B o n t I § 177; Zichem (K
2

351) heet in RND 4 I 42 ziχə, de inwoners ziχənε.ərs. J. de Brune Emblemata 1661,
102, 156, 232 kent verkleunt. Het WNT VII 3942 geeft kleunen bij van de Venne.
Echter heeft Meenen nog baem = ben en Wervik baemə; cfr. A.P.L. Vermeersch,
De taalschat van het laat-middelnederlandse ‘kuerbouc van Werveke’, Gent 1962,
50.

§ 86. Wgerm. n
In de auslaut verschijnt n als ŋ of ŋt, hoewel niet consequent, in Z.O.-Limburg,
1
2
3
Peelland , Culemborg , Spakenburg en Bunschoten, Soest , Eenmes, L 317 Bocholt
en O 136 Kerksken (bijv. wing ‘wijn’, rung ‘ruin’). Verdere voorbeelden van
ontwikkeling van n > ng vertonen nog pènge ‘puinen’ te Nuenen (TT XIII 13), sköngs
= schuin (adv.) te Mierlo-Hout. J. Pauwels geeft in HCTD XXXI 362 dung ‘doen’ en
zing ‘zien’ voor de omgeving van Antwerpen. Volgens W e l t e r 83 komt de
ontwikkeling van n > ng alleen voor na de gescherpte correspondenten van oude
î, û, ü̂, ē < wgm. ai.
T a a l a t l a s 2, 10 kaart: het gesneden mannelijk paard vertoont drie maal een
ruin-vorm zonder n. Voor andere vbb. van n-afval in auslaut zie men O p p r e l 43.
Bij de infinitief en het voltooid deelwoord van eenlettergrepige ww. als doen, gaan,
zien ontbreekt de slot-consonant geheel in delen van Peelland, het Budels, Zeeland,
Brabant en Vlaanderen. Soms treedt er nasalering van de vocaal voor in de plaats.
Zuidelijke dialecten kennen bij sommige adjectieven in het onz. enk. afval van n:
4
in Hoogeloon zegt men ə schoo kent.

1
2
3
4

Het mat. Willems kent ook wieng ‘wijn’ in Wanrooi.
Th. W.A. Ausems, De taal van het graafschap Culemborg (ongepagineerd) geeft hermeling
‘hermelijn’.
W i n k l e r I 351 geeft noeng ‘nu’ voor Soest; zie ook TT XIII 68 vlg.
cfr. § 119.
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Kaart 16a - Velarisering van N

Cfr. RND krt 10 gaan gieten, 41 gaan zoeken, 70 gaan werken, 101 niets te zien,
103 ik heb ..... gezien, 108 doen, 111 niet gedaan, 127 meegegaan ben; T a a l a t l a s
2, 10 het gesneden mannelijk paard; O n d e r z o e k 66-67; S c h r i j n e n 52-53; Ts
30, 125; N n l . T o n g v . afl. 2.
In West-Vlaanderen vindt men in auslaut de ontwikkeling van vocaal + n >
genasaleerde vokaal: mã, vã, bē͂ə (TT XVI 171).
Na a en velare vocalen wordt de verbinding n + dentaal (nt, nd, ns, nz)
gepalataliseerd (bijv. hantj) in Midden-Limburg. Overigens treden met uitzondering
van de noordoostelijke en de Brabantse dialecten velariseringen (als hankt en hank)
op verspreid door het hele taalgebied, bijv. in delen van N.- en Z.-Limburg, Holland,
Zeeland, Belgisch-Bra-
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bant, de Kempen, Z.-, W.- en Frans-Vlaanderen. Na voormond-vocalen wordt deze
verbinding ng in Het Gooi, plaatsen in Zuid-Holland ([ənEŋhɔut]) ‘een eind hout’ te
Molenaarsgraaf) en heel het oude Brabant (ik las in Brab. Nieuwsblad, verschijnende
te Roosendaal, 11 Jan. '52 in een kleine advertentie: kelderwing f 22.50), grote
delen van Limburg, en Frans-Vlaanderen. Andere voorbeelden van velarisering zijn:
fonks ‘fonds’ te Leiden (Leids Volksleven z.j. 92), kiengeren ‘kinderen’ te Urk (DB
XII 121), kengder ‘kinderen’ te L 244 (BN 17/4), vorrəng < vooreind (V a n d e
W a t e r ), vengster ‘venster’ te Zandvoort (TT XIII 203), enggat ‘eindgat’ (duiker over
een sloot) te Oirschot (BN 16/18), enkanger te Urk (D.B. XV 184). Te Spakenburg
spot men met Scherpenzeel: de sjaopharder van sjarpezeel sjeert z'n sjaopen dat
't zunt en sjangt is. Zie voorts D e B o n t I par. 181, J. de Vries in Ts 48, 170-171,
G. Kettmann, Die Sprache der Elbschiffer II 1961, 469 (voor verdere literatuur),
MCC nr. 13 blz. 13, en vooral A. Weijnen, Velarisering van n na palatale klinkers
M.N.C. III 13 vlg. (met kaart). Nd wordt nj in Midden-Limburg en hier en daar in het
Zuiden van Zuid-Nederland, bijv. Aalst en het Pajottenland. Het ploffer-element
verdwijnt vooral in de combinaties met de voormond-vocalen vaak geheel: vinge,
vinje, vinne. Ook verdwijnt soms het nasale element volkomen (ajjer ‘ander’ bijv. in
Kassel en Wormhout; zie ook OT 3, 220). De mouillering van de dentaalgroep leidt
in Z.-Nederland (Pajottenland, Brussel, Hasselt, Maaseik, Stockhem) tot palatale
affricatenverbindingen (niesklanken): n'ts' en n'dz'.
2

Cfr. H a n d b o e k I 60-61; OT 2, 26-28; OT 3, 212 vlg.; J. van Ginneken, De n
+ dentaal OT 3, 309 vlg.; R a s e n T a a l kaart 2; OT 3, 315, 220, 316; H e e r o m a
96; O n d e r z o e k 73-74; J. Sinninghe, Utrechtsch Sagenboek 262 (mings ‘mens’);
5

RND krt 5, 57, 59, 73, 80, 136; S c h ö n f e l d 74 (verdere lit. aldaar p. 269); V a n
V e e n krt 1 hand; OT 7, 343 vlg., HCTD 18, 295; K l o e k e 167-168; R o u k e n s
288-291; W e l t e r 81-83, 166 vlg., 171, K. Heeroma, Nasalering en mouillering,
NTg 52, 129 vlg.
S c h ö n f e l d geeft materiaal betreffende de ouderdom. Ik wijs nog op een tekst
uit een Helmonds cijnsboek van 1381: ex platea dicta Eyngstraet ... super finem
5

dictam dat hoghe en bi vongnessen in E. Verwijs, Bloeml. Mnl. dichters I 181. Zie
voor Delft H e l l i n g a 175 en voor 1478 Jan van bong in S.G.W. van der Meer,
Venloer Stadttexte 1949, 71. Voorts zie men Mnl. Wb. i.v. blonc; in het mhd. dateert
de overgang van nd > ng van ± 1300, in Keulen van 1345; cfr. Zs für
Mundartforschung 1942, 38, 49 vlg. Zie ook NTg 52, 133 en Rooth in
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Mnd. Mitt. 16-18, 38. H.M. Heinrichs wijst in Niederdeutsche Mitteilungen 1952 p.
30 Theodericus van der Eynghe te Deest in 1316 (1321 Theodericus anden Eynde),
Godelingis te Alfen (Geld.) in 1316 en de afwisseling van Gingerie en Ginderich
(Kreis Mörs) in 1399. Het Mnl. Wb IX 671 geeft vlonger ‘vonder’ te Schiedam in
1435. B. van den Berg TT XIII 203 geeft een hypercorrect handt ‘hangt’ in Haarlems
van 1542-1547. J. Daan geeft in TT XIII 68 vlg. voorbeelden uit Lekkerkerk van de
18e eeuw.
In Holland en Zeeland is nd onder rekking van de voorafgaande vocaal soms
geheel verdwenen. De verdere verbreiding in elkaar is een gevolg van Hollandse
expansie; cfr. K. Heeroma in NTg 1942, 218-222 en NTg 1944, 61; voorts OT 7,
343 vlg. en NTg 36, 255-256 en P é e II voor D 1 en K 94a. Voor de ouderdom zie
men bijv. 's Gravesae in Hofwijck 1783 en lae en mae bij Montanus; cfr. C a r o n
61.
Van Haeringen NTg 54, 209 noemt maen voor manden uit 1476 voor de omgeving
van Gouda. Moderne voorbeelden zijn strao < strande en mao < mande. Zie hiervoor
nog K. Heeroma in NTg 52, 129 vlg., die meent dat deze ontwikkeling via mouillering
heeft plaats gehad. Hij wijst op nholl. joon, mv. joos, Gron. joanje. Maar is die
Groningse vorm geen verkleinwoordvorm? Ook de door hem genoemde
Scheveningse meervoudsvorm maje bewijst niets.
Ingwaeoons is de reeds oude uitval van n voor s en þ, waardoor vormen als uis
‘ons’ ontstaan; cfr. S c h ö n f e l d 28. Voor goes ‘gans’, dat nu blijkens T a a l a t l a s
3, 15 ganzen in het Nederlands niet meer voorkomt, zie men Ts 53, 299 en Ts 54,
87. In de zuidoostelijke dialecten, in het expansiegebied van Keulen, maar ook
elders, komt een jongere uitval van n vóór s voor; cfr. S c h r i j n e n krt 9 en blz. 55,
K l o e k e 177, Kloeke in Festschrift Borchling 338 vlg., Leenen in HCTD 15, 312
vlg., Limburgs Haspengouw 1951, 261 vlg. Zie verder voor uitval van n voor spirant
§ 92.

§ 87. Wgerm. ng
Na palatale vocalen vindt men mouillering tot nj of j in O.-Vlaanderen, zuidelijke
delen van Brabant, Tongeren en omgeving, Frans-Vlaanderen. Men vindt zelfs nd
of loutere n in Klein-Brabant en omgeving. S c h ö n f e l d 74 Opm. 6 vermeldt de
overgang ng > nj ook als Fries en als Hollands. Na andere vocalen vindt men
overgang tot w in Frans-Vlaanderen en het gebied tussen Leie en Schelde: ejje
dieje ‘enge dingen’, lawwe towwe ‘lange tongen’. Ik vond nog een relict in de vorm
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oeër ‘honger’ op Zuid-Beveland. Heeroma in Ts 69, 263 vlg. en Ts 71, 211
constateert in het algemeen overgang van ng > nj in het Fries, het Hollands, het
Utrechts en het Gronings. Cfr. R a s e n T a a l 14, 15, 30, 74, 75; OT 3, 212 vlg.;
RND kaart 71 in zijn vinger; OT 7, 343 vlg.; OT 10, 19. Zie voor ng > nz S c h ö n f e l d
74, Opm. 4.
Overgang van -inge > -ege vindt men in het Zeeuws, het Overijsels en het Gronings
(regeerege, vervarsege, Grönnege; cfr. D e V i n 33, DB XV, 174 vlg.). Ook Vlaams
-egem gaat op -ingaheem terug. Het verschijnsel is ook Nederduits.
Voor het Gents leest men VMVA 1907, 649: ‘Bij den samengestelden medeklinker
ng is de g niet stom, maar wordt duidelijk gehoord.’
Soms gaat ŋ op franse nasalering terug; H o u b e n 174. Ook B l o o m f i e l d 25,
3 zegt dat genasaleerde Fra. vocalen bij ontlening bij sommigen vocaal + ŋ worden.

§ 88. Wgerm. w en
In anlaut is de w in het Noorden dentilabiaal, in het Zuiden (en bijv. ook in
2

Ooltjensplaat, Zandvoort, Katwijk en Noordwijk) bilabiaal; cfr. Handboek I 40;
K a t w i j k 96; S c h ö n f e l d 45; L a n d h e e r 2; D o l s XXXIX; BMDC XXI 36; TT
XIII 19; W i n k l e r II 117; RND o.a. krt 129. In bijv. Waalwijk hoor ik nog zeer duidelijk
een bilabiale w. Echter meent P e e t e r s 91 dat in Venlo de aard van de w niet
verschilt van de noordelijke. Waarschijnlijk zijn er - volgens hem - zelfs Venlonaren
die ook in andere posities een dentilabiale w uitspreken. Kaiser deelt in
Wieringermeer II 55 mede, dat in de Wieringermeer de bilabiale w vooral werd
aangetroffen bij Zeeuwen, West-Brabanders en Zuid-oosthollanders.
De oude verbinding wr verschijnt in het algemeen als vr. D e B o n t I § 156 somt
dialecten op waar wr > vr werd. De Veenkoloniën hebben echter nog wr; cfr.
S c h u r i n g a 83. Katwijk kent naast vr (en fr) ook wer; cfr. O v e r d i e p 96 en
S c h ö n f e l d 45.
In het Westvlaams, Zeeuws en Strandhollands vindt men in enkele woorden afval
voor donkere vocalen (bijv. oore ‘worden’); cfr. W i n k l e r II 217; Ph. B 2, 37 vlg.;
OT 9, 181; Mnl. Wb. i.v. Oensdach; D e B o i.v. oekeren, oeläärzen, oensdag.
C o r n e l i s s e n - V e r v l i e t i.v. oekeren; V a n L o e y II 101; G.J. Uitman, Hoe
komen wij aan onze namen? 1941, 167 vermeldt een geslachtsnaam Van der Ostijne.
In Bergen op Zoom zegt men œ̃sdrecht ‘Woensdrecht’. Die afval vindt ook plaats
voor u. D a a n 141 vermeldt ulleke ‘wulken’; zie ook Ts 70, 264. In
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St.-Willibrord vond ik eene julp voor een bep. watervogel. Aan de kust komt soms
afval voor e voor: ech ‘weg’, el ‘wel’; cfr. D e k 30; K a t w i j k 96;
2

R e g e n b o o g k l e u r e n 29. In Holland is de w ook gemakkelijk in de anlaut van
een tweede samenstellend deel verdwenen. Abcoude ontstond uit Abekewoude,
Perkou is de volksuitspraak voor Berkenwoude (dialectvragenlijst 15 K 15). Papsouse
weg ontstond uit Abtswoudse weg; cfr. J.A.J. Jousma, Oudheid van Vlaardingen
1947, 109. Ter vergelijking: ofri. unde ‘wonde’, unechêd gewoonte unat = woont,
unnen wonnen, urden werden, urpen wierpen; cfr. G.A. Nauta, Oudfriesche
woordenlijst 1926 passim.
Blijkens T a a l a t l a s 2, 4 tarwe gaat w in v (ausl. f) over na r in grote gebieden
van Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg, de Kempen, Belgisch-Brabant,
O.-Vlaanderen en op de grenzen van Frans- en West-Vlaanderen. Zie ook Gronings
baarf, baarve, O n d e r z o e k 162 en V a n V e e n 74. Na l is de ontwikkeling
soortgelijk. Kaart zwaluw OT II 251 verraadt bovendien f- en v-vormen in het
Noordoosten. Daarentegen hebben de zuidelijk-centrale en zuidwestelijke dialecten
m (zwalm en derg.); zie voor deze m ook D e B o 578 en 1227 i.v. zeelm ‘zenuw’.
In het Gents gaat in het algemeen na l of r w in m over; L i e v e v r o u w - C o o p m a n
blz. 34. VMVA 1907, 649 geeft: zwoalm, zeelm (zenuw), peulm, geelm.
De u als tweede element van een diftong en de intervocalische w worden tot v
(ausl. f)in centrale Belgische dialecten en om zo te zeggen in het hart van Nederland.
Het Utrechts heeft kluiven voor ‘kluwen’ (cfr. ook J.R.W. Sinnighe, Utrechtsch
sagenboek 1938, 261); het Waalwijks kent doef ‘duw’; Het Gooi kent spijve ‘spuwen’;
cfr. Nnl T o n g v . afl. 2, 172. In Utrecht hoorde ik aptsvoude voor ‘Abtswoude’;
Z.-Holland kent douwe-doof-gedoove (NTg 1951, 280). ‘Eeuw’ in het mat. van 1895
kent ausl. f in Laren (Gooi), Heerlen en Sittard (eev); ‘sneeuw’ kent in hetzelfde mat.
ausl. f in Laren (Gooi) en Hilversum. Groningen kent maif ‘meeuw’. Voor gevallen
in Hulst zie men Jrb. Oudh. Kring De vier ambachten 1932, 155, te Brugge PhB 2,
37 vlg., te Leiden T a a l l a n d s c h a p 64. Zie voorts RND krt 79 brouwer;
O n d e r z o e k 162; Ts 46, 222; H o l l . E x p . 116; NTg 47, 14; NGN 14, 191-192.
Ouderdom: Utrechts dooven duwden in 1696; cfr. Ts 46, 216. Het type spreef vindt
men ook rond Saarbrücken; cfr. F o e r s t e 27-28.
Het hart van Nederland kent ook ontwikkeling van w tot v in andere posities; cfr.
O n d e r z o e k 162. Zie ook Heeroma, Onl. taalproblemen 305. Afzonderlijk staan
Utrechts verachtig (J. Sinnighe, Utrechtsch
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Sagenboek 261) en van ‘want’ als Gronings en Westvlaams (Ter Laan i.v.; A.
Lootens, Oude kindervertelsels in den Brugschen tongval 1868, 26, Winkler (vb.
van wvla.).
Na voormondvocalen verdwijnt de ṷ in het oosten van Nederland. Daar
beantwoordt aan nieuw: nij, aan wouwer uit Midden-Noord-Brabant wijer; cfr.
H e e r o m a krt 29 nieuw; N n l . T o n g v . afs. 2, 171 vlg. (voor huwen, spuwen,
sneeuwen); NTg 47, 14; S c h ö n f e l d 46.
Passim komt in enkele woorden overgang voor van anlautende w in m (mispel
‘wesp’; cfr. OT 2, 253; Hasselts moow ‘waar’; cfr. G r o o t a e r s - G r a u l s 171) of
b (boo ‘waar’ in het Tongers. Zie ook D e B o n t I § 158, L a n d h e e r , § 39, 4 en
D e V i n § 31). Het woord wijnbeer wordt tot mimerte in Belgisch Limburg en bimele
in Eupen; cfr. LB 1924, 85. Zie O p p r e l 32 voor vbb. buiten Limburg. In Fijnaart
ken ik het versje
wij mijke nie, voor niemand nie
maor wel voor karren en waoges

Andere voorbeelden vertonen weisbrame ‘wenkbrauwen’ in Terhei (H e e r o m a
69) en moensdag voor Woensdag in Alphen, Dreumel en Hedel (Ts 1936, 148 vlg.);
zie ook PhB 2, 37 vlg.
In Hasselt valt auslautende w gemakkelijk weg; cfr. G r o o t a e r s - G r a u l s 326.
Voor uitval van w na begincons. zie men B o e k e n o o g e n i.v. dors en overdors,
NGN 6, 101, O n d e r z o e k 54 (kaot i.p.v. kwaad). Naast dwaas komen ook w-loze
vormen voor; cfr. Mnl. Wb. en WNT i.v., V a n W e e l 96 en PhB 1, 46.
De overgang van wi, we > u is vnl. oostelijk. DB XI 77 geeft nog swul i.p.v. sul in
Het Gooi. Voor wi zie Noordhollands Twisk, Westvlaams swilk; cfr. S c h ö n f e l d
45, OT 2, 52. Voor noordoostelijk betuun ‘schaars’ < between ‘bij tweeën’ zie DBNS
2, 61. Zie over tusschen K. Bischoff Zu niederdeutsch twisken, twischen: tüsken,
tüschen in Niederdeutsches Wort II 1-16.
Enkele woorden vertonen nevenvormen met anlautende g in het Z.O. van ons
taalgebied: gije ‘wieden’, get ‘iets’, goensdach ‘woensdag’, galm ‘walm’. Waarschijnlijk
heeft men echter in de eerste drie gevallen met andere woorden te doen; cfr. R a s
e n T a a l 31, W e l t e r 6a; BMDC 15. 5; Ts 55, 148 vlg.; M a z e r e e l p. 26;
O n d e r z o e k 56; Ts 56, 257. Voor ontwikkeling van w of ṷ tot g (ausl. ch) in andere
posities zie men R a s e n T a a l 31; zwalch voor zwaluw komt voor in
Midden-Limburg; cfr. OT II 251 vlg.
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Het Gronings kent nog een overgang van ouw- > oud-: troudn, boudn; cfr. TT 3, 22.
Zie voorts R a s e n T a a l 92-93, PhB 2, 37 vlg.

§ 89. Wgerm. j
Wgm. j ontwikkelde zich in het ownfrk. tot g voor beklemtoonde palatale vocaal; cfr.
S c h ö n f e l d 74, V a n L o e y 2, 100. Zie voor de verdeling der jij-, gij- en ij-vormen
§ 165.
In geheel Zuid-Nederland is de j-weggevallen in juffrouw en jeuken (E. Blancquaert,
2

Practische uitspraakleer § 37). In het Frans-vlaams verschijnt jegens als egen.
Voor nieuwe zuidelijke gevallen waar g (ch) uit jongere j ontstond, als muug ‘moe’
zie men R a s e n T a a l 91, A. Weijnen, Taalkaart moe (vermoeid) OT 8, 159-160,
P.J. Meertens, Taalkaart moe OT 9, 59 vlg., RND zin 98. K. Heeroma,
Oostnederlandse taalproblemen 301 vlg. noemt ook enkele gevallen doch betwijfelt
het klankwettig karakter. Vgl. meigen ‘maaien’ te Assen in 1556 (DBNS IX 98). Zie
ook T a a l l a n d s c h a p 59.

§ 90. Franse zj
De zj van de Franse leenwoorden wordt niet alleen vaak sj of z of s, maar in de
zuidelijke Brabantse en Vlaamse dialecten ook dj of dz: djuin ‘ui’, djaloes ‘jaloers’;
cfr. TT 2, 13-14, T e i r l i n c k 245, D e B o 207 vlg.

§ 91. De glottisexplosief
Lit.: D e V i n 63; L. Grootaers, Wisseling t-k-stembandocclusief in: LB
36, 40 vlg.; OT 3, 385; Ts 61, 142; OT 6, 285; Tilligte III 26-27; K l o e k e
83; RND krt. 135 (I 31a); W. Pée, De stembandokklusief in Zuid-Nederland
TT 6, 137 vlg.
Een glottisexplosief treedt op de syllabe-grens in sommige dialecten in de plaats
van k of tj: [mεr?en] ‘merken’, [lε?e] ‘lekker’, [lα?e] ‘latje’. Het verschijnsel komt zeer
verspreid voor: plaatselijk in Zeeland, grote stukken van Vlaanderen, hier en daar
in de Kempen, bijv. te Lommel, Zeelst, Luyksgestel en Bergeik (Het Loo) - in
laatstgenoemde beide plaatsen volgens de beantwoorder van dialectvragenlijst 15
te L 280 en L 281 - en voorts in Roden, Roderwolde en Lieveren in Drente en in
Vaassen (F 129). Grootaers wijst voor andere talen op
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een relatie tussen de glottisexplosief (of k) en een bepaalde intonatie. In het Deens
en sommige Westduitse dialecten schijnt de glottisexplosief met name uit een
bepaalde muzikale intonatie ontstaan te zijn.
Men leze thans ook O. Leys, Sporen van vokaalbreking en stemband-occlusief
in de Zuidnederlandse naamkunde HCTD XXX 45-62.

§ 92. Nasalering
Blancquaert is van mening dat in het Zuiden het Oostvlaams en het Brabants
opvallend voor m en n nasaleren; cfr. V o l k s t a a l 28. Zie voor het Antwerps: L.
Grootaers, De neusklinker in het Antwerpsch dialect in: Lode Baekelmans ter eere
2

1946; voorts H a n d b o e k I 123; B r e d a 20; OT 10, 204; J. Leenen Kempische
dialecten in: Stan Leurs, De Kempen 17 vlg. noemt het verschijnsel
Vlaams-Antwerps-Westnoordbrabants. Ook het Noordoosten kent het (zie bijv.
S a s s e n 41-47) en, naar ik meen, ook het Westland.
Terwijl Grootaers experimenteel vaststelde, dat in het Antwerps de consonant
zelf ook bleef bestaan, zegt Faddegon in Album Kaiser 26-30 dat in Amsterdam de
n voor spirant, zoals ook wel elders, vervangen wordt door nasalering van de vocaal.
Heeroma noemt in Hand. v.h. 23ste Ned. Philologen-congres 1954, 19-21 de
nasalering Ingvaeoons. Zie echter ook § 86.

§ 93. Mouillering, palatalering, palatalisering en assibilatie
Lit.: Ts voor taal en letteren 27, 304 vlg.; J. v. Ginneken, De correlatie
van harde en weeke medeklinkers in het Oud- en Nieuwnederlandsch
OT 3, 302 vlg.; J. v. Ginneken, De oudnederlandsche umlaut en de
mouilleering OT 3, 212; J. van Ginneken, De consonant-mouilleering in
een groep Nederlandsche dialecten OT 3, 185; M. Carême, De mouillering
in de Zuidnederlandse dialecten I Westgerm. a of â vóór de verbinding n
+ dentaal, LB XL (1950) 113 vlg.; W. Verstegen, D na n en l in een groep
Oostlimburgse dialecten TT 5, 164 vlg.; A.P. Kieft, Assibilatie in het
Nederlands NTg 38, 172; A.P. Kieft, Gutturalisering en dentalisering in
het Nederlands, NTg 38, 111; OT 2, 26.
K. Heeroma, Nasalering en mouillering NTg 52, 129 vlg zegt: ‘het Frankisch heeft
evengoed mouilleringsverschijnselen gekend als het Ingweoons’. Met name vindt
hij -tje < -kîn veeleer Frankisch dan ingvaeoons.
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Men heeft een mouillering die afhankelijk is van bepaalde medeklinkercombinaties
en sterk begunstigd wordt door een palatale klinkeromgeving. Deze concentreert
zich volgens Kieft in de Zuidlimburgse dialecten, maar deze localisatie schijnt ons
wat te beperkt. De mouilleringsgebieden die Carême voor wgerm. a of â voor n +
dentaal vindt, zijn de streek rondom Aalst, Brussel en omgeving, Oost-Limburg langs
de Maas. Van Ginneken kent de volgende: 1e rond Looberghe in Frans-Vlaanderen,
2e van Dendermonde tot Leuven, 3e twee Limburgse gebieden. Eensdeels voltrekt
zich de mouillering of palatalisering, eventueel met neusklanken en assibilatie als
gevolg, bij velaren, bijv. rond Aalst en Leuven, op de linker Maasoever, in
Midden-Limburg en in Frans-Vlaanderen. Maar veel algemener is de palatering of
palatalisering, eventueel met als gevolg neusklanken en assibilatie, bij de
dentaalverbindingen (lt, ld, ls, nt, nd, tt, td, ts), waarbij Van Ginneken, waarschijnlijk
niet geheel ten onrechte, een palatale vocaal in de omgeving als noodzakelijk
onderstelt: wiljtj, monjtj ‘maand’, kinjtj; zie ook § 86. Het mouilleringsgebied is
vermoedelijk eertijds groter geweest; cfr. Eigen Schoon en de Brabander 21, 390
en TT 5, 121. Carême wijst er op, dat rond het ‘mouilleringsgebied’ ook nog een
gebied met i-epenthese en umlaut voorkomt; deze zijn nl. gevolgen van de
mouillering. Speciaal in Nederlands Midden-Limburg komen deze palateringen ook
voor na labialen en velaren: he luiptj, geuftj, rouktj, maaktj. W e l t e r 159-171
verklaarde de mouillering uit de stoottoon. Maar volgens Carême ontstaat in het
algemeen de stoottoon door woordverkorting, en die komt volgens hem zelf uit de
mouillering voort.
Heeroma wijst er op dat de mouillering van nd > nj eigen is aan bepaalde zuidelijke
dialecten, maar in de 17e en 18e eeuw ook Hollands geweest moet zijn: hiervan
getuigen banjer < bander, plunje < plunde, granje < grandi en woorden met
hypercorrecte ng voor nj.
In het Ingvaeoons vertoont het proces een heel ander karakter. Daar hangt de
mouillering af van het palatale karakter van de vocaal. Maar bovendien is het daar
nergens bij palataleringen of palataliseringen blijven staan, doch er zijn affricaten
ontstaan, waarna soms weer het eerste deel verviel (assibilatie). Het proces voltrekt
zich daar praktisch alleen bij velaren: nholl. sermen ‘kermen’, vla. blessen ‘blekken’,
vla.-ze. heinze ‘hengsel’; zie ook TT 5, 172-175. Heeroma ziet ook in bunzing en
uuts ‘pad’ een voorbeeld; cfr. TON, Toelichting bij afl. III 49-50. Een vb. bij een
dentaal levert Waas enze ‘eend’. Zie voor assibilatie van g > z in Z.Ned. A l b u m
B l a n c q u a e r t 291 nl.
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uuze ‘mikken’ < ogen. De assibilatie (ook wel zetacisme genoemd) is ook algemeen
Nederduits en komt ook voor in het Z.W. van de Harz en Westfalen; cfr. H. Wesche,
Zetazismus in niedersächsischen Flurnamen, Indogermanica, Festschrift Krause
1960, 230 vlg. Overigens komt deze assibilatie nog verder voor. Oerle bij Eindhoven
kent ook ts < k (D e B o n t I 232). Een hele lichte mouillering van dentalen, zodat
ik geneigd ben te spreken van welke consonanten, doet zich voorzover ik zie na
korte (en verkorte of merkwaardigerwijze kort gebleven) vocalen voor in de Meierij
en omgeving; vgl. voor Poederooien en Aalburg TT II 63. Ik vond zo'n weke ḷ bijv.
in Mill en Oss. Voorts wijs ik op Astens vaḍər, waṯər, baṣ ‘baas’, bóṇə ‘bonen’, nóḷt
‘naald’, hóṣṭ ‘haast’ en Ottersums gi-j mòḷṭ, nòḷṭ. E l e m a n s 37 spreekt hier van
fonemen die een groter gespannenheid en een begin van palatalisatie vertonen; ze
komen alleen voor voor j, l, n, s, t, z, maar niet noodzakelijk. Voor het Graafs zie
men J a c o b passim.
Zie ook § 71.
Mouillering kan, zoals we zeiden, leiden tot dentalisering en assibilatie. Volgens
veler mening komt ook de velarisering uit de mouillering voort; zo zou k ook uit
gemouilleerde t kunnen ontstaan; cfr. NTg 1944, 11; 1945, 172 vlg. Zie verder § 94.

§ 94. Velarisering
Lit.: A.P. Kieft, Gutturalisering en dentalisering in het Nederlands NTg 38,
111 vlg.; Ts voor taal en letteren 27, 304 vlg.
De velarisering doet zich voor bij de ontwikkeling van ng < n, van ngt, ngd < nd (cfr.
§ 86) en bij de oude ld (cfr. § 84), ook bij de overgang van labialen en labiodentalen
in velaren (cfr. R a s e n T a a l 93) en sporadische overgang van t in k (cfr. § 93
en R a s e n T a a l 90).
Terwijl van Ginneken nj en ng als ontwikkelingen van resp. weke en harde n
beschouwt (hiervoor pleit dat bijv. nog in Aalst, het Pajottenland, Brussel, Hasselt
en delen van Limburg de ontwikkeling van de nd duidelijk verschilt, alnaargelang
palatale of velare vocaal voorafgaat; cfr. OT 3, 302 vlg.), zien de meeste
onderzoekers nd > nj > ng. Dat is de mening van W e l t e r 166 vlg., Frings DDG 5,
195, S c h r i j n e n 46, G r o o t a e r s - G r a u l s 215, Kieft in NTg 38, 172,
V e r s t e g e n in TT 5, 164 (die ook de velarisering bij oude ld aldus opvat) en
Carême, die in LB 40, 125 [spøŋs] uit mouillering plus stoottoon verklaart. Het is in
ieder geval opvallend dat in het Noordoost-
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luiks nd na velaren tot n wordt en na palatalen tot ng (W e l t e r 81-83; zie ook
W e l t e r 166 vlg.).
Heeroma beschouwt in NTg 1942, 218-222 de velare nassaal als gevolg van de
nasalering van de vocaal. In zijn voordracht Nasalering en mouillering in: Hand. v.h.
23ste Ned. Philologen-congres 1954, 19-21 ziet hij echter ng uit nd via een
mouilleringsfase nj ontstaan. Zijn kroongetuigen zijn mv. maje in Scheveningen en
joei ‘jongen’ in Scheveningen en Vlaardingen. Het eerste kan echter aldus ontstaan
zijn: mande > maade > maaje, of als mv. van ma met j als hiaatdelger (cfr. koeien
en derg.); joei kan evengoed bewijzen dat ng > nj werd. Bovendien zijn er bij dit
woord allerlei ontwikkelingen te verwachten; cfr. A.A. Verdenius, In de Nederlandse
taaltuin 1946, 32 vlg.
Bij de vocalen zijn sommige ontrondingen (zie § 65) ook als velariseringen te
beschouwen. De ontwikkeling van o < e in bijv. kottel is eer dissimilatie dan
velarisatie. De zuidwestelijke dialecten, inz. het Zeeuws, hebben een sterk velare
articulatietendens, die ongeveer i > e, e > a en a > o maakte; cfr. S t r e e k t a l e n
72.

§ 95. Metathesis en dissimilatie
sp. In woorden met oude sp (mispel, kwispel) hebben vooral dialect-gebieden in het
centrum van het taalgebied, als westelijk Noord-Brabant, in in- en auslaut ps (Nipse
bij Roosendaal uit oud Nisipa); cfr. OT 2, 301; OT 7, 79 vlg.; OT 7, 112-113; OT4,
286-288; O n d e r z o e k 82; R a s e n T a a l 11 (daartegen Grootaers in HCTD
10, 188-189). De vorm Nipsse dateert al van 1583 (Jrb. De Ghulden Roos VIII 158).
ps. Woorden met oude ps (wesp, rups) in inlaut vertonen sp voornamelijk in
Zeeland, Zuid-Holland en zuidelijk Brabant. In een bij F.F.X. Cerutti, Middeleeuwse
rechtsbronnen van stad en heerlijkheid Breda I 1956 als nr. 133 voorkomend stuk
over een kosterij van Oosterhout van 1327 komt geregeld de naam Phillisp en var.
voor. Voor lit. zie men verder de vorige alinea.
r + doffe vocaal. In het Nederlands verspringt r, gevolgd door doffe vocaal vóór
tautosyllabische dentaal, achter de vocaal; vgl. hgd. Brust: ned. borst. Voor de
metathesis in het suffix -eres zie men S c h ö n f e l d 51, Opm. 2. In oostelijke streken
werkt de tendens minder. Ten oosten van de Benrather linie heeft men dresje
‘dorsen’; cfr. V a n d e n B e r g 80. Het Gronings kende rond 1776 nog wrusselen
‘worstelen’; cfr. DBNS 5, 81. Het woord bred komt met r vóór de vocaal voor in
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het Limburgs en in het noordoosten; cfr. T a a l s c h a t 334, G a l l é e 7, T e r L a a n
132. De zuidwestelijke dialecten gaan het verst en kennen de metathesis ook voor
heterosyllabische dentaal; vandaar Vlaamse vormen als terden voor treden; zie §
164. De kaart van sport (T a a l a t l a s 3, 8 en O n d e r z o e k 86) vertoont nog
vormen als sproot in het Z.O.; de vormen met metathesis komen hier opvallend ver
voor. Zie voorts T a a l a t l a s 1, 12 kikvors, 1, 14 gras, S c h ö n f e l d 50. F o e r s t e
p. 45 meent ook een vb. van die r-metathesis in anlaut te geven. Voor overgang
van min beklemtoond -recht < -ərt zie men S c h ö n f e l d 51, Opm. 1.
De metathesis van wart > wrat localiseert Heeroma in een groot deel van het land,
echter niet in het noorden en zuidwesten. (Ts 56, 260-262; zie echter ook Germania
2, 83 vlg.).
Zie ook K. Heeroma, Metathesierung und Demetathesierung in: Rheinische
Vierteljahrsbl. 21, 45 vlgg. Hier wordt voor de metathesis zowel Keulse expansie
als een Vlaamse kern aangenomen. Zie voorts TON, Toelichting bij krt 1-10, 52.
Korte vocaal + r of l + velaar of labiaal. In deze verbinding kennen enkele dialecten
in Midden-Limburg en zuidoostelijk Noord-Brabant verspringing van de r vóór de
vocaal; in die streek komen ook overgangsvormen voor. Men vindt bijv. i.p.v. kerk
e

e

e

niet alleen krek, maar ook kérr k, kérrek, k rrék en k rek. Zie R a s e n T a a l 57
vlgg. Ik ken in Heithuizen wərekkə ‘werken’; zie ook OV II 231, i.v. verke(n), OT 2,
52-55 en S c h ö n f e l d 51 Opm. 2. Voorts noteerde ik pröke ‘porken’ bij G a l l é e
i.v. en de uitspraak brəgaaik voor Bergeik. Bij S c h ö n f e l d 51 Opm. 2 blijkt in het
toponymisch tweede deel -dorp de metathesis wel zeer verbreid te zijn; zie ook nog
Echtrop bij Schoorl (NGN 7, 52) en de Utrechtse familienaam Sontrop. Zie voor de
verbreiding in Duitsland (zuidelijk tot de Lippe) F. Walters kaart in Verbreitung der
Ortsnamen auf -trup (Bochum, Ein Heimatbuch Bd. 4, 11).
rl. In de Noordbrabantse toponymie vindt men voorbeelden dat waar in ss r en l
opeenstoten, ze van plaats verwisseld zijn. Zo ontstonden Tongelre en Waalre; zie
verder V a n L o e y II 52, S c h ö n f e l d 52; zie ook H o u b e n 172; zie ook voor
Wouw Gh. Roos, 22, 102.
r + heterorgane cons. + ə + l. Deze verbinding gaat min of meer regelmatig over
in l + cons. + ə + r in verscheidene Limburgse, Meierijse, Zuidbrabantse, Betuwse
en Oostvlaamse dialecten. Zo ontstonden kelver < kervel, ölger < örgel. In Tilburg
was een oud gezegde: èrem kölver zonder ölger (omdat er geen orgel in de kerk
was). Men vindt
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ook vbb. in Zeeland. Zelfs is wallüvür < wervel Zandvoorts (BMDC 21, 37). Cfr. OT
II 52 vlg. (over krt dorpel). H o u b e n 172, OV II 173 S c h ö n f e l d 52, O n d e r z o e k
88; R o u k e n s 305 geeft in porvel < pulverem een geval van metathesis in
omgekeerde richting. Zie ook Weijnen in TT XIII 158 vlg.
səl. Het Noordhollands en Strandhollands kennen al sinds de ME metathesis tot
ələs of əls, bijv. Katwijks dekkələs; cfr. Schönfeld 52; BMDC 21, 37; H e e r o m a
96. Bij Crena de Iongh heet het § 26 een algemeen Hollands verschijnsel. Zie voor
het verschijnsel rond Keulen A l b u m B l a n c q u a e r t 93.
Voor metathesis van s en n zie men DBNS 8, 36, van dn en nd DBNS 8, 40.
Dissimilatie van r - r tot r-l treedt op in Zuidlimburgs reegel ‘reiger’, karpel ‘karper’,
sperbel. Zie ook T e u c h e r t 438.
Dissimilatie van l - l tot l-r komt in Brabant, Antwerpen, delen van Vlaanderen en
Zeeland tot aan de Panninger zijlinie voor: sleuter, lepper enz. Zie T e u c h e r t 266,
438.

§ 96. Paragoge epenthese en aphaeresis
De t-paragoge is zeer verbreid; cfr. N e e r l a n d i c a 72 vlg. en T a a l a t l a s 5, 1
en 2. Paragogische t vertoont temst voor melkzeef in W.-N. Br. en Overflakkee
(T a a l a t l a s ). B o e k e n o o g e n heeft scheeft voor scheef. T e u c h e r t 422 noemt
de paragog. t in N. Beveland en de prov. Antwerpen. Zie voor d-epenthese NTg
1952, 164-165 en voor de verklaring T e u c h e r t 441.
De epenthese is zeer frequent in Brabant, niet of althans weinig Limburgs en ook
niet frequent in het Vlaams. Voorbeelden: kornijn, arzien, plaveien. Zie D e B o n t
I § 179 en K. Roelandts, Voortonige versterking, in: TT XI 230 vlg.
Secundaire toevoeging van ə in auslaut na əl, əm, ər komt in Vlaanderen voor tot
de Dender en de Schelde: dreupele, aaseme, dōrəme ‘darm’. Zie T e u c h e r t 445,
krt. moeder (T a a l a t l a s 5, 6), krt. vader (T a a l a t l a s 6, 1) en J. Jacobs in: Donum
Natalicium Schrijnen 1929, 560-567. D e B o n t I par. 149 kent die toevoeging te
Oerle op het eind van enige onzijdige woorden die uitgaan op əl of ər: bo̤sələ,
vεndələ, wei̭zələ. Voor ‘moeder’ heeft Twente eveneens more (T a a l a t l a s 5, 6).
Zie voor n-prothesis en n-aphaeresis: TT XIV 69, O n t f r i e s i n g 28, T a a l a t l a s
4, 5, S c h i r m u n s k i 176. Het verschijnsel doet zich alleen voor als er geen ‘fester
Ansatz’ is.
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§ 97. Syllabische toon
Lit.: J. Leenen, Die ‘Rheinische Akzentuierung’ in Limburg in: Rhein.
Vierteljahrsbl. 17, 390 vlg.; L. Grootaers, Limburgsche accentstudies, LB
13, 80 vlg.; W e l t e r 103 vlg.; Th. Frings, Die rheinische Accentuierung
1916; V. Verstegen, Bijdrage tot de tonologie van de Oostlimburgse
dialecten, HCTD 20,99 vlg.; D o l s 21 vlg., 44, 48 vlg., 52; S c h r i j n e n
39 vlg.; OT 9, 193 vlg.; OT 9, 211; W. Dols, Nog eens de Limburgsche
stoottoon OT 4, 341; N. van Wijk Rekking en stoottoon in het Limburgs
OT 5, 179; N. van Wijk, De Rijns-Limburgse polytonie, OT 8, 146; M i t z k a
104; L. Starmans, Limburgsche valtoon en diphtong, OT 2, 346-348; N.
van Wijk, De klinkerrekking en stoottoon vóór stemhebbende medeklinkers
in het Limburgs en in andere dialekten en talen NTg 29, 405 vlg.; A.
Stevens in TT 7, 135 vlg. J. Goosens, Historisch onderzoek van sleeptoon
en stoottoon in het dialect van Genk HCTD XXXIII 141-142.
Het Limburgs kent, als enige onder de Nederlandse tongvallen, in de syllabe een
toonoppositie. Enerzijds zijn er syllaben met zacht inzettende, langzame, bijna
slepende, rustige expiratie met weinig bewogen of geleidelijk toe- en afnemende
melodie (zwakke snede) waarvoor termen als zweeftoon, sleeptoon, traagheidsaccent
(bij P e e t e r s 134 vlg. boogtoon) in gebruik zijn gekomen. Deze syllaben maken
op mij de indruk iets langer te worden uitgesproken dan de overeenkomstige uit de
cultuurtaal. Daarnaast heeft men er de valof stoottoon, ook wel verscherping
genaamd (bij P e e t e r s 140 giertoon). De syllabe wordt dan ook met één enkele,
eenvormige expiratie-stroom uitgesproken, maar het inzetten van de vocaal is zeer
krachtig en dan volgt er plotseling een aanzienlijke vermindering van intensiteit, die
letterlijk omlaag valt. In de Rijnlandse dialecten valt dan meteen de muzikale toon.
W e l t e r 158 zegt echter voor de dialecten van het Eupener land en het N.O. van
de provincie Luik, dat daar de toonval ontbreekt, doch de stemligging betrekkelijk
hoog is. Ook Grootaers vond dat voor het Tongers experimenteel; men hoort de
sleeptoon als muzikaal stijgend, en de stoottoon als muzikaal dalend (LB 13, 81).
Frings a.w. 50 ziet het essentiële van de verscherping in enerzijds het sterkere
vocaalbegin, anderzijds de verkorting van de door een vocaal ingeleide klankgroep.
Stevens TT 7, 135 vlg. beschouwt het intensiteitsaccent als de grondslag van de
sleeptoon, aangezien het gepaard kan gaan met muzikale stijg- of valtoon volgens
het dialect. P a a r d e k o o p e r 10, 4 wijst erop dat men bij fluisteren de opposities
toch blijft horen. Dus is in het Limburgs de intonatie niet wezenlijk, meent hij. Volgens
J. Goossens Historisch onderzoek van sleeptoon en stoottoon in het dialect van
Genk HCTD XXXIII, 141-212, inz. 143 houdt in Genk de intensiteit van de stoottonige
klinker niet plotseling
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op en sterft ook deze geleidelijk uit, maar de stoottonige is korter.
De regels volgens welke deze accenten optreden, vertonen locale verschillen.
‘Volgens W e l t e r “lassen sich innerhalb des Rheinischen drei grosse Gruppen
oder Akzentlandschaften unterscheiden” (blz. 82), nl. een groot,
Ripuarisch-Middelfrankisch en Zuidnederfrankisch middendeel dat ook Limburg
omvat en Keulen als centrum heeft (wat de lange vokalen betreft heeft dit gebied
stoottoon bij Wg. â, ê, ô en sleeptoon bij de éénlettergrepige vertegenwoordigers
van î, û, ü), en vervolgens een zuidelijk (Süden der Rheinprovinz, an der Grenze
des trierisch-mittelfränkischen Raumes) en een noordelijk (Kleverlands) gebied,
waar de toestand radikaal omgekeerd is (sleeptoon bij Wg. â, ê, ô en stoottoon bij
î, û en û).’ (Goossens in HCTD 33, 204).
In een gedeelte van het Rijnland komt de verscherping dan voor 1e bij alle klinkers
die op wgerm. eo, â, ô, ê en later in het ohd. gemonof-tongeerde ai en au teruggaan
(spontane verscherping), dus in woorden als dief ‘dief’, diep ‘diep’, sjoap ‘schaap’
troan ‘traan’, boek ‘boek’, bloet ‘bloed’, loeën ‘loon’, roeët ‘rood’, en verder 2e bij de
andere klinkers wanneer er vroeger een ongeaccentueerde,
stemhebbend-beginnende syllabe op volgde (geconditioneerde verscherping), dus
wèl in bijv. sjief, ‘schijf’, kloes ‘kluis’, geloof ‘geloof’, viel ‘vijl’, blieve ‘blijven’, maar
niet in liem ‘lijm’, riek ‘rijk’, been ‘been’, hoes ‘huis’. Het N.O. van de provincie Luik
heeft ook verscherping als gerekte vocaal voor r staat en de volgende
onbeklemtoonde syllabe met een d begon en bij kort gebleven vocalen, in
oorspronkelijk meerlettergrepige woorden gevolgd door dubbele liquida of nasaal
of liquida of nasaal + stemhebbende cons. Deze dialecten gedragen zich hierin als
de Rijnlandse, maar voor de Limburgse constateerde Dols (zoals Maurmann al voor
het Mülheims ontdekt had) een afwijking. De geconditioneerde verscherping treedt
daar alleen op in thans éénlettergrepige woorden waarbij er vroeger een
ongeaccentueerde, stemhebbend-beginnende syllabe op volgde doch deze thans
verdwenen is. Bovendien ontdekte Dols, in afwijking van Welters Taktgesetz (zie
ook hiervoor D o l s § 53-58), voor het Limburgs een sterk, hoewel nog niet volstrekt
doorgevoerd, lettergrepenbeginsel, volgens hetwelk in morfologische paren het
eensyllabige woord de stoottoon, en het meersyllabige de sleeptoon heeft. Zo heeft
men bijv. in het Montzens (Land van Luik) gae:və ‘geven’, naast ich gae:f ‘ik geef’,
maar in het Sittards gaeve tegenover ich gae:f en daartegenover Montzens neù:lt
‘naald’ naast neù:ldə ‘naalden’, doch Roermonds nao:lj ‘naald’, naolje ‘naalden’. Zie
voor de toestand en verschillen in Z.-Limburg T a n s § 91-95.
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In sommige publicaties, bijv. bij Frings a.w., wordt ook van twee-toppig accent
gesproken. Dit is echter slechts een extreme vorm van de sleeptoon die vrijwel
alleen in eenlettergrepige woorden onder bepaalde syntactische omstandigheden
voorkomt.
In de gevallen van kort-gebleven niet-verscherpte vocaal, dus bijv. in het Montzens
bij oude vocaal, a) in oorspronkelijk eenlettergrepige woorden, gevolgd door liquida
of nasaal (al dan niet met cons.), b) in oorspronkelijk meerlettergrepige woorden,
gevolgd door liquida of nasaal + stemloze cons., c) in alle woorden, gevolgd door
stemloze ploffer of spirant, gebruikt bijv. W e l t e r ook de term sleeptoon. P e e t e r s
134 vlg. sprak bij zgn. korte vocaal voor niet-sonant, waar de melodie dalend is
maar niet meer dan een secunde, van galmtoon. Ook K a t s onderscheidde al: lang,
kort en ultra-kort (en nog enkele tussengraden bij slechts enkele woorden; zie
P e e t e r s 137).
In dit verband beschouw ik ook de uitlating van Verstegen in HCTD 20, 99 vlg.
Dols had nl. in OT 9, 194 beweerd dat de lettergrepen met korte vocaal, gevolgd
door stemloze ploffers, geen fonologisch relevante oppositie kennen, maar Verstegen
zegt, dat die in het Belgisch Limburgs even goed een eigen intonatie hebben.
De verscherping leidt volgens W e l t e r tot verkorting, diftongering en e-apocope.
Ook ziet hij de velarisering van n > ŋ en van j > g, die hij zich via mouillering voorstelt,
wegens de condities van de klankwet als een gevolg van de verscherping. Eveneens
heeft D o l s op de stoottoon als noodzakelijke voorwaarde voor het ontstaan (niet:
voortbestaan) van de Sittardse diftongering gewezen; cfr. § 66. W e l t e r 133 wijst
erop dat verscherping ook glottissluiting ten gevolge kan hebben. Als gevolg van
de sleeptoon ziet Welter r e k k i n g e n en verder ook weer: apocope (om daardoor
1
dezelfde moren te verkrijgen ) en soms: diftongering. J. Goossens, Stoottoon en
diftongering van wgm. î en û in Limburg in: TT VIII 99 vlg wijst op twee gebieden
met diftongering bij stoottoon. In HCTD 20, 99 vlg. geeft Verstegen opvallende feiten
die schijnen te bewijzen, dat in Mechelen aan de Maas speciaal in de morfologie
stoottoon de klanken meer open maakt en sleeptoon meer gesloten: šēp ‘schepen’,
wę̄:x,ix gǭ: n, vər gōn.
Onze overzichtskaart geeft aan hoever de oppositie tussen sleepen valtoon
voorkomt. Voor Eys-Wittem zie men OT 2, 346, voor Tongeren, Maastricht, Kerkrade,
Sittard, Linne en Roermond OT 3, 188 vlgg., voor Nieuwstad D o l s 4, voor Heerlen
D o l s 111, voor

1

In Membach en Eupen voegt men juist soms een anorganische ə achter het woord om het
aantal moren gelijk te krijgen; cfr. W e l t e r 122-123.
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Geleen-Lutterade Dols 149, voor Venlo Peeters passim, voor Vlijtingen, Bilzen,
Eysden, Valkenburg, Hasselt, Banholt T a n s 94, voor Bree, Opgrimbie, Montzen
en Eupen Leenen a.a. Op de door Dr. F.J.P. Peeters gemaakte grammofoonplaten
hoorde ik een duidelijk onderscheid tussen sleeptoon en valtoon voor Sittard, Eisden,
Schimmert, Arcen. Horst heeft het onderscheid als Venlo hoewel het bij de
difonematische verbindingen volgens dhr. P.H. Meijers de oppositie niet meer als
fonologisch relevant kent. In Broekhuizervorst is de stoottoon al minder duidelijk. In
Bergen en Middelaar hoort Dr. Peeters geen onderscheid meer. Ook Meiel maakt
volgens hem geen Limburgse indruk.
In PL LXXVIII-LXXXII, 129 vlg. trekt Dols de grens tussen Venlo en Venraai. P.
Peters in OT 5, 368 trekt de grens van de verscherping ten westen van Tongeren
en Bree en laat hem over de Maas gaan bij Velden-Grubbenvorst. Grubbenvorst is
het noordelijkste punt waar het Limburgs accent opvalt. Peters rekent er ook Weert,
Meiel en Venlo bij. In L o o n deelt A. Stevens mede dat de betoningslijn ongeveer
de kam tussen de bekkens van de Gete en de Herk volgt, nl. op Zepperen na.
Leenen meent dat de oppositie zelfs nog in Lommel en St.-Truiden, dus in heel
westelijk Limburg, voorkomt; uit L o o n blijkt echter het tegengestelde. W e l t e r
132 vermeldt ook verscherping in Aalst, maar Leenen bestrijdt dit. Ook Blancquaert
in HCTD I 219 echter geeft een zgn. tweetoppig accent in Limburg, Oost-Vlaanderen
en West-Vlaanderen. Zie voorts J. van Ginneken in O.T. 6, 284-285 voor
1
Oost-Brabant. Men zij echter met zijn mededelingen voorzichtig. Men kan zich de
vraag stellen of de toon-oppositie een-maal in Nederland verder verbreid is geweest.
Grootaers heeft op een vergadering van het Belgisch-Nederlands interuniversitair
Centrum voor Neerlandistiek te Brussel op 5. Jan. 1951 erop gewezen, dat bij Bonn
en in het Deens uit de valtoon een stembandocclusief ontstaan is. Waar nu
verscheidene dialecten, bijv. het Brugs, een parasitaire k vertonen, beschouwt hij
die als een variant van de stembandklapper en, de mogelijkheid opperend dat er
zich eenmaal in het hele West-

1

Mej. Hol meent ook in de rivierenstreek sleeptoon te horen bijv. in L 78, 80, 87, 46, 45, 92,
40, 2 en 91. Het is echter een andere kwestie of er daar sprake zou zijn van een oppositie.
Een Limburger hoort in het ABN van b.v. Groningers sleeptonen en stoottonen maar de
polytonie daar niet relevant (P a a r d e k o o p e r 16, 1, 5). Dr. F.G. Droste gaf als stelling VII
bij zijn promotie: ‘De sleeptoon die in het Nijmeegs dialect kan worden opgemerkt, verdient
een nader onderzoek; er zijn aanwijzingen die duiden op een functionele waarde van dit
intonatietype’.
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vlaams achter î en û zo'n k ontwikkeld heeft, wil hij dan daar zowel de kortheid als
de k als een gevolg van de valtoon verklaren. Van Loey wees bij dezelfde
gelegenheid op enkele mnl. grafieën als wegtig ‘wettig’, wactarmala ‘watermale’,
sele ‘segele’, sede ‘segede’, amboute ‘ambochte’, doute ‘dochte’. ‘Die Schärfung
ist wahrscheinlich nur rheinische Sonderform eines allgemein deutschen
Kürzungsakzentes. Sie reicht über das Brabantische bis in das Rheindelta’, zegt
M i t z k a 104. Voor de mogelijkheid in de Meierij zie men TT 4, 180-181. Wat de
ouderdom betreft, ziet Frings a.w. 58-59 al aanwijzingen voor het voorkomen vóór
de literaire overlevering van het oudhoogduits. Nörrenberg is de eerste geweest die
het verschijnsel beschreven heeft (Beitr. 9, 408). Ongelukkigerwijze vatte hij echter
de verscherping op als een circumflectering en dit heeft heel wat misverstand
veroorzaakt. Welter heeft met het oog op de geografische verscheidenheid
inzonderheid bij meerlettergrepige woorden, die hier met en daar zonder stoottoon
voorkomen, de toestanden met een Taktgesetz willen verklaren. De stoottoon zou
het eerst ontstaan zijn op oude eensyllabige woorden met ê, wgm. eo, ô, ai (ohd.
ê,) au (ohd. ô), dus in type sjao:p. Vandaar zou er een analogische etappengewijze
uitbreiding gekomen zijn, dus als gevolg van een gelijkmaking van de spreekmaten
aan die eenlettergrepige vormen. Het type sjao:p leidde dan tot het type strao:t en
dat tot het type strao:tə. Ook Frings gaat van de spontane gevallen uit; de oorzaak
zit dan dus in de aard van de vocalen; zie verder Frings a.w. 53 vlg.
De mening van Bach is hiermee nauw verwant. Hij ziet de verscherping als gevolg
van de tendens om alle lange vocalen even lang te maken, als gevolg dus van een
evenwichtswet. N. van Wijk in NTg 29, 405 vlg. ziet het uitgangspunt anders. Het
begin zou Ersatzdehnung geweest zijn bij uitval van een volgende syllabe en die
Ersatzdehnung had verscherping ten gevolge. Dan is de geconditioneerde
verscherping dus het oudst.
J. Leenen, Stoottoon en apo- of syncope TT XVI 131 vlg meent, uitgaande van
het feit dat sleeptoon het normale is, op grond van samengaan van stoottoon met
apocope en syncope dat de stoottoon het gevolg is van het centraliserende accent.
Tenslotte heeft Scheiner aan invloed van het Keltoromaans gedacht, wat door
Frings a.w. niet geheel verworpen is.
J. Goossens, Stoottoon en diftongering van wgm, î en û in Limburg TT VIII 99 vlg.
dateert de polytonie terug tot in de 17e eeuw.
Aangezien de rekkingen in woorden als was, behandeld in § 62 al in
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de van rond 1200 overgeleverde fragmenten van de St. Servaeslegende aan
sleeptoon toegeschreven schijnen te moeten worden, zal echter ook de sleeptoon
zelf al van die tijd dateren.

§ 98. Centraliserend accent
De Meierij, Holland en Limburg (minder het N.O.) hebben de neiging slechts één
lettergreep van het woord, en wel de eerste, klank-kleur te geven, dit geheel in
tegenstelling met Zeeland, Vlaanderen en Brabant. Men zie hiervoor O n d e r z o e k
184 vlg., NGN 7, 106, G r o o t a e r s - G r a u l s 369 vlg., 382, W a t e r l a n d 62, G.J.
Uitman, Wat zeggen onze aardrijkskundige namen 23-24, S c h ö n f e l d 51, Opm.
1 en 2. Verdere voorbeelden zijn:
in O.-N.-Brabant: ervel ‘armvol’ te Rosmalen, rèllif (OV I 221), năozik (OV I 216),
lijvent, ‘lijfgoed’ (Panken-Van Sasse-Van Ysselt, Bergeik 68), Schaik < Schadewijk,
Vreek < Vreewijk (H.N. Ouwerling, Geschiedenis der dorpen en heerlijkheden
2

Deurne, Liessel en Vlierden 1933, 80), worrent (H a n d b o e k I 195) Kollək <
Koolwijk en Estere ‘Escharen’ (E l e m a n s 20, 21); in de Bommelerwaard: hãnse,
vorren, effer, lusəfər, wăord (alle bij V a n d e W a t e r i.v.v.);
in Limburg: sunjes (OV II 229), heivers (OV II 219), beunes (OV II 212), hötsel
(OV II 237), lḗvet (G r o o t a e r s - G r a u l s 91), lēzesmāt (ibid. 92), hās (ibid. 55;
cfr. B a c h 149), murrep (ibid. 232), boget (ibid. 143), haffel en ervel (ibid. 306, 237),
momək ‘Membach’ (W e l t e r 192), -ər < aar (W e l t e r 40, 10), haffel (W e l t e r 1),
baereves (W e l t e r 176), kooləf en moostəm (W e l t e r p. 180), lemmərəχ (ibid.
21), klokkes (J o n g e n e e l i.v.), wirkes (V a n d e r H e i j d e n i.v.), kummik <
kinnebak (V a n d e r H e i j d e n 65), Ranzel < Ransdaal, Heitse < Heythuisen;
voor voorbeelden in het Tongers zie men LB 8, 236; hantəvə tegenover handhaven,
handheven (V a n V e s s e m 80). H.W.J. Dikmen, Oberhausen, Veldeke 1959, 79
geeft verscheiden toponiemen waar in Limburg -huis > is, es is afgesleten, bv.
Overhuizen 1330 > Tenaoveris (reeds 1641: Ten Overis).
In Holland: achteres (K a r s t e n i.v.), Katteker (Overdiep 7), Slīereχt < Sliedrecht
(dialectvragenlijst 15, K 97), Nalik < Naaldwijk (dialectvragenlijst 15, I 3), Poelik <
2
Poeldijk, Borefs < Bodegraafs (H a n d b o e k I 98), kieft (OV I 37), Stolk < Stolwijk
1
(Schuiling, Nederland 389). Dort < Dordrecht, Moort < Moordrecht, skaeləs ‘zonder
werk, niet in functie’, G.S. Overdiep-G.A. van Es, Woordenboek van de volkstaal
van Katwijk aan Zee 1949, 50.
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Voorts zijn te vermelden: kóteker ‘Kootwijker’ (mat. 1895 sub Kootwijk), vosper
‘voetspoor’ (D u m b a r i.v.), de Friesick ‘Vrieswijk’ (A.G.v. Dalen, In en om de Liemers
117), barft (T i l l i g t e I, 218), waakelder (G a l l é e i.v.), Gronings meugelk, Fri.
mûlk, Franeker < Vroonakker.
Voor de ouderdom wijs ik op Helmedh ‘Helmond’ uit 1305, Hintem ‘Hintham’ uit
1568 (J. Cunen, Geschiedenis van Oss 1932, 15), Stippent ‘Stiphout’ uit de 15e
eeuw (Jac. J.M. Heeren, Geschiedenis van het Kasteel-Raadhuis van Helmond
1938, 167); zie voorts O n d e r z o e k 189.
Een van de meest zuidwestelijke gevallen is wilk, de uitspraak van Wilrijk bij
Antwerpen; cfr. Ts 26, 79. Overigens wijs ik ook op vrommes in W.-N.Br. (TON afl.
3, 117). Als aanwijzingen voor de tendens juist om de syllabebalans te bewaren zie
ik erreweete ‘erwt’ in W.-Vlaanderen en westelijk O.-Vlaanderen (OT 3, 30-31), het
feit dat de stoffelijke bijv. nww. op ie uitgaan in het zuiden van het grensgebied
tussen O.-Vlaanderen en W.-Vlaanderen (OT 5, 365-366), het niet vertoonlozen
van het suffix -lijk bijv. in het Antwerps en Oostvlaams (S m o u t 127; W i n k l e r II
o.a. 319). O.a. bij W i n k l e r II 319 ziet men ook het behoud van de volle klanken
in mijn en zijn in O.-Vlaanderen. ‘Ook in het Zeeuws van nu kan men -lijk met min
of meer duidelijke vocaal nog wel horen’ (K o e l m a n s blz. 67). Het Ts LXXVII, 202
geeft bijzonder, bijneven en bijwesten als Oostvlaams.
Ook kan het finaal beklemtonen in sfoore ‘Oostvoorne’ (dialectvragenlijst 15 I 9*)
en meneerse ‘Middelharnis’ (dialectvragenlijst 15 I 25) in dit licht gezien worden.

§ 99. Vocaal en onbeklemtoonde lettergreep
Terwijl de wgm. auslautende onbeklemtoonde vocaal in het AB meestal is afgevallen
- de uitzonderingen zijn onderzocht door C.B. van Haeringen (zie N e e r l a n d i c a
167 vlgg.) -, is de vocaal vaak gebleven in twee noordoostelijke en een zuidwestelijk
gebied, in grote lijnen die gebieden die zich ook tegen apocope van onbeklemtoonde
-n verzetten. G o o s s e n a e r t s LXXXVIII noemt gevallen dat het N.W. van de
Kempen de ə behoudt: blare, kwabbe, trompe. Blijkens de Amsterdamse Vragenlijst
15 vr. 33 (antw. K92) zegt men spottend op 's-Gravendeel: achter de karreke verkôpe
ze grauwe arte. Ook Het Gooi kent vaak ə. Te Huizen zegt men tolle = tol. In het
materiaal van de Amsterdamse vragenlijst 24, 2a vond ik die tolle-vorm ook in Elburg
(F 100), Vaassen-
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Epe (F 129) en Gortel (F 129a). TON (Toelichting bij afl. 2, blz. 92) kent padde in
Het Gooi en op de N.-Veluwe. De apocope betreft zowel de auslautende vocaal van
het onverbogen substantief, de 1e pers. enk. o.t.t. als andere gevallen. Cfr.
T a a l a t l a s 3, 10 kaas, 5, 10 schaar; OT 1, 191-192; 2, 88-89; 1, 148-149; 2, 348
vlg.; 9, 93 vlg. (deze toont het niet-apocoperen ook in het Strandhollands; zie hiervoor
ook § 27); G. Kloeke, De apokoperingslijn in Groningen en Drenthe in DB 19, 1 vlgg.
De kleur van de gehandhaafde zgn. sjwa is niet overal gelijk. Oostelijk (Belgisch)
Limburg heeft a-kleur (lo.pa). Zie over ə > a in plat Hasselts G r o o t a e r s - G r a u l s
§ 8. Ook in plat Aarschots klinkt de sjwa in de auslaut als doffe å (zwummå
‘zwemmen’). (A a r s c h o t XV). In Zuidelijk Oost-Vlaanderen zegt men ε: (lu.əpεn).
Zie ook nog NTg 50, 315. In Holland overheerst E-kleur; voor de Rotterdamse
i

i

havenbuurten werd mij [le. vE] en [ge. vE] opgegeven. Voor E-uitspr. van ə in N.
Holl. zie ook B o e k e n o o g e n 82 en Museum 61, 40. Ook werd mij loopE
opgegeven voor Zevenbergen, doch niet voor Zevenb. Hoek. Mijn zegsman uit
Vlissingen sprak zelfs van gerekte E:. Echt Nijmeegs is merrit = markt. E werd mij
ook opgegeven voor Arnemuiden en Venlo. Vlieland heeft echter ε
(T a a l l a n d s c h a p 20). Oss en omgeving kent infinitieven op è (E l e m a n s 67).
Ten dele zijn deze uitspraakeigen-aardigheden al middelnederlands, ten dele sinds
de 17e eeuw aangetroffen; cfr. Feestbundel Van de Wijer II 9; Ts 1938, 37; K l o e k e
93; Eigen schoon en de Brabander 21, 388; Jrb. 1932 van de Oudh. Kring ‘De Vier
ambachten’ 155; HCTD 22, 75 vlg., inz. 87 vlg.; T a a l a t l a s , Voorbericht bij de
tweede aflevering; W a t e r l a n d s I 111; W.J.H. Caron, De reductievocaal 1952
passim; Ts 1899, 43; ZT 36; V a n L o e y II 97-99; TT4, 451; B l o e m n a m e n 224.
2

K.C. Peeters Eigen aard Antwerpen blz. 108 vermeldt van Oudenaarde: ‘In de
omstreken van deze stad wordt de toonloze uitgang -en meestal vervangen door
ie en men spot: ‘Kobie doet 't hokkie toe, 't verkie komt!’. F. de Tollenaere, Naar
aanleiding van ZOVl. veulie ‘veulen’ TT XVI 76 vlg. wijst op de ZOVl. ontwikkeling
în >ie in auslaut.
Voor speciale ontwikkeling in voortonige lettergreep zie men De B o n t par. 147;
aldaar ook gegevens uit andere dialecten. In het Oostvlaams komt voortonig vooral
a voor; in Hulst agosie ‘negotie’, traweel ‘truweel’; W i n k l e r II 318 en 320 heeft
bazwuike, varrezen, varloren.
K. Heeroma heeft betoogd dat uit een zwakbeklemtoonde vokaal
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zich vnl. in omgeving van een dentaal een ie als plusfoneem ontwikkelt; cfr. K.
Heeroma, De ie als plus-foneem van de reductievocaal Ts LXXVII, 187 vlg. Voor
de verbreiding van een dergelijke ie in bv. doomenie ‘dominee’ zie K o e l m a n s
blz. 115.

§ 100. n + m In onbeklemtoonde lettergreep
Lit.: A.R. Hol, De -n na de toonloze vocaal in werkwoordsvormen in
Opstellen De Vooys 1940; J.L. Pauwels, De n na toonloze vocaal in het
oosten van Zuid-Nederland HCTD 22, 49; T a a l a t l a s 5, 3 De slot-n in
de werkwoordsvormen; E. Blancquaert-C. Tavernier-Vereecken, Apocope
van slot-n na doffe e in het Nederlandsch in: Feestbundel Van de Wijer
II 7 vlg.; A.R. Hol, De n na de toonloze vocaal in werkwoordsvormen,
HCTD 21, 237 vlg.; T a a l a t l a s 1, 2 zeven; J. Daan Onze Friese familie
in: West Frieslands Oud en Nieuw 23 (1956).
De n-apocope is zeer verbreid in de noordelijk-centrale en zuidoostelijke dialecten.
Er blijkt echter, als men alle woordsoorten overziet, geen enkel samenhangend
1
gebied van enige omvang te bestaan dat geheel n-loos is. In de zuidelijke dialecten
bijv. blijft de genus -n bijna overal. Het Zeeuws kent bij de ww. alleen nog de nasaal
in het zgn. gerundium en de gesubstantiveerde infinitief, het Noordhollands bovendien
in het partic. praet. van sterke ww., het Fries ook nog in het praet. plurale. De
noordoostelijke dialecten hebben steeds een sonantische n, de zuidwestelijke
hebben tendele n (in W.-Vlaanderen en N.O.-Vlaanderen komt ook ŋ voor), tendele
slechts genasaleerde ə, tendele alleen nasalering van de voorafgaande consonant.
Mej. Hol is van mening, ‘dat reeds aan het begin van het tijdperk, waaruit ons litteraire
bronnen ter beschikking staan, dezelfde streken als thans afval van de n kenden’
(Opst. De Vooys 176).

§ 101. Sandhi
Lit.: R a s e n T a a l 33, H. Zwaardemaker-L.P.H. Eijkman, Leerboek
der phonetiek 1928, p. 225 vlg.; P e e t e r s blz. 108 vlg. (met verdere lit.);
B. ten Berge, Belangrijke sandhi-afwijkingen in het Gronings OT 2, 149
vlg.; J. Leenen, Een Limburgse en Nederlandse uitspraakregel TT 6, 1-24;
L. Goemans, Voortleven van verdwenen klanken in den sandhi in Alb.
Kern; L. Goemans, Phénomènes remarquables de sandhi in Muséon
1904; Limb. Bijdr. 13, 154; C.B. van Haeringen, Is tat juist, op tie manier
TT 7, 49 vlg.; J. Leenen, De oorsprong van de ‘Limburgse en Nederlandse
uitspraakregel’ TT 7, 58 vlg. Zie ook A. van Loey, Sandhi

1

Er is een merkwaardig de -n conserverend gebied in Limburg en de provincie Antwerpen; zie
ook D o l s 203.
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verschijnselen in het Nederlands VMVA 1956, 21 vlg.; G. Kloeke, Op tie
manier, is tat algemeen-Hollands Ts LXXIV, 296 vlg. en W. Pée,
Regressieve of progressieve assimilatie? in: Miscellanea Gessler 1948,
979-987.
Stemloze consonanten maken volgende stemhebbende glijders wel in heel het
taalgebied stemloos. Een b en d verzachten doorgaans de voorafgaande stemloze
medeklinkers. In het Vlaams en Brabants wordt echter t + d in het algemeen t, in
het Limburgs maakt een scherpe consonant een volgende d die uit þ is ontstaan
van bepaalde pronominale woorden tot t; dus Limb. als 't kruis taar is, als 't nood
doet. Bovendien wordt er de d van enkele woorden na de t van bep. pronominalen
tot t. De eerste Limburgse regel geldt ook voor het Zuidhollands, Utrechts en
N.-W.-Veluws, doch niet voor het Noordhollands.
Terwijl suffixen (bijv. van de zwakke o.v.t.) die oorspronkelijk een d bevatten overal
na stemloze cons. een t ontwikkelden, heeft het Limburgs en Twents de d behouden:
2

danzde, trabde, beledde; voor de grens zie men H a n d b o e k I 175-176;
T a a l s c h a t 336. Dit is in Limburg Middeleeuws; cfr. V a n L o e y I 67. Ook Utrecht
blijkt het te kennen in 1511; cfr. Ts 48, 217; zie voor Twente B e z o e n 73.
L. Kaiser, Onderzoek naar assimilatieverschijnselen, A l b u m B l a n c q u a e r t
31 vlg. is van mening dat de regressieve assimilatie onder praeslav. invloed zowel
in het N. als in het Z. van Nederland relatief sterk is, terwijl het midden meer de
oorspronkelijke progressieve vorm heeft behouden.
Een opvallende neiging tot stemhebbendheid in sandhi blijkt aanwezig in het
Wierings (D a a n 188), Zeeuws (OT 10, 13 vlg.) en Gronings (B. ten Berge, a.a.).
Sommige dialecten, het Limburgs, het gebied rond Gent en het midden van
Noord-Brabant, hebben na da ‘dat’, nie ‘niet’, di ‘dit’ en wa ‘wat’ stemhebbende
spiranten; elders heeft men stemloze; cfr. HCTD I 220). In Sp Br 516 staat doch
ghewaer.

Kaart 17 - Sandhi in Midden-Noord-Brabant
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§ 102. Hiaatdelging
In het algemeen blijken de westelijke en vooral de Noordhollandse dialecten weinig
behoefte te hebben om hiaat te vermijden. Terwijl het Zuidnederlands met elisie
darmouwezelin maakt, zegt men in N.-Holland: de arme oude ezel. Toch kent het
Zuidhollands, bijv. het Katwijks, heel wat gevallen van hiaatdelging door n.
J. Leenen, Liaison in het Frans en in het Nederlands, A l b u m B l a n c q u a e r t ,
43 vlg. noemt liaison het verschijnsel dat vóór beginklinkers slotmedeklinkers worden
uitgesproken die normaal ontbreken. Het spreekt vanzelf dat alleen in de
apokoperende middenmoot sprake kan zijn van n-liaison. Die liaison neemt van Z
naar N in omvang af. Soms is die n anorganisch (meende-n-ik). Die n kan overal
voorkomen, de buigings-n alleen in de overgangstrook Zeeland-Drente.
Het Mechels (en naar ik meen het Peellands) heeft hiaatdelging na ou-achtige
klank door w en anders, ook na velaren, door j: in het Peellands zegt men zojals
‘zoals’, noj Aaste ‘naar Asten’; zie ook voor de oorzaak van dit laatste: L. Goemans,
Een zonderling verschijnsel van hiaatdelging door j in een Zuidnederlandsch dialect,
LB 23, 65 vlg.
Het Gents kent vaak j voor hiaatdelging: te jopen ‘te hopen’, bejangen ‘behangen’,
bejoort ‘behoort’; VMVA 1907, 643-644; ook: Afrika j en Azië, ujer ‘uwer’, ujhuis ‘uw
huis’.
Hulst zegt bejange ‘behangen’ (NTg XXII 201).
Voor de Oosttwentse en Zuidachterhoekse hiaatoplossing door gg of ww (buggen
of huwen ‘bouwen’) zie BMDC 15, 13.
Voor h als hiaatdelger in de participia eholpe, ehôt, ehoore, enz. zie D e V i n 66.
Zie voorts Album Verdeyen 1943, 30; L a n d h e e r 38; K a t w i j k 92.

§ 103. Articulatiebasis
Volgens L. Kaiser, Phonetiek 1950, 173 vlg. karakteriseren zich alle Nederlandse
dialecten vergeleken met het AB door kleiner lipopening en dientengevolge donkerder
klinkerkleur. De plattelandsdialecten hebben vergeleken met de steden een keuriger
articulatie van de medeklinkers en sterker weerstand tegen de invloed van de
aangrenzende klanken. Voorts moeten wij het nog stellen met incidentele
‘opmerkingen’. Het Gelders-Overijsels heeft volgens Gallée in Ts. 43, 20 een slappe
articulatiebasis. Hetzelfde geldt voor het Limburgs in tegenstelling tot het (oostelijk)
Brabants (Limb. Bijdr. 13, 160-161)
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en naar ik meen, ook voor het Noordhollands. Op het kaartje van woensdag in Ts
55, 155 vermeldt Kloeke de woenes- en weunes-vormen alleen voor N.-Holland.
Het Gronings articuleert eveneens slap; bovendien is het traag met weinig neiging
tot ronding doch met veel achterklinkers; cfr. DBNS 3, 2. Tilligte articuleert als
Overijsels dialect eveneens zeer slap, heeft eveneens velaire articulatiebasis, maar
labialiserende neigingen; cfr. T i l l i g t e II, V Kapitel en T i l l i g t e III 43 vlgg. Het
Sittards heeft volgens D o l s 249 vlg. een dalendediftong-karakter, het Mechels een
algemene drang tot monoftongering cfr. HCTD 26, 75.
Het Zeeuws en Westvlaams kenmerken zich door een achtermond-articulatie;
cfr. § 94. Het Volendams kent sterke labialisering; cfr. W a t e r l a n d XXI. Zie voorts
§ 65 voor dialecten met algemene afkeer van rondingen.
Het Bredaas is wel eens het dialect der luiheid genoemd. Blijkens deminutiva als
lieketje (Pée 95) of Antwerps-Westnoordbrabants bangeske en plangeske (Pée 80)
kan men enige traagheid aan het Westnoordbrabants-Antwerpse complex niet
ontzeggen. In dit opzicht sluit het aan bij het Zeeuws, dat o.a. door
verkleinwoordvormen als Hoofdplaats paeretje en zwaeretje de niet-e-apocope en
de vele lange klinkers een kalm tempo verraadt; cfr. Zeeuws Ts 2, 101 vlg. De
inzender uit Burg schreef: as je Zierikzeêe binne komt mô je oppasse dajje je jasje
nie ‘scheu-ert an de deu-ere van de Nobelepoo-rte’ en hij vestigde de nadruk op de
e van Nobele; het is immers de Nobelpoort. (zie Amsterdamse Vragenlijst 15). Het
Hollands acht ik uitgesproken lijzig. Ik herinner aan vormen als ganeme ‘gaan we’,
azzeme ‘als we’ en het achtervoegsel eles: stremmeles, zageles. Voorts aan de
verleden tijden op -ede en verkleinwoorden als wieletje en bloemetje (A l b u m
B l a n c q u a e r t 162), taauwetje (Amsterdam; meded. J. Mittelmeijer), baaretje en
taaretje (Rotterdam; meded. L. Rogier), poorechie en staarechie (Gouda). C.B. van
Haeringen noemt NTg LII, 303 karetje ‘kaartje’, taretje ‘taartje’ en boretje ‘boordje’
‘Zuidhollandse vormen’. Men vindt reeds wooretjes in Trijntje Cornelis 1095. De
u

heer J. Mittelmeijer wees mij op de Amsterdamse uitspraak van aa wət ‘oud’ en
u

kaa wət ‘koud’. In Limb. Bijdr. 13, 149-161 wordt erop gewezen dat het Limburgs
langzamer is dan het Brabants. Wel spreekt niet alleen het Limburgs, maar ook het
Meierijs de lange vocalen iets langer uit dan het AB. In het centrum liggen dialecten
die alle korte vocalen rekken; cfr. § 62. In westelijk Noord-Brabant worden de vocalen
in het Westhoeks meer gespannen uitgesproken dan in het eigenlijke Westnoord-
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brabants. Zie voor de slappe articulatiebasis van het Bredaas B r e d a 25. Overigens
is het Westnoordbrabants hard, het dialect rond Eindhoven smeuig. Het Limburgs
en het Noordhollands zijn zangerig. A.W. de Groot, Structurele syntaxis 1949, 33
zegt dit ook van zekere Gelderse dialecten, echter eveneens dat het Gronings het
niet is.
In het antwoord van I 19 op dialectvragenlijst 18 wordt ook het dialect van Dirksland
zangerig genoemd, vergeleken met de omgevende dorpen.
Trekken van een articulatiebasis kunnen andere tengevolge hebben. ‘Tenslotte
draagt tot het behoud van stemhebbende medeklinkers in ruime mate bij: het behoud
van e-uitgang’, wordt OT 10, 19 over het Zeeuws opgemerkt. Zie verder BMDC 12,
2-4, waar vormen als grös en naacht uit de articulatiebasis verklaard worden.
Zie over de articulatiebasis voorts o.a. S t r e e k t a l e n , W i e r i n g e r m e e r , II
46-51 en Th. Baader, Mundarten in Kreisbeschreibung Lingen, Niedersächsisches
Amt für Landesplanung und Statistik Hannover 1954, 234 vlg., waar de
articulatiebasis van het Fries gekarakteriseerd wordt met nasalering en neiging tot
‘hocheigentonige Laute’.

B [Fonologische opposities]
§ 104. Fonologische opposities
Lit.: A. Weijnen, Dialectologie en fonologie in: A l b u m G r o o t a e r s 117
vlg.; J. van Ginneken, Internationale vragenlijst over dialect-phonologie,
OT 6, 259 vlg.; J. van Ginneken, Leidraad bij de Nederlandsche
beantwoording der internationale phonologische vragenlijst OT 6, 282
vlg.; N. van Wijk-K. Heeroma, Ter inleiding bij de phonologische vragenlijst
voor de dialekten in Nederland OT 9,77 vlg.; S t r e e k t a l e n Hoofdstuk
VI.
Men is doorgaans van opvatting dat de dialecten een groter rijkdom aan fonemen
hebben dan een cultuurtaal, maar ook dat zij niet zulke duidelijk onderscheiden
fonemen hebben, m.a.w. dat het klinkersysteem er onaf en onzeker is, dit als gevolg
van strijd met andere systemen. Men vindt dit uitdrukkelijk in S t r e e k t a l e n 52.
Het is echter de vraag of dit geconstateerde gebrek niet aan de onderzoekers ligt.
Immers Sapir, Language 22 zegt, steeds alleen ‘rigidly perfected and systematized’
systemen te hebben aangetroffen. Ook is volgens P e e t e r s het Venloos
klinkersysteem geenszins onaf of onzeker. Overigens is ook in de diachronie der
dialecten soms een tendens aan te wijzen om dicht bijeen liggende fonemen te laten
samenvallen; cfr. H e e r o m a 80.
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Herhaaldelijk zijn in de Nederlandse dialecten gevallen waargenomen van
asymmetrie in de fonologische diachronie. Zie bijv. H e e r o m a 78 ten aanzien van
oi en ai, 92 ten aanzien van ogerm. ai en au. Kloeke in Ts 68, 218 vlgg. memoreert
hoe in het N.O.-Veluws ô normaal tot oe geworden is, doch voor een umlautsfactor
tot een ongespannen eu (en niet uu). Dit laatste is fonologisch te verklaren, immers
de oude oe (ogerm. û) was in dit dialect verdwenen en tot uu geworden. De oe-plaats
was dus open, de uu-plaats reeds voorzien. Voor Volendamse ee en oo zie K l o e k e
179. Blijkens A u s e m s 40 en 42 werd in het Culemborgs î > ài doch û > ö.
Speciaal in de dialecten, in tegenstelling met het AB, heb ik ook morfologiesch
gekenmerkte fonemen aangetroffen; cfr. A. Weijnen, Morphologisch gekenmerkte
phonemen, Ts 63, 198-213.
In de zgn. delabialiseringsgebieden ontbreekt de ronding als correlatiekenmerk
bij de voormondvocalen; zie § 65.
In een groot aantal dialecten komen stijgende diftongen voor of/en triftongen met
het accent op het tweede lid; zie § 67. Zie de zeer belangrijke opm. van Van Bakel,
aangehaald in § 67.
Het Limburgs heeft een fonologische correlatie tussen sleeptoon en valtoon op
lange klinkers en diftongen, tot welke ook de meeste sonantverbindingen te rekenen
zijn. Ieder Limburgs dialect heeft tal van woorden die alleen door hun val- of
sleeptoon in betekenis verschillen. In het Tongers bijv. betekent stein met valtoon
‘stenen’, met sleeptoon ‘steen’, in het Maastrichts speule met valtoon ‘spoelen’, met
sleeptoon ‘spelen’. Zie OT 3, 188-190; OT 6, 284-285; L. Grootaers, Bijdrage tot de
Zuidlimburgsche tonologie in Feestbundel H.J. van de Wijer II 85-106, en voorts §
97. In T en T 7, 142 spreekt Stevens zijn twijfel uit over de galmtoon die Peeters
ook nog in het Venloos onderscheidde. Hij vraagt zich af of die niet een
combinatorische variant van de sleeptoon is.
De meeste Nederlandse dialecten kennen geen r, l, m, n, ŋ als syllabedragers.
Zij komen echter als zodanig wel voor in de noordoostelijke en, hoewel niet steeds
volledig, in zuidwestelijke dialecten; cfr. OT 6, 283; RND krt 10 gaan gieten;
T a a l a t l a s 5, 3.
In bijna alle Nederlandse dialecten is als belangrijke correlatie de
dekkingscorrelatie aanwezig. Van Ginneken ontkent dat echter voor het Volendams
(W a t e r l a n d I 76) en het Limburgs en neemt daar OT 6, 282 een
kwantiteitscorrelatie aan; volgens hem is die misschien ook in sommige
Oostbrabantse en Zuidoostgelderse dialecten aanwezig. E l e m a n s 35 neemt voor
Huisseling een kwantiteitscorrelatie aan.
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J. van Bakel Ts 78, 199 zegt dat het Nuenens een kwantiteitscorrelatie kent. Miedema
in DB 12, 91 vlg ziet een kortheidscorrelatie in Elten-Bergh. Eupen en Membach
schijnen geen dekkingscorrelatie te hebben, maar overigens komt Dols in OT 9,
198 vlg. niet tot een beslissing. Het argument dat Dols voor Eupen en Membach
gebruikt, dat daar korte vocalen ook in de auslaut mogelijk zijn, geldt dan ook voor
vele Meierijse dialecten. Zie ook U r k 324.
In ieder geval komt er in de dialecten van het oosten van de Meierij bij alle doffe
vocalen een kwantiteitsoppositie voor; cfr. OV I 162 vlg. en I 18 vlg. Men onderscheidt
er bijv. vāl ‘werktuig om te vangen’ van văl ‘het vallen’.
Opmerkelijk is voorts dat bijv. de Zuidwestelijke dialecten een kwantiteitsoppositie
kennen binnen de meest-gesloten fonemen van de heldere klinkers, dus tussen ŏĕ
en ōē, ĭĕ en iē, ŭŭ en ūū; cfr. N. van Wijk, Scherp en zwak gesneden klinkers NTg
35, 15 vlg.; zie ook U r k 324.
Dit geldt ook voor die Brabantse dialecten die i.p.v. i een ie, i.p.v. u een uu en
i.p.v. o een oe hebben.
Veel dialecten kennen genasaleerde vocalen. Omdat echter op de vocaal steeds
nog een nasale medeklinker volgt (voor een empirisch onderzoek in het Antwerps
zie § 92), is de nasalering van de vocaal niet relevant; cfr. OT 6, 287. In TT XVI 165
vlg staat een Structurele beschouwing van de nasaliteit in een Oost- en Westvlaams
dialect. Ook daar heeft de nasaliteit geen differentiërende waarde. Een uitzondering
schijnt men wel te moeten maken voor Twentse dialecten. Ik meen dat tenminste
te mogen opmaken uit B e z o e n 63 en 96 voor Enschede, waar bijv. tegenover
n

elkaar staan: gãõ ‘gaan’, gao ‘ga’ en eveneens dan ‘den’ en da ‘dan’. Zie ook voor
Tilligte T i l l i g t e II blz. 123.
In tegenstelling met het AB hebben vele dialecten een ε: en eenɔ: als foneem;
zie o.a. BMDC 7, 48 vlg. De æ: komt ook in vele oostelijke dialecten als foneem en
in andere als variant voor.
In een groot gedeelte van ons taalgebied komt geen aa voor. In de gebieden waar
noch gerekte ogm. ā, noch ogerm. æ. als aa verscijnt, waren de conditties natuurlijk
erg ongunstig, maar toch komen er meestal nog wel ènkele aa's voor. Zie BMDC
7, 50-65. L a n d h e e r 3 bestrijdt voor verschillende dialecten het fonologisch karakter
van deze aa. L. Goemans, Een phonetische puzzle in Isidoor Teirlinck Album 1931,
99 vlg. meent dat de Mechelse aa niet van de school afkomstig is, maar na een
periode van weifeling hersteld is.
In vrijwel heel Nederland is een a-foneem aanwezig, dat door de
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sprekers met de a uit het AB vereenzelvigd wordt ook al omdat het in het fonologisch
systeem een overeenkomstige positie bekleedt. Er schijnt echter hier en daar nog
binnen die a een fonologische oppositie voor te komen, bijv. te Kampen, Noordhorn
en (zwak) te Volendam; cfr. A. Weijnen, De oude a TT 7, 12-20; zie voor Kampen
echter T a a l l a n d s c h a p 29-30.
Terwijl in het AB slechts één ij en één ui voorkomt, is dat in vele dialecten anders.
2

Daar is de ui een afzonderlijk foneem (cfr. § 61a). Maar ook blijkt bv. uit BMDC XXI
30-31 dat de Hollandse dialecten de representanten van oude î en ai onderscheiden.
In het Zandvoorts bv. werd ai > aa en i > ai.
Zie voor palatale velaren LB XXX 62.
Zie voor de oppositie tussen zachtlange oo en scherplange oo, en zachtlange ee
en scherplange ee: K. Kooiman, Enige phonemen in Holland en in het Nederlands,
NTg 1955, 177 vlg.
Vrijwel heel het oosten heeft een oppositie tussen meer gesloten en meer open
o; cfr. Branco van Dantzig, De korte o-klanken in het Ned. z.j.; voor verdere lit. zie
A l b u m G r o o t a e r s 124. W. Dols OT 10, 36 vlg. meent dat alle dertien dialecten
die Branco van Dantzig onderzocht, de ó en ò fonologisch onderscheiden. Voor
West-Voorne geloof ik het echter niet. Zie ook D e V i n 2. Dat Blancquaert ze niet
onderscheidt (R o u k e n s 50), wijst er wel op dat in zijn dialect, het Opdorps, het
onderscheidt ook ontbreekt. Zie voorts OT 8, 179 vlg. en BMDC 7, 53 vlg. Dhr. Frans
Vermeulen deelde mij mede dat in zijn jeugd te Ouden-bosch nog schóp en schòp
fonologisch onderscheiden werden. Volgens Nederl. Ver. voor Phon. Wet. Verslagen
van de verg. in 1953, 11 kent Tongeren slechts een o-foneem. De zuidoostelijke
dialecten, echter niet: de meest oostelijke zoals het Venloos, hebben ook een
oppositie tussen meer gesloten en meer open e; cfr. N. van Wijk, De umlaut van a
in Ripuariesen Salies-Frankiese dialekten van België en Nederland, in Ts 33, 203
vlg.; OT 7, 313-318. Zie ook nog A. van Loey in TT XII 134 vlg. Een opmerking van
de invuller van de dialectvragenlijst nr. 15 voor L 5 doet mij onderstellen dat bijv.
Ochten de oppositie nog kent, Ingen niet meer. Ook vele noordoostelijke dialecten
kennen echter die oppositie. Zie over die oppositie uitvoerig: K. Heeroma,
Structuur-geographie en structuurhistorie, in: Ts. LXXIX, 165 vlg. Tenslotte hebben
volgens Van Ginneken de Zuidoostelijke (en misschien ook wel andere) dialecten
een oppositie ö-u. Zie voor deze opposities OT 6, 286-287.
Tengevolge van verkortingen kennen sommige dialecten nieuwe
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opposities. Volgens Bakx TT XII 164-165 opponeren in Steenbergen gerăŏkt =
geraakt en gerokt = gerookt. Toch is de ăŏ dan slechts een combinatorische variant
van ao.
Allerlei zuidelijke dialecten kennen een consonantenpalatering als fonologisch
correlatiekenmerk. Zie voor het gebied § 93 en zie OT 3, 193 voor rijtjes met
parallellen. In Tienen is door L. d'Hoop in Feestb. Van de Wijer II 107 vlg. ook een
mouilleringscorrelatie bij velaren aangewezen. In en rond de Meierij ken ik zelf weke
dentalen; cfr. § 93.
Zie voor de geminaten A. Weijnen, Geminaten DBNS 15, 93-110.
Het zuidwesten kent genasaliseerde consonanten; cfr. § 100.
Enkele dialecten schijnen bij de spiranten de stem-correlatie te missen. Het zijn
in de eerste plaats die waar ogerm. f en s niet als v en z verschijnen. Van Ginneken
OT 6, 289 spreekt hier van fortes, die ternauwernood van de f en s te onderscheiden
zijn. Zie K l o e k e 180, S a s s e n blz. 31 en T a a l l a n d s c h a p 102. Volgens TT
4, 101 vlg. beantwoorden te Nijmegen aan AB b en d stemloze lenes. Overigens
zijn er dialecten zoals het Venloos die wel enerzijds v en z en anderzijds f en s
kennen, doch zonder dat er tussen de eerste en de tweede groep een fonologisch
onderscheid bestaat; cfr. Museum 59, 18. Shetter zegt in Language 34, 41 dat Zwolle
in anlaut geen g kent.
Omgekeerd kennen enkele dialecten stemhebbende ploffers en glijders in auslaut;
cfr. § 74.
Verdere bijzonderheden liggen vooral op het terrein van de velaren en laryngalen.
Veel dialecten missen de h als foneem. Men zie hiervoor § 82. Van de daar
genoemde gebieden moeten eigenlijk de zuidwestelijke dialecten in fonologisch
opzicht afzonderlijk beschouwd worden, immers die hebben een, meestal
stemhebbende, h, uit [ ] ontwikkeld. Zodoende ontbreekt in die dialecten thans de
g.
Voor de glottisexplosief zie men § 91.
Sommige dialecten kennen nog een [g]; cfr. § 77. S t r e e k t a l e n 51 en OT 6,
288 localiseert die in Limburg; cfr. Ook W e l t e r 53 en Limb. Bijdr. 13, 154. Deze
[g] staat nergens in oppositie tot [ ] behalve in het Limburgs, althans bij de oudere
generatie, volgens J. Goossens in LB 1960 Bijblad 12. De [ ] en de ch liggen in
Holland verder naar achter dan elders. In de dialecten ten oosten van de Benrather
linie komt [ ] in anlaut niet voor: jelt ‘geld’ jrââve ‘graven’, jejange ‘gegaan’.
Het Gronings schijnt evenals het Kopenhaags een foneem te hebben dat ergens
tussen t, th en ts in ligt; P a a r d e k o o p e r 16.2.1.1.
Wat consonantencombinatiemogelijkheden betreft, vermeld ik nog enkele
opvallende trekken. Bepaalde dialecten laten in auslaut geen t
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na spiranten toe; cfr. § 73. De dialecten ten Z.O. van de Panningerlinie kennen in
anlaut sjp, sjt, sjn, sjm, sjl, sjw in plaats van sp, st, sn, sm, sl, zw; zie § 80. Groningen
kent met uitzondering van een deel van Westerwolde geen zw maar sw; cfr. T e r
2

L a a n XXIV. In § 73 worden de dialecten genoemd die sk en die welke sχ in anlaut
kennen. Sommige kennen de verbinding sχr en geen sr, andere sr doch geen sχr;
zie § 73. De dialecten die in anlaut gn en die welke aldaar tn hebben, leert men
eveneens uit § 73. Sommige dialecten kenne in in- en auslaut alleen sp, andere
alleen ps; zie voor de gebieden § 95. In enkele zuidelijke dialecten schijnen nog
combinaties als ŋ + g of ŋ + [ ] voor te komen; cfr. OT 6, 289. Alleen ten O. van
de Benrather linie zijn jr- en jl-anlauten mogelijk; zie boven. Wat de assimilatie
betreft, verschillende Zuidbrab. dialecten kunnen sd, fd, verschillende Limburgse
nm, ng, nb (NTg 53, 312).
De opeenvolging: doffe vocaal + v of z is in het AB niet erg gebruikelijk. Meer
2

komt het voor in de dialecten; cfr. T e r L a a n XXIX; Museum 1953, 202; OT 6,
286; OT 10, 13 vlg.
Voor de diachronie der fonologische systemen zie men: K. Heeroma, De
ontwikkeling van het langevocalensysteem in Frankisch en Ingweoons: A l b u m
B l a n c q u a e r t 95 vlg., K. Heeroma, De oostnederlandse langevocalensystemen
BMDC XXIII 1 vlg., K. Heeroma, Structuur-geografie en structuurhistorie, Ts LXXIX,
165 vlg.; A. de Witte, Strukturele historische grammatika van het Nederlands,
Klankleer 1962.

C Vormleer
§ 105. Werkwoord . Stamtijden
De regelmatige werkwoorden hebben doorgaans de verdeling -de: -te en -d: -t als
in de cultuurtaal. Echter hebben de Zuidoostelijke en Twentse (cfr. B e z o e n 73)
dialecten steeds de stemhebbende vormen: [bagdə], trabde enz. Alleen het
Z.O.-Limburgs heeft als uitgangen van het zw. ww.: et, ets, et, ete, et, ete: ich gaapet;
cfr. PL LXXVIII-LXXXII, 130-134. Sommige Hollandse, Zeeuwse en Fransvlaamse
dialecten hebben nog (soms slechts ten dele) -ede, bijv. bakkede. In West- en
Frans-Vlaanderen komen ook -dede en -dege voor; Overflakkee heeft bakkende,
westelijk Zeeuws-Vlaanderen ook baktnde. Veel zuidelijke dialecten hebben ik baktn.
Oost-Vlaanderen met omliggende streken heeft vormen op -tege(n) en -dege(n),
ook op -tene. Opvallend is Fransvlaams ik bakste. Cfr. RND, krt 106 ik bakte (soms
komt i.v.p. t de
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stembandploffer voor), A u s e m s 108, OV 2, 36, K a t w i j k 91, 151, V a n W e e l
189 enz., D e V i n 66, 69, 72.
Het Limburgs kent bij de o.v.t. en het vd. Rückumlaut, bijv. heu:re tegenover ich
hoort; het suffix is dan ook e-loos; D o l s 103, 135 noot 98 en W e l t e r 211. Voor
Amby werd mij gegeven: ich hoort: ich huur. Voor rückumlaut bij kennen, leggen,
zeggen, zetten zie H o u b e n 238. Voorts veel vbb bij W e l t e r § 211. E n d e p o l s
475 noemt veule: ich voolt. Uit B e z o e n 98 krijgt men de indruk dat het zwakke
ww. ook in Enschede Rückumlaut kent.
In veel noordoostelijke dialecten benevens een strook langs de Zuiderzee komt
in de praeterita en voltooide deelwoorden van de sterke werkwoorden umlaut voor,
bijv. egeuten ‘gegoten’; cfr. T a a l l a n d s c h a p 118 vlgg. en kaart 1, S c h u r i n g a
p. 11. De vorm geslegen is algemener; zie hiervoor L a n d h e e r 84 volsleege en
RND zin 131; zie ook S c h ö n f e l d 113. Uit de geringere verbreiding van de umlaut
in het participium concludeert Kloeke in T a a l l a n d s c h a p 124 dat hij daar uit de
o.v.t. is ingedrongen. Dààr is hij uit de conjunctief afkomstig.
In het algemeen is er bij de o.v.t. van de sterke ww. verregaande Ausgleich tussen
vocaal van enkv. en mv. gekomen. Talrijke gegevens vindt men hiervoor, voor heel
Nederland, bij D e B o n t 63 en 88. In de eerste twee klassen is die algemeen en
heeft doorgaans de vorm van het mv. het gewonnen. In en rond Heerlen en in het
Westvlaams won het echter de vocaal van het enkv.; cfr. Ph. B. 1 blz. 16 en 5 blz.
3 vlg. en D o l s 146. De Bont Ts 76, 149 zegt dat in N.-Br. dialecten zijn, waar de
vocaal van het enkv. binnengedrongen is in het mv. In het oostelijk deel van Belgisch
Limburg is, o.a. in de eerste klasse, het onderscheid tussen de vocaal van enkv. en
mv. bewaard gebleven (HCTD 20, 106-107), in het dialect van Zeeland in oostelijk
Noord-Brabant althans in de eerste klasse; cfr. OV I 23. Fr. van Coetsem merkt in
Hand. Kon. Znl. Mij. van T. en L. en Gesch. XIV 240 op dat in het wvla. bij sterke
ww. I en II kl. er nog verschil is in vocalisme tussen praet. enkv. en mv.
Bij de ww. van de derde klasse waar op de stamvocaal een nasaal volgt kennen
het Zuidoostvlaams en Westvlaams soms nog in het praet. een a; cfr. T e i r l i n c k
190, Ph. B. 5, 6. Een eeuw geleden bestonden die vormen ook nog rond Breda; cfr.
Ts 65, 211. De ww. met l of r na de stamvocaal hebben vaak een vocalisme dat op
wgerm. u teruggaat en niet zoals het AB een ie; zie bijv. S m o u t 118, V a n d e
W a t e r 56, O p p r e l 68.
De werkwoorden van de vierde en vijfde klasse hebben in het praet.
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mv. behalve in Zeeland, delen van Z.-Holland, N.-Brabant en Limburg uitsluitend of
naast andere a-vormen, als gavve, kwamme, namme, die als analogie naar het
enkv. zijn te beschouwen. In sommige vnl. zuidelijke streken komt aa-vocalisme
voor, dat niet als voortzetting van wgerm. â is te beschouwen. Ook heeft de vierde
klasse voor het praet. soms de vocaal van het volt. deelw. analogisch overgenomen;
cfr. J. te Winkel, De â van het praet. plur. bij sterke ww., 15 vlg. in: N n l . T o n g v .
I; OT 8, 180-181; Nnl. Tongv. I 87; BMDC 15, 16; PhB 5, 7. Het Noordoostluiks heeft
bij de meeste ww. van de 4e en 5e klasse in het praeteritum de vocaal van de zesde
klasse; cfr. W e l t e r 216. De vorm gesteeke werd mij in Zeelst en Schoten bij
Antwerpen opgegeven.
De werkwoorden van de zesde klasse en sommige die zich daarbij aansloten,
hebben o.a. in West-Noord-Brabant, delen van Zuid-Holland, Zeeland en O.
Vlaanderen in de o.v.t. en het volt. deelwoord soms een oo (sloog ‘sloeg’, gedrooge
‘gedragen’), die niet te beschouwen is als relict van ogerm. ô maar als analogievorm
uit een andere werkwoordsklasse; zie O n d e r z o e k 159; D e V i n 66, 69; RND
krt 84 je... geroepen; NTg 46, 228; V a n W e e l 198; zie ook Ts 48, 217. Gents
geropen vind men VMVA 1907, 637.
In Utrecht kent men verdolge ‘verdelgd’.
Sommige dialecten, bijv. het Oostnoordbrabants en het Belgisch Brabants hebben
voorliefde voor zwakke ww., andere, bijv .het Westnoordbrabants, het Zeeuws en
Oudbeierlands voor sterke; cfr. O n d e r z o e k 159 en BMDC 12, 10. Krt 106 ik
bakte van RND vertoont slechts zeer weinig sterke vormen (biek). Cfr. M a z e r e e l
124-129, De Navorscher XI 375, O p p r e l 68 vlg., D e k 17, 38, 63. Dhr. G. Steffens
kwam in een scriptie over de structuurgeographie v.h. ww. in N.O. N e d e r l a n d
tot de bevinding: ‘dat er in de dialecten veel en veel steviger aan de z.g. sterke
werkwoorden getornd wordt als in de beschaafde omgangstaal.’ Ook het Gents
maakt veel ww in de o.v.t. zwak (VMVA 1907, 709 vlg.). A. van Loey, Mnl. zwakke
vormen in de sterke werkwoorden van de derde klasse, VMVA Febr. 1952, 169 vlg.
wijst erop dat bij deze het verloop van de sterke naar de zwakke vervoeging niet in
het O. optreedt maar in het Vlaams en Hollands, een enkele maal ook in het
Brabants.
Het prefix van het volt. deelw. is in sommige dialecten van Gelderland en Overijsel,
Holland, Zeeland en Z.W.-Vlaanderen tot een enkele vocaal verzwakt en in het
noorden van N.-Holland, Groningen, Drente en het oosten van Twente en de
Achterhoek geheel verdwenen.
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Het Haarlems van 1412 kent reeds volgens Van den Berg TT XIII 203 draeyder
3

kairsen. Zie voorts A. van Loey, Mnl. Sprkk. I § 52. Het Oostvlaams,
Vlaams-Brabants en zuidelijk Limburgs missen (van ouds) ge- bij een aantal
perfectieve ww. als blijven, komen, worden. C.B. van Haeringen, Iets over het
voorvoegsel in het verleden deelwoord DBNS 2, 109 vlg. wijst erop dat een
participium minder zonder ge- voorkomt wanneer het in combinatie met een hulpww.
optreedt. Dit is functioneel te verklaren. Dat werkwoorden op -eren in sommige
dialecten, bijv. Katwijk, een prefixloos participium hebben, is aan het accent toe te
schrijven. Zie voorts Ts 60, 249 vlg.; Ts 61, 13 vlg.; S c h ö n f e l d 113 Opm. 5; Ts
61, 161 vlg.; T a a l a t l a s 2, 9. D e B o n t 449 kent bij ww. met her-: geher-. Hij
verwijst ook naar C o r n e l i s s e n - V e r v l i e t 551.
In de oostelijke dialecten komen ook voltooide deelwoorden op nə voor: esneene,
ebeune, enz. Naarding ziet hierin een gelijkmaking van gerundia. Sassen geeft een
structurele verklaring; cfr. DBNS 3, 94; DBNS 4, 14 vlg.; DBNS 5, 100; DBNS 3,
117 vlg., S a s s e n 77.

§ 106. Werkwoord. Persoonsuitgangen
Lit.: B. v.d. Berg, De conjugatie van het praesens in de Nnl. dialecten, TT
I 6 vlg.; Akademiedagen III 73 vlg.; Ts 58, 198 vlg.; NGN III (kaart achterin),
2
W e l t e r 220; G.S. Overdiep-G.A. van Es, Stilistische Grammatica 39;
A.R. Hol, Het meervoud van het praesens in onze oostelijke dialecten TT
7, 82 vlg.: C.B. van Haeringen, Merkwaardige vormen van de werkwoorden
doen, gaan, slaan, staan en zien, DBNS 3, 89 vlg.; RND 9 krt 109, RND
5, krt 109; T a a l a t l a s 6, 3; TT 7, 160 vlg.
In de 1e pers. enkv. wordt in bep. gebieden nog -e uitgesproken, in Zuid-Holland
1
en Utrecht en naaste omgeving is de uitgang -t , in Zeeuws-Vlaanderen -n̥. De
2
tweede persoon enkv. heeft in de du-gebieden -s of -st. De derde pers. enkv. heeft
meestal t (Midden-Limburg tj), doch ook in grote gebieden geen uitgang. In het
meervoud vertonen Limburg, Brabant, oostelijk Zeeuws-Vlaanderen en een deel
van de Betuwe (in ruime zin) een oppositie van de 1e en 3e tegenover de 2e persoon.
In de andere gebieden heeft het hele meervoud slechts één

2
1

Zie hiervoor OT 2, 78 vlg.
Wij troffen deze t in Delfland (NTg 20, 242-249), te Naaldwijk (Ts 68, 261), in de Neder-Betuwe

2

en de Westhoek (cfr. EV 1936, 21); zie voorts § 174, H a n d b o e k I 95-101, A u s e m s
85, N e d . d i a l . 28, V e r d e n i u s 44, TT 1, 7, G.J.A. Mulder, Handb. d. geografie van
Ned. II fig. 124.
Zie hiervoor OT 2, 78 vlg.

2
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vorm; Z.-Drente, Overijsel en oostelijk Gelderland hebben -t of -et, de overige -e, n̥
(m̥), en of geen uitgang. Zie voor het Zuidoostlimburgs § 105.
De eensyllabige werkwoorden vertonen in bepaalde gebieden in de 1e pers. enkv.
een n (ik doen, ik staon). In het meest zuidoostelijke Limburgs heeft de 1e en 3e
pers. mv. bij deze ww. nt: zint, gont, hant. Vooral in de noordoostelijke dialecten
komen merkwaardige r's voor; cfr. DBNS 3, 89 vlg. en S a s s e n 82. In de o.v.t. van
de sterke ww. kent het Overflakkees een 1e pers. enkv. op -ə: ik keeke, ik kwamme;
cfr. Landheer 74.
Zie voor de vormen hij duget, hoe gaoget enz., waarvan de haard in Brabant ligt,
laatstelijk A.P. de Bont, De g in hij heget, hij düget en dergelijke werkwoordelijke
vormen Ts 73, 262 vlg. Deze geeft een analogieverklaring. Naast daor li komt daor
ligget met oorspronkelijke g voor. Analoog ontstaat nu naast hij hi: hij higget.

§ 107. Werkwoord. Gebiedende wijs
De gebiedende wijs bestaat in sommige westelijke dialecten, bijv. het Westhoeks,
het Oudbeierlands, het Culemborgs gewoon uit de stam (cfr. O p p r e l 78; A u s e m s
85 toont in het Culemborgs een enkele verwikkeling). Daarnaast heeft Overdiep
aangetoond dat in Zuidhollandse dialecten (en het schijnt ook voor Zeeuwse te
gelden) de gebiedende wijs eigenlijk geen uitgang heeft, maar dat fonetische factoren
en modaliteiten achtervoeging van t ten gevolge kunnen hebben; cfr. K a t w i j k
158, V o l k s t a a l 72-95, L a n d h e e r 75. Noordoostelijke dialecten bepalen hun
keuze tussen de vorm met en die zonder -t blijkbaar naar soortgelijke factoren; cfr.
5

B e z o e n 93 en S a s s e n 79. Volgens S c h ö n f e l d 120 hebben het Gelders en
het Limburgs (zie H o u b e n 208, J o n g e n e e l blz. 25) nog een t-loze vorm voor
het enkelvoud, een t-vorm voor het meervoud; zie ook W e l t e r 209. Echter kent
het Zuidlimburgs volgens Royen in Ons eigen Blad 17, 105 vlg. aan de t-vorm een
beleefheidsnuance toe; K a t s 115 onderscheidt voor het Roermonds nog wel een
enkelvouds- tegenover een meervoudsvorm maar merkt tevens op dat deze laatste
ook als beleefdheidsvorm in het enkelvoud gebruikt wordt. De zuidelijk-centrale
(Brabantse) dialecten schijnen de oorspronkelijke meervoudsvorm op t veralgemeend
te hebben, waarbij het al dan niet gebruiken van t van fonetische factoren afhankelijk
is; cfr. S m o u t 112, V a n a c k e r p. 25 vlg., V a n d e W a t e r 62, VMVA 1907,
716 vlg.
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In enkele oostelijke dialecten kent bijv. het ww. doen een imperatief op ch; cfr.
5

S c h ö n f e l d , 120 en T a a l s c h a t 334.

§ 108. Zelfstandig naamwoord. Naamvallen
Alleen eigennamen en sommige verwantschapsnamen als vader en moeder hebben
een verbogen vorm. De uitgang is ofwel -s ofwel -e (in de de -n niet apocoperende
gebieden -n). Voor de keuze tussen deze twee uitgangen zie men C.B. van
Haeringen, Naamvallen bij eigennamen van personen en bij verwantschapsnamen
in N e e r l a n d i c a 209 vlg. en S a s s e n 52.

§ 109. Zelfstandig naamwoord. Meervoudsvorming
5

2

Lit.: S c h ö n f e l d , 86 vlg.; S a s s e n 53 vlg.; H a n d b o e k I 178; PL
78-82, 129 vlg.; B e z o e n 85; N n l . T o n g v . I 91 vlgg. Zie ook J.L.
Pauwels, De meervoudsvorming der substantiva in een Zuidbrabants
dialect V.M.V.A. 1958.
In overeenkomst met het AB is de normale meervoudsuitgang -e of -en of wat
daarmee fonetisch correspondeert. Daarnaast heeft men ook -ere en -ers. Vaker
dan in het AB komt de -s voor in veel dialecten, o.a. in de noordoostelijke (Gron.
aarms, raoms), maar ook in sommige zuidoostelijke en zuidwestelijke, inz.
Fransvlaamse: pots (cfr. RND 28 Aarden potten), wiels (cfr. T a a l a t l a s 3, 7). Zelf
noteerde ik in Waalskappel (Frans-Vlaanderen) stiers, beers, dons (de honden),
kats, kuns (konijnen), zwŭŭns, sjabboks (bokken), vuggels tegenover koen (koeien),
aozen, heeten (geiten), ossen, boomen, nesten. Bij V a n d e W a t e r blz. 36 vind
ik beums, derrems, hekkes, raoms, stoels, wijfs. Dhr. A.G. Verhees bezorgde mij
uit de dichter Cats o.a. mans, guyts sticx, bij-wijfs, boomgaerts, arents, roers, houckx.
Zie ook B l o e m n a m e n 222. Ook Gent kent vele mv. op s: zeuns, helms, wurms,
vorms, zwaalms, peulms, meelms (memelen), zeelms (zenuwen) oarms, doarms
(VMVA 1907, 659). Veel dialecten kennen ook pluralisstapelvormen, bijv. op -ne,
-ens. Het Hollands kent ook -es, bijv. kippes. Zie hiervoor S c h ö n f e l d 86 aant. In
veel dialecten, oostelijke maar ook zuidwestelijke, heeft men -er: eier, kijnder, render,
dinger; zie ook T a a l a t l a s 3, 7 de wielen van de wagen en RND krt 94 eieren
krijgen.
Het uitgangloze mv. (deze term is verkieslijk boven isosyllabisme) komt bijv. bij
schapen blijkens het mat. 1895 voor in een groot zuidoostelijk en enkele
noordoostelijke delen; zie ook Taalatlas 3, 15 ganzen. Vaak gaat dit uitgangloze
gepaard met umlaut (zie § 68),
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accentverschil (zie § 97), consonantisch verschil, enz.; eventueel deze in combinatie.
Het is eigenlijk een sterk mv.; cfr. D e B o n t § 376 en A.P. de Bont in TT XII
121-127.
In de noordoostelijke dialecten zijn er resten van de tegenstelling: mv. op -e bij
sterke, doch mv. op -en bij zwakke substantieven. Zie D e B o n t I p. XLII.

§ 110. Bijvoeglijk naamwoord
Lit.: P. Peters, De geslachtsvormen van het adjectief in de Nederlandsche
dialecten OT 5 357 vlg.; P. Peters, Het zelfstandig gebruikte adjectief en
het geslacht, OT 7, 22-25, J. Leenen, Liaison in het Frans en in het
Nederlands, in A l b u m B l a n c q u a e r t 43 vlg.
De oude a-stammen hebben in de dialecten in het algemeen dezelfde verbuiging
als in het AB. In de zuidoostelijke, de zuidelijk-centrale en soms ook nog in de
zuidwestelijke dialecten wordt het vrouwelijk enkelvoud echter geapocopeerd vooral
wanneer het adj. eindingt op vocaal + liquida of nasaal of d, of op diftong; zie voor
Maastricht TT II 40 vlg. Dhr. A. van Zuylen deelde mij mede dat het ook nog in het
Overasselts zo is. In Limburg is er dan echter een driegeslachten-onderscheid door
het accent: nen erme man, 'n erm vrouw (valtoon), 'n erm kind (zweeftoon).
De bijvoeglijke naamwoorden waarvan de stam oudtijds op -n uitging (zoals open,
eigen en de sterke voltooide deelwoorden) worden in het mannl. en vrouwel. ook
zoals het bep. lidw. verbogen; cfr. § 118. Het neutrum en het praedicatief gebruik
kennen daarbij e. Ook de stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden volgen deze regel.
In W.-Vlaanderen en Twente gaan ze echter steeds op -(e)n uit. In Zeeland, Holland,
Utrecht en een aangrenzend deel van Gelderland, westelijk N.-Brabant en een
gebied op de grens van Vlaanderen en Brabant mist het neutrum vaak de e: een
zilver mesje. Dit verschijnsel ontbreekt echter zo goed als geheel bij de adjectieven
op -nen.
Peters vermeldt in zijn a.a. de complicaties die zich voordoen bij de adjectiva op
lange klinker + d. W.- en Frans-Vlaanderen en het Land van Waas hebben dan één
vorm voor alle geslachten, bijv. goe, bree. De toestand voor het neutrum is dan in
het Z. ingewikkeld.
Drie adjectiva op auw: blauw, grauw en rauw hebben in het zuidelijk deel van de
zuidelijk-centrale dialecten het neutrum en het praedicatief op t: blaat, raat, graat;
cfr. RND kaart 59, blauw en grauw.
De adjectieven op lange klinker of tweeklank, gevolgd door n, ver-
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liezen in het neutrum dikwijls de n in Z.-Nederland, Z.-Limburg en hier en daar in
oostelijk N.-Brabant: ne schoone man, een schoon vrouw, e schoo kind.
De oude ja-, wa-, i- en u-stammen gedragen zich als a-stammen. Alleen gaan ze
praedicatief op -e uit, behalve in de apocoperings-gebieden; zie bijv. krt rijk OT 7,
94, S a s s e n 69 en RND kaart 126 ik ben blij, 37 is droog. Ook Gent kent het
predikatief gebruik op e: dikke, kleine enz. (VMVA 1907, 665). Echter hebben ook
Drechterland en Waterland praedicatieve adjectieven op -e; cfr. W a t e r l a n d 30.
Bij het zelfstandig gebruikte adjectief onderscheidt Vlaanderen de drie geslachten:
de kleinen - de kleine - 't klein. Ook in Twente en de Achterhoek bestaat deze
onderscheiding nog ten dele. In het grote Brabants-Limburgse complex gaan echter
het masculien en feminien beide op -e uit. Alleen vinden wij daar bij het vrouwelijk
-e-apocope in dezelfde woorden als bij attributief gebruik. Het Limburgs heeft hier
een tooncorrelatie juist als bij het attributief gebruikte adjectief. In het zuiden van
Limburg en het N.O. van Luik gaan sommige neutra op t uit. Men kan daarbij zowel
aan gotisch -ata als aan een paragoge denken. Ook verdwijnt de n bij onzijdige
woorden niet in het zelfstandig gebruik.
In Zeeland hebben zowel masculiene als feminiene woorden (doch geen namen
van vrouwen) een n, welke n dan ook bij de attributieve woorden gebruikt wordt:
hee m' is een krante, den bovensten mè. Friesland en de Veenkoloniën hebben in
het meervoud -n. Voor het gebruik van -nt aan het eind van zelfstandig gebruikte
attributieve woorden in het Gronings zie men T e r L a a n P r o e v e 138-139.
Voor een typische comparatief op -sers of -ser in Oerle zie men D e B o n t 420.

§ 111. Voornaamwoord. Persoonlijk
Het persoonlijk voornaamwoord van de 1e pers. enkv. is zoals in het AB ik, in Limburg
echter ich. De objectsvorm beantwoordt soms aan AB mij, over een groot gebied
aan mijn, in het ZO aan mich; cfr. T a a l l a n d s c h a p 148 vlg. en kaart 7,
O n d e r z o e k 143, S c h r i j n e n kaart 2.
In de 1e pers. mv. heeft men vormen die beantwoorden aan wij, in Limburg: wêr,
vêr en contaminatieproducten; cfr. S c h r i j n e n 55. Een aantal zuidelijke dialecten
hebben ook ss. met -liede(r); cfr. RND kaart 107 wij hebben gebakken. A. van Loey,
Over pronomina van het
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type ‘wijlieden’ A l b u m B l a n c q u a e r t 319-322 zegt ‘Het type wijlieden schijnt
niet oostelijk te zijn.’ Het verschijnsel van die uitgebreide pronomina is volgens hem
westmnl., reeds 13e-eeuws; vermoedelijk ligt de haard in West-Vlaanderen, waar
het grootste aantal voorbeelden is aangetroffen. Het verschijnsel komt volgens hem
in dezelfde functie ook voor in het Frans, Latijn (Vergilius). Provençaals, Catalaans,
Castillaans, Waals en Middeleeuws Italiaans. In al die talen is het type nos alii, nous
autres enz.
De objectsvorm is ons of wat er zich ontwikkelde bij verdwijnen van de nasaal;
cfr. S c h ö n f e l d 28.
Het persoonlijk vn. v.d. 2e pers. onderscheidt, evenals in het AB, niet steeds het
enkelvoud van het meervoud. Het kent voor het enkelvoud een steeds meer voor
i-j verdwijnend, als invectief nog het verst verbreid, oostelijk du, voorts een westelijk
jij en een zuidelijk centraal gij; cfr. Ts 54, 248 en S c h ö n f e l d 95. Zie voor de oude
doe- en dich-vormen vooral Kloeke, De ondergang van het pronomen du (met een
nieuw kaartje): in K l o e k e 52 vlg.; S c h ö n f e l d 95; A.A. Verdenius, De laatste
sporen van du in Noord-Holland, NTg 36, 223-227; HCTD 14, 55 vlg.; TT 1, 132
vlg.; Klatter, De 2e pers. sing. op het Groninger Hoogeland OT 2, 78; H.J.E.
Endepols, Het pronomen doe te Maastricht NTg 20, 149; G.G. Kloeke De
doe-isoglosse bij Maastricht, NTg 20, 217-218. Zie voor de objectsvormen Ts 56,
250 en HCTD 10, 144-145. Bij enclise verschijnt in het Hollands en Utrechts ie: hoor
ie ‘hoor je’. Dit ie is ook bez. vnw. De vorm is jong. Cfr. NTg 46, 99; A u s e m s 22;
Overdiep-van Es, Stil. grammatica 126; G. de Wilde-van Buul, Het enclitisch pron.
pers. van de tweede en derde pers. sing. in het Rotterd. Ts 62, 290-301; G.S.
Overdiep, De tweedepersoonsvorm OT 3, 161; NTg 1944, 121. In de
zuidelijk-centrale dialecten versmelt de dentaal van de werkwoordelijke uitgang met
het pronomen tot de of te: slăŏpte ‘slaap je’, gaode ‘ga je’, soms valt de dentaal uit
of wordt r. Soms wordt metanalytisch het pron. de, bv. in Gent: oasde maar komt,
omdade mee twiëë zijt, dade ‘dat je’, (VMVA 1907, 681). Het zuidwesten heeft je
(het Limburgs heeft (voor het meervoud) zjee, zjî, zj(e), ər, geer, ger, gee, ge). Zie
voorts G. van den Berghe, Het subject-pronomen van de 2e persoon pluralis, enclise
(met kaart) TT 3, 109 vlg.; A.R. Hol, De noordergrens van het pronomen gij Ts 55,
225; TT 5, 71 vlg.; RND passim.
In de gebieden waar het oude du verdwenen is heeft men voor het mv.
samenstellingen met representanten van -liede(r) als tweede lid: gullie, julder enz.
K l o e k e 25 treft de jullie-vorm in het N.O. aan in
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‘bijkans alle stadjes en andere verkeers-centra’. Zie voorts O n d e r z o e k 146 en
A.R. Hol, De noordgrens van het pronomen Gij Ts 55, 229 vlg. Er zijn dialecten die
je als meervoudsvorm hebben; zie b.v. D e k II 8.
Het persoonlijke voornaamwoord van de 3e pers. enkv. masc. kent in het Hollands
i.p.v. hij en hem bij enige nadruk zijn.
De dialecten kennen opvallende enclitische en proclitische vormen, Het Groninger
Westerkwartier heeft evenals het Fries (d)ər; cfr. OT 2, 75. Ook het Limburgs heeft
ər. Voorts kennen de noordoostelijke dialecten enclitisch ə; cfr. S c h u r i n g a 171;
T a a l l a n d s c h a p 137 vlg. en kaart 4; BMDC 13, 19, S a s s e n 95, Ts LXXVII,
199. Verscheiden dialecten hebben naast ie: die, tie of nie. Andere hebben ən of
əm en təm of tən. Pauwels meent voor het Aarschots dat de vorm met t-anlaut in
oorsprong het demonstrativum is; əm is gedeeltelijk tot təm, gedeeltelijk tot het
personale te herleiden. Voor ten in de 16e eeuw zie men C.F.P. Stutterheim, Twee
onbekende tafelspelen, 1946, vs. 75 en 86 op blz. 13, 14. Het komt ook voor in de
Legende van Sint Servaes vs. 912. Tussen de grote rivieren komt ook tjə met
verwante vormen voor. Cfr. J.L. Pauwels, Het enclitische pronomen 3e pers. sg.
masc. təm/tən- əm/ən in de Zuidbrabantse dialecten in: Vooys voor De Vooys 1953,
86 vlg.; A. van Loey, Het pronomen ten, TT 6, 171 vlg.; N n l . T o n g v . afl. 2, 92;
2

K. Kooiman, Hij NTg 1950, 324 vlg.; A.R. Hol, Hij NTg 44, 179; H a n d b o e k I 94;
RND, kaart 5 bond hij? 87 omdat hij, 112 deed hij het maar.

§ 112. Voornaamwoord. Wederkerend
De vorm zich (plaatselijk zik en derg.) komt vnl. in het oosten voor; cfr. H o u b e n
§ 201; C h a r a k t e r i s t i k 5; S c h u r i n g a 98-99; zie ook K l o e k e 34.

§ 113. Voornaamwoord. Bezittelijk
Lit.: P. Peters, De vormen en de verbuiging der pronomina in de Ned.
dialecten I Het bezittelijk voornaamwoord OT 6, 209 vlg.; PL 78-82, 129
vlg.; S c h u r i n g a 173; P. Peters, Het bezittelijk voornaamwoord
zelfstandig gebruikt, OT 7, 226 vlg.
Het bez. vnw. 1e pers. enkv. beantwoordt aan AB mijn, mv. aan AB onze.
Het bez. vnw. 2e pers. enkv. kent in oostelijke streken dijn, in het westen type je,
in de overige dialecten type oe.
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Het bez. vnw. 2e pers. mv. heeft in een aan Friesland grenzend deel van Groningen
jim, in Limburg eur, in Friesland, Groningen, Drente en het grootste deel van Overijsel
vormen die beantwoorden aan uw, in de rest ofwel eveneens uw-vormen ofwel ss.
met -liede (in het Westen het type jullie), in het Zeeuws en het Vlaams in een oude
genitiefvorm (julder, ulder, junder, enz.). Merkwaardig zijn ook langs de kust van
Noord- en Zuiderzee vormen op s, bijv. jullies, joeles, oeluus; zie ook W a t e r l a n d
41. Voor Wieringen geeft Peters jullieër; zie echter D a a n blz. 199-200.
Het bez. vnw. 3e pers. enkv. masc. kent in N.-Brabant, Wamel, Culemborg, Utrecht
en Holland ook humme; zie D e B o n t § 431.
Het bez. vnw. 3e pers. mv. heeft vaak parallellisme met de 2e pers. mv.: hullie,
jullies, hullies, enz., heur in de Veenkoloniën. Volgens A. van Loey, Het bezittelijk
voornaamwoord ‘hun’, Med. Kon. Ned. Ak. v. Wet. afd. Lett. N.R. dl. 21, no 2. 1958
komt hun voor in Limburg, het oostel. deel v.d. prov. Brabant en rond Antwerpen,
echter in het overige deel van Z.-Ned. heur, heurlie en verwante vormen. Het type
heurlie komt volgens hem uit het westen, hun uit het oosten.
In Hollandse en Westvlaamse dialecten komen mede, of alleen, me en ze voor
voor alle geslachten. Zie bv. O p p r e l § 43 Opm.
De bezittelijke voornaamwoorden mijn en zijn kennen in heel Zuid-Nederland en
Limburg naast de gewone vormen nog in oorsprong sterke i.c. n-loze vormen bij
bepaalde verwantschapsnamen: mai vojjer, mai mojer, enz. tegenover maine stoel,
main tafel. Zie bv. H o u b e n § 202 en zie vooral D e B o n t § 431. Het lidwoord
van onbep. gedraagt zich dienovereenkomstig. Ook in Twente komt volgens
N u i j t e n s 222 bij verwantschapsnamen het bez. vnw. zonder uitgang voor. Zie
voor mogelijke sterke vormen in westelijk N.-Brabant OT 6, 209-210.
Bij zelfstandig gebruik kennen het Noordhollands, het Fries en het Zeeuws vormen
op -es zonder lidwoord: die boeke binne jouwes, die boeke binne uizes; cfr.
W a t e r l a n d s 41. Eigenaardig is daarbij de meervoudsonderscheiding van jouwens
tegenover jouwes, zainens tegenover zaines enz. In het Gronings vindt men vormen
op -nt, eveneens zonder lidwoord, ook weer voor alle geslacht en getal: dei peerde
waz'n onz'nt (of zien'nt, enz.). Drente en Noord-Overijsel kennen vormen op -nde
+ lidw.: de miende, de oende. In de rest van het taalgebied vindt men het type de
mijne, waarbij opvallend is, dat Z.-Limburg en volgens G a l l é e ook het
Gelders-0verijsels een neutrum op t hebben: t mient.
Het Zeeuws heeft vormen van het type den mijnen voor alle genus

A.A. Weijnen, Nederlandse dialectkunde

295
enkelvoud. Alleen voor vrouwelijke persoonsnamen geldt: de mijne. Vlaanderen
kent de eenze ‘de zijne, de onze’.

§ 114. Voornaamwoord. Aanwijzend
Lit.: P. Peters, De vormen en de verbuiging der pronomina in de Ned,
dial. II Het aanwijzend voornaamwoord OT 6, 249 vlg.; P. Peters, Het
zelfstandig gebruikt aanwijzend voornaamwoord OT 7, 231 vlg.
Het woord deze bestaat in het W. van W.-Vlaanderen niet. Holl. dialecten hebben
bij deze eu-vocalisme. Ook komen disse en dissn̥ voor. In plaats van dit vindt men
dees in W.-N.-Brabant, Antwerpen, Brabant en O.-Vlaanderen.
Het vnw. die heeft als masculiene vormen in het Zuiden soms diene, dane, dieje.
De onzijdige vorm komt in sommige streken als dε voor; cfr. § 71.
Het zelfstandig gebruikte aanwijzende voornaamwoord kent in Kampen
achtervoeging van -de.

§ 115. Voornaamwoord. Betrekkelijk
Lit.: P. Peters Het betrekkelijk voornaamwoord OT 7, 237 vlg.
De gewone vormen van het betr. vnw. zijn ook: die voor masc. fem. en mv., da(t)
voor neutrum enkv. Een groot deel van het Ned. taalgebied kent echter wat i.p.v.
2

dat; cfr. B. van den Berg, Beknopte Ned. Sprkk. § 100.
Het Vlaams en Zuidbrabants en Kempenlands kennen een vorm van dat voor
alle geslacht en getal. Ook zijn er Vlaamse dialecten waar de verdeling tussen die
en dat niet aan die van het AB beantwoordt. Zelfs noemt Peters Vlaamse dialecten
waar dat objectsvorm en die subjectsvorm is; cfr. D e B o n t § 438. Ook in het
Gronings heeft dat een brede gebruiksmogelijkheid; cfr. T e r L a a n P r o e v e 51.
Voor Gents die i.p.v. dat zie men VMVA 1907, 691. Men gaf mij voorts als
Westvlaams: het jongetje die.

§ 116. Voornaamwoord. Vragend
Lit.: P. Peters, De verbuiging van het vragend voornaamwoord en de
persoonsnamen OT 8, 41 vlg.
Zelfstandig gebruikt voor personen kennen Groningen, Noord-Drente en het oosten
van Gelderland en Overijsel wel, vermoedelijk < welk.
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In het overige gebied komen voor wie wee, wae en wa, en weem, wen, wien, wiene.
De vorm weem is in Z.O.-Limburg alleen objectsvorm (zie ook W e l t e r 208), echter
in Midden-Limburg ook subjectsvorm. De genitief is meestal gelijk aan de nominatief
+ s. Zie voor welk ‘wat’ OT 8, 51. Zie voorts P a a r d e k o o p e r 15.1.3.1 en zijn
kaart 1a.

§ 117. Telwoord
In de noordoostelijke en de zuidwestelijke dialecten (ook in het Oostvlaams) komt
van een aantal lagere telwoorden, in het Gents van één tot negentien (VMVA 1907,
677), naast de onverbogen vorm een verbogen vorm voor. Deze kenmerkt zich door
achtervoeging van ə: zesse naast zes, achte naast acht. De verbogen vorm wordt
gebruikt bij zelfstandig gebruik, de ə-loze vorm bij bijvoeglijk gebruik vlak voor het
bepaalde znw. T a a l a t l a s 1, 2 zeven kent slechts één verbogen vorm, nl. op
Overflakkee. Zie voorts S c h u r i n g a 184; T e i r l i n c k 171 vlgg.; Feestb. Van de
Wijer II 19. Het mat. van 1895 kent voor zes vormen op -e in de zuidwestelijke en
noordoostelijke dialecten. Doordat het woord daar geïsoleerd gevraagd is, is het
aantal ə-auslauten daar erg gering.
In verscheidene dialecten leven nog breuken die zijn samengesteld uit
rangtelwoord + half en die aanduiden het getal van het genoemde rangtelwoord
minus een half. Uit Helmond werd mij opgegeven: vierdehalf ‘3 1/2’. Zie voorts
K a t w i j k 136-137, B e z o e n 68, B o e k e n o o g e n o.a. 141, B e r g v e l d 35,
W a t e r l a n d 34 en 36.
De telwoorden veertig, vijftig, zestig, zeventig en negentig hebben in vele dialecten
een voorgezette t: tnegentig, enz. Cfr. Schönfeld 106, O r i ë n t a t i e 14, Album
Blancquaert 92, VMVA 1907, 677 en vooral A. Weijnen, De t van tnegentig MNC 2
(1962) 14 vlg.
Het telwoord vijf heeft in enkele Z.O. dialecten de vorm met nasaal in
overeenstemming met got. fimf, hd. fünf; zo heeft negen in hetzelfde gebied g-loze
vormen die beantwoorden aan hd. neun; cfr. W e l t e r Abb. 37 en 38; Zs. f.d. Maa
1919, 151 vlgg.; N n l . T o n g v . afl. 2, 95 vlg.
Voor drie, zelf een feminiene vorm, heeft men in vele dialecten drij, de mannelijke
vorm; cfr. S c h ö n f e l d 106, F.A. Stoett, G.A. Brederoo's Moortje 1931, blz. 171.
Volgens K o e l m a n s komt het ook voor bij V a n S c h o t h o r s t , H o u b e n , D e
B o . Voor de vormen van duizend met onklankwettige vocaal en verzwakte
slotlettergreep zie men OT 2, 380 vlg.
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Kaart 16b - Negentig

In het algemeen komen de vormen voor twee overeen met owgm. neutr. twē,
e

maar in sommige dialecten met got. twai, bijv. Goerees twī , Overflakkees twji (naast
twee, tweej), Maastrichts twie.
Bij telwoorden treden tgv. het rekenonderwijs op school vaak door de cultuurtaal
beïnvloede onklankwettige vormen op. Zie daarvoor in verband met vijf: N n l .
T o n g v . II 178 en 95 vlg.
In verscheidene dialecten is er bij de rangtelwoorden een voorkeur voor -ste; cfr.
T e i r l i n c k 173, S c h ö n f e l d 108.
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§ 118. Lidwoord
In het algemeen beantwoorden de vormen van het lidwoord aan die van de
cultuurtaal. Alleen heeft het Zuidoostlimburgs bij het bepaalde lidwoord de bij het
Duits aansluitende masculiene der-vorm; zie OT 3, 33 vlg. Voorts kennen verscheiden
Limburgse dialecten na praeposities voor plaats- en zaaknamen i.p.v. het bep.
lidwoord vormen van gən, meestal geïnterpreteerd als het pronomen gene, door
Van Ginneken als ontstaan uit den na nasalen: iggenhoes ‘in het huis’ aggendeùr
‘aan de deur’. Zie W e l t e r 202, 224, J o n g e n e e l 39-40, V e l d e k e 8, 398-400.
Deze vormen kwamen vroeger veel verder, tot in Brabant en Antwerpen voor; cfr.
W e l t e r 224.
De Noordoostelijke dialecten kennen i.p.v. masculien dən ook de vorm ən (voor
m > ə). In het materiaal van 1895, dat ik nakeek voor Groningen, Drente, Overijsel,
Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland en Limburg, vond ik in de zin: de molenaarszoon
is op den molen het type oppe in F 65, 70, 60, 59, G 7, 24, C 132, 128, 126, B 102,
Q 95, 101, L 111, 321, 271, obbe in C 126, ook oppe in Dirksland. Dhr. A.v. Zuylen
gaf mij voor Overasselt: de zoon van de mulder is óppe meule en hij zit óppe tóffel.
Zie voor het verschijnsel in Twente en Wehl ook OT 3, 33 vlg., B e z o e n § 77 vlg.,
T e r L a a n P r o e v e 35, S c h u r i n g a 178, Nuijtens 5, 7, 3. Ter Laan wijst erop
dat het verschijnsel alleen voorkomt na voorzetsels die op consonant uitgaan. De
zuidoostelijke dialecten kennen het verschijnsel eveneens; het wordt daar ook bij
feminina aangetroffen: ə; cfr. G r o o t a e r s - G r a u l s 402, J o n g e n e e l 39-40,
W e l t e r 202. In het mat. van 1879 vond ik ook voor Vlieland op e tong.
Zie over die en dat als lidw. in de volkstaal Royen in NTg 27, 207.

§ 118a. Bijwoord
Voor comparatieven van bijwoorden op diminutiefsuffix kəs zie men D e B o n t 453.

D Syntaxis
§ 119. Classificatie
Het genus openbaart zich in de Nederlandse dialecten als tweeërlei congruentie,
ten eerste aan de zelfstandige, inzonderheid persoonlijke voornaamwoorden
(waarvan de categorie der bezittelijke voornaamwoorden in zekere zin als een
flectievorm is te beschouwen), ten tweede
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aan de adnominale woorden; zie o.a. C.B. van Haeringen, Genus en geslacht 1954
en J.L. Pauwels, Toelichting bij de nieuwe woordenl. v.d. Ned. taal 1954. N u y t e n s
200, 209 ontkent voor Borne het bestaan van een taalkundige geslachtskategorie,
omdat de pronomina niet kloppen met het adnominale geslacht.
Ten aanzien van de persoonlijke voornaamwoorden vertonen de Ned. dialecten
drie genera, een hij-, zij- en het-geslacht. Personen worden daarbij doorgaans
overeenkomstig het natuurlijke geslacht met het mannelijkheids- dan wel het
vrouwelijkheidspronomen aangeduid. Echter komt in zeer veel oostelijke dialecten
het mannelijkheidspronomen voor vrouwen voor, m.a.w. een vrouw kan daar hij
heten; cfr. O n d e r z o e k 149-150, G. Royen, Pronominale problemen in het Ned.
(1935) 72 vlg., N n l . T o n g v . afl. 2, 92, 94, 95, 176, D e V o o y s 30, T e r L a a n
P r o e v e 22 (hier heet het thans uitgestorven), S a s s e n 50, K l o e k e 23, mat.
1895 voor Rheden. Ook in Fijnaart, waar ik overigens dit gebruik niet ken, hoorde
ik iemand zijn vrouw, die uit Oud-Gastel komt, met hij aanduiden. Het gebruik van
hij voor vrouwen is mij ook voor Viersel opgegeven. J. v. Bakel BMDC 20, 22 meent
dat men vrouwen in hun afwezigheid met een mannelijk persoonlijk vnw. aanduidt
om een mogelijke indruk van intimiteit te vermijden. Ook N u y t e n s 222-223 kent
zien als bz. vnw. bij namen van vrouwen.
Bovendien kan ook het onzijdigheids-pronomen op personen worden toegepast.
Ik ken dat bijv. in Rolde, het Peellands en sommige Limburgse dialecten en voel
daar steeds een hartelijk of spottend gevoel achter. A.F. Vossen herinnert in TT X
144 vlg. aan wat J. de Josselin de Jong had geschreven: ‘Aangaande het neutrum
valt op te merken, dat dit niet zoozeer geslachtloosheid als wel een onontwikkeld
zijn van het geslacht schijnt aan te duiden’. Vossen sluit daarbij aan en zegt dat in
Nederweert en Overweert voor meisjes en inadequate mannen het geldt. In
Nederweert staat het bz. vnw. voor verschillende verwantschapsnamen in het onz.
Duidde het neutrum hier onderlinge onhuwbaarheid aan? Overigens wordt in
Enschede het ook voor volwassen vrouwen gezegd.
Wat de niet-persoonsnamen betreft, kennen de noordelijke dialecten uitsluitend
hij- en het-woorden. Alleen enkele stofnamen als melk en boter worden, hoewel in
steeds minder mate, met zij aangeduid; zie bijv. K a r s t e n 98 en NTg 51, 13. Dhr.
W.J.M. van de Klundert zei mij dat in Bergen (N.-Holl.) de stofnamen niet vrouwelijk
zijn. Het zuiden heeft echter ook bij vele zaaknamen zij-aanduiding. Op bijgevoegd
kaartje ziet men hoe in Noord-Brabant de zij-aanduiding bij
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zaaknamen op de terugtocht is. Voor Oerle geeft D e B o n t § 371 op: ‘Regel is in
ons dialekt dat ontleende woorden manlijk zijn’. J.L. Pauwels schrijft in A a r s c h o t
254 over de ‘levenskracht van het mannelijk genus’; ‘alle substantieven of
gesubstantiveerde taalelementen die geen duidelijk historisch genusmerk dragen,
zijn mannelijk. Alle nieuwe indringers, van waar ze ook komen, worden dus
mannelijk’, en blz. 255 ‘In het Noorden worden een aantal van de nieuw ingevoerde
stofnamen onzijdig, in de zuidelijke dialecten gebeurt dit nooit’.

Kaart 18 - Pronominaal vrouwelijk geslacht in N.-Brabant

Verscheiden dialecten, bijv. het Oost-Noordbrabants tot Itteren toe, het
Achterhoeks en Twents kennen voor het possessivum 3e pers. enkv. (in de Meierij
ook: mv.) bij alle genera slechts één type: zijn; cfr. OT 6, 216, O n d e r z o e k 150.
De adnominale woorden kennen een enigszins ingewikkeld genus-systeem. In
grote trekken kan men zeggen dat het noordwesten slechts twee genera: de- en
het-woorden en het uiterst zuidoosten in bijna alle gevallen drie genera: den-, deen het-woorden (in Montzen bijv. dər, di· en da:t) of desnoods mannelijke, vrouwelijke
en onzijdige onderscheidt. Het daartussen liggend gebied vertoont in zijn noordelijke
helft slechts schamele resten van een genus-onderscheiding binnen de
niet-het-woorden; in de zuidelijke helft ervan is de splitsing binnen de niet-het
woorden veel krachtiger, maar er is gelijk verderop zal blijken, onderscheid volgens
de diverse soorten van adnominale woorden. Zie voor de noordoostelijke dialecten
G. Royen in OEB 16, 526 vlg. Dr. J. Naarding maakte mij erop opmerkzaam dat
Marne in Groningen alleen de-woorden kent.
Alleen in grote trekken kan men met E. Blancquaert, Genus-onderscheid en
phonetische tendenzen in Album Verdeyen 27-34 constateren dat de masculiene
n aanwezig is voor vocalen, h, b, d, t (locaal ook voor r), ook wanneer het adnominale
woord deze anlaut heeft, zodat de
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genus-n alle masculina van feminina kan helpen onderscheiden. J.L. Pauwels,
Bijdrage tot de kennins v.h. geslacht der substantieven in Z.-Nederland 1938, 27
vlg. ziet het criterium bij het onbep. lidw.: ənə- ən-ə (alleen voor d onzijdig ən).
Die geslachten kloppen in grote lijnen met de pronominale genera, behoudens
natuurlijk dat in het Noorden de hij- en zij-klasse in de de-klasse samenvallen. In
het Zuiden komt overigens bij persoonsnamen het mannelijk of vrouwelijk genus
niet steeds met het natuurlijk geslacht overeen. Composita als langneus, botmuil,
pisbroek, hebben onverschillig of ze op mannen of vrouwen betrekking hebben, in
Zuid-Nederland regelmatig het geslacht van het tweede lid. Ook woorden als wees
behouden een vrouwelijk adnominaal genus, al hebben ze ook betrekking op
mannelijke personen. D e B o n t § 370 merkt overigens op dat woorden als pärd,
kalf, vaerke(n) moeierbĕĕst adnominaal onzijdig, maar pronominaal mannelijk zijn.
Verscheiden woorden die met een scherpe spirant beginnen zijn t.g.v. de
verscherping die zich voordeed in het lidwoord (de school > dschool > tschool)
onzijdig geworden. In veel zuidelijke dialecten, bijv. Antwerpen, Aalst en Aarschot,
wordt echter wel deze allegrovorm met t gebruikt, maar blijft het znw. vrouwelijk wat
blijkt als er zich een adjectief voorplaatst en uit de pronominale aanduiding; cfr. J.L.
Pauwels, Substantieven met een dubbel grammatisch geslacht, in LB 23, 84 vlg.,
V a n a c k e r 57 vlg. Zie ook M a z e r e e l blz. 57. C r e n a d e I o n g h § 38 ken
het verschijnsel al in Delft in de 17e eeuw.
Overigens is de verdeling over de genera niet in alle dialecten woord voor woord
gelijk. De diepste grens in dit opzicht ligt tussen het Brabants en het Vlaams, een
minder diepe tussen Oost- en Westvlaams, een nog geringere tussen Brabants en
Limburgs. Cfr. J.L. Pauwels, Bijdrage tot de kennis van het geslacht der
substantieven in Zuid-Nederland (1938), A.E. van Beughen, Bijdrage tot de studie
v.h. geslacht der zelfstandige naamwoorden in de Znl. dial. HCTD 8, 47 vlg.; J. van
Ginneken, De geschiedenis der drie geslachten in Nederland, OT 3, 33 vlg.; J. van
Ginneken, Het onbepaald lidwoord en het geslacht OT 5, 353 vlg.; H.L. Bezoen,
Het taalkundig geslacht te Enschede, OT 5, 257; G. Royen, De buigings-n in het
Saksies OEB XVI 526 vlg.
Verder schrijft T e u c h e r t 183: ‘Wörter wandern auch, wie die Geschichte der
deutschen Sprache lehrt, in breiter Front und auch als Einzelgänger, aber von der
Ablösung des grammatischen Geschlechts im planmäszigen Vorrücken im deutschen
Sprachraum ist m.W. kein Beispiel bekannt, die die Änderungen des grammatisches
Ge-
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schlechts, wie sich aus den Beobachtungen schlieszen läszt nur kleinräumig und
ohne räumlichen Zusammenhang vor sich gehn. Auch bedarf es des Anstoszes
zum Geschlechtswandel.’
Men moet, gelijk wij reeds aanstipten, bij het adnominale genus onderscheid
maken tussen:

a) het lidwoord van bepaaldheid,
b) het lidwoord van onbepaaldheid en de bezittelijke voornaamwoorden mijn, zijn,
dijn,
c) andere adnominale woorden,
d) zelfstandig gebruikte attributiva.

a) h e t l i d w o o r d v a n b e p a a l d h e i d ; cfr. OT III 33 vlg. Voor het onzijdig is
dit overal ət. Bij de overige woorden kennen N.-Holland benoorden het IJ en
Groningen (behalve het Z.O.) alleen de. Limburg (vooral in het Z.O.) onderscheidt
mannelijk dər van vrouwelijk də. De overige zuidelijke dialecten met het Twents en
Achterhoeks kennen regelmatig bij mannelijke woorden voor vocaal en bepaalde
cons. (vnl. h, d, b, soms t) n-vormen tegenover n-loze in de rest (het Kruinings
blijkens D e k II niet als de substantiva op -e eindigen). Het overige gedeelte van
het land kent dit n-gebruik onregelmatig. Overdiep denkt daarbij aan emfatische
functie van de n. G. Royen, Emphasis zonder n, NTg 31, 169 vlg. toont echter hoe
juist bij emfasis in de Meierij de n ontbreekt. L a n d h e e r 46 vlg. kent in
Ooltgensplaat ook bij feminina als bank en broek het lidwoord den, eveneens als
het volgend adjectief vanwege de volgende consonant n heeft: den grôoten baogert
en ook als dat een gesubstantiveerd adjectief is op n, zelfs als het vrouwen betreft:
den mienen.
b) h e t l i d w o o r d v a n o n b e p a a l d h e i d e n d e b e z i t t e l i j k e
v o o r n a a m w o o r d e n ; cfr. OTV 353 vlg. De Noordelijke dialecten, met
uitzondering van Twente en een deel van de Achterhoek, kennen hierbij geen
geslachtsverschil (steeds ən); ook niet het Fransvlaams en westelijk Westvlaams
(ā of [ʌ.]), de overige zuidelijke dialecten onderscheiden drie genera: (ə)nə man, ən
vrouw, ə kind (hier blijkt de woordstam dus in de geslachtsfuncties betrokken), alleen
aan de noordelijke grenzen twee: (ə)nə man, ən vrouw, ən kind. Van Ginneken wijst
er op dat bijv. het Helmonds bij het neutrum ən zegt voor voc. en h, d, t en b; cfr.
OT V 355; (e)ne wordt tot (e)nen in dezelfde gevallen als andere adnominale
woorden.
De bez. voornaamwoorden dijn, mijn, zijn worden verbogen als een; cfr. OT 6,
211 vlg.
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Zie voorts H.J.E. Endepols Maastrichtse n-apokope voor een neutrum TT 2, 40 vlg.
c) a n d e r e a d n o m i n a l e w o o r d e n . Bij het bnw. gelden in het algemeen
voor het verschil tussen masculien en feminien dezelfde wetten als voor het lidwoord
van bepaaldheid. Enkele Brabantse en Limburgse dialecten kennen voor het onzijdig
enkelvoud van adjectieven als schoon, klein, die op n eindigen, zelfs afval van die
n. Ik trof dat aan in Hoogeloon (e schoo kent) en bij G r o o t a e r s - G r a u l s 407
vlg.; zie voorts P. Peters, De geslachtsvormen van het adjectief in de Ned. dialecten
OT 5, 357 vlg.
Het bez. vnw. van de 1e pers mv. (onze) onderscheidt in Twente drie genera en
in de zuidelijk-centrale en de zuidoostelijke dialecten enerzijds het masculien en
anderzijds het feminien en onzijdig; cfr. OT 6, 209 vlg.
Het bez. vnw. van het type jouw heeft in het algemeen dezelfde flectie als mijn
en zijn. Alleen heeft het oosten van Oost-Vlaanderen geen genusonderscheid.
Voorts vallen bij uw de onzijdige vormen met de feminiene samen; cfr. OT 6, 212
vlg.
Het bez. vnw. van de 2e pers. mv. heeft een oppositie tussen masculien en
feminien in Noord-Brabant, Z.-Gelderland, Limburg en Oost-Vlaanderen; cfr. OT 6,
220.
Het bez. vnw. van de 3e pers. vr. enkv. wordt ongeveer verbogen als uw; cfr. OT
6, 216.
Het bez. vnw. van de 3e pers. mv. heeft grotendeels dezelfde flectie als het bez.
vnw. van de 2e pers. mv.; cfr. OT 6, 222.
Het aanwijzend vnw. deze onderscheidt het masculien van het feminien wederom
in de Twentse, de zuidoostelijke en de zuidelijk-centrale dialecten en heeft bovendien
in de eerste twee groepen een afzonderlijke vorm voor het neutrum; cfr. OT 6, 249
vlg.
In de zuidoostelijke, de zuidelijk-centrale, de Twentse en Achter-hoekse dialecten
kent het attributieve aanw. vnw. die drie genera, elders alleen het onderscheid van
commuun tegenover neutraal; cfr. OT 6, 253-256.
Behalve in Limburg is er bij het betrekkelijke vnw. geen onderscheid tussen
masculien en feminien; cfr. OT 7, 237 vlg.
Het vragende welk wordt verbogen als een bnw.; cfr. OT 8, 52.
In Aarschot worden te en veel te adjectievisch verbogen, wanneer ze voor een
adjectief of zelfstandig naamwoord staan; cfr. HCTD 18, 85 vlg.
d) Z e l f s t a n d i g g e b r u i k t e a d n o m i n a l e w o o r d e n ; deze ge-
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dragen zich in het Zeeuws anders dan elders. Volgens L a n d h e e r 46 krijgen ze
te Ooltgensplaat bij commune woorden in het enkelvoud de n tenzij ze betrekking
hebben op een vrouw; in welk geval er onzekerheid heerst. In het Kruinings vertonen
zelfstandig gebruikte adnominale woorden bij commune woorden steeds een n met
strikte uitzondering echter van die vrouwelijke persoonsnamen. Hier is de n dus
geen genus-, maar een seksekenmerk. Overigens vertoont het gebied ten Z. van
de grote rivieren, met Twente, bij de zelfstandig gebruikte adnominale woorden
onderscheid tussen masculien en feminien, bijv. de mijne: de mijn of de mijnen: de
mijne. Het Zuidlimburgs onderscheidt zelfs drie genera; cfr. P. Peters, Het bezittelijk
voornaamwoord zelfstandig gebruikt OT 7, 226 vlg.; P. Peters Het zelfstandig
gebruikte adjectief en het geslacht OT 7, 22; TT 3, 105 vlg.
In het Gronings gaat het zelfstandig gebruikte adjectief als het betrekking heeft
op een neutrum, ook op ə uit: mijn mes is stomp, hier heb je een betere; cfr. DBNS
4, 109 vlg. Het Limburgs kent een onzijdige vorm van het gesubstantiveerd adjectief
op t: cfr. W e l t e r 196.
Bij het zelfstandig gebruikte aanwijzend vnw. kent het Overijsels een afzonderlijk
den uitsluitend voor mannelijke persoonsnamen, niet voor andere masculina; cfr.
OT 7, 235.
e) B e t r e k k e l i j k v o o r n a a m w o o r d ; P a a r d e k o o p e r 18, 3, 1, 2, 3
schrijft dat de dialecten die wies of iets dergel. als betr. vnw. hebben die vorm dan
ook in elk genus kennen; Paardekooper verwijst hiervoor naar K a t w i j k 134.
Zie voorts § 110.

§ 120. Naamval
A. Verscheidene persoonsnamen, o.a. de eigennamen, hebben in de dialecten een
verbogen vorm, die men de genitief zou kunnen noemen (op -s, -e, -n̥), om diverse
relaties tot een substantief aan te duiden (bijv. Westnoordbrabants vaoders pijp,
Piete kar). In bepaalde dialecten, vnl. delen van Holland en Utrecht, de
Neder-Betuwe, de Bommelerwaard, een brede strook van Noord-Brabant, maar
ook in Groningen fungeert deze vorm (zoals ook de op s uitgaande naamval van
het vragend zelfst. vnw. dat naar de naam van een persoon vraagt) in het algemeen
als verbogen vorm, dus ook in objecten en na voorzetsels. Deze vorm is historisch
een genitief, die op -s een sterke, die op -e of -n̥ een zwakke. Zie N e e r l a n d i c a
2

209 vlg., H a n d b o e k I
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40, 94, G. Royen, Bij Paps en Mams (slot) in: LT 1942, 8 vlg.; G. Royen,
Buigingsverschijnselen in het Nederlands II (1948) nr. 309 vlg.; V e r b r e i d h e i d
92 vlg.; K a t w i j k 108 vlg.; V a n d e r S c h a a r 188-189; S c h u r i n g a 156; OT
8, 41 vlg.; DBNS 6, 90 vlg. Dit verschijnsel beschouwt Overdiep in V o l k s t a a l 13
als een gevolg van de primitieve geleding van de familiegemeenschappen. Het
verschijnsel is reeds 17e-eeuws. In het Gronings komt een genitief geïsoleerd voor
bij geslachtsnamen in het zinstype Joap Elemoa's hebben n poar nuvere wichter;
cfr. T. Hoekema, De onafhankelijke genitief in het Gronings, DBNS 6, 90.
B. Versteend komen na bep. voorzetsels soms datieven voor, bijv. in
Oud-Beierland van harte, in de weeg, oit de weeg, Zie ook bijv. W e l t e r 177.
C. Veel persoonlijke voornaamwoorden hebben evenals in de cultuurtaal een
subjects- en een niet-subjectsvorm, bijv. ik tegenover mij of mijn, wij tegenover ons.
In sommige dialecten zijn oorspronkelijk verbogen vormen veralgemeend voor de
subjectsfunctie. Het Zuidholl. kent bijv. nadrukkelijk hun voor de subjectsfunctie.
Het Middenlimburgs kent als vragend vnw. weem voor alle naamvallen; cfr. OT 8,
45 vlg. Limburgse dialecten kennen voor het pers. vnw. enkv. van de 2e pers. ook
in subjectsfunctie dich; cfr. H o u b e n 201, K a t s 121, J o n g e n e e l 5. Ook hullie
komt in subjectsfunctie voor; cfr. Dek II 7; RND krt 26 toont halij als subject te
Werkendam. In het Znl. behalve het Limburgs kent men ook əm of ən in
subjectsfunctie, cfr Ts LXXVII, 199. De vorm ons in subjectsfunctie is algemeen
Zeeuws; cfr. RND, V krt 88 (wij moeten), D e k II 6 en Ts LXXX 234. T e u c h e r t
32 noemt dit verschijnsel ook voor Tolen en N.- en Z.-Beveland.
Pauwels meent in A a r s c h o t 337-338 bij het pers. vnw. nog resten van een
onderscheid tussen datief en accusatief te zien, N u y t e n s 5. 7 meent dat Twente
nog een rest van het onderscheid datief: accusatief heeft (ein: ne).
D. Het relativum kent geen naamvalsvorm. Van het vragend voornaamwoord voor
personen komen naamvalsvormen voor, waarvan het gebruik in grote lijnen parallel
loopt met dat van de buigingsvormen van persoonsnamen; wies is bijv.
niet-subjectsvorm in O.-N.-Brabant, de Bommelerwaard, Oud-Beierland en Katwijk;
cfr. OT 8, 48 vlg.
E. Het vragend voornaamwoord voor personen heeft in de N.O.-Luikse dialecten
naast onverbogen wę̄: verbogen wę̄:m. Deze laatste vorm dringt echter ook in de
subjectspositie door; cfr. W e l t e r 208
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en OT 8, 43 vlgg. Overigens kent het vr. vnw. vaak een genitief; cfr. OT 8, 41 vlg.
F. Adnominale woorden kennen in de Ned. dialecten doorgaans geen
casusonderscheid; cfr. OT 5, 357 vlg. De niet-subjectscasus die Gallée bijv. bij deze
voor het Gelders-Overijsels aanneemt, wordt door Peters in OT 6, 253 in twijfel
getrokken. Voor het aanwijzend vnw. bestaat in het N.O.-Luiks nog een
niet-subjectsvorm, maar er is een neiging om die ook in subjectsfunctie te laten
optreden; cfr. W e l t e r 201 en OT 7, 236.
G. Men ziet soms een oude vrouwelijke adnominale datief van het aanw. vnw. na
van in uitdrukkingen als: van diedər lengtə in bijv. het Gronings, Noordbrabants,
Oudbeierlands, Zeeuws, Culemborgs en Noordwestveluws; cfr. OT 6, 256, O p p r e l
62, D e k II blz. 12; K a r s t e n 120; A u s e m s 92-93; V a n S c h o t h o r s t 82;
B o e k e n o o g e n 146; G u n n i n k 194, Opm. 1. Zie ook hiervoor B e z o e n 87.
Zie hierover ook D e B o n t § 433.
H. Verscheiden dialecten kennen in vaststaande uitdrukkingen na voorzetsels
ook van adnominalen datieven; cfr. L a n d h e e r 44, W e l t e r 177 e.a.
I. Sommige dialecten, bijv. Aarschot, Asten en Oerle, hebben genitieven van
infinitieven vóór een adj. schietes gereed, leupes verrig; cfr. TT 4, 84, D e B o n t
§ 419.
J. Voor andere genitieven in de dialecten zie men nog W e l t e r 175. J o n g e n e e l
blz. 41 noemt osser inne een van ons. J. Broekhuysen in DBNS 1, 113-114 vermeldt
nog zelfstandige partitieve genitieven, ook van infinitieven, in de Achterhoek: azze
der schrieves van opmaakt, doar steet nog schrievens bij, kievens, korte endjen
wegwiezens. Royen LT 1941, 352 vlg. vermeldt deze van het type kijves, brommes,
schelles in de Bommelerwaard, de Lopikerwaard, Ulvenhout, Deurne en
Zuid-Limburg.

§ 121. Wijze
Naast de indicatief kennen alle dialecten een imperatief, die soms één, soms twee
vormen heeft; soms t.g.v. een fonetische, soms t.g.v. een modaliteitsfactor; cfr. §
107 en P a a r d e k o o p e r 15.1.3.3. De conjunctief van het praesens wordt vrijwel
in dezelfde gevallen als in de cultuurtaal gebruikt. Bovendien kennen met name
Limburgse dialecten een conjunctief van de verleden tijd voor bep. modaliteiten,
o.a. de irrealis, en voor de oratio obliqua; cfr. W e l t e r 209 vlg., 216, K a t s
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115, J o n g e n e e l 1, 34, T a a l l a n d s c h a p 129, D o l s blz. 64, V e l d e k e 28,
88-89 en 29, 11-12, P a a r d e k o o p e r 15.1.3.4. en zijn kaart 4. Zie voor de
aanvoegende wijs in het Kerkraads ook Veldeke 1962, 108. Kooiman wijst in NTg
1951, 279 op een conjunctievisch enkelvoudig hadde in Z.-Holland. Zie voor het
Westvlaams OV 2, 33-34, PhB 5, blz. 4, 6 en 7. Zie voor een mogelijke conjunctief
in het Drents de vorm leute naast leut in § 182.

§ 122. Incorporatie
Lit.: Ts 62, 290 vlg.; A u s e m s 69, W i n k l e r II 162; N. Tg. 51, 240.
In Culemborg, Rotterdam, Den Haag, Brielle en misschien nog elders vindt men
vormen als merktiede voor merkte die ‘merkte hij’, speeldiede voor speelde die
‘speelde hij’. Mevr. G. de Wilde-Van Buul spreekt hier van metathesis. Men kan het
ook incorporatie noemen, waarbij het onderwerp tussen de werkwoordsstam en het
verleden-tijdsuitgang in staat. Voor Dongen werd mij opgegeven woordegijdə ded
ook ‘hoorde gij het ook’, măŏktəgullidə ded ook ‘maakten jullie dat ook’, gəleufdəgeidə
dε ‘geloofde je dat’, werktegullie də vryger ɔk enz.
K. Fokkema wees mij op Hinlopens soedvən ‘zouden wij’.

§ 123. Congruentie
De oostelijke dialecten kennen evenals het Fries het verschijnsel dat
onderschikkende verbindingswoorden een s aannemen als het onderwerp in de 2e
pers. enkv. staat, de Limburgse eveneens een t als het onderwerp in de 2e pers.
mv. staat: daste bis, went ier huert. Het verschijnsel is al middeleeuws (OT 8, 4) en
kwam blijkens V e r d e n i u s 226 ten tijde van Betje Wolff ook op Marken voor. Een
dergelijk verschijnsel doet zich ook voor in het mv. 1e en 3e pers. Het
verbindingswoord neemt dan in bep. noordoostelijke dialecten als Kampens en
1
Gronings n̥" aan: hounzet doun; in het Westutrechts, Hollands en Z.W.-Drents
(S a s s e n 137, 163) e: azze we magge (reeds 17e-eeuws). C.B. van Haeringen,
Vervoegde voegwoorden in het oosten DB X, 115 vlg wijst erop dat het in N. Holl.
ook mogelijk is bij je: azze je ankomme. Overigens is oostelijk ovve, azze, datte
ander geconditioneerd, want in dit gebied met t-mv. komt die -e alleen bij we voor.
Dat is te verklaren

1

In Utrecht meen ik omdadde we gehoord te hebben. Zie thans ook J. Daan Assewe - assese
TT X 62.
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omdat men bij inversie heeft: speule wij, speul ie speult ze. Nu is de lange
werkwoordsvorm vòòr wij overgedragen op de vorm v.h. onder-sch. voegw.,
eveneens juist en uitsluitend vòòr wij.
1
In de Z.W. dialecten heeft men bijv. naast enkelvoudige a in het mv. an of azn,
naast da: dan, naast wa: wan.
Het verschijnsel wordt verklaard als een syntactische voorbarigheid. Van Haeringen
ziet er vooral een middel in om de spanning die ontstaat door de scheiding van S
en Vf op te heffen.
B. de Boer gelooft op grond van het Hindelopens dat de s een relict van een
voegwoord als is. Men kan zich echter afvragen, waarom die s dan niet bij de andere
‘personen’ voorkomt. T. Hoekema bestrijdt De Boer dan ook en neemt opnieuw
conjugatie aan.
Van Ginneken zag in het verschijnsel een praebaltisme.
2

Zie H a n d b o e k I 176, Ts 58, 161 vlg.; Ts 59, 75-76, Ts 59, 76-77, D e k II blz.
15, Ts 59, 78-79, OT 8, 1 vlg. en 33 vlg., A u s e m s 55, Ts 60, 126-127, R o u k e n s
396, TT 1, 32 vlg., 77 vlg., 108 vlg., It Beaken 1952, 18, E.M. Bolland in Dr. Bl. 11,
39, T. Hoekema, Konjugaesje, kumulphoby of folksetymologyske analyse fan
enklisefoarmingen? It Beaken XVII. S. van den Berg noemde in een brief van 18-6-62
het verschijnsel ook Urks. J. Erben, Abrisz der deutschen Gr. blz. 130 gaf het als
Berlijns op.
Sommige bijwoorden van graad worden wanneer ze voor een verbogen bijv. nw.
staan eveneens verbogen; D e B o n t 452.
Sommige dialecten kennen een congruentie bij het persoonlijk vnw. D e B o n t
156 vermeldt doewe leŭlekerd.
Voor de congruentie der adnominale woorden zie men § 119 over de classificatie.
De congruentie van subject en praedicaat komt met die in het AB overeen.
Merkwaardig is dat waar voor de 2e ps. mv. gullie door jullie vervangen wordt,
blijkbaar ook de werkwoordsvorm verandert; zie T a a l a t l a s VII krt 3 voor Breda.
Het Hollands kent echter in het type kijke die paerde es loope een congruentie van
de vorm kijk(e) en de volgende zelfstandigheidsgroep; cfr. O p p r e l 41, 78,
W a t e r l a n d s 53, K a r s t e n 164, V a n W e e l 223, A u s e m s 98-99.

1

Op 30 juni 1939 meen ik van een Westnoordbrabander opgevangen te hebben: die an duizende
verdiene.
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§ 124. Steun
In veel dialecten wordt het niet-pronominale zinsdeel waarmee een zin begint zgn.
hervat of gesteund door een steunpronominale: in dat huis daar woon ik, de vorige
week toen ben ik er al geweest, Jan die sloeg Lijs. S a s s e n 223-226 bekent, voor
het Ruinens geen vaste regel te hebben kunnen vinden.
Merkwaardig zijn in het Gents constructies als een ure nadien die kwam te jij were
en zes maanden later die trèwdege z'hulder (VMVA 1907, 69).
In het Zuid- en Middenbrabants - en vroeger ook noordelijker in Brabant -, in het
Vlaams en Zeeuws wordt het subject, voorzover het een personale is, verderop in
de zin, bij inversie en in de bijzin eventueel onmiddellijk, één- of twee- of zelfs
driemaal herhaald. Voorbeelden zijn: kεm ikət, kεm əkikət, kεm ətik, kεm ətkik, kεm
əkət ik, kεmək ət kik; bij inversie za kt kik duun; in de bijzin: da k't kik we za duun.
Het type wordt sinds de 17e eeuw aangetroffen; cfr. P.C. Paardekooper, Syntagma's
met het type ge moet gij + het/er in Land van mijn hart (1952), 64 vlgg., V a n a c k e r
45 vlg., Album Baur II 164. Zie over het ontstaan P a a r d e k o o p e r 16.6.1. S. van
den Berg gaf mij ook als Urks: je binnen jelui niet goed wees, je zullen jelui wel
dinken: wor blift ie zo lange.
De Brabantse dialecten hebben bij enclitisch gebruikt subjects-pronomen van de
tweede persoon het type stam + də of tə naargelang de stamauslaut al dan niet
stemhebbend is. Bij nadruk wordt het voltonige personale hier ogenblikkelijk achter
gezet, in andere gevallen kan dat met het on-of bijbeklemtoonde personale het geval
zijn; cfr. Album Baur II 164. Van den Berghe TT 3, 116 ziet verband tussen de steun
en de klemtoon.
Ook hebben de zgn. zinaequivalenten ja en nee(n) in de westelijke en zuidelijke
dialecten de neiging een met de situatie corresponderend personale enclitisch aan
zich toe te voegen: (heb jij het gedaan?) ‘Neen’ bel nêênək; (komt ze?) ‘Ja’ jaoze.
Regionaal is dit gebruik geschematiseerd tot uitsluitend jot en neent voor alle
situaties. Voor het (gedeeltelijk) gedifferentieerde gebruik zie men D e B o 401,
T e i r l i n c k IV 337, D e k II 6-7, D a a n blz. 207, W a t e r l a n d s I 7, L a n d h e e r
88. Zie ook Stoett § 36 (daar staat meer dialectlit.).

§ 125. Verzwaringen
A. D e B o n t 459 wijst erop dat vaak aan het eind van een zin een woord dat reeds
zwakbeklemtoond is voorafgegaan, met zekere nadruk wordt herhaald of hervat.
Hij geeft vbb. uit diverse dialecten.
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B. Voor verscheiden dialecten, o.a. het Katwijks, is geconstateerd dat één van de
factoren die het gebruik van t in de imperatief bepalen, behoefte aan verzwaring is;
cfr. § 27. Overdiep schrijft in K a t w i j k 158 de t in enkele gevallen toe aan fonetische
factoren, in andere aan affect of nadruk.
C. Bij verbuigbare attributieve woorden gebruiken sommige dialecten achter de
ə in bep. gevallen n. Blijkens § 119 is die n in veel dialecten een, overigens meestal
fonetisch geconditioneerde, geslachtsindicator. Doch in het Katwijks is volgens
K a t w i j k 92 de n geen geslachts- (of buigings-)teken, maar deze treedt daar
hoofdzakelijk op in nadrukkelijke of affectieve uiting. Voor het Meierijs wijst Royen
erop dat het gebruik van de buigings-n daar niets met verzwaring te maken heeft;
cfr. § 119.
D. In westelijke dialecten kunnen bepaalde hoeveelheidsaanduidingen als hoop
en mand onder invloed van het affect met een -e verzwaard worden. Overdiep geeft
in K a t w i j k 111-112 bijv. ən skùite háering, ən kiste törrəf, doch wijst er tevens op
dat die -e ook bij normaal gebruik kan optreden. Het verschijnsel is reeds 17e-eeuws;
cfr. ZT46. Voor andere verzwaringen zie o.m. § 27 en 124.

§ 126. Bijzondere categorieen
In allerlei dialecten ontbreken categorieën en congruenties die in andere dialecten
of in het AB wel voorkomen. In alle Noordnederlandse dialecten komt dat (of wat)
voor als algemeen relativum in nominale bijzinnen; cfr. A.A. Verdenius, Een
onveranderlijk relatief dat, NTg 35, 108 vlg.
Zie ook § 115, 113, 119.
Waar V a n W e e l 227 wat een mooien weer vermeldt, concludeer ik dat in bep.
gevallen in het Goerees ook neutra de uitgang ən hebben.
Onderscheid tussen sterke en zwakke verbuiging bij het bnw. bestaat alleen meer
in het onz. in het noorden: het blinde paard - een blind paard; cfr. O p p r e l 55, V a n
d e W a t e r 47, K a r s t e n 127, B e z o e n 89.
Zie voor afzonderlijke vormen van het bez. vnw. voor verwantschapsnamen §
113.
Voor verwantschapswoorden treedt bijv. in Tongeren de sterke verbuiging op:
een fel vent; cfr. OT 5, 357 vlg.
In de dialecten komen sommige woorden, anders dan in het AB, als pluralia tantum
voor, bijv. in de Meierij; asse ‘as (cendres)’, romme ‘melk’. Omgekeerd treft men
soms het singulare aan, waar
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het AB plurale heeft: de kampoen schiet uit wordt in Beek bij Breda van bepaalde
paddestoelen gezegd. Zie voor Overijsels immen: D u m b a r 12.

Levend: Levenloos.
Verschillende dialecten kennen een oppositie levend: levenloos of personen:
niet-personen, die bij diverse gelegenheden blijkt. In het Westnoordbrabants
(Roosendaal, Standdaarbuiten) en Zuidhollands (cfr. O p p r e l 59) komt zijn als
objectsvorm van het pers. vnw. 3e pers. enkv. alleen voor bij persoonsnamen en
volgens O p p r e l alleen met nadruk; zie echter Dek II 8; zie voorts C.B. van
H a e r i n g e n , Genus en geslacht 1954 passim.

Vierde persoon.
Sommige dialecten onderscheiden bij het possessivum een vierde van een derde
persoon; cfr. A u s e m s 75.

Clise.
De noordoostelijke dialecten hebben bepaalde clitische vormen alleen in enclise,
maar in proclise de niet-clitische vorm, bijv. bij de pronomina wij en mij; cfr.
S c h u r i n g a 169, T e r L a a n P r o e v e 43, S a s s e n 93, B e z o e n 86.

Inclusivus: Exclusivus.
Op Marken is de vorm uimekoar inclusivistisch tegenover waj; analoog vindt mer er
jammekoar en sammekoar; cfr. V e r d e n i u s 234 en W a t e r l a n d 38.
In Groningen en Drente betekent type wijlui ‘mensen als wij’; cfr. T e r L a a n
P r o e v e 43 en S a s s e n 93. Als er daar sprake is van men, denkt de spreker er
zich steeds zelf bij; cfr. T e r L a a n P r o e v e 58. Dit lijkt mij ook te gelden voor de
Meierij. Zie ook N u y t e n s 184.

Betekenisonderscheiding binnen de 2e persoon.
De noordoostelijke en Limburgse dialecten hebben, los van de onderscheiding enkv.
of mv., twee personalia van de tweede persoon, het een oorspronkelijk het
enkelvoudige, het andere het meervoudige. Het onderscheid is zeer moeilijk te
vatten en verschilt soms van plaats tot plaats. In grote lijnen schijnt het onderscheid
in Groningen en de Stellingwerven in beleefdheid te wortelen, in Drente meer in de
sekse (door de sprekers toch wel vnl. als waarderingsverschil gevoeld). In
Zuidwestelijk Twente (Enschede) wordt het wel een kwestie van
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hartelijkheid genoemd, in noordoostelijk Twente ziet men er een
meerderheidsprincipe achter schuilen; Ten Z. van Nederweert komt het onderscheid
neer op de oppositie: beleefdheidsvorm - vertrouwelijke vorm; in Nederweert en
Overweert wordt gae over het algemeen gebruikt tegenover grammaticaal mannelijke
wezens, dów tegenover grammaticaal vrouwelijke en onzijdige wezens. De meeste
Nederweertenaren kennen nog geen beleefdheidsvorm. Het ziet er naar uit dat
hiervoor een gae-vorm zal gaan dienen, waarbij Roermond als cultuurhaard fungeert.
Cfr. G.G. Kloeke, De taal van Overijsel, in: Overijsel z.j. 820 vlg., G. Kloeke, De
aanspreekvormen in de dialecten onzer noordelijke provinciën in K l o e k e 18 vlg.;
J. Naarding, De aanspreekvormen in het Drentsch in OT 4, 301 vlg.; S c h u r i n g a
97; DBNS 2, 89; Ts 29, 261; DBNS 2 89-90; DBNS 6, 10-12; B e z o e n 86; J. van
Ginneken, Mannen en vrouwentaal OT 3, 289 vlg. A.F. Vossen, Het persoonlijk
voornaamwoord van de tweede persoon enkelvoud in het Nederweerts TT X 131
vlg. Zie ook A.J.M. Agterbos, De aanspreekvormen in Midden- en Noordoost-Twente,
Dr. Bl. 14 (1962) 65 vlg. N u y t e n s 5.5.1. zoekt een sociolinguistische oplossing;
het toegesproken worden met ij karakteriseert iemands arbeidsvolwaardigheid. De
keuze tussen doe en ij berust volgens hem dus op een validiteits-principe (N u y t e n s
5.5.7).

‘V e r b o g e n G e n i t i e v e n ’.
In het Noordbrabants, Antwerps, Oostvlaams en Oudbeierlands worden de genitief
van het naar persoonsnamen vragend voornaamwoord (type wies) en de genitieven
van persoonsnamen op s verbogen alnaargelang genus en getal van het kernwoord
of al dan niet zelfstandig gebruik. Men heeft bijv. in Helmond: wieze stoewl - wies
pert; vadersen hond - vaders koe; cfr. OT 8, 44 vlg., NTg 40, 251, O p p r e l 52,
P a a r d e k o o p e r 17.5, T e i r l i n c k IV, 143.

A t t r i b u t i e f P e r s o o n l i j k Vo o r n a a m w o o r d .
Het persoonlijk voornaamwoord van de tweede persoon, gevolgd door een masculien
enkelvoudig waarderingssubstantief wordt in uitroepen als een bijvoeglijk naamwoord
verbogen in sommige zuidelijke dialecten. In West-Noord-Brabant komt voor: jouwen
dikzak. Men vindt het ook bij doe in Oerle, Antwerpen, Brabant en Limburg (A.P. de
Bont TT 12, 118 kent doewe lĕulekerd naast doew lĕuleke traats in Brabant) en bij
gij in Z.O.-Vlaanderen en Brugge; cfr. J.L. Pauwels, Het element se(n) in ‘doe sen
ezel’ HCTD 14, 55 vlg. Zie voorts W a t e r l a n d 38, D e B o n t § 427 en 433.
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Bijzondere syntactische onderscheidingen bij
voornaamwoorden.
D e k II 8, 9 en O p p r e l 59 vermelden bij het pronomen aparte vormen voor gebruik
na voorzetsels. D e k II 7 wijst ook op j'ij ‘ja hij’ tegenover hie en zie ‘hij en zij’. De
Katwijker vissers kennen bij het pers. vnw. 2 pers. mv. een vocatievisch jullie
tegenover een ‘onverbogen’ jollie; cfr. V o l k s t a a l 13.

Naamvalsbijzonderheden.
Blijkens P a a r d e k o o p e r krt 1b hebben sommige dialecten bij het vr. vnw. ‘wie’
een oppositie onderwerp/ niet onderwerp, andere een oppositie voorbepaling/ niet
voorbepaling.
Een oorspronkelijke genitief op rə treft men nog in Oostvlaamse bijwoordelijke
uitdrukkingen van het type mijn derdere aan; cfr. T e i r l i n c k 289 en S t o e t t 102
vlg.
Een soort van naamval vertonen nog zelfstandig gebruikte possessiva na te in
de betekenis van ‘ten huize van’, te mijnes, te hunnes, te ölders; het type komt in
West-Vlaanderen, een deel van O.-Vlaanderen en Limburg voor; cfr. OT 7, 229-230.
Het Zuidlimburgs kent bij het vragend vnw. wie drie naamvallen; P a a r d e k o o p e r
15.1.3.1.

Zelfstandig gebruikte telwoorden. Niet zelfstandig
gebruikte telwoorden.
Zie § 117.

Onderscheiding binnen het bepaald lidwoord
Zie § 118.

Onderscheiding binnen het aanwijzend
voornaamwoord.
N u y t e n s 227-228 kent in Borne tweeërlei demonstrativum, déé en dèn.

Gerundium.
De gerundiuminhoud wordt op verschillende wijzen uitgedrukt. Het zuidelijk Limburgs
kent het type op -entêre, -ender, enz. In Amby is het type: jeukentêrend,
lachentêrend, hujlentêrend enz. W. de Vries Ts 42, 79 ziet er composita in met het
subst. dat als mnl. tiere ‘aard, wijs’ voorkomt; W e l t e r denkt aan nomina agentis
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Gramm. 191, 192; Jos. Schrijnen, Ned. Volkskunde II 41, P.L. 78-82, 129 vlg.;
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L. Grootaers, Het verspreidingsgebied van het Limburgs gerundium in: Miscellanea
Gessleriana 1948, 561 vlg.
In Raamsdonkveer komt het type loperes, zingeres voor; cfr. OT 8, 179 vlg.
Het Westvlaams kent de verbinding: al + infinitief; cfr. D e B o 41.
In bijv. het Fijnaarts en Goerees komt het type voetseles voor (OT 8, 180), in de
Achterhoek lopens, fietsens, schaatsens, spannens (DBNS 1, 113-114). Dit type
zal met adverbiale s uit het tegenw. deelw. gevormd zijn.
Het type ze komen lopes werd mij ook opgegeven voor Wamel, Dreumel,
Overasselt, Zaltbommel, Tiel, St.-Anthonis, Reek, Escharen, Megen, Oploo, St.
Oedenrode, Berlicum, Budel, Boxtel, Den Bosch, Diessen, Middelbeers. In Budel
zegt men hij komt blives (om te blijven), in Bokstel hij komt blèves, in Drunen nie
mikkes (zonder te mikken).
Verwant is het gebruik na voorzetsels: veur haauwes in St.-Anthonis, Eerde,
Heeswijk, Escharen, Berlicum, Loosbroek, om haauwes in Dreumel, Wamel,
Zaltbommel, voor speules in Boxtel, St. Oedenrode, St.-Anthonis, Megen, Budel,
Oploo, Middelbeers, Dussen en N.W.-Oosterwijk.
In het Noordhollands wordt om de wijze aan te geven waarop iemand gekomen
is gezegd: ik bin loupende, fietsende, of ik ben loopende ekomme; cfr.
B o e k e n o o g e n 181, K a r s t e n 166, D a a n blz. 207.
Het Zuidwestdrents kent achter voorzetsels een werkwoordsvorm op ndə (te
doende, te gaande), die men ook wel als gerundium betitelt; cfr. DBNS 4, 17.
Bekend is dat allerlei westelijke dialecten een gerundium na voorzetsels van een
infinitief onderscheiden. Het Fries bv. kent fiskje tegenover to fiskjen. Een dergelijke
verhouding kennen ook het Zeeuws, een deel van N.-Holland, Ouddorp op Goeree,
West-Vlaanderen, Frans-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen, maar ook de Achterhoek;
6

cfr. S c h ö n f e l d 135. T a a l a t l a s V 3, A.R. Hol, De n na de toonloze vocaal in
werkwoordsvormen HCTD XXI 237-288. J. Goossens, Een tweede limburgs
gerundium TT XVI 103 vlg. wees een polytonie-oppositie tussen gerundium en
infinitief aan bij sommige eenlettergrepige ww. als doen en zien in het Limburgs.

§ 127. Substantiefgroepen
A. lidwoord + substantief.
Deze groep komt voor in alle Ned. dialecten; ik vond ze in alle Dietse specimina
in W i n k l e r .
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De Limburgse dialecten gebruiken ook het lidw. van bep. exclusief met
persoonseigennamen: der Sjang, het Truut; cfr. J o n g e n e e l p. 40. Ook Oerle
kent dit (D e B o n t 407). D e B o n t § 407 wijst ook op gevallen van het lidw. v.
bep. vóór geslachtsnamen in diverse dialecten; idem voor de woorden maart, april,
mei en andere eigennamen die tijd aangeven.
In de noordoostelijke dialecten ontbreekt na voorzetsels het lidw. van bep. zeer
vaak. In het mat. van 1895 vond ik (in de provincies Groningen, Drente, Overijsel
en Gelderland) voor de zin: ‘de molenaarszoon is op den molen’ vier plaatsen uit
Groningen die geen lidwoord gaven: C 24 op möllen, C 76 op meulen, C 118 op
meul'n, B 82a ien meuln. Ook T e r L a a n P r o e v e 34-36 zegt dat in het
Westerkwartier, op het Hogeland, in het Wold en het Oldambt de commune woorden
geen lidwoord kennen. In n. Oostelijke dialecten wordt het lidwoord vaker weggelaten.
De inwoners van Drouwen bespotten die van Zenderen met: schop hoend met de
kloemp in de koend, en die van Warfum bespotten die van Spijk en omgeving aldus
Pas hop oanj (= haantje), ond (de hond) krigt die.
Voor zgn. znw. van inherent bezit als namen van lichaamsdelen en kledingstukken
gebruikt, als de bezitter duidelijk is, het westen toch het bez. vnw., het oosten echter,
bijv. Groningen en Drente, het bep. lidw.; cfr. DBNS 3, 17 en 87. Zie ook
O r i ë n t a t i e p. 14, tevens voor de verklaring. In Aalst worden de namen van
lichaamsdelen in het object met een lidwoord, na voorzetsel met een bez. vnw.
verbonden (Mond. med. dr. F. Vanacker).
D e B o n t § 410 kent in Brabant en Oud-Beierland de combinatie: lidw. van bep.
+ eigen- of verwantschapsnaam in de genitief, bv. de ome Franse. Voor Huisseling
worden vermeld (BMDC 20, 13): de Flipkes ‘de kinderen van Flipke’, de Wòtjes ‘de
kinderen van Wout’, de Hèjnes ‘de kinderen van Hèjn’, de Roellevòmmedérkes ‘de
dochters van oom Roelof.’ Zie nog D e B o n t § 412 voor een vreemd geval.
Voor het gebruik van het lidw. bij zelfstandig gebruikte possessiva cfr. § 113.
Het Westvlaams en het Meierijs kennen het type: onbep. lidw. +
zelfstandigheidswoord + telwoord een; cfr. O n d e r z o e k 154, B r a b a n t i a 1953,
58, ZT 77, OT 5, 360, OT 7, 25, A. Weijnen, De dialecten van Noord-Brabant 1952,
29. In OT 6, 353 en 356 worden opgegeven resp. zonnen klaanten was dàt voor
Enschede en zonn klaantn wast voor Tilligte. B l o o m f i e l d 15.5 noemt dat een
een anaforisch vnw. Zie voor dien Hesberg ĕene D e B o n t 464.
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Sommige dialecten bv. het Zaanlands, het Bommelerwaards, het Antwerps, kennen
in vergelijkingen een voor stofnamen: zoo wit as en wrongel; cfr. B o e k e n o o g e n
183-184, S t o e t t 96. D e B o n t § 408 merkt op (met vbb.) ‘Het lidwoord van
onbepaaldheid wordt in dezelfde gevallen gebruikt als in het mnl.’
B. substantief + substantief.
Het type een mand fruit, waarbij het eerste substantief onverbogen is, in ieder
geval in zijn eventuele buiging onafhankelijk is van het tweede, komt vermoedelijk
overal voor. Ook kennen wel alle dialecten de groep waarbij een van een ander
substantief afhankelijk substantief in zijn verbogen vorm ervoor staat (type: vaders
jas), hoewel het mij niet frequent schijnt. Wel komt het type Piete(n) jas veel voor
3

in Holland en Utrecht; cfr. D e V o o y s 178, B o e k e n o o g e n 137.
Het type ik heb pijn den kop komt voor bijv. in het Hagelands, Haspengouws,
Zuidhollands en Bommelerwaards; ook in Ingen (med. dr. A.R. Hol); cfr. V a n d e
W a t e r 118, RND krt 22, V a n a c k e r 70. Zie voor het type Gastel kermis:
V a n a c k e r 69. Dit type komt ook in het Peellands en Markiezaats voor.
In Peelland en Limburg zijn er typische groepen als Asten kermis, Boorsem kermis
(meded. J. Leenen).
C. substantief + voorzetsel + substantief,
vermoedelijk overal bekend.
D. substantief + voegwoord + substantief,
vermoedelijk overal bekend. Als het voegwoord een vergelijking uitdrukt, is het in
2

het noorden als, in het zuiden lijk, in het Zuidoosten wie; cfr. D e V o o y s 145 bis,
R o u k e n s 395-396.
E. substantief + bezittelijk voornaamwoord + substantief,
vermoedelijk niet overal bekend. De noordoostelijke dialecten kennen hier de volle
2

vormen van het bez. vnw.; cfr. D e V o o y s 146, Paardekooper 15.1.2.
F. adjectief of attributief voornaamwoord of telwoord + substantief;
het voorkomen speciaal van de groep bez. vnw. + substantief heb ik aangetroffen
in alle Dietse specimina uit W i n k l e r . In de volkstaal van sommige streken van
het Ned. taalgebied komt wat ook bijvoeglijk voor: wat vent is dat? cfr. B. van den
2

Berg, Beknopte Ned. Sprkk , § 94.
G. substantief + voorzetsel(s) + infinitief.
Een van een substantief afhankelijke infinitief wordt met dit substantief verbonden
door om te, van te, en in het Zuiden ook enkel: om. Deze verbindingswijze met om
2

is ook 17e-eeuws; cfr. D e V o o y s 145.
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H. substantief + lidwoord v. bep. + zelfst. gebr. bez. vnw.
Zie voor het type Jan de zĕne D e B o n t 431, 464.
I. te (of toe) + substantief + bijwoord van richting.
Dit type, zo frequent in het mnl. en zeventiende-eeuws, is nog Gronings; cfr. T e r
L a a n P r o e v e 100.
J. In de volkstaal komt ook nog voor het type dit op ‘deze kant uit’, cfr.
B o e k e n o o g e n 172 en K a r s t e n blz. 164.
Als gevolg van proleps treft men vaak in de volkstaal afstandsgroepen aan van
het type: die tafel staat de vaas op; cfr. A l b u m G r o o t - a e r s 220-221; NTg 48,
59; DBNS 7, 111-119.

§ 128. Adjectiefgroepen
De groepen: adjectief + adjectief of adjectief + voegwoord + adjectief en de
onderschikkende adverbium + adjectief en onverbogen substantief (ter maatbepaling)
+ adjectief kunnen, de laatste wellicht het minst frequent, attributief gebruikt worden.
Overigens kunnen wat de grammatica's adjectiefgroepen noemen, vaak beter
bijwoordgroepen genoemd worden, daar ze steeds optreden als naamwoordelijk
deel van het gezegde.

§ 129. Werkwoordsgroepen
Evenals in het AB vindt men ook in de dialecten de groepen: verbum + substantivum,
verbum + adverbium, verbum + voorzetselbepaling, verbum + daarvan afhankelijk
zelfstandigheidswoord + bijwoord of infinitief, verbum + zelfstandigheidswoord +
bijwoord van richting. Fijnaartse voorbeelden zijn: ik pak een brôôdje, aj iz ier, ik
lôôp in de snêêuw, aj spoot me nat, ik ôôrdən əm zinge, aj liep de kaomer in. Het
zgn. handelend object, in de cultuurtaal meestal uitgedrukt door een
zelfstandigheidswoord, voorafgegaan door door, heeft in het Zuidnederlands vaak
van; cfr. V o l k s t a a l 55, V a n a c k e r 101, TT 1, 28, L a n d h e e r 85.
Het Gents schijnt voornaamwoordelijke bijwoorden te vermijden: noar wa zoekte?
op wat he'k hier geslege? cfr. V o l k s t a a l 55. Het Limburgs heeft sterke voorliefde
voor wederkerende constructies: ik haal me een potlood, zich biechten; cfr.
2

R e g e n b o o g k l e u r e n 65.
De groep men als onderwerp + persoonsvorm komt in het Meierijs, Limburgs,
Veluws en Fries, doch in de meeste andere dialecten niet voor; cfr. O n d e r z o e k
151, V e l d e k e 1934, 421.
In de volkstaal komen soms twee imperatieven zonder voegwoord
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verbonden voor, bijv. in Aalst [ ó spεḷṭ] ‘ga spelen’; V a n a c k e r 27.
Ook bestaan er verscheidene groepen van werkwoordsvormen, bijv. van ww. +
infinitief, al dan niet verbonden door het voorzetsel te, de groep om te of het bijwoord
heen.
D e B o n t 466 vermeldt voor Oerle een groep: werkwoord + adi + infin in pass.
modale bet. i.p.v. werkwoord + adi + te + infin in passieve bet.: ze zen händig schiejte.
Voor de verbinding van copula + rangtelwoord zonder lidwoord als in k ben twe't,
drit, virt zie men D e B o n t § 153.
Werkwoorden die de houding van het lichaam uitdrukken (staan, liggen, zitten,
hangen) kunnen in de meeste Nederlandse dialecten te + infinitief bij zich hebben
(hij zat te lezen). Het Vlaams kent in plaats daarvan constructies met en. D e B o
263 vermeldt de typen zij zit en naait en zij zit en naaien. Men lette ook op de orde
in: hij lag ervan en droomde. T e i r l i n c k 349 geeft ze stond en ze keek; vgl. voor
de ouderdom S t o e t t 13. S t o e t t § 14 geeft er verdere lit. over, o.a. T u e r l i n c k x
177 en R u t t e n 63. Ook in het Noordoosten is het oud. Zie voor Rechteren bij
Dalfsen DBX 19.
De adhortatieve functie wordt in Friesland, westelijk Groningen, een deel van
N.-Brabant en Limburg uitgedrukt door laat ons, elders in ons land door laten we
(mat. van 1879 en 1895).
De volkstaal kent een zuiver omschrijvend doen + infin.; cfr. § 5.
Het type zien te + inf. waarbij zien zijn oorspronkelijke betekenis bewaard heeft,
komt her en der voor; zie T e r L a a n P r o e v e 106 en F.H. Jansen, Sy sien het
onkruyd niet te wieden, Ntg 46, 45 en D e B o n t 447. Ik ken het in bv. Asten,
Geldrop, Bokstel.
Om een futurum met een bepaalde modaliteit uit te drukken, hebben vooral
Zuidnederlandse dialecten, meer speciaal W.-Vlaanderen, Eede Heille en
Aardenburg, het noordwestelijk deel van O.-Vlaanderen en Frans-Vlaanderen gaan
+ inf.; H. Vangassen schrijft in HCTD 36, 72 dat op de 235 door Pée in W. Vlaanderen
en Frans-Vlaanderen opgenomen plaatsen er meer dan 200 zijn die zullen niet meer
kennen. In al die plaatsen vindt men het ww. gaan als hulpwerkwoord. In het Gents
komt zelfs voor: me goan goan wandelen hij goa goan visschen. Cfr. VMVA 1907,
714 Zie voor dit gaan ook A a r s c h o t 359. Delen van N.-Nederland gebruiken
willen + inf. Overigens is zullen + inf. meer gebruikelijk. In Wouw en Nispen ken ik
het type zullen + worre + inf. Zie voor dit laatste ook: C o r n e l i s s e n - V e r v l i e t ,
Bijvoegsel 2e deel, 35. Ook vond ik te Hoge Mierde in het mat. S.G.V. het zal worden
regenen. Het type hij wordt rood zien wordt door Th. Bogaerts in
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Dietsche War. en Belfort 1950 p. 200 vlaams genoemd. Zie ook D e B o n t 447
voor Oerle. Deze verwijst naar Schuermans, D e B o . Men hoort te Oerle ook:
worrenden doewn. Zie voor dit worden in de bet. ‘ertoe geraken, zover geraken dat,’
2
ook A a r s c h o t 365. Zie voorts W i n k l e r passim, O v e r d i e p 277,
H u l p w e r k w o o r d 128, 133. Op het Groninger Hogeland (OT 2, 77) komen
constructies voor van het type wil'k joe vertellen wezen.
Ter aanduiding van de Aktionsart ‘uitgegaan zijn om te... en nu aan het doen zijn’
kennen noordoostelijke dialecten als het Twents, Gronings en Drents zijn + hen +
inf. (de manleu bint hen melken), Noord-Holland en Friesland (en ook wel Groningen)
zijn + te + inf. (hij is te fiskjen), andere dialecten evenals de cultuurtaal zijn + inf.,
welke constructie reeds mnl. is; cfr. A.A. Verdenius, Hij is vissen, hij is fietsen, NTg
39, 149 en S t o e t t 259.
Het ww. moeten in de o.v.t. + infinitief met inversie drukt in het Znl. een
conditionalis uit; cfr. V a n a c k e r 13. Ik ken dit ook uit Aarschot.
Er is ook een groep van het ww. zijn + tegenwoordig deelwoord. Overdiep in
Katwijk 165 vlg. kent deze voor het duratief aspect. D e B o n t 444 kent het gebruik
voor de progressive form in Oerle maar ook bij Timmermans en Conscience. Als
het tegenwoordig deelwoord van een werkwoord van beweging is, betekent de
groep in het Noordhollands ‘op die bepaalde manier gekomen zijn’; cfr. K a r s t e n
I 104, W a t e r l a n d s 52, B o e k e n o o g e n 181.
Tenslotte bestaan er ook groepen van werkwoord + voltooid deelwoord. Zo kennen
ook de dialecten voor de vorming van de zgn. voltooide tijden het gebruik van hebben
of zijn + volt, deelw. gelijk in de cultuurtaal.
Voor de voltooide tijd van zijn hebben de meeste dialecten met uitzondering van
Noord-Holland en zuidoostelijke streken, uitsluitend of in concurrentie met zijn:
hebben; cfr. K. Kooiman, Ik heb geweest, ik ben geweest NTg 47, 209 en
H u l p w e r k w o o r d 107. V a n a c k e r 20-21 vermeldt voor het Aalsters nog hebben
bij: vallen, blijven, vergeten, opvolgen. Zie verder D e B o n t 445 voor voorliefde
voor hebben. In conditionele bijzinnen komt i.p.v. zijn hebben voor, ook in
onvervulbare wensen; cfr. P.C. Paardekooper ABN-spraakkunst Voorstudies II
(1958) blz. 98, V a n a c k e r 33, V a n d e W a t e r 62, W a t e r l a n d 52, D e B o n t
445. Volgens dialectvragenlijst 15 (opgave van G 113*) plaagt men de
Koevordenaren door te zeggen aj'n beetie eerder komen, haj mee kunnen eten.
Voor de voltooide tijden komt ook het type: hebben + volt. deelw. +
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gehad voor. In RND (zie bijv. zin 14, 69, 103, 117) kan ik het verschijnsel niet goed
ontdekken, maar ik ken het uit V a n d e W a t e r 62, en uit H u l p w e r k w o o r d
62 voor Monnikenwerf. Winnen kent het volop in het Tienens (TT XI 66) en verwijst
ook naar Remacle's studie over La Gleize; dhr. A. van Zuylen gaf het mij als
sporadisch voor Overasselt. Zie ook A a r s c h o t 358-359. Zie ook D e B o n t 445
voor verdere gegevens bv. bij Poirters en E n d e p o l s ; alsook voor een soortgelijk
gebruik van zijn.
Voor de passieve constructies heeft men het ww. worden. Het Westvlaams blijkt
daar echter minder voor te voelen; cfr. H u l p w e r k w o o r d 51.
In voltooide passieve groepen kennen sommige dialecten, bijv. het Katwijks, het
Fries, en het Westgronings toevoeging van geworden; cfr. V o l k s t a a l 150-151,
K a t w i j k 184, DB XV 72 vlg.. H u l p w e r k w o o r d 50 geeft het slechts voor twee
plaatsen. Zie ook Ts 71, 238 voor het Zuidnederlands.
De groep infinitief + voltooid deelwoord is in het Gronings en het Fries mogelijk
(ik heb 't zeg'n heurd), maar wordt in andere dialecten, met omzetting van de
woordorde, door twee infinitieven vervangen; Cfr. V e r d e n i u s 259; BMDC 10, 33.
De groep gaan (of: komen) + infinitief kan in het Fries, Drents en Gronings niet in
de voltooide tijd voorkomen; cfr. A l b u m G r o o t a e r s 219.
Voor de merkwaardige verbinding van voltooid dw. + krijgen zie D e B o n t 446.
Rutten kent het bez. vnw. predikatief gebruikt: da boek es oer, dij kou is mijn.

§ 130. Pronomengroepen
Bij zelfstandige pronomina komen verscheiden groepe voor die ook bij substantieven
2

gebruikelijk zijn, zoals >De Vooys 170 ook voor de cultuurtaal mededeelt.
Voor het zelfstandig gebruikt bezittelijk voornaamwoord wordt in vele dialecten,
doch niet in alle, het lidw. v. bep. gebruikt; cfr. § 113.
De groep lidw. + aanw. vnw. komt in heel Zuid-Nederland, N.-Brabant, de
Bommelerwaard, Zeeland en zuidelijk Holland voor; cfr. OT 7, 231 vlg., V a n d e
W a t e r 62, O p p r e l 62, D e B o n t § 433. Zie voor de ouderdom Spaanse
Brabander vs. 28.
Het zgn. half-zelfstandig gebruikt vragend vnw. welke heeft in Brabantse dialecten
(bijv. Erp, Best, Uden, Berlicum) eveneens het lidwoord.
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Voor de groep hier (daar, ginder) + aanw. vnw. of de + aanw. vnw + hier (daar,
ginder) in Antwerpen en de Kempen zie D e B o n t 433.
Voor het o.a. Zaanlands en Drechterlands type main die hond, jou die tas, zie
men NTg 1955, 177 vlg.
Voor het type de wieze stoel zie OT 8, 41 vlg.
Het betrekkelijk voornaamwoord wordt soms verbonden met de conjunctie dat,
het onderschikkend gebruikt vragende eveneens of met of; cfr. V a n a c k e r 143,
2

141; O v e r d i e p 391.
Uijlings p. 78 wijst op het geringe gebruik van zgn. voornaamwoordelijke
bijwoorden en voegwoordelijke bijwoorden in Z.-N. Men zegt er dus: over dit, tot
wat enz. Gents is van wa ‘waarvan’, over wa ‘waarover’ (VMVA 1907, 674).

§ 131. Adverbiumgroepen
Verreweg de belangrijkste zijn die welke optreden als naamwoordelijk deel van het
gezegde. Daar, en ook wel in ander gebruik, komen voor: bijwoord + bijwoord
(Fijnaarts aj is nie klaor) en bijwoord + voorzetselbepaling (Fijnaarts ik ben bang
van spinne). Vrijwel geïsoleerd is de groep infinitief in genitief + adverbium dat een
bereidheid betekent (Fijnaarts trouwes klaor ‘klaar om te trouwen’; cfr. § 120). Voorts
vindt men een groep bijwoord + infinitief, in het Zuidnederlands verbonden door om
(moeilijk om doen), elders door om te; cfr. D e V o o y s 156 ter, 173. Zie voor de
afzonderlijke positie van oostelijk Zuid-Nederland: V. Claes in Ndd. Mitt. 1960-1962,
85. Evenals in het AB bestaat ook in de dialecten de groep afhankelijk
zelfstandigheidswoord + bijwoord (Fijnaarts: ik ben de pap moei, de weg op, uizən
ô ôch).
Voor Oerle wordt een superlatief zonder ət opgegeven (D e B o n t 453).
Het adverbium in comparatief heeft vaak een voegwoordelijke vergelijkingsgroep
achter zich. Dat voegwoord is in W.-Vlaanderen en westelijk O.-Vlaanderen of,
elders als (soms: al). In Brabant komt (zelden) gelijk voor; cfr. LB 35, 48 vlg.; NTg
43, 160 vlg.
Het moderne Fries kent echter dan; cfr. O.H. Sytstra en J.J. Hof, Nieuwe Friesche
Spraakkunst 1925, 99 en W a l i n g D i j k s t r a i.v. den.
Andere bijwoordelijke groepen zijn: bijwoord + voegwoord + bijwoord, voorzetsel
+ bijwoord.
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§ 132. Telwoordgroepen
Voorzover de telwoorden zelfstandig fungeren treft men er soortgelijke groepen als
bij de zelfstandige naamwoorden aan, bijv. Fijnaarts: de vier, drie van õns, nie veul
van biezonders; tendele zijn nog andere groepen mogelijk.
In Oerle komt voor het type twee z'n oudste (D e B o n t § 423) en onzen ĕĕne
een van de onze (ibid.).

§ 133. Voorzetselgroepen
Evenals in het AB is mogelijk voorzetsel + voorzetsel en voorzetsel + voegwoord +
voorzetsel.

§ 134. Voegwoordgroepen
Erg geliefd zijn in de volkstaal versterkingen van een voegwoord met bijv. dat, als;
cfr. V a n a c k e r 132, K a t w i j k hs. 19, D e B o n t 456.

§ 135. Negatie
Lit.: J.L. Pauwels De ontkenning in het Aarschots dialect in Germania I
afl. 2, 12-15; Eigen Schoon en de Brabander 21, 394-396; C.B. van
Haeringen ‘Tangconstructies’ en reacties daarop in NTg 40, 1 vlg. (ook
N e e r l a n d i c a 260 vlg.); V o l k s t a a l 46 vlg.; OT II 23 en 44; Oudh.
Kr. ‘De vier ambachten’ Jrb. 1932, 156; K a t w i j k 93-94; M i t z k a 141;
A. Weijnen, De dialecten van Noord-Brabant 1952, 43 en 47; C. Tavernier,
Over negatie en expletief en in het Gents dialekt TT XI 245 vlg.
De negatie, louter bestaande in ən leidt in de streken waar ze nog bestaat, bijv. te
Aarschot, een stervend leven. In combinatie met een ander ontkennend woord is
ze algemener, doch bijv. in Maastricht reeds archaïstisch; cfr. Ts 65, 197 en RND
100, 133, 135, D e B o n t 465.
In het Gents bijv. komt ən ook zonder ontkennende functie voor, maar de negatie
is dan toch gebonden aan bep. zinstypen. Men vindt daar ən in combinatie met
maar ‘slechts’ (cfr. ook te Hulst d'r zijn er maor twee nie meer), na een comparatief
van gelijkheid, meerderheid of minderheid, in afh. zinnen met voordat, eerdat (ook
elders in Vlaanderen en Strijen) en na ten ware.
In het Hollands, bijv. van 's-Gravenzande, komt ən ook nog voor, echter alleen
in bijzinnen; naar het schijnt, in Katwijk ook in hoofd-
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1

zinnen. Zie voor het dialect bij Herman de Man Ts LXXX 234. Overdiep vond het
echter ook buiten ontkennende zinnen, zodat het daar alleen een rhytmische functie
schijnt te hebben. Dhr. M. v.d. Hoogenhoff noteerde van iemand uit Schayk die
sinds 1940 op de grens van Odiliapeel en Venhorst woont: ik spulde zo, umdè 'k
d'm boer nie en hai; dat zijn ze nou, wòr niks af en doagt; hij durfde nie, umde z'r
2
ginnen bliksem af en wissen; ik gleuf nie, det ie 'm en haj (hier is de hz. ontkennend).
Ontkennend ən in bijzinnen schreef voor kort nog Hollidee als Astens en Gommers
als Rijsbergs. Zie ook D e B o n t i.v. < ən. Ik vond het ook in Horst en Reek.
Algemeen zijn de dubbele ontkenningen, dus van het type geen een nie meer,
bijv. te Hulst, Gent, Fijnaart.
In Aarschot hebben de ontkennende zinnen vaak ter herhaling nie aan het eind
van de zin, zoals in het Afrikaans: ik em niks van da geld gekrege nie. Zie ook te
Hoogerheide (RND): da meugd nie nemen oer nie. Zie A a r s c h o t 435, en voor
verdere verbreiding Aarschot 445, 436, 447. Het verschijnsel dateert al uit de 16e
en 17e eeuw.
Typisch zijn te Aarschot de groepen ieman(t)... nie en ieverans(t).... nie i.p.v.
niemand, nergens, enz.: ieveranst weud in tstat nie gewerkt ‘er wordt nergens in de
stad gewerkt’, iemant van die famile was nie oep de fjest.
J.L. Pauwels, Versterking en omschrijving van het begrip ‘niets’ in het Aarschots,
in A l b u m B l a n c q u a e r t 345 vlg. geeft de mogelijkheden. Merkwaardig is dat
de eigenlijke ontkenning soms wegblijft: Ze hadden er de botten van gehoord; dat
kent hij ervan zie; hij weet van toeten of blazen.
Voor het merkwaardige Katwijkse, Scheveningse, Zandvoortse en Noordwijkse
ontkennende iet zie K a t w i j k 93-94, BMDC XXI 37 en W i n k l e r II 117, 128.
Parallellen zijn Zwabisch ite, Oudnoors eigi, ekke, Deens ej, ikke, Frans je dis pas,
personne, Oostfries egh (Land van Dommel en Aa 38). Zie o.a. B l o o m f i e l d 24.6.

§ 136. De zin
Er bestaan evenals in de cultuurtaal zinnen van één woord of woordgroep, bijv.
bestaande uit interjecties, bevelen of mededelingen die aansluiten bij wat uit het
voorafgaande of uit de situatie duidelijk is.

1
2

W i n k l e r II 167 geeft het ook voor Niewe-Tonge in hoofdzinnen.
Bij navraag beweerde dezelfde dialectspreker ook te zeggen: g E m e n s ə n h E g ə t
gəzin.
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Daarnaast komen er, wederom als in de cultuurtaal, zinnen voor die subject en
praedicaat bevatten, welk laatste uit een Vf. doch ook uit andere elementen kan
bestaan.
Naar de intonatie onderscheidt het Nederlands drie zinstypen, de mededelende,
de vragende en de uitroepende zin. Overigens wordt zulks door P a a r d e k o o p e r
ten sterkste bestreden. Zie in dit verband ook C.B. van Haeringen Vragen over de
vraag 1958.
De drie intonatie-typen worden beschreven in O v e r d i e p 23. Aldaar worden
ook proeven op een Zuidhollands gekleurde cultuurtaal, het Katwijks en het Fries
beschreven. Zie ook K a t w i j k hs. XX. Peeters kent ook voor het Venloos deze
driedeling naar de zinsintonatie, maar de intonaties zelf verlopen daar anders dan
in de cultuurtaal; zie Peeters 48. Mej. Daan vond het ‘excessieve’ muzikaal accent
het sterkst (in afdalende lijn) in het Zeeuws, Noordhollands, Fries, Zuidhollands,
Gronings en Westnoordbrabants. Stemrijzing in gewone mededelende zin aan het
eind schijnt eigen aan noordelijke dialecten als het Fries en het Noordhollands.
Waarschijnlijk kenmerkt N.-Holland zich ook door een langzaam type; cfr. Jo Daan,
Dialect and pitch-pattern of the sentence in: Proceedings of the third international
congress of phonetic sciences Ghent, 1938 (1939), 473 vlg.
De Vlaamse dialecten met uitzondering van een gedeelte van het Land van Waas
hebben de eigenaardigheid dat ze op vragen die maar ‘slechts’ bevatten ter
bevestiging antwoorden met neen en ter ontkenning met ja, in tegenstelling tot de
overige dialecten. Meeussen verklaart dit op grond van de etymologie van maar;
cfr. E. Meeussen, Vier isotagmen LB 35, 47 vlg., 56. Zie ook J. Wils Suggestieve
Ja- en neen-vragen OT 9, 37 vlg. en W i n k l e r II 208.
In sommige dialecten kunnen de woorden ja en nee(n) alléén een zin vormen. In
andere moeten ze gevolgd worden door een pers. vnw.; cfr. § 124.
Behoudens in gebiedende zinnen vereist een persoonsvorm doorgaans een
subject. Pronominale subjecten schijnen echter wel eens weggelaten te worden.
Het Gronings laat zelfs het pers. vnw. van de 2e pers. enkv. vervallen, vermoedelijk
2

omdat de werkwoordsuitgang zijn functie overneemt: slepst ja; cfr. D e V o o y s
346, S a s s e n 168 vlg., T e r L a a n P r o e v e blz. 162, OT II 78 vlg. In
spreekwoorden kan het (onbepaalde) onderwerp achterwege gelaten worden. Men
vergelijke mnl. Meest grabt meest heeft met Znl. Langst eet langst leeft en Gronings
2

Zat op peerd en zocht er om; cfr. De Vooys 180.
Bij een enigszins onbepaald onderwerp heeft het Ned. de neiging
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dit niet op de eerste plaats te zetten, dus achter het Vf. Dan begint de zin met er of
d'r. In het Gronings kan dit bijwoord wegblijven: verdrinken meer in 't glas as in 't
wotter; cfr. T e r L a a n P r o e v e 154-155. In de Znl. dialecten vindt men het; cfr.
2

D e V o o y s p. 349. In het Oostvlaams gebruikt men 't er; cfr. V o l k s t a a l 55.
In plaats van het type er zijn + onderwerp kennen Zuidoostelijke dialecten het
type: het heeft; cfr. Veldeke 7, 320-323.
Het Gronings en het Zuidlimburgs missen vaak er, waar de Nederlander het
moeilijk ontbeert. In Heerlen hoorde ik een dame aan het loket vragen: wanner
vertrekt een trein naar Maastricht? Zie voor het Gronings DBNS 3, 110 vlg. en voorts
V o l k s t a a l 146 vlg.
Merkwaardig zijn de zinnen bestaande uit ontkenning + te + inf. met imperatieve
betekenis. Ze zijn al zeventiende-eeuws; cfr. ZT 100. Ik vond ze ook bij J. Cleppe,
Gênsche praôt 65: nieverst binne te gaôn.
De zgn. ethische datief is me; in Drente je: P a a r d e k o o p e r 7. 1.2.1.
Diverse zuidelijke dialecten gebruiken de(n) eerste en de leste als predicatief
attribuut (D e B o n t 452).
Zie voor het ontbreken van dat in ondergeschikte zinnen A. Weijnen in Ts LXXX
15-19, J. de Rooij in TT XVII, 105 vlg.
Voor de relatieve aansluiting zijn er evenals in de cultuurtaal ook in de dialecten
relatieve pronomina in gebruik. Heel vaak worden ze versterkt door de voegwoorden
dat, a, of; zie OT 7, 237 vlg.
In het Aalsters wordt als onderwerp van een onderwerpszin bij een naamwoordelijk
gezegde waarvan het praedicaat een persoon aanduidt, het neutrale relativum
gebruikt: 't zijt gij dat ze roepen; cfr. V a n a c k e r 75.
Waar de cultuurtaal voor de relatieve aansluiting een relatief pronomen gebruikt,
kennen het Zuidelijk Brabants en het Vlaams de conjunctie dat. Peters in OT 7, 237
vlg. formuleert het verschijnsel zo dat er een volslagen indifferent pronomen is. Het
Tongers kent voor dezelfde functie het voegwoord wo (bo) (OT 7, 239-240), het
Markens en Volendams daar (W a t e r l a n d s 46).
Ter aanduiding van de onderstellende functie kent men in het Znl. bijzinnen die
beginnen met het praeteritum van moeten, gevolgd door het subject; cfr. § 129. Zie
ook U i j l i n g s 81.
Vele dialecten kennen voor de voorwaardelijke functie het type al + Vf + subj.: al
kom ik laot tuis dan zal het er spanne. Mij werd het type opgegeven voor
Valkenswaard, Hillegom, Krabbendam bij Alkmaar, Den Helder en Monster in het
2

Westland. Het komt ook voor in Drente en Groningen; cfr. D e V o o y s 192. Zie
ook ZT 108 en thans D e R o o i j 53-54.
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Als bezonken cultuurgoed kennen de dialecten soms absolute constructies. Overdiep
citeert in V o k s t a a l 53 als Gents: Aon de brugge gekome, wasse gedraoit. Een
ander vb. vindt men in K a t w i j k 166: dat edaen hebbende, wier et tijd om te skiete.
Voor het voorkomen van een accusativus cum infinitivo zijn er slechts schaarse
aanwijzingen. Van Helten beweert dat hij in Gelderland heeft horen zeggen: Ik weet
2

dat goed te zijn; cfr. D e V o o y s 200. In veel dialecten komt voor de groep
niet-subjectsvorm + te wonen weten; zie RND zin 77 Weet gij genen boogmaker
wonen? Meeussen toont in LB 35, 52 vlg. dat de infinitief zijn na weten met object
voorkomt in W.-Vlaanderen en het N.W. van Oost-Vlaanderen.

§ 137. Woordorde
Lit.: B. van den Berg, Beknopte Nederlandse Spraakkunst 1952, 79 vlg.,
W. Gs. Hellinga en J. du P. Scholtz, Structuurvergelijking tussen
Nederlands en Afrikaans TT 6, 101-104, A.E. Meeussen en V.F. Vanacker,
De dubbele werkwoordgroep NTg 44, 36 vlg.
Hellinga en Du Plessis Scholtz a.a. wezen op de belangrijke wet dat de nadere
specificatie voorafgaat. Van den Berg behandelt a.w. de omsluitingen die de
woordorde van de Nederlandse zin beheersen.
In de volkstaal gaat nevenschikking vaak gepaard met wijziging van woordorde:
wat ik je zeggen wou en jokken niet, hij moet voorzichtig wezen en laten zich niet
afzetten. Blijkens DBNS 3, 109 vlg. is het verschijnsel Gronings en Overijsels; ik
ken het ook in het Peellands, Kempenlands en Drents. Zie D e B o n t 467. Let op
Astens: die doe je eerst in water en scheppen het er dan uit. Zie voor het
Kempenlands G o o s s e n a e r t s XCII.
Alle dialecten hebben blijkens W i n k l e r de mogelijkheid een mededelende Hz
te beginnen met S Vf of A Vf S.
Het Frans-Vlaams kent het type: op dat schip ze eten beschimmeld brood. Dit is
Franse invloed volgens P a a r d e k o o p e r 16.4.2.1. Zie voor dit ook westvlaamse
type ook O r i ë n t a t i e 16 vlg. Overdiep wijst er in V o l k s t a a l 51 op dat na een
conditionele bijzin ook te Gent de inversie ontbreekt. In het algemeen blijkt uit
W i n k l e r dat het Westvlaams en het Fransvlaams gaarne de aanloop door een
pauze afsluiten en dan ogenblikkelijk het subject laten volgen.
Vooral het Gronings en het Drents kennen ook in de mededelende Hz het type
V fS A: wòrdt minneg zak toubonden dij nait vol is ‘menige
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wens blijft onvervuld’; cfr. K. ter Laan, Maark en Pit 1943, 48; S a s s e n 168 vlg.
Vele volkstalen, bijv. het Drents, het Gents, het Katwijks, het Aalsters, kennen de
oeroude neiging, enclitische woorden naar voren te brengen en te laten volgen op
het eerste zwaargeaccentueerde woord van de zin; cfr. V o l k s t a a l 52, K a t w i j k
221. Zo komen er in een hoofdzin met aanloop pronominale objecten tussen Vf en
zwaar Subject en in een bijzin tussen verbindingswoord en subject. Van Haeringen
NTg 46, 293 zet bijv. tegenover elkaar: Ruinens dan zal z'oe Kloas wel geven en
Zuidhollands dan zal Kloas ze je wel geve; cfr. A l b u m G r o o t a e r s 221-223;
V a n a c k e r 136, 139; zie ook nog Land van mijn hart 64 vlg. Merkwaardig is daarbij
dat in geval van twee pronominale objecten het Gronings de tendens heeft, het
minst klankvolle achterop te plaatsen.
Speciaal het Gronings heeft een sterke neiging om een pronominaal datiefobject
naar voren in de zin te trekken; cfr. A l b u m G r o o t a e r s 221-223. Merkwaardig
is echter de Oerlese voorkeur voor het encliticum na de infinitief: lŏot is keken em
w

en wa zŏod anders doe n a's gevent; cfr. D e B o n t 461, 467.
Wanneer een zin twee infinitieven bevat of een bijzin een persoonsvorm + infinitief,
plaatsen de noordelijke dialecten steeds deze beide werkwoordsvormen bij elkaar,
de meeste zuidnederlandse - niet echter bv. het Frans-vlaams - daarentegen niet;
cfr. V.F. Vanacker, Is het algemeen Zuidnederlands? TT XVI 159 vlg. Zie ook
U i j l i n g s 79, 80, 81.
Een infinitief die een zgn. gesplitst voornaamwoordelijk bijwoord regeert vraagt
in de zuidelijke dialecten het tweede bijwoordelijke element onmiddellijk vóór zich;
in de noordelijke dialecten, ook het Noordbrabants, is dat niet het geval. D e
2

V o o y s 193 zet tegenover elkaar: noordelijk waar wij voor moeten oppassen en
zuidelijk waar wij moeten voor oppassen. Zie ook U i j l i n g s 78-79,
L i e v e v r o u w - C o o p m a n 118.
Wanneer bij twee infinitieven te voorkomt, hebben Belgisch-Limburg, Brabant,
zuidelijk Antwerpen en het Z.O. van O.-Vlaanderen bij voorkeur het type: om kunnen
te betalen, het overige deel, althans in het Zuiden: om te kunnen betalen; cfr. LB
35, 50-51.
Volgens O v e r d i e p 298 heeft bij een gezegde met twee infinitieven de Hollander
voorkeur voor open constructie: ik zag hem staan leunen tegen het hek. Het Gronings
prefereert dan een gesloten constructie: ik zag hem tegen het hek leunen staan.
Men zie ook V o l k s t a a l 139 vlg.
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voor de Groningse neiging om in de bijzin het hele werkwoordelijk gezegde naar
het einde te schuiven.
Ook hebben het Gronings, Fries en Drents bij een gezegde met twee infinitieven
achteropplaatsing van de hulpwerkwoordelijke infinitief, dit in tegenstelling met het
Hollands. Gronings is dus: ik zag hem tegen het hek leunen staan, ik heb het niet
doen kunnen; cfr. D e V o o y s 185; cfr. ook A l b u m G r o o t a e r s 217, 219 en
2

P a a r d e k o o p e r 15.1.1, B. van den Berg, Beknopte Nederlandse Spraakkunst
§ 30. Ten aanzien van het type: hij zal (zou) naar huis gegaan zijn (volt. t.t. en o.t.t.)
noemt Van den Berg ibid § 29 de volgorde gegaan zijn o.a. Gronings, Drents,
Overijsels.
De neiging om een adverbiaal en nominaal werkwoordsdeel bijeen te plaatsen is
in het Zuiden sterker dan in het noorden; cfr. A l b u m G r o o t a e r s 214, 215. Het
Zuiden prefereert dus constructies als: ge zoudt er kunnen bij neervallen, vraag of
2

hij er kan voor zorgen; cfr. ook D e V o o y s blz. 327 noot 3, blz. 383. Opmerkingen.
Bij de negatie kunnen zich afwijkingen van het AB voordoen. Het Gronings heeft
de neiging om nait achterop te plaatsen; cfr. T e r L a a n P r o e v e 104. S a s s e n
104 kent g i i n meer törf. Zie voor het Kempens G o o s s e n a e r t s XCII.
In het Rijssens wordt, als het bijv. nw. versterkt wordt door een bijwoord dit vaak
vóór het lidw. gezet: vebaejd nen grootn (een verbazend grote) gleujndeg nen
hellegen (een verschrikkelijk boze): R i j s s e n s 5. D e B o n t 463 vermeldt veel te
een als Kempenlands voor te zeer een.
Voor de schikking van de delen buiten het onderwerp en de persoonsvorm zie
men voorts T e r L a a n P r o e v e 153 en S a s s e n 171.
Bevelende zinnen kunnen in de volkstaal, bijv. in het Gronings en Drents, maar
ook in het Oostnoordbrabants met een zinsdeel beginnen dat een demonstrativum
bevat: dè duu mèr; cfr. A l b u m G r o o t a e r s 223, OT 8, 368, D e B o n t 461.
Behoudens het reeds opgemerkte kennen alle Nederlandse dialecten in de Bz
de scheiding van S en Vf en het onmiddellijk volgen van S op het verbindingswoord.
Er zijn echter bepaalde vnl. voegwoordelijke zinnen die in de volkstaal, bijv. het
Gronings, de woordorde van de hoofdzin hebben; cfr. V o l k s t a a l 39 vlg.
Na concessief of kent het Gronings doch ook het Kempenlands inversie: of komd'
ook. Zie C. Schmidt, De concessieve voegwoordelijke bijzin in het Nederlands van
de middeleeuwen en de zeventiende eeuw 1958, 197 en D e B o n t 473. Zuidelijke
dialecten als het Aalsters en Willebroeks
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kennen in het geheel geen concessief of; cfr. Ts 68, 273; A l b u m G r o o t a e r s
212.
Wat de plaats van het hulpww. in de Bz betreft, moet men een scherp onderscheid
maken tussen de infinitief- en de deelwoordconstructies. Bij de laatste is de neiging
om de persoonsvorm van achteren te plaatsen veel verder verbreid. Van den Berg
dacht dat het naast elkaar voorkomen van beide volgorden vooral voorkwam in
gebieden met weinig schrijftaaltraditie. Mej. A. Pauwels trekt dat in twijfel. Bij de
constructie met het voltooid deelwoord vindt men de vrijwel exclusieve volgorde Vp
Vf in Friesland, Groningen, Drente, N.-Overijsel en een deel van N.-Holland, doch
ook in delen van Z.-Holland, Zeeland, bijna heel W.-Vlaanderen, de westelijke
Veluwe, zuidoostelijk Antwerpen, Oost-Brabant en Westelijk Belgisch-Limburg.
Elders treft men beide constructies aan. De volgorde Vf Vp overheerst alleen in
oostelijk Overijsel, het noorden van Limburg en aangrenzend N.-Brabant. Bij de
constructie met infinitief vindt men de vrijwel exclusieve volgorde Vi Vf alleen in
Friesland, Groningen, een deel van Drente en van N.-Holland, echter vrijwel exclusief
Vf Vi in de zuidwestelijke en zuidelijk-centrale dialecten; elders komen de beide
typen voor. Cfr. B. van den Berg, De plaats van het hulpwerkwoord in de voltooide
2

tijden in de Nederlandse bijzin TT 1, 155 vlg., TT 2, 55 vlg.; O v e r d i e p 304;
H u l p w e r k w o o r d ; A l b u m G r o o t a e r s 218. Volgens U i j l i n g s 80 kent Znl.
constructies als die glimlachend te denken zet, dat hij gaan lopen is.

E. Woordvorming
§ 138. Woordvorming
In het algemeen kennen onze dialecten dezelfde woordvormingstypen (en voor- en
achtervoegsels) als het AB. Wel heeft het dialect iets minder neiging tot
samenstelling. In Fijnaart bijv. zegt men taant van verstaant voor ‘verstandskies’.
O.a. in het Bommelerwaards komen ss. als hoofdpijn weinig voor; cfr. V a n d e
W a t e r blz. 118. Zie ook De Ghulden Roos Jrb, 7, 19-20 en OT 7, 282 en Gronings
lodje van 't oor en vöddels van hozen. In de antwoorden op dialectvragenlijst 1 wordt
voor ‘dij’ dikwijls dik van 't been en derg. gegeven. In Strijen zegt men: sprei van 't
bed.
Bij samenstelling van twee zelfstandige naamwoorden kent het NO zowel ə als(ə)n
op de samenstellingsnaad.
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Voor het dialect van Borne vertelde dr. E. Nuijtens mij dat in zijn dialect slechts in
weinig samenstellingen van twee substantieven de ə als verbindingsklank fungeert.
Bijna altijd is het ən:
ogentaand, wolventaand, spinnenkop naast spinkop, pöppelnblad, keerkenpad
naast kèèrkpad, loezenmelde, moezenval, schòòpenvlees, laampenkap, kattenstèèrt,
fietsenbaand naast fietsbaand, boksenbaand, hoendenhok, hozzenbaand,
pannenkook naast pankooken, kippenei, ganzenei, perenboom, ekenboom,
knienn̥vlees; echter: zunnebloom, pèèrevlees naast pèèrvlees = ‘paardevlees’. In
de noordwestelijke dialecten komt die samenstelling steeds met ə tot stand. Binnen
het Brabants zijn de onderzoekingen van D e B o n t belangrijk. Deze vond (zie D e
B o n t § 253) voor het Oerles enerzijds de binnehaei en 'n bŏerebrulleft, anderzijds
enen bŏerenhéft en 'n bŏerendörp. Hier schijnt een soortgelijke factor als bij de
flectie werkzaam: het eerste lid van de ss of sk staat als bepalend element bij het
volgende substantief en bewaart als zodanig voor enkv. mnl. en onz. (met bep.
klanken in anlaut) wel, doch voor een enkv vr. subst. en voor een mv. niet de n. Dit
blijkt ook uit C o r n e l i s s e n - V e r v l i e t , Inl. blz. 28 en D e B o 548.
Naarding wijst er DB XIII 60 op dat het Gronings en Fries vaak in tegenstelling
tot het AB de s op de naad van de samenstelling mist: Gronings blomkemier witte
mier, mannekepeer steenpeer, tuuntjeblom gekweekt madeliefje.
Zie daartegenover in Huisseling drinkestötje ‘kannetje met drinken’ en ónder
mèlkestéjt (E l e m a n s 169, 171).
Soms treft men in de dialecten het bepalende deel in de nominale samenstelling
van achter, bijv. nagelboek voor ‘navel’, spekskebroi voor ‘sneetje gebraden spek’
en anniebroek < *broekhannik voor ‘Vlaamse gaai’; cfr. De Ghulden Roos Jrb. 7,
20-21. Men lette ook op dorpmarct ‘marktvlek’ in Floris ende Blancefloer vs 1946.
Zie voorts TT I 103 en Gronings zwieniegel < iegelzwien en motstain < stainmot;
cfr. DBNS 6, 35. Zie ook wiedwoagen ‘wagenwijd’ in het Gronings.
Gronings oet n + een bijvoeglijk naamwoord (oet n blaauwen) wordt gebruikt waar
het AB afleidingen met -achtig kent; cfr. T e r L a a n 602 en K. ter Laan, Maark en
pit 24.
Op het terrein van de samenkoppelingen dient vooral de Groningse voorliefde
voor samenkoppelingen met en vermeld: peernbaisten ‘paarden en koeien’; zie
vooral NTg 40, 57 en T e r L a a n P r o e v e 126 vlg. In het Noorden komen ook
vaak samenkoppelingen voor van het type Marijke-meu, waarbij het eerste element
een eigennaam is en het tweede een vriendelijk accent aan het geheel geeft; cfr.
NTg 34, 167
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vlg.; S c h ö n f e l d 129, D e V o o y s 143. Ik ken het type ook in westelijk
Noord-Brabant, bijv. Fijnaart en Wagenberg. Voor het type jullie zie § 111; voor het
type derdehalf zie § 117.
Bij de voorvoegsels komen de volgende dialectische eigenaardigheden voor.
aan-; over de inchoatieve kracht van ăan in het Kempens en Gronings zie D e
B o n t 451.
om- komt voor in de betekenis: ‘doelloos in het rond’ in Groningen; cfr. V o l k s t a a l
146 vlg.
her- leeft in Vlaanderen en Zeeland sterker dan elders; cfr. D e V o o y s 95, NTg
55, 313 vlg.
dis- komt vooral in het Znl. voor; cfr. WNT III 2647.
baas- in vergrotende betekenis (baasboom, baasmeid, baasklimmer) is
Gronings-Drents; cfr. D e V o o y s 86.
heg- te vergelijken met hage- in hagepreken, schijnt zuidelijk: Znl. heggeschool
houden, Astens hegnëister ‘slechte naaister’, Maasniels en Maastrichts hekedvekaot
‘pruladvocaat’; cfr. D e V o o y s 86.
te- in de bet. ‘kapot’ leeft nog in Groningen; cfr. T e r L a a n P r o e v e 107. In
Leids Volksleven z.j. 99 vindt men voor Leiden: teborsten ‘gebarsten’.
ge- bij telwoorden in collectieve betekenis (getweeën, gedrieën) is Vlaams; cfr.
D e V o o y s 96. D e B o 301 vermeldt ge- nog voor werkwoorden in verbinding
met ontkenning en kunnen: het niet kunnen gebokken; cfr. ook Mnl. Wb. II 942.
23

Volgens M.J. Koenen-J. Endepols-H.L. Bezoen, Verklarend Hwb. der Ned. taal
zijn gemissen, geluchten, geraden, geraken, gerieken, getaken Zuidnederlands.
ont- vormt in Steenwijk en omgeving scheidbare ww.; cfr. OT 6, 284.
on- ‘zeer’ vooral in noordoostelijke dialecten (cfr. OV I 150), echter ook in Oerle
en de Kempen (cfr. D e B o n t 453).
Met betrekking tot achtervoegsels vermeld ik het volgende.
-kaar dient in het oosten tot vorming van vnl. vr. persoonsnamen met ongunstige
betekenis; waarschijnlijk < kar ‘voertuig’ cfr. DBNS 2, 55.
-səχ zie voor het Brabants en Bommelerwaards D e B o n t 420.
-ərs achter geografische namen; zie D e B o n t 420.
-loos ontbreekt in het Oerles; D e B o n t 420. Ook Endepols 241 vindt het in
Maastricht weinig levend.
-weg is in het N.O. zeer verbreid; A l b u m B l a n c q u a e r t 357-358.
-ik: T e u c h e r t 352 spreekt van ‘das in der brabant. Mundart wuchern-
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de bei Vogelnamen ursprüngliche -ik’. Voorts geeft T e u c h e r t 356 pîrek ‘pier’ als
Geld. en Overijs.
-erik is in Znl. productief (H. Schultink, De morfologische valentie van het ongelede
adjectief in modern Nederlands 1962, 55).
-ker voor persoonsnamen is noordelijk: Gronings peerdker.
-se < *iskô-, om de ega aan te duiden, komt voor in het N.O. en Zuid-Limburg:
meesterse, mulderse; cfr. H o u b e n 196, Veldeke jrg. 18 blz. 40, D e V o o y s 78,
Ts 65, 198. Vlaams-Brabant, Antwerpen en westelijk Vlaanderen kennen het type
doe of gij of interjectie of basterdvloek + suffix se (<-iska), eventueel + scheldnaam;
cfr. J.L. Pauwels, Het element se(n) in ‘doe sen ezel’ in HCTD 14, 55 vlg.
-ege voor vrouwsnamen, is vnl. Westvlaams en Zeeuws; cfr. S c h ö n f e l d 145
en D e V o o y s 78; -nege is wvla.: gebuurnege, Bruggenege, geusnege
(S c h ö n f e l d § 154); Gent kent -igge en -sterigge (naaisterigge, weverige); cfr.
VMVA 1907, 656.
-aard, -erd is in Znl. bijzonder frequent, cfr. D e V o o y s 77.
-el, achter substantiva en in ss. na het eerste, werkwoordelijke deel (type
hangeljoar), met weinig betekenis, komt vnl. voor in de Z.O., N.O. en Z.W. dialecten;
cfr. H o u b e n 196, S c h ö n f e l d 128, WNT i.v. stakellicht, R o u k e n s 147, 188,
201, 383, O n d e r z o e k 186 en 260, S h e p h e r d 34, G r o o t a e r s - G r a u l s 52,
82, 162, 235, T a a l a t l a s 1, 13 en 3, 8, G a l l é e 73, T e r L a a n 298, T s 1947,
35, J a c o b 122, OT 7, 78 vlg., TON krt 6. Zie voor een zuidelijk deminutief -əl-suffiks
TON Toelichting 53, 55 en S c h ö n f e l d 151.
Eigennamen en erop gelijkende soortnamen kunnen als roepnamen op gerekt
joo of tjo eindigen, bijv. in Culemborg, Utrecht, Breda, Delft, Den Haag, het Westland;
cfr. A u s e m s blz. 78.
Het Gronings kent werkwoorden op -ken en -tjen: hondken, proempken, snirtjen,
klokjen, pittjen, prietjen, touproostjen, verdiedeldaantjen, vergroetjen, windjen. Deze
ken- ww. komen naar een mededeling van dr. G. Steffens ook in Oldenzaal en
Ruinen voor. Klatter in DBNS 3, 1 vlg. ziet ze als verbale afleidingen van
verkleinwoorden. Ik geloof echter dat dit -jen later wel als werkwoordelijk suffix
gereïnterpreteerd is. Overdiep kent -ken in een geval als Gronings skripkn een
intensiverende functie toe; cfr. V o l k s t a a l 134.
De Znl. dialecten kennen augmentatieven bij substantieven bv. lemme ‘groot lam’,
mojje ‘grote mond’. K. Roelandts geeft in TT XIII 112-113 voorbeelden te Boom met
vocaalverkorting en door Rückbildung. Zie ook A a r s c h o t 8, 305 vlg. en LB II 135.
Zie voor augmentatieven op ər (beeners, poller): K. Roelandts, Augmentativ,
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Diminutiv und Zugehörigkeit im Lichte der Namengebung, in: Rheinische
Vierteljahrsblätter Jhrg. XXI (1956) 110 vlg.
Adverbia van graad worden in bepaalde gevallen met e gevormd in het Fries, het
Hollands en het Noordoosten; cfr. A.A. Verdenius, Adverbia van graad op -e N. Tg.
XXXIII, 361.
Uitsluitend Limburgs zijn de substantievische afleidingen die met het voorvoegsel
ge- en het achtervoegsel -s van ww. of nomina gevormd worden en een iteratieve
of collectieve betekenis hebben: getrampels, geloups, gebaedels, gederms, geraems;
zie PL 78-82, 129 vlg. Deze vormen worden door Royen, Buigingsverschijnselen
2, 25 als oorspronkelijke genitieven beschouwd.
Voor dezelfde betekenis heeft het Westvlaams ge- + -sel; zie bijv. gebaarsel,
gedoensel, gedromsel bij D e B o .
Ingvaeoons zijn de samenstellende afleidingen met een achtervoegsel dat in het
os. ôdi luidt: Drechterlands tweibiend ‘tweebenig’, Gronings griloogd, laankneersd
‘traag’, knieveltoond ‘met de tenen naar binnen’, lichtneersd ‘vlug, ijverig’, maalkòpt
‘nijdig’; zie vnl. S c h ö n f e l d 125 en ook D a a n 196.
In Meierijse dialecten bestaan comparatieven van bijwoordelijke
verkleiningswoorden: netjezer, stillekezer enz., bv. te Oerle en Asten.
Het Gronings gebruikt veel -ens: verkollens, hettens, nattens. In het Land van
Axel: uut zottens; St. Maartensdijk: uut zottelens, TT IX 197.
D e B o n t par. 386 geeft veel voorbeelden van tot suffix geworden namen van
lichaamsdelen, kledingstukken en gereedschappen: -kleut, -kont, -bloos, -zak,
-bakkes, -kop, -eur, -nuis.
E. Eylenbosch ziet in A l b u m B l a n c q u a e r t 262-263 brab. hoog vr. znw. als
een soortgelijke vorming als got. diupei en hauhei.
R. Reniers. De werkwoordstam als vrouwelijk nomen agentis in: A l b u m
B l a n c q u a e r t 265 vlg. geeft de volledige lijst voor Assent in het Hageland. Ze
zijn alle afgeleid van enkelvoudige zwakke ww.; meestal zijn die verklankend of
klanknabootsend; de betekenis is steeds ongunstig: prengel, krets, kwedder, babbel,
bleir enz.
Zie voor secundaire voorzetsels D e B o n t 389.
Verschillende achtervoegsels hebben een merkwaardige klankvorm die de
dialecten mede onderscheidt.
Waar het suffix -aar na onbeklemtoonde lettergreep + n, l of r bijv. in het Vlaams
zoals in het AB een volle vocaal heeft, is dat niet het geval in bijv. het Meierijs en
Bommelerwaards: leugənər, tekkənər; cfr. O n d e r z o e k 187, V a n d e W a t e r
46, S c h ö n f e l d 142 en C.B.

A.A. Weijnen, Nederlandse dialectkunde

334
van Haeringen, -Aar of -er in NTg 1951, 260 vlg. De vorm -er is ook typisch voor
het N.O.; cfr. D e B o n t I blz. XXXVII.
Het achtervoegsel -ing klinkt na volbetoonde lettergrepen alleen in het noorden
-əng; cfr. D e V o o y s 81.
Het suffix -isch luidt ook in het Brabants ies, maar in het Limburgs, het Oostvlaams
en het Eltens -əs; cfr. D e B o n t I p. XXXVIII.
Het suffix dat aan gotisch -iþa beantwoordt, klinkt in het Limburgs steeds -de,
maar trouwens ook in een ander groot Zuidnederlands gebied in bepaalde woorden:
lengde, hoogde, jongde, breedde, wijdde, waar het AB -te heeft; cfr. § 101. Vormen
als liefseerde in het Gronings zijn een gevolg van de daar heersende algemene
verzachtingstendens. Zie voor leingde, briedde, uugde in het Gents
L i e v e v r o u w - C o o p m a n blz. 31. In het Hollands en Brabants viel de ə af: droogt
(ook armoed) (Boekenoogen XXXVII). Uit de Biesbosch kreeg ik ruigt (en wèèrdkist).
Rond Eindhoven (Zeelst) luidt het diept, lĕĕcht enz. Zie ook § 153 bij D e B o n t .
Van Bakel noemde mij ziekt als Nuenens. Let ook op Hugt bij Malden, en Djupt in
O.N.Br.
In bijna heel zuidelijk Nederland vindt men nog de oude metathesis vertonende
vormen van het suffix er-esse; cfr. S c h ö n f e l d 147, H o u b e n 196, en R o u k e n s
318-319. Zie ook F. van Coetsem, Het suffix -erse in het Geraardsbergse dialect,
TT XI, 253-257.
Het prefix ge- is in het ingvaeoons vaak gepalataliseerd en verder verzwakt, zodat
het bijv. in het (vooral noordelijke) Hollands ontbreekt; cfr. S c h ö n f e l d 113.
Het suffix -sel kent in het Hollands metathesis; cfr. S c h ö n f e l d 52. Zie verder
ook T e u c h e r t 98. B. v.d. Berg TT XIII 203 gaf al voor 1417 in Haarlem hengelis.
Het voorvoegsel ont wordt soms om of omt en on wordt soms om in het
Westvlaams, Zeeuws, Oostvlaams en Westnoordbrabants: omsteken, omvangen,
omtouwe; cfr. A. Lootens, Oude kindervertelsels in den Brugschen tongval (1868)
37, 74; D e V i n 33; A. Weijnen, Contactdissimilatie of analogie? in Ts 63, 140-142.
Zie over het suffix heid in het Noordholl. NTg 49, 198-199.
De diminutiva hebben door het hele land een suffix dat op -kîn teruggaat, maar
op de meeste plaatsen de -n verloren heeft. In Friesland en Groningen komt -ke
voor, dat ook wel van -ka en -ko wordt afgeleid. W. de Vries ontdekte Ts. 47, 123
dat het deminutiverende ko/ka ook N.-Holl. is. Kloeke erkent dit Ts 56, 313. Verder
wijst Kloeke er daar op dat de n in Fra.- en W.-Vla. bij het verkleinw. nergens n
vertoont, wat ook te denken geeft. In het westen en noordelijke
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streken zijn de -k-vormen vrij algemeen door palatalisatieproducten vervangen.
Elders zijn nog veel k's bewaard gebleven. Echte ken-ke-kernen zijn Belgisch-Brabant
en N.O.-Twente. Holland heeft je weer tot ie ontwikkeld. ‘Ten opzichte van het
verkleiningssuffix vormt Utrecht met het zuiden van Zuid-Holland... één gebied in
de ‘ie-houdendheid’ van alle diminutiva’ (V a n V e e n 16). Ook elders benoorden
de Maas komt soms (nog) ie in het suffix voor. Terwijl de andere streken bij de
woorden op doffe vocaal + l, r, m, n, ng een ə inlassen voor je (of tje), doen
Groningen en noordelijk Holland dit niet: zontje, skiltje, enz. Van Ginneken schrijft
het verschijnsel in de met het AB overeenkomende dialecten aan een
fortis-lenis-oppositie toe. Bij het type kan zou de n lenis zijn, bij het type kant fortis.
Zou men dus bij kan een deminutief kantje krijgen, dan was het fortis-karakter van
de n onverdraaglijk. Cfr. P é e , H e e r o m a krt 28, Ts 56, 253, J. van Ginneken,
Het fortislenis-karakter der oudnederlandsche neus- en vloeiklanken leeft nog voort
in de vormen der verkleinwoorden in OT 3, 168 vlg.; Kloeke, Ostniederländische
Diminutiva in: K l o e k e 69 vlg. J.L. Pauwels De verkleiningsuitgangen -ke(n) en
-tje(n) in LB 30, 37 vlg.; A. Dassonville, De verkleinwoorden in Kortrijk en omstreken
in: Isidoor Teilinck Album 1931, 105 vlg.; J. de Josselin de Jong, De verklein-woorden
in een Noord-brabantsch dialect in Ts 22, 125-131, H.S. Buwalda, De diminutiva yn
it Bildts, Us Wurk VII 62-65.

F. Woordenschat
§ 139. De woordenschat
Ieder woord heeft zijn eigen kaartbeeld. Een blik op de eerste vijftien kaarten van
de Taalatlas toont dat overduidelijk. Er zijn kaarten waaruit blijkt dat in heel het
taalgebied voor een bepaalde betekenis dezelfde betekenaar gebruikt wordt, zo
bijv. voor ‘zoeken’ (T a a l a t l a s 2, 8), ‘zeven’ (T a a l a t l a s 1, 2), ‘hengst’
(T a a l a t l a s 2, 13), ‘haring’ (Taalatlas 4, 11). Daarnaast zijn er waarbij de
betekenaar om zo te zeggen van plaats tot plaats verschilt. Heel veel vormen vertoont
de kaart van de ‘arend van de zeis’ (T a a l a t l a s 1, 1). In NGN 11, 17 vlg. geeft
Kloeke de kaart, maar deelt bovendien nog mee dat hij meer dan 70 benamingen
niet eens op de kaart gezet heeft. Terwijl bijv. telwoorden, de meeste
voornaamwoorden en jonge technische begrippen (en volgens S.A. Louw in BMDC
11, 100-101 in het algemeen: veel-gebruikte begrippen) weinig verscheidenheid in
be-
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tekenaar vertonen, is dit geheel anders bij bijv. namen van planten (vooral: bloemen),
dieren (vooral insecten), speelgoed, enz.; cfr. B l o e m n a m e n inz. 8, R o u k e n s
350. M i t z k a 143-144 wijst hier op de invloed van de kindertaal en op de talrijke
naamsverwisselingen. Ook interne oorzaken, bijv. dreigende homonymie als bij gier
(cfr. K i e f t passim), kunnen verscheidenheid tengevolge hebben.
Voor het verband tussen gedifferentieerdheid en isolement zie § 7 en voor het
verband tussen gedifferentieerdheid en grenzen zie § 12.
In § 40 is geconstateerd dat de woordgrenzen, althans vele, dezelfde loop hebben
als de isofonen. Hun verloop weerspiegelt dus ook dezelfde oorzaken. Derhalve
zijn bijv. de ingvaeonismen op lexicologisch gebied even goed aan te wijzen als op
grammatisch terrein; cfr. S c h ö n f e l d Inleiding. Een evengoed als men Zeeuwse
klank-, vorm- en syntactische eigenaardigheden heeft, heeft men Zeeuwse woorden,
bijv. guus ‘kinderen’ (alleen op Walcheren en N.- en Z.-Beveland), haaiman ‘stuk
land dat door een verhoging is omgeven’ (op Walcheren en Schouwen; Goeree
kent haaimeet), vazze ‘graszode’, wuite ‘lam’; cfr. P.J. Meertens, Zeeuwse
taalgeografie in: Hand. v.h. 16e Ned. Philologencongres 1935, 36, BMDC 6, 7-14
en 36-47 en Akademiedagen IV 80-83.
Een bepaald aspect van de lexicologische differentiatie bestaat hierin dat dezelfde
betekenaar in verschillende dialecten verschillende betekenissen kan hebben. Melk
betekent in westelijk Noord-Brabant ‘melk’, in oostelijk Noord-Brabant ‘karnemelk’
(cfr. § 26). Net betekent in Limburg ‘knap’ en deftig bezuiden de rijksgrens ‘net’.
Vogel betekent in het dialect van Merselo ‘hooiwagen’, schelm betekent in Asten
‘dief’. Zie verder § 1.
Ook kan de hele structuur van de dialectwoordenschat van die van het AB en
eveneens onderling afwijken. De Hollandse en Utrechtse dialecten kennen in
tegenstelling met de rest en het AB geen onderscheid tussen ‘been’ en ‘voet’ en
spreken dus van schoenen aan de beene en beene wasse; cfr. J. van Ginneken,
Been en voet in OT 8, 187 vlg. De Vier Ambachten en het Land van Waas hebben
voor de ‘vlaamse gaai’ en de ‘wielewaal’ slechts één naam: hannewuiten; cfr. TT 2,
27. In de door Roukens onderzochte dialecten zijn er die geen onderscheid maken
tussen een ‘mol’ en een ‘molshoop’; cfr. R o u k e n s 388. De noordoostelijke
dialecten kennen been niet in de betekenis ‘bot’, cfr. D u m b a r 180. In bepaalde
dialecten heeft aan ook de richtingsbetekenis van het AB naar, bv. te Fijnaart. Zie
ook L a n d h e e r § 85. Het woord put betekent in het oosten alleen de ge-
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graven of gemetselde waterput, in het westen ook een door de natuur gevormde
droge holte, in Limburg zelfs ook het putwater (TT 6, 73). Elemans wijst er in BMDC
XX 9 op wat məsien (machine) niet allemaal in Huisseling kan betekenen. Nijnagel
schijnt als begrip in het noordoosten en Friesland niet te bestaan. Het type
‘roodachtig’ wordt in het Gronings blijkens T e r L a a n vervangen door een
syntactische groep als oet n roojn. Zie verder A. Weijnen, De structuur van de
temporele laag van de voorzetselbetekenissen Ts 80, blz. 143 vlg., 148.
Verschil van woordbetekenis kan verschillende sociologische structuur verraden.
In stukken van Brabant, Limburg en Gelderland betekent mens ‘man’ (cfr.
6

O n d e r z o e k 217, L e c o u t e r e - G r o o t a e r s nr. 155 vlg.), in Volendam
betekent mins ‘getrouwde vrouw’ (cfr. W a t e r l a n d s I 22). Hierin weerspiegelt zich
een gezinsverhouding die het gevolg is van een economische. In een
boerengemeenschap als de Meierij kan de man het hoofd zijn, in een
vissersgemeenschap als de Volendamse, waar de man veelal op zee is, is de
betekenis van de vrouw in de dorpssamenleving veel groter.
Ook de structuurverschillen kunnen het gevolg zijn van oorzaken van uitwendige
aard. Dat in sommige vissersdialecten de oudste broer een afzonderlijke naam
draagt, kan samenhangen met de op hem rustende zorgen als de vader vroegtijdig
verdronken is; cfr. V a n d e r S c h a a r 27, noot 3 en K l o e k e 165 en 166. Dat
in sommige agrarische gebieden verschillende soorten van ‘garven’ (bijv. al naar
gelang ze gedorst of niet gedorst zijn) of de ijzeren en de houten hark of een vork
en een griep worden onderscheiden, is begrijpelijk; cfr. Roukens 286 vlg., 136 en
D u m b a r 16, 23). Moeilijk te beoordelen blijven praktisch onvertaalbare
karaktereigenschapswoorden als Gronings eelsk (DBNS 3, 3), Overijsels emptig
(D u m b a r 12) en Brabants tegoeiertrouw; dit laatste betekent ‘eenvoudig van
levenswijze’ en komt als adjectief niet in het AB voor. Zie verder A. Weijnen, De
dialecten van Noord-Brabant 1952, hs 3, De inwendige taalbouw. Zie verder over
de woordenschat in het algemeen § 7.
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Hoofdstuk V
Stratigrafie van de Nederlandse dialecten
§ 140. Stratigrafisch plan
Om de opbouw van onze dialecten beter te begrijpen zullen wij, met de jongste
tijden beginnend, op de wijze der archeologen eerst de recente taallagen zien af te
graven om, steeds verder zoekend, tenslotte de weliswaar verminkte, sporen van
de oudste perioden, tot zelfs die van voor de volksverhuizingen toe in het
isoglossenverloop terug te herkennen.
Natuurlijk zullen wij ons door onze indeling niet te zeer laten binden; het zien van
het historisch perspectief immers heeft maar een betrekkelijke waarde. De werking
der verschillende factoren valt, vooral als wij ook de aanzet en de afloop in ons
onderzoek betrekken, meer dan eens samen (Heeroma plaatst bijv. in A l b u m
G r o o t a e r s 200 de Brabantse, Keulse en Westfaalse expansie ten dele in dezelfde
tijd) en dán chronologisch te rangschikken in tegenspraak met de organische
samenhang zou het inzicht vertroebelen.

§ 141. De moderne industriecomplexen
Door de enorm snelle aanwas en de grote zuigkracht van de moderne
industriegebieden zullen deze zelf doorlopend een proces van
taaldooreenschommeling en taalvervlakking beleven. Vanuit dergelijke centra is
dus weinig expansie van antiek taalgoed te verwachten, integendeel juist een
ontkleuringsprocédé. Waar bepaalde industrieën zich juist in de laatste decennia
zo koortsachtig snel ontwikkeld hebben, is de jongste laag dan ook vaak als van
deze eeuw te dateren. Een voorbeeld levert D o l s 253, waar hij erop wijst dat het
diftongeringsgebied van Sittard en omgeving aan het inkrimpen is tengevolge van
een recente invloed vanuit Heerlen als mijncentrum. Is aldus ook te beoordelen dat
Helmond midden tussen bjist en jins zeggende dorpen bist en ins kent (BMDC 8,
41 en 42)? De invloed van Eindhoven, zoals die bijv. op de sk-kaart blijkt
(O n d e r z o e k krt 36), is wel van iets oudere datum.
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Overigens wees K. Schulte Kemminghausen tijdens een lezing te Potsdam op 2
okt. 1960 op het feit dat 16000 arbeiders lid waren van een ‘Plattdeutscher Verband
Ruhrgebiet’.

§ 142. Jonge kolonisaties en verhuizingen
Sommige kaarten tonen duidelijk de gevolgen van (soms zeer goed en láát
dateerbare) kolonisaties.
Van heel recente datum zijn o.a. de woorden voor ‘stal’ en ‘dweil’ in het gebied
van het IJzerfront, die daar na de eerste wereldoorlog door inwijkelingen in de
ontvolkte streek gebracht zijn; cfr. D u p o n s e l l e 20, 27.
Helenaveen, in het uiterste oosten van Noord-Brabant, midden in de Peel gelegen,
wijkt zeer vaak van het Brabantse Peellandse dialect af, ja mist de kenmerken van
dat Peellands ten enen male. Zo ligt het geheel geïsoleerd met vormen als akker,
binde, blijf-de, bloed, houwe, gullie, kiepe en kloar te midden van een gebied met
ekker, bijnde, bliede, bloe, haawe, gellie, henne en verrech; cfr. O n d e r z o e k 299.
De oorzaak hiervan is, dat Helenaveen een jonge nederzetting is, door Johan van
de Griendt, opzichter van de Waterstaat te 's-Hertogenbosch, in 1853 gesticht op
van te voren absoluut ongeëxploiteerd terrein. De bevolking voor deze kolonie is
van alle zijden toegestroomd, van Brabant, Gelderland, Holland, Limburg, Drente.
Ieder bracht hierbij zijn eigen dialect mee en om zich onder elkander beter
verstaanbaar te maken hebben deze mensen hun dialect in de richting van het AB
gewijzigd. Ook B ü l d 50 wijst erop dat waar twee dialecten op elkaar stoten, bijv.
in een huwelijk, de cultuurtaal een kans krijgt.
Zie voor het heterochtone karakter van het Sterksels O n d e r z o e k 300.
Op Tessel maakt H e e r o m a onderscheid tussen het dialect van De-Cocksdorp
(Eierlandse polder) en de dialecten der overige Tesselse dorpen (Oude Schild, Den
Hoorn, Den Burg, De Waal, de Koog en Oosterend), die onderling veel minder
afwijken. De naaf van het wiel heet bijv. op Tessel als in N.-Holland deut maar in
De-Cocksdorp als in Z.-Holland domp. De verklaring is hierin te zoeken.
De-Cocksdorp is pas in 1835 bedijkt en de aannemers van de bedijking kwamen
uit Giesendam, Hardingsveld, Ameide en Rotterdam. Zij zullen hun werkvolk en
verdere ‘kolonisten’ wel hebben aangetrokken uit hun eigen Zuidhollandse omgeving
(TT 6, 100). in TT 6, 96 vlg. wijst Heeroma
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trouwens nog over heel Tessel Zuidhollandse elementen aan als gevolgen van een
oudere kolonisatie.
Op het eiland Walcheren wijkt het dialect van Nieuw- en St.-Joosland van de
overige Walcherse dialecten af. Hier werd trouwens vroeger, als op Zuid-Beveland,
St.-Maarten gevierd, dat elders op Walcheren niet bekend was. Men zegt er nog
altijd ‘gunter op Walcheren’. Prachtig wordt dit alles verklaard door het feit, dat
Nieuw- en St.-Joosland eerst in de 17e eeuw werd ingedijkt en van Zuid-Beveland
uit bevolkt; cfr. RND 5, blz. 8; Hand. v.h. zestiende Ned. Philologen-congres 1935,
34.
Men heeft wel beweerd dat de Nieuwlandse boerinnen ook de Zuidbevelandse
muts dragen; maar mij werd verzekerd dat dit niet juist is. Op Zuid-Beveland draagt
men een lange op de schouders omgebogen muts met gouden platen. In Nieuwland
en Arnemuiden is de muts korter, niet op de schouders omgebogen en heeft men
gouden spiralen.
In Drente sluit het ten oosten van de Hunze gelegen deel als veenkoloniaal dialect
bij Groningen aan. De verklaring ligt ook hier voor de hand. Eenmaal was heel dit
gebied één groot moeras en later is de vervening bijna uitsluitend van de Groningse
kant af ter hand genomen. Vandaar dat dit gebied ook economisch nog geheel bij
de Groningse Veenkoloniën aansluit en met deze op de Groninger centra
georiënteerd is. De grond van de bijzondere loop der isoglossenstreng is hier dus
slechts enkele eeuwen terug te vinden.
Ook wijkt het dialect van Nieuw-Schoonebeek van zijn omgeving af. De bewoners,
die Rooms-Katholiek zijn, zijn dan ook pas rond 1800 uit het Rooms-Katholieke
Eemsland gekomen; cfr. K l o e k e 12; V e r b r e i d h e i d 66; DBNS 2, 85. De
overeenkomsten van het dialect van Roswinkel met het Westerwolds en het
Eemslands zijn door N a a r d i n g 66 verklaard uit het feit dat deze plaats een kolonie
van Eemslanders is. Het afwijkende karakter van het dialect van het Munsterse veld
is eveneens uit oostelijke kolonisatie te verklaren, welk feit zich ook in de R.K.
godsdienst en de naam weerspiegelt; cfr. N a a r d i n g 66-67.
Hoe de jonge Drentse kolonies vaak taalkundig het stempel van de kolonisatoren
dragen, wordt besproken bij N a a r d i n g 67-68.
Het Groningse Wilp is bijna geheel Fries van taal. Het schijnt volgens H o f 4 een
oude veenkolonie, ontstaan door de van Drachten uit aangevangen verveningen.
Ook het Friese karakter van Nieuw-Appelsga verklaart H o f 5 uit de ontginning van
het veen door Friese hoogveenarbeiders. Omgekeerd zijn de afwijkingen in
Wildervank,
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Veendam, St. Johannesga, Luinjeberd en Tjalleberd een gevolg van vestiging en
kolonisatie uit Overijsel in de 17e en 18e (Tjalleberd in de 19e) eeuw; cfr. H o l l .
E x p . 150, K l o e k e 7. Het vervagen van de taalgrens aan de Tjonger is ook aan
de toevloed van de Overijselse veengravers toe te schrijven; cfr. K l o e k e 6. Het
afwijkende karakter van het Bildts is uit zijn inpolderingsgeschiedenis te verklaren;
cfr. § 150. Het afwijkende van het dialect van Blokzijl wordt door K l o e k e 170 aan
zijn late vestiging, in de tweede helft der 16e eeuw, toegeschreven.
Het totaal uit zijn omgeving vallen van het dialect van Leopoldsburg is ook te
verklaren uit zijn stichting pas rond het midden van de vorige eeuw en zijn sterk
wisselende bevolking van handelaars van verschillende oorsprong; zie TT 5, 101.
Mogelijk vertoont Eupen een voorbeeld van invloed van immigratie. Men zegt er
ou voor al vóór dentaal. L a n g o h r 62-74 ziet verband met de vestiging aldaar van
Vlaamse wevers.
Zie voor het dialect van de bewoners van de Uiterweg te Aalsmeer, als
afstammelingen van geïmmigreerde Doopsgezinden: Versl. v.d. dialecten-commissie
over 1952, 4.
Over de gevolgen van de kollisie in een nieuw inpolderingsgebied als de
Zuiderzeepolders wordt men ingelicht door P.J. Meertens, Sprachforschung im
Noordoostpolder der Zuiderzee Zs f. Maf XXVI afl. 4.

§ 143. Cultuurtaal tegenover streektaal
Lit.: A. Weijnen, Romantiek in de waardering der dialecten in Weekblad
voor het R.K. Middelbaar en Voorbereidend Hoger Onderwijs 7, 859 vlg.
In allerlei opzichten dragen de dialecten er de sporen van dat ook zij onderworpen
zijn aan de tendance de parler mieux. De hypercorrecties en fausses regressions
alleen al bewijzen dit; cfr. W. von Wartburg, Problèmes et méthodes, 18 vlg. Zuivere
dialecten bestaan er niet. Het begrip dat achter het kleinerende ‘dialectverbastering’
schuilt, is inhaerent aan alle taal, ook aan de dialecten. ‘Wie het bestaan van
‘verbasterde’ dialecten loochent en hun zelfs het bestaansrecht wil ontzeggen...,
houdt geen rekening met het feit dat zij even normale uitvloeisels van de
taalontwikkeling zijn als leven, ‘ziekte’ en ‘dood’. (G. Kloeke, Verbastering Ts 69,
180 vlg.). Het is alsof er over de dialecten een sluier of, om Kloekes term te
gebruiken, een floers hangt waardoorheen de oorspronkelijke(r) vormen slechts
hier en daar zichtbaar worden.
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Kloeke heeft in Ts 67, 237-238 op verschijnselen in het Twents gewezen. Dat dialect
heeft allerlei Westfaalse eigenaardigheden, bijv. de breking in sy:əm ‘zeven’ in
afgelegen dorpen, en heel sterk in Vriezenveen. Heeroma in DBNS 2, 31 is van
mening dat heel Twente vroeger zo heeft gesproken als Vriezenveen thans. Ik vraag
me echter af of gezien de heel andere dorpsaanleg, bezitsvormen en economie van
deze plaats die oorspronkelijke taalidenticiteit met de omgeving zo zeker is.
In het algemeen kan men aannemen dat het dialect door de cultuur overstroomd
is. In de 17e eeuw kende Fijnaart bijv. nog de Brabantse ie voor i; thans is daar
geen spoor meer van te bekennen; cfr. § 170. Een enkel versterkte vorm als parstôôr
‘pastoor’, te Lievelde bij Groenlo gehoord, maakt in het algemeen vanwege de vorm
van de cultuurtaal geen kans. In de Meierij maken de stijgende diftongen, de
glottisexplosief, de sk, de suizende r, de delabialisering, de verkorting voor r allemaal
de indruk, op de terugtocht te zijn. W e l t e r 102 geeft aan hoe in Tongeren de
vocalisering van cht > t thans slechts in nachtegaal en houtspecht bestaat en besluit
uit de betekenissfeer der woorden dat dit relictgevallen zijn. In oostelijk Noord-Brabant
ziet men hoe een oud graaf ‘sloot’ zich tegenover een opdringend sloot op latere
linies heeft moeten terugtrekken. In St.-Oedenrode kende men in 1802 nog de
Neegelsgraaf (BMDC 8, 9), bij Woensel ligt er nog steeds een Doode Graaf, tussen
Zeelst en Strijp de Rundgraaf, bij Vechel de Leigraaf, in Dussen de Midgraaf; Ramaer
kende nog een Graaf van Almkerk naar Dordrecht, maar in al deze streken is de
soortnaam thans sloot; cfr. O n d e r z o e k 230.
Dat men hier niet te doen heeft met invloed van het Hollands maar van het AB,
blijkt uit het feit dat de verdrijvende cultuurtaalvormen zoals de er < ri-vormen
tegenover de or-vormen (V a n d e n B e r g 96) vaak niet tot de Hollandse volkstaal
behoorden.
Er blijken daarnaast herhaaldelijk vormen uitgestraald te zijn, die eigen geweest
moeten zijn aan de lagere volksmilieus. De expansie van de Hollandse uu in de 17e
eeuw betrof een klank die waarschijnlijk niet in de meest beschaafde milieus in
gebruik was. En als de ao rond Amsterdam van Amsterdamse afkomst is, was ze
in de 17e eeuw toch zeker niet beschaafd. W. von Wartburg, Problèmes et méthodes
de la linguistique 1946, 23-24 geeft in de verhouding tussen Parijs en Saintong een
voorbeeld dat een grote stad dialectvormen van de lagere milieus uitstraalt. Dit
verschijnsel voltrekt zich trouwens nog geregeld voor onze ogen. Ik hoor van rasechte
Brabanders tegen-
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woordig hep i.p.v. heeft en hun in subjectsfunctie. K e y s e r merkt dan ook van het
Tessels op dat het dialect er voor het zgn. AO verdwijnt.
Het is alsof mensen die hun dialect prijsgeven, zich niet in één ruk kunnen
optrekken, maar dat bijv. in Holland langs het AO doen; cfr. G.G. Kloeke,
Beschaafdentaal Ts 69, 307 vlg. Zo schijnt men in Klundert, althans bij de burgers,
aorpels te zeggen. Men is dan halverwege tussen aerpels en aardappels. In
Fijnaartse protestantse burgerkringen heb ik die vorm ook gehoord. Ook in
Achthuizen en op Schouwen wordt de ae voor ao opgegeven; cfr. D e V i n 26;
BMDC 7, 24-25. Bekend is dat men in Groningen niet ineens van û tot ui, maar eerst
2

naar de tussentrap y gaat; cfr. R e g e n b o o g k l e u r e n 101. Dat komt incidenteel
in de stad maar ook structureel in de Veenkoloniën voor; cfr. S c h u r i n g a 44, Ts
40, 289. Zie ook voor Venlo J a n s s e n 107 vlg. en 121 en TT 4, 179. In Culemborg
gaat men bij de woorden met ô + umlautsfactor nog niet van uu op oe over maar
op de ‘moderner stedelijke en Utrechtse eu-vormen’ (A u s e m s 41). Ook gaat men
van zalt vaak niet rechtstreeks op zout maar eerst op zòlt over; cfr.
2

T a a l l a n d s c h a p 114 vlg. Zie voorts H o f 93 en 163 en R e g e n b o o g k l e u r e n
tegenover blz. 119. D e V i n 26 gebruikt hiervoor de term imitatievocaal.
Vaak verspreidt de dialectklank zich, ik zou haast zeggen uit een zekere vergissing.
Men neemt klanken over van mensen die men hoger aanslaat en heeft niet in de
gaten dat die eigenlijk toch ook maar dialect spreken. Zo moet men verklaren dat
in verscheiden Groningse plaatsen juist in de laatste tientallen jaren de sch door sk
vervangen wordt; cfr. V e r b r e i d h e i d 8; H o f 7-8 vertelt dat een zeventig jaar
geleden het stedsk bij de minder ontwikkelde plattelands-Friezen nog als een min
of meer deftig idioom werd beschouwd en dat voor de taal der notabele families in
de dorpen klaarblijkelijk niet het geijkt Nederlands, maar het stedsk het voorbeeld
was. Voor een ander voorbeeld zie TT 4, 101 vlg. In bijzondere mate geldt dit voor
België. We zagen in § 82 dat juist in kleinere Brabantse en Limburgse stadjes de
h-loosheid veld wint. Dit is een gevolg van het opzien naar de Brabanders uit de
grote steden, die h-loos zijn. Vanacker wijst in TT I 109 ook op het prestige van het
Brabants en Antwerps in Oost-Vlaanderen. De Westlimburgse noordspits heeft voor
‘ovenpaal’ blijkbaar scheuter als het beschaafde gezien. Was het wellicht in een
aantal Noordbrabantse grensplaatsen gebruikelijk en is dat de oorzaak geweest?
Cfr. TT 5, 102. Grootaers wijst erop dat patat in het noorden verliest,
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maar niet in het zuiden, waar het blijkbaar door kleinere steden als Blankenberge,
6

Torhout en Roesselare wordt uitgestraald; cfr. L e c o u t e r e - G r o o t a e r s , 92. In
een deel van Belgisch-Limburg komt str < skr voor. Wie nu beschaafd wil spreken,
zegt de tussenvorm sjr, omdat sk voor klinker hier normaal sj is geworden; cfr. TT
6, 146. Voorts wint boks het in het N.O. van Luik van broek; cfr. W e l t e r 29. Zie
ook R o u k e n s 370.
Er zijn trouwens ook in N.-Nederland nog verschillende milieus waar het AB nog
steeds zo veraf staat, dat men er nog rustig t.g.v. het locale verkeer toevallig met
het AB overeenstemmende vormen door dialectische vervangt. In de Graafschap
is motte voor ‘zeug’ als typisch marktwoord aan de winnende hand en het voegwoord
at verdringt er het oudere dat; cfr. B r o e k h u y s e n 51, 58. H.J.E. Endepols,
Algemeen Beschaafd en Maastrichts of La Force d'intercourse et l'esprit de clocher
Ts. LXV, 101 vlg., 194 vlg. zegt dat de invloed van het ABN op het Maastrichts in
1947 nog zeer gering was, ook in de lexico-logische sector.
De invloed van de school heeft men wel eens overdreven, gelijk in § 9 betoogd
is. Geheel moet men die natuurlijk weer niet wegcijferen. Te Antwerpen stelde
S m o u t in 1898 vast, dat de Hollandse omgangstaal er vnl. via de school
vorderingen maakte. Zo zongen de kinderen in een liedje dat zij op school geleerd
hadden, te midden van allerlei dialectwoorden en -klanken van meisjes i.p.v. maskes.
Maar het feit dat de telwoorden vaak meer op de cultuurtaal lijken dan klank-wettig
te verwachten zou zijn, kan zeker een gevolg van het rekenonderwijs, doch ook van
de handel zijn. In ieder geval is bijv. in de Graafschap het gebied van nεgn̥ wel
kleiner dan dat van krεgl̥ (B r o e k h u y s e n 95), vertoont tien in Twente nergens
meer een ee (K l o e k e 117; zie ook NTg 48, 51), heeft twaalf een onklankwettige,
half-beschaafde ao (L a n d h e e r 12) en heeft vijf vaak een onklankwettige
beschaafde tweeklank (N n l . T o n g v . 2, 95). Bovendien drijft de school, maar
dan via de kameraadjes, ook wel eens in een andere richting dan de cultuurtaal.
Broek in Friesland levert een voorbeeld hoe het dialect verandert, wanneer de
kinderen in een andere plaats naar school gaan; cfr. H o f 21. Zie ook A u s e m s
18.
Duidelijke invloed van kansel en catechismusonderricht bevond S. van der Meer,
Venloër Stadt-Texte 209 voor het Venloos, waar de oudere generatie zeel, de jongere
ziel zegt. Zie verder mijn opmerkingen over de d in genaode (O n d e r z o e k 70) en
let op de aa in Zeeuws vrageskerk en verwanten (V a n W e e l 44).
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Ook de courant, de pers, de radio, een ganse organisatie van allerlei mogelijke
ontwikkelingscursussen, het ambtenarenapparaat, de vakverenigingen, de militaire
dienst, infiltreren de massa met cultuurtaal-materiaal; cfr. W. Roukens, De taal der
Limburgers (1947) 44. Daarbij doet de vooruitgang van het verkeer zijn duit in het
zakje. Zeer markant tekent zich deze invloed af in de steden en stadjes, waar de
bevolkingsgroep van leraren, artsen, officieren, kantoorbedienden, ambtenaren enz.
die cultuurtaal importeert. Aan invloed van het AB schreef Kloeke het feit toe dat in
het Stadsfries de beide aa's samengevallen zijn, terwijl het Landfries nog skiep
tegenover wetter en het Noordhollands skeip tegenover water uitspreekt; cfr. Jrb.
v.d. Mij der Ned. Lett. te Leiden 1936-1937, 9-10. J a c o b blz. 18 trof in Grave een
meer ontwikkelde groep aan, welke, gesteund door de ambtenaren en
Gestichts-Gravenaren, het AB cultiveert, als een ‘taal- en cultuurhaard’, zodat men
zelfs van een ‘Graafs correct’ mag spreken bij de taal van een echte Gravenaar die
correctheidshalve het AB wil spreken. Over Groningen spraken wij boven reeds.
De mededeling van D r a a i j e r in 1896 dat het dialect van Deventer toen al danig
geleden had en dat het getal vleesèters op onrustbarende wijze gestegen en dat
der vleisèters in dezelfde mate gedaald was, duidt op hetzelfde verschijnsel. In
Kampen vond Gunnink reeds invloed van de beschaafde spreektaal bij de
boerenbewoners der buitenwijk Brunnepe en de arbeiders in de stad. Steden met
een typisch taaleigen, zoals Tilburg, kennen ook al gehele straten waar men
nauwelijks meer het stadsidioom hoort spreken; cfr. V. van Nispen, Verkenningen
op het gebied van taal en taalonderwijs, 1946, 46.
Maar ook op het platteland is de invloed te bespeuren. B r o e k h u y s e n 71 toont
met statistieken aan, dat de aanval van de cultuurtaal op het dialect overigens in
het eigenlijke dorp meer succes oplevert dan verder buiten de dorpskern. Win.
Roukens schildert in De ‘Hollandse expansie’ in het land van Rode en haar betekenis
voor het Kerkraads dialect in PL 85, 589 vlg. eigenlijk het veldwinnen van de
cultuurtaal. Dit dateert daar pas vanaf circa 1910. Tevoren was deze streek op
Duitsland georiënteerd. V a n W e e l constateerde in 1904 voor Goeree, dat het
gebruik van het dialect er sterk afnam, waarbij de overgang tot de cultuurtaal gevormd
werd door het aannemen van het dialect van het oostelijk gelegen Overflakkee,
waarvan vele klanken in de oren der eilanders zeker minder gemaakt klonken dan
de algemeen beschaafde. In bijna alle dialectbeschrijvingen vindt men de stereotiepe
mededeling, dat de onderzoeker zich heeft moeten haasten
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met zijn werk, omdat het typisch-dialectische in snel tempo sterft.
Hier en daar is het oorspronkelijke dialect reeds geheel verdwenen. In
Wijk-aan-Zee zegt H e e r o m a in 1934 geen oorspronkelijk dialect meer te hebben
kunnen ontdekken. Kloeke beschrijft in A f r i k a a n s 78 Hoorn en met enige reserve
Velzen en Edam als dialectloos. Ook Naarden schijnt geen dialect meer te kennen.
Dat in plaatsen als Hilversum en Baarn praktisch geen dialect meer gesproken
wordt, vindt natuurlijk zijn verklaring in de heterochthone samenstelling van de
bevolking.
Nog op een andere manier blijken cultuurtaalvormen aan de winnende hand.
Wanneer nl. bij kolonisatie (vervening, inpoldering, enz.) en massaverhuizingen
naar sterk groeiende industriecentra verschillende dialecten bij elkaar komen, is het
AB vaak de profiterende derde partij. Men zie bijv. het in § 142 besproken geval
van Helenaveen. In een stad als Eindhoven met zijn plotselinge enorme
bevolkingsaanwas traden soortgelijke verschijnselen op. Voor de genuanceerdheid
van dit verschijnsel in de Noordoostpolder zie men: P.J. Meertens, Sprachforschung
im Noordoostpolder der Zuiderzee in: Zs. f. Maf. XXVI 239-256.
De invloed van het AB openbaart zich vooral in de woordenschat maar ook in de
klankleer, de morfologie en de syntaxis. Het Mechels heeft een aa, welke kennelijk
uit het AB afkomstig moet zijn. Immers bij corresponderende verkortingen vindt men
ó of u. De aa kan dus bezwaarlijk een relict, maar moet een nieuwigheid zijn; cfr.
TT 6, 164 vlg. Dit geldt ook van de aa's in allerlei Zeeuwse en Zuidhollandse
dialecten; cfr. § 104. Voor spelling-pronunciation in dialect zie men Fr. v. Coetsem,
Een geval ‘spelling-pronunciation’ in het Geraardsbergse dialect, LB 43, 42 vlg. Van
de woorden met ogm. ai heeft het Gronings bij een aanzienlijk deel de dialectvorm
ij opgegeven voor ie; men zie hiervoor DBNS 1, 20 vlg. L a n d h e e r 70 geeft
voorbeelden dat de cultuurtaal allegrovormen verdrijft. Van den Berg schrijft in TT
1, 155 vlg. de volgorde Vf Vp in de bijzin aan invloed van de schrijftaal toe. Zijn
taalgeografisch argument wordt echter (minder dan zijn conclusie) door mej. Pauwels
in H u l p w e r k w o o r d in twijfel getrokken. Zie ook S a s s e n blz. 242 voor invloed
van de cultuurtaal op de woordorde.
Het is vaak niet gemakkelijk, de invloed van het AB van die van het Hollands te
onderscheiden. Het gebruik van kenne (kinne) voor ‘kunnen’ en van féin ‘heerlijk’
in de omgeving van Maastricht wordt door Stevens in: Limburgs Haspengouw 1951
259-260 Hollands ge-
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noemd. Het tweede kan echter m.i. ook op rekening van de cultuurtaal gesteld
worden. Dat doe in westelijk Twente in oostelijke richting verdreven wordt, kunnen
we met Kloeke NTg 47, 2 vlg. het gemakkelijkst als een gevolg van westelijke druk
betitelen. Er zijn ook gevallen dat in de laatste tijd noordelijke verschijnselen in
België binnendringen. Met name geldt dat voor het masculiene genus van
zaaknamen. Het ook in België voorkomende kruidnagel voor ‘sering’ is volgens
B l o e m n a m e n 215 uit N.-Nederland afkomstig. In Znl. dringt klimop stellig onder
invloed van het Noorden door; cfr. E. Eylenbosch, De aftocht van aardveil voor
klimop in Zuid-West-Brabant, TT XVI 95 vlg. Overigens schreef P a a r d e k o o p e r
17.6: ‘In heel Vlaanderen heeft het ABN practisch nog geen enkele invloed op de
dialecten uitgeoefend.’ Ook volgens G. Winnen, Over de taaltoestand te Tienen en
de ABN-invloed op het Tiens TT XI 62 is deze invloed (in Tienen, een der meest
verfranste steden in Vlaams-België) nog heel gering. Tot ca. 1920 sprak alleen het
volk zijn Tiens dialect, maar van ABN was er te Tienen geen sprake. En in 1959
sprak te Tienen, op enkele uitzonderingen na, nog niemand ABN. Maar de invloed
van het op de school aangeleerde ABN op het dialect van de jongere Tienenaars
vindt Winnen niet onbelangrijk. De jongeren zeggen nu bv. bi.əlt i.p.v. bεlt = beeld.
R. Billen, A.B.N.-invloed op het St.-Truidens TT XI 71 vlg. betoogt eveneens hoe
het ABN langs de school tot de jeugd doordringt. In België is de invloed van de
school beslist aanwezig.
Het AB oefent niet alleen een nivellerende, afbrekende invloed uit. Het kan ook
opbouwen, èn tengevolge van het feit dat als beschaafd gewaardeerde taal een als
het ware magische kracht bezit èn omdat toevallig bepaalde fonetische
eigenschappen zich bij uitstek voor vertolking van bepaalde gevoelens lenen. J.
Naarding, Het ‘Hollands’ als bouwer van onze dialecten, NTg 1952, 20 vlg. wijst een
zodanige invloed aan in krachttermen als Gronings doivel en donder; zie ook
S a s s e n 71.

§ 144. De invloed der steden
Zeer vaak valt invloed van het dialect van de steden op de omgeving te constateren.
Voor het Antwerps is dat aangetoond door S m o u t ; men zie hiervoor ook TT 5, 94
vlg. en De Ghulden Roos Jrb. 3, 11 vlg. In Ossendrecht, Woensdrecht, Huibergen
en Putte herinnert ai voor ij eveneens aan het Antwerps; cfr. S m o u t 53, TT 3, 83,
Nnl. Tongv.
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II 156-157. Voorts vinden wij rond Brussel een veelvuldig voorkomen van de uvulare
r. In VMVA 1954, 265 vlg. wordt verondersteld, dat de verbreiding van masken over
zuidelijk Brabant wel aan Brusselse invloed toe te schrijven is.
Een ander geval toont de ao-uitspraak van aa rond de Zuiderzee. Tot bijna in
West-Friesland en tot in het Gooi komt de ao voor. Kennelijk is er hier sprake van
een opdringen vanuit Amsterdam. Zie Jrb. van de Mij. der Ned. Lett. te Leiden
1936-1937, 7-8 en G. Kloeke De Noordnederlandsche tegenstelling West-Oost-Zuid
weerspiegeld in de a-woorden, een dialectgeographische excursie om de Zuiderzee,
NTg XXVIII, 64 vlgg. Aarzelend ziet G. Kloeke, De Amsterdamse volkstaal voorheen
en thans 1934-1935, 8 recente Amsterdamse invloed in het ge-prefiks in Weesp,
Muiden, Muiderberg en Naarden. In Oost-Noord-Brabant is zoals trouwens ook in
andere streken van het land het ww. worden zwak en zegt men hij wurde of hij
worde. Evenwel hebben Den Bosch, Tilburg, Eindhoven, Boxtel, Oss en hun
onmiddellijke omgeving: wier. Dit is niet anders te verklaren dan dat de vorm worde
voor het taalgevoel der meer beschaafde dorpelingen te onbeholpen en primitief
heeft geklonken, zodat zij de vorm wier uit de steden hebben overgenomen, een
vorm die ook in westelijk Noord-Brabant en een deel van Midden-Noord-Brabant in
gebruik is en die, vooral omdat hij nu en vroeger in heel Holland, Zeeland en
West-Vlaanderen in gebruik is en was, als beschaafd werd aangevoeld en dus in
die steden gebruikt. In oostelijk Noord-Brabant is de oude sk in anlaut gebleven (en
niet tot sch geworden) in een compact groot en een klein gebied. Omdat echter
deze twee gebieden o.a. door Eindhoven van elkander gescheiden worden, is het
duidelijk dat dit gebied nog vrij lang een eenheid gevormd zal hebben, maar dat in
Eindhoven het eerst de nieuwe sch-uitspraak uit de cultuurtaal is overgenomen en
dat deze uitspraak zich van daar uit verbreid heeft en zozeer het sk-gebied heeft
aangeknaagd, dat nu zelfs het contact verbroken is. Zie N e d . d i a l . krt 9. Zie
voorts voor de invloed vanuit Eindhoven BMDC 8, 17 en krt 4, 12. Voor tot in de
omgeving van Den Bosch, Breda en Eindhoven zie men R o u k e n s 397.
Soortgelijke verschijnselen treft men aan bij Venlo, dat reeds jaren geleden door
S c h r i j n e n als een Limburgse cultuurhaard beschouwd werd. Er liggen bijv. in
Nederlands Limburg twee gebieden waar men i.p.v. nd of nt op het eind der woorden
nk of nkt uitspreekt, dus bijv. honk voor ‘hond’ of hank voor ‘hand’. Deze gebieden
zijn: een kleine strook rond Kerkrade, Heerlen en Vaals en een klein gebied rond
Venlo
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(Helden, Maasbree, Panningen, Sevenum, Steil, Tegelen, Baarlo, Belfeld,
1
Grubbenvorst, Velden, Blerik). Venlo zelf evenwel, dat midden in dit nk-(nkt-)gebied
ligt, heeft er geen spoor meer van, dus kant, lant, zant, kint enz., behalve in de
imperatief stank ‘sta’ en, naar dr. F.J.P. Peeters mij mededeelt, in de uitdrukking
genkrieje ‘gansrijden’, gent ‘mannelijke gans’. En nu is het merkwaardig, hoe Venlo
als cultuurhaard deze cultuurinwerking op zijn beurt reeds in de omgeving doet
gevoelen. Natuurlijk is Blerik, vlak aan de overzijde der Maas, als het ware de
voorstad van Venlo, het allereerst besmetbaar. Hier komen nog wel naast mont en
kint: monk en kink voor, maar verder reeds: zant, bont, kant, hont, lant. Van de
overige drie dorpen die in Venlo's onmiddellijke nabijheid liggen, ongeveer op een
uur gaans afstand, heeft Velden reeds bont naast bonk, maar verder nog alle vormen
met nk, Grubbenvorst reeds lant en bont, Baarlo lant naast lank en verder uitsluitend
woorden op nt (of nd). Dat het woord land wel een der eerste was om onder invloed
van de cultuurtaal te komen, is heel begrijpelijk. Verder geldt in plaatsen als
Maasbree en Swalmen de nk- of nkt-representatie zonder uitzondering, zodat het
duidelijk is: hoe dichter bij Venlo, hoe meer Venlose vormen. Zie verder voor invloed
vanuit Venlo: W. Janssen, Venlo als kultuurhaard in OT 10, 103-114, J a n s s e n
88 en R o u k e n s krt 56 Zeitung. Voor Maastricht hebben wij bij enkele
verschijnselen aanwijzingen dat de vlek op de kaart onder invloed van de door de
stad uitgestraalde cultuur nog maar een vijftig jaar oud is. Op krt 10 van N e d .
d i a l . ziet men dat voor ‘nek’ in een groot deel van Zuid-Limburg en aangrenzend
Belgisch gebied nak gezegd wordt, evenwel in Maastricht met zijn onmiddellijke
omgeving: Amby, Limmel, Borgharen, Itteren, Bunde, Meersen: nek en verderop in
Berg, Houtem, Valkenburg, Ulestraten, Beek, Geleen, Spaubeek en Nuth: nek naast
nak. Dit kaartje, dat T a n s in het jaar 1938 uitgaf, bewijst door zijn vorm reeds, dat
men met cultuuruitstraling vanuit Maastricht te doen heeft, maar bovendien zijn de
verzekering van Tans dat de vorm nek door de jongere en nak door de oudere
generatie gebezigd wordt en het vaststaand feit dat Maastricht, dat nu alleen nek
heeft, in 1905 nog nak naast nek kende, onweerspreekbare getuigenissen dat deze
vlek op de kaart pas enkele decennia oud is. Zie T a n s o.a. blz. 136, 159. Dhr. J.
Janssen deelde mij bovendien mede dat de naam van het Ambys kinderspel
krommenak, waarbij men elkaar op de kromme rug draagt, nog bewijst dat nak er

1

Helden en Panningen hebben echter in woorden waar voor de nd (nt) een i staat: njtj.
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vroeger wel gezegd werd. Zie voor Maastrichtse expansie voorts L o o n 7, 19,
R o u k e n s krt 9, 34, 36, 39, 56, 58 en W . R o u k e n s , De taal der Limburgers
43. Voorts is expansie aangetoond bij bijv. Steenwijk (S a s s e n 314), Mechelen
(TT 6, 166), Nijmegen (S c h r i j n e n passim en TT 4, 114), Rotterdam (D e V i n
86), Gent (TT 4, 82), Leuven (TT 5, 94 vlg.), Zierikzee (D e V i n 82-86, NTg 46,
228), Brugge (B l o e m n a m e n 257).

§ 145. De staatsgrenzen
Men stelt het wel eens van nationalistische zijde voor alsof een staatkundige grens
t.g.v. haar kunstmatigheid zo onbelangrijk zou zijn dat ze voor volkskundige kwesties
verwaarloost zou kunnen worden. Maar de werkelijkheid leert anders. G. Jungbauer
wees er in een artikel Staatsgrenzen und Volkskunde in Zs. f. Volkskunde 1930,
196 vlg. op dat de delen die twaalf jaar geleden van Duitsland afgesneden waren
daar toen al de volkskundige gevolgen van ondervonden.
In de dialecten treedt de invloed van de staatsgrenzen duidelijk aan het licht.
Uiteraard tekenen onze staatsgrenzen, die immers jong zijn, zich in de eerste plaats
af bij betrekkelijk jonge woorden en vnl. bij woorden van een ambtelijk, halfambtelijk
en organisatorisch karakter. Het valt zo te begrijpen dat bij de woorden voor ‘ragebol’
de Zuidelijke rijksgrens wel, bij de woorden voor ‘spin’ en ‘spinneweb’ niet
taalgrensvormend gewerkt heeft. Een ragebol toch is van veel jongere datum en
een handelsartikel; cfr. HCTD 7, 329 vlg. en V e r b r e i d h e i d 76. In dit opzicht is
ook de vergelijking instructief die ik in N e d . d i a l . 61-62 tussen de kaarten van
tuinman en tuin maakte.
Overigens komen de staatsgrenzen ook wel op andere lexicologische kaarten
aan het licht en zelfs buiten het terrein van de woordenschat. A. Pauwels wijst in
H u l p w e r k w o o r d 143 er op dat het type durven te behalve in de noordoostelijke
dialecten in heel Noord-Nederland voorkomt en vrijwel precies bij de staatsgrens
ophoudt. Ook de klankleer kent het verschijnsel. Bij de woorden die uitgaan op oude
-sk zegt men in het Nederlands s, in het Hoogduits sj, men denke aan mens Mensch, fles - Flasche, as - Asche. Die ‘Duitse’ uitspraak geldt niet voor
Neder-Duitsland maar komt omgekeerd ook nog in een klein zuidoostelijk deel van
ons taalgebied voor; de isoglosse loopt door Midden-Limburg. Nu is het echter
typisch, dat het Hoogduitse deel der isoglosse niet rechtstreeks bij het Nederlandse
deel aansluit, maar veel noordelijker verloopt. Bovendien vermeldt de Duitse
onderzoeker,
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dat de sj-uitspraak bij de jongere generatie nog noordelijker voorkomt en omgekeerd
vermeldt de Nederlandse onderzoeker een overgang van de jongere generatie tot
de s-klank. Het spreekt vanzelf, dat de andersgerichte invloed der beide cultuurtalen
hier de enige verklaring aan de hand doet. En men ziet de werking van de
staatsgrens hierbij duidelijk voor den dag komen. Zie hiervoor S c h r i j n e n 48.
Dergelijke verschijnselen kan men aan de Limburgse grens vaker opmerken, bijv.
ook bij de -lich-uitspraak van ons suffix -lijk. Zie hiervoor S c h r i j n e n 38.
Onze jongste staatsgrens is de oostelijke. De oostgrens immers van onze provincie
Limburg dateert pas van na 1815. Tevoren was Limburg volslagen verbrokkeld en
lag het op allerlei plaatsen naar het oosten open. Men kan dan ook vóór 1815 geen
grens aanwijzen die de wegbereider van de huidige staatsgrens geweest is. Een
duidelijk voorbeeld nu dat die jonge staatsgrens toch van invloed is geweest, toont
de kaart ‘courant’. De streek ten N.O. van Noord-Limburg heeft blat, blaat, bletsje,
die ten O. van Zuid-Limburg tsiedo(u)nk. Het is opvallend, hoe beide vormen hun
verbreidingsgebied precies tot aan

Kaart 19 - Fles

Kaart 20 - Courant

de staatsgrens hebben, maar nergens er overheen, behalve in de omgeving van
Kerkrade en Vaals. Dat gebied vertoont kennelijk Akense cultuurinvloed. Wij komen
op deze kaart nog terug in verband met de invloed van de Belgische staatsgrens.
Andere voorbeelden waar het woord in het Overmase precies ophoudt bij de grens
van voor 1914 leveren ‘Mittwoch’ en ‘Samstag’; cfr. L a n g o h r 49-50. Voor meer
noordelijke gebieden, met name Overijsel, heeft Bezoen in Twente 62 vlg., 69 vlg.
tal van woorden genoemd waarvan de grens precies met de rijksgrens samenvalt:
Fahrrad (of Rad), Lärm (of Radan), rasieren,
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herunter, hierher, aber, ähnlich, Uhr ‘horloge’, Schassee ‘straatweg’, Zug ‘trein’,
Bahn ‘station’, Kino, Rundfunk, Klavier.
Er zijn ook gevallen waarbij de rijksgrens indirect gewerkt heeft. Koningsbosch
en Echterbosch waren o.a. blijkens de Sittardse diftongering vóór 1914 op Sittard
georiënteerd, maar hebben zich daarna steeds meer op Echt en Roermond gericht.
De oorzaak hiervan is dat de weg van Koningsbosch en Echterbosch naar Sittard
over Duits grondgebied liep en de rijksgrens in deze eeuw steeds meer scheidend
ging werken; cfr. D o l s 253.
Overigens schrijft G.G. Kloeke in een bespreking van de Deutscher Wortatlas IV
en V in Museum 1958, 52: ‘Wat onze oostelijke provinciën betreft, kan men...
vaststellen, dat de isoglossen bijna nergens samenvallen met de staatsgrens.’ Wel
zegt K. Heeroma TON Toelichting 76 ten aanzien van de kaart van de winterkoning,
‘dat de staatsgrens van Nieuwe Schans tot Dinxperloo zich vaagweg als taalgrens
aftekent’. Zie voorts hierover ook G. de Smet in Zs. f. Maf. XXIX 177.
De zuidelijke staatsgrens van Nederland is een gevolg van de krijgskundige
operaties in de tachtigjarige oorlog; na de Napoleontische tijd is zij enige tijd lang
uitgewist geweest, maar door de Belgische opstand weer opnieuw een feit geworden
(1839). Nu is haar invloed op de structuur der Nederlandse dialecten, vooral op
bepaalde betekenisterreinen, duidelijk te zien. Uiteraard kan die invloed al vanaf
het eind der 16e eeuw aangenomen worden, maar aangezien de huidige staatsgrens
inzoverre verschilt van die van 1648-1793 dat het huidige Nederlandse Limburg
over allerlei staten verbrokkeld was en de hele linker Maasoever tot en met het land
van Horn aan het onafhankelijk prinsbisdom Luik behoorde, kan men, vooral als de
isoglosse laten we zeggen vanaf Budel tot Maastricht de staatsgrens volgt, wel van
19e- en 20e-eeuwse invloed spreken, althans voor het noordelijk deel. In N e d .
d i a l . 59-60 vindt men voor Zeeuws-Vlaanderen duidelijke voorbeelden van de
invloed van de staatsgrens met betrekking tot enige ambts- en beroepstitels als
dokteur, onderpaster en schepene. Voorts is het mij bij mijn onderzoek ter plaatse
in de vlak bij de staatsgrens gelegen dorpen herhaaldelijk overkomen, dat, als ik
informeerde naar het voorkomen van Belgische eigenaardigheden, men mij
verzekerde, dat ik uitdrukkelijk de grens over moest zijn, voordat ik deze
verschijnselen zou bemerken. Zoiets overkwam mij in Luyksgestel, waar men
kolossaal verschil met Neerpelt opgaf. In Hoogerheide vertelde men mij, dat van al
de omliggende N.-Brab. plaatsen alleen Putte al echt Belgisch sprak, maar hier ligt
de dorpskom ook groten-
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deels op Belgisch gebied. Zo is er ook een scherpe grens tussen het dialect van
Chaam en dat van Meerle en spreekt Grazen, dat er op Nederlands gebied tussenin
ligt, Nederlands dialect. Duidelijk is ook de invloed van de Belgische staatsgrens
op de kaart van krant, die we ook al bij de invloed van de Duitse grens ter sprake
brachten. In het uiterste Z.O. van Limburg vindt men tsiedonk, dat wij reeds als Duits
import bestempelden. Voorts vindt men op Duitse bodem de typen krant en gazet
en wat Oost-Noord-Brabant en België betreft, constateert men weer nauwkeurige
samenval van de dialectgrens met de staatsgrens. Voor westelijker streken ontbreken
mij de gegevens. Uit het kaartbeeld van ‘krant’ in Limburg spreekt de noordelijke
cultuurinvloed weer heel duidelijk. Zie voor dit woord verder N e d . d i a l . 63, waar
erop gewezen wordt dat de oudste Nederlandse kranten pas van de 17e eeuw
dateren. Tenslotte zijn er nogal heel wat kaarten met een partiële samenval van de
Belgisch-Nederlandse grens en de isoglosse. Op kaart ‘bord’ blijkt in het zuidoosten
van ons taalgebied het talloor-telleur-telluur-type (dus met het accent op de tweede
lettergreep) op enkele plaatsen na tamelijk wel tot België beperkt te zijn, terwijl in
Nederland bort-burt en telder-teller-teljer in gebruik zijn; cfr. R o u k e n s 127, 130.
W a t de ‘lampekatoen’ betreft, zijn er in Brabant en noordelijk België nog schaarse
resten van ouder leemet te bespeuren, maar overigens scheidt de staatsgrens
behoudens een kleine afwijking bij Tilburg nauwkeurig jonger Noordbrabants
lampekatoen, lampepit of katoen van ouder Belgisch week en wiek; cfr. R o u k e n s
190-192. Op de kaart ‘tante’ is vanaf Weert tot Zundert de staatsgrens de
nauwkeurige scheidingslijn tussen noordelijk tante-taante en zuidelijk tant-taant; cfr.
R o u k e n s 323-328. Hoewel wij hier niet met officiële begrippen te doen hebben,
hoeft het ons niet te verwonderen, dat ook hier de staatsgrens van invloed is, want
doorgaans zijn de betreffende etyma nog relatief jong. In de vorige eeuw immers
was in vele huishoudens het etensbord nog een luxe en het woord tante kwam nog
niet bij Kiliaen voor. En bij ‘lampekatoen’ zal de sinds enkele decennia sterk
vooruitgegane techniek meegeholpen hebben de oudere woorden te doen
verdwijnen, zodat men zich in Noord-Brabant ‘in tijd van nood’ maar tot het officiële
woord wendde. Andere voorbeelden waar de isoglosse over enige afstand de
Nederlands-Belgische grens volgt, vindt men bij: ‘ijzeren hark’ (R o u k e n s 138),
‘enkel’ (T a a l a t l a s 4, 5), ‘kleine paarden’ (T a a l a t l a s 3, 5). Zie ook oom bij
R o u k e n s 329.
Voor de invloed van de Frans-Belgische staatsgrens, die pas in 1668
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de afscheiding van Frans-Vlaanderen tot stand gebracht heeft, zie men § 171.
Overigens houde men in het oog dat de invloed van de staatsgrens vaak door
andere overvleugeld wordt. Vandaar dat allerlei verschijnselen juist even over de
staatsgrens heen gluren. Siebengewald vertoont voor de ‘etensvork’ in tegenstelling
met de omliggende Nederlandse plaatsen het gavel-type van Goch; cfr. R o u k e n s
130. In de Benedengraafschap Bentheim en zuidelijker gelegen Duitse plaatsen als
Gronau, Alstätte, Ahaus en Vreden komen vaak Overijselse vormen voor; cfr.
T w e n t e 69 vlg. Voor soortgelijke verschijnselen bij de Belgische grens zie HCTD
10, 180 en TT 5, 100. Roosendaal heeft verschillende vrij recente Belgische vormen:
nen boekee, kastrol, kwiezjèr, otto ‘auto’, staasie ‘station’. Verschillende dames
worden er madam genoemd: madam Vermunt, madam Van den Eyken. De voornaam
Suus Franciscus wijst eveneens naar België. Vormen als toezjoer, Bels en het
recente lekke tuup ‘lekke band’ komen trouwens verder dan Roosendaal voor.
Blijkens B l o e m n a m e n 290-291 heet de violier theeblommekes in Z.-Holland,
Noord-Brabant en Turnhout. Aangezien het woord thee in het Nederlands pas sinds
de 17e eeuw voorkomt, is het waarschijnlijk dat de naam theeblommekes pas later
uit het noorden in Turnhout verzeild is, dus ook pas na het ontstaan van de
staatsgrens.
Zie voorts A. Weijnen, De rijksgrens tussen België en Nederland als taalgrens in
de dialekten, BMDC XVIII 3-15.

§ 146. Engelse invloed
Daar de Engelse invloed op onze taal in het algemeen niet aanzienlijk is geweest,
verwondert het ons niet, dat de volkstalen er zo weinig van te zien geven. Het meest
merkt men er nog van in de scheepsterminologie en in het algemeen in schippersen vissersplaatsen. Ten dele kan taboe daarbij een rol gespeeld hebben; cfr. NTg
37, 161.
Overdiep noteerde voor Katwijk: bisnis ‘rommelig zaakje’, demmes ‘schade’,
bikwanner ‘kanjer’, lait ‘vuurschip’, lekkó ‘laat maar zakken’ < let go, fòòmer ‘landman’
< farmer. Ik vond in G.S. Overdiep-G.A. van Es, Woordenboek van de volkstaal van
Katwijk aan Zee 1949 nog sjoor ‘wal’ (Eng. shore). In Wieringen vond D a a n 143
studdie ‘stevig aan boord’. In Antwerpen trof ik aan bij C o r n e l i s s e n - V e r v l i e t :
lŏĕken ‘loeren’, galewee ‘weg’ < gone away en trimmer ‘straatmeid’; cfr. V.T.O. De
Vooys II 88). Meertens signaleerde in Den
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Helder eik voor ‘hond’ < Eng. tike; cfr. TT I 75. In Bergen-op-Zoom trof ik dilleke
‘karretje’, ‘fiets’ < Eng. dilly. Voor de betrekkingen van Bergen-op-Zoom tot Engeland
(de stad had ook een Engels garnizoen) zie C.J.F. Slootmans, Jan metten lippen
1945, 587-588. Er is nog een Engelse straat. Dubieus is de Engelse afkomst van
sjouwer ‘bui’ te Zwaagdijk; cfr. BMDC 12, 13. Zie ook nog Ts LXXX, 236.
Bij herhaling heeft Heeroma (Ts 65, 274; Oostned. taalprobl. 307; Oudengelse
invloeden in het Nederlands Ts 70, 257 vlg.) op oud Engels import in de dialecten
gewezen: elder ‘uier’, wulk ‘eetbare slak’, haars of heers ‘hees’ enz. Ik denk ook
aan agein(s) nog eens, naast Eng. again bij D e B o 37. In Belle in Frans-Vlaanderen
luidt die vorm ageen; TT XIII 159. De Vlaamse kust is sinds circa 600 bewoonbaar
en kan dus Engelse kolonisten hebben aangetrokken. Waar H e e r o m a echter zelf
in Ts 70, 274 opmerkt, dat de vorm van de ontleningen dikwijls meer aan Middeldan aan Oudengels doet denken, trekt hij eigenlijk zelf weer het Oudengelse karakter
in twijfel. C.B. van Haeringen Netherlandic language research 1954, 65 is dan ook
zeer gereserveerd.
R o u k e n s 314 meent dat godvader ‘peter’ en godmoeder ‘meter’ hier door de
Angelsaksische missionering uit het Oudengels gebracht zijn.

§ 147. Spaanse invloeden
Lit.: C.F.A. van Dam, De Spaanse woorden in het Nederlands, in Bundel
opstellen van oud-leerlingen aangeboden aan C.G.N. de Vooys 1940, 86
vlg.
Het contact met de Spanjaarden heeft bewerkt dat de benaming Spaans of Spanjaard
vaak, vooral in de lexicologie der Zuidelijke dialecten haar rol speelt. De Geleners
heten bijv. Spaanse winjdjbujele en de stadse opschik te Amstenrade wordt wel
gecritiseerd: dat is Spaanse wenjd oet de ongerbenk. Geleen en Amstenrade bijv.
waren Spaans, terwijl Sittard Staats was; zie het antwoord van Q 38 op
dialectvragenlijst 15.
Spaanse leenwoorden treft men blijkbaar meer in het zuiden dan in het noorden
aan, overeenkomstig de langere Spaanse relaties. De volgende vermoedelijke
Spaanse leenwoorden bijv. zijn vnl. zuidelijk: alferus < Sp. alférez ‘vaandeldrager’
(Van Dam a.a. 98), dantes < Sp. tantos ‘fiches’ (Van Dam, a.a. 102), fenteneel ‘luik’
(Koenen-Endepols-Bezoen, Handwb. i.v.), termentijn (Van Dam, a.a. 97), wvl. araanje
‘sinaasappel’ < osp. naranja (Van Dam a.a. 96), vol(l)aard < Sp. follada (Van Dam
a.a. 100); melinde < Sp. melindre komt ook in
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Holland voor (Van Dam, a.a. 100), pollevy < Sp. polevi eertijds ook (Van Dam a.a.
102). Het woord amigo voor ‘cachot’ te Brussel is een verspaansing van vrunte (Van
Dam a.a. 100). Zie voor amigo thans ook D e B o n t 15. Het bn. flok (ook wel vlok)
‘slap’, ‘krachteloos’, dat uit Spaans flojo (uitspr. flocho) komt, is Zuidnederlands; cfr.
7

Van Dale i.v. en Eigen Schoon en de Brabander 21, 393; in het mat. voor het
Zeeuws woordenboek komt voor flokkerig ‘slap’, ‘verwelkt’, ‘flodderig’. Op mijn
verzoek heeft de dialectencommissie steekproeven naar het voorkomen van vlok
in Noord-Nederland genomen. Alle steekproeven (B 18, 19, 20, 21, C 26a, 28, 31,
79c, 103, D 1, E 36, 47a, 66, 135, 173, 177, 225, F 2, 2c, 63a, 73, 87, 157, 178, G
6, 10, 14a, 171, 173, 174*, I 2, 16, 25, 33, 48, 49, 81, 99, 116c, 168, 133d, 184, L
82, 271, M 9, Q 36, 203) vielen negatief uit. Het woord petat ‘aardappel’ komt wel
juist voor in die stukken die het langst Spaans gebleven zijn. Maar het Noordhollands
2

kent toch de afleiding oppetatter ‘opzaniker’ cfr. R e g e n b o o g k l e u r e n 142. Het
door L i e v e v r o u w - C o o p m a n als typisch Gents opgegeven ablador ‘babbelaar’
komt uit spa. hablador.
2

Zie voor bazjeroen E n d e p o l s 21, voor parlesanten V e r c o u l l i e 215,
2

pagadder V e r c o u l l i e 214 (hiermee verwant Gents Bagattenstraat ?). Zie ook
W. Couvreur, Een onbekend achttiende-eeuws Antwerps woord: calbos ‘militaire
gevangenis, kerker’ TT XVI 60-64 en voorts A a r s c h o t 47, 182, 153, 409.

§ 148. Franse expansie
Lit.: J.J. Salverda de Grave, De Franse woorden in het Nederlands 1906;
J.J. Gielen, De Franse woorden in de taal van Hulst en Hulsterambacht,
in Jrb. Oudh. Kring De vier ambachten 1930, 90 vlg.; J.J. Gielen, Taal en
historie, in Jrb Oudh. Kring De vier ambachten 1929, 59 vlgg.; NTg 25,
161 vlg.; J. Leenen, Franse taaluitzetting over Limburg HCTD 12, 149
vlg.; C.B. van Haeringen, Romaanse invloed door Zuid-nederlandse
bemiddeling in: NTg 28, 97-111; P.L.M. Tummers in Akademiedagen X
56 vlg.; A. van Doorne, De Franse woorden in het dialect van Wingene
in: HCTD 13, 297 vlg.; A.A. Verdenius, Vreemde woorden in onze
3

dialecten, in: In de Ned. taaltuin , 126 vlg.; R o u k e n s ; L. Grootaers,
Quelques emprunts entre patois flamands et wallons in: LB 16, 43 vlg.;
W. Roukens, Limburgia Romana in: Album Verdeyen 1943, 317 vlg.
De oorzaken van deFranse invloeden moeten natuurlijk soms gezocht worden in
de uitmuntende kwaliteit van het Franse product (modes, keuken, enz.) en overigens
vooral in het culturele en soms politieke overwicht dat Frankrijk over ons heeft
uitgeoefend. In de letterkunde
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vertonen zowel Middeleeuwen als latere periodes (rederijkerskamers, Frans
classicisme, verlichting, enz.) Franse invloeden. Voorts waren er de Franse
huurtroepen, de leenhorigheid van Kroon-Vlaanderen, de tijd van de Franse revolutie
(kommiezen en bezettingstroepen) en de refugié's.
Terwijl veel leenwoorden o.a. blijkens hun voorkomen in het oudste mnl. al oud
zijn, zijn er ook kennelijk jonge: onkel is in het Duits pas in de 18e eeuw
binnengedrongen (R o u k e n s 331), vest is een ontlening uit de tijd van Lodewijk
XV (R o u k e n s 199), marmiet wordt in Frankrijk pas aangetroffen in de 14e eeuw
en ontbreekt in het mnl. en bij Kiliaen (R o u k e n s 170 vlg.).
Men heeft invloed menen te bespeuren in de klankleer: met name zou de velare
of uvulare R van Franse oorsprong zijn; cfr. § 83. Kloeke NTg 47, 1 vlg. wijst op de
ontwikkeling van û > ŷ, het ongeaspireerde karakter van p, t, k, de ontwikkeling van
ald > oud. Behoudens de gelijkenis en het kaartbeeld zijn er echter niet veel
argumenten voor. Een opmerkelijk geval beschrijft nog Fr. van Coetsem in: Een
geval van ‘spelling-pronunciation’ in het Geraardsbergse dialect, in LB 43, 42 vlg.
Daar worden nl. sommige woorden naar Frans model met ie en uu uitgesproken en
gebruikt men dus bij het interpreteren van het schriftbeeld als norm de fonetische
waarde van de corresponderende orthografieën uit het Frans. Iets dergelijks doet
zich voor in Roosendaal, waar het ziekenhuis Charitas: sjaaritas genoemd wordt.
Op syntactisch terrein is te vermelden de vervanging van du door ghi (cfr. nog NTg
47, 1 vlg.), misschien het gebruik van zijn als hulpww. van de lijdende vorm i.p.v.
worden (D u p o n s e l l e , krt LIX). L. Goossens onderzocht het Zuidnederlandse
gebruik van moeten in hypothetische functie. Het eerste duidelijke voorbeeld is pas
van het eind der 18e eeuw. Dat was Franse ontlening. maar dan gaat moeten zijn
eigen weg; cfr. L. Goossens, Moeten in de Zuidnederlandse hypothetische zin: Een
gallicisme? TT XIII 5 vlg. In het voetspoor van J.W. Muller, Over ware en schijnbare
gallicismen in het Middelnederlandsch, NTg 14, 1 vlg., 65 vlg., wijs ik, overigens
met dezelfde reserve, op mogelijke Franse invloed bij het suffix -tiere (cfr. D e B o
996), al in de betekenis ‘langs’ (cfr. D e B o 41), woordgroepen van het type de
stad van Aalst (cfr. V a n a c k e r 69), het gebruik van het lidw. v. onbep. in
vergelijkingen voor stofnamen, beschreven in § 127.
Jo Daan, Op de grens van twee wereldjes, in: A l b u m B l a n c q u a e r t 237 vlg.
tekent op één kaart o.a. etensbord (tailloir) en witte kool (cabus).
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Hierop verschijnt de isoglosse tussen de gebieden die het romaanse accent
behouden en die welke het veranderen.
Zeer sterk moet de Franse invloed wel genoemd worden als deze zich zelfs, zoals
te Hasselt, in interjecties openbaart; zie J. Grauls Hasseltsche tusschenwerpsels
en andere alleenstaande woorden en uitdrukkingen HCTD V 261-282.
In Ts. voor Lev. Talen 13, 101 vlg. wordt verder voor de verfransing van
Frans-Vlaanderen gewezen op de vele bastaardvormen: oorspronkelijk Franse
werkwoorden of substantieven met een vernederlandste uitgang: fêteren ‘vieren’,
eterniteit ‘eeuwigheid’ en verfransingen als doprobe, kindkasterobe, beide
‘doopkleed’, groenselier ‘groenteboer’, melkmarchand ‘melkboer’, enz. Het meest
in het oog springend, en blijkbaar ook het lichtst overgenomen zijn de Franse
woorden. Gielen telde er bijv. in Hulst ongeveer duizend. In de boven aangehaalde
studie van Van Doorne wordt voor het dialect van Wingene het materiaal gegroepeerd
naar de betekenisvelden. Dit verduidelijkt de oorzaken en de wijze van ontlening.
In Wingene blijken dan bijv. de ontleningen op het terrein van bestuur en leger langs
schriftelijke weg, op het terrein van de godsdienst langs de school, op dat van de
landbouw enerzijds via de arbeiders die in Frankrijk of Wallonië gaan werken en
langs de militairen (namen van delen van het paardetuig), anderzijds langs de handel
te geschieden; zeer gering is de beïnvloeding op het terrein van de huishouding.
Als de ontleningen schriftelijk geschieden, gaan ze natuurlijk voor een groot
gedeelte langs de cultuurtaal; zie Salverda de Grave, a.w. 123 en Jrb. De vier amb.
1930, 90 vlg. De ontlening kan echter ook rechtstreeks plaats vinden. Gielen kent
veel leenwoorden in de stad Hulst, die niet op het platteland en niet in het AB
voorkomen. Hier moet dus rechtstreeks aan het Romaans ontleend zijn. Blancquaert
wees erop dat een groot aantal ontleningen alleen in de dialecten voorkomt (zie
HCTD 13, 298). Bij D o l s 170 wordt bewezen, dat allei ‘laan’ in het Sittards uit het
Waals gekomen is. In LB 33, 49 vlg. worden merlang en kaats of kasj als Waals
van oorsprong beschouwd. Het woord koraal ‘misdienaar’ moet blijkens het
kaartbeeld eveneens aan het Waals ontleend zijn; cfr. LB 36, 53 vlg. Terwijl het type
forsjet uit N.O.-Frankrijk komt, moet verket Picardisch zijn blijkens zijn klank volgens
R o u k e n s 131. Het Limburgse nonk moet blijkens zijn woordvorm uit Wallonië
komen volgens R o u k e n s 331. Voor de Picardische afkomst van ere ‘dorsvloer’
pleit het geografische beeld volgens R o u k e n s 117; zie ook R o u k e n s 197. A.
Carnoy, Het Kersouwken
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TT XI 7 vlg. behandelt kersouw, een ontlening aan Frans cassoude, dat daar echter
de waalwortel aanduidt. De Picardische vormen, alhoewel uit consolida afgeleid,
betekenen echter ook madeliefjes. Het Zuidnederlands zal dus wel het woord met
die betekenis uit het noordelijke Frans ontleend hebben. Men dient er rekening mee
te houden dat véél van de zuidelijke ontleningen Waals van oorsprong zijn. W.
Roukens geeft in Veldeke 1962, 105 vlg. een hele lijst van Waalse ontleningen in
het Kerkraads. G. Winnen, Enkele Waalsche leenwoorden te Goetsenhoven TT XVI
179 vlg. noemt bv. mənik soort leren handschoen der steenkappers’, mast bep.
zware ‘hamer’. Voor de culturele betrekkingen tussen Limburg enerzijds en Wallonië
en Picardië anderzijds zie men R o u k e n s 81.
J. Goosenaerts, Iets over enkele uitheemse woorden in het N.W. van de Kempen,
TT 8, 79 vlg. legt verband tussen ontlening en woordveld.
Uiteraard treft men de meeste Franse leenwoorden in het Zuiden aan; cfr. o.a.
B l o e m n a m e n 14. In Antwerpen zegt men toepε hebben = lef hebben (fra. toupet
= kuif). In het mat. van Willems vertoont Haringhe fors = kracht. De kaart oom, die
zich op het Dialectenbureau bevindt, kent onkel alleen in het Zuiden; couverture
voor ‘kaft’ komt slechts in een klein gebied rond Tienen voor en kas, ontleend aan
het Waals-Brabantse en Henegouwse casse, vindt men in een zestal plaatsen ten
zuiden van Brussel in een driehoek waarvan de basis tegen de taalgrens rust; cfr.
L. Grootaers, De lotgevallen van een paar Latijnsche leenwoorden in onze dialecten,
VMVA Febr. 1943, 171-187. L. v.d. Kerckhove, De namen van de emmer in de Znl.
dialecten LB 36, 25 vlg. noemt marmiet en seule en V. Verstegen HCTD 13, 361
vlg. kent voor de ‘mutsaard’ als Franse ontleningen budze < fra. buche, fasseel <
ofra. faiscel, fagoot en fak < fra. fagot. Ook mutsaard zelf, spinse, pinse, pinsaard
en schavei moeten wel een Romaanse oorsprong hebben. Voor de verbreiding van
koraal ‘misdienaar’ zie LB 36, 53 vlg. Zie R o u k e n s 198-199 voor zjielee ‘vest’ en
kamizoël ‘vest’. Zie ook B l o e m n a m e n 202 en 207. Van Haeringen NTg 28,
97-111 noemt als oudere romaanse leenwoorden die alleen in België (eventueel
met het zuiden van Nederland) voorkomen: o.a. kersouw, goeste, foor, pepel, sinxen,
pelle ‘vlies’.
Thans werkt natuurlijk de staatsgrens het in de hand dat bepaalde in België
voorkomende jonge Franse ontleningen tot België beperkt blijven. Van Haeringen
noemt matrak, garsong, pertang, fakteur.
Terwijl L. v.d. Kerckhove, De namen van de merel in de Znl. dialecten in: LB 33,
49 vlg. speciaal Zuidoost-Vlaanderen zeer open voor Waalse
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invloed noemt, is Vlaanderen ook in zijn geheel wel als het sterkst Frans-beïnvloed
te beschouwen. Verge d'or voor ‘violier’ vindt men in noordelijk Frans-Vlaanderen
en westelijk West-Vlaanderen; cfr B l o e m n a m e n 289. Kroon-Vlaanderen was
immers een Frans leen, vandaar dat de tweetaligheid er ouder was dan bijv. in
Brabant Voorts waren zijn waterwegen betere taalgeleiders dan de landwegen in
bijv. Brabant. Het had dan ook in de Middeleeuwen meer Franse leenwoorden dan
het naburige hertogdom; cfr. Ts 1941, 239-241. En later zochten de Waalse en
Franse uitwijkelingen bij voorkeur het westen. Zeker staat met name de stad Brussel
aan sterke Franse invloed bloot. Maar wat ‘men vertelt over Brusselsche mengeltaal
is fantasie of goedkoope spot. Het Brusselsch dialect is even gezond als het dialect
van om het even welke Vlaamsche stad. Het bezit nog steeds voldoende expansie
om de inwijkelingen (t.t.z. menschen uit het volk, vooral Vlamingen) te assimileeren’.
(RND 4 I 201).

Kaart 21 - Aardbei

Vanuit Vlaanderen zijn vele leenwoorden langs de kust (in ruime zin) noordelijker
getrokken, zoals de kaarten uitwijzen. Zeeuws-Vlaanderen is in de 80-jarige oorlog
om zo te zeggen vanuit het Zuiden herbevolkt. In Januari 1686 woonden er op het
Zeeuwsvlaamse platteland 516 Fransen en in 1718 vestigden zich 154 Fransen
alleen in Cadzand. Zie P.J. Meertens Zeeuwse familienamen 1947 en inz. de aldaar
op blz. 10 vooral van J. de Hullu aangehaalde literatuur. Rond 1585
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waren veel Zuidnederlanders naar Zeeland uitgeweken en hadden daar hun Franse
ontleningen mee heengebracht. De kaart van het ‘kwartier van de uier’ vertoont het
romaanse leenwoord in het zuidwesten; cfr. HCTD 10, 113 vlg. Praktisch tot
West-Vlaanderen, Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen beperkt is frenze ‘aardbei’ <
fra. fraise (Hand. 16e Ned. Phil.-congres 1935, 35; OT 9, 25 vlg.); fresie komt al
voor in de grafelijke rekeningen van Albrecht van Beieren in 1399 (Akademiedagen
4, 88). Het aan het Frans ontleende graan bestrijkt West-Vlaanderen,
Zeeuws-Vlaanderen, N.- en Z.-Beveland, Walcheren en westelijk Noord-Brabant,
elders zegt men koren of zaad (H e e r o m a 129). Westvlaams en Zeeuws is kachel
voor ‘veulen’; cfr. T a a l a t l a s 1, 5. Het woord gaai is eveneens via het Vlaams
naar het Noorden doorgedrongen; cfr. TT 1, 98. Zie verder voor romaanse
leenwoorden in Zeeland OT 9, 167-168. Een sprekende parallel dat Noord-Holland
meer conservatief is, dus ook minder voor Franse invloeden openstaat vertonen de
persoonsnamen; zie V a n d e r S c h a a r 120.
Daarnaast is de Franse invloed het sterkst geweest in Limburg. De geografische
voorwaarden vertonen een parallel met die in Vlaanderen, als we de functie van de
Maas met die van Leie en Schelde vergelijken. Maar voorts hebben we er het feit
dat het gebied deel uitmaakt van de oude Akens-Luiks-Maastrichtse
beschavingsbakermat, die wel over drie taalgebieden verdeeld was, maar
eeuwenlang gemeenschappelijk leven en t.g.v. het op elkaar aangewezen zijn
onafgebroken culturele wisselwerking en vaak arbeidsgemeenschap kende. Ook
behoorde het tot het oude prins-bisdom Luik, met een aanzienlijk percentage
romaanse bevolking. Te Maastricht is er in de ME nog geen aanwijzing dat er Frans
gesproken werd. Doch in 1650 blijken er verschillende burgers en soldaten slechts
Frans machtig te zijn. Sterker wordt de Franse stroming in Maastricht in de 18e
eeuw. Rond 1800 blijken de Maastrichtse teksten toch nog maar weinig Franse
woorden te bezitten. Maar in de 19e eeuw stijgt het aantal Franse ontleningen
aanzienlijk. In Rolduc was tot 1913 het Frans de enige voertaal. Vele priesters en
ontwikkelden hebben daar hun opvoeding genoten. Voorts is in het zuidelijk deel
van Limburg er een rechtstreekse taalinvoer te verwachten uit het ten zuiden
grenzend taalgewest Luik, waar de bisschopsstad nog steeds het cultuur- en
zakencentrum is. Het is om de oorsprong van dit leengoed aan te wijzen van het
grootste belang dat het van regionale aard is, bijv. rozejip voor ‘reseda’ uit Frans
rose d'Egypte en het echt Limburgs-Rijnlands kokerel ‘drijftol’, even-

A.A. Weijnen, Nederlandse dialectkunde

362
eens van romaanse oorsprong. Daarentegen is het minder ontvankelijk voor het
romaanse taalgoed dat het vanuit het westen, Brabant, toevloeit (het woord pioen
bijv. komt wel over heel Brabant, Antwerpen en Oost-Vlaanderen voor, maar slechts
sporadisch in Limburg), minder dan Vlaanderen of Brabant zelf, omdat het (althans
meer dan Brabant) in een uithoek ligt en aan twee zijden door Nederland gesteund
wordt. Natuurlijk staat het weer wel open voor wat uit de moderne Nederlandse
cultuurtaal, dus van boven af, doordrupt en voor die zwerm van allermodernste
hogere-cultuurtermen van Franse makelij, waarmee de volkstaal over het gehele
Nederlandse taalgebied binnen de Belgische grenzen doordrongen is. Het vreemde
drapeau, vooral in de betekenis ‘rijksvlag’, heeft zich over de eigen woorden vaan,
vaandel, vlag heengezet van Tongeren via Maaseik tot Turnhout; cfr. ook R o u k e n s
178. Tot een klein deel van Belgisch-Limburg is het moderne écremeuse beperkt;
cfr. Ts. 80, 52-53.
Voor andere bewijzen van sterke verfransing van Limburg wijs ik op voiture ‘rijtuig’
in Nederlands Z.-Limburg (N n l . T o n g v . afl. 2, 175) en ba.s(t) < fra. banse voor
‘korf’ in het zuiden van Belgisch Limburg (P é e II 98). De afstammelingen van het
romaanse liquiritia blijken niet in Frans-Vlaanderen en zuidwestelijk West-Vlaanderen
voor te komen, maar wel ongeveer overal elders in België; cfr. HCTD 19, 319 vlg.
Het is echter niet te ontkennen dat jongere Franse ontleningen, soms natuurlijk
langs schriftelijke weg, zich ook in noordelijke dialecten vast verankerd hebben,
bijv. sangen ‘paars’ (OT 9, 157 vlg.), keriere ‘heen en weer lopen’, ‘weglopen’
(K a t w i j k 35 vlg.), sissendeere ‘een ruzie sussen’ (ibid.), mediaet ‘onmiddellijk’
(ibid.), gesjammereerd (K l o e k e 183), bonof ‘goed af’ (O p p r e l blz. 49), plein
(NTg 37, 162-163), toezjoer ‘altijd’ (bijv. Asten, Tilburg, Lichtenvoorde). Groningen
laat zich zelfs niet onbetuigd; cfr. J. Klatter, Dònnermàierbesé OT 3, 126. Zie verder
T w e n t e 75 vlg. en L.J. Bol, Taalantiquiteiten en -rariteiten van Oost-Flakkee in
NRCrt 2 Juni 1929 Ocht. A en 15 Juni 1929 Av. B. In de enquête van 1897 wordt
te Katwijk je frère voor je broeder opgegeven. Het woord sebotte ‘klompen’ wordt
opgegeven door G.S. Overdiep-G.A. van Es Woordenboek van de volkstaal van
Katwijk aan Zee 1949 i.v. Voor Leiden vind ik sabot (mv. sabottes) ‘klomp’ in Leids
volksleven z.j. 98.
De betekenis en de vorm kunnen (vooral in het Noorden?) sterk van de
oorspronkelijke afgeweken zijn. In Fijnaart heeft men bij de vlasbewerking turbine
vervormd tot tribuun; interessant betekent o.a. te Leiden en Fijnaart ‘inhalig’ (Leids
volksleven z.j. 93). Het Gronings
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kent aargewaaiern ‘te keer gaan’, aargewoatsie ‘ergernis’, ‘tobberij’, ‘drukte’, kripsie
‘moeite’, ‘ellende’, kommootsies ‘komplimenten’, meneuvels ‘gebaren’. Dit laatste
woord betekent op Marken ‘kuren’. S a l v e r d a d e G r a v e , 123 merkt op: ‘Het
lagere volk kent noch Frankrijk noch het Frans door eigen studie of eigen
aanschouwing. Dit verklaart dat de dialekten veel vrijer met de vreemde woorden
omspringen dan de beschaafde spreektaal: de band met het oorspronkelijke Franse
woord is veel losser; vandaar sterk overgangen van betekenis..., in het algemeen
een zekere vaagheid van betekenis, waardoor zij zich leenden tot
versterkingswoorden, scheldwoorden,

Kaart 22 - Schoonzuster

enz.’ Meertens constateert in Ts 76 65-66 dat vele Franse woorden in Overflakkee
met affect geladen zijn. Als voorbeeld van vervorming noem ik derm (scheldwoord)
uit fr. gendarme bij O p p r e l 51. Als duidelijk bewijs dat, zoals Vidos bij herhaling
betoogd heeft, de historische factoren sterker zijn dan de ruimtelijke, gelde dat
sommige leenwoorden wel in de noordelijkste en/of noordoostelijke provincies
voorkomen, maar niet, of zo goed als niet in het westen en/of zuiden. Verdenius
noemt als zodanig bijv. virtuut, planteit, op 't aljemint, rebulie, trankiel, fiezekrè. Ten
dele kan dit zijn omdat die woorden alleen in die streken ontleend zijn. Van Haeringen
wijst bijv. op jonge ontleningen als courant en station, die in België niet voorkomen;
en zo ken ik bijv. in Wagenberg bij Breda, Achthuizen en Hulst hang, kruinoot en
toog (Asten: gehang en toog), waar het AB scharnier, muskaat en buffet heeft. Het
is trouwens begrijpelijk (Van Haeringen wijst erop), dat het Noorden en het Zuiden
na de 80-jarige oorlog elk hun eigen weg gegaan zijn en het Noorden vaak
rechtstreeks aan het Frans ontleende. Tendele kan de toestand echter het gevolg
zijn van het feit dat bedoelde leenwoorden in Holland (en eventueel het Zuiden)
inmiddels al weer verdwenen zouden zijn. Met deze laatste mogelijkheid moeten
we im-
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mers degelijk rekening houden. Het woord maseur voor ‘schoonzuster’ is blijkens
bijgaand kaartje en T a a l a t l a s 5, 7 stellig en retraite. De woordenboeken
vermelden het nog voor het Land van Waas, Antwerpen en Haspengouw, maar de
T a a l a t l a s kent het in België nergens; schoonzuster als ontlenende vertaling van
Frans bellesoeur is zeker jonger.
Een ander voorbeeld levert de kaart van courant; gazet, dat eenmaal ook
Noordnederlands was, is in het noorden nu verdrongen. Gielen noemt in Jrb. Oudh.
Kring De vier ambachten 1930, 90 vlg. 166 Franse woorden, die in de omgeving
van Hulst maar niet in de stad voorkomen. De stad heeft blijkbaar de Franse
ontleningen later uit een zekere distinctiezucht, eventueel onder invloed van de
cultuurtaal, weer opgegeven.

§ 149. Duitse invloeden
Wanneer ook al aan Duitsland grenzende streken vormen of woorden hebben, in
tegenstelling met de rest van Nederland, die identiek schijnen te zijn met Duitse, is
het toch vaak moeilijk, het bewijs te leveren dat ze vanuit Duitsland afkomstig zijn.
Zie voor het Land van Ravenstein de wat aarzelende opmerkingen bij E l e m a n s
31. Het gunstigste geval hebben wij natuurlijk als uit de bronnen blijkt dat ter plaatse
vroeger andere vormen gegolden hebben en als de geografische, politieke of
culturele feiten dan de beïnvloeding waarschijnlijk maken, maar deze gevallen zijn
zeldzaam. Meestal hebben wij alléén het kaartbeeld, eventueel met de historische
relaties. Maar een zelfde kaartbeeld kan tot verschillende verklaringen aanleiding
geven. Het voorkomen van doe, dich en dijn in Limburg wordt door Frings als Duitse,
i.c. Keulse, expansie beschouwd, maar door A. Stevens, Pronominale isomorfen in
Belgisch-Limburg I TT 1, 132 vlg. als relict; zie echter voor dich hieronder.
De ‘kaantjes’ worden in een groot deel van Limburg krappen of krepkes genoemd,
welke benaming ook in een aangrenzend stukje van het Rijnland en een groot stuk
van Brandenburg bestaat, maar er zijn geen historische bewijzen voor ontlening
vanuit Duitsland bekend; cfr. LB 21, 73 vlg. Voor het betrekkelijk jonge boks ‘broek’,
dat in Westfalen, Neder-Duitsland, Oost-Nederland en de Scandinavische landen
voorkomt, heeft men ook het beginpunt nog niet kunnen terugvinden; cfr. R o u k e n s
205-208. Op de kaart ‘neus’ (OT 2, 88-89) tekent Van Ginneken in Limburg naas,
naos, nòòs, maar de bewijzen
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ontbreken dat er vroeger neus gezegd zou zijn. Iets dergelijks geldt voor fris in een
stuk van de Achterhoek (V a n d e n B e r g 79) en nasjen ‘stil wegkapen’ in het
Gronings. In Groningen hebben vooral Westerwolde en Oldambt een aantal aan
het Duits herinnerende vormen. Zo zegt Westerwolde störk voor ‘ooievaar’ en de
rest van Groningen aiber(t), zo zegt men er ook nich voor ‘niet’. Zowel in Westerwolde
als in het Oldambt tot aan de lijn Termunten-Wagenborgen zegt men segebok en
segemelk. Ongeveer op hetzelfde terrein (ook rond Delfzijl) komt voor ‘zich’ suk of
sok voor, tegenover hom in de rest van Groningen; cfr. DB 1917, 69-85,
R e g e n b o o g k l e u r e n 100. Het is voorts een feit dat Wedde-Westerwolde en
Reiderland altijd tot het Duitse bisdom Osnabrück behoord hebben, maar het valt
niet strikt te bewijzen dat dit in verband staat met de onderhavige
dialectverschijnselen; men zie voor de overeenkomst tussen het dialect van
Westerwolde en dat van Oost-Friesland ook H o l 124-125. De Drentse woorden
swans ‘rare snuiter’, slemiel ‘slungel’, smeigeln ‘vleien’ en geleis ‘rails’ beschouwt
N a a r d i n g als waarschijnlijk jonge ontleningen uit het Duits. Ze kunnen aangevoerd
zijn door Duitse marskramers of seizoenarbeiders of mee teruggebracht door die
turfgravers die vóór 1914, als aan het eind van juni de turfcampagne geëindigd was,
in het Ruhrgebied gingen werken. Het is echter ook hier niet gemakkelijk om woord
voor woord tot zekerheid te komen.
Veel overeenstemming met het Duits vertonen blijkens W e l t e r de dialecten
tussen Aken, Maastricht en Verviers. Voor ‘zeggen’ bijv. heeft alleen het uiterste
westen van dit gebied zegge, maar de rest zage en zane. Voor ‘wachten’ zegt
eveneens Moelingen met de drie Voeren's waachte, de rest waade of waarde;
‘spoedig’ luidt in heel deze streek bo of boow, welk woord identiek is met hgd. bald;
Moelingen alleen, het uiterste westelijke puntje, heeft seffes. Voor ‘voorhoofd’ hebben
nog Moelingen, de drie Voeren's, Teuven, Remersdael en Aubel type voorhoofd,
de rest gebruikt sjteer of sjtaer, een typisch hoogduitse vorm (Stirn). In het mat
Willems vond ik waal ‘keuze’ te Eupen. Voor het Maastrichts wijs ik op de volgende
bij H o u b e n § 60, 111, 187 voorkomende vormen: ē.lend (met beginbeklemtoning),
naolieseg ‘nalatig’, hits ‘hitte’, mets ‘mes’, snōēts ‘snuit’, kets ‘kat’, die door hun
klank aan het hoogduits herinneren. W e l t e r 47a noemt voorts voor dit gebied nog
enkele gevallen met Hoogduitse klankverschuiving. Hier rijzen wel sterke vermoedens
van Duitse invloed. Het feit dat tot ver ten westen van Montzen het Hoogduits, zij
het in sommige gebieden met het Frans samen, de cultuurtaal is, is tekenend. Voorts
zijn op

A.A. Weijnen, Nederlandse dialectkunde

366
politiek en cultureel terrein de Duitse invloeden altijd zeer actief geseest. Geestelijke
hoogwaardigheidsbekleders en geestelijke colleges uit Aken benoemden in
verscheidene plaatsen van dit gebied, o.a. te Lontzen, Waldhorn, Moresnet, Montzen
en Aubel de pastoors en het eveneens - zoals onder blijken zal - half verhoogduitst
Rolduc in Eupen, Balen en Membach. Vanaf de kansel kon het Hoogduits zeker
ook doordringen in de scholen. Verder heeft een heel groot oostelijk stuk, o.a. Eupen,
van 1815-1918 bij Duitsland behoord, met het gevolg dat bijv. in 1848 in Aubel een
Duits blad ‘Fliegende Taube’ begon te verschijnen. L a n g o h r 78 wijst op
handelsverkeer met Rijnlandse centra. Tummers vermeldt in Akademiedagen X, 63
vlg. dat praktisch

Kaart 23 - Zeggen

heel de geestelijkheid van Z.-O.-Limburg vóór 1850 in Aken gestudeerd heeft en
dat in Vaals voor 1940 in de parochiebibliotheek twee derde van de boeken Duits
was. Men las bv. Marie Koenen in het Duits. Maar tenslotte zou dit alles ook mogelijk
zijn, wanneer dit gebied oorspronkelijk Duitse vormen kende en dus zijn er
aanwijzingen nodig dat vroeger in die gebieden andere vormen zijn geweest dan
de huidige om te mogen volhouden dat dit gebied in de 16e eeuw nog grotendeels
onverbasterd Diets was, maar dat rond 1700 o.a. door toedoen van de te Aken
opgeleide pastoor Nicolaas Heyendal het Hoogduits in Eupen voor het eerst begon
door te dringen, zodat L a n g o h r kon spreken van een ‘terre belge flamande
superficiellement allemandisée et romanisée’; cfr. J.H.H. Hülsmann,
Taalverhoudingen in het ‘Land van Overmaze’ in Vlaanderen XII no. 592-594. Het
gebeurt nl. dat terwijl het uiterste Noordwesten van het gebied oude vormen heeft,
en het Oosten vormen welke op zuiver taalkundige gronden als jonger worden
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aangezien, Eupen, Membach en Kettenis in dat uiterste Zuidoosten geïsoleerd zijn
blijven liggen met de westelijke vormen. Nu merkte W e l t e r op dat deze drie
plaatsen textielnijverheid hebben en daardoor zich dus min of meer onafhankelijk
gevoelen, terwijl de rest van het gebied, dat uit zuiver landelijke gemeenten bestaat,
op Aken georiënteerd was. En dit noopt ons, hier de gedachte aan
inwendig-taalkundige oorzaken van deze taalgrens te verwaarlozen.
Het is natuurlijk ook niet toevallig dat W e l t e r 39a onder de gevallen van Hgd.
klankverschuiving in dit gebied ook het kerktaalwoord bōēs ‘boete’ noemt.
Zie ook over het betrekkelijk recente van de Duitse trekken in het dialect van het
2

noordoosten van de provincie Luik: H a n d b o e k I 169.
Het meest afdoend is het feit van de Duitse import door Roukens bewezen voor
het oude land van Rolduc. Overigens zijn hier de Duitsuitziende verschijnselen niet
alle over één kam te scheren, de Hoogduitse klankverschuiving heeft er zich minstens
al in 1100 vastgezet. Gezien deze hoge ouderdom is het aannemen van Duitse
invloed dus enigszins riskant. Verder is het onzeker of inwendig-articulatorische
oorzaken of Rijnlandse invloed er die uitspraak brachten. Voor Duits grondgebied
is aannemelijk gemaakt dat politiek-culturele oorzaken er de loop van deze isoglossen
bepaald hebben. Natuurlijk is dit ook een sterk argument voor dergelijke invloed in
Limburg. Wat nu speciaal de aanwezigheid van Duitse elementen in de omgeving
van Kerkrade betreft, waar nog die verschoven consonanten van de Benratherlinie
voorkomen, wijzen wij met Roukens op de verhouding tot Rolduc. De Rolducse
abten kwamen veelal tot 1500 uit Hoogduitse gebieden, zoals de taal van de van
hun overgebleven preken nog meermalen illustreert. Ook onder de kanunniken
bevonden zich veel Hoogduitsers. Nauw contact werd verder onderhouden tot 1500
met Beieren, Marienthal en Keulen. Voorts had de abdij bezittingen aan de Ahr.
Omdat nu Rolduc de pastoor van Kerkrade benoemde, meestal een zijner regulieren,
en deze door hun prediking in de volkstaal het volk ten voorbeeld strekten, is het
toch wel waarschijnlijk dat het de abdij van Rolduc was die in haar omgeving vanaf
de 11e eeuw tot circa 1500 in hoofdzaken het Hoogduitse element versterkte en de
natuurlijk Nederlandse invloeden van het Limburgse en Brabantse bestuur verzwakte.
Zie vnl. W. Roukens, Bijdrage tot de studie van de Benrather linie in Limburg in
Donum Natalicium Schrijnen 606 vlgg. Maar er is meer. Er zijn ook later, tot aan de
eerste wereldoorlog, in het Z.O.
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van Limburg nauwe betrekkingen tot Duitsland geweest. Schrijnen en Roukens
hebben ons ook daarvan op de hoogte gebracht; cfr. Jos. Schrijnen, De Benrather
linie in LB 8, 259-262 en PL 85, 589 vlg. In Heerlen werden kort voor 1900 alle
preken nog in het Hoogduits gehouden. In de parochiekerk van Kerkrade preekte
men zelfs in 1910 nog en onderwees er de catechismus uitsluitend in het Duits;
langer nog is er de Deutsche Singmesse bewaard gebleven.
Nu heeft Roukens de handschriften van de leen- en laatrechten uit 1600 en 1673
vergeleken en geconstateerd dat de laatste een veel sterkere Hoogduitse inslag
hebben dan de eerste. Daaruit concludeert hij dat de verhoogduitsing van de volkstaal
er sinds de 17e eeuw duidelijk toegenomen is; hij meent dat het hoogtepunt bereikt
werd in de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw. Vandaar dat wiesse zóndiech
voor ‘Beloken Pasen’, dat in en rond Eupen en ten O. van de Benratherlinie voorkomt,
een jonge Duitse ontlening moet zijn (cfr. Weiszer Sonntag); zie R o u k e n s 218-220.
Van de zeventien vormen die Schützeichel als karakteristiek voor de opdringing uit
het Zuiden naar het gebied van Koblenz beschouwt, komt er blijkens W. Roukens,
Uit de geschiedenis van het Kerkraads dialect in: Veldeke 1962, 101 niet één voor
in de uit 1396 daterende, als Kerkraads te beschouwen, ‘Rolle der Laten zu
Ehrenstein’.
Duitse ontlening is natuurlijk waarschijnlijk waar het jonge begrippen geldt en een
kleine Nederlandse strook aansluit bij een machtig Duits gebied. Neemt men bijv.
het woord tsiedo(u)nk voor ‘courant’ en ziet men dat dit in Nederland alleen in enkele
plaatsen rond Kerkrade en Vaals voorkomt, dan moet hier jonge Duitse invloed in
het spel zijn. Immers couranten zijn in Europa pas in het laatste deel der 15e eeuw
bekend en de courant is in Nederland en Duitsland pas in de 17e eeuw
doorgedrongen. De naam Zeitung (identiek met tsiedunk) voor ‘courant’ is pas sinds
1678 bekend. Trouwens ook het langdurige gebruik van het Hoogduits in Kerkrade
en omgeving is, zoals we zagen, een feit. Voor ‘kous’ kent Nederland twee typen,
westelijk: kous en oostelijk: hoos. Nu komt evenwel in het zuiden hier en daar aan
de grens: Raeren, Kettenis, Kerkrade en Siebengewald sjtromp of stromp voor,
evident in samenhang met hgd. Strumpf. De jeugd van dit woord (16e-eeuws pas)
is weerom een bewijs voor herkomst uit Duitsland; cfr. R o u k e n s 208 vlg. Een
ander voorbeeld heeft men op de kaart van de namen van de aardappel, ook weer
een jong begrip. Men vindt kartoffel, karkof, toffels, töffel in Zuid-Limburg, de
Achterhoek en Twnete, en krompiere in Belgisch Limburg. Dit moeten ontleningen
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zijn, uit hgd. Kartoffel en Grundbirne; cfr. R e g e n b o o g k l e u r e n 4-5.
Stellig uit het Duits ontleend is ook pietsj, peitsj voor ‘zweep’ in enkele Limburgse
grensdorpen. Er kan geen oerverwantschap zijn, omdat het een Pools leenwoord
betreft, dat pas in de 15e eeuw uit Pools bic is ontleend. Hier maakt speciaal de
klank, i.c. de umlaut, ontlening uit het Duits zeker; cfr. OT 2, 350 en R o u k e n s
182. Immers het on-klankwettige karakter van het betrokken woord is een zo goed
als absolute aanwijzing voor het leenwoord-karakter. Dat is dan ook het geval met
de b van heebamme ‘vroedvrouw’, ‘baker’, welk woord in Limburg en N.O.-Twente
voorkomt; cfr. TT 2, 7 vlg. Terwijl ‘beest’ in Heerlen klankwettig bieə:s luidt, moet
de korte e in fes ‘feest’ er op Duitse ontlening teruggaan. Vergelijk overigens V.
Claes in Niederdeutsche Mitteilungen 1960-62, 87-88. De z van zoo:daa ‘soda’ en
het vocalisme van segùi:ner verraden dat deze woorden in het Sittards langs
Duitsland binnengedrongen zijn; cfr. D o l s 189, 190; zie ibid. 187 voor andere
Duitse leenwoorden aldaar. Ik wijs ook nog op de (f)f in kartoffel, karkof, töffel toffels
en de k in krompiere, die ik zojuist ook al om andere redenen als Duits beschouwde.
De vormen met hoogduitse klankverschuiving die Stevens in Limburgs
Haspengouw 1951, 227 vlg. in de Haspengouw aantreft (rochele ‘rakelen’, noeëlezig
‘nalatig’, riets ‘reet’, gats ‘steegje’) ondersteunen dan ook de identificatie van
verschillende voornaamwoorden en andere woorden en woordtypen aldaar als Duits
import.
Bewijzend voor de zekerheid van ontlening door Duitse bemiddeling zijn ook de
anlauten van pietsj, peitsj (zie voren) en wes ‘vest’ (R o u k e n s 199-200). In
Montzen, Welkenraadt en Baten komt voor ‘kanen’ greve en grieve voor. Hoewel
dit veel lijkt op Hgd. Griebe, weerhoudt het consonantisme ons om aan (althans
Hoog-)duitse invloed te denken; cfr. LB 21, 73 vlg.
Op beperkt terrein is Duitse invloed ongetwijfeld in de dialecten af te lezen. Duitse
invloed te veronderstellen bijv. in Ooy en Persingen, zoals dat TT 4, 109 geschiedt,
is dan ook niet bedenkelijk. Ook in Limburg, waaruit velen in Duitsland gingen
werken, handelen, inkopen doen en hun ontspanning zoeken, en waar velen met
Duitsers trouwden, moeten wel elementen van Duitse oorsprong zijn. De vorm
wuulder ‘mol’ in het afgelegen, uiteraard steeds op Goch georiënteerd, Siebengewald
(R o u k e n s 386) moet in nauwe aansluiting bij het Duitse aangrenzende gebied
bezien worden. Maar men heeft die Duitse invloeden ook vaak op uitgestrekter
terrein menen ten kunnen vaststellen. Met name heeft men in de Nederlandse
dialecten een
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Keulse expansie verondersteld. Men zie hiervoor vooral Th. Frings-J. van Ginneken,
Zur Geschichte des Niederfränkischen in Limburg in: Zs. f.d. Ma. 1919, 97 vlg., Th.
Frings, Die Stellung der Niederlande im Aufbau des Germanischen 1944 (verdere
lit. aldaar op blz. 24-25), K. Heeroma, Ingwaeoons Ts 58, 198 vlg., K. Heeroma
Aantekeningen bij dialectkaartjes Ts 56, 241 vlg., Ts 61, 13 vlg., NTg 1944, 43 vlg.
Er zijn nl. een groot aantal isoglossen die in een wijde boog rond Keulen verlopen,
sommige met grote protuberanzen zelfs tot de Noordzee toe. In Limburg zijn dat
bijv. de Benrather linie, De Uerdingerlinie (ich, mich, dich, auch), de Panninger linie
en de Panninger zijlinie. R o u k e n s 379 localiseert vuur ‘bunzing’ in het grootste
deel der Keulse cultuurruimte en ziet ook de zuidoostelijke betekenis ‘draad’ van
vadem ‘im Anschluss an das Rheinland’; cfr. R o u k e n s 190. Heeroma NTg 35,
337 vlg. neemt op de kikvors-kaart een Keulse expansie aan. Het type zjwegel
‘lucifer’ is èn Limburgs èn Rijnlands; cfr. R o u k e n s 177. Verder heeft Heeroma
gewezen op het zuidelijk verloop van de umlautsisoglossen, de jongere wegval van
n voor s, de g in de vormen van het type goensdag, klee en klever voor ‘klaver’, de
1
j-loze vormen voor jij en jou, de metathesisvormen in wrat , bepaalde
deminutiefsuffixen, de o-umlaut en rad voor wiel. R o u k e n s 265 meent dat
Z.O.-Limburg Vormund van het Z.O. gekregen heeft. Het kaartbeeld loopt echter
nogal uiteen. Zo verschilt dat van rad en de o-umlaut wel zozeer van dat van bijv.
de Uerdinger- en Panningerlinie dat we de gedachte aan Keulse expansie daar niet
in ernst hoeven te nemen. Trouwens in het algemeen moet men die kaarten met
die protuberanzen kritisch bekijken. Het klever-gebied zou ik zeker geen Keulse
expansie durven noemen, te minder nu Foerste in BMDC 15, 3 vlg. het woord
besproken en er een kaart van getekend heeft. Klever is volgens Foerste géén
contaminatie van klee en klaver, wat Heeroma meende, en de kaart geeft weinig
aanleiding om er een Keulse expansie in te zien. Er zijn wel kaarten waar Keulse
expansie buiten kijf is. Met name bij de vormen dich en mich, die niet aan dik en
mik maar aan ou en mij grenzen. Wat doet ons dan aan speciaal Keulse expansie
geloven?
Kort na 300 is Keulen een bisschopszetel geworden en bisdommen als Luik,
Utrecht en Munster, en van 1169 of ook Kamerijk, behoorden tot 1559 tot de
kerkprovincie Keulen, maar het is niet goed in te zien, hoe deze kerkrechtelijke
ordening voor het dialect gevolgen gehad zou

1

G. de Smet bestrijdt bij dit woord de Keulse expansie in Zs. f. Maf. XXIX 173-178.
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hebben, de diocesen van Luik, Utrecht en Munster ieder afzonderlijk hebben dat
ongetwijfeld meer gehad. Als men echter in goensdag een verchristelijking van
woensdag moet zien en in dingsdag (en hieruit dan ontstaan dinsdag) een kerstening
van Tîwesdag (cfr. Ts 58, 198 vlg),. dan is men geneigd invloed van het aartsbisdom
Keulen aan te nemen, maar de grenzen van deze twee ‘christelijke’ namen wijken
onderling wel heel erg af. Aarzelend denkt Naarding DBNS 6, 1 vlg. bij weiert ‘vijver’
in Drente ook aan Keulse invloeden, gezien de nauwe banden tussen ‘hoven’ en
kloosters enerzijds en het voorkomen van het woord weiert anderzijds.
Er zijn echter in de Middeleeuwen nog wel andere betrekkingen tussen Keulen
en in het algemeen het Rijnland en Limburg geweest. Die betrekkingen waren ten
dele commercieel, ten dele cultureel. De Romaanse bouwkunst en goudsmeedkunst
van Rijn- en Maasgebied zijn rond 1200 nauw met elkaar verwant. Ook hebben er
zich veel Rijnlandse families in Limburg gevestigd, zoals trouwens ook het
omgekeerde het geval was; cfr. R o u k e n s 81. A. Stevens in Limburgs Haspengouw
1951, 223 vlg. wijst erop dat die Keulse expansie (in ieder geval ook) in de
Karolingische periode en later werkzaam geweest moet zijn, omdat verscheiden
taalkundige gevolgen zich ook in het gebied der oude Saksen laten gelden.
Sterke Keulse invloeden zullen in ieder geval niet later aangenomen kunnen
worden dan de regering van Jan I van Brabant, die in de slag van Woeringen (1288)
de Duitse golven terugdreef. Voor de tijd die daaraan voorafgaat, neemt Frings
Keulse invloed in Limburg, Brabant en Vlaanderen aan in de 12e eeuw. Zie ook A.
Wrede, Köln und Flandern-Brabant, Kulturhistorische Wechselbeziehungen vom
12-17 Jahrhundert, 1920. Heeroma heeft in Ts 61, 13 vlg. een heel oude Keulse
expansie aangenomen rond 400. Die zou dan het prefix -e i.p.v. ge- gebracht hebben!
Dat was echter in de tijd dat hij westelijkingwaeoons nog met Keuls gelijkstelde. We
kunnen daar dus nu wel van afzien. Trouwens die veronderstelling omtrent e- was
louter hypothetisch. Daarnaast heeft Heeroma een Keulse expansie gereconstrueerd
rond 800. Die zou dan kloppen met de geschiedenis van het Nederlandse
bekeringswerk. Taalkundig zou die bijv. het prefix ge-hersteld hebben. Maar er is
geen enkel steekhoudend argument voor, dat ge- ooit uit Brabant en Limburg
verdwenen was. Ook wijst H e l l i n g a 66 rond die tijd in de oud-Gentse bronnen
wel een schrijfwijze uo voor ogm. ô aan, en meent B. van den Berg in Ts 65, 66 vlg.
dat het gebruik van i als verlengingsteken ons via Keulen bereikt heeft,
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en Paardekooper in NTg 43, 160 vlg., dat o.a. dan voor als van Duitse oorsprong
is. Maar dit alles betreft alleen de geschreven taal. Bovendien hoeft men bij uo < ô
niet juist aan Keulen te denken. Hellinga noemt ook Trier.
Boeren heeft ten aanzien van de overeenkomsten met het Rijnland er in BMDC
10, 62 op gewezen dat de Frankische grootgrondbezitters uit de
Willibrordusoorkonden Ripuariërs waren, welke benaming wij niet zo zeer
ethnologisch dan wel cultureel dienen te verstaan.
K l o e k e 26 heeft er vroeger reeds de aandacht op gevestigd dat verschillende
bogen Overijsel en Gelderland van Noord naar Zuid doorsnijden en door hun vorm
een uitstralend centrum in Duitsland suggereren. Deze gedachte is later door
Heeroma overgenomen (zie o.a. K. Heeroma, Oostned. taalproblemen; K. Heeroma,
De benamingen van de egel DBNS 6, 33 vlg.; K. Heeroma, Duisholt DBNS 6, 79
vlg.; K. Heeroma, De Westfaalse expansie TT 5, 20 vlg.; K. Heeroma, De Westfaalse
expansie in Nederland BMDC 15, 39 vlg.; Zs. f. Maf. 23, 73; Akademiedagen 8, 80
vlg.) maar in deze vorm dat de overeenkomsten tussen onze noordoostelijke
dialecten en het Nederduits niet door een oude stamverwantschap te verklaren
zouden zijn, maar als gevolg van een Westfaalse expansie. Heeroma plaatst deze
expansie vnl. in de 13e eeuw; cfr. Zs. f. Maf. 23, 73. Daar langs de Vecht in de 16e
eeuw al een westelijke ien-wig ontstaat, moet de Westfaalse expansie dan immers
reeds afgelopen zijn en gee(n), dat Heeroma vanuit Westfalen afkomstig ziet, wordt
aan het eind van de 14e eeuw reeds in West-Overijsel aangetroffen. Verder moet
die actief geweest zijn na de stichting van Friezenveen; cfr. Onl. Taalpr. 8.
Om te beginnen echter is de historische achtergrond van deze Westfaalse
expansie erg zwak. Naarding vermeldt dat sinds 1132 in Drente het Westfaalse
klooster Clarholz koloniseert. En Foerste wijst in BMDC 15, 2 op de betekenis van
plaatsen als Dortmund en Soest. Bremen was wel vanaf de 12e eeuw een belangrijke
handelsstad (DB 14, 15), maar overigens kan men met Heeroma in BMDC 15, 53
vlg. en Akademie-dagen 8, 85 slechts voor de 12e tot de 14e eeuw aantonen dat
Westfalen een bloeiperiode heeft gehad.
Er is in de cultuurgeschiedenis weinig steekhoudends te vinden voor een
westfaalse expansie naar onze gewesten. Eer het tegendeel. F. Petri schreef in
Westfälische Forschungen XIII 1960, 27 dat waar Häpke de economische
verbondenheid van Oost-Nederland met West-Duitsland behandelt, hij zegt: ‘Gerade
für den münsterländischen Westen war, wie meine Mitarbeiterin Hildegard Ditt in
einer ein-
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dringenden Strukturuntersuchung der geschichtlichen Stellung der Gebiete
beiderseits der heutigen niederländisch-münsterländischen Grenze nachzuweisen
unternommen hat, die IJssel damals die Lebenslinie, auf die sie in ihrer
wirtschaftlichen und kommunalen Entwicklung vorzugsweise gerichtet waren’. En
P.N.M. Bot, Humanisme en onderwijs in Nederland 1955, 14 schrijft: ‘Het Humanisme
is in deze streken ontloken in het West-nederduitse cultuurgebied, waaronder dan
ook de Oostelijke Nederlanden gerekend moeten worden, deze laatste niet zomaar
aan de periferie daarvan, maar wezenlijk en soms leiding gevend - men denke aan
de beweging der Moderne Devotie -. Tot diep in de zestiende eeuw blijven de scholen
van Venlo, Roermond, Nijmegen, Deventer en Groningen op Duitsland georiënteerd.’
Maar ook taalkundig voldoet de bewijsvoering niet. In een artikel Maaiwoorden
DB IX 104 beschouwt Heeroma op grond van het kaartbeeld zwade voor zeis als
een symptoom van Westfaalse expansie. Het kaartbeeld, waarbij het woord beperkt
is tot Groningen, het op Groningen georiënteerde deel van Drente en enkele vlak
bij de Duitse grens gelegen gebiedjes, komt echter weinig overeen met de vele
andere voorbeelden die Heeroma als Westfaals bestempelt.
Voorts ziet Heeroma o.a. in de Groningse diftongering Westfaals import. Hij grondt
dit in Oostned. taalproblemen 273-278 op de onklankwettigheid en ziet de
uitzonderingen dan als Frankische relicten. Maar zijn theorie gaat niet op, want hij
moet erkennen, dat ‘de diftongerings-gevallen in Groningen anders zijn dan in
Westfalen’ en ‘dat de diftongering in Groningen voortreffelijk is geconserveerd en
in Westfalen zelfs in aanzienlijke mate teruggelopen’. Heeroma loopt over deze
feiten te luchtig heen. Voorts beroept hij zich, niet afdoende, op hypercorrecte
gevallen, die m.i. niet duidelijk zijn, en op het kaartbeeld, bv. in DBNS XI 66 met
betrekking tot vaske(l) ‘stalpaal’ in Westerwolde, Z.O.-Drente, N.-Twente en de
Achterhoek (zie hierover ook DBNS XI 110).
Het kaartbeeld kan in dezen echter bijzonder misleidend zijn, mot ‘zeug’ toch zou
volgens zijn Nederlands kaartbeeld ook als voorbeeld van Westfaalse expansie
geïnterpreteerd moeten worden. Maar in zijn Toelichting bij Afl 3 van de TON p. 5
vlg. geeft Heeroma zelf toe dat hier de westfaalse expansie onwaarschijnlijk is. Ik
zou dat trouwens te minder geloven omdat mot ‘hoer’ dat wel hetzelfde woord is,
blijkens WNT i.v. ook elders in Nederland verbreid is.
Ook H.T.J. Miedema is in NTg 48, 42 tegen de door Heeroma veronderstelde
Westfaalse oorsprong van de Groningse diftongering
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opgekomen, omdat Munster en omgeving de diftongering van wgm. ô niet hebben
en nergens blijkt dat die er geweest is. ‘De Gronings-Oostfriese diftongering - zegt
Miedema - zal dus wel autochtoon moeten zijn’. Aangezien Heeroma zelf nog in
1955 (BMDC 15, 39 vlg.) bekende dat hij in al zijn voorafgaande studies, waar hij
bijv. week ‘mannelijke eend’, nettelkoning ‘winterkoninkje’, wicht ‘meisje’, brummel
‘braam’ en zelfs de eenheidspluralis op -t en de Groningse diftongering als
Westfalismen beschouwd had, zijn stelling eigenlijk niet bewezen had (zie ook de
aarzelende toon bij N a a r d i n g 201), hoeven wij bij die ‘oude’ literatuur niet lang
stil te staan. Inderdaad kon hij nergens het bewijs leveren dat de vormen in deze
gevallen in Westfalen ouder zouden zijn. Toen hij bijv. brummel een contaminatie
noemde van Frankisch brem en Westfaals brommel, dachten wij aan grös, dat in
Overijsel zelf uit gres ontstaan moet zijn. In 1955 echter meende hij, het bewijs
gevonden te hebben op de kaart ‘zwad’ of: ‘regel gemaaid gras’. In Westfalen en
een groot Oostnederlands stuk toch treft men geen aan, dat volgens Heeroma
semantisch met gaan in verband moet staan, en oorspronkelijk een meervoudsvorm
met umlaut moet zijn. En nu zouden voor Westfaalse oorsprong pleiten: het primaire
karakter van de umlaut (geen äö doch ee), de gesloten uitspraak t.g.v. oorspronkelijk
voorafgaande j, de substitutie van j door g, afgezien dan nog van het taalgeografische
beeld. Echter kent niet alleen een dialect als van Zeeland in Noord-Brabant ook
primaire umlaut in het mv. (en ook zo'n gesloten vocaal in bijv. gif ‘gaaf’), maar men
zou toch ook in Overijsel best een relict bij zo'n geïsoleerde vorm kunnen aannemen.
Ik meen daar trouwens wel een ander voorbeeld van gevonden te hebben in de
eveneens geïsoleerde meervoudsvorm scheere ‘schaar’, die bij W a n i n k 173 als
Twents-Achterhoeks wordt opgegeven. Men zie bovendien voorbeelden van primaire
umlaut bij werkwoorden in T a a l l a n d s c h a p 42. Later heeft Heeroma de umlaut
in geen weer ontkend, maar volgens G o o s s e n s 102 ten onrechte. Verder is de
substitutie van j tot g toch ook op Nederlandse bodem niet onmogelijk. Overigens
blijft geen een term uit de hannekemaaierswereld en al zou dit dan ook ontleend
zijn (wat ik niet bewezen acht), dan is dat nog geen bewijs voor termen uit andere
betekenisvelden, laat staan klankontwikkelingen en morfologische verschijnselen.
Men zal toch de hannekemaaiers niet als toonaangevend beschouwd hebben.
Het valt niet te ontkennen dat er oude opvallende overeenkomsten tussen de
N.O. en de nederduitse dialecten zijn die van voor de tijd
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van de onderstelde Westfaalse expansie moeten dateren. Dat geldt bv. van typische
overeenkomsten in de toponymie: Aan Tilligte in Twente beantwoordt Telligte in
Westfalen. P.J. Meertens Bet. Ned. Familienamen 46 wijst erop dat de toponymica
op -lage zowel in Groningen als ten N. van Osnabrück voorkomen. Zie voor de naam
Enschede nog Fr. Engels. Zur Geschichte und Sprache der deutschen Frühzeit
1963, 149. W. Foerste, De Nederlandse expansie in Westfalen, in BMDC XV 2
vermeldt het woord hers ‘paard’, dat in het Oudwestfaals sedert de 9e eeuw is
overgeleverd en ook in Oostnederlandse veldnamen als herssenwynckel en
herssenhoefd voorkomt en zegt hiervan: ‘Wil men ... aanvoeren dat Oostndl. hers
in de late middeleeuwen uit het Westfaals ontleend zou kunnen zijn, dan is dat
weliswaar niet direct te weerleggen, maar een dergelijke hypothese is toch niet
bijzonder waarschijnlijk. Want hers is in het middeleeuwse Westfaals al een
uitstervend woord.’
De hele theorie van de Westfaalse expansie gaat trouwens mank aan het euvel
dat zoals Foerste zegt ‘das Westfälische dagegen als ausgesprochenes
1
Beharrungsgebiet bekend staat’ . Alleen het Westfaals heeft het onderscheid tussen
ā en â gehandhaafd (elders is er samenval). Die verdelging kan toch in onze
noordoostelijke dialecten niet overgenomen zijn. Integendeel is er juist in het
nederduits oostnederlandse expansie waar te nemen, bv. he(c)kel voor Sensenangel;
cfr. W. Foerste, Einheit und Vielfalt der niederdeutschen Mundarten 1960, 11 en
13. Ook G. Kloeke bestrijdt in ‘De reliktform hef(t) voor “heeft” als characteristicum
voor de meest ouderwetse (West)germaanse dialekten’ Ts. 76, blz. 245 de theorie
der Westfaalse expansie: hef(t) en bijv. de meervouds-t komen in Nederland juist
2
voor in het gebied dat Heeroma als wingewest van de Westfaalse expansie verklaart .
Maar Kloeke wijst erop dat de isoglossen samenvallen met een groot stel isoglossen
die O.-Ned. als relictgebied begrenzen (onderscheiding van â/ā, scheere, olt/alt
enz.).
Voor de mogelijkheid van Cleefse expansie zie R o u k e n s 177 en 391 en DBNS
7, 30. L a n g o h r passim wijst ook nog op de bijdrage van Gulik. Voor een expansie
vanuit Xanten, die verband houdt met de verering van de H. Viktor, zie men
R o u k e n s 246 vlg.

1
2

S c h i r m u n s k i 528 zegt: ‘Den altertümlichsten Charakter hat das System des
Verbalablautes im Westfälischen bewahrt’.
Heeroma heeft dit argument trachten te ontzenuwen door tegenover Kloeke in Museum 62
(1957) blz. 165-168 te betogen dat hef(t) mogelijk een analogievorm is.
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§ 150. Hollandse expansie
Lit.: G. Kloeke, Reflexen van Hollandsche expansie in de huidige
Nederlandsche dialecten 1926; H o l l . E x p . (voor de hierop gevolgde
polemiek met W. de Vries zie men J a n s s e n 4); H e l l i n g a 1938; H o f
o.a 176, 226, 200-201, 254-255, 243-245, 263 vlg.; J a n s s e n ; G. Kloeke,
De verbreiding van de uu-uitspraak in NTg 36, 128-138; W. Janssen, Het
toernooi der Hollandsche uu-expansie in: OT 10,256 vlg.; J. Leenen, De
Hollandsche Expansie vanuit Limburg gezien HCTD 2, 159 vlg.; J. Leenen,
Van ‘muis’ naar ‘maus’ HCTD 4, 165-215; S c h ö n f e l d 151-153 (aldaar
uitvoerige literatuuropgave); G.G. Kloeke, De beleefde Friese aanspraak
met jou, een hoofdstuk uit de geschiedenis der betrekkingen tussen Fries,
Gronings, Hollands en Nederlands 1941, blz. 55.
Het idee van een Hollandse expansie in taalkundige zin is van Kloeke afkomstig.
Het uitvoerigst heeft hij deze gedachte uitgewerkt aan de ‘muishuis’-kaart. Het
woord ‘muis’ luidt in het Zuidwesten muus (of meus), in de centrale dialecten heeft
het een diftong of open monoftong en in het oosten oe. Echter liggen vooral in het
oosten en noorden, bijv. de Veenkoloniën, de kop van Overijsel, de Waddeneilanden
en Enkhuizen gebieden met uu. Deze uu beschouwt Kloeke als een reflex van
Hollandse expansie, welke expansie hij plaatst vanaf het midden van de 16e eeuw;
cfr. K l o e k e 87 vlg. In Het Bildt vindt hij de sleutel van de verklaring dat het
1
inderdaad expansie en geen kolonisatie is. De namen van de oude pachterlijsten
wijzen er volgens hem op dat bij de eerste pachters ‘de Friezen ver in de meerderheid
zijn geweest’; cfr. H o l l . E x p . 68. De uu-uitspraak aldaar is dus niet veroorzaakt
door Hollands bloed maar door Hollands sociaal overwicht.
Voor Kloeke's gedachtengang zijn de volgende vier punten essentieel: 1e de
gebieden waar Kloeke expansie aanneemt, hebben inderdaad in bijzondere mate
het cultureel overwicht van Holland aanvaard, 2e de Hollandse maritieme milieus
spraken in de 16e en 17e eeuw zelf nog uu, 3e in de betrokken gebieden heerste
tot de 16e eeuw een oe-uitspraak, 4e de uu is er niet uit autochtone ontwikkeling
te verklaren. Wat het eerste punt betreft, heeft Janssen aangetoond dat die nauwe
relaties althans in het land van Cuyk met zijn omgeving niet bestaan hebben. De
Hollanders waren daar de belastingheffers en de godsdienstvervolgers. Kloeke had
ook voorbeelden aangehaald van plaatsen die katholiek zijn en oe uitspreken,
tegenover protestantse plaatsen met uu-uitspraak, maar Janssen ken ook weer
precies omgekeerde gevallen, bijv. in Anholt. Voorts had Kloeke er de nadruk op
gelegd,

1

Zie echter ook H. Sannes Geschiedenis van Het Bildt, 1951 I 27, 468.
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hoe de verbreiding van muus tegenover moes prachtig klopt met de kaart van de
gebieden die in 1589 tot de republiek behoorden. Men kan echter opmerken dat
wanneer hij als jaartal 1579 of 1586 of 1592 of 1599 gekozen had, de
overeenstemming ontbroken zou hebben. Ook heeft Kloeke de grens van het
Overkwartier onjuist getekend. Voor verdere kritiek op die overeenstemming zie
men J a n s s e n , 31-33. Voorts wees Janssen erop dat de keus van de ‘muis’-kaart
willekeurig is geweest. Kloeke laat het voorkomen alsof de vorm van de ‘huis’-kaart
een bijzonder geval is, als gevolg van het cultuurkarakter van dit woord,

Kaart 24 - Muis en Huis

maar Janssen bewijst voor het door hem onderzochte gebied dat de
huus-verspreiding normaal is en dat bijv. de ‘luis’-kaart daarmee overeenkomt.
Kloekes aanval op de waarde van zijn statistieken beantwoordt hij OT 10, 261. Ook
W. de Vries had het normale karakter van de muus-isoglosse al betwijfeld. Het
tweede punt is misschien nog wel te aanvaarden op grond van bepaalde rijmen,
grammatici en leenwoorden uit die tijd in vreemde talen, al zijn er ook argumenten
voor dat ook de lagere standen al in de M.E. gediftongeerd hebben; zie o.a. Ts. 48,
13 vlg. en 49 vlgg. en 99 vlgg. Voor de juistheid van het derde en vierde punt zijn
de bewijzen weer moeilijk te leveren. Het best staan
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de kansen voor een nog zestiende-eeuwse oe in het Stadsfries; zie K l o e k e 150
en NTg 47, 2 vlg. Maar Mej. Tille heeft al palatalisatie-gevallen aangenomen voor
het middeleeuwse Gelders. In Friesland zijn er ook sterke aanwijzingen voor
autochtone ontwikkeling. In het Nieuwwestfries verschijnt ook ogm. ô als eu of uu,
een parallel verschijnsel, dat in Holland ontbreekt en in het Fries dus niet als import
te verklaren is. H o f 247 merkte terecht op, dat de lijst van als hypercorrecties
verdachte oe > uu-ontwikkelingen te groot is. Maar bovendien is in bijna heel
Friesland de uu voor n en in de Zuidwesthoek voor dentalen behalve r klankwettig
en ook valt het op dat zelden lange oe, maar bijna steeds korte oe tot uu gemuteerd
is. En dat wijst ook weer op autochtone ontwikkeling. Er ligt trouwens rond het
Zuidhoekse uu-gebied een krans van gediftongeerde vormen met bijv. oeə en oei,
welke als overgangstrappen te beschouwen zijn; cfr. H o f 260. Toch gaf W. de Vries
toe dat de woorden met uuf en uuwe, die eveneens een klankwettige overgang
aanwijzen, ontleningen waren. Zie ook voor de wijziging van De Vries' inzichten
omtrent spontaneïteit A f r i k a a n s blz. 50. In de Limburgse enclaves toonde Leenen
een algemene neiging tot medialisering van alle oe-klanken aan. Ook op de Veluwe
is Hollandse expansie bij de uu daarom bedenkelijk omdat de uu-substitutie er
fonetisch geconditioneerd is; cfr. V a n S c h o t h o r s t 129-135.
Ondanks de vele critiek kan men echter de gedachte aan Hollandse expansie
niet volstrekt verwerpen. Van Ginneken in OT 10, 238 achtte de polemiek over de
Hollandse expansie nog onopgelost, maar C.B. van Haeringen neemt haar in
Netherlandic language research 1954, 90 als vaststaand aan. V a n V e e n 96 vlg.
meent bij wurf een Zuidhollandse expansie in Utrecht waar te nemen. H o f 202-204,
269, 243-245 sluit voor Friesland de gedachte aan expansie niet geheel uit. Voor
zo'n expansie toch pleit het feit dat de oe > uu-wording duidelijk in noordoostelijke
richting afneemt en dat ze bij de Tjonger niet ophoudt. Ook wijst het kaartbeeld er
op dat ze vanuit het Zuiden vooral langs het Westen voortgedrongen is (Westergoo
en Waterland), dus alweer langs het kustgebied en langs de Oostfriese steden, Het
Bildt en de grote waterwegen. K l o e k e 121 vlg. vestigt er dan ook de aandacht op
dat de ‘spontaneïteit’ in Friesland juist sterker schijnt te werken, naarmate de
Hollandse invloed toeneemt. Ook hebben blijkens H o f wie i.p.v. waa, gang i.p.v.
gong, danke tegenover tankje in Friesland hun basis duidelijk in de zuidwesthoek.
De op het Nederlands lijkende verschijnselen komen in Friesland altijd het eerst in
het zuiden voor de dag en dat geeft te denken. De bestrijding van de Hollandse
expansie bij
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N a a r d i n g 156 is dan ook erg aarzelend. Hij schijnt bij huus meer aan Friese
invloed te denken, maar indirect blijft Holland er dan toch misschien achter zitten.
Zie voorts S a s s e n 308. Dat Kuinre en Blokzijl deminutiva op -jen hebben, terwijl
de omgeving ien- zegt (K l o e k e 69 vlg.), is m.i. een onbetwistbare reflex van de
Hollandse expansie.
Kloeke heeft in het algemeen Hollandse expansie aangenomen bij de
verkleiningssuffixen. Alle vormen waarbij de k gepalataliseerd is (-tje, -je, -ie, -chie
en derg.) ziet hij als in Holland ontstaan en vandaar verbreid. Maar Van Ginneken
heeft OT 7, 378 vlg. terecht de -ken-kern in Zuid-Nederland bestreden en in het licht
van de algemene neiging tot palatalisering in Zuid-Nederland autochtone palatalisatie
van het verkleiningssuffix aangenomen. W. de Vries heeft er trouwens op gewezen
dat in gewesten als Oost-Friesland, Antwerpen en Frans-Vlaanderen in het algemeen
de taal weinig verhollandst is. En hij trof in het N.O. de tj-vormen reeds zeer vroeg
aan. Ik meen trouwens dat in Groningen de -tj-vormen na dentalen voorkomen, wat
weer op een klankwettige en dus autochtone ontwikkeling wijst. Bovendien verklaarde
De Vries in Ts 46, 88-125 de tj ten dele uit tk; zie ook Med. Kon. Ak. afd. Lett. 65,
serie A 1928, 99 vlg.
Wat de Bentheimse -în-zak bij de deminutiva betreft, deze zal wel aan westelijke,
maar hoeft niet aan Hollandse invloed te worden toegeschreven; cfr. Kloeke 69 vlg.,
86, N a a r d i n g 196.
Terwijl blijkens Heeroma bijv. een vorm als leggen voor liggen zich sinds de ME
niet verder verbreid heeft, is meester voor meister blijkens Heeroma's middeleeuwse
en moderne gegevens wel in oostelijke richting voortgedrongen, wat hij dan aan
Amsterdamse expansie toeschrijft. Voor veronderstelde Hollandse expansie bij het
pronomen van de 2e persoon in de noordoostelijke provinciën zie men K l o e k e
11 vlg. en NTg 20, 1 vlg.
Zeer waarschijnlijk is Amsterdamse expansie bij de ao in de omgeving van
Amsterdam. Vooral ten noorden van deze stad komen immers in het ao-gebied nog
ei en ee in sommige woorden voor. Voor Spakenburg bewijst K l o e k e 174 duidelijk
dat de ao er de ee verdrongen heeft. Ten zuiden kan er samenwerking geweest zijn
met een Utrechtse haard; cfr. Kloeke 185 vlg. J. Daan, De Amsterdamse olievlek
TT 7, 120 vlg. wijst op de eigenaardige vorm van het Amsterdamse expansiegebied.
Het is nl. heel beperkt in westelijke richting. Een alleszins merkwaardig en moeilijk
te weerleggen bewijs voor Hollandse expansie in Utrecht en grote stukken van
Gelderland, Drente en Overijsel levert kaart ‘paars’ in T a a l a t l a s 4, 14. Deze
gebieden zeggen i.p.v.
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de te verwachten palatale vormen paors; cfr. DBNS 2, 32. In Groningen en O.-Drente,
waar sangen inheems is, is het AB waarschijnlijk als factor aanwezig. Voor het
Hollandse aandeel in het Stadsfries zie men § 169.
A. Stevens neemt in Limburgs Haspengouw 1951, 223 vlg., inz. 260 en 263 voor
Maastricht en de Oosthaspengouws-Maaslandse randstrook ook Hollandse expansie
aan, bijv. bij kennen (kinne) voor ‘kunnen’. R o u k e n s 196, 177, 254 ziet ook bij
de woorden pet, lucifer en huurpenning Hollandse expansie in zuidoostelijke richting.
Ten dele zal men in het uiterste zuiden van ons taalgebied echter beter van expansie
van het AB kunnen spreken. Als F. Ceelen, Klimop TT X 16 vlg. gelijk heeft, dat
klimop met Kiliaen vanuit Holland gekomen is, is dit een indrukwekkend voorbeeld.
Maar moeten we hier wel spreken van Hollandse expansie en niet veeleer van
invloed van een (zuidelijk) woordenboek? Ook de school speelt een zeer grote rol,
want men vindt in het zuiden klimop waar men klimoep, klumoep, klumdoep en drgl.
zou verwachten (TT X 30).

§ 151. Brabantse expansie
Lit.: K. Heeroma, Opmerkingen over de methode der expansiologie, NTg
33, 60 vlg.: H o l l . E x p . ; A. van Loey, Bijdrage tot de kennis van het
Zuidwestbrabantsch in de 13e en 14e eeuw 1937; H e l l i n g a ; C a r o n ;
H e e r o m a ; K. Heeroma, De herkomst van de Hollandse diftongering
Ts 57, 276 vlg.
De machtsvorming van Brabant begint met de opkomst van de graven van Leuven
in de 10e eeuw. In het begin van de 11e eeuw voegen zij het graafschap Brussel
bij hun gebied, in 1106 het markgraafschap Antwerpen, in 1288 het Overmase. Als
Brabant in de 15e eeuw het toppunt van zijn bloei bereikt, strekt het zich, globaal
genomen, uit over de provincies Brabant, Antwerpen en Noord-Brabant, maar ook
nog over het land van Aalst en delen in Limburg. De aanspraken op Salland, de
Veluwe, zuidoostelijk Zuid-Holland en Tiel, Zandwijk, Herewaarden en de
Bommelerwaard (cfr. TT 5, 92) zijn slechts van korte duur geweest. De invloed van
Brabant draagt geen agrarisch maar een territoriaal en t.g.v. de betekenis van de
steden een economisch karakter. Daardoor is men geneigd aan expansie te denken.
Te Winkel, Kloeke, Van Haeringen en Heeroma menen dat Brabant o.a. ten
Noorden van de Maas taalinvloed heeft uitgestraald, o.a. vanwege de belangrijke
economische positie die Brabant op het eind van de Middeleeuwen innam. Tijdens
de godsdiensttroebelen zouden
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de vele Zuidnederlandse uitwijkelingen naar Holland en Zeeland daar nog het hunne
toe hebben bijgedragen; cfr. A.A. van Schelven, Omvang en invloed der
Zuid-Nederlandsche immigratie van het laatste kwart der 16e eeuw (1919) en Ts
54, 254. Men meent daarbij steun te vinden in het getuigenis van tijdgenoten. Johan
de Brune zei: ‘Men zeght dat een schoone vrouw moet hebben een Neerlands lijf,
een Enghelands aenghezicht, een Brabands tongh, en een Hollands hert’ en Roemer
Visscher getuigt in ‘De meyskens van de Courtosye’:
Op Brabants segghen sy ‘ja voorwaer’
Op Brabants spreken sy allegaer.

Hellinga kan tenslotte, hoewel hij een heftig bestrijder van het denkbeeld van
Brabantse expansie is, er toch ook niet buiten of hij moet invloed van de Brabantse
schrijftraditie op de Hollandse taal, zelfs de uitspraak, aannemen, met name bij de
representanten van de ogerm. ô.
Maar zo er Brabantse navolgingsdrang geweest is, hij zal vrijwel alleen maar op
papier bestaan hebben; bovendien heeft hij kort geduurd en er is heftig verzet
gekomen. Roemer Visscher moest niets hebben van de Brabantse mode en Vondel
vond ‘plat Antwerpsch te walgelijck, en niet onderscheidelijck genoegh’. De hele
rond 1600 opkomende kluchtenliteratuur in Hollands dialect ziet V e r d e n i u s 3
1
vlg. als een Hollandse reactie tegen Zuidnederlandse taalhegemonie. De tijd rond
1600 toont dan ook geen breuk in het cultuurleven van Holland, zegt Hellinga; de
spraeck-konstenaren vermelden niets van die Brabantse expansie.
De voorbeelden die men voor Brabantse expansie buiten Brabant-in-ruime-zin in
het geding heeft gebracht, blijken bij nader toezien zeer aanvechtbaar.
Het belangrijkste voorbeeld betreft de representanten van ogerm. î en û. De echte
dalende diftongen en de open of half-open vocalen worden in navolging van Te
Winkel geregeld aan Brabantse expansie toegeschreven. Maar sinds de
onderzoekingen van Salverda de Grave, die het bestaan van Middeleeuwse
2
diftongeringen ook in Holland aantoonde, en van Hellinga, W. de Vries en Caron
is de gedachte aan uitsluitend Brabantse expansie onwaarschijnlijk geworden. De
zeer open monoftongische vertegenwoordigers schijnen in de 17e eeuw ook al

1
2

Echter deden de vertalers van de Statenbijbel opnieuw een stap in zuidelijke richting; cfr. G.
Brom, Boekentaal 1955, 16.
Zie bijv. Verbreidheid 53 voor diftongering in 1577 te Dordrecht en Hoorn en in 1573 te Leiden.
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volop in Holland voor te komen, te vroeg dus om te doen aannemen dat de diftongen
(als voortrap) uit Brabant gekomen zouden zijn. Tamelijk zeker scheen die Brabantse
expansie voor î en û in het Oostvlaams. Men beriep zich daarbij op het feit dan Joost
Lambrecht voor Gent rond 1550 nog monoftongen had, maar de waarde van zijn
getuigenis is door W. de Vries in Ts 51, 246 noot 2 in V e r b r e i d h e i d 52 in twijfel
getrokken. Overigens wijst Vangassen HCTD 32, 69 vlg. erop dat a.ə en ó.ə voor
ogm. î en û tegen het eind der 15e eeuw de Dendersteden binnendringen. Deze
‘periode valt, voor de Dendersteden, vooral in de XVe-XVIe eeuw, samen met de
geweldige economische bloei van het Hertogdom Brabant.’ Daarentegen acht
Vangassen TT XIII 149 ‘Brabantse “expansie” te Hasselt voor de Nl ij ... uitgesloten’.
De verandering van ogm. î is in Brabant en Hasselt even oud. Van Haeringen vindt
het trouwens NTg 30, 302 vlg. moeilijk, als men aanneemt dat de diftongering in
Holland uit Brabant afkomstig is, de diftongering van -înd- < -ind- te verklaren. Ik
meen ook dat bijv. Utrechts duive voor ‘duwen’ tegenover Brabants douwe op
autochtone ontwikkeling wijst.
Een tweede geval van Brabantse expansie zag men in de ontwikkeling van
intervocalische d > j; cfr. § 81. Het is echter niet zo heel veel zeggend dat de gevallen
in het Zuiden een eeuw vroeger aangetroffen worden dan in het Noorden. Bovendien
komen de -j-vormen ook al in het Middeleeuwse Holland en al in 1596 in het
Nederduits voor en thans hebben, naar ik meen, de noordelijke centrale dialecten
meer j's <d dan de zuidelijke centrale; cfr. ook Med. Kon. Ak. afd. Lett. dl 65, serie
A 1928, 99 vlg. Dat er in Utrecht bij dit verschijnsel kwalijk aan Brabantse expansie
gedacht kan worden blijkt ook hieruit, dat Utrecht waoi < wade kent, terwijl het
Brabants een heel ander woord heeft; vgl. V a n V e e n 105. Ook komt de overgang
in toponiemen voor: Boeicop (cfr. V a n V e e n 67).
H e e r o m a heeft ook de moderne kaarten van vuur en steen wat de verspreiding
van vier en stien betreft, vergeleken met de middeleeuwse en hij meent dat bij vuur
Utrechtse en bij steen Utrechtse en zuidelijke invloed gewerkt hebben. Het
terugdringingsgebied vertoont echter op de beide stellen kaarten zo weinig verschil
dat die zuidelijke invloed toch wel heel dubieus wordt; cfr. H e e r o m a krt 19 en 23.
H e e r o m a 27 zag ook in de Hollandse booter-vormen Brabantse expansie, maar
K l o e k e bestrijdt dit in A f r i k a a n s 78 vlg. terecht, o.a. op grond van de toestand
in Utrecht en Noord-Brabant. De vorm booter komt ‘van boven af’. Mej. Ja. Chra.
Kroes heeft in Ts 54, 245 aan Brabantse expansie gedacht bij het kaartje van ‘de
mannelijke eend’, waar het
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complex van wiender, winder, wuunder, wender, wendel, wenderik wienjer, wenjer,
wieler, wielder, wenger, grof geschetst, voorkomt in heel Zuid-Nederland ten oosten
van de lijn Antwerpen-Brussel, Limburg, Oost-Brabant en een noordelijk daarbij
aansluitende strook tot aan de Zuiderzee. Maar of wij hier met Brabantse expansie
te doen hebben, is zeer de vraag. De afwijkingen: Oost-Vlaanderen (dat anders wel
Brabantse expansie kent), westelijk Noord-Brabant, de

Kaart 25 - Steen in het Middelhollands

Kaart 26 - Steen rond 1900

Veluwe en Limburg (dat alleen in het zuidelijk deel het oude Land van Overmaze
is) zijn te talrijk en het historisch taalkundig materiaal ontbreekt te zeer om deze
verklaring zonder meer aan te nemen. Tenslotte meent Kloeke (zie K l o e k e 210
en G.G. Kloeke, De Amsterdamsche volkstaal voorheen en thans, Meded. der Kon.
Ak. v. Wet. afd. Lett. deel 77 serie A no 1, 1934) de ao-uitspraak voor de aa ook als
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Brabants, als Antwerps te mogen beschouwen. Een blik op de vocaalkleur van
schaap (T a a l a t l a s 4, 10) toont de ao echter ook in Utrecht en verder in het hele
oosten. Terecht twijfelt Kloeke dan ook zelf. Nij wij dan aldus gezien hebben, hoe
1
weinig er van de voorbeelden overblijft ,

1

Heeroma ziet ook bijv. de verbreiding van type dom, domp voor de ‘naaf van het wiel’ (cfr.
NTg 38, 50 en T a a l a t l a s 3, 6), koren (H e e r o m a 129), oe voor ‘jou’ tot in Overijsel
(Jaarboek Overijsel 1947, 47), de afstammelingen van uder (HCTD 10, 113 vlg.), de g-anlaut
bij het pers. vnw. van de 2e pers. (Ts 61, 17), g in het oude gi- prefix (ibid.), Leenen in ou en
verwante vormen uit al/ol voor d/t (HCTD 15, 347 vlg.) Brabantse expansie. Zie voorts
H e e r o m a 129 en Ts 16, 17. In gevallen waar de vorm formeel ouder is (naast de g in het
gi-prefix vermeldt Heeroma Ts 61, 17 ook het pken-tjen-ksken-systeem van de
verkleinwoorden), is dit a priori gevaarlijk. Wat de mogelijkheid speciaal van zuidelijke expansie
bij het gi-prefix betreft, gelooft Verdenius Ts 61, 161-169 dat ge- in Holland bij de hogere
standen nooit geheel verdwenen was en wijst hij ook op de invloed van het verbale systeem,
dat een functie dragend ge-element node miste.
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vestig ik nog de aandacht op wat Kloeke NTg 47, 15 schreef: ‘Dat onder de 70
kaarten van de Taalatlas geen enkele wordt aangetroffen, die tot een wat duidelijker
illustratie kan dienen van de taalkundige stroming Zuid-Noord op Utrechts gebied,
kan daarmee samenhangen, dat de zuidelijke invloed zeer sterk is geweest.’ Dit
kan er echter ook op duiden dat er geen Brabantse expansie geweest is. Hetzelfde
meen ik trouwens te mogen opmerken bij H e e r o m a 132. Daar wordt ook gewezen
op het feit dat de Utrechtse invloeden in Holland nog relicten hebben gespaard, de
zuidelijke echter niet. Maar is er dan wel Zuidelijke expansie geweest? H e e r o m a
120 en 132 meent dan dat de kaarten bewijzen dat de verbrabantsing het eerst
begonnen is in de grote steden. Als de grote steden echter zijn voorgegaan, betekent
dit ook zeker geen versterking van de expansiegedachte boven de
taalbouw-verklaring. Kloeke drukte zich dan ook in Ts 54, 256 ten aanzien van de
Brabantse expansie zeer gematigd uit, door daarnaast ook andere factoren als
mogelijk te beschouwen. Terloops zien wij uit een opmerking van Kloeke in Ts 54,
262 ‘Toch zal het misschien voorzichtiger zijn om de “zuidelijke” invloed niet al te
consequent als “Brabants” te preciseren, omdat de resultaten van het
woordgeografisch onderzoek ook wel enigszins naar de Limburgse kant wijzen’,
hoe zwak ook hij de bewijskracht voor verscheiden hypothesen ziet. Ook het artikel
van K. Heeroma, De herkomst van de Hollandse diftongering, in Ts 57, 276 vlg.,
die de Brabantse invloed in het 17e-eeuwse Haags rechtstreeks aanwezig acht en
in het Amsterdams onrechtstreeks via het Utrechts, toont hoe onzeker de resultaten
zijn. Dat er nooit van een Brabantse expansie sprake zou zijn, valt natuurlijk niet te
veronderstellen. Op beperkt terrein is die wel aannemelijk. Mogelijk lijkt ze mij bijv.
bij stouw voor ‘troep’: een stouw kinders, een stouw biggen, enz. Dit woord komt
voor in het (Belgisch) Brabants, in de Antwerpse Kempen, westelijk Noord-Brabant,
stukken in zuidwestelijk Oost-Noord-Brabant en enkele plaatsen in Zeeland (vooral
op Schouwen, in oostelijk Zeeuws-Vlaanderen en ook in Ierseke, Colijnsplaat en
Oud-Vosmeer) en Over-Flakkee. Aangezien nu in de ME de Ooster-Schelde de
Schelde was, is het niet vermetel om in Zeeland aan in-
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vloed vanuit Antwerpen, dus Brabantse expansie, te denken, die dan, gezien de
sluiting van de Schelde sinds de 80-jarige oorlog en de scheiding tussen noord en
zuid, vóór het eind der ME gewerkt moet hebben. Voor andere voorbeelden zie men
Kloeke in Rhein. Vierteljahsbl. 17, 45 en L a n d h e e r , stelling V en VI. Voor de
achtergrond van de Brabantse invloed in Zeeland (indijkingen door Antwerpenaren,
vanuit Brabant gestichte kloosters en abdijen in Zierikzee, Middelburg en
Reimerswaal, emigratie onder de 80-jarige oorlog, Brabantse bouwmeesters voor
de kerken van Vere en Zierikzee en het stadhuis van Middelburg, tolvrijheid van
Bergen-op-Zoom door heel Zeeland) en wel zeer speciaal in Tholen en Overflakkee
zie men A. Weijnen, Betrekkingen tussen de Zeeuwse en West-Noordbrabantse
dialecten OT 7, 262 vlg. en A. Weijnen, Merkwaardige overeenkomsten tussen de
woordenschat der Zeeuwse eilanden en die van Brabant BMDC 6, 15 vlg.
De meeste kans op Brabantse expansie vertoont wel het zuiden. Over de
diftongering van ogerm. î en û spraken wij reeds. Stevens ziet een ‘Brabantse’
behandeling van ogerm. ai en au in het oude land van Loon; cfr. Loon 7, 9. In
Limburgs Haspengouw 1951, 263 wordt het bestaan van Brabantse expansie in het
Zuiden ook nog voor heden ten dage aangenomen. Dit is een gevolg van de centrale
positie van de Brabantse dialecten in Vlaams-België. Als voorbeelden van Brabantse
expansie in de Haspengouw noemt Stevens in Limburgs Haspengouw 1951, 258
vlg. de woorden tesneusdoek, maalneusdoek en kous. De eerste twee verraden
zich als vreemdelingen, omdat men in Limburg naas of naos verwacht, het laatste
moet ook vreemd zijn, aangezien men in en rond Tongeren in een oude weerspreuk
nog hoos heeft:
Sint-Gielis kump omgebloeëze
Verbiedt de strooë huu in de laaine hoeëze.

Binnen de grenzen van het oude hertogdom kan natuurlijk een mouillerende factor
als gevolg van de politieke eenheid werkzaam geweest zijn. Mej. Hol meent TT 5,
92 dat de Brabantse cultuur zich wel langs de steden zal hebben verspreid. Op deze
wijze verklaart zij dan ook relicten als bijv. het bewaard blijven van de slot-n en aalt
‘gier’ in de Belgische Kempen. Typisch Brabants is de verspreiding van
kaarskenspisser en kaarskenszeiker, waarschijnlijk ontstaan uit kaarskenspitser
afknijper van de wiek, voor ‘misdienaar’; cfr. LB 36, 53 vlg. Bij deze evident jonge
benaming is invloed van de Brabantse eenheid aannemelijk te achten. Hetzelfde
geldt voor suikerij of chicorée in de betekenis ‘paardebloem’, welke betekenis nog
niet bij
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Kiliaen voorkomt en thans Zuid-Limburg, Antwerpen, Brabant en Oost-Vlaanderen
bestrijkt; cfr. B l o e m n a m e n 158. Van dhr. Coehorst vernam ik dat het Venloos
ook het Brabantse houdoe kent. Pauwels constateerde VMVA 1957, 264:
‘Zuidnederlandse dialectkaarten wijzen vaak duidelijk op taalinvloed van Brabant
uit naar oost (Limburg) en west (Vlaanderen)’.

§ 152. Utrechtse expansie
Lit.: NTg 47, 11; P.J. Meertens, De taal van Utrecht in Hart van Nederland
1950, 128, 149; H e e r o m a ; HCTD 10, 113-184; P é e I 47-49; S a s s e n
339; N a a r d i n g ; K l o e k e 87 vlg.; A u s e m s ; DBNS 7, 18.
Als historische achtergrond van een eventuele Utrechtse invloed zie men het feit
dat het Sticht tot het midden van de twaalfde eeuw de machtigste staat van de
noordelijke Nederlanden was, zoals ook de bisschoppelijke residentiestad het verst
2

in cultuur gevorderd was (Post in De Kath. Enc. 23, 559). Voorts strekte zich de
geestelijke macht van de bisschop van Utrecht tot 1559 over bijna alle noordelijke
gewesten uit. Te memoreren vallen verder het feit dat Amsterdam zijn stadrecht
van Utrecht gekregen heeft en de belangrijke positie die Utrecht van de 10e tot de
13e eeuw als handelscentrum innam.
Waar het centrum van vele isoglossen, zowel in de provincie Utrecht als in
Zuid-Holland en aan de IJsel in Utrecht gelocaliseerd kan worden, is het verleidelijk,
in die gevallen aan Utrechtse expansie te denken. Deze wordt dan ook door
Heeroma, Kloeke, Naarding, Meertens en Ausems vlot aanvaard. Daarentegen
voelt D. Blok in BMNC 17, 26 niet veel voor Utrechtse expansie in Z.-Holland. Op
beperkt terrein spreekt het kaartbeeld echter soms vrij duidelijke taal; cfr. NTg 47,
11. Op kleine schaal is er dan ook wel aan Utrechtse expansie te denken. V a n
V e e n 98 ziet zulks bij garf, klaver en laag.
In Zuid-Holland ziet Heeroma met name Utrechtse (soms ook naast zuidelijke)
invloed bij het vocalisme van vuur, duur, steen, aa, brug, en reeds in de
Middeleeuwen bij -scop, botter en meister; voorts ook bij uur voor uier. In het laatste
geval is deze onderstelling ongegrond. In het algemeen zoekt Heeroma steun bij
het feit dat die als Utrechts veronderstelde vormen het eerst in de Hollandse grotere
steden verschijnen (H e e r o m a 120, 132) maar vooral voelt hij zich veilig waar hij
kan aantonen dat de betrokken vorm in de M.E. in Holland nog niet voorkwam, maar
wel in Utrecht; dit geldt bijv. voor vuur en steen.
Terwijl Meertens in OT 9, 93 vlg. de Utrechtse oorsprong van de u

A.A. Weijnen, Nederlandse dialectkunde

387
in bijv. rug in twijfel trok, heeft Van Haeringen in Museum 1936, 261 vlg. de hypothese
voor de uu bestreden. Heeroma's hoofdargument was geweest dat Holland geen
umlaut op lange vocalen kent en dat dus ook de uu (ui) in woorden als lui en kuiken
er secundair moet zijn. Maar afgezien of de praemis te handhaven is, is de
ontwikkeling van ogerm. eu fonetisch totaal verschillend, anders geconditioneerd
en chronologisch ervan onderscheiden, zodat het parallellisme te verwerpen is.
Trouwens hoe zou dan het grote aantal vuur-opgaven juist in Noord-Holland te
verklaren zijn?
De moeilijkheid dat blijkens de middeleeuwse kaartjes die zgn. Utrechtse expansie
niet voor de late ME kan hebben plaatsgegrepen, terwijl in die tijd Utrechts bloei
voorbij was, lost Meertens op met de vergelijking van een olievlek. Men kan trouwens
ook aan kolonisatie denken; cfr. § 19.
Vaak is Utrecht, bijv. door Kloeke en Heeroma, beschouwd als tussenstation van
zuid naar noord, o.a. bij de zgn. Brabantse diftongering (zie o.a. HCTD 10, 113 vlg.),
maar de zekerheid omtrent het niet-autochtone karakter in het noorden ontbreekt
meestal. Zie voor mogelijkheid van Utrechtse expansie bij de ao § 150, voor het
autochtone van de diftongering van de î en û in Utrecht § 151.
De Utrechtse expansie in noordoostelijke richting valt in de dialecten nog niet
onweerlegbaar af te lezen. Men vergelijke bijv. S a s s e n 339. Met name heeft men
gedacht aan de -ien-verkleinwoorden in het Noordoosten; cfr. K l o e k e 87 vlg. en
H o l l . E x p . 41 vlg. Maar naast een zwakke mogelijkheid van natuurlijk pas sinds
het midden van de 16e eeuw met Kloeke en Rakers te veronderstellen Hollandse
invloed moet men ook met een autochtone Oostnederlandse ontwikkeling rekening
houden en een expansie van de IJselsteden.

§ 153. Vlaamse expansie
Lit.: P.J. Meertens, Zeeuwse Taalgeogr. in: Hand. 16e Phil. congr. 1934,
34 vlgg.; P.J. Meertens, Het Vlaams karakter der Zeeuwse dialecten, OT
VI 39-45; K. Heeroma, Opmerkingen over de methode der expansiologie
in NTg 1939, 60; K. Heeroma, Hauptbewegungen im niederländischen
Sprachraum in Zeitschrift f. Mundartforschung Jhrg. XV Heft 2, 77 vlg.;
H.Q. Janssen, Verschil in taaleigen tusschen Zeeuwsch-Vlaanderen (4e
Distr.) en West-Vlaanderen nevens Overeenkomst van de
Zuid-Bevelandsche met het West-Vlaamsche in: Zeeland Jaarboekje
1852 115-128; HCTD 10, 113 vlg.
Territoriale, culturele, agrarische en economische feiten maken een Vlaamse
taalexpansie aannemelijk, een expansie die door Heeroma in
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HCTD 10, 113 vlg. tussen 800 en 1100 gedateerd is. Staatkundig was
Zeeland-Bewesterschelde vanaf 1018 tot in het midden der 14e eeuw met
Vlaanderen verbonden. De gehele middeleeuwen door heeft Zeeland dan ook
Vlaams recht gehad, ontleend aan de rechtsinstellingen van het Vrije van Brugge
en het Land van Waas. Vlaams waren de privileges van Westkappel en Domburg.
Vlaams ook was de organisatie van de Middelburgse koopmanshanze. Dat Vlaamse
recht strekte zich zelfs nog in Zuid-Holland uit, al was het er secundair, want eenmaal
gold het Friese recht blijkens de rond 800 opgetekende lex Frisonum tot aan het
Zwin. Vlaamse kooplieden zullen in die tijd zeker de omliggende streken bezocht
hebben, maar voor alles had de Vlaamse expansie een agrarisch karakter. Afgaande
op het verhaal van Alpertus Mettensis meent Heeroma reeds vanaf de 10e eeuw
Vlaamse kolonisten in Holland aan te treffen; als hoedanig hij de welgeborenen van
Gosses beschouwt. De steun die Heeroma voor deze veronderstelling meende te
vinden in het schependoms-erfrecht wordt door J.A.J. Jousma, Oudheid van
Vlaardingen 1947, 122 vlg. als te zwak afgewezen.
Uitgestrekte Zeeuwse grondgebieden zijn in de middeleeuwen voorts door Vlaamse
monniken bedijkt. Speciaal weten wij, dat de Cister-ciënsers van Duinen bij Veurne
en van Ter Doest bij Lissewege op Zuid-Beveland bedijkt hebben en het is heel
goed mogelijk, dat deze nieuw-bedijkte landen ook door Vlamingen bevolkt zijn. Al
vóór 1187 had Duinen landerijen op Zuid-Beveland, zelfs al voor 1165 op Schouwen
en Voorne, ja, de abdij van St. Bavo te Gent had al in de 10e eeuw bezittingen in
Zuid-Beveland. Van Vlaamse afkomst is ook wel de verering van St. Livinus in
Zeeland: de hoofdkerk van Zierikzee heeft hem tot patroon. Voorts zijn er rond en
na 1585 nog veel Brabanders en Vlamingen om geloofsredenen naar Zeeland
uitgeweken. Van Schelven biedt hiervoor gegevens en Meertens zegt: ‘Tegen het
eind der 16de eeuw worden de meeste Hervormde gemeenten, ook in de kleinste
dorpen van Zeeland, door predikanten van Vlaamse origine bediend’.
In aansluiting met dit alles nu mag men gerust wijzen op de grote overeenkomst
tussen het Zeeuws en het Westvlaams dialect. Het dialect van Kruiningen bijv. lijkt
volgens D e k veel meer op het Westvlaams dan op het Oudbeierlands. Dat speciaal
het oostelijk deel van Zuid-Beveland, juist het door Cisterciënsers bedijkt gebied,
sterk op het Vlaams lijkt (wij doelen hier o.a. op het bewaren van de slot-n in de
werkwoorden) had H.Q. Janssen al bijna een eeuw geleden geconstateerd (hij was
het ook die er op wees, dat er op Tholen een
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Vlaminghoek lag) en wat het Zeeuws in zijn geheel betreft denke men aan wgerm.
î die tussen twee lipmedeklinkers uu wordt, zoals in wuuf, puup, bluuve, de a, die
voor liquida tot ò wordt, de uitval van r voor s zoals in vos ‘vers’, dwas ‘dwars’, boste
‘barsten’ en het woord kachel of kachtel voor ‘veulen’, welke verschijnselen alle èn
Zeeuws èn Westvlaams zijn.
Gezien het feit, dat al deze verschijnselen verjongingen zijn en bijv. kachel een
romaans leenwoord (het komt van capitale) en zij zich soms juist tot de middeleeuwse
staatkundige grenzen van Vlaanderen of anders tot de grenzen van zijn invloedssfeer
uitstrekken, valt er voor de expansietheorie veel te zeggen. Voorzover de invloed
op territoriale factoren berust, dringt hij natuurlijk slechts door tot de grenzen van
het graafschap Vlaanderen. De invloed der kolonisaties kan zich echter verder doen
gelden. Voor ‘uier’ bijv. komt elder voor in een brede Westvlaams-Zeeuwse en een
smalle Hollandse kuststrook. Gezien nu het feit, dat hij elder voor secundair houdt,
omdat voor ‘uier’ eenmaal door heel Nederland *gieder-jader-jidder-geer-gier enz.
in gebruik moest zijn en elder aanvankelijk alleen ‘schapeuier’ betekende, hetgeen
nu nog bijv. in de Zaanstreek het geval is, maar in streken met grote schapenteelt
een betekenisverruiming onderging, gezien verder, dat de oudste opgave als helder
bij de Vlaming uit de 13e of 14e eeuw Jan Praet voorkwam en daarna pas in 16een 17e-eeuwse teksten verschijnt, meent Heeroma er Vlaamse expansie in te
moeten zien. Toch is dit niet noodzakelijk. Immers het is onvoldoende bewezen dat
*gieder enz. eenmaal zo ver verbreid moest zijn en bovendien komt elder ‘uier’ toch
ook over een groot Engels gebied voor, waardoor de onwaarschijnlijkheid van een
prioriteit van elder in het kustgebied verzwakt. Ook wordt Vlaamse expansie
aangenomen bij tarwe (NTg 35, 337 vlg.), speen (HCTD 10, 113 vlg.), stier (NTg
35, 337 vlg.), merrie (NTg 35, 337 vlg.) en busse ‘naaf’ (NTg 38, 43 vlg.). Als de
Vlaamse expansie zich tot aan het IJ uitstrekt, berust dit volgens Heeroma vooral
op economische verhoudingen.
Met grote waarschijnlijkheid heeft A. van Loey Bijdrage tot de kennis van het
Zuidwestbrabantsch in de XIIIe en XIVe eeuw (1937) Vlaamse invloed in westelijk
Zuid-Brabant, dus in de streek tussen Leuven en Aalst, reeds tijdens de
middeleeuwen, aangetoond. Hij constateert nl. aan de hand van middeleeuws
materiaal, dat dit dialect in zijn oudere gedaante bij het Limburgs aansluit en dan
dus bijv. tamelijk veel umlautsvormen en een palatale l heeft (men vindt er bijv.
gegreven ‘gegraven’, mening voor ‘maning’), maar vanaf circa 1300,
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dus nog zeer laat, naar Vlaams model wordt gewijzigd, zodat bijv. in de omgeving
van Brussel de umlauts-e's verdwenen zijn. Weliswaar vermeldt Van Loey, dat
misschien hierbij ook tevens van taalopbouw sprake is, doordat men het eigen
dialectische weert en een beschaafde veralgemeende taal nastreeft, maar de
typische verandering van oriëntatierichting is toch onloochenbaar en hier móét dus
ook wel van cultuurinvloed sprake zijn. Jan van Boendale is er trouwens het typische
voorbeeld van, hoe de Brabantse klerk naar Vlaanderen keek, dat reeds in de tweede
helft der 13e eeuw een hoge trap van beschaving had bereikt. Wanneer Van Loey
gelijk heeft, moet de Vlaamse expansie dus langer geduurd hebben dan Heeroma
meende. Leenen heeft o.a. voor de overgang van û > y en van al/ol voor dentalen
> ou ook aan Vlaamse expansie in Brabant gedacht; cfr. J. Leenen Kempische
dialecten in: Stan Leurs, D e K e m p e n 17 vlg. en HCTD 15, 347 vlg.

§ 154. Merovingisch-Karolingische expansie en Ingvaeonismen
Lit.: S c h ö n f e l d Inl. IX; Th. Frings, Die Stellung der Niederlande im
Aufbau des Germanischen 1944; F. Wrede, Ingwäonisch und
Westgermanisch in Zs. f.d. Maa. 1924, 270 vlg.; K. Heeroma, Iets over
de vroegste Ned. taalgesch. NTg 37, 1 vlg.; K. Heeroma, Ingwaeoons Ts
58, 198 vlg.; G. Gosses, Ingvaeonomany in: Album Baader 1938, 65 vlg.;
M. Schönfeld, Ingvaeoons NTg 39, 55 vlg.; K. Heeroma, Onl.
taalproblemen; K. Heeroma, De dialekten van Vlieland en Midsland NTg
1934, 24; G. Knop, Terschelling een Frankisch land met Friesche kolonies
OT 3, 97 en 117; K. Heeroma, De herkomst van het Midslands NTg 1935,
30 vlg.; K. Heeroma, De gm. eu in het Nederlands II Ts 65, 7 vlg.; L.E.
Schmitt, Die Stadt Groningen und die Mundarten zwischen Laubach und
Weser, in Zs. f. Mundartf. 1942, 134 vlg. H. Kuhn, Das Problem der
Ingwäonen in: Filologia Frisica Anno 1956, 1957, 15 vlg.; K. Heeroma,
Di Grenze des Friesischen in Festschrift L. Wolff, 33 vlg.
Er zijn taalverschijnselen waarvan het verbreidingsgebied zich beperkt tot ten hoogste
de kuststrook van Nederland en België, het noordelijk stuk van Duitsland, het Fries
en het Engels (soms ook de zuidelijkste gebieden waar Duits gesproken wordt).
Kloeke prefereert hiervoor de term Wasserkantenerscheinungen, maar sinds Wrede
is hiervoor ook de term ingvaeoons in gebruik.
Deze naam sluit aan bij de verdeling die Tacitus en Plinius van de West-Germanen
geven, nl. in (H)erminonen, Istvaeonen en Ingvaeonen. Tacitus, Germania cap. 2
noemt de Ingaevones proximi Oceani, vandaar de gelijkstelling: kustverschijnselen
= ingvaeonismen.
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Kaart 27 - Ladder

Het is gewenst, de kustverschijnselen te onderscheiden in relicten als de j van jij
en vernieuwingen als de n-uitval voor þ en s. Heeroma wil alleen deze laatste soort
als echte ingvaeonismen beschouwen.
Men moet echter ook duidelijk onderscheiden die ingvaeonismen die o.a. zogoed
als geheel Nederland en Noord-Duitsland beslaan, de ingvaeonismen in ruimere
zin (gemeeningvaeonismen volgens Frings) en die welke in Nederland tot een smalle
kuststrook beperkt blijven, de ingvaeonismen in engere zin (Frings'
kustingvaeonismen).
Onze echte ingvaeonismen zijn volgens Heeroma Onl. taalproblemen 285 vlg.
het talrijkst in N.-Holland benoorden het IJ en het Hogeland en het Westerkwartier
van Groningen. Drente kent er minder. S a s s e n
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Kaart 27a - Palatale vocaal in: schaap

327-330 zegt bijv. dat noch Z.O.-Drente nòch Z.W.-Drente uitgesproken ingvaeoons
geweest is. In Overijsel zijn er wéér minder. Voor het Gelders-Overijsels wordt DBNS
XI 23-25 daf < *daaf, etymologisch identiek met doof genoemd. DBNS XIII, 19 noemt
ook smöös in Overijsel. Ook is Wessermoeden (996 Wichmoet) bij Zutfen als
ingvaeoons te waarderen (DBNS XII 53). Zie voorts DBNS XII 49. Volgens Heeroma
TT IX 181 vindt men er wel veel ten Noorden van de Overijselse Vecht, maar weinig
ten zuiden. Op de Veluwe is als ingvaeonisme te beschouwen Sibenlo te Hardenberg.
Zuidelijker treft men de uitspraak van Andel als ael. In DB XIII 113-116 worden
ingveoonse namen als Havelte, Haatland bij Kampen en De Greente bij Kampen
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geplaatst tegenover De Greunte bij Meppel. Meer zuidelijk langs de kust treft men
er ook aan, zelfs in westelijk Noord-Brabant en rond Antwerpen; cfr. R. van Hasselt-A.
Weijnen, De plaatsnamen van Roosendaal (1948) 56-57 en A. Weijnen,
Klankhistorische discrepantie tussen dialect en toponiemen, MNLNA XXXIX 151-157;
klens komt ook in W.-N.-Brabant voor (DBNS 4, 101); stick komt in de ME ook in
Steenbergen voor; cfr. H e e r o m a 12. Ingvaeoons ei < egi, agi treft men aan in
Goerees eie, Overflakkees ei ‘eg’, wei ‘weg’ (cfr. Mnl. Wb. i.v.) en Noordhollands
Wadwaay. De M.E.-se vormen van het type sieu = zaaide wijzen ook op ingvaeoons
in het Z.O.Vl. (TT XVI 125-129). Zijn toe:n = teen te Huisseling (E l e m a n s 183),
fäm = meisje te Oerle (De Bont 277, § 338), en Oostnoordbrabants britse, hinkebritse,
henkebritse ‘hinken’ volgens de antwoorden op de Brabantia-Nostra-enquête VI vr.
8 te Borkel en Schaft, Luiksgestel, Bergeik, Leende, Heeze, Someren, Asten, Lierop,
Geldrop, Aalst, Strijp, Gestel, Eindhoven, Tongelre, Nunen, Son, Breugel en Best
(cfr. Mnl. Wb. i.v. bricke) wel als ingveonismen te beoordelen? Niet-ingvaeoons zijn
natuurlijk: Heemstede, Oud-Gest (op Wieringen) en Den Nul (ten Z. van Wijhe).Toen
Wrede de ingvaeonismen ontdekte, had hij eigenlijk alleen de zgn.
gemeeningvaeonismen op het oog, dus bijv. de uitval van n voor f (fimf-vijf), hij
tegenover er, de vorm is tegenover ist, het type gān tegenover het type gēn, het
ontbreken van het onderscheid van 3e en 4e nv. bij de pronomina ik en du, de
-er-loze vormen van de possessiva van de 1e en 2e pers. mv. Men zou ook bijv.
kunnen wijzen op mol tegenover moltwerf; cfr. R o u k e n s 386. Tot de
1
ingvaeonismen in engere zin behoren bijv. aa voor wgerm. ai en au (Haamstede,
klaver, aakster ‘ekster’; cfr. Toelichting op afl. II van TON, blz. 61), de door verkorting
uit deze aa ontstane a (met secundair: o) in ladder, palatale vocalen voor oergerm.,
æ:, nasaal-uitval voor þ en s, velare vocalen tussen w- en -rd (woerd, zwoerd) en
een aantal agrarische en terrein-woorden: doffer, drecht, enz. Zie voor meer
ingvaeonismen: S c h ö n f e l d IX; NTg 39, 55 vlg.; A. Weijnen, Een miskend
ingvaeonisme in TT I 73; Frings, Stellung 3; DBNS 4, 113 vlg.; Heeroma, Onl.
taalprobl. 285 vlg.; DBNS 4, 101; DBNS 6, 79 vlg. Ik wijs ook nog op de volgende
woorden uit T e r L a a n : mane ‘gemeenschappelijk bezit’, ‘gemeenschappelijke
handeling’, tjoud ‘slecht’ tjucht(sel) ‘troep’ en voorts op aveluinig met verwanten (cfr.
Ts 66, 313 vlg. en Ts 67, 41 vlg.), meer grenssteen (misschien althans; cfr. HCTD
18, 104), schraeke

1

Zie echter thans Foerste in BMDC 15, 3.

A.A. Weijnen, Nederlandse dialectkunde

394
2

‘schreeuwen’ (o.a. in Oosterhout), krocht (M. Schönfeld, Veldnamen in Nederland ,
186), zwijn (K. Heeroma, Andermaal varken, Ts 68, 180 vlg.), kies (A l b u m
G r o o t a e r s 112), loge ‘vlam’ (NTg 44, 107, Mnl. Wb. 4, 722, V a n W e e l 122,
B o e k e n o o g e n 584), snaar (T a a l a t l a s 5, 7).
Soms is voor de verbreiding van een bepaald verschijnsel over de kustgebieden
een toevallige verklaring te geven. Dat is het geval met de benamingen van de
‘keldermot’. Terwijl praktisch door héél Nederland benamingen voorkomen die met
‘varken’ verband houden, bijv. wildvarken, kelderzeug, zog, stekelvarken, keldermot,
everzwijn,

Kaart 28 - Woerd

vertonen (globaal genomen) Holland: pissebed, beddepisser en beddezeiker,
Friesland: stienkrobbe en noordelijk Groningen: muurloes. Een gebied dus eigenlijk
van negatieve eenheid. Terwijl wij nu verder opmerken dat de benaming met ‘varken’
alleen ontleend kan zijn met het oog op de grijze wilde varkens en niet op de
hedendaagse rose-gele - ook de keldermot is grijs -, staat het afwijken van de
kuststrook bij dit woord waarschijnlijk in verband met het feit dat er in praehistorische
tijden geen wouden en dus geen wilde varkens en
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trouwens ook geen tamme voorkwamen, waar èn de geografie èn de archaeologie
1
ook op wijzen . Maar dit pissebedden-geval is zeer exceptioneel.

Kaart 29 - Gaan

Wrede had al in 1917 betoogd dat het Noordduits nauwer bij het Engels en het
Fries dan bij het zuiden aansloot en toen hij in 1924 ontdekte dat die
kustverschijnselen ook in het uiterste zuiden terugkeerden, stelde hij de hypothese
op dat die kustverschijnselen een oudere fase vertegenwoordigden, die door een
uit het Zuidoosten komende, misschien Gotische, stroom doorbroken was. De
niet-ingvaeonismen hadden nl. vaak een parallel in het Gotisch. Bohnenberger heeft
in Teuthonista IV de theorie bestreden, vnl. hierop steunend dat de n-uitval in het
Zuiden een jongere fase vormde. Maar Brinkmann acht het bewijs niet overtuigend;
bovendien vervalt met dit ene feit nog niet Wrede's hele betoog; cfr. Ts. 71, 174.

1

G.G. Kloeke, De keldermot in: Ts 58, 109 vlg. Zie echter ook G.G. Kloeke in HCTD 12, 145
vlg.
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Terwijl Frings veel waarde hecht aan historische Ingvaeonen, neemt men toch
doorgaans aan, dat de indeling bij Tacitus er een is die religieuze volksverbonden
betreft en dat die reeds in Tacitus' tijd een historische antiquiteit was. Karsten wijst
er op dat de ‘ingvaeonismen’ veel verder voorkomen dan waar de klassieke schrijvers
het volk localiseerden.
Minstens in Nederland maakt het ingvaeoons wel enigszins de indruk van een
gebied, dat langzaamaan opgerold wordt.
Heeroma neemt, vrijwel zonder bewijs, aan dat praktisch ons gehele taalgebied
eenmaal een ‘ingvaeoonse’ taal heeft gesproken. In een artikel in het
Korrespondenzblatt des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung 1964, 22 wijst
hij erop hoe hiel, zocht en klaver vroeg-ingvaeoonse elementen tot in O. Vlaanderen
en Brabant vertegenwoordigen. Ook menen Th. Frings-E. Lincke, Ingwäonische
Wellen in: A l b u m B l a n c q u a e r t , 85 vlg. dat zij in hun artikel ‘Vom g, von seinen
Lantwerten und von germanischen Sprachlandschaften, in Rheinische
Viertel-jahrsblätter 20, (1955) 170 vlg. bewezen hebben dat het ingvaeoons eenmaal
tot Mainz gereikt heeft. Heeroma ziet NTg 37, 1 vlg., 9 vlg. het
ont-ingvaeoonsingsproces als een veld winnen van de Franken, en plaatst het tussen
ongeveer 800 en ongeveer 1200. Op het eind van de 7e eeuw is er echter al een
‘Frankisch’ offensief in noordelijke richting, dat Redbad Frisia citerior (Friesland tot
de Oude Rijn?) ontneemt; cfr. J.A.J. Jousma, Oudheid van Vlaardingen 1947, 136.
Als haarden ziet Heeroma Vlaanderen, Keulen (dat uitstraalde naar Utrecht, Tiel en
Dorestad) en Nijmegen. De wegen waarlangs de ont-ingvaeoonsing plaats had,
waren ontginning (Frings zegt dat het begon met de indijkingen), kolonisatie en
kerstening (A l b u m G r o o t a e r s 198). In Ontspoorde Frankiseringen, Ts 68, 81
vlg. verklaart Heeroma terecht allerlei onklankwettige vormen in het kustgebied als
hypercorrecte ont-ingvaeoonsingen, bijv. toon ‘teen’, roop ‘touw’, oot ‘wilde haver’,
teuve ‘ophouden’, beken ‘baken’, opdiemen, Noordhollands weiver, enz.
In een artikel Die Grenze des Friesischen, in Festschrift L. Wolff 33 vlg. zet K.
Heeroma uiteen dat hij bij de ingveonismen twee lagen onderscheidt. Jonger, maar
blijkens de gegevens van Gysseling toch ook al van voor het eind der 8e eeuw, zijn
de ontwikkeling van æ̂ tot ee en de ontronde umlaut in û > ŷ > î of ê (zie Mijzen in
N.-Holland). Van oudere tijd zijn de ontwikkeling au > aa en de mouillering (liever
zetacering) van k voor i, e, î, ê. Heeroma wijst erop dat in het noordoosten de
ontingveoonsing vroeger plaats heeft gegrepen dan in het Hollands. Vandaar dat
de jongere ingveonismen in het noordoosten
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onbekend zijn. ‘Das Kontinental-Ingwäonische östlich der Weser hat die
Delabialisierung offenbar nicht mehr gekannt’. Anders staat het met de oudere
ingveonismen. Men denke aan oostfaals ûtze, mnd. uze, (ags ȳce). Heeroma dateert
de ontingveoonsing van het NO rond 800, van het Hollands (en Oostfaals) rond
1000. Blijkens de inkomsten-registers van de abdij van Egmond moet in het
Noorderkwartier het ingveoons vóór de 13e eeuw sterk op de achtergrond geraakt
zijn; cfr. Ts 23, 102 vlg.
We zagen dus dat de Franken als veroorzakers van de ver-ontingveoonsing
beschouwd worden.
Het lijkt ons echter gewenst, zoals we nog in § 159 nader betogen zullen, met de
term Frankisch voorzichtig te zijn, aangezien achter die term lang niet altijd een
ethnisch begrip schuil gaat. Waarschijnlijk zijn de Thoringiërs en de Saliërs over
welke beide stammen we nog spreken zullen als niet-ingveoons te beschouwen,
maar zij vertegenwoordigen geen krachtige eenheden en het lijkt mij dan meer
1
gewenst, te werken met een Merovingisch-Karolingische machtsuitbreiding. ‘Het
is niet overbodig op te merken, dat de geschiedschrijvers in de Merovingische tijd
onze streken (d.w.z. N.-Brabant) niet tot Frankenland rekenden’, schrijft Boeren in
Brabantia 2, 137. De zgn. Frankische grafvelden die men in Nederland aantreft, zijn
dan ook niet Frankisch maar Merovingisch. Zie bijv. voor het Merovingische grafveld
te Casteren (gem. Hoogeloon) Brabantia 3, 46 en W. Glasbergen, Het rijengrafveld
te Broekeneind bij Hoogeloon (N.-Br.) 1955, voor dat te Alphen: A. Roes, De
Merovingische begraafplaats van Alphen (N. Br.) 1955 en voor dat te Bergeik:
O.K.W.-Mededelingen 1957, 530 en voorts voor Merovingische vondsten in
N.-Brabant: G.P.J. Bannenberg, Merovingisch aardewerk in Noord-Brabant BH IX
74 vlg. Hetzelfde geldt ook van de zgn. Franken die Holwerda van circa 550 tot 650
archeologisch aan de mond van de Rijn vond. J.A.J. Jousma, Oudheid van
Vlaardingen 1947, 68-69 vermeldt Merovingische vondsten in Naaldwijk en
Ockenburg.
Verschillende woorden die bijv. Heeroma Frankisch noemt: wage ‘knieholte’, rad,
enkel, kui, gavvel/gaffel voor ‘hooivork’, varken (K. Heeroma, Oostnederlandsche
taalproblemen 279-306; DBNS 6, 34) kan men dan ook beter niet Frankisch, doch
misschien Merovingisch-Karolingisch noemen. Dat kan ook gelden van type dorpel,
dat inderdaad in de Lex Salica als durpilo, duropullo, enz. voorkomt; cfr. OT 2,

1

Zie ook S l i c h e r v a n B a t h II 112 en BMDC 10, 43.
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52-55. Kan ook de klankovergang van intervocalische nd > n, rd > r, ld > l, die Van
Ginneken in OT 2, 26-28 Frankisch noemt, in dit verband gezien worden? Als
S a s s e n 339-340 Frankisch zegt, doen we eveneens beter, Karolingisch te lezen.
R. Bruch, A cheval sur la frontière linguistique: un circuit francique en Europe
occidental in Orbis 3, 34 vlg. localiseert op grond van archeologie, anthropologie
en dialect (o.a. ontstaan van stijgende diftongen uit ĕ en ŏ in open lettergreep voor
r + ploffer) een grote Frankentocht in West-Europa. Vermoedelijk kan men hier weer
veiliger aan Merovingen denken.
Of nu het ingveoons in z'n gehele ontstaan als een relictverschijnsel moet worden
beschouwd, is de grote vraag. In het algemeen zijn de ingveoonse vernieuwingen
niet zo vroeg geattesteerd. Ik geloof dat Foerste wel gelijk heeft, wanneer hij zegt
dat trouwens in het algemeen het Noordwestgermaans pas rond het eerste
millennium na Chr. zijn eigen vorm kreeg. ‘Von den ältesten englischen Texten
haben die anglischen zunächst noch die binnendeutsche Differenzierung, die
sächsischen dagegen von Anfang an nur die Einheitskasus’; W. Foerste, Einheit
und Vielfalt der niederdeutschen Mundarten 1960, 5 vlg. inz. 6.
Men kan dus met onderzoekers als Slicher van Bath in het eerste millennium met
enig recht van twee grote cultuurruimten spreken. Ten eerste was er de cultuurruimte
van het Noordzeegebied, die reëel was door de betrekkingen die alle op de zee
aangewezen Germanen met elkaar onderhielden, welke eenheid dan niet alleen
voor een groot deel met het ingveoons te identificeren valt, maar ook enkele
overeenkomsten van het Ingvaeoons met het Noordgermaans zou kunnen verklaren;
men zie hiervoor S c h ö n f e l d IV en voege aan de overeenkomsten ook Gron.
doen ‘dons’ en Fries dún ‘varkenshaar’ toe, die volgens DBNS 6, 87 aan het
Noordgermaans ontleend zijn.
Misschien moeten ook de Noormannentochten en Noormannen-vestigingen in
ditzelfde kader geplaatst worden. In 841 bijv. krijgt de Noormannenvorst Harald
Walcheren in leen; cfr. OT 6, 39. Over het optreden van de Viking Godfried zie men
2

De Katholieke Encyclopaedie XI 917. Hun activiteit treft men echter ook vaak diep
het land in. P. Peters OT 5, 377-378 onderstelt dat de flectievormen blaat, raat en
graat rond Leuven van de Noormannen afkomstig zijn. De zojuist genoemde
cultuurverbondenheid zou haar hoogtepunt bereiken met Kanoet de Grote († 1035),
maar met zijn dood hield de eenheid ervan dan ook meteen op te bestaan.
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In ieder geval is volgens H. Kuhn het ingvaeoons pas na de uitzwerming naar
Engeland ontstaan. Hij ziet er de uitwerking in van een Kultbund, waarvan de kern
in Z. Engeland lag.
Geleidelijk aan is er ten zuiden van deze Noordzeeruimte een andere cultuurruimte
actief geworden, die aanvankelijk Merovingisch en later Karolingisch genoemd kan
worden en steeds verder naar het noorden gedrongen is.
De bovengenoemde splitsing in gemeeningveoons en kustingveoons dient niet
in het kader van de oprolling gezien te worden. Men kan beter een dubbele splitsing
aannemen met een tussenperiode van enkele eeuwen. Ik meen dat Maurer de
eerste geweest is die van een splitsing in Noordwestgermaans en Zuidwestgermaans
spreekt. Later zijn Heeroma en Hammerich hem hierin gevolgd. Heeroma plaatst
die circa 200 v. Chr. en wil dan het Zuidwestgermaans min of meer gelijk stellen
met Herminoons. Circa 300 n. Chr. zou zich dan het Noordwestgermaans gesplitst
hebben in Ingveoons en Istveoons. Uit het laatste zou dan het Frankisch ontstaan
zijn. De archeologie meent trouwens ook dat de Istveonen de voorvaderen van de
Franken zijn; ze localiseert hen in Westfalen; cfr. Orbis 3, 35.
Aanvankelijk verdeelde Heeroma het Ingveoons in westelijk en oostelijk
Ingvaeoons. In Nederland zou dan, ook in de Romeinse tijd, aanvankelijk alleen
Westingveoons gesproken zijn (als kenmerk ziet Heeroma de overgang van chs tot
s). In de 4e en 5e eeuw zou er een oostingveoonse invasie gekomen zijn, die met
name aan Friesland zijn uitzonderlijk karakter gegeven zou hebben. Die
Oostingveonen waren dan de Sassen; zij zouden o.a. een sterke voorkeur voor de
umlaut en de mouillering voor palatale vocalen in beklemtoonde syllaben gebracht
hebben. Het merkwaardigst is dat het Sassisch dan uit zijn oorspronkelijk stamland
totaal verdwenen zou zijn en alleen als import in Friesland en Engeland zou bestaan.
Het Westingveoons stelde Heeroma gelijk met het Chaukisch. In A l b u m
G r o o t a e r s 195 wijst hij nog op vier schakeringen in het Ingveoons. Ten eerste
is er een hoofdindeling in zuidelijk en noordelijk, waarbij de grens ligt aan de grote
rivieren. In het noordelijke onderscheidt zich dan het Fries (als Oostingveoons) van
Holland en Groningen. Er zijn nl. ingveonismen die Friesland niet kent, bijv. ladder
(fri. ljedder), hiel, woert ‘mannelijke eend’ (fri. jerke); cfr. S c h ö n f e l d nr IX en NTg
39, 55 vlg. Het zuidelijke Ingveoons vertoont een splitsing waarvan de grens
ongeveer bij de IJzer ligt. Ik moge er in dit verband op wijzen dat ook N a a r d i n g
vóór de volksverhuizing een noordelijke dialectgroep
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in Friesland, Groningen, Drente (en misschien Noord-Holland) tegenover een
zuidelijke in de rest veronderstelt. Heeroma meende voor zijn theorie steun te vinden
in de archeologie. Het terpenonderzoek wijst nl. uit dat er ten tijde van de trek der
Angelen en Saksen belangrijke nederzettingen in het terpengebied zijn geweest die
door hun aardewerk en hun wijze van begraven verwantschap tonen met enerzijds
de Noord-duitse streken in de buurt van de Elbe, anderzijds met de Angelsaksische
nederzettingen in Engeland. Daarnaast zoekt hij bewijzen in het beeld van bepaalde
taalkaarten waarop de Noordoostnederlandse dialecten met uitzondering van
Noord-Groningen en het zgn. Stellingwerfs, maar mèt het Fries een andere vorm
hebben dan de rest van Nederland, een vorm die ook in het aangrenzende Duitse
gebied inheems is en voor Heeroma als betrekkelijk jong geldt. Hij wijst bijv.

Kaart 30 - Umlautisoglossen

op het kaartje waar de verbreiding van een aantal umlauten is aangegeven, nl. die
van ‘ganzen’, ‘voeten’, ‘geloven’, ‘zoeken’. Al deze umlauten dateren van circa 500
tot 1000, al wil dat niet zeggen, dat ze in 1000 al zo ver verbreid moeten zijn geweest
zoals dat heden ten dage is. Deze kaart ziet Heeroma als een volmaakt spiegelbeeld
van Oostingveoonse opdringing. Chronologisch is er dan weinig bezwaar tegen volgens Heeroma - om speciaal voor de oudere tijden aan de Sassen te denken,
later kan de uitstraling vanuit de oude bisschopsstad Bremen hier nog een rol
gespeeld hebben. De toestand in het zuidoosten wordt dan verklaard door expansie
vanuit de bisschopsstad Keulen, die eerst zelf door het verschijnsel veroverd moet
zijn. Met behulp van zijn indeling in Oost- en Westingveoons (of resp. Sassisch en
Chaukisch) heeft Heeroma een nieuwe theorie betreffende speciaal het Fries en
alles wat daarbij betrokken is, opgesteld,
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een theorie die hij later gewijzigd heeft en die nu ongeveer het volgende behelst.
Rond Christus' geboorte waren er in Nederland verscheiden stammen als
Batavieren, Kaninefaten, Friezen enz. Het Fries verschilde toen niet noemenswaard
van de andere dialecten. Vooral in zijn oudere studies legt Heeroma daar sterk de
nadruk op. Daaroverheen is eerst een Chaukische laag gekomen (het sterkst in
Groningen) in de eerste eeuwen na onze jaartelling en daarna een Sassische in de
vierde en vijfde eeuw. Deze laatste bracht in Friesland het ‘uiteindelijk cachet’, drong
niet in Holland door, maar was ook betrekkelijk sterk in Groningen aanwezig. Aan
het eind der Middeleeuwen is die daar echter door het Westfaals en Drents uit
1
verdreven. Het verschil tussen Noord-en Zuidhollands wil Heeroma dan ook nog
steeds niet verklaren met een sterk Fries substraat in Noord-Holland. Hij ziet het
Noord-hollands als zuiver Westingveoons en het Zuidhollands als verfrankischt
Westingveoons. De dialecten van Terschelling en Vlieland ziet hij evenmin als
oorspronkelijk Fries, maar als in oorsprong Hollands. Hij wijst nl. op de met Holland
gemeenschappelijke ontwikkeling van ae > E: en het ontbreken van vormen als pet,
reg, enz. in het Stadsfries. Ook Terschelling zou dan pas later, het eerst en het
volledigst op de hoeken, verfriest zijn.
Vooral Gosses heeft belangrijke argumenten te berde gebracht tegen Heeroma's
stelling dat het Fries eigenlijk pas in de tijd der volks-verhuizingen zijn huidig
(Oostingveoons of Sassisch) karakter gekregen zou hebben. 1e. De Friese terplaag
waaruit de bewuste Angelsaksische cultuurvoorwerpen te voorschijn zijn gekomen,
reikt nog tot midden in de zevende eeuw. De mogelijkheid is dus niet uitgesloten
dat ze uit Engeland afkomstig zouden zijn. 2e. De omwenteling in de dodencultus
heeft lang niet zo veel om het lijf als Heeroma probeert ervan uit te spelen. 3e.
Sassisch en Fries waren in die oude tijden zeer weinig gedifferentieerd, zodat
bewijzen van beïnvloeding moeilijk te leveren zijn. Van Giffen was in Jaarversl. v.d.
Ver. voor terpenonderzoek 9/10 (1925/1926), 26 op archeologische gronden
eveneens tot de conclusie gekomen ‘dat het verschil tusschen Friezen en Saksers
zoo al aanwezig, vooral in den lateren terpentijd slechts zeer gering is.’

1

Aanvankelijk heeft Heeroma aan een duizendjarige tweetaligheid van Sassisch (gewoonlijk
dus Fries genoemd) en Chaukisch in Groningen gedacht, waarna tenslotte toch weer het
Chaukisch overwonnen zou hebben. Hij heeft dit idee echter later weer opgegeven; zie voor
critiek ook Schmitt in Zs. f. Mundartf. 1942, 141-142.
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4e. Het is niet te bewijzen, dat de Oostingveoonse vernieuwingen in het westen
geïmporteerd zijn. Heeroma's umlautkaartje kan evenzeer op een Friese als een
oostelijke haard duiden. Ook had Heeroma ter illustratie gewezen op het Friese
snjeon voor ‘Zaterdag’, dat op de kaart pas een heel eind oostelijker in Duitsland
weer terugkeert, maar dit is een christelijk woord en zal toch wel niet van de heidense
Sassen zijn overgenomen. Ook W. de Vries heeft in V e r b r e i d h e i d hs. 5 het
snjeon-argument (en dat van middeweke op Schiermonnikoog) bestreden, aangezien
namen van zulk type gemakkelijk en overal kunnen ontstaan. Het umlautkaartje
verwierp hij als te toevallig en eveneens bestreed hij het argument dat Friesland
soms andere vormen heeft dan het Westingveoons. Ook Karsten bestrijdt in BMDC
2, 25 het snjeon- en middeweke-argument. 5e. Tenslotte verwerpt Gosses voor die
oude tijd de hele indeling in Oost- en Westingveoons, doordat hij aantoont dat alle
1
zgn. Westingveoonse vernieuwingen op één na óók Duits en pas heel jong zijn.
Later heeft ook P. Sipma, Een Angelsaksische invasie in Friesland? It Beaken 15,
162 vlg. weer deze invasie ontkend op grond van het feit dat de historie er geen
spoor van gevonden heeft en er geen Oudfriese naamstammen in Angelsaksische
vorm worden aangetroffen.
Heeroma's opvatting omtrent het Midslands is bestreden door Knop met een
verwijzing naar het Friese karakter van de landnamen en de echte volkse
woordenschat. Heeroma is daarop voor het Midslands in NTg 1935, 30 vlg. ver
geretireerd.

§ 155. Friezen
Lit.: C.B. van Haeringen, Friese elementen in het Hollands NTg 17, 1 vlg.;
C.B. van Haeringen, Sporen van Fries buiten Friesland Ts 40, 209 vlg.,
Ts 42, 266 vlg.; K. Heeroma, De dialecten van Vlieland en Midsland NTg
28, 24; G. Knop, Terschelling, Een Frankisch land met Friesche kolonies
OT 3, 97 en 117; K. Heeroma, De herkomst van het Midslands NTg 1935,
30 vlg.; H e e r o m a ; H u i z i n g a ; K. Heeroma, Ingwaeoons Ts 58, 198
vlg.; Een Friesch substraat in Noord-Hollands? 1942; Friezen, Saksen,
Franken 1947; Album Baader 65 vlg.; V e r b r e i d h e i d hs 1, 2, 4 en 5;
K. Heeroma, Oostnl. taalpr.; OT 2, 73 vlg.; V o l k s t a a l 119-153; TAG
64, 348 vlg.
Er zijn verschillende historische aanwijzingen dat het Fries eenmaal verder dan nu
gesproken is, zowel in oostelijke als in westelijke richting. Men heeft dan ook op het
voetspoor van Winkler allerlei taalverschijn-

1

Een vrij zwakke bestrijding van Gosses wordt beproefd door J.A.J. Jousma, Oudheid van
Vlaardingen 1947, 81-82.
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selen, vooral in het Hollands en Gronings, die ook Fries waren, als Frisismen willen
verklaren. Terecht is daar, ik meen het eerst door Van Haeringen, protest tegen
aangetekend. Een gedeelte van de parallellen toch kwam veel verder voor dan waar
met enig ander recht ooit Friezen konden worden aangenomen (cfr. ook NTg 39,
55 vlg.). Bij andere was er een chronologisch bezwaar; vaak kon nl. aangetoond
worden dat de ontwikkelingen te jong waren.
Men moet trouwens toch rekening houden met de mogelijkheid dat bepaalde
frisismen, bijv. in het Westerkwartier, geen relicten maar jonge insluipsels kunnen
zijn; cfr. o.a. BMDC 10, 6 en 34; V e r b r e i d h e i d . Naarding ziet TT IX 36 in een
Drents woord als doler een jong Fries insluipsel. Heeroma noemt heit ‘vader’, dat
buiten het Fries ook in de Stellingwerven en het Westerkwartier van Groningen
voorkomt daar ‘Een duidelijk geval van jonge Friese expansie’; cfr. NTg 52, 17.
Heeroma schrijft in O n t f r i e s i n g 38 vlg nog een aantal Friese elementen in het
Gronings aan jonger import toe bv. aind ‘eend’ (reeds voor 1400). In de 17e en 18e
eeuw drongen volgens hem in het Gronings binnen: *skûredore, jivver of jiffrauw,
joe in subjectsfunctie. Soms ook waren de verschijnselen niet volkomen gelijk.
Noordhollandse ee (ei of èè) voor wgerm. â kan nl. geen frisisme zijn, omdat het
Hollands niet de voor het Fries geldende verdonkering vóór nasalen heeft. Van
Haeringen, die overigens principieel alle woordcriteria verwierp, heeft toch een
aantal klankcriteria ongerept gelaten, maar die zouden bij nader inzicht ook nog in
tweeën te splitsen zijn, nl. in frisismen en ingveonismen. Hoewel ik niet wil beweren
dat de ingveonismen in Holland niet aan de Friezen kunnen worden toegeschreven,
zijn echter hoogstens slechts die verschijnselen bewijzend die alleen voorkomen
op die bodem die ook op niet-taalkundige gronden als Fries is te beschouwen, en
dus niet bijv. in het Engels waardoor ze als ingveonismen te bestempelen zouden
zijn. Zo komen dus op de eerste plaats in aanmerking om als frisismen te worden
1
beschouwd :
1) aa < wgerm. au; immers die is ook Oudfries en nog Hinlopens; uit Holland en
Zeeland zijn te vermelden: Kaag, Ekerslato, gae-wech, hae-meten, enz.;

1

Niet bijv. aa < ai (beter Ingvaeoons te noemen), oo in moot, toon, flikvlooien (door Heeroma
niet onverdienstelijk als ontspoorde frankiseringen beschouwd), ie of ee als umlaut van ô, û
(Ingvaeoons), ee voor wgerm. â. (zie voor critiek hiervoren), ks < chs (ook Engels), e < a
(beter ingvaeonisme te noemen; zie o.a. Museum 1936, 262), palatalisatie van k en g voor
beklemtoonde palatale vocalen (ook Engels).
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2) l < lv, bijv. in Gronings goul ‘golf’; cfr. K. Heeroma, Onl. taalprobl. 282;
3) e < u voor umlautsfactor, dus in breg, reg, enz.;
4) t < þ, bijv. in -terp-namen en til ‘brug’ (zie ook NTg 1944, 61 vlg.; til komt tot in
Zeeland, westelijk N.-Brabant en volop in Groningen voor);
5) ia < wgerm. eo; voorkomend in Oudhollandse namen en met later verlies van
i in het Gronings (BMDC 10, 19);
6) het woordtype arend voor ‘arend van de zeis’.
Zie voor ie < ai Karsten in BMDC 2, 20-21.
Letten wij nu eens op de historische fundering en wenden wij het eerst de blik naar
Groningen.
Ptolemeus noemt de Eems als de oostgrens van de Friezen en daarmee stroken
de berichten van Tacitus en Cassius Dio. Fries blijkt er haast de hele Middeleeuwen
door, hoewel in afnemende mate, de officiële taal geweest te zijn. Brouwer geeft in
DBNS 11, 97 een opsomming van Middeleeuws Friese teksten in Groningen. In
1385 nog wordt het verdrag tussen Fivelgo-Westerambt, de Acht Zijlvesten en de
Drie Delfzijlen in het Fries opgesteld. De willekeuren van Focke Ukena uit 1428 zijn
in het Nederduits opgesteld, maar de Ommelander afschrijver pleegt hier en daar
overzettingen in Friese klanken. Dit wijst er toch wel op dat die Ommelander
afschrijver zelf nog Fries gesproken heeft. De bevolking voelde zich dan ook in de
Middeleeuwen als Friezen. De opsomming van de Zeven Zeelanden van circa 1417
telt onder het vijfde Zeeland, dat door de gouwen tussen Lauwers en Eems gevormd
werd, ook Groningen. Het lied van Folkmer Allena zegt:
Groningen is een edle stad
Daar wahnen edelluyde binnen
Midden in Freeslant is se gesat.

en in het Wilhelmus blijkt Heiligerlee in ‘Vrieslandt’ te liggen:
Graaf Adolff is ghebleven,
in Vrieslandt in den Slach.

Het recht was er trouwens ook Fries.
In het voorafgaande noemden wij reeds enkele verschijnselen van het Gronings
dialect die als Friese relicten bestempeld zouden kunnen worden. Er zijn verder o.a.
door Klatter, Overdiep en Schönfeld een aanzienlijk aantal Fries-Groningse parallellen
in klankontwikkeling, woordenschat, woordbetekenis en woordfunctie, grammaticale
struc-
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tuur en syntaxis bijeen gebracht. Fries-Gronings zijn bijv. til ‘brug’, zijl ‘sluis’, finne
‘weide’, feit ‘bep. stuk land’. Fries en Gronings vertonen hetzelfde gebruik van
elliptisch mogen + over. Fries der mei k wol (graech) oer ‘dat bevalt mij’ is te
vergelijken met Groninger wendingen als: ik mag oareg laiver over hom as over
zien bruur, over dat gefiemel doar mag ik nou niet over. Opvallend, maar niet
onbegrijpelijk is, dat de frisismen in de Groningse toponymie talrijker zijn dan in het
dialect. Ze komen overigens over heel Groningen voor (Schönfeld merkt dit
uitdrukkelijk tegenover Huizinga op), hoewel in Westerwolde slechts sporadisch.
Het feit dat ze naar het Westen toe steeds in aantal toenemen (alleen het
Westerkwartier heeft het ook Friese enclitische er ‘hij’; zie verder H a n d l e i d i n g
3) pleit ook voor de Friese oorsprong. Onder de exclusivismen die de Ommelanden
met het Fries gemeen hebben, hoort ook de vaak voorkomende ie in open syllabe.
Die blijkt alleen in die woorden voor te komen die het Gronings (i.c. Noordhorn) met
het Fries gemeen heeft; cfr. V e r b r e i d h e i d hs. 1. Het relict-karakter van de hele
groep wordt nog duidelijker als men met Overdiep in V o l k s t a a l 146 bevindt, dat
in 1839 het Gronings nog sterker met de Friese woordenschat overeenstemde dan
thans. Kloeke heeft in T a a l l a n d s c h a p ook nog de vorm slèpt voor ‘slaapt’ en
de samenval van ā en â in het Gronings als frisismen verklaard. Heeroma verwijt
Kloeke in DBNS 7, 125 echter dat hij zich tot Nederlands materiaal beperkt heeft;
hij wil deze verschijnselen liever in Noordduits verband zien. Vlak daarna heeft G.G.
Kloeke weer in Een oud sjibboleth: de gewestelijke uitspraak van ‘heeft’ 1956, 58
Gronings het als een vermoedelijk Fries relict beschouwd.
Buiten Groningen en het noordelijkste deel van Drente is de Friese invloed in het
noordoosten van ons land zo goed als niet aan te wijzen. Urk bijv. kent wel Friese
voornamen maar in het dialect is niets Fries te ontdekken; cfr. K l o e k e 164. W. de
Vries nam in Verbreidheid hs. 2 een aantal frisismen aan in Drente en Stellingwerf.
Men zou echter uitdrukkelijk de frisismen van de ingveonismen moeten
1
onderscheiden, hetgeen bijv. niet gebeurt bij Rensink in DBNS 4, 120 vlg. S a s s e n
2
312 ontkent met name de verfriesing van Z.W.-Drente categorisch.
Naarding neemt vooral op grond van de namen in Drente en ook

1

2

Kloeke in TT 3, 1 vlg. wil repe - reep voor ‘ruif’ in Groningen behalve Westerwolde, geheel
Drente en noordelijk Overijsel tot Fries verklaren. Hij weet echter geen weg met de moeilijkheid
dat het type ook in oostelijk Noord-Brabant en Limburg voorkomt.
H i j s z e l e r had Friese inslag in Diever, Vledder en Leerbroek aangenomen.
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in Noord-Overijsel wel Friese elementen aan, maar ik krijg sterk de indruk dat hij
die als posterieur ziet. Hij onderscheidt ze trouwens niet duidelijk van de elementen
die hij Angelsaksisch noemt. Als parallellen haalt hij aan het Friese kloosterbezit in
Drente en Staphorst en enkele overeenkomsten in kerkebouw (in Anlo en Norg
heeft men zoals in Friesland torens met zadeldak, in N.-Overijsel klokkestoelen in
plaats van torens). Dit bewijst echter niet veel. Iets meer bewijskracht hebben wel
de Friese elementen in het Drentse recht, de in N.-Overijsel aangetoonde Friese
elementen in de vrouwenkleding, en de aldaar voorkomende stelpdaken en Friese
wijze van plaatsing van het vee, nl. met de kop naar de buitenmuur.
Erg voorzichtig dient men te zijn met de uitleg van het feit dat in de 13e eeuw
blijkens de inscripties van Housesteads op de Hadrianus-muren aldaar (Germani
cives Tuihanti cunei Frisiorum) de Tuihanti ingedeeld waren bij de Friese cohorten
der Romeinse bezettingstroepen in Engeland; cfr. N a a r d i n g 208.
Welke historische aanwijzingen zijn er voor dat de Hollanders, en misschien heel
vroeg zelfs de Zeeuwen, Friezen waren. Volgens Boor en Spade 2, 116 is er vlak
bij Vlaardingen in de bodem een Friese kolonie teruggevonden. Ten tijde van Dirk
III hebben er zich in de Riederwaard tussen Maas en Waal tegenover Vlaardingen
Friese kolonisten gevestigd; cfr. J.A.J. Jousma, Oudheid van Vlaardingen 1947,
137. Zeer belangrijk is de mededeling van de Annales Egmundani op het jaar 1167:
comitatum Hollandiae in duos populos plurimum diversos divisum, Holthlandensem
scilicet et Fresonicum... Cuius utriusque populi confinium et quasi divisio est villa
Egmundensis. De Kennemers voelden toen blijkbaar een scherpe tegenstelling
tussen Hollanders en Friezen, waartussen de grens bij Egmond lag. Voorts
beschouwt de vita S. Eligii van circa 650 de Friezen als de buren van de Vlamingen
en de Lamberti Annales spreken op 1071 over Fresiam, quae confinio est Flandriae.
Utrecht, Dorestad, Vlaardingen, Tiel en Rijnsburg worden in die tijd Fries genoemd.
Voor de literaire bronnen zie Gosses in Album Baader 67 vlg. De Friezen
beschouwden in de Middeleeuwen de zeven Zeelanden als het gebied van hun
stam (en daaronder valt ook West-Friesland; DB 14, 7 vlg.). De Lex Frisonum zegt
uitdrukkelijk dat het Friese recht tot aan het Zwin gold. Meyers kende hieraan sterke
bewijskracht toe. ‘Het is een verkeerde opvatting, dat het recht door de overheersers
werd opgelegd aan het overwonnen volk’, zei hij; cfr. BMDC 10, 64. Al de streken
tussen Vlie en Zwin worden in de Middeleeuwse geschriften dan ook geregeld Fries
genoemd. De eerste
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Hollandse graven heten comites Frisiae en de naam West-Friesland voor een deel
van Noord-Holland heeft zich nog steeds weten te handhaven. Het is echter bij vele
aanduidingen de vraag of de naam Friezen wel op grond van het ethnografisch
element gegeven werd. Hij kan ook aan politieke of militaire hegemonie te danken
zijn, maar het citaat uit de annalen van Egmond is zó toch niet te interpreteren.
Hoe lang het Fries dan in de streken gebleven zou zijn? Blijkens de Annales
Egmundani lag de grens in 1167 bij Egmond. Was het daar nog rond 1600? Valcooch
toch zegt in zijn Chronycke van Leeuwenhorn, voortyden ontrent der Sypen in 1599,
dat daar
noch huydens daechs alsoo wert ghesproken
Half Vries, half Engels by woorden ghebroken’;

cfr. B o e k e n o o g e n VI. Ik geef Heeroma echter toe, dat zo'n uitspraak weinig
zegt. In Brabant is mij ook geregeld verteld dat hortje ‘poosje’ en tementje ‘van
morgen’ Frans zijn, wat zeker niet zo is. Tenslotte hebben we dan nog het feit dat
Roemer Visscher Hy leut die 't leut, ick en leut naet een Waterlands barbarisch
spreekwoord noemt. Zie de critiek hierop van Heeroma in BMDC 2.
Al is het dus een feit dat steekhoudende historische argumenten gering in aantal
zijn, het kan toch moeilijk anders of de aa < au, e < u voor umlautsfactor, de t van
til, de Oudhollandse ia-namen en derg. die wij reeds bespraken en die in Holland,
ten dele ook in Zeeland voorkomen, moeten wel Friese relicten zijn. Van andere
ingveonismen als bijv. aa < ai en ts < g (Callantsoog) is dit althans mogelijk. Kloeke
geeft dan ook de gedachte aan een Fries substraat in Holland niet op; cfr. K l o e k e
175 (betreffende West-Friesland), 180 (betreffende Wieringen) en Ts 68, 154
(eveneens met betrekking tot Wieringen).
Toch weigert Heeroma nog steeds te geloven, dat er eenmaal ten westen van
het Vlie Fries gesproken zou zijn; cfr. K. Heeroma, Oostned. Taalprobl. (1951) 11;
NTg 37, 8; BMDC 2, 31. Omdat de Hollandse kroniekschrijvers in hun tijd de Friezen
achter de Rekere localiseren, zodat Egmond en Alkmaar erbuiten vallen en van de
andere kant het moderne Westfriese dialect - volgens hem - niets Frieser is dan het
Zaans, trekt hij in twijfel of die Noordhollandse ‘Friezen’ wel ‘Fries’ gesproken hebben.
Het is echter niet noodzakelijk dat het eventuele chronologische verschil van
ontfriesing zich ook in de intensiteit zou weerspiegelen. Wat Heeroma noordelijk
Westingveoons noemt, kan men misschien even goed Fries blijven noemen.
Heeroma blijft echter ook nog in Die Grenze des Friesischen in: Festschr. L. Wolff
33 vlg. het
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Fries slechts als een rest van het vroeger verder verbreide ingveoons beschouwen.
2

T e r L a a n XI heeft het bestaan van een Fries substraat in Groningen in twijfel
getrokken op grond van het schedelonderzoek van Nyessen en van het feit dat de
bisdomsgrens al rond 800 bij de Lauwerszee gelegen heeft, naar hij meent als
gevolg van de taalgrens. Daartegenin herinner ik aan een opmerking van
S c h ö n f e l d in BMDC 10, 2 dat het Fries van de Ommelanden vermoedelijk eerder
Ooster- dan Wester-lauwers Fries was.

§ 156. Chauken
Lit.: Ts 65, 7 vlg.; K. Heeroma, Chaukisch Ts 65, 265 vlg.; K. Heeroma,
De taalgeschiedenis van het oosten DBNS 2, 21 vlg.; K. Heeroma,
Oostnederlandse taalproblemen, Med. Kon. Ned. Ak. v. Wet. afd. Lett.
NR dl. 14, No. 18, 265 vlg.
In de Ingveoonse dialecten blijken een groot aantal vormen, soms met uitzondering
van het Fries, tot de Nederlandse kuststreken beperkt te zijn. Het zijn vnl.
boerenwoorden: bolle ‘stier’, motte ‘zeug’, koeze ‘kies’, til ‘stalzolder’, wiers
‘bijeengeharkt dijkje hooi’, ten dele terreinwoorden als horn ‘hoek’, zwaag
‘laaggelegen weiland’, zijl ‘sluis’. Heeroma beschouwt deze woorden (voor vormen
en klanken is hij in Ts 65, 266 vlg. niet zo beslist als in Ts 65, 7) als Chaukisch. Op
deze manier geeft hij een historische achtergrond aan wat hij vroeger westelijk
Ingweoons noemde. Terwijl enkele plaatsen bij de klassieken erop schijnen te wijzen
dat er Chauken in Groningen gewoond kunnen hebben (DB 14, 1 vlg.), meent men
de Chauken ook archeologisch hun plaats te kunnen geven en stelt hun immigraties
in de eerste eeuwen van onze jaartelling. Zodoende ligt deze periode tussen een
oudere van Bataven, Kaninefaten en Friezen van het begin der jaartelling (uit welke
tijd Heeroma duur ‘stier’ en waard ‘mannelijke eend’ ziet) en de latere Sassische
immigratie.
Heeroma neemt ook Chaukisch in het huidige Fries aan. Hij ziet die Chaukische
elementen trouwens in heel Noord-Nederland ten noorden van de grote rivieren en
in het Zeeuws.
Ludwig Schmidt is echter de overtuiging toegedaan dat de Chauken bij de vorming
van de stam der Saksen het hoofdaandeel toekomt; cfr. BMDC 10, 42. Dan wordt
het wel heel moeilijk, ze in de huidige dialecten nog te willen onderscheiden.
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§ 157. Angelsaksen
N a a r d i n g gebruikt geregeld de term Angelsaksisch, wat hij dan (soms) gelijkstelt
met littoraal, en wil dan speciaal in Drente een Angelsaksiche of littorale of Friese
invasie zien. Dit blijft te vaag; zie ook hierachter § 158. N a a r d i n g ziet verder deze
elementen in de toponymie, de (betrekkelijk late) patronymica op -ing (N a a r d i n g
109 vlg.), en in het dialect. Het woord störk uit de Stellingwerven en het
aangrenzende Drente ziet hij niet als Duits maar als Angelsaksisch (ags. storc, eng.
stork; N a a r d i n g 155). De tijd van de immigratie stelt hij van de 3e t/m de 10e
eeuw; bij een andere gelegenheid trekt hij die in onrechtstreekse vorm tot heden
door, inzoverre zich nu nog Groningse geslachten in Drente vestigen. De historische
achtergrond blijft vaag. Niet overtuigend is zijn bespiegeling (blz. 199-200) omtrent
de sporen van de littorale elementen in het karakter van de Drenten, inzoverre de
ingeboren boeren op heersen georiënteerd zijn. Wel zijn er Friese elementen in het
Drentse recht, maar het wordt niet duidelijk of die nu van Friezen of Angelsaksen
afkomstig zijn. ‘De Drentse geschiedbronnen bewaren nog onbetwijfelbare sporen
van (Angel)saksische groten’, zegt N a a r d i n g 21 voorts, maar hij laat zo weer in
het midden of het op Angelsaksen dan wel Saksen wijst. Enige vastheid wordt
geboden door de archeologie. Zoals er in Friesland Angelsaksische archeologische
sporen zijn aan te wijzen (zelfs Gosses Ingvaeonomany in Album Baader 65 vlg.
geeft dit toe), zijn er ook in Drente; cfr. N a a r d i n g 18 vlg. Maar in de taal zie ik
behalve in genoemd störk niet veel duidelijke aanwijzingen. Trouwens de betekenis
dezer archeologische sporen (o.a. een nieuw poverder huistype) is overdreven; cfr.
P. Sipma, Een Angelsaksische invasie in Friesland? in It Beaken 15, 162 vlg.

§ 158. Saksen
Lit.: M. Schönfeld, Saksen en Saksisch NTg 1946, 110-112; S l i c h e r
v a n B a t h ; Slicher van Bath, De Saksen, in BMDC 10 blz. 3 en 37 vlg.;
H.J. Moerman, Het Saksenvraagstuk in Versl. en Med. v.d. Ver. tot beoef.
van Overijsselsch Regt en Gesch., 64ste stuk, 2e Reeks 40e stuk, 25 vlg.
Halbertsma, Winkler, Te Winkel en Van Ginneken hebben de betrekkelijke eenheid
die onze noordoostelijke dialecten heden vormen, aan de Saksen willen toeschrijven.
Dit is inderdaad niet geheel doordacht geweest. Kloeke heeft al vroeg de
onderstelling uitgesproken
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dat verscheiden van de betrokken isoglossen die in de buurt van de IJsel lopen,
slechts enkele eeuwen oud zijn en door westelijke stromingen in het leven zijn
geroepen. Voor de old-oud-isoglosse is dat vrijwel zeker. Maar voor andere op
dezelfde plaats lopende isoglossen staat dat niet zozeer vast. De isoglosse van de
t voor de 3 personen mv. o.t.t. schijnt in de ME vrijwel op dezelfde plaats gelopen
te hebben als nu en we hoeven dan ook beslist niet aan te nemen dat ze in de tijd
daarvoor geleidelijk aan opgeschoven zou zijn. Dat wil echter nog niet zeggen dat
we aan de Saksen behoeven te denken, zeker niet aan de stam. Immers de
archeologie heeft de knobbelpotten of bulturnen in Nederland enerzijds alleen kunnen
aanwijzen in Groningen, Drente en sporadisch in Overijsel (It Beaken 15, 188)
anderzijds echter ook in Friesland, en de bewuste in Engeland en aan de
Beneden-Elbe voorkomende kruisvormige mantelspelden met gestileerde dierkoppen
alleen in Friesland en (éénmaal) in Drente. De Saksen zijn in Groningen stellig niet
algemeen geweest. Daarmee stemmen overeen toponiemen als Saaxum nabij
Oldehove en Saaxumhuizen onder Baflo als opvallende nederzettingen in een
niet-Saksische streek. Van Giffen meent dan ook dat geen enkele Kern-Sakser de
oostgrenzen van ons vaderland is overgetrokken (N a a r d i n g 17) en zo is eveneens
Slicher van Bath op historische gronden tot de ontkenning van de Saksen in
Oost-Nederland gekomen. Hij wijst er trouwens op dat die knobbelpotten en
mantelspelden ook buiten het als Saksisch veronderstelde gebied voorkomen. De
zgn. scramasaxen of Saksenzwaarden, die tweemaal in Oost-Nederland zijn
aangetroffen, zijn evenmin typisch Saksisch; cfr. S l i c h e r v a n B a t h 131-135.
Bij J.A.J. Jousma, Oudheid van Vlaardingen 1947, 81-83 worden die knobbelpotten
en fibula's weer Angelsaksisch genoemd.
Er zijn hoegenaamd geen historische bronnen die ons inlichtingen over Saksen
in Nederland verschaffen. Altfried schrijft in de 8e eeuw dat Lebuinus naar de
IJselstreek gaat, waar de Franken en Saksen aan elkaar grenzen: in confinio
Francorum atque Saxonum secus fluvium Isla. Toch kan zoiets m.i. alleen bewijzen
dat bedoelde streken toen gerekend werden tot het Saksische stamverband te
behoren maar niet dat er Kern-Saksers gezeten hebben. S l i c h e r v a n B a t h
130 wijst erop dat Karel de Grote nooit met zijn legers naar Oost-Nederland is
getrokken om de Saksen te bestrijden. Slechts één keer is er een Saksisch leger
bij Bocholt op de vlucht gedreven. Zo meent Van Giffen ook, dat opneming van de
Drenten in de Saksengroep een gevolg is van ethische gelijkschakeling en niet van
ethnologische saam-
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horigheid; cfr. N a a r d i n g 17. Zie voorts ook J. te Winkel, Uit de gesch. der Ned.
taal (1901) 10-11.
Toch zijn er een aanzienlijk aantal taalverschijnselen waarin Noordoost-Nederland
zich aansluit bij Westfalen, soms zelfs bij Oost-Friesland en andere streken van
Noord-Duitsland, soms ook bij delen van Engeland. Slicher van Bath wil dat verklaren
als een gevolg van de Hanze en Heeroma schuift vrijwel alles op rekening van zgn.
West-faalse expansie. In § 149 hebben wij echter Heeroma's betogen gecritiseerd
en in het algemeen merken wij trouwens op dat die late oostelijke invloeden ons
onwaarschijnlijk lijken als het gaat over toponymische elementen (bijv. -ink, dat ook
in Westfalen en oostelijk Engeland voorkomt) of termen uit het agrarisch bedrijf als
1
stender ‘opstaande paal in de deel’ of breede. Ik kan mij trouwens ook moeilijk aan
de indruk onttrekken dat de eenheidspluralis op -t heel oud moet zijn; cfr. os. bindad,
ofr. bindath, ags. bindad.
Ik zou nu echter toch nog niet met Schönfeld tot de term Saksisch besluiten.
Terecht wijst Slicher van Bath erop dat het ook nog niet zo zeker is of de Westfalen
wel Saksisch zijn en dat de Oostfriezen het zeker niet zijn. Ik geloof dat in ieder
2
geval naast de Saksen andere stammen: Tubanti bijv., *Trihanti en misschien
Chamaven (dan is ook het westelijker voorkomen van bijv. brink en stroe beter te
verklaren) genoemd moeten worden. Zeker lag er reeds in praehistorische tijden
aan de IJsel een grens. De praehistorie bewees ‘dat Nederland, wat de cultuur der
urnenvelden aangaat, moet worden verdeeld in een zuidelijk en oostelijk gebied,
die worden gescheiden door de Gelderse IJsel’ (Algemene Geschiedenis der
Nederlanden I (1949) 77).
Van Ginneken heeft gedacht, in onze dialecten aanwijzingen te vinden voor een
Saksendoortocht, dwars door Nederland heen (OT 2, 1 vlg.; OT 2, 289 vlg.; R a s
e n T a a l ; OT 7, 112-113). Hij deed dit op grond van de voorkeur in in- en auslaut
voor ps boven sp in woorden als gesp, rups, wesp, berispen en derg. Die voorkeur
voor ps trof hij in ons land aan in een brede strook welke dwars door ons land vanaf
Salland naar Oost- en zuidelijk West-Vlaanderen loopt en voorts in Engeland en
Neder-Duitsland. Maar de voorbeelden waarvoor Van Ginneken de
buiten-Nederlandse parallellen geeft (berispen, gesp, wesp en

1

2

Moerman wijst ook, zij het met enige reserve, op kate, sol ‘kuil’, tie ‘vergaderplaats’; voorts
op es, brink en stroet-stroe-stroot ‘natte plek’, ‘moerassig bos’; brink en stroe komen echter
westelijker dan de IJsel voor, Zie ook S l i c h e r v a n B a t h 105-107 en 110 vlg.
Zie hiervoor OT 1, 84-86.
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rups) hebben alle als oorspronkelijke verbinding de ps of fs (en dus niet de sp).
Vandaar dat het parallellisme met het Engels niet geheel opgaat en het feit, doordat
het dus geen vernieuwing betreft, weinig bewijskrachtig is. Daar Van Ginnekens
hypothese verder niet door historische bewijzen geschraagd wordt, kan ze beter
vervallen. In Engelsch en Nederlandsch in Ts. v. taal en letteren 27, 304 vlg. heeft
hij een doortocht van Saksen (of Angelsaksen) ondersteld op grond van het feit dat
zich de velaren soms tot labialen ontwikkelen in velaire omgeving en tot palatalen
in palatale omgeving zowel in het Engels als de Nederlandse dialecten, maar ook
hier is het bewijs niet dwingend.
Over het Saksische element in Friesland zie men § 154-155. Men heeft ook bij
Rijnsburg aan de mond van de Rijn een Saksische nederzetting gevonden; cfr. NTg
37, 7. Zie ook J.A.J. Jousma, Oudheid van Vlaardingen, 1947, 68 en 81.

§ 159. Franken
Lit.: P.C. Boeren, Het probleem van de Salische kolonisatie BMDC 10,
47 vlg.; J. Lindemans, De Frankische kolonisatie in Brabant 1939.
Frankisch, Merovingisch, Karolingisch 1965.
De term Franken is langzamerhand volkomen onbruikbaar geworden o.a. doordat
hij in het eerste millennium vaak van betekenis veranderd is. Nadat S l i c h e r v a n
B a t h in zijn toponymisch gedeelte geregeld met de term Frankisch gewerkt heeft
(en wel wat luchtig als men daarmee zijn gereserveerdheid tegenover de term
Saksisch vergelijkt), blaast hijzelf in deel II 112 eigenlijk weer alles omver met te
zeggen dat men in de meeste gevallen beter niet van Frankische invloed, maar van
invloed van de Karolingische cultuur kan spreken.
De term Ripuarisch duikt niet op voor de 8e eeuw (Boeren a.a. 47). In de vierde
eeuw worden er echter meer dan eens Franken of Saliërs in onze gewesten
genoemd; zie B.H. Stolte, De gegevens der antieke schrijvers over de Franken en
hun interpretatie, in MNLNA XXXVII, 1 vlg, en B.H. Stolte, Deusone in regione
Francorum, Ts voor geschiedenis 1957, 76 vlg.
Om vaste grond te krijgen beproeft Boeren de geschiedenis van de Saliërs te
beschrijven. Wat we met zekerheid weten, is dat Zosimus ze in 341 vanover de Rijn
in Batavia laat binnenvallen. Daarna localiseert Ammianus Marcellinus ze in 358 in
Toxandrië. Tenslotte deelt Gregorius van Tours mede dat ze door Thoringia naar
Toxandrië getrokken waren. Boeren tracht nu, wat gewrongen, de berichten van
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Zosimus en Gregorius met elkaar in overeenstemming te brengen door tot de civitas
Batavorum ook het noordelijkste deel van Noord-Brabant en Limburg te laten horen,
zodat ze in ieder geval niet ten N. van onze grote rivieren gezeten hoeven te hebben.
Toxandrië localiseert hij dan op grond van zijn bronnen in de Meierij en noordelijk
Belgisch Limburg (Tessenderloo) en door na te gaan waar het Salisch koningsgoed
lag, bewijst hij dan dat ze oorspronkelijk alleen in Belgisch-Limburg en het zuidelijkste
gedeelte van de Meierij (Acht Zaligheden) gevestigd zijn geweest. Blijkens dat
Salische koningsgoed moeten ze dan het eerst doorgetrokken zijn naar Brabant en
zuidelijk Oost-Vlaanderen tot de Dender. Hij ontkent echter tegenover bijv. Lindemans
uitdrukkelijk dat ze verder in Oost-Vlaanderen te vinden zijn. Wat daar Frankisch
lijkt, is Merovingisch en daar pas vanaf 460 aan te wijzen. Het door Gregorius
vermelde Dispargum = Duisburg ligt ook in dit oud-Salisch gebied. Maar het
cartografisch beeld daarvan is in de dialecten moeilijk terug te zien. Ch. Verlinden,
Frankische vestiging en taalgrens BMNC XI plaatst de kolonisaties der Franken
bijzonder laat. Hij meent dat ze van het oosten gekomen zijn. Het is volgens hem,
verkeerd te menen, dat ze rond 388 dicht bij het Kolenwoud gewoond hebben. Ook
de Salische vestiging in het gebied van Cassel-Boulogne is niet zo oud. Niets pleit
ervoor dat de Saliërs zich in België vóór het midden der vijfde eeuw gevestigd
hebben.

§ 160. Andere stammen
Enkele bronnen verschaffen aanwijzing voor de localisering van de Chamaven.
Eunapius laat ze vlak bij de Bataven wonen, en volgens Tacitus' Germania 34
grenzen ze met de Angrivarii aan de Friezen. Ook de Ewa Chamavorum toont dat
ze rond 800 in nabuurschap of vermenging met Friezen en Saksen geleefd hebben;
cfr. DB 14, 6 en S l i c h e r v a n B a t h II 124. Dit zijn wel erg zwakke gronden om
met Te Winkel's C h a r a k t e r i s t i k 2 het Noordwestveluws Chamavisch te noemen.
Het is trouwens even goed mogelijk dat de naam van de gouw Hamaland in de
Achterhoek nog een herinnering aan deze stam bevat.
Aan de Warnen, die in de 6e eeuw een rijk aan de mond van de Rijn hadden,
schrijft Van Ginneken in OT 2 11 vlg. op wankele gronden bepaalde
dialectverschijnselen toe. Heeroma ziet ze in BMDC 2, 28-29 meer in het algemeen
als Oostingveoonse elementen.
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§ 161. Vooringveoons
Op zo goed als uitsluitend taalgeografische argumenten zou men er dan tenslotte
toe kunnen komen om enkele kennelijk on-ingveoonse verschijnselen, die ook
moeilijk als Frankisch of Merovingisch of Karolingisch te beschouwen zijn, als
vooringveoons dus ook voor-chaukisch te interpreteren. K. Heeroma,
Oostnederlandse taalproblemen 292 doet dit met vool. Ik denk ook aan andere
woorden zoals zeug met oude u in open lettergreep, die bijv. in de omgeving van
Egmond, aan de Rijnmond en op Goeree en Schouwen, de oudst-bewoonde
gebieden van de kuststreken, niet-gepalataliseerde vocalen hebben; cfr. OT 7, 275.
Heeroma wijst in A l b u m G r o o t a e r s 194 voorts op duur ‘stier’ en type waard
‘woerd’. Zie ook TON, Toelichting bij krt 1-10, 70.
Als stammen die deze taal gesproken hebben, ziet Heeroma de Germanen die
de Romeinen hier aantroffen: Kaninefaten, Friezen, Bataven.
Aan het begin van onze jaartelling worden ook Tungri vermeld. Zij woonden in
een groot zuidelijk gebied maar blijkens de archeologie komen ze ook op de Veluwe
en in Utrecht voor. Dit klopt met hun toponymische sporen (Tonger-namen). Zijn zij
identiek met de Thuringi, die voor de vierde eeuw in onze streken vermeld worden?
Opvallend is dat de urnencultuur uit de streek waar de Tungri gewoond moeten
hebben, naar Midden-Duitsland wijst; cfr. J.H. Holwerda-R.R. Post Geschiedenis
van Nederland I 1935, 49-50, BMDC 10, 49, A. Weijnen, De dialecten van
Noord-Brabant 1952, 37, A. Weijnen, Het voetspoor der Tongeren PL 85, 731-733.
Zie ook nog J. van Ginneken, Onverwachte Oud-Nederlandsche aansluitingen OT
2, 1 vlg., waar een poging wordt gedaan, ze dialectologisch terug te vinden.
In Nederlandsche taal- en cultuurrelicten uit den steentijd OT 8, 129 vlg. doet J.
van Ginneken een overspannen poging om relicten van vóórindogermaans substraat
in het Nederlands aan te wijzen. In W a t e r l a n d XX en § 8 bracht hij de betekenis
van kamer ‘pronkbed’ te Marken, kamer ‘provisiekast’ te Volendam en genacht
zegge ‘afscheid nemen voor enkele dagen’ in Volendam en op Marken in verband
met het oude moederrecht.
Volledigheidshalve vermeld ik nog dat we de Liguriërs, althans op grond van
Avienus' gedicht, eigenlijk de enige historische bron die ervoor in aanmerking komt,
niet in Nederland mogen localiseren; cfr. J.A.J. Jousma, Oudheid van Vlaardingen
1947, 5 vlg.
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§ 162. Romeinse invloeden
Lit.: R o u k e n s ; W. Roukens Limburgia Romana in Album Verdeyen 317
vlg.; W. Roukens, De Limburgse volkstaal (1943); Th. Frings, Germania
Romana 1932; P.L.M. Tummers, Romaans in Limburgse Aardrijkskundige
namen 1962.
Het feit dat de Romeinen meer dan drie eeuwen rond Christus' geboorte in ons
vaderland gevestigd zijn geweest en dat het christendom in het zuiden reeds in de
laatste eeuw der Romeinse overheersing was doorgedrongen, heeft een intense
Latijnse invloed op de taal ten gevolge gehad. Het is heel begrijpelijk, dat er in het
noorden minder sporen van Romeinse invloed aanwezig zijn dan in het zuiden en
in Zuid-Limburg wel de meeste. Daar immers was het Romeinse kolonisatiegebied
bij uitnemendheid. Dat bewijzen de opgravingen, dat leidt men ook nog af uit de
aan Romeinse vormen herinnerende aard van de Zuidlimburgse hoevenbouw, welke
tot even benoorden Roermond voorkomt.
Het is echter bijzonder moeilijk om uit te maken of de betrokken woorden nog
tijdens de Romeinse occupatie ontleend zijn en daarna zijn blijven hangen, dan wel
of ze na de val van het Westromeinse rijk binnengedrongen zijn en dan beter
romaans of proto-frans genoemd kunnen worden.
Een voorbeeld van geringe verbreiding van een Romeins leenwoord zien men in
kanjel, kandjel, kandel, kal < Lat. canalis, o.a. in de betekenis ‘goot’; cfr. R o u k e n s
121. Het woord komt alleen voor in Zuid-Limburg ongeveer tot Venlo, verder nog in
Heien en Arcen, beide in Limburg en in een aangrenzend Duits gebied. Overigens
is in Nederland goot of riool in gebruik. Voorts vermeldt Heeroma in A l b u m
G r o o t a e r s 195 als zuidelijke oude Latijnse ontleningen: pepel, kouter en prater.
R o u k e n s 162 vlg. toont afstammelingen van Latijns aulla in Limburg van Mheer
tot Maashees, in Budel, Boekel en Vlijmen en op het terrein van de toponymie zelfs
tot Nijmegen toe. Het woord aat of aach, dat in het Land van Eupen en Zuid-Limburg
ongeveer tot en met Stein bekend is, is afkomstig van Latijns aquaeductus en
betekent o.a. ‘afvoerbuis’; cfr. R o u k e n s 124.
1
Sommige woorden zijn echter veel verder verbreid, bijv. put , dat geheel Nederland
beslaat op Friesland na, waar evenals in het Noordduits: zood (Fries: saed) gezegd
wordt. Zo heeft voor zaterdag ook heel Nederland zaterdag, maar Friesland snjeon
of zonavond. Waar nu zood en zonavond duidelijk Germaanse woorden zijn (zood
hangt met

1

Cfr. W. Peszler, Plattdeutscher Wort-atlas von Nordwestdeutschland 1928, 24 vlg.
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zieden samen) en put en zaterdag respectievelijk op Latijns puteus en saturni dies
teruggaan, vindt men op het eerste oog de toestand vrij duidelijk. Zie echter § 154.
Andere Latijnse leenwoorden met verre verbreiding zijn buiten de ook in het AB
algemene als muur, poort, kelder, koken, keuken, molen, trechter, ketel, spieker
(cfr. R o u k e n s 124 vlg.; BMDC 12, 15-19), aker (tot in de Achterhoek en Friesland;
cfr. R o u k e n s 169; men bedenke dat Heerlen Romeinse pottenbakkerijen had),
het znw. schamel (zie T e r L a a n en WNT i.v.).

Kaart 31 - Put

Een merkwaardige verbreiding vertonen wijer en wouwer voor ‘vijver’. Men kent
het type in Limburg, het noordoosten (zie ook J. Naarding, Weiert-Perk-Palts, DBNS
6, 1 vlg.; D u m b a r 42 noemt ook wijer voor Twente) en in Noord-Brabant. Kan dit
voorkomen in Noord-Brabant samenhangen met de aanwijzingen voor Romeinse
nederzettingen die men er in de laatste tijd gevonden heeft? Men zie hiervoor A.
Weijnen, Romeinse invloed in Noord-Brabant TT 4, 171 vlg.; BH 5, 110 vlg.; BH 5,
125 vlg. (met kaart; een kleine aanvulling in BH 6, 21), BH 6, 65; Brabantia 3, 46;
Brabantia 3, 50-53; Brabantia 2, 5-6, BH IX 56 vlg. en BH IX 92-94. Voor 1449 vind
ik die tommel te Moergestel in een archiefstuk Oisterwijk R 157, 16 v.; cfr. ook PL
83, 227. Of hebben de kloosters later voor de verre verspreiding gezorgd? Het feit
dat er misschien een Romeins gebouw in Casteren (gem. Hoogeloon) gevonden is
(BH 6, 65), in ieder geval een aan de weg Hoog-
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casteren-Hoogeloon (Brabantia 3, 46), en dat er in Castert bij Weert Romeinse
oudheden zijn aangetroffen, pleit voor Romeinse oorsprong der kaster-toponiemen;
zie PL 83, 211 doch ook de twijfel bij H. van de Weerd, Inleiding tot de
Gallo-Romeinsche archeologie der Nederlanden 1944, 80. Ook wijk zal vaak van
Romeinse oorsprong zijn: Wijk bij Duurstede, Wijk tegenover Maastricht, Oudewijk
in Utrecht. Voor al de Wijken in het gebied der grote rivieren lette men op de
Romeinse vondsten aldaar; cfr. BH 5, 110 vlg.
Het is niet steeds gemakkelijk de Romeinse, de romaanse en zelfs de Franse
ontleningen uiteen te houden. De overlevering is immers bijna steeds erg laat.
Vandaar dat de vakliteratuur nogal eens van Romaanse ontleningen spreekt, om
de moeilijkheid te omzeilen, bijv. bij de behandeling van pul (R o u k e n s 373), speld
(R o u k e n s 211-212), molte (R o u k e n s 155), schort (R o u k e n s 200), voogd
(R o u k e n s 260 vlg.). Zie voor marbel R o u k e n s 278. De benaming paasbloem
voor ‘sering’ is met het oog op ons klimaat alleen of als overdracht of als vertaling
van een Romaanse benaming begrijpelijk; cfr. R o u k e n s 355.
Uit de formulering bij Roukens in Album Verdeyen 318 blijkt dan ook diens onmacht
ten aanzien van de onderscheiding. De klankvorm helpt ons wel vaak bij een relatieve
chronologie. Zo zijn bij de woorden voor ‘bord’ de teller-vormen met beginaccent
zeker ouder dan de telloor-vormen en derg. met eindaccent. (R o u k e n s 128) en
zo moeten ook wouwer en wijer gezien de w ouder zijn dan vijver. Bij de
nakomelingen van Latijns captiorem wil R o u k e n s 187 op grond van de klank niet
aan rechtstreekse afkomst van het Latijn, maar aan Picardische bemiddeling denken.
Behoren bij deze Romaanse (Gallo-romaanse?) groep ook bijv. sinksen en savie,
die Heeroma in A l b u m G r o o t a e r s 196 als met de frankisering ingevoerde
romanismen beschouwt?
In het algemeen vormen de zuidoostelijke verschijnselen een oudere laag dan
de westelijke en vormt hun localisatie dus een aanwijzing voor het Latijns karakter.
Zo zijn de eek-vormen, die oostelijk zijn, misschien nog uit het Latijn, de azijn-vormen
in ieder geval pas uit het Frans afkomstig; cfr. R o u k e n s 304 en LB 1949, 114 vlg.
De verbreiding van de genoemde aulla-familie wijst op de invloed van de Romeinse
weg van Maastricht naar Nijmegen. De kaart ‘buskruit’ (R o u k e n s 304) vertoont
een polver-laag in Limburg en een poeder-laag in de rest van België. De eerste
wordt door Roukens op het Latijnse pulverem herleid.
De dialecten vertonen ook ontleningen die uit het middeleeuwse Latijn afkomstig
moeten zijn. Dat is het geval met materie ‘etter’,
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dat in Limburg voorkomt (cfr. J o n g e n e e l 42, V a n d e r H e i j d e n 72, D o r r e n
119), en dat ik ook in Tilburg heb aangetroffen. Het woord termijnen, dat in de
betekenis ‘stuipen’ noordoostelijk is (T e r L a a n i.v.; WNT 16, 1592), is volgens
F r a n c k - V a n W i j k Latijn; het WNT en C.B. van Haeringen's Supplement
beschouwen het echter als Frans. T e r L a a n noemt praan ontleend aan Lat.
prandium. Naast ook in het AB voorkomende Latijnse ontleningen als proberen en
studeren heeft men Limburgs kavei:re ‘instaan voor’; cfr. D o l s 175.

§ 163. Van Ginnekens praeslavismen-theorie
Lit.: R a s e n T a a l 1935; OT 4, 129 vlg.; J. van Ginneken, Been en
voet, een lexicologisch slavisme OT 8, 187 vlg.; S t r e e k t a l e n hoofdstuk
VII De anthropologische dialectstudie.
Nadat Van Wijk hem hierin al voorgegaan was, heeft Van Ginneken voor een groot
aantal klankverschijnselen en ook enkele semantische parallellen gezocht in de
Slavische talen. Tot de meest opvallende behoort zeker het verschijnsel dat de
klinkers zich verschillend ontwikkelen al naar gelang de aard van de volgende
consonanten (cfr. § 70), omdat ook in het Slavisch de tegenstelling tussen weke en
harde consonanten zo'n grote rol speelt. Op andere wijze zou die tegenstelling
tussen weke en harde consonanten zich heel sterk openbaren in het Hageland, de
streek tussen Leie en Schelde en delen van Frans- en West-Vlaanderen, waar nd
in palatale omgeving een palataal product en in velaire omgeving een velair product
opleverde. In het Hageland luidt ‘verstalen’: verstoule doch ‘verstaalde’: verstoilde
en in bijv. Caestre, Kassel en Wormhout is ziejnje ‘zingen’ doch zoew ‘zong’.
Daarnaast wees Van Ginneken op de tendens tot open syllaben, die o.a. de stijgende
diftongen veroorzaakt en de vooral in Midden-Limburg optredende liquidametathesis,
die arm tot erem, Geldorp tot Geldrop, kelk tot kelek, enz. maakte. In de
woordenschat wees Van Ginneken op de plaatsnaam Buggenum, die een Russische
godsnaam zou bevatten, Wiltenburg, dat de Slavische volkerennaam Welten aanwijst
en O.N.-Brabants mok ‘mist’, dat misschien verwant is met obulg. mokru ‘nat’.
Nu heeft Van Ginneken de stelling geponeerd dat deze overeenkomsten te
verklaren zijn met een gemeenschappelijk praebaltisch (oorspronkelijk, tot in OT 9,
289 vlg. sprak hij van een praeslavisch) ras. Hij meende daarbij speciaal steun te
vinden in het volgende.
1e. Genoemde overeenkomsten betreffen geen geïsoleerde klankover-
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gangen maar hele complexen, die men tot een bepaalde articulatiebasis kan
herleiden, nl. tot die van de gesloten mondstand.
2e. De parallellen keren terug in de vlak bij Slavisch gebied gelegen streken, nl.
in de Silezische dialecten, de Posense van Putzig, Stieglitz en Rogassen, de
tongvallen van de Koschneiderei in West-Pruisen, Schönwald in Opper-Silezië,
Hobgarten in Hongarije en Thorn.
3e. De Nederlandse dialectfeiten vinden ook door heel Duitsland heen naar het
oosten parallellen, door Van Ginneken (biologische) bruggen, landtongen en
relicteilanden genoemd. Dit geldt bijv. voor de velarisatie van de verbinding nd, de
vorm zus of zùs i.p.v. zes, die in bijna heel Noord-Duitsland behalve O.-Friesland
voorkomt en te verklaren is uit het feit dat s < chs is ontstaan, en de semantische
parallel betreffende ‘been’ en ‘voet’. De slavische omgangstalen hebben namelijk
maar één woord voor ‘been’ en ‘voet’, nl. Russisch en Pools noga, Tsjechisch noha,
een woord dat verwant is met het Nederlands nagel, waarbij men moet denken aan
‘klauw’. Nu duiken er op de kaart die aangeeft waar in Duitsland en Nederland been
(of bein) i.p.v. voet gezegd wordt, landtongen en eilanden op: een brede strook in
Oost-Duitsland vanuit Polen tot in Thüringen, een gebied vanaf het Rothaargebergte
en het Sauerland tot aan de Rijn en een brede strook langs de Nederlandse kust
van Texel tot in Utrecht, Soest en West-Voorne, en ook wel elders; zie Van Ginneken
a.a. en L i e v e v r o u w - C o o p m a n 144 (beentje voor beentje). Van Ginneken wil
hiermee ook in verband brengen dat men vooral in Limburg, in platte taal, noch
been, noch voet gebruikt, maar als enig woord poot: poet, en dat in het zuiden van
Beieren, Würtemberg en Baden, heel Oostenrijk en Zevenburgen, ja zelfs vaak in
de Palts en de Elzas omgekeerd met fuss het hele been wordt bedoeld. Verrassend
tenslotte is dan de constatering, dat ook de Duitsers in St. Petersburg fuss gebruiken
i.p.v. Noordduits bein, hetgeen vroeger aan de invloed van het ‘dubbelzinnige’
Russische noga was toegeschreven.
4e. Daarnaast zoekt Van Ginneken steun in de anthropologie. En inderdaad vond
Bolk al in 1904 dat men in het N.O. van ons land een procentsgewijze toename
aantreft van het aantal korthoofdigen met blonde haren en lichte ogen, het zgn.
Praeslavische of Oosteuropese ras.
5e. Wat de historie betreft, wees Van Ginneken op het feit dat de Chatten, waarvan
onze Kaninefaten en Bataven afstammen, uit Hessen afkomstig waren en dat er in
de vroege ME vermoedelijk Thuringers naar de Lage landen gekomen zijn. En dezen
moeten vol-
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gens Van Ginneken Oosteuropees bloed gebracht hebben, aangezien de Slaven
in de Middeleeuwen tot aan de Elbe zaten, volgens Czekanowski zelfs nog in
Mecklenburg en Westfalen. Ook moeten de Saksen, Franken, Angelen en Warnen
op hun tochten door dat gebied heengekomen zijn en aldaar mensen van
Praebaltisch ras in zich opgenomen hebben. Tenslotte zou de immigratie van
Nederduits bloed, die vooral in het N.O. van ons land eeuwen lang te constateren
valt, hetzelfde effect hebben bewerkt.
Het is niet het ergste dat Van Ginneken in zijn Nederlandse dialectfeiten fouten
heeft gemaakt, al zijn hem die vooral van Zuidnederlandse zijde kwalijk genomen.
Ik zie immers niet goed in dat de strekking van zijn betoog daardoor belangrijk
verzwakt, al doet het inderdaad niet erg prettig aan. Ditzelfde geldt van het feit dat
Van Ginneken later, o.a. in S t r e e k t a l e n , allerlei verschijnselen als ontronding
en h-afval, die hij eerst als praeslavismen verklaard had, weer - als vroeger - aan
een ander ras meende te moeten toeschrijven. Er zijn erger bezwaren. Praktisch
vindt hij zijn taalkundige praebaltismen overal in de Nederlanden terug, en zeker
niet vooral in het Noordoosten, wat toch weinig in overeenstemming is met Bolks
bevindingen. Ook wijst N a a r d i n g 141 erop, dat waar Van Ginneken juist veel
praeslavismen in het Fries postuleert, het Noorse ras hier juist bijzonder sterk
vertegenwoordigd is, zodat ook hier de comparatie mank gaat. Verder bewijzen zijn
biologiesche bruggen niet erg veel, aangezien die ook juist op Germaans gebied
uit een omgekeerde beweging te verklaren zijn, uit de stroom van landverhuizers
nl. die in de 13e en 14e eeuw naar het oosten getrokken is. Van Ginneken wijst wel
op het taalgeografisch argument dat die bruggen juist bij Polen zo breed zijn, maar
dat komt slechts op een enkele kaart voor; zie voor critiek op de hinten-hingen-brug:
Zs. f.d. Mundartforschung 1942, 181 vlg. Ook zijn de historische feiten praktisch
nihil. De Wenden zijn nauwelijks over de Elbe gekomen; cfr. N a a r d i n g 18. De
Thüringers en Hessen waren van geen Slavisch ras (Zs. f.d. Mundartf. 1942, 181
vlg.) en het Praebaltische bloed van Saksen, Franken, Angelen en Warnen is een
heel gevaarlijke hypothese. Voor Wiltenburg zie men M. Schönfeld, Wiltenburg Ts
54, 1 vlg. Hiermee vervalt in ieder geval de steun voor Van Ginnekens gewaagde
lexicologische parallellen.
Tenslotte is het een feit dat de zgn. praebaltismen ook in die gebieden van Europa
voorkomen waar van een Praebaltisch ras geen sprake is. M. Valkhoff heeft dat op
het dialectensymposion van 10 Nov. 1943 uitdrukkelijk geconstateerd en Van
Ginneken moest dat
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toegeven. In BMDC 5, 28 trekt hij zich dan ook terug op de glibberige stelling ‘dat
ras zal het Baltische wel zijn. En dan komt er een groot vraagteken, verder kunnen
we met de verklaring niet gaan.’
Voor een bestrijding van de Slavische parallel met betrekking tot de verschillende
ontwikkeling van oude (gerekte) e en a voor r naar de week- of hardheid van de
volgende consonant zie men B. v.d. Berg in LB 38, 25-26.

§ 164. Germaans-Romaanse parallellen
Lit.: J. van Ginneken, Waalsche en Picardische klankparallelen OT 2, 289
vlg.; VMVA 1942, 217 vlg.; OT 1, 350, A. Weijnen, Fonetische en
grammatische parallellen aan weerszijden van de taalgrens Ts 80, 1 vlg.
Van veel klankverschijnselen is door Van Ginneken en Grootaers aangetoond dat
zij bezuiden de taalgrens, in de onverwante Romaanse dialecten van Wallonië,
Henegouwen, Picardië en Normandië, kortom in de Noordfranse dialecten hun
parallellen vinden, meestal in gebieden die onmiddellijk bij de Zuidnederlandse
aansluiten. De haard van de r-metathesis voor tautosyllabische dentaal ligt bijv. in
westelijk Nederland; cfr. § 95. Op kaart 32 van N e d . d i a l . ziet men dezelfde
verdeling van het parallelle Franse verschijnsel. Voorts kan men de grens tussen
de uu- en oe-uitspraak van oude û ook op Romaans gebied doortrekken.

Kaart 32 - Paard en Perdre aan onze zuidelijke taalgrens
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De overgang van e + r + dentaal in îet of jêt komt in Frankrijk eveneens voor in een
gebied dat precies aansluit bij de Nederlandse dialecten met hetzelfde verschijnsel;
de Franse infinitief perdre wordt er pjet en pjert, in het bewuste Nederlandse gebied
wordt paard (nml. pert) > pjet. Ook bij het verschijnsel der ontrondingen als van dun
tot din vindt men de Waalse en Noordfranse parallellen en een verschijnsel als de
diftongering van î en û, dat wij reeds als Duits en Nederlands zagen, keert
(aardrijkskundig beschouwd: in uitlopers) al evenzeer in de Noordfranse dialecten
terug: fille wordt er bijv. fei en fai. Tenslotte treft men ook de h-loosheid in
aaneengesloten gebieden aan weerszijden van de taalgrens aan.
De parallellen zijn overigens niet tot de klankleer beperkt maar ook van
semantische en syntactische aard. In Noord-Brabant (maar ook bijv. in Voorburg)
worden aan en naar niet goed uit elkaar gehouden en onze dialecten kennen soms
het samenstellingstype Bois-le-duc. Zie hiervoor A. Weijnen, Een on-germaans
verschijnsel? in De Ghulden Roos Jrb. No. 7, 19 vlg.; Brabantia 1953, 56 vlg.
Van Ginneken zoekt de verklaring van de door hem gesignaleerde overeenkomsten
in een oudere gemeenschappelijke articulatiebasis van het (Voorindogermaans)
substraat. Hij wordt daarin, echter vnl. op grond van de details, bestreden door M.
Valkhoff in Bulletin du dictionnaire Wallon 1934, 145, Haust in HCTD 9, 41 en
Grootaers in HCTD 10, 186 vlg. Haust houdt zich vrijwel op de vlakte en noemt het
een ‘curieuse étude’. Grootaers bespreekt ook Ras en Taal en toont evidente fouten
in de sp- ps-kaarten en de kennis van het Leuvens aan. Overigens wordt de kwestie
van de Waals-Picardische klankparallellen meer betwijfeld dan bestreden.
Vele van de parallellen aan weerszijden van de taalgrens zijn aan germaanse
invloed in het romaans toe te schrijven. In N.-Frankrijk zijn verschillende germaanse
woorden binnengedrongen. Maar voorts is in het noordelijke Frans stellig uit het
germaans te verklaren het stemloos worden van de consonanten in de auslaut (bv.
in douze, herbe), de vooropplaatsing van het adjectief en de ontwikkeling van ô en
ê; de eerste sporen van de diftongering daarvan vindt men in het Duits al in 743, in
het Frans pas in 881.
Andere overeenkomsten moeten echter anders verklaard worden. Zo zijn er
verschijnselen waarbij de Franse dialecten of althans grote noordelijke delen ervan
met het zuidwesten, soms ook met het westen van Nederland samengaan, terwijl
de grenzen van het Nederlandse en het Franse verschijnsel dan soms in elkaars
verlengde liggen. Dit
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betreft o.a. de palatalisatie van û > ŷ, de apocope van de anlautende h, de
ontwikkeling van de intervocalische d en het optreden tussen n en r van
epenthetische d (vgl. donderdag met fra. pondre < ponere), verder het afwezig zijn
van een sterk centraliserend accent, het gebruik van en / em in subjectsfunctie i.p.v.
-ie(die, tie) in bijzinnen, en bij inversie, het optreden van het onderschikkend vgw.
(dat, fra. que) na verba sentiendi en declarandi. Verscheidene van deze
verschijnselen komen in Nederland te noordelijk voor dan dat ze aan Franse invloed
kunnen worden toegeschreven. Ze komen trouwens in gebieden voor waarvoor
nooit bewoning door romaans-sprekenden is bewezen. Met name is dat het geval
bij de palatalisering van de korte achtervocalen en de ontwikkeling van de
intervocalische d. Voorts zijn er opvallende parallellen met Z.W.-Nederland, waarbij
Z.-Frankrijk en N.O.-Frankrijk afzijdig blijven. Dat geldt van de ontwikkeling van el
> al, van ŷr > ø̂r en de palatalisering van o (in bv. neuf). Hier dient ernstig rekening
gehouden te worden met de mogelijkheid van een gemeenschappelijk substraat of
ethnisch relict.
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H o o f d s t u k VI
Indeling
[naar de kaarten]

aant.

§ 165. De kaart der Nederlandse dialecten
De op onze hoofdkaart aangebrachte isoglossen zijn op grond van het hieronder
volgend materiaal getekend:
oppositie valtoon: sleeptoon: § 97 en L o o n , 1 vlg.;
1
ald > old, ōld, ol, ōl: § 84 en T a a l l a n d s c h a p , krt zout;
t in drie personen meervoud o.t.t. bij alle werkwoorden: TT 7, 88-89;
g heeft zwakke articulatie met laryngaal karakter, wordt soms als h gerealiseerd:
2
Ts voor T en L 16, 221-247, T a a l a t l a s , 1, 14 en RND krt 10 gaan gieten;
objectsvorm v.h. pers. vnw. 2e pers. enkv. bij enclise: ie ten westen: antw. op
3
vragenlijst 11 vr. 15, 1 en 3, voorzover in kaart gebracht door Dr. J. Peters;
combinatietype -de (gij) bij enclise (niet intervocalisch): RND 129, 130, 131, TT
4
3, 110; Ts 55, 225; TT 5, 76-78; antwoorden op vragenlijst 11, vr. 14 en 15 voorzover
door Dr. J. Peters in kaart gebracht;
verf > vurf, vorf, vorwe: H e e r o m a krt 25; K n o p 323; Ts 46, 200;
5
1e pers. enkv. o.t.t. op t: § 106;
ich < ik: H a g e l a n d , 31 vlg.;
Panningerlinie: H a n d b o e k , overzichtskaart;
gerundium op -entere en derg.: Miscellanea Gessleriana 1948, 561 vlg. (kaart).

1
2

3
4
5

In het zuiden zijn de ‘eilandjes’ verwaarloosd.
Blijkens mijn eigen mat, werd de g als h uitgesproken in: Aardenburg, Terneuzen, Hulst,
Stoppeldijk, Westdorpe, Biervliet, Zaamslag, Sluiskil, Philippine, Sas-van-Gent, IJzendijke,
Vogelwaarde, Sluis, Hoofdplaat. In Ts voor T en L 16, 221 wordt het verschijnsel wel voor St.
Janssteen en Lamswaarde maar niet voor Overflakkee en Belgisch Clinge genoemd. De
isoglosse is overigens slechts zeer schematisch, want het onderzoek naar deze fonetische
realisatie op grond van gedrukt materiaal is erg moeilijk. Op RND krt 10 moet I 79 een onjuiste
opgave hebben.
De ‘eilandjes’ zijn op de kaart verwaarloosd.
Enkele, overigens weinige, ‘eilandjes’ zijn verwaarloosd. Volgens mej. Dr. Hol komt -de ook
voor in L 40, 71, 113, 116.
Deze isoglosse kon slechts schetsmatig getrokken worden.
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1

wel ‘wie’: eîgen mat., S a s s e n 103, mat. 1895; P a a r d e k o o p e r krt 1a;
koet < kalt: RND krt 51;
suizende r in anlaut: O n d e r z o e k 59;
eur < uur: RND krt 46;
umlaut op ô: T a a l a t l a s 2, 8 en RND dl 1, 2, 3 en 9 krt 41; de zeer schaarse
umlautloze enclaves zijn verwaarloosd;
2
æ: > ee, ei, ai: T a a l a t l a s 4, 10; D a a n blz. 170;
samenval van leggen en liggen: mat. 1895, O n d e r z o e k § 181 en krt 81, TT 5,
84-85, mat. 1879 voor N.-Holl., Z.-Holl., Utrecht, Groningen, Overijsel, RND dl 5 en
9 zin 120, OT II 74 en 77, H e e r o m a 103, antwoorden op lijst 18 van de Ze. Ver.
3
voor Dialectonderz. vr. 9.
De op de afzonderlijke kaartjes aangebrachte isoglossen zijn op grond van het
volgend materiaal getekend:
huis: A f r i k a a n s tegenover blz. 48;
sk: T a a l a t l a s 4, 9 HCTD 16, 31 vlg., O n d e r z o e k 81 en § 73;
glottisexplosief: § 91;
E-apocope ontbreekt: T a a l a t l a s 3, 10; OT 1, 191;
-ən: T a a l a t l a s 5, 3;
intervocalische tenuis-verzachting: OT 6, 7 (grens van de t-verschuiving), T e r
L a a n P r o e v e , T e r L a a n XV, S c h u r i n g a 147, T a a l a t l a s II 4 en 15, IV
8, zeer belangrijk mat. van Dr. A. Sassen;
in deminutiva -ke na labialen: P é e krt 8;
aa: T a a l a t l a s 4, 10 en 5, 5, T a a l l a n d s c h a p krt tafella, O n d e r z o e k 15,
H i j s z e l e r 263, K l o e k e krt tegenover blz. 185;

1

2
3

Als varianten van wel zijn beschouwd: wiel, weel, wele. Paardekoopers vier opgaven in
Friesland nam ik niet over. Dr. W. Kok deelde mij nl. mede dat in Friesland wel = wie niet
voorkomt, ook niet in Makkum, Winsum en Wirdum.
Enkele ‘eilandjes’ zijn op het kaartbeeld verwaarloosd.
In de volgende plaatsen vielen mij echter opgaven van het type liggen op: Aarlanderveen,
Bodegraven, Gorinchem, Hillegersberg, Bergschenhoek, Katwijk, Ouddorp, Waddingsveen,
Woerden, Zandvoort, Amstelveen, Amsterdam, Enkhuizen, Huizen, Kolhorn, Schellingwoude,
Ransdorp, Sloten, Uitgeest, Akersloot, Limmen, Castricum, Winkel, Hellevoetsluis, Dreischor,
Woudrichem, Geertruidenberg, Raamsdonksveer, Driebergen, Zuilen. Omgekeerd werd op
de kaart de legge-opgave voor Roosendaal en Hulst verwaarloosd. Als legge werd in Zeeland
geïnterpreteerd: laaje, laege, laeje, laage, lêê, lije, lèje.
Voor Friesland baseer ik mij op een informatie van Dr. W. Kok dat in het niet-Friessprekende
Z.O.-Friesland over de Tjonger leggen en liggen niet samengevallen zijn en in de rest van
Friesland wel.
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delabialisatie van u: HCTD 17, 299 vlg. en Taalatlas 4, 3 (knuppel is buiten
beschouwing gelaten);
algemene delabialisatie: HCTD 15, 299 vlg., H e e r o m a 48, mat. 1879 (voor
Vlieland);
h-aphaeresis: OT 1, 379, VMVA 1942, 217 vlg., H e e r o m a 98-101, K l o e k e
166 vlg.; voorts § 82 voor Wieringen, Vlieland, Midwoud, Gouda, Moordrecht,
1
Waddingsveen, Urk, Schokland, Deventer; O n d e r z o e k krt 32;
egeuten: H o l kaart; W a t e r l a n d XXII;
du: K l o e k e kaartje tegenover blz. 49;
cht in auslaut > ch; § 73;
lief: naar krt bij § 60; BMDC 9 kaart.
iets: R e g e n b o o g k l e u r e n .

§ 166. De hoofddialecten
Als wij dan vooral de hoofdkaart bekijken en afzien van het Fries en de Duitse
dialecten ten oosten van de Benratherlinie, tekenen zich ogenblikkelijk zes dialecten
af: de zuidoostelijke, de noordoostelijke, de zuidwestelijke, de zuidelijk-centrale, de
noordwestelijke en de noordelijk-centrale. Het meest wijken wel af de zuidoostelijke
dialecten met een groot aantal belangrijke exclusivismen. Zij kennen de verschuiving
bij ich, dich, mich en ooch, de oppositie valtoon: sleeptoon, de verschijnselen van
de Panningerlinie en het gerundium op -entere. Exclusief zuidoostelijk lijken mij ook:
de onderscheiden ontwikkeling van i en e in open lettergreep, de afzonderlijke
ontwikkeling van ai voor r, h, w en in auslaut, diverse pronominale, op -r auslautende
vormen (veer, geer), bewaard blijven van auslautende mp < mb (W e l t e r 65). Zie
echter ook § 75. A. Stevens in Limburgs Haspengouw 1951, 243 vlg. noemt ook
het overgaan van gerekte vocalen uit de verbogen naamvallen naar de nominatief:
daag, blaad, weeg, troog, scheep, smaal, hool (gevallen voor l zijn mij echter ook
uit de Meierij bekend). Het is evenwel de vraag of ze niet als rekkingen t.g.v. een
bep. accent te beschouwen zijn, maar dat is alleen een kwestie van oorsprong en
niet van karakteristiek. Zie voorts W. Dols, Iets over Limburgsche dialecten in PL
78-82, 129 vlg., V o l k s t a a l 28 en J. Leenen, Dialecten in Belgisch Limburg, in:
Limburgsche Bijdragen 13, 149 vlg.

1

De opgaven voor Geleen en Lutterade stammen uit het materiaal Schrijnen-Van
Ginneken-Verbeeten. Van Ginnekens opgaven voor Simpelveld en Vaals bleken mij bij navraag
onjuist te zijn.
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Eveneens is het exclusieve karakter der noordoostelijke dialecten evident. Hier
komen de volgende isoglossen in aanmerking: de overgang van ald in old, ōld, ol,
ōl, de t in de drie personen mv. o.t.t. bij alle ww., de vorm wel voor ‘wie’, enclitisch
ə voor ‘hij’ (T a a l l a n d s c h a p 137 vlg.), type ie, i-j of ei voor ‘jij’. Voorts verschijnt
in dit gebied de wgerm. ƀ voor vocaal + n als b of wordt met die hele groep tot m:
doemb of doem ‘duiven’, geebm of geem ‘geven’, oamt ‘avond’ eem ‘even’, leum
‘geloven’, zuuem ‘zeven’; cfr. T a a l a t l a s 1, 2 zeven.
Veel moeilijker valt het exclusieve karakter van de zuidwestelijke dialecten aan
te tonen. Ik wijs op de opvallend laryngale articulatie (soms in h overgaand) van g,
het eigenaardige timbre van de klank die aan oude î en gepalataliseerde û;
beantwoordt, de a-achtige uitspraak van de ε; cfr. § 181 en PhB 4, 14. Verscheiden
exclusieve verschijnselen zijn blijkens de kaart voorts alleen tot West-Vlaanderen
beperkt. De ronding van î tussen labialen komt ook in het Veluws voor.
Vervolgens zijn er de zuidelijk-centrale dialecten (Oost-Vlaanderen, Brabant,
Antwerpen, Noord-Brabant en zuidelijk Gelderland). Exclusieve verschijnselen heeft
dit gebied zeer weinig; ik wijs hier alleen op het combinatietype -de-gij bij
werkwoordelijke enclise (dat overigens nog niet eens postvocalisch voorkomt). Wel
heeft dit gebied een groot aantal verschijnselen exclusief met de zuidoostelijke
dialecten gemeen (zie § 170), terwijl het zich daarvan toch duidelijk onderscheidt
in andere, ten dele genoemde, opzichten.
Thans blijft nog het karakter te bepalen van de dialecten van (globaal genomen)
Zuid- en Noord-Holland, Utrecht en de Veluwe. De kaart toont dat er ook exclusieve
verschijnselen zijn die ons het recht geven van een noordwestelijke groep te spreken,
bijv. de ontwikkeling van er tot or, ur voor labialen (vurf, vorf), de samenval van
leggen en liggen (ook ten dele Gronings) en de representatie van ogerm. ae als ee,
ei, ai (overigens op heel beperkt terrein), de schurend uitgesproken laryngale fricatief.
Maar het is zo goed als onmogelijk, exclusieve kenmerken voor de noordelijk-centrale
groep te vinden, waar Utrecht de kern van zou zijn en ook de Veluwe en de oostelijke
delen van Zuid-Holland mee samen zouden gaan. Een verschijnsel als de t-uitgang
in de 1e pers. enkv. o.t.t. (ik loopt) komt eigenlijk slechts op te beperkt terrein voor.
Het schijnt mij dat de overgang van -je als enclitisch objectspronomen en deminutief
suffix na labialen en velaren tot ie een goed voorbeeld is: Heeroma noemde in Ts
56, 253 het verschijnsel Zuidhollands.
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Het is niet goed mogelijk de zuidelijk-centrale en de noordelijk-centrale dialecten
als een eenheid te beschouwen, want ze hebben zo goed als geen
gemeenschappelijke exclusieve elementen. K l o e k e 204 heeft vooral bij drie
verschijnselen op een samengaan van een, laten we zeggen, Amsterdams, Utrechts
en Brabants complex gewezen: de overgang van intervocalische d > j, de diftongering
(zeg liever: diftongering of open worden) van î en û en de ao (zeg liever: een velare
of althans velariserende ontwikkeling bij zowel oude â als ā). Maar bij die ontwikkeling
van î en û sluit zich ook het noordwesten aan, de overgang van intervocalische d
> j in niet-morfologisch gekenmerkte posities komt o.a. ook in de zuidoostelijke
dialecten voor en de samenval van â en ā in een velare of velariserende klank is
ook Gronings. Zie voor het type dom(p) T a a l a t l a s 3, 6.
Het is hier de plaats om met K. Heeroma, Het Zeefrankies Ts 53, 237 vlg. te wijzen
op de overeenkomsten die het hele westen van ons taalgebied bestrijken. Met name
vermeld ik de palatale representatie van oude æ: en het minder voorkomen van
umlaut op lange vocalen en diftongen. Voor het timbreverschil bij ô naar gelang de
aard van de volgende consonant verwijs ik echter naar § 56. Op het terrein van de
woordenschat noem ik wiel; cfr. T a a l a t l a s 3, 7.

§ 167. De noordelijk-centrale dialecten
De noordelijk-centrale dialecten beslaan ongeveer het grootste gedeelte van Utrecht
en Noord- en Zuid-Holland tussen het IJ ten noorden en Maas en Lek ten zuiden,
met uitzondering van een smalle kuststrook en de Krimpenerwaard, maar
daarentegen met insluiting van Vijfherenlanden (zie bijv. T a a l a t l a s 4, 10 schaap)
en het Westhoeks. Eigenlijk is er tussen de noordelijk-centrale en de noordwestelijke
dialecten geen grens te trekken. In de driehoek tussen Amsterdam, Goeree en
Wijk-bij-Duurstede ligt kennelijk een jonge noordelijk-centrale over een oude
noordwestelijke laag.
Boven zetten wij reeds uiteen dat de exclusieve kenmerken schaars zijn. J. Daan
wees in TT 4, 22 vlg. op een Zuidhollands-Utrechtse eenheid met eigen
landbouwtermen als til, hooiopper en geconserveerde cultuurtaalwoorden als stoffer,
de vaat doen.
Dat de overeenkomsten van de noordelijke centrale dialecten met de zuidelijke
niet alleen op Brabantse expansie behoeven te berusten bewijst ook de verspreiding
van de Hilversum- en Drakensteinurnen juist in N.-Br., N-Antw. en Het Gooi;
waarschijnlijk zijn dit immi-
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granten uit Z.-Engeland; cfr. G. Beex, Onderzoek van Grafheuvels te Weelde, in
Toxandria NR XXX (1958) inz. blz. 20 en afb. 9 (een kaart).
De expansiologen hebben in Utrecht meer dan eens Brabantse expansie
aangenomen; cfr. § 151. Het viel mij echter bij V a n V e e n op dat Utrecht zo zelden
de westelijke vormen heeft, daarentegen t-apocope, verkorting (blz. 64). Als er in
Utrecht een expansie te verwachten was, zou dat toch ook zeker een Hollandse
geweest moeten zijn.
Het gebied valt uiteen in het Utrechts en het Centraalhollands. In het Utrechts
wordt de oergerm. ae donker als ao uitgesproken, in het Centraalhollands als heldere
aa; Amsterdam met omgeving heeft evenwel ook ao. Volgens Meertens in Hart van
Nederland 141 heeft het Utrechts de on-Hollandse klinkerverkorting. De
butter-botter-linie, die, behalve in Het Gooi, nauwkeurig de Hollands-Utrechtse grens
volgt, wordt door Kloeke in A f r i k a a n s 84 aarzelend, maar m.i. niet ten onrechte,
beschouwd als een reflex van een oude Hollands-Stichtse antithese. Voorts
onderscheidt zich het Utrechts tegenover het Hollands door overgang van
intervocalische d > j buiten de morfeemnaad; cfr. BMDC 12, 5. Exclusief-Utrechtse
kenmerken zijn er weinig te vinden. Ik kan alleen wijzen op kliever ‘klaver’; cfr.
T a a l a t l a s 2, 5. Dit woord weerspiegelt de invloed van de bisschopsstad als
economisch centrum van het Nedersticht m.i. heel duidelijk. Typisch Zuidhollands
is heit, hait, hâait ‘heeft’; cfr. W i n k l e r II 108, K a t w i j k 153, WNT 6, 182.
Thans is er vaak een antithese tussen oostelijk en westelijk Utrechts; cfr.
A f r i k a a n s 210. Terwijl de stad Utrecht nu in haar dialect een westelijke indruk
maakt, sluit het oosten vaak bijv. bij de Veluwe aan. Het oostelijke gedeelte heeft
sj i.p.v. sch voor klinker, umlaut op de ogerm. ô en geen diftongering van û. Men
zie bijv. de kaartjes van P.J. Meertens, De taal van Utrecht, in: Hart van Nederland
(1950) 128 vlg. Die tegenstelling is echter recent. De stad Utrecht kende nog in
1914 sj < sk (zie ook Ts 46, 214 en Hart van Nederland 145; H o l l . E x p . 117
vermeldt nog sjumers als Utrechts) en eenmaal umlaut op ô, getuige de Neude <
Hnôdi (men bedenke echter dat ook Holland eu < ô kent). Reeds Muller heeft
trouwens voor het Oud-Utrechts enkele oosterse eigenaardigheden geconstateerd;
cfr. Ts 54, 263.
De documenten leren duidelijk dat sinds de Middeleeuwen in de provincie Utrecht
bepaalde dialectverschijnselen naar het oosten zijn teruggedrongen, bv. de umlaut
op lange vocalen (V a n V e e n 119 vlg.), ft (V a n V e e n 121), nij voor nieuw (V a n
V e e n 122); Utrecht had
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in de M.E. nog o l t ; V a n V e e n 122). Het gebied van de Kromme Rijn, van Utrecht
tot Wijk-bij-Duurstede, heeft het zuiverst het oude dialect bewaard. Daar liggen
immers de kastelen en buitenplaatsen. ‘Er bleef een sterke feodale band tussen het
stedelijke, vaak adellijke patriciaat en de landelijke bevolking.’ (V a n V e e n 8). De
noordwesthoek en de Vechtstreek hebben veel van het oorspronkelijk karakter
verloren. Dat was vroeger anders - gezien Breukelen (V a n V e e n 123). Villa- en
forenzenplaatsen als Baarn, Zeist, Bilthoven en De Bilt hebben natuurlijk weinig
dialect meer (V a n V e e n 124). Het gebied ten Z. van Utrecht heeft echter goed
het oude bewaard. (V a n V e e n 124).
Overigens is de positie van het Noord-West-Veluws enigszins onduidelijk. Van
Ginneken rekent het in zijn H a n d b o e k tot de Hollands-Frankische dialecten. Wij
erkennen deze groep niet en staan dus voor de moeilijkheid of wij het dan bij de
noordelijk-centrale dialecten moeten rekenen. K. Heeroma in Het Zeefrankies, Ts
53, 248 noemt het Veluws ook noordelijk Centraalfrankisch, wat ongeveer op
hetzelfde neerkomt. Maar de weliswaar schaarse exclusieve noordelijk-centrale
kenmerken ontbreken er. Daartegenover staat het feit dat de in de vorige paragraaf
genoemde verschijnselen die een beetje meer dan de zuidelijk-centrale en
noordelijk-centrale dialecten omvatten, er - met een korreltje zout - wèl voorkomen.
Zeker is dat het geval met de niet morfologisch geconditioneerde overgang van
intervocalische d > j; cfr. T a a l l a n d s c h a p krt 2. Voorts heeft Heeroma er Ts 64,
134-135 terecht op gewezen dat men de Veluwe (en Urk) ten onrechte als niet
diftongerend beschouwt. Al hebben ze voor oude î en û in eigenlijke zin geen
diftongen, ze kennen de half-wijde monoftongen, die ook in andere centrale dialecten
voorkomen. Tenslotte is er ook samenval van â en ā in een velair of velariserend
produkt. Maar hier doet zich dan de eigenaardigheid voor dat er een nieuw
onderscheid komt naar de aard van de volgende consonant. Dit heeft het Veluws
dan met het Nederbetuws en in zekere zin met het Meierijs en het Limburgs gemeen;
cfr. § 52 en Ts 54, 263 vlg. Terwijl er voorts eigenaardigheden zijn die wijzen op
verwantschap met de noordoostelijke dialecten, o.a. de umlaut in het participium
1
en praeteritum der sterke werkwoorden , blijkt het Veluws dus in een bijzondere
positie te verkeren. Kloeke heeft nog onlangs in Ts 54, 263 vlg. op overeenkomsten
in de woordenschat met het Meierijs en ten aanzien van de sj met het Limburgs

1

De oostelijke rand van de Veluwe vertoont vaker noordoostelijke kenmerken. V a n d e n
B e r g 95 beschouwt er oostelijk ar i.p.v. or, vake en ledder als latere ontleningen uit het
oosten.
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gewezen. Men zou het dus ook bij het niemandsland kunnen rekenen waarover
Heeroma in Album Grootaers 201 sprak en dat volgens hem westelijk Overijsel,
Midden-Gelderland en noordelijk Limburg omvat. Deze gebieden vertonen bijv. met
look ‘uien’ een relictgebied. Zie voor de verklaring van het oostelijk karakter van de
Veluwe ook TT 7, 173. Overigens vertoont de Veluwe, ten dele ook het oostelijke
Utrechts en het Gooi soms vernieuwingen b.v. mors ‘mus’ (TON krt. 7) en marikolf
en marikol, beide vormen met ie, voor ‘vlaamse gaai’ (TON krt. 14). Zie voor de
eenheid van Veluws en Gooilands TON Toelichting bij de kaart 1-10, 60.
Kloeke tekent in een artikel in Ts. 76 blz. 245 vlg. tegenover blz. 253 ook een
kaartje van isoglossen op de Veluwe. De N.O.-isoglossen verlopen meestal ten W.
van Epe, Vaassen, Apeldoorn. Op een enkele kaart doet Apeldoorn met het W.
mee, dat moet een jonge ontwikkeling zijn (cfr. blz. 259). Aan de noordrand van de
Veluwe zit blijkbaar nogal wat westelijke invloed (blz. 259). Blijkens G.G. Kloeke,
De overgang van Hollands naar Noordoostelijk Nederlands NTg 47, 1 vlg. verdeelt
de apokoperingslijn de Veluwe in een oostelijke en een westelijke helft (ten W. bed,
gezicht, gezich, ten O. bedde, gezichte).
Te Winkel onderscheidt in C h a r a k t e r i s t i k 9-10 Noordwest-veluws (Mej. Hol
scheidt hiervan weer Barneveld en Voorthuizen af), Middenveluws, Eemlands en
Urks. (Zie over het Urks laatstelijk Het eiland Urk o.l.v. P.J. Meertens en L. Kaiser
1942 en S. van den Berg Urker spreekwoorden en zegswijzen DBNS XV, 183 vlg.).
Te Winkel ziet met deze dialecten, waarschijnlijk ten onrechte, het Nederbetuws
verwant. Voorts noemt hij het Zuidveluws aan de zoom van de Veluwe vanaf Voorst
tot Wageningen. Zie ook voor de indeling V a n S c h o t h o r s t , Inleiding. Er is
tenslotte ook Noordveluws.
De noordelijk-centrale dialecten zijn de bakermat van het AB. Al vroeg hebben
elkaar in Utrecht de Noordzee- en de Merovingisch-Karolingische invloedssfeer
bekampt. Het van de noordwestelijke (en eveneens van de zuidelijke) dialecten
afwijkend taalkarakter kan daarvan het gevolg zijn. Doordat Utrecht al sind de dagen
van Sint-Willebrord bisschopszetel geweest is (P.C. Boeren, Sint Willibrord apostel
van Brabant, 1939, 9) en het de kern werd van Het Sticht, dat ook een feodaal leen
was, is Utrecht als expansieve kern gaan fungeren. Zijn rechten op Amstelland, die
geduurd hebben tot in de dagen van Floris V, verklaren misschien mede dat deze
streek zoals wij zagen in dialectisch opzicht nog steeds éér Utrechts dan Hollands
te noemen is. De sterke verwantschap met het Centraalhollands kan indirect te

A.A. Weijnen, Nederlandse dialectkunde

432
verklaren zijn doordat dit gebied als afhankelijk van de Hollandse cultuurcentra
uiteindelijk dus op Utrecht steunde. Maar minstens zo belangrijk is het feit dat deze
streek Utrechts kolonisatiegebied moet zijn geweest (cfr. § 152, 19). Bovendien
1
2
heeft Bodegraven , en misschien ook Woerden , aanvankelijk aan Utrecht behoord.
Aan de rand van het Centraalhollands liggen de belangrijke cultuurhaarden
Amsterdam, Haarlem, Leiden, Den Haag en Delft. Rotterdams belang dateert pas
van latere tijd. Aanvankelijk noeten als deze dialecten Ingvaeoons geweest zijn: het
Amsterdams bijv. was een ae- (of ee?)-dialect en in Leiden zegt het volk nog pet
voor ‘put’. Toch vinden deze oude Ingvaeoonse dialecten niet hun voortzetting in
het AB. Dit is ontstaan uit de beschaafder groeptalen van deze steden. Zeker hebben
de taalbouwers, die door H e l l i n g a en C a r o n zozeer voor het voetlicht gebracht
zijn, grotendeels op eigen krachten dit ‘beschaafd’ gemaakt, maar zij hebben, wat
H e l l i n g a toegeeft (bijv. met betrekking tot de oe), ook naar Zuidelijke, Brabantse
spellingvoorbeelden gegluurd en ik vraag me af of de nawerking van de Utrechtse
beschaving ook in de Hollandse 16e- en 17e-eeuwse beschaafdentaal niet sterker
is geweest dan de voorstanders van de opbouw-theorie wel menen.
De term Z e e f r a n k i s c h , door Heeroma voorgesteld in zijn artikel Het
zeefrankies Ts 53, 237 vlg., is later door hem weer verworpen. Zie ook BMDC 2,
23.

§ 168. De noordwestelijke dialecten
Vroeger meende men dat men in de dialecten van N.-Holland benoorden het IJ en
in de Zuidhollandse kustvissersdorpen Fries substraat kon aanwijzen. Van Ginneken
bijv. noemde ze in zijn H a n d b o e k zelfs Fries zonder meer en de overige Hollandse
dialecten zuiver Frankisch. Nu heeft H e e r o m a echter van één oud, in wezen
éénvormig Hollands dialect gewaagd, dat vanuit het oosten (en zuiden) aangetast
zou zijn en zich benoorden het IJ, langs de kust en op de Zuidhollandse eilanden
nog het zuiverst gehandhaafd zou hebben. Hij gebruikt daarvoor de Middeleeuwse
en de moderne kaartjes van bijv. steen en vuur; ik zou ook willen wijzen op de
overgang van rst > rt, die thans nog Zaans en Markens is (cfr. B o e k e n o o g e n
124), maar in de tweede helft van de 17e eeuw ook in het Haags voorkwam (Ts 69,
64).

1
2

Cfr. I.H. Gosses, De vorming v.h. graafsch. Holland 1915, 24.
2

Cfr. P.J. Blok, Geschiedenis van het Ned. volk dl I Krt 3.
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Er zijn echter complicaties. Het is nl. enerzijds zo dat vaak Noord- en Zuid-Holland
(inclusief het oostelijk deel) met Utrecht een dialecteenheid vormen, die soms nogal
1
2
ver zuidelijk reikt (zel i.p.v. ‘zal’ ; nuw i.p.v. ‘nieuw’; samenval van leggen en liggen),
maar er zijn ook verschijnselen die de beide Hollanden (eventueel alleen de
westelijke randgebieden) exclusief bestrijken.
Noordwestelijke exclusivismen schijnen dan te zijn, zoals wij ten dele reeds
vermeldden, ort of urt en vorf of vurf voor ‘erwt’ en ‘verf’ (zie H e e r o m a krt 25 en
J. van Ginneken Taalkaart: erwt OT III 30-31; ik denk het verschijnsel te kunnen
formuleren als overgang van ar, er en ir in sterk-labiale (en soms velare) omgeving
tot or en ur (of ör); cfr. K a r s t e n § 34-35), de samenval van liggen en leggen
(blijkens OT 2, 77 ook in een deel van Groningen), (reeds mnl.) dregen ‘dragen’, de
metathesis van -sel > -eles, woorden als aker ‘eikel’ (A f r i k a a n s 170 vlg.). Niet
geheel tot Holland beperkt zijn ie < ai onder onduidelijke condities en e < u.
Voorts hebben deze dialecten enerzijds een aantal kenmerken met het zuidwesten
gemeen, bijv. de volledige syncope der intervocalische d. De afzonderlijke positie
van de noordwestelijke met de zuidwestelijke groep samen is ten dele te verklaren
als ingveonisme. Allerlei andere kenmerken delen de noordwestelijke dialecten zelfs
met meer dan één groep, bijv. diftongering van oude î en û; cfr. § 166.
De globale begrenzing van de noordwestelijke dialecten omvat: de niet-Friese
3
Waddeneilanden , Marken, Wieringen, Noord-Holland benoorden het IJ, de kust
van Holland en de Zuidhollandse eilanden (behalve Goeree en Overflakkee, die tot
de Zeeuwse dialecten behoren). Voor het geforceerde van deze begrenzing
tegenover de noordelijk-centrale groep zie men § 167.
In de noordwestelijke groep heeft men onderscheiden: het Noord-

1

2
3

Cfr. H e e r o m a , 111-112. In W i n k l e r I 265 vond ik zel of sel in Midsland, Vlieland, Texel,
Wieringen, Schagen, Benningbroek, Enkhuizen, Hoorn, Holy-sloot, Heemskerk,
Egmond-aan-Zee, Zandvoort, Haarlem, Laren, Huizen, Leiden, Katwijk-aan-Zee, Scheveningen,
's-Gravenhage, 's-Gravesande, Groot-Ammers, Gorinchem, Rotterdam, Vlaardingen, Dordrecht,
Oud-Beierland en Brielle, alle: Hollandse plaatsen, voorts in Dussen, Utrecht, Hulst, Woltersum,
Ulrum, Den Ham, Grijpskerk, Het Bildt en Roermond en Stamprooi (zie voor ä in Antwerpen
W i n k l e r II 288), en sil in Schiermonnikoog, Dokkum, Bolsward, Nes, Oosterschelling en
Amsterdam. Zie voor zel, sel verder E. Emonds, De legende van Sinte Kunera in de
Middeleeuwen 1922, 51-53.
Cfr. H e e r o m a , krt 29.
Zie voor het bijzonder karakter van Ameland W i n k l e r I 483 vlg.
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hollands (ten N. van het IJ), dat ook op Tessel gesproken wordt, het Vlielands, het
Strand-Hollands (nl. het dialect van de Hollandse vissersdorpen, zuidelijk tot en met
Scheveningen), het Eilandenhollands en het Gooilands, welk laatste een eenheid
vormt met het Eemslands uit Utrecht.

Kaart 34 - Dragen

Het Noordhollands onderscheidt zich scherp door de uitspraak ee of ei of ai voor
oude æ: : skeep, skeip, skaip. De ee komt ook nog in het Gooilands en Vlielands
voor, maar de ei en ai zijn tot het Noordhollands beperkt: cfr. T a a l a t l a s 4, 10.
Terwijl het Noordhollands dan
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voor oude æ: palatale klanken heeft, maar voor gerekte ā een aa, kent het
Zuidhollands in beide gevallen ae. Voor de oorspronkelijke positie van het
Amsterdams zie men S c h ö n f e l d 70. Voorts kenmerkt het Noordhollands zich
door zijn systeem van verkleinwoordsuitgangen, dat het met het Fries en Gronings
gemeen heeft; cfr. H e e r o m a krt. 28. De woorden die in het AB op -de eindigen,
hebben in het Zuidhollands verlies van -de: zoo, kaa, moe; in het Noordhollands
gaan ze uit op t: weid ‘weide’; cfr. S c h ö n f e l d 33. Terwijl het Zuidhollands niet
geheel afkerig blijkt van j < intervocalische d, is dat niet met het Noordhollands het
geval; cfr. Ts 54, 271. Ook is er de behandeling van de slot-n in de
werkwoordsvormen uniek voor ons taalgebied, al is er overeenkomst met het Fries
en het Zeeuws; cfr. T a a l a t l a s 5, 3, TT XI, 97. Ook kent de woordenschat
Noordhollandse exclusivismen, bv: gefeliciteerd met de overwinst (gezegd bij de
geboorte van een baby). Verder hebben deze dialecten, hoewel niet exclusief, in
tegenstelling met het Eilandenhollands en Centraalhollands sk in anlaut, i.p.v. sch
(T a a l a t l a s 4, 9) en ontbreekt er het prefix in het voltooid deelwoord (T a a l a t l a s
2, 9). Vaak blijkt op de kaarten het gebied ten Noorden van het Noordhollands
Kanaal nog een eind ‘opgerold’.
Opvallend is dat het noordoostelijke vaak sporadisch ook in Noord-Holland
voorkomt; cfr. V a n d e n B e r g 37. Ook ham voor ‘arend van de zeis’ (T a a l a t l a s
1, 1) wijst op binding van N.-Holland met oostelijker streken. G. Kloeke suggereert
in Museum 61, 36 vlg. aarzelend dat veel Volendammers wel eens van de Veluwe
gekomen konden zijn.
Van Ginneken onderscheidt het Drechterlands tussen Hoorn, Enkhuizen en
Medemblik, het Westfries in engere zin tussen Den Helder en Alkmaar, het dialect
van Tessel en Wieringen, het Kennemerlands, het Zaans en het Waterlands.
Enkhuizen neemt ook een afzonderlijke positie in. Zeker is de oude aardrijkskundige
toestand met zijn talloze plassen een oorzaak van kernvorming in het oude zgn.
West-Friesland en Waterland geweest.
Het Vlielands wijkt sterk van het Noordhollands, het Tessels incluis, af. Het heeft
ontrondings-tendenzen, die zich ook in vergelijking met AB eu en ui doen gevoelen:
iis ‘huis’, seen ‘zoon’, ierling ‘huurling’. Voor meer bijzonderheden, o.a. h-aphaerisis,
zie men vooral W i n k l e r II 20. W i n k l e r zag er wel ten onrechte een ethnologische
2

1

factor achter; cfr. H a n d b . I 57. Isolement van dit eiland zal zeker aan een en
ander niet vreemd zijn.

1

Winkler zag in Vlieland, Urk, Enkhuizen, Vollenhove en oostelijk Gooiland relicten van een
2

gemeenschappelijke Flevische herkomst; zie ook H a n d b o e k I , 57. K l o e k e 176 wees
ook op overeenkomsten tussen Emmeloords en Huizens maar beschouwde de
overeenkomsten als een gevolg van Hollandse expansie. V a n d e n B e r g 49 vond in het
Enkhuizens oostelijke vormen. Voor de verklaring denkt hij zowel aan verkeer als aan vestiging
van ‘oosterlingen’.
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Het Strandhollands wordt bij W i n k l e r passim gekarakteriseerd. Exclusief schijnt
2
te zijn iet voor ontkennend ‘niet’; cfr. § 135, . In het Hollands hebben Zandvoorts en
Katwijks exclusief zùs = ‘zes’, verrek = ‘vork’, laaj = ‘lui’, laajwaegn = ‘luiwagen’
(BMDC 21, 39). Dat men een afzonderlijk Strandhollands kan onderscheiden, is
natuurlijk vooral gelegen in de sociale structuur. Met deze Noordzeevissers immers
moet het contact der overige Hollanders gering geweest zijn. De invloed van het
mondaine badleven kan er nog slechts recent zijn. Pas in 1818 is te Scheveningen
door Jacob Pronk het eerste badhuisje gebouwd. Het Strandhollands vertoont vooral
met het Noordhollands overeenkomsten: sk i.p.v. sch, -les < -sel.
Tot het Eilandenhollands kan men niet alleen de taal van de Zuidhollandse
eilanden behalve Goeree en Overflakkee, maar ook de taal van het Westland, in
zekere zin: de Westhoek van N.-Brabant en de gebieden aan de benedenloop van
Lek en IJsel rekenen. Ze missen in tegenstelling met Strand- en Noordhollands o.a.
de anlauts-sk en de ie voor oude ai.
Het onderscheid tegenover enerzijds het Strandhollands, anderzijds het
Noordhollands (en Gooilands en Vlielands) kan ten dele in sociologisch of geografisch
isolement gevonden worden, waardoor noordelijke vernieuwingen niet zover
doordrongen. Speciaal voor deze gebieden Utrechtse of/en Brabantse invloed aan
te nemen als factor voor bedoelde afwijkingen, hetgeen H e e r o m a voor
Zuid-Holland in het algemeen doet, is niet aanbevelenswaard.
Volgens Kloeke Ts 55, 153 is het Aalsmeers import uit noordelijker streken. Hij
denkt ‘aan Waterlandse herkomst der Aalsmeerse (oorspronkelijk grotendeels
doopsgezinde) bevolking.’
Het Gooilands is wederom moeilijk exclusief te karakteriseren. Kleinigheden als
nijt voor ‘niet’ (W i n k l e r II 100, 103) hebben weinig om het lijf. Naast de
noordwestelijke kenmerken (o.a. ee < æ:) vindt men er opvallende oostelijke, speciaal
noordoostelijke, bijv. de umlaut op oude ô (W i n k l e r II 100) en de umlaut in de
participia van sterke ww. (cfr. § 105). Dit laatste moet wel op vroeg-Middeleeuwse
bindingen

2

Zie voor het ontbreken van de anlauts-n in neen te Volendam: W a t e r l a n d s 7.
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berusten; zie bijv. H o l 40. Het Gooi kan tot het oude graafschap Hameland behoord
hebben; cfr. H o l 33. Opmerkelijk is dat de plaatsnamen van het Gooi tot een ouder
type behoren dan die van er omheen gelegen dorpen als Eemnes, Kortenhoef,
Maartensdijk; cfr. HCTD 21, 266.
Volgens K. Heeroma, De taal van het oude Emmeloord DB XIV 97-110 leek het
Emmeloords vooral op het Gooilands. Beide dialecten kenden bv. sneutel ‘sleutel’
en nijt ‘niet’. Maar in sommige opzichten was het ouderwetser en oorspronkelijker
dan het Huizens. Het kende nog de verbinding sk, het achtervoegsel -skip, zaft
‘zacht’ en koes ‘kous’.
J. Daan geeft in Noordhollandse dialecten TT VIII 113 vlg. de volgende indeling
van de Noordhollandse dialecten. Zij onderscheidt in het zuiden: 1e de
Haarlemmermeer, 2e de conglomeratie Amsterdam, 3e de conglomeratie Haarlem,
4e Amstelland, 5e Het Gooi, en ten noorden van het IJ: 6e Waterland, 7e de
Zaanstreek, 8e West-Friesland, 9e Texel en Wieringen, 10e de oudere polders, 11e
de jongere polders, 12e Kennemerland, 13e Volendam, 14e Marken, 15e Egmond.

§ 169. Stadsfries en koloniaal Hollands
Lit.: F o k k e m a ; W. Gs. Hellinga: Het stadsfries en de problemen van
taalverhoudingen en taalinvloed in Ts 59, 19 vlgg., 125 vlgg.; H e l l i n g a ;
2

BMDC 4; H a n d b o e k I 19-27; H o f 5-6; H o l l . E x p .
Hoewel ze in het Friese taalgebied gelegen zijn, wijken de dialecten van Leeuwarden,
Dokkum, Franeker, Harlingen, Staveren, Bolsward en Sneek van het Fries in
onderlinge verbondenheid af, zodat zij naast het boerse Landfries een apart
Stadsfries vormen - welke benaming evenwel noch bij de Fries noch bij de
Leeuwarder in gebruik is. In hun woordenschat, semantiek, syntaxis en sommige
articulatiegewoonten komen deze dialecten nog veel met het Fries overeen, maar
als we de klanken over de gehele lijn bestuderen, komen we tot de conclusie, dat
de Friese elementen in de kleine steden nogal ver en in Leeuwarden zo goed als
geheel zoek zijn. De palatalisatie van de a > e komt daar bijv. geheel niet voor. Maar
welke elementen bevat het dialect dan wel? Over het algemeen is het moeilijk er
speciaal aan het Hollands herinnerende eigenaardigheden terug te vinden; vormen
als stark, reg, stik, bled ontbreken. Voor die woorden zijn vormen in gebruik die o.a.
Utrechts en Brabants waren en die in de 16e eeuw in de schrijftaal algemeen gebruikt
werden.
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Is het dialect nu Fries met Hollandse inslag of Hollands met Friese inslag?
Statistieken van taaleigenaardigheden vermogen niet de oplossing te brengen en
buiten de statistiek lopen de oordelen het risico, subjectief te zijn. Kloeke heeft de
vraag in het psychologische vlak gebracht door de hoeveelheid of importantie der
taalelementen los te laten en als uitgangspunt te nemen de vraag: welke taal wil de
spreker gebruiken, m.a.w. door de psychologie van de taalgemeenschap te laten
praevaleren. Hij beschouwde nu het Stadsfries als een poging van aristocratische
of aristocratisch-doende Friezen om Nederlands, met name meestal Hollands te
spreken, derhalve als Hollands in Friese mond. Zonder zich duidelijk in dezen
uitgesproken te hebben, schijnt Fokkema van dezelfde overtuiging. Uitgaande van
het befaamde standpunt der ‘tendance de parler mieux’, volgens hetwelk iedereen
de neiging zou hebben in de taal ‘zijn beste beentje voor te zetten’, neemt hij aan,
dat die uitspraak van boven naar beneden is doorgedrongen en hij herleidt dus de
hele taalmenging tot overwicht van Holland of ruimer genomen van het westen.
Weliswaar is de oudste Stadsfriese tekst die men kent, pas van 1671 in de IJlster
almanak, maar aangezien Fokkema rond 1525 in het oorkondenmateriaal een
abrupte overgang van tamelijk zuiver Fries tot tamelijk zuiver Nederlands constateert,
voelt hij er veel voor ook voor die tijd het ontstaan van het Stadsfries te stellen. En
mèt Kloeke (en Gosses) zie hij hierin een toegeven aan een uit het westen komende
druk. Aan het eind der ME immers hebben in politiek opzicht de Hollandse graaf,
de stad Groningen en de Duitse keizer met wisselend succes geprobeerd, vaste
voet in Friesland te krijgen en natuurlijk heeft dit alles met de levendige
handelsbetrekkingen samen een aanzienlijk quantum vreemd taalgoed geïmporteerd.
Vooral ziet Fokkema een krachtige ontfriesing, wanneer Friesland komt onder de
Saksische hertogen (1498-1515) en meer nog onder de Oostenrijkse. In het
oorkondenmateriaal blijkt dan ook de ontfriesing geen geleidelijk voortgaand proces
te zijn met een menigte van overgangstaaltjes, maar er is tussen de Friese en
Nederlandse stukken ineens een breuk. Als dan na de opstand tegen het Spaans
bestuur de regering van Friesland weer in handen komt van de Friezen, is de
on-Friese plooi al gelegd en blijft de toestand op taalgebied, zoals die was, waar
ongetwijfeld de band met de andere Nederlands sprekende delen, al was deze
losser geworden, toe heeft bijgedragen.
Tegen deze voorstelling heeft Hellinga verzet aangetekend. Gosses had het
ontstaan van het Stadsfries nog vóór de Saksische overheersing willen stellen,
omdat hij hiervan de weerspiegeling meende te
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vinden in de schaarse Nederlandse insluipsels der vroegere oorkonden. Maar
Hellinga acht deze onzuiverheden beter te verklaren als gevolg van het ontbreken
van een Friese traditie, hetgeen ook uit de spelling-verwarring juist in de Friese
oorkonden blijkt. Daarmee vervalt dan natuurlijk ook de noodzaak om uit het
oorkondenmateriaal tot de tijd rond 1500 als de ontstaanstijd van het Stadsfries te
besluiten. Bovendien zou men met dat ‘Hollands in Friese mond’ tamelijk geïsoleerd
in die stedelijke gemeenschappen gestaan hebben, waar zeker nog lang zuiver
Fries gesproken is. Hellinga wil niets horen van expansie, druk, ontlening, slaafse
navolging of drang om het zo goed mogelijk te doen. Natuurlijk kan er ook geen
sprake geweest zijn van een nieuw ingekomen bevolkingselement. De eigennamen
zijn immers nog alle Fries en de schedelvorm blijkt volgens de opgravingen geen
verandering te hebben ondergaan. Zeker is er ten gevolge van de nieuwe toestanden
een categorie mensen gekomen (regeringspersonen, reizende kooplui) die uitsluitend
of bij voorkeur Nederlands spraken en geheel zonder gevolgen hoeft dit niet geweest
te zijn. Maar men kan het Stadsfries niet beschouwen als een permanente poging
om dit ‘Hollands’ na te spreken, want in dat geval zou het tamelijk onbegrijpelijk zijn,
dat men na al die eeuwen er nog niet beter in geslaagd is en er nog geen vrijwel
volledige aanpassing gekomen is. Weliswaar voert Fokkema in BMDC 4, 39 hiertegen
aan, dat, toen het Stadsfries eenmaal gevormd was, het bestuur weer in handen
van de Friezen is gekomen. Men zou ook kunnen opmerken dat de Friese steden
toen ze hun volle bloei beleefden, ruim voor Hollandse invloeden openstonden,
maar dat ze toen die bloei ging tanen, hun kracht in chauvinistisch isolement gezocht
hebben. Echter is het ook bij Hellinga's zienswijze mogelijk, het behoud van de
eenmaal ontstane Stadsfriese klanken als een uiting van provinciaal
zelfstandigheidsgevoel op te vatten. Bovendien, zegt Hellinga en hij neemt als bewijs
de oude Stadsfriese ae, die enige tijd lang op weg was om ai te worden en toen
ineens in Leeuwarden en de op Leeuwarden georiënteerde steden als Harlingen,
Franeker en Dokkum in aa omsloeg, bovendien hebben de beschaafde Leeuwarders,
die naar een beschaafd Stadsfries streefden en bijv. allerlei diftongen wilden
vermijden, bij sommige klanken het Beschaafd Hollands tot voorbeeld genomen.
Men kan nu eenmaal niet ontkennen, dat, zoals Heeroma in BMDC 4, 41 opmerkt,
het stadsfries juist echt Hollandse karaktertrekken en niet bijv. Brabantse of oostelijke
vertoont, maar dat betekent volgens hem nog niet, dat zij naar dat beschaafd
streefden, onder de invloed daarvan
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stonden. Het Stadsfries is volgens hem vooral in de 17e eeuw ontwikkeld, parallel
aan de Hollandse hogere stedentalen. Wilkeshuis gelooft naast ontlening ook aan
een accentueren van de tegenstelling tussen stad en land. Hellinga wijst er op dat
men zich bij een dergelijk probleem niet alleen moet afvragen, wat er aan nieuws
gekomen is, maar ook wat er verdween. Wilkeshuis bijv. onderzocht in BMDC 4,
welke groepen van Friese woorden in het Stadsfries gehandhaafd blijven. Daarbij
blijken gebruiksfrequentie, beslotenheid in de huiselijke omgangstaal, afwezigheid
van factoren die verandering zouden kunnen bewerken, zoals dit het geval is in de
kindertaal, en de gevoelswaarde een rol te spelen. Ook moet men volgens
H e l l i n g a letten op de zgn. brugvormen als ao tussen ae en aa en uu tussen oe
en ui. Deze kunnen nl. niet verklaard worden door expansie, noch door binding aan
het dialect, maar zij ontstaan door de eigenaardige positie van sommige stedelijke
milieus tussen volkstaal en cultuurtaal in. Men moet ze nl. wel onderscheiden van
contaminatievormen, die bekend zijn uit de dialectgeografische literatuur. Hellinga
opteert dus voor taalbouw boven taalontlening, maar het wil ons voorkomen, dat
de waarheid ook hier in het midden ligt. Hellinga erkent trouwens zelf: ‘Hollandse
invloed in Friesland zal niemand ontkennen’ en ‘De binding aan het Westen is de
oorzaak van het ontstaan van het “Hollands in Friese mond”.’ Het Stadsfries, dat
volgens hem pas na 1525 ontstaat, kan door taalbouwers gevormd zijn, maar
ontlening zal dus toch ook niet geheel weggecijferd kunnen worden, daar dit zelfs
bij Hellinga niet geschiedt.
Een opmerkelijke aanwijzing voor Hollandse invloed kan men zeker zien in het
door H o f 206 vlg. opgemerkt feit, dat de mutatie van oe tot uu in het Stadsfries
praktisch algemeen is en dat het aantal oe-relicten in iedere stad in vrijwel evenredige
verhouding staat tot haar grootte, aanzien en mate van isolement. Bovendien hebben
deze dialecten gewoonlijk de oe behouden als in het Hollands het woord niet bestaat
of althans zeldaaam is, van de andere kant is de hardnekkigheid van û voor z hier,
zoals in Het Bildt, weer een argument ertegen; cfr. H o f 208. Zie voorts § 150 voor
mogelijke autochtone ontwikkeling van û tot y in het Stadsfries.
De dialecten van de overige on-Friese gebieden in Friesland, bijv. Midsland op
2

Terschelling, Ameland, waar nog blijkens H a n d b o e k I 19-27 in 1786 echt Fries
gesproken werd, Heerenveen, Kollum en Het Bildt kan men beter geen Stadsfries
noemen. Aangezien hier van taalbouw wel minder sprake zal zijn, moet hier
kolonisatie of expansie
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een Hollands, een noordwestelijk, karakter gebracht hebben. W. de Vries beschouwt
in Ts 46, 198-209 het Bildts principieel anders dan Amelands, Midslands en
Stadsfries. Deze laatste beschouwt hij als verhollandst Fries, maar het Bildts als
door Friezen van Hollandse kolonisten overgenomen Hollands. Terwijl dit de
gangbare opvatting mag heten, ziet Heeroma bijv. op Terschelling de verhoudingen
precies omgekeerd. Hij meent dat het Midslands het oorspronkelijke niet-Friese
dialect is en dat het oosten en westen van het eiland pas later vanuit Friesland
bevolkt zijn; cfr. TAG 64, 347 vlg., NTg 28, 24, NTg 29, 30. Hiertegen kwam Knop
op in OT 3, 97 en 117.
Een koloniaal Hollands treft men, hoewel niet als alleenheersend, aan in
Willemsoord, Wilhelminaoord, Frederiksoord, Vledderveen en Diever; cfr. S a s s e n
269.

§ 170. De zuidelijk-centrale dialecten
In § 166 noemden wij reeds als exclusief kenmerk het combinatietype -de-gij bij
werkwoordelijke enclise. In De dialecten van Noord-Brabant 1952, 23 wees ik ook
op het pronomen van het type gij of ge, het attributieve dees i.p.v. ‘dit’, het ontbreken
van t bij dat, de masculiene vorm van die welke op ə (jə, nə) uitgaat. Dit laatste is
echter ook Fransvlaams; cfr. RND kaart 18. Andere zuidelijk-centrale (we zouden
ook kunnen zeggen: Brabantse) verschijnselen zijn: het type doe sen ezel in Belgisch
Brabant, Antwerpen en westelijk Limburg (HCTD 14, 55 vlg.), əm voor ‘hij’ enclitisch
na vgw. of Vf (Limburgs Haspengouw 1951, 256-257) en woorden als pioen (cfr.
B l o e m n a m e n 165-167), zjenoffel (Album Verdeyen 250) en mutsaard in
Antwerpen, westelijk Limburg en delen van Brabant en Oost-Vlaanderen (HCTD
13, 361 vlg.; voor Noord-Nederland ontbreekt het materiaal).
De grens tussen de noordelijk-centrale en de zuidelijk-centrale groep wordt
gevormd door drie wegens hun functie belangrijke isoglossen-strengen. Ten noorden
hebben de pronomina van de 2e persoon in de anlaut een j, ten zuiden een g (in
de objectsvorm een vocaal, doch hierbij loopt de grens iets zuidelijker).
Voorts hebben ten Noorden de verkleinwoorden in geen enkele positie nog een
k in het suffix, ten zuiden wel en tenslotte hebben de noordelijke vergeleken met de
zuidelijke bijna geen klinkerverkorting vóór medeklinkercombinaties. De grenslijn
loopt ongeveer vanaf Wageningen over Tiel, Beesd, Gorkum naar Willemstad.
Vaker dan zuidelijk-centrale complexen treft men zulke aan welke

A.A. Weijnen, Nederlandse dialectkunde

442
men Brabants-Limburgs zou kunnen noemen; voor voorbeelden zie men A. Weijnen,
De dialecten van Noord-Brabant 22. J.L. Pauwels, Bijdrage tot de kennis van het
geslacht der substantieven in Zuid-Nederland 1938, 37-38 toont dat bij de
geslachtsverschillen er meer isoglossen de zuidelijk-centrale van de zuidwestelijke
dialecten scheiden dan van de zuidoostelijke. Ook in B l o e m n a m e n 14 had hij
al het afzonderlijke karakter van het Westvlaams geconstateerd en opgemerkt dat
de zuidelijk-centrale dialecten nauwer bij het Limburgs dan bij het Westvlaams
aansluiten. Op een andere wijze openbaart de nauwe samenhang tussen beide
complexen zich nog hierin, dat de grens moeilijk te trekken valt. Terwijl men die
vroeger bij de Uerdingerlijn legde, heeft men het later gedaan bij de
muis-diftongeringslijn (A l b u m G r o o t a e r s 58) en neemt men tegenwoordig de
Gete-bundel als hoofdgrens.
De oorzaken van de cohaesie van het zuidelijk-centrale gebied zijn moeilijk aan
te wijzen. Is er sprake van een oude stamverwantschap? Of heeft de uitbreiding
van het hertogdom Brabant, die er inderdaad in grote trekken mee overeenstemt,
een rol gespeeld?
Het kaartbeeld van jonge woorden als zjenoffel en mutsaard schijnt wel op latere
factoren dan die van stamverwantschap te wijzen. Heeroma HCTD 10, 175 vlg. ziet
ook de verbreiding van deem in Brabant en Antwerpen (maar ook verder in het Z.O.)
eveneens als een gevolg van Brabantse expansie; zie echter § 18.
In de zuidelijk-centrale dialecten tekenen zich enkele grote groepen duidelijk af.
Vgl. thans ook A. Weijnen, De dialecten van Noord-Brabant, in: Noord-Brabantweek
te Antwerpen van 8 tot 18 september 1962, 87-88.
Wie de kaart bekijkt, ziet dat de kern van de Meierij sterk van de andere dialecten
afwijkt. Allerlei rekkingen als vāl, en tōn t.g.v. de uitval van -ə, de bijzonderheden
van de ontwikkeling van ogm. û, de suizende r, de typische zgn. Meierijse verkorting,
enz. zijn buiten dit gebied in de centrale dialecten onbekend. Ook op T a a l a t l a s
5, 7 schoonzuster scheidt de Meierij zich van de rest van de zuidelijk-centrale
dialecten af.
Men ziet trouwens zo goed als nooit dat Noord-Brabant in zijn geheel taalkundig
een exclusieve dialecteenheid uitmaakt. Het achtervoegsel -ie bij zeis is het enige
bekende geval; cfr. A. Weijnen, De dialecten van Noord-Brabant 22. Er is een grote
klove tussen het westelijk en het oostelijk Noordbrabants. Dat blijkt o.m. bij een
aantal umlauts- en de verkortingsverschijnselen; cfr. O n d e r z o e k Hs. 2 en 3. Die
tegen-
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Kaart 35 - Het Brabants
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stelling tussen westelijk en oostelijk Noord-Brabant openbaart zich trouwens niet
alleen in het dialect, maar ook in de psyche (O n d e r z o e k 280), de volkskunde
(O n d e r z o e k 281), het recht (O n d e r z o e k 279) en de kunst (O n d e r z o e k
277). Dit alles vindt een oorzaak in de geografische toestand (beide hebben hun
afzonderlijke stroomstelsels en worden gescheiden door een gebied van heide en
zandverstuivingen; O n d e r z o e k 272), maar ook in de feodale verdeling en de
economische structuur loopt er een duidelijke, vaak oude grens tussen Tilburg en
Breda. Bij benadering geldt dat ook voor de prehistorische vondsten (O n d e r z o e k
270 vlg.). In PL 85, 231 wijst H. Hardenberg ook op een verschil in kerstening,
inzoverre hij eraan herinnert dat westelijk Noord-Brabant vanuit Antwerpen
gekerstend is.
Met enige aarzeling meen ik te mogen zeggen dat de Meierijse kern zich in zekere
zin stelt tegenover al de andere Brabantse dialecten, en bijv. minder ‘Brabants’ is
dan de westelijk-Noordbrabantse groep. Dat valt ons vooral op als wij de exclusieve
Brabantismen bestuderen. In De dialecten van N. Br. hs VI heb ik er al over
gesproken. Het verschijnsel geldt bijv. voor fooi, voeë enz. voor ‘vrouwelijk konijn’
en type voorschoot, veurschoot vusschoot enz. voor ‘schort’. Er zijn trouwens meer
voorbeelden. Heeroma noemt in Ts 68, 180 vlg. savie voor salie alleen in
Zuid-Brabant, Antwerpen en W.N.-Brabant. V a n d e n B e r g 97 wijst op een
dergelijk beeld bij de vervanging van -or- door -er-. De kaart van het mannelijk konijn
(T a a l a t l a s 2, 12) toont rijer in Brabant, Antwerpen, O.-Vlaanderen, westelijk
Limburg en enkele zuidelijke dorpen van West-Noord-Brabant. Dit voor Meierijenaars
verrassende gegeven ligt geheel in de lijn van de geografische constellatie. Immers,
als men afziet van het Overmase veroveringsgebied, vertoont het hertogdom Brabant
min of meer de gedaante van een winkelhaak en dan ziet men dat zuiver
planimetrisch beschouwd het oude Land van Breda veel meer kans vertoont om
met de Brabantse krachtcentrales Antwerpen, Brussel en Leuven overeen te komen
dan de Meierij. De Meierij is als het ware planimetrisch gepredisponeerd om eer
met Belgisch Limburg overeen te stemmen dan met Belgisch Brabant of Antwerpen.
Dat zien we dan ook op de taalkaarten meer dan eens. Op kaart kous hebben
W.N.-Brabant, Antwerpen en Belgisch Brabant kous, de Meierij en Limburg (behalve
het Westelijk deel van de Belgische provincie) hoos; cfr T a a l a t l a s 5, 8. Zo kent
ook de Meierij met het noordelijk deel van Belgisch Limburg boks of bots i.p.v. broek
(R o u k e n s krt 39) en treffen we in de Meierij en Belgisch Limburg ou < û voor
dentalen aan; cfr. § 57. Zie voor invloeden van het
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graafschap Loon en Echternach in oostelijk N.-Brabant nog BH 4, 29 en 2 afl. 4, 62.
Merkwaardig is ook wat Heeroma HCTD 10, 181 naar aanleiding van deem
opmerkt. Dit Limburgs-zuidelijk-Brabants type komt niet in de omgeving van Brussel
voor. Staat deze stad dan wat losser ten aanzien van de Brabantse expansie?
In zeer bijzondere zin schijnt de Meierij in later tijd een conservatief gebied geweest
te zijn. De sk-uitspraak i.p.v. sch dateert er al van milennia her. Ook heeft men er
nog een aantal woorden met ft i.p.v. cht: zoft ‘zacht’, taaftere ‘in de namiddag’, gekoft
‘gekocht.’ Zie verder O n d e r z o e k 284 en R o u k e n s 176-177. Het lag in het
begin ver van de zuidelijke en later ver van de Hollandse cultuurhaarden en was
van de oostelijke gescheiden door de moerassen van de Peel. Door zijn onafzienbare
dorre heiden oefende het weinig aantrekkingskracht uit. Bovendien fungeerde het
minder dan West-Noord-Brabant als doorgangsterrein. De bevolkingstrek was dan
ook eer van de Meierij afgewend dan er heen gericht, zoals een naamkundig
onderzoek heeft uitgewezen. Relatief komen er nl. in het westen meer van-namen,
afgeleid van oostelijke plaatsnamen (type Van Gorp, Van Boxtel, Van Kuik), voor
dan omgekeerd; cfr. A. Weijnen, Geslachtsnamen en bevolkingsverschuiving in
Noord-Brabant in: Eigen volk 11, 365-384.
Ook dient de vraag onder ogen gezien te worden inhoeverre de Meierij een andere
ethnologische samenstelling heeft. Met name kan aan Tongeren en Thuringers
gedacht worden; cfr. § 161.
Het westen daarentegen vertoont duidelijk een Ingveoonse onderlaag. Dat blijkt
vooral uit de toponymiē; cfr. A. Weijnen, Klankhistorische discrepantie tussen dialect
en toponiemen, MNLNA XXXIX, 151-157. Op zeer veel plaatsen, bv. Wouw,
Willemstad, Roosendaal, Steenbergen, Oosterhout, Geertruidenberg, Etten-Leur,
Beek, Prinsenhage komt er een (h)il voor, identiek met Engels hill. Maar buiten de
toponymie, in het eigenlijke dialect, is van dat ingvaeoons niet veel meer over,
hoewel die laag er blijkens vormen als stick in de oude rechten van Steenbergen
vroeger wel geweest is. H. Pottmeyer vond ze in de omgeving van Antwerpen; cfr.
Bijdragen tot de geschiedenis 20, 148 vlg. Zie voor de Oostvlaamse S c h ö n f e l d
VIII en voor de Westnoordbrabantse R. van Hasselt en A. Weijnen, De plaatsnamen
van Roosendaal 1948, 56-57, BMDC 6, 15 vlg., OT 7, 262 vlg., A. Weijnen, De
dialecten van Noord-Brabant 1952, 17. Het uiterste westen van Noord-Brabant heeft
trouwens waarschijnlijk tot de pagus Scaldis of Bevelandia behoord, en later niet
tot Lotharingen maar tot Frisia; cfr.
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BMDC 6, 33. Deze streken hebben trouwens geen Belgisch-Helvetisch, maar zgn.
Ligurisch recht; cfr. O n d e r z o e k 279.
Een zeer bijzondere positie neemt ook het Oostvlaams in. Het mist bijv. de
e-apocope en de dikste streng genus-isoglossen loopt juist tussen Oost-Vlaanderen
en Brabant-Antwerpen; cfr. J.L. Pauwels, Bijdrage tot de kennis van het geslacht
der substantieven in Zuid-Nederland 1938, Verzamelkaart. In HCTD XXXV, 171
wordt er op gewezen dat in ieder geval de Dendervallei in diverse opzichten meer
Brabants dan Vlaams aandoet. H. Vangassen, Aan de grens van Vlaanderen en
Brabant V Zullen HCTD 36,49 vlg., wijst er eveneens op dat de grens tussen zullen
en zelen vanaf de taalgrens tot Antwerpen de Schelde volgt. Daar lag trouwens
vóór ± 1050 ook de grens tussen Vlaanderen en Brabant. J. Goossens spreekt in
Zs f. Mf. 29, 312 vlg. van een Denderlinie, een bundel isoglossen die de Dender
volgt en op de grens van het oude Brabant en Vlaanderen ligt.
De verspreiding van de -ingaheem-toponiemen, die in Brabant weinig voorkomen,
terwijl Oost-Vlaanderen ervan wemelt (cfr. J. Lindemans, Toponomysche
verschijnselen op kaart gebracht HCTD 14, 67 vlg.) vormt een aanwijzing dat het
taalverschil ten dele op verschillen bij de vroeg-middeleeuwse landname kan
teruggaan. Voorts zie men voor de tegenstelling tussen Oost- en Westvlaams ook
K. Heeroma, Iets over oude woordenboeken in Album Verdeyen 249 vlg. Deze
betoogt dat de grens door chronologisch ver uiteenliggende factoren is tot stand
gebracht. Een tegenstelling perkelboom-peremboom moet pas na de 16e eeuw
ontstaan zijn, want tevoren kenden de beide Vlaanderens één type.
Blijkens ons kaartje ligt er een duidelijke kern in de huidige provincie Brabant; zie
bijv. ook lemme ‘schaap’ in T a a l a t l a s 4, 9. Letten we op een zo ingrijpend
verschijnsel als de algemene ontronding, dan blijken de overigens verspreid liggende
delen weer vooral in de meest zuidelijke stukken (met enkele uitlopers) voor te
komen. Heeroma gaf in NTg 1939, 72 met zijn goensdag-vormen nog een dergelijk
beeld. Gevallen waarbij de isoglossen in de richting oost-west door de provincie
Antwerpen lopen, leveren: zeven (T a a l a t l a s 1, 2), staart (T a a l a t l a s 4, 13),
paard (Stan Leurs, De Kempen 17 vlg.).
Tenslotte blijkt ook de staatkundige tegenstelling tussen België en Nederland
dialectvormend gewerkt te hebben. Men zie voor voorbeelden van tot België beperkte
zuidelijk-centrale verschijnselen naast ons kaartje nog de kaart ‘navel’ in A. Weijnen,
De dialecten van Noord-Brabant 22. Ook de kaart van de ‘mannelijke duif’
(T a a l a t l a s
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1, 6) levert bij benadering zo'n beeld. Op de kaart van de ‘mannelijke eend’ scheidt
zich juist westelijk Noord-Brabant af; cfr. Ts 54, 245. Weliswaar vertonen de
isoglossen zo goed als nooit een volkomen samenval met de rijksgrens. Daarvoor
zijn de betrekkingen tussen laten we maar zeggen de gebieden van het huidige
West-Noord-Brabant en de provincie Antwerpen te innig. Zuidnederlandse abdijen
hadden in Noord-Brabant vele bezittingen, de gemeenten in West-Noord-Brabant
hadden òf het recht van Santhoven òf het stadsrecht van Antwerpen. Er zijn
belangrijke handelsbetrekkingen geweest tussen Bergen-op-Zoom (zie O n d e r z o e k
1
334) en Roosendaal enerzijds en Antwerpen anderzijds, Na de hervorming kwamen
de missionarissen voor N.-Brabant uit het zuiden. Zie voorts O n d e r z o e k 331-332.
Aan de aldaar genoemde ‘zuidelijke’ verschijnselen die even ten noorden van de
rijksgrens reiken, zoals saoj, get, botermelk, metser zijn bijv. nog toe te voegen
talloor in Putten en Zundert (R o u k e n s 128) en zweepnon in Ossendrecht en
Woensdrecht (R o u k e n s 285). Overigens las ik bij G o o s s e n a e r t s XI van de
grote Suytheyde, die zich tussen Zundert en Brasschaat uitstrekte.
In Museum LXIV p. 229-230 wees ik naar aanleiding van de Dialektatlas van
Antwerpen nogmaals op de invloed van de staatsgrens maar ik wees er ook op dat
op bep. kaarten zeer typische en naar mij schijnt geografisch nogal beperkte
verschijnselen zowel in westelijk Noord-Brabant als in het Antwerpse voorkomen,
bv. voor paddestoel: kampernoen, kampernoel, kampernoelie en voor omdat d-loze
vormen. Bij een bespreking van G o o s e n a e r t s ibid. 235 releveerde ik dat deze
interessante regels wijdt aan de relaties tussen zijn gebied en het Nederlandse
Noord-Brabant. Zie voorts A. Weijnen, De rijksgrens tussen België en Nederland
als taalgrens in de dialekten in: BMDC XVIII 3-15.
De Meierijse dialecten vertonen, zoals wij reeds ten dele zagen, een zeer groot
aantal umlautsgevallen en in allerlei condities een korte vocaal waar het AB een
lange heeft, bijv. voor r + dentaal, en in oorspr. open lettergreep, gevolgd door cons.
+ əl, ək, əx, əm, ən (behalve de flectie-uitgang), ər, Eŋ, yv, i en voor r; cfr.
O n d e r z o e k 128-139. Voor verdere kenmerken zie men Onderzoek passim.
Deze groep wordt gesproken ongeveer in het stroomgebied van A en Dommel
met hun zijriviertjes. Over de constitutieve oorzaken van dit dialect is hiervoor
gehandeld. Het zuidoosten heeft opvallende Limburgse, d.w.z. zuidoostelijke, trekken.
Wat de bijzonderheden van

1

Er was bijv. turfhandel van Roosendaal op Antwerpen; cfr. Sprokkelingen uit de geschiedenis
van Roosendaal en omstreken I 94 vlg.
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de begrenzing betreft, het volgende. De oostgrens en het oostelijk deel van de
zuidgrens zijn zeer scherp. Hier heeft de Peel als aardrijkskundige factor een hoofdrol
gespeeld. Eeuwenlang is dit een breed moeras geweest dat een verkeersobstakel
van de eerste rang vormde en slechts enkele doorgangen had, bij welke doorgangen
er dan ook enige dialectvermenging te bespeuren is; cfr. A. Weijnen, Waarom spreekt
Meyel een Brabants dialect? NTg 38, 87. Bij onderzoek ter plaatse bleken mij bijv.
enerzijds ik, ook en trapte doch anderzijds sj < sk en de oppositie tussen stĭĕf ‘stijfsel’
en stīēf ‘stijf’ voor te komen. Verder zijn er in de vorige eeuw in de Peel nieuwe
ontginningsdorpen ontstaan zoals Helenaveen (1853), waar de dooreenmenging
van dialecten het meebracht, dat allerlei sterk afwijkende verschijnselen moesten
verdwijnen; cfr. O n d e r z o e k 299. Maar voor de rest was de Peel een grens van
de eerste rang. De geografische factor, die de Peel vormde, was nl. ook oorzaak
van staatkundige en kerkorganisatorische grenzen. De staatkundige factor is
trouwens niet te onderschatten: de grens tussen Meierijs en Cuyks is slechts in haar
zuidelijk deel uit de Peel te verklaren, want deze strekt zich niet noordelijker uit dan
Zeeland en Langenboom. Ten noorden nu klopt de taalgrens met de staatkundige.
Dat de dialecten van Budel, Soerendonk en Maarheeze zich bij het Middenlimburgs
aansluiten, is zeker weer een gevolg van de ten noorden liggende heidegebieden.
De zuidelijke oriëntatie van dit gebied is trouwens al oud. In 779 werd Budel door
Karel de Grote aan de Mariakerk te Aken geschonken en tot aan de Franse revolutie
ging men daarom ook van zijn schepenbank naar Aken in hoger beroep; cfr.
O n d e r z o e k 248-250. R o u k e n s 240 geeft nog een parallel uit de volkskunde.
De grens tegenover het Maaslands valt ook althans enigszins samen met een
geografische; zie O n d e r z o e k 326.
De langs de Maas gelegen dorpen, de streek rond Tilburg, de Langstraat en alles
wat benoorden de Bergse Maas ligt, en in zekere zin ook het Kempenlands nemen
een overgangspositie naar de Westnoord-brabantse dialecten in.
In het eigenlijk Meierijs zijn te onderscheiden Peellands (het conservatiefst),
Noordmeierijs en Kempenlands. Het Noordmeierijs, dat de oude æ: praktisch als
oo uitspreekt en in verkleinwoorden ndje > nje maakt, is gevormd door de vroegere
bevaarbaarheid van A en Dommel; cfr. O n d e r z o e k 306 en BMDC 8 blz. 7. Het
Peellands heeft verscheiden heel opvallende verschijnselen, bijv. afval van d na
oude lange vocaal of diftong (goe ‘goed’, drăŏ ‘draad’) en dalende difton-
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gen voor ogerm. ai en au. Het is een echt geïsoleerd relictgebied, in het O. en Z.
begrensd door de Peel, in het W. en N. door heidevlakten. Zijn inwendige cohaesie
dankt het zeker (mede) aan zijn vooral economische oriëntatie op Helmond, dat er
steeds de marktplaats voor was; cfr. BMDC 8, 7. Zijn Limburgse verschijnselen (zie
hiervoor ook D e B o n t I blz. LIII) als bijv. Astens zwijgerse voor ‘schoonzuster’
(cfr. T a a l a t l a s 5, 7), die parallellen vinden in de folklore (bij het binnenhalen van
de oogst gebruikt men in Asten alleen touwen over de kar) en de mansnamen (Asten
kent Limburgse voornamen als Sjang en Tjeu), zijn te verklaren niet alleen uit de
ligging, maar ook uit het feit dat na de vrede van Munster Deurne, Asten en Someren
generaties lang in Limburg ter kerke trokken; cfr. O n d e r z o e k 295 vlg. en BMDC
8.
Opvallend is dat ook rond Eindhoven de representanten van ogerm. ô en eo aan
Limburg herinneren; cfr. § 56, 60 en O n d e r z o e k 19 en 43. Waarschijnlijk komen
hiervoor de betrekkingen met Horn in aanmerking, waarvoor men interessante
gegevens (met een kaart) vindt in BH II nr. 4 blz. 58 vlg., inz. 62-63. De oude baronie
van Kranendonk, die Soerendonk, Maarheeze en Gastel omvatte, is immers in 1250
aan de heer van Horn gekomen, die ook de heerlijkheid Heeze met Leende en zes
Gehuchten bestuurde. In 1341 zijn overigens Kranendonk en Heeze-Leende weer
onder verschillende leden van het geslacht van Horn gekomen.
Het Kempenlands wordt gesproken in het zuidwesten van de Meierij. Het heeft
een diftongering van gerekte korte vocalen (zoun ‘zoon’, ouve ‘oven’, kuike ‘keuken’,
nijge ‘negen’, vuil ‘veel’), die ook zuidelijker voorkomt (cfr. § 66), en een
palatalisatietendens bij ou-achtige klanken. Mogelijk is er een biologische oorzaak.
Gallée constateerde hier een grote meerderheid van blonden. Ook is er misschien
een ethnologische factor niet geheel vreemd aan. Opvallend groot is het aantal
urnenvelden. Voorts zijn er bijzonder sterke contacten met de zuidelijke Nederlanden,
bijv. vroeger economische oriëntatie op Antwerpen en bezit van de
Belgisch-Brabantse abdijen Floreffe, Postel en Tongerlo. De uitgestrekte heiden
isoleerden het bijv. van het Noordmeierijs en het Peellands. In BMDC 8, 7 wordt
betoogd dat het Kempenlands zuiver door heiden ingesloten wordt. Deze heiden
kunnen voor de dialectgrenzen beslissend geweest zijn. Want ten aanzien van geen
enkele andere in aanmerking komende factor is de geografische overeenstemming
zo volkomen.
Het gebied valt weer uiteen in het eigenlijke Kempisch (waar bedoelde diftongering
heerst) en het Eindhovens, het gebied dat de lijn
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Eindhoven-St. Oedenrode tot as heeft (hier vooral komt de bedoelde palatalisatie
van de ou voor). Geldrop met Zes Gehuchten enerzijds en het gebied van Heeze
en Leende anderzijds vormen een overgang van Kempisch naar Peellands.
Overigens hebben beide gebieden ook eigen trekken; zie voor Geldrop BMDC 8
blz. 6 en 11 en OT 7, 140-141 en voor Heeze en Leende O n d e r z o e k 298 en
BMDC 8, blz. 5, 6. Het Kempisch moet ook zeker bezien worden in het licht van de
erfrechtsverhoudingen. Meyers vond daar, in tegenstelling met het gebied rond
Tilburg, het stadsrecht van Antwerpen, dat wil dus zeggen: zgn. Ligurisch erfrecht.
De Westnoordbrabantse groep onderscheidt zich van de Antwerpse en de
Zuidbrabantse voornamelijk door het geringer aantal oe's, ie's en uu's in plaats van
o, i en u. Men zie hiervoor LB 43, 42 vlg., Limburgsche Bijdragen 13, 152 vlg.,
C o r n e l i s s e n - V e r v l i e t I 10 vlg. en de isoglossen van doem en zoeg op ons
kaartje. Van Ginneken heeft een aantal i-ie-isoglossen gepubliceerd, die tonen hoe
2

breed deze isoglossenbundel is; cfr. R e g e n b o o g k l e u r e n 37-39 en De Ghulden
Roos III 11-16. De gesloten uitspraak is tegenwoordig in aftocht. Terwijl in Fijnaart
de AB [E] ook als [E] klinkt, vond ik op het Rijksarchief in Den Bosch in het
schepenregister van Fijnaart (S 1) in de opgaven van 1588 den Hiel ‘Den Hil’ en
schiepper. In een plaats als Wagenberg leeft die representatie door oe, ie, uu echter
nog volop.
Ik meen dat de staatsgrens, die reeds uit de dagen van de 80-jarige oorlog dateert,
de voornaamste factor is die de gesloten vocalen steeds meer in Zuidelijke richting
teruggetrokken heeft.
In die Westnoordbrabantse groep zijn Markiezaats en Baronies te onderscheiden;
cfr. O n d e r z o e k 290 vlg. Het voornaamste verschil berust wel op de voorkeur
van het Baronies voor de umlaut op de lange ô. De causule factoren die ik
O n d e r z o e k 290 vlg. ter sprake bracht, zijn geen van alle overtuigend, zelfs niet
die van de verbreiding van de woeste gronden. Voor de streek rond Huibergen is
dan waarschijnlijk invloed van de Wilhelmieten, die hun klooster in Huibergen hadden,
in overweging te nemen. Men zie Geschiedenis van het oude Wilhelmieten-klooster
en van het Bisschoppelijk Instituut St. Marie te Huybergen z.j. passim. In mijn
hiervoren aangehaald artikel uit Noord-Brabantweek, schreef ik blz. 88: ‘Meestal
doet het zuidelijke deel van het Markiezaat met het Bredaas mee. Rechtstreekse
invloeden vanuit Breda zijn daar echter wel uitgesloten. Het is de gemeenschappelijke
oriëntatie op Antwerpen waaruit deze overeenkomsten verklaard moeten worden.’
Een jonger centrum als Roosendaal, dat eigenlijk pas sinds het zijn
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spoorwegstation kreeg, boven de betekenis als plattelandsgemeente ging uitgroeien,
heeft taalkundig bijna nog geen invloed uitgeoefend; cfr. A. Weijnen, Taalgrenzen
in het gebied van De Ghulden Roos in Jrb. De Ghulden Roos II, 13-20.
Het gebied dat tussen het Meierijs en het Westnoordbrabants gelegen is, is wat
moeilijk te beoordelen. Terwijl Te Winkel in C h a r a k t e r i s t i k 12 het
Maas-en-Waals en het Overbetuws ten westen van Herveld en Hemmen als ten
nauwste verwant met het oostelijk Noordbrabants ziet (omtrent het Nederbetuws is
2

er tegenspraak tussen H a n d b o e k I 89 en de bij het boek behorende kaart),
onderscheidt hij Noordsalisch in de Tieler- en Bommelerwaard en het gebied van
ons Hollands-Brabants (ik zou hier ook ons Maaslands bijrekenen) tegenover
Middelsalisch in het gebied van ons Tilburgs. Het is moeilijk uit te maken of in deze
gebieden het Meierijse of het Westnoordbrabantse karakter overheerst. Waarschijnlijk
is het in het algemeen eer oostelijk dan westelijk Noordbrabants te noemen; cfr. A.
Weijnen, De dialecten van Noord-Brabant 1952, 40. Opvallend is ook de ontwikkeling
van w als tweede deel van een diftong tot v/f; cfr. O n d e r z o e k 162 en 88.
Het Maaslands is waarschijnlijk t.g.v. het Maasverkeer tussen het Noordmeierijs
en de Westgelderse dialecten doorgeboord; cfr. O n d e r z o e k 324-328. Het is
blijkens de talrijke oude kleine kerkjes zeer oud cultuurgebied. Er is bijv. nog een
Romaans kerkje in Dennenburg en waarschijnlijk in Dieden en een elfde-eeuwse
toren in Neerlangel; cfr. BH III 97-120. Lith had al een tol in de 10e eeuw; cfr. NGN
II 132. In Macharen is een kapel van de oude heilige Odrada, in Esscharen die van
St. Machutus (E l e m a n s 21). De bedoelde doorboring moet dus al in de vroege
ME hebben plaats gehad. Voor de indeling van het Maaslands zie men E l e m a n s
21-22, 281.
Over het Tilburgs zie men O n d e r z o e k 322-323a, BMDC 8 en vooral
Akademiedagen I 85-86. Hier is een oude historische kern te onderscheiden en
waarschijnlijk ook een economische eenheid t.g.v. de graanmarkt van Tilburg.
Het Hollands-Brabants, gesproken benoorden de Bergse Maas en in de Langstraat,
vertoont diverse afwijkende (Hollandse?) verschijnselen zeker onder invloed van
zijn aardrijkskundige ligging en politieke, economische en kerkelijke geschiedenis,
zowel wat de oude bisdomsindeling als de confessionele toestanden betreft; cfr.
O n d e r z o e k 310-321. Het erfrecht is er trouwens ook Zeeuws-Hollands. Voor
klei-
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nere kernen als Altenaas, Westlangstraats, Oostlangstraats en (mogelijk)
Centraallangstraats zie men BMDC 8, 4 vlg.
Het Antwerps dialect bestrijkt in grote trekken het gebied van de huidige provincie
Antwerpen. Het is wel te beschouwen als het kerngebied van het Brabants,
waartegenover het Westnoordbrabants en de Zuidbrabantse dialectgroepen
zelfstandige ontwikkelingen kennen. Reeds in de Karolingische tijd moet het een
zekere eenheid gevormd hebben. Het is het Land van Rijen dat later overging in
2

het markgraafschap Antwerpen; cfr. Kath. Enc. II 600. In de loop der ME moet
Antwerpen economisch steeds krachtiger op dit gebied zijn stempel gedrukt hebben.
Gedeeltelijk vormt ook de verbreiding van het recht van Zandhoven de verklaring
van zijn cohaesie. J. Leenen, Kempische dialecten in: Stan Leurs, De Kempen 17
vlg. wijst erop dat in de Kempen zelf nooit een expansief centrum is geweest.
Waarschijnlijk is de stad Antwerpen wel expansief geweest. Nog zegt men in
stukken van westelijk Noord-Brabant ie i.p.v. i: vienger, begiene, ient ‘inkt’. Men zou
zich zelfs de vraag kunnen stellen of de h-afval niet aan Antwerpse invloed
toegeschreven moet worden. Die invloed bestrijkt overigens niet alleen westelijk
Noord-Brabant, maar ook de ten westen van Eindhoven gelegen Kempen. De
overeenkomst van westelijk Noordbrabants met het Kempenlands in het gebruik
van wag ‘boerenslopkous’, ruke ‘ruiken’, aosem ‘adem’ zou best aan een gezamenlijk
contact met Antwerpen kunnen worden toegeschreven.
Het Zuidbrabants heeft blijkens de kaart een sterke voorkeur voor de k-vormen
in het verkleiningssuffix. Voorts heeft het bij bepaalde werkwoorden een prefix-loos
voltooid deelwoord; cfr. S c h ö n f e l d 113. In grote trekken valt het samen met het
Nederlands sprekende gedeelte van de provincie Brabant. Voorts wijst J. Leenen
er in Limb. Bijdr. 13, 158 op dat de westelijke helft van Belgisch Limburg meer een
Brabants dan een Limburgs karakter draagt. Het is echter zelf sterk dialectisch
gedifferentiëerd. Van het oostelijk gedeelte, Hageland, dat tussen Gete en Dijle
gelegen is, heeft J.L. Pauwels een schets gegeven (De taal in het Hageland, in:
Steden en Landschappen VIII (1935), 31 vlg.). In dit gebied liggen Aarschot, Diest,
Tienen en, op de grens, Leuven. De oostgrens wordt gevormd door de door Pauwels
ontdekte Getelijn, die de Gete volgt en parallel loopt met de grens tussen Brabant
en Loon. Deze Getelijn, die belangrijker is dan de Uerdingerlijn, is een dikke
isoglossenbundel tegenover de Zuidoostelijke dialecten. Ze is de grens o.a. tussen
bloow ‘blauw’ ten O. en blaat, blôôt, blajt ten W., oer ‘uur’ ten O. en uur, eu-ur ten
W., en ongeveer
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tussen mèë ‘maaien’ ten O. en mao(je), moee, moeje ten W. Het gebied wordt in
tweeën gedeeld door de Uerdingerlijn (mich, dich, auch/ooch), waarmee, voor dit
gebied, ook de umlautsgrens in verschillende deminutiva en nog andere isoglossen
vrijwel parallel lopen. Pauwels ziet het Hagelands als een speelbal tussen Keulse
en westelijke invloeden en beschouwt het gebied tussen Uerdinger- en Getelijn
terecht als Limburgs-Brabants, d.w.z. centraal-zuidoostelijk overgangsgebied.
Opvallend is verder dat er zich rond Leuven een ontrondingsgebied uitstrekt, dat
Aarschot echter niet bereikt.

Kaart 36 - Het recht van Zandhoven

Over het onderscheiden van vier dialecten in het Belgisch Westbrabants, o.a. de
taal van het Payottenland, zie men TT 12, 168.
Voor de dialectverscheidenheid in Klein-Brabant, de streek rond het westelijk deel
van de grens tussen Antwerpen en Brabant, en de mogelijkheid van Aalsterse
expansie aldaar zie men § 39.
Het Oostvlaams wordt gesproken in oostelijk Zeeuws-Vlaanderen behalve de vier
overwegend protestantse gemeenten en verder in Oost-Vlaanderen behalve het
noordelijk deel van de Dendervallei, met nog enige grensplaatsen uit
West-Vlaanderen tot Kortrijk toe, o.a. alles wat ten Z.O. van de Leie ligt. Het
Oostvlaams kenmerkt zich door uuë < wgerm. au (azuë ‘zo’, puërte ‘poort’, uëge
‘ogen’, gruët ‘groot’, omhuëge ‘omhoog’, uëk ‘ook’, uëren ‘oren’, duët ‘dood’). Een
typisch Oostvlaams woord is kwēre ‘herkauwen’; cfr. T a a l a t l a s 2, 2; een ander
voorbeeld is stoffelier ‘violier’; cfr. B l o e m n a m e n 273.
In deze dialecten onderscheidt zich o.a. het Zuidoostvlaams, dat door T e i r l i n c k
beschreven is. Deze groep wordt ten W. tamelijk
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scherp afgescheiden door de Schelde. Als constituerende factoren moeten we met
T e i r l i n c k waarschijnlijk zien a) het feit dat de streek economisch op het
marktcentum Oudenaarde gericht was, maar vooral b) het feit dat de streek zo goed
als volkomen met het stroomgebied van Zwalme en Morke samenvalt (Ronsse valt
er dus buiten).
T e i r l i n c k IV 3 somt een aantal kenmerken op: a) de stoffelijk bijv. nw. gaan
uit op iĕ: zilveriĕ, gauwiĕ, b) de ou wordt steeds als au uitgesproken, c) vaak worden
de doffe vocalen gerekt: mān, vōs, pūtte, d) vóór bepaalde consonantencombinaties
wordt de klinker verkort. Deze kenmerken zijn echter niet alle exclusief.

§ 171. De zuidwestelijke dialecten
De zuidwestelijke dialecten, waarvan de kenmerken al besproken zijn in § 166,
bestrijken West-Vlaanderen, Frans-Vlaanderen, Zeeland en Goeree en Overflakkee.
Het Oostvlaams hebben wij weliswaar tot de zuidelijk-centrale groep gerekend,
maar vaak ook vertoont het aansluiting bij de zuidwestelijke. Er is in het Oostvlaams
aan de ene kant een Ingvaeoons substraat (in het algemeen onderscheidt dat de
zuidwestelijke groep van de zuidelijk-centrale), aan de andere kant is er een
opvallend sterke ont-ingvaeoonsing. Mede kan deze tweeslachtigheid een
afspiegeling zijn van het feit dat het van de ene kant deel uitmaakte van het
graafschap Vlaanderen, van de andere kant zich politiek door zijn Rijksvlaamse
status van het Kroonvlaams Westvlaams onderscheidde.
Het onderscheid tegenover de Westnoordbrabantse dialecten is, gezien de kaart,
vrij groot en scherp. Verscheiden factoren zullen daartoe medegewerkt hebben. 1e.
Sinds de Hervorming waren de Zeeuwse eilanden, behoudens de ‘zak’ op
Z.-Beveland, overwegend protestants, westelijk N-Brabant, behoudens de Westhoek,
katholiek. 2e. Vanaf de feodale tijd was hetzelfde gebied aanvankelijk Vlaams, later
na lange strijd Hollands; het westen van N.-Brabant echter heeft nooit tot een van
deze beide, maar tot Brabant behoord. 3e. In de latere Middeleeuwen bestond
oostelijk Zeeland eeuwen lang slechts in een grote waterplas; de vaste verbindingen
met Brabant dateren pas van de vorige of deze eeuw. Deze geografische factor
belemmerde de taalbeïnvloeding in hoge mate; cfr. A. Weijnen, Betrekkingen tussen
de Zeeuwse en West-noordbrabantse dialecten OT 7, 262 vlg.
Toch heb ik van de andere kant in Merkwaardige overeenkomsten tussen de
woordenschat der Zeeuwse eilanden en die van Brabant (BMDC
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6, 15 vlg.) en in Betrekkingen tussen de Zeeuwse en West-Noordbrabantse dialecten
OT 7, 262 ook overeenkomsten tussen het Brabants en Zeeuws aangewezen, die
ten dele op een gemeenschappelijke Ingvaeoonse oorsprong, ten dele op latere
betrekkingen teruggaan. Men onderscheidt dan het Zeeuws, het Westvlaams en
soms hierin nog het Fransvlaams.
De Zeeuwse dialecten (waarover men zie: P.J. Meertens, Zeeuwse taalgeografie
in Hand. v.h. 16e Ned. Philologen-congres 1935, 34-36; P.J. Meertens, Het Vlaams
karakter der Zeeuwse dialecten OT 6, 39 vlg.; P.J. Meertens, De plaats van het
Zeeuws onder de Nederlandse dialecten, Akademiedagen IV, 70 vlg.; E. BlancquaertP.J. Meertens, Dialect-atlas van de Zeeuwsche eilanden I-II z.j.) zijn nauw met het
Westvlaams verwant. Weliswaar zijn er in Handel, v.h. 16e Ned. Philologencongres
1935, 36 enkele exclusief Zeeuwse lexicologische eigenaardigheden aangewezen
en vindt men ook in § 119 een typisch Zeeuwse flectie-eigenaardigheid, maar voorts
geldt wat Blancquaert en Meertens schreven in RND dl. 5 blz. X: ‘Wat den
woordenschat betreft, sluit het Zeeuwsch zich zeer nauw bij het Westvlaamsch aan,
zoozeer zelfs, dat het niet of nauwelijks mogelijk is, een Zeeuwsch woord te vinden
dan niet in het Westvlaamsch bekend is’. Van de isoglossen die Zeeland en
Vlaanderen exclusief insluiten, noemen wij: vers ‘zoet’ (van water en land) met zijn
tegengesteld: zout en ree ‘greppel’. Uit § 148 blijkt, dat de Franse leenwoorden in
Vlaanderen en Zeeland frequenter zijn dan in Holland, ja zelfs dan in Brabant. De
door Meertens in Akademiedagen 4, 87 geuite veronderstelling dat vorst(e) ‘wreef’,
dat zowel Zeeuws als Zuidwestvlaams is, pas in de 16e eeuw uit Z.W.-Vlaanderen
geïmporteerd zou zijn, is vermoedelijk onjuist, aangezien het eveneens voorkomt
in westelijk N.-Brabant. Deze Zeeuws-Westvlaamse overeenkomsten verbazen ons
geenszins. Tot aan de scheiding tussen Noord en Zuid zijn er nauwe betrekkingen
tussen Zeeland enerzijds en Vlaanderen en Brabant anderzijds geweest. Zeeland
heeft tot het midden van de 14e eeuw staatkundig deel uitgemaakt van Vlaanderen.
Vlaamse monniken van Duinen en Ter Doest hebben er ingedijkt en bezittingen
verworven en na de val van Antwerpen hebben talrijke zuidelijke emigranten er een
goed heenkomen gezocht. Zeeland had dan ook Vlaams recht en Vlaams waren
de privileges in Westkapelle en Domburg. Uit Vlaanderen stamt de verering voor
St.-Levinus, die o.a. van de hoofdkerk van Zierikzee de patroon was, zodat de naam
Lieven of Liévin er nog frequent is; cfr. Troisième congrès international de toponymie
et d'anthroponymie, vol.
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III actes et mémoires (1951), 718. Ook de Zeeuwse bouwkunst stamt er ten dele
uit het zuiden (de kerken van Vere en Zierikzee en het Middelburgse stadhuis).
Toch krijg ik ook in Zeeland vaak het gevoel dat het dialect er sterk op het Hollands
lijkt. Ik denk bijv. aan de behandeling van de -n in de werkwoordsuitgangen
(T a a l a t l a s 5,3), de kleur van de oude æ:, de werkwoordsuitgang bij de 2e pers.
mv. (vergelijk TT 1, 9 met OV 2, 39), het type: van dieder lengte (cfr. § 120), de
verwarring van leggen en liggen en de assimilatie van ts > s. Als hier geen oude
stamverwantschap aanwezig is, kan in ieder geval de uitermate belangrijke politieke
rol die Holland in Zeeland gespeeld heeft (men zie hiervoor het beknopt overzicht
2
in De Kath. Enc. 25, 201-202) een belangrijke rol gespeeld hebben. L a n d h e e r
109 wijst er trouwens op dat de scheiding tussen Zeeuws en Hollands vroeger niet
zo scherp geweest is.
Tot het Zeeuws worden ook het Goerees en Overflakkees gerekend, en in zeker
opzicht ook het dialect van Voorne en Putte; cfr. C h a r a k t e r i s t i k 15-16 en D e
V i n 103. Dit stemt overeen met de oude begrenzing van Zeeland tussen B o r n i s s e
en H e d e n s e e . Zie echter L a n d h e e r 105. Het oostelijk deel van
Zeeuws-Vlaanderen heeft zich naar het Oostvlaams en het Brabants georiënteerd;
cfr. Akademiedagen IV 87. Kloeke heeft dit toegeschreven aan het feit dat dit gebied
tijdens de 80-jarige oorlog zo lang Spaans is gebleven. Axel, Terneuzen, Hoek en
Zaamslag evenwel hebben Zeeuwse trekken. Deze streek is dan ook eer Staats
geworden. Merkwaardig is dat hier de taalgrens met een godsdienstgrens samenvalt.
2
Van Ginneken heeft in H a n d b o e k I 111 het Zeeuws ingedeeld in a)
Noordzeeuws op Goeree, Overflakkee, Noord-Beveland, Schouwen-Duiveland en
Tholen; deze groep kenmerkt zich door ao < au voor labialen en velaren (D e V i n
95) en minder Vlaamse eigenaardigheden (D e V i n 96); b) Zuidzeeuws op
Zuid-Beveland en in de Staatse kern van oostelijk Zeeuws-Vlaanderen; c)
Westzeeuws op Walcheren. Sommigen rekenen hierbij ook West-Zeeuws-Vlaams.
Met Van Ginneken beschouw ik het echter als Westvlaams. Het Schouwens schijnt
wel als het oorspronkelijke Zeeuws beschouwd te moeten worden; zie A. Weijnen,
De ouderdom en het isolement van het Schouwens dialect OT IX (1940-41), 161-184.
Hiertegen richtte zich D e V i n passim. Ik heb echter mijn standpunt gehandhaafd
in TT VI 25 vlg. Hoewel P.J. Meertens voor de 16e en 17e eeuw invloed van de
Hollandse spreektaal op het Zeeuws aanneemt, verdedigt ook hij mijn opvatting
tegen De Vin; zie Ts LXXII, 155-157. Een nadere bevestiging vond ik ook in
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V a n d e n B e r g 81-93. Voor ‘tornen’ wordt ternen gebruikt in Zeeuws-Vlaanderen,
Walcheren en Schouwen. Met Van den Berg beschouw ik dit als een relictvorm. Het
Goerees draagt een sterker Zeeuws karakter dan het Overflakkees; cfr. L a n d h e e r
116. In het Flakkees kan men onderscheiden Westflakkees en Oostflakkees. Dit
laatste omvat het dialect van Achthuizen, Oude-Tonge, Ooltgensplaat en Den
Bommel. Hierin staan Oude-Tonge en Achthuizen weer enigszins apart. Het dialect
van Achthuizen tenslotte vertoont de meeste Brabantse eigenaardigheden; cfr.
L a n d h e e r blz. 119 vlg.
De Zeeuwse elementen in het Flakkees zijn natuurlijk ten dele uit zijn politieke
geschiedenis te verklaren. De slikken ten zuidoosten van West-Voorne behoorden
aanvankelijk aan Zeeland, de heerlijkheid Sommelsdijk zelfs tot 1805; cfr.
L a n d h e e r XVII. Opvallend is overitens dat Flakkee ook het Zeeuwse type van
het boerenhuis bezit, zoals Zeeland de disselboom, kent en niet de Hollandse
kromme dissel; cfr. L a n d h e e r XXIV-XXV.
De dialectindeling van Zeeland is sterk van aardrijkskundige factoren afhankelijk.
De wateren die de eilanden scheiden, hebben vaak dialectverschil teweeggebracht.
Het huidige verschil tussen het Goerees en het Overflakkees is een gevolg van het
feit dat beide tot in het midden van de 18e eeuw van elkaar geïsoleerd gelegen
hebben. Een andere factor van belang zijn de indijkingen van Vlaamse abdijen,
vooral van de Cisterciënserabdijen Duinen en ter Doest geweest. Immers juist in
de gebieden waar deze Cisterciënsers hun meeste bezittingen hadden, West- en
Oost-Zeeuws-Vlaanderen en de staart van Zuid-Beveland, vindt men typische
Westvlaamse verschijnselen die men elders in Zeeland niet aantreft, bijv. ze zîn
tegenover ze bin en de slot-n in de werkwoordsvormen. De Staatse kern van oostelijk
Zeeuws-Vlaanderen sluit echter vaak bij het Walchers aan.
Het onderscheid tussen Noord- en Zuidzeeuws vertoont dezelfde grens als de
oude administratieve indeling tussen Zeeland Beooster- en Zeeland
Bewester-Schelde. Het Noordzeeuws omvat nl. Zeeland Beooster-Schelde
(Noord-Beveland, Schouwen-Duiveland, Tholen en St.-Philipsland) benevens het
dekenaat Zomerland (tussen Oost-Voorne en Bommenede); cfr. D e V i n 99-100.
Een afzonderlijk dialect heeft voorts Westkapelle. Ook vallen de Westkappelaars
door zeden, gebruiken, aard en lichaamsbouw uit de Zeeuwse toon. Men heeft wel
aan Noormannenafkomst gedacht. Maar de zo frequente familienamen Minderhout
en Van Vaardegem wijzen eer naar Zuid-Nederland. Een geheel afwijkend dialect
heeft
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ook het vissersdorp Arnemuiden. Eveneens vertoont dit zijn eigen karakter in
klederdracht en familienamen. Voorts heeft ook Nieuwen Sint-Joosland een eigen
tongval. We hebben er al over gesproken. Op Tolen wijkt het dialect van
Oud-Vosmeer af. Het is iets meer naar het Brabants gericht, aangezien Oud-Vosmeer
vroeger, toen de Eendracht nog maar een zeer smalle stroom was, verbonden was
met het tegenwoordige Nieuw-Vosmeer in N.-Brabant; zie hierover verder de boven
aangehaalde literatuur.
De Westvlaamse dialecten worden gesproken in West-Vlaanderen, behalve in
een smalle strook aan de zuidoostelijke grens, en volgens J a c o b s ook in westelijk
Zeeuws-Vlaanderen en het Nederlands sprekende gebied in Frankrijk. Typisch
Westvlaams zijn o.a. eu < uu vóór r (cfr. § 57), ee < ai (OV II 9, 12; HCTD 15, 341;
J a c o b s 269), oe < al of ol voor d/t (cfr. RND krt 51 te koud om). Blancquaert wijst
ook op de afwijkende uitspraak van g en sch; cfr. V o l k s t a a l 28. Met J a c o b s
p. 2 onderscheiden we een zuidoostelijke groep, waar de kentekenen van het
Westvlaams het minst talrijk zijn, het noordelijke gedeelte (tussen de IJzer en de
Braakman), waar ze frequenter zijn en de IJzervallei met Frans-Vlaanderen, waar
ze bijna regelmatig worden aangetroffen. In D e B o V vindt men een andere indeling,
die vnl. gegrond is op intonatie en spreektempo: a) Het Brugse Vrije en de Kasselrije
van Kortrijk, b) Veurne-Ambacht en het Poperingse, c) Frans-Vlaanderen. D e B o
noemt voorts als karakteristiek, dat Fr.-Vlaanderen anl. sch als š uitspreekt. Evenwel
blijkt uit RND krt 76 schaduw en 128 schoolkinderen dat die uitspraak in
Frans-Vlaanderen verre van algemeen is. Duidelijk openbaart zich het isolement
1
van het Fransvlaams echter op K i e f t ' s gier-kaart (type: bowt, bout, bow, bolk , in
grasviolier voor ‘anjelier’ (zie B l o e m n a m e n 303), in Fransvlaams hoofdtand
tegenover zuidelijk-Westvl. kaaktand en Fransvlaams uder tegenover Westvl. elder
(cfr. HCTD. 10, 113 vlg.). Zie voorts Ts 1941, 289 vlg. en T a a l l a n d s c h a p 153.
Ook vertoont het Fransvlaams zich als afwijkend van het westvlaams op de kaart
mikken (A l b u m B l a n c q u a e r t 282 vlg.), met sprinkels op de kaart ‘sporten’
(T a a l a t l a s 3, 8) en met de oude ingveoonse meervouden pots en wiels (cfr.
T a a l a t l a s 3.7). Voor verdere tegenstellingen zie men Museum 52, 168-169,
HCTD 5, 284 en RND 92 (wijd tegenover

1

Overigens komt dit type blijkens de dialectliteratuur ook in het Westvlaams en het Antwerps
voor.
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breed). Heeroma wijst er in HCTD 10, 113 vlg. op dat al de door hem genoemde
Fransvlaamse typen secundair zijn, zodat de expansie dus vanuit Frans-Vlaanderen
verklaard zal moeten worden, ook al is in dat gebied nauwelijks een cultuurcentrum
aan te wijzen, hoogstens Hazebroek. In elk geval vertoont het Fransvlaams sterke
Franse invloed, blijkens RND 5, XXII-XXIII veel meer dan het Westvlaams. Ik wijs
hiervoor op braderen ‘opdoen’, bedeau ‘koster’, menaseren ‘dreigen’, brouette
‘kruiwagen’, enz. Ook vertoont het méér gallicismen, bijv. gemakt i.p.v. geweest in
de zin: 't is vandaag een warme dag geweest. Het lijkt ons dat de onderscheiding
van Fransvlaams en Westvlaams van recente datum is. Het Ts voor Levende Talen
13, 102 leest trouwens uit de kaarten van RND, dat Frans- en West-Vlaanderen
één dialectgebied vormen. In ieder geval gaan die huidige dialect-grenzen niet op
een oude, interne scheidingslijn van het graafschap Vlaanderen terug, maar op de
staatsgrens, die pas in 1668 ontstond, toen Frankrijk Frans-Vlaanderen veroverde.
Deze verovering bracht voor Frans- Vlaanderen isolement (in B l o e m n a m e n 4
noemt Pauwels Frans-Vlaanderen aartsconservatief en zegt hij dat er zelden
oostelijke vormen doordringen) en groter kansen op Franse beïnvloeding mee.

§ 172. De noordoostelijke dialecten
De exclusieve kenmerken zijn reeds opgesomd in § 166. G.G. Kloeke, De overgang
van Hollands naar noordoostelijk Nederlands. Op zoek naar een aanvaardbare
taalscheiding in Nederland-boven-de-rivieren NTg 47, 1 vlg. kiest tenslotte de
out-olt-isoglosse als voornaamste; voor noordoostelijke woorden wijs ik bijv. op
duneggen ‘slaap’ (OT 7, 279), motte ‘zeug’ (T a a l a t l a s 1, 8) en het volgens
Heeroma jonge tamper (‘zuurzoet’ DBNS 6, 13 vlg.). Overigens hebben deze
dialecten veel meer umlauten dan het AB, vooral in de morfologie. De diftongering
van oude î en û heeft er alleen voet gekregen in de hiaatpositie. Een groot gedeelte
heeft in de auslaut veel oorspronkelijke ə's bewaard.
De noordoostelijke dialecten bestrijken ongeveer Groningen, enkele oostelijke
randgebieden van Friesland, voorts Drente, Overijsel en het oostelijk deel van
Gelderland.
De speciale oorzaken van het bijzondere karakter zijn niet geheel duidelijk. In de
oudere literatuur heeft men te beginnen met Halbertsma aan de Saksen gedacht,
maar o.a. Heeroma is daar sterk tegen gekant; cfr. § 158. Steunend op S l i c h e r
v a n B a t h verwerpt hij de

2

Kloekes kaart met eu < û in Frans-Vlaanderen, nog in A f r i k a a n s tegenover blz. 48, berust
op een vergissing.
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gedachte aan de Saksen behalve voor het noordelijke deel en ziet hij in: De
taalgeschiedenis van het oosten, DBNS 2, 21 vlg. en Oostnederlandse
taalproblemen, Med. Kon. Ned. Ak. van Wet. afd. Lett. NR dl. 14, no. 8, 265 vlg.,
afgezien van plaatselijk beperkte taalverschijnselen en gevoelswoorden, voor de
noordoostelijke taalgeschiedenis de volgende lagen. Ten eerste die van de oudste
Germaanse bewoners, eventueel nog: Prae-germaans. Ten tweede het Chaukisch.
Groot, ja zelfs dominerend belang kent Heeroma daarna aan de frankisering van
deze streken toe, die hij dateert tussen 1000 en 1400. Hij meent dat deze langs de
IJsel naar het Noorden is getrokken en een aftakking naar het Oosten had. In de
Toelichting op TON afl. 3, blz. 123 ziet Heeroma bv. in Drente -beeze, alleen
voorkomend voor gecultiveerde bessen, als een frankisering tegenover -bei, dat
voorkomt in namen voor in het wild groeiende bessen. In het Ruinens spreekt men
immers van alberbeeze tegenover voelbei, heidebei, vèènebei. Iets dergelijks kent
ook Staphorst. De historische grondslag ontleent Heeroma aan S l i c h e r v a n
B a t h , die in deze gebieden een sterke frankisering zag, gedragen door een
reorganisatie van het grootgrondbezit. Frankisch taalimport zijn dan volgens hem
de objectsvorm oe i.p.v. ‘jou’, enk of eng, maal ‘vrouwelijk kalf’ en repel ‘stalpaal’.
Dit laatste ziet hij als een gevolg van een veronderstelde vernieuwing van de
stalinrichting onder Frankische invloed, die de potstal met een nieuw systeem van
bemesting zou hebben gebracht. Het dient echter nader onderzocht of al deze
vormen wel als Frankisch te betitelen zijn. Zoals wij in § 159 aantoonden, gebruikt
S l i c h e r v a n B a t h immers die term te gemakkelijk. Op blz. 104 zegt hij trouwens
zelf dat zijn aannemen van Frankisch in O.-Nederland hypothetisch is: ‘Andere
gegevens, welke op zichzelf reeds eenigszins hypothetisch waren, hebben als
bouwmateriaal moeten dienen. Het geheel vertoont een zekere onvastheid,
kenmerkend voor de meeste van dergelijke pogingen, waarbij de bodem der
vaststaande historische gegevens verlaten wordt’. Trouwens de toponiemen waaruit
die frankisering zou moeten blijken, hebben vooral betrekking op de begrenzing van
het rijk, het gerecht, het leger, de kerk, het beheer van het grootgrondbezit, de
cultuur. Maar van een Frankisch volks-element heeft hij geen spoor gevonden; cfr.
S l i c h e r v a n B a t h 104. Volgend op de frankisering, of eigenlijk ongeveer in
dezelfde tijd, ziet Heeroma dan een Westfaalse stroom, vnl. gedragen door de Hanze
en Westduitse bisdommen. Deze stroom zou dan verantwoordelijk zijn voor allerlei
taalmateriaal dat vroeger als Saksisch werd beschouwd, bijv. de t in de drie personen
meervoud, woorden als sterke ‘jonge koe’,
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wicht ‘meisje’, arend ‘doffer’, zomp ‘varkenstrog’, kwenne ‘kwee’. Ook de in Groningen
2
en Vriezenveen optredende diftongering van oude ô, eo, ê en ai en -ken bij de
deminutiva zouden van die Westfaalse oorsprong zijn.
Wij hebben echter in § 149 op deze hypothese critiek uitgeoefend. Zie ook BMDC
10, 66.
Tenslotte kan men het complex der IJsel-isoglossen, dat men vroeger als de
morene van de Sakseninvasie beschouwd zou hebben, met Kloeke in zijn H o l l .
Exp. ook als uitebbing van Hollandse invloeden beschouwen. Tegen deze laatste
taallaag, die van na 1600 dateert, de Hollandse expansie, die haar verlengstuk vindt
in het AB, zijn natuurlijk weinig bezwaren aan te voeren.
De noordoostelijke dialecten onderscheiden in eerste instantie: a) het Gronings
- Noorddrents, b) de overige dialecten.
Binnen de eerste groep onderscheidt K. Heeroma, De geografische indeling der
oostnederlandse volkstaal TT XV 175 vlg. het centraalgronings, het westgronings,
het westerwolds, het veenkoloniaals en het noorddrents. De tweede groep valt
uiteen in zuiddrents, sallands, twents-achterhoeks en veluws.

Kaart 36a - De noordoostelijke dialecten
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Het is niet gemakkelijk, exclusief-Groningse kenmerken te vinden. Terwijl hij het al
moeilijk vond, enige Drentse woorden te vinden die alleen Drents zijn, is Overdiep
er nooit in geslaagd een Gronings woord te vinden dat alleen Gronings is; cfr.
V o l k s t a a l 130.
Het Gronings kent een diftongering van gm. ô, eo en ai tot ou, ui, ai, waardoor
vout, laif en stain ontstaan, maar een soortgelijke diftongering komt ook voor in
e

e

Vriezenveen (fou t, lij f en sjtein) en voorts in en rond Sittard.
Huizinga beschouwde het Gronings als een Saksisch dialect, dat komende uit
het zuiden, tegen het eind van de ME het Fries uit de (oorspronkelijk Friese)
Ommelanden verdreven heeft.
Na oorspronkelijk tweetaligheidshypothesen te hebben aangenomen werkt
Heeroma thans (DBNS 2, 21 vlg en Oostned. taalprobl. 265 vlg.) ook weer met een
Fries substraat, al vat hij het zo op dat dit ontstaan is doordat er over een Chaukische
ondergrond een Saksische infiltratie is gekomen, evenals in het huidige Friesland.
Daarna zouden dan over dit Chaukisch-Saksisch mengsel al de hierboven
behandelde taalgolven zijn gegaan en die zouden uiteindelijk de grote ommekeer
in de Ommelanden aan het eind van de Middeleeuwen veroorzaakt hebben.
Voor die grote verandering, de zgn. ontfriesing van Groningen aan het einde van
de Middeleeuwen legt J. Huizinga in zijn belangrijke uitvoerige studie: Hoe verloren
de Groningsche Om melanden hun oorspronkelijk Friesch karakter DB 14, 1 vlg. de
nadruk op de invloed van de stad Groningen. De stad Groningen toch is (zie
S c h u r i n g a 2-4) een vooruitgeschoven Drentse post, ze was immers voor 1100
een Drents dorp. Welnu, deze stad heeft de landwegen aangelegd en allerlei Diepen
gegraven. Behalve het Hoornse Diep en het Reitdiep, die samen de oude A vormen,
bewijzen alle Diepen die van de stad uitgaan, immers reeds door hun richting hun
kunstmatige aanleg. Ze dienden dan ook voor de invloed van de stad. De stad werd
economisch en judiciëel de meesteres van het Groningse platteland en bracht dit
voor een deel door koop onder haar directe heerschappij. Van dit overwicht getuigden
stapelrecht, neringverbod, warven en hoofdmannenkamer. Verscheiden Groningse
patriciërs verwerven in de 14e en 15e eeuw bezittingen in de Ommelanden en
vestigen zich aldaar. Daarnaast hield Huizinga ook rekening met een toevloed vanuit
Drente en Westfalen. De trek vanuit die streken naar de stad Groningen is trouwens
historisch aan te tonen, maar houdt bij de stad niet op; cfr. Huizinga a.a. 35. Huizinga
meende bijv. dat de vele bijbelse namen
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uit Drente afkomstig zouden zijn. Meer in het bijzonder is hierop echter de nadruk
gelegd door A.E. Schmidt, Die Stadt Groningen und die Mundarten zwischen Laubach
und Weser in Zs. f. Mundartf. 1942, 134 vlg. Deze heeft juist op grond van het
isoglossenverloop betoogd dat de huidige dialectstructuur van het Gronings en ook
de ondergang van het Fries aldaar minder een gevolg zijn van expansie van de stad
dan juist van landelijke kolonisaties. De bewegingen komen nl. blijkens de frequentie
der verschijnselen vnl. uit het zuidoosten.
N a a r d i n g 105-106 deelt deze mening niet. De zojuist genoemde bijbelse namen
zouden niet op Drentse afkomst wijzen, want er staan er ook weinig in het Drentse
oorkondenboek. En waar Schmidt naast de Westfaalse invloeden ook aan
Hanze-invloeden gelooft, moet de stad toch wel een rol gespeeld hebben. In ieder
geval is van die Drentse immigratie blijkens Huizinga a.a. 36 vlg. voor het laatst van
de vijftiende eeuw blijkens de namen van Drentenaren op het Groningse platteland
niet veel te bespeuren. De ontfriesing zou dus van te voren niet door kolonisatie
maar door expansie geschied moeten zijn, door het voortdurend verkeer met een
groep mensen die numeriek wel in de minderheid maar sociaal en economisch
sterker was en daarvoor zijn weinig aanwijzigingen. In O n t f r i e s i n g betoogt
Naarding nog eens opnieuw dat er geen enkel bewijs is, dat Groningen verdrentst
is. Ook het naamtype Groningen is niet Drents, wel Ommelands. De stad Groningen
moet oorspronkelijk ook Fries geweest zijn. Daarvan getuigen nog relicten. Later is
er volgens Naarding Frankische invloed gekomen: de opgravingen brachten
Frankische hoeven aan het licht. Ook waren er veel relaties met de abdij van Werden.
Dat blijkt o.a. uit de namen. Pas na ongeveer 1250 dringen er oostelijke invloeden
binnen. Men zie hiervoor het betoog van Heeroma in O n t f r i e s i n g 35 vlg.
Misschien moeten wij voor de positie van het Gronings nog aan zijn kerkelijke
geschiedenis denken. J. Naarding schrijft in Fryske Studzjes J.H. Brouwer 1960,
62: ‘Groningen... viel sinds de kerstening dezer oorden onder Munster en werd
daardoor cultureel gebonden aan de Nederduitse streken. Vandaar... dat het
Gronings ‘Nederduits’ is, het Drents ‘Nederlands’. Hun verhouding vindt in Overijssel
een parallel in het Twents en Sallands.’
In het Gronings onderscheidt men een groep die Hunsingoos, Fivelgoos en
Westerkwartiers omvat (welk laatste dialect zelf weer in Oostwesterkwartiers en
Westwesterkwartiers uiteenvalt), vervolgens het dialect van Oldambt en Reiderland
(zie hiervoor S c h u r i n g a 5-6), de Veenkoloniën (waarmee het dialect van Drente
ten O. van
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de Hunze een eenheid vormt), de Woldstreek (nl. de grote gemeente Slochteren),
Westerwolds en Goorechts (de hoofdstad met de gemeente Haren). Dit laatste sluit
nauw bij het Noorddrents aan. Zie hiervoor S c h u r i n g a kaartje, T e r L a a n XXIII,
T e r L a a n P r o e v e 5, 6, OT 2, 73 vlg. Op de belangrijke taal- en cultuurgrens
tussen het Fivelgoos en het dialect van de Woldstreek is vooral de aandacht
gevestigd door A.E. Schmidt in Zs. f. Maf. 1942, 137. Het Westerkwartiers, speciaal
het Westwesterkwartiers, is eigenlijk geen zuiver Gronings meer. Het vertoont veel
Friese kenmerken, bijv. jim naast joe en joen als possessivum. De overige dialecten
vormen daartegenover een eenheid. Heel apart staat hierin weer Westerwolde. Dit
heeft de noordoostelijke doch on-Groningse t in het praesens mv. en opvallend veel
ook in Duitsland voorkomende woorden als wen ‘wanneer’, den ‘want’, man ‘maar’,
nich ‘niet’, veurheer ‘vroeger’. Ter verklaring geldt dat het kerkelijk onder Osnabrück
hoorde in tegenstelling tot de Ommelanden, die Munsters waren en dat zijn hoge
zandgronden tot de zeventiende eeuw geïsoleerd lagen tussen de Oldambster en
Boertanger venen; cfr. BMDC 10, 7 en DBNS 1, 10.
De afzonderlijke positie van de Veenkoloniën is te verklaren uit het feit dat het
hele gebied eerst na 1600 vnl. door Hollanders en Friezen ontgonnen is (cfr. DBNS
1, 11) en de bevolking uit verschillende oorden tot zich getrokken heeft. Kloeke
spreekt echter, nog in Zs. f. Maf. XXVI (1958) 118 over ‘der vielleicht von Westfalen
bevölkerten “Veenkolonie” Friezenveen’. Zijn eigenaardige aanleg maakt het wel a
priori onwaarschijnlijk dat het in een relictsituatie zou verkeren, wat vaker beweerd
is.
Dat de stad Groningen met het Goorecht zich bij het Noorddrents aansluit, vindt
ook zijn verklaring in de historie. Vóór 1100 vormden deze gebieden samen één
dekenaat, behoorden ze, ook weer in tegenstelling tot de overige gebieden, tot het
bisdom Utrecht en hadden ze gelijke munt, maat en marke-inrichting. In het Goorecht
golden Drentse wetten. Drents waren er ook de buurschappen, marken en essen;
cfr. S c h u r i n g a 2-4. Het gebied behoorde trouwens oorspronkelijk tot Drente; cfr.
T e r L a a n XXIII.
Zie voor verdere oorzaken van het onderscheid in het Gronings: S c h u r i n g a
blz. 1-12.
Hieronder zal nog nader blijken dat het Drents zich heel typisch van het Overijsels
onderscheidt door het ontbreken van de umlaut in de verkleinwoorden zoals het
tegenover het Gronings gekenmerkt wordt o.a. door het ontbreken van de Groningse
diftongering. Het
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meest typische exclusieve Drentse sjibboleth is echter de vorm zul ‘zou’; cfr.
T a a l l a n d s c h a p 159.
N a a r d i n g wijst er op hoe Drente al vanaf de Atlantische periode (5000-1700
v. Chr.) geheel ingesloten heeft gelegen in sterk afsluitend veen. Alleen Meppel en
Groningen vormden volgens hem de invalspoorten, ook voor vreemd taalmateriaal.
Voor Meppel kan dit waar zijn (zie overigens DBNS 6, 40), Groningen is eer een
exportcentrum geweest. N a a r d i n g meent dat er langs Koevorden niets is
binnengedrongen, maar dat wordt in Lev. Talen 1948, 133 bestreden. Het wil ook
mij voorkomen dat Koevorden wel als een haard van ontdrentsing te beschouwen
is. Het behoorde nl. vóór 1791 bij Overijsel en lag buiten het gebied van het Drentse
recht. Vandaar zijn taalkundige overeenkomsten met Overijsel; zie bijv. T a a l a t l a s
4, 7 wreef.
Het gebied ten oosten van de Hunze is Gronings. Zuidlaren, Anlo, Gieten,
Gasselte, Borger en Odoorn hebben alle een linker Drentse en een rechter
Veenkoloniale helft; cfr. K l o e k e 4. Dat op dit Drentse gebied Veenkoloniaals
gesproken wordt, is in overeenstemming met de ethnografische,
kolonisatie-historische en economische verhoudingen; cfr. S c h u r i n g a 9,
N a a r d i n g 71. Enkele delen van Overijsel behoren bij het Drents, soms is nl. de
Dedemsvaart de grens; cfr. S a s s e n 267. Ook H i j s z e l e r had op blz. 289 al de
mening geuit, ‘dat Overijsel als het ware als een tang om het eigenlijke kerngebied
van Drente heengreep.’
De dialectindeling van Drente is in 1940 beproefd door H i j s z e l e r . Deze
onderscheidde zes dialectgroepen die hij gedetermineerd zag door de grenzen der
zes oude dingspelen. De Veenkoloniën en trouwens alle nieuwere koloniën liet hij
daarbij buiten beschouwing. Maar we wezen er al op dat H i j s z e l e r de feiten
verwrongen heeft. Zeker kunnen voor stukjes van de grens dingspelgrenzen
meegeholpen hebben, maar men moet m.i. vooral de volgende punten in het oog
houden: a) een sterke tegenstelling tussen noord en zuid, b) op de grenzen Friese,
Groningse en Overijselse invloeden, c) invloed van de twee verkeerswegen, nl. die
over de Hondsrug van Groningen naar Koevorden en die van Groningen via Assen
en Beilen naar Meppel en Zuidwolde (Ommen), d) het afzonderlijke van het perifere
Schonebeek met een brede kring eromheen, e) een sterke afwijking in de
Zuidwestdrentse tongvallen, als gevolg van hun oriëntatie op Meppel. Overigens
zijn de dingspelgrenzen waarmee de dialectgrenzen samenvallen, soms tevens
geografische en verkeersgrenzen.
Beter voldoet de indeling van N a a r d i n g (zie ook DBNS 7, 79), een
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indeling die grotendeels overeenkomt met die, welke ik had gegeven in Weekblad
van de Kath. Lerarenvereniging St. Bonaventura XI 848-849. N a a r d i n g
onderscheidt nl. op p. 192 a) Noorddrents, b) Zuidoost- en Middendrents, c)
Zuidwestdrents. Dit laatste is later door S a s s e n 266 vlg. nauwkeurig begrensd.
Uiteindelijk weerspiegelt zich in deze indeling een geografische, inzoverre men met
N a a r d i n g 143 kan onderscheiden: a) het stroomgebied van Groningen, overigens
samenvallend met de dingspelen Noordenveld, Oostermoer en Rolde, b) het
Zuidenveld met een deel van het Beiler dingspel, m.i. het op Koevorden
georiënteerde gebied. c) het stroomgebied van Meppel, d) het stroomgebied van
de Steenwijker A. Heeroma verdeelt in Overijssel, Jrb. voor cult. en hist. 1947, 46
vlg. Drente ook in drie taallandschappen en wijst daarbij op de samenhang met de
stroomstelsels die bij resp. Meppel, Koevorden en Groningen uitkomen. Ook Kloeke
verdeelt in T a a l l a n d s c h a p 159 de Drentse dialecten in drieën. Hoewel er enkele
isoglossen in Drente zijn aan te wijzen die noordzuid verlopen (N a a r d i n g 196),
valt Drente in eerste instantie uiteen in een meer Ingvaeoonse noordelijke en een
minder Ingvaeoonse zuidelijke helft, waarbij de grens tussen het Beiler en Rolder
dingspel loopt. Ook volgens Ts 60, 292 vormt Midden-Drente vaak de grens. T.g.v.
het verkeer kan dat Noorddrents dan zuidoostelijke en zuidwestelijke uitlopers
hebben. Het Beiler dingspel vormt de zuiverste kern van het Zuiddrents. Het
zuidwestelijke dialect onderscheidt zich door Hollandse en Nederstichtse invloeden.
Het Zuidoostdrents heeft volgens Naarding a.a. het best zijn oorspronkelijk karakter
bewaard. Het dialect van Oud- en Nieuw-Schonebeek is amper Drents te noemen;
cfr. S a s s e n 255 vlg., N a a r d i n g 67. Het Overijsels-Achterhoeks, waarvan
Heeroma terecht zegt dat het taalkundig niet te scheiden is, onderscheidt zich
duidelijk van het Drents door de umlaut in de verkleinwoorden. Het Drents heeft
daarin geen umlaut, het Overijsels-Achterhoeks wel. De grens ligt bij de
Dedemsvaart; cfr. G. Kloeke, De verkleinwoorden in de noordoostelijke provincies
in DBNS 4, 54 vlg. Echte exclusieve Overijselse verschijnselen zijn er niet aan te
wijzen maar er openbaart zich toch duidelijk een ruimte met Overijsel als kern bij
bijv. grös ‘gras’; cfr. BMDC 15, 46 en Akademiedagen 8, 107. Voor het autochtone
karakter, waarover ik BMDC 12, 3-4 sprak, pleit dat G a l l é e 7 voor dit gebied ook
bröt < bret kent). Ik meen dat deze ruimte vnl. door twee factoren gevormd is. In de
eerste plaats wil het mij voorkomen dat de sinds de 12e eeuw zich krachtig
ontwikkelende Hanze-handelssteden aan de IJsel een eenheidvormende
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factor uitgemaakt hebben; cfr. DB 14, 15. Met Rakers (cfr. NTg 48, 43) kan men
daarnaast grote invloed van de Broeders des Gemenen Levens op de taal aannemen
en die ook als constituerend voor een Overijselse cultuurruimte mede
verantwoordelijk stellen. Zie ook S t e l l u n g . N a a r d i n g 196 wil dan ook de
Bentheimse -în-deminutiva niet uit Hollandse invloed, maar uit invloed van de
invloedrijke IJselsteden Kampen, Zwolle verklaren; cfr. ook K l o e k e 69 vlg. Heeroma
wijst er op in Overijsel 40 hoe dit taallandschap in zoverre door rivieren en beken
wordt bepaald dat het samenvalt met het stroomgebied van IJsel, Zwartewater en
hun zijrivieren, waarbij de natuurlijke grenzen zijn het heuvelmassief van de Veluwe
(dus hoort er de Veluwezoom van Apeldoorn tot Hattem ook bij) en de venen ten
Noorden van de Vecht; de kop van Overijsel hoort dus echter geografisch niet bij
deze ruimte.
Ter zelfder plaatse opereert Heeroma dan voor Overijsel met taalbewegingen
van noord naar zuid, van oost naar west en van west naar oost.

Kaart 37 - Potje

Samenvattende studies zijn: G. Kloeke, De taal van Overijsel (in K l o e k e 97
vlg.) en K. Heeroma, Overijselse taallandschappen in Overijssel, Jrb. voor cultuur
en historie 1947, 40 vlg. In deze grote dialectgroep onderscheidt men Twents,
Sallands en Achterhoeks. Min of meer komt deze indeling ook op de kaart van de
verkleinwoorden tot haar recht. Heeroma verdeelt het Sallands verder nog in
Noordsallands of het IJsel-Vecht-gebied en Zuidsallands of het stroomgebied van
Schipbeek, Berkel en bovenloop van de Regge.
In Het Westoverijselse taallandschap (Akademiedagen 8, 80 vlg.)
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onderscheidt K. Heeroma voor Overijsel zes taallandschappen, nl. van Steenwijk,
Zwolle, Meppel, Ommen, Deventer en Enschede. De West-overijselse zijn daarbij
het best in waterstaatkundige termen te omschrijven. Het Meppelse, dat
vernieuwingen vertoont, bestaat uit het stroomgebied van de riviertjes die samen
het Meppelerdiep voeden, het Steenwijker, dat vernieuwingen èn relicten vertoont,
is het stroomgebied van Steenwijkerdiep en Linde. Voor de Zwolse expansie
vergelijke men ook DBNS 7, 49 vlg. Voor de chronologie is het belangrijk te weten
dat de Zwolse maat in Z.W.-Drente de opvolger van de Deventer maat is geweest;
cfr. Akademiedagen 8, 86.
1
Volgens Bezoen in T w e n t e vormt het Twents dialect in sommige belangrijke
opzichten een eenheid. Hij wijst erop dat de grenzen samenvallen met de politieke
van het oude drostambt Twente. Het zuiverst wordt het gesproken binnen de driehoek
Hengelo, Enschede, Oldenzaal en ten N. ervan. Het is in te delen in: a) Westtwents,
gesproken in het Twentse Regge-gebied, dat soms tot Almelo en Hengelo reikt, b)
Oosttwents, ten oosten van de lijn Langeveen-Haaksbergen, c) Noordoosttwents,
in en om het gebied van Tubbergen-Denekamp-Losser. In Buurse, Haaksbergen
en Markelo spreekt men al wat meer Gelders. De onderscheiding in West- en
Oosttwents wordt vooreerst gesecundeerd door een confessionele: O.-Twente is
katholiek en W.-Twente is protestants. Maar bovendien door een
geografisch-economische: het Twentse Regge-gebied heeft eeuwenlang connecties
onderhouden met de Vechtstreek. Totdat het Overijsels kanaal van Zwolle naar
Almelo werd gegraven (1855) en de spoorwegen werden aangelegd, was de Regge
de scheepvaartweg van Twente. Tenslotte is er een merkwaardig anthropologisch
verschil. De kortste bevolking van Nederland woont in het Regge-gebied (Holten,
Markelo, Ommen), de langste woont in de industriestreek van Twente (Borne,
Hengelo, Enschede, Oldenzaal). Maar het is geheel onzeker of dat verschil bijv.
tweehonderd jaar geleden ook al bestond.
Een opvallende enclave vormt Vriezenveen; cfr. W. de Vries, Zijn Bilts en
Vriezenveens ontstaan doordat de Friezen van taal veranderden in Ts 46, 198 vlg.;
H o l l . E x p . 153; Ts 1950, 237-238; TT 1, 68; R a s e n T a a l 5, 109 vlg.
Merkwaardig zijn de overgang van er en ar voor labiaal of velaar in aai (kaaike ‘kerk’,
verbaaigen ‘verbergen’, waaik ‘werk’, Kaaimsen ‘kermis’, aaimoud ‘armoede’, enz.),
de grote

1

Voor het Twents is behalve het achter in de literatuurlijst vermelde ook van belang A. Rakers,
Die Mundarten der alten Grafschaft Bentheim und ihrer reichsdeutschen und niederländischen
Umgebung 1944.
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overvloed aan stijgende diftongen en de zgn. liquidametathesis; cfr. § 95.
Het uitzonderlijke karakter heeft men, afgaande op de naam, uit een oude
2

Friezenkolonie verklaard; zie W i n k l e r I 365 en H a n d b o e k 62. Trouwens ook
S l i c h e r v a n B a t h weet er nog Fries-Hollandse elementen aan te wijzen. Maar
later heeft men de mening geuit dat dit dialect ontstaan is door een kolonisatie van
Nederduitsers uit het Centraalnedersaksisch of Oostwestfaals gebied, die zeer
waarschijnlijk via het Drentse Peize in het begin van de 14e eeuw naar de streek
van Almelo zouden zijn gekomen. De naam Vriezenveen levert daarbij geen bezwaar,
aangezien de Groninger Ommelanden toen nog Fries waren. Bezoen heeft
verondersteld, dat eenmaal heel Twente vrijwel gesproken heeft als Vriezenveen,
en dat dit dialect dus een relictverschijnsel en geen kolonistentaal is. Zonder te
willen ontkennen dat Twente eenmaal een dialect heeft gehad dat wel iets sterker
op het huidige Vriezenveens leek, blijf ik toch de importtheorie hier als waarschijnlijker
beschouwen.
De dialecten van de Achterhoek zijn uitvoerig bestudeerd in B r o e k h u y s e n .
Daarbij zijn Zutfen en Doesburg invalspoorten gebleken, in deze zin dat ze alleen
of met hun naaste omgeving AB-vormen vertonen of vormen die een tussenvorm
naar het AB vertegenwoordigen, bijv. zε:məls en rε-kəl tegenover het Achterhoekse
zemmel en rekkel. Zo zegt ook de stad Zutfen gaote ‘goot’, terwijl de omgeving
umlautsvormen heeft. J a n s s e n 97-98 ziet in Doetinchem en Aalten
vernieuwingshaarden.
V a n d e n B e r g tekent op zijn Middeleeuwse kaarten tussen het zuiden van
Overijsel en de Achterhoek de vermoedelijke grens van het versnipperde
archidiakonaat Zutfen. Aangezien de provinciegrens hier dezelfde is als de oude
Stichtsgrens, valt in de eerste plaats voor de verklaring aan deze laatste te denken.
Te Winkel in C h a r a k t e r i s t i k 6 en in navolging van hem Van Ginneken hebben
een langgerekt dialectgebied geconstrueerd op de grens tussen Fries en de
noordoostelijke dialecten en dit Stellingwerfs genoemd. Het besloeg niet alleen de
eigenlijke Stellingwerven, maar ook Kollumerland en Nieuw-Kruisland, Humsterland,
Z.W.-Drente, de kop van Overijsel en de noordpunt van de Veluwe. Deze eenheid
wordt thans echter verworpen. Het Humsterlands is gewoon verhollandst Gronings;
cfr. H o l l . E x p . 145-146; Ts 29, 248; Ts 40, 209 vlg.; A l b u m G r o o t a e r s 97;
K l o e k e 8. Het Z.W.-Drents is evenmin Stellingwerfs (S a s s e n 338) maar volgens
N a a r d i n g ver-
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overijselst Drents. Het stroomgebied van Meppel blijkt nl. niet alleen in het dialect,
maar ook in woningtype, vorm van het oorijzer en oogstkleding veroverijselst,
verstichtst te zijn; cfr. N a a r d i n g passim.
Tenslotte moet men ook de kop van Overijsel en de Noordelijke Veluwe geen
Stellingwerfs noemen. Dit dialect is sterk verwant met West-Drente; cfr. Ts. 40, 209
vlg. Daaroverheen is een westelijke laag gekomen. De Stichtse invloed is er volgens
N a a r d i n g al merkbaar in de tweede helft van de 12e eeuw. Men treft er hominces
sancti Martini, horigen van de Utrechtse kerk. In de 14e eeuw kwamen de proosten
van de Utrechtse kapittels bij voorkeur per schip via de kop van Overijsel naar Drente
en nog in de 17e eeuw liep de weg van Drente naar Holland over Kampen.
Het eigenlijke Stellingwerfs, waarvan de oostgrens ongeveer klopt met de
provinciegrens tussen Friesland en Drente (S a s s e n 352), is tenslotte een
noordoostelijk dialect. In volksaard, karakter en gebruiken wijken de Stellingwervers
van de Friezen af en komen, zoals ook in lichaamsbouw, met de bewoners van
Drente en van de kop van Overijsel overeen. In 842 reeds heten de bewoners der
Stellingwerven Saxones. Stellingwerf was dan ook eerst een deel van Drente, zowel
2

van het graafschap als van het dekenaat (cfr. De kath. Enc. 9, 257-262) en is pas
in het midden van de 11e eeuw bij Friesland gekomen. De kerkenbouw vertoont er
relaties met het noordoosten en de oudste namen dragen er niet een Fries maar
een noordoostelijk karakter.
Het dialect is volgens S a s s e n 304 vlg. waarschijnlijk in oorsprong Drents, maar
later verfriest, verhollandst en ten dele ook veroverijselst (en dus indirect verstichtst).
S l i c h e r v a n B a t h heeft voor het Stellingwerfs (trouwens ook voor de kop van
Overijsel en Zuidwest-Drente) een Fries-Hollands element aangenomen. Hij baseert
dit op de straatdorpaanleg, de Fries-Hollandse ontginningswijze met weiland, weren
en opstrekkingsrecht en de in de bronnen gedocumenteerde activiteit van Friezen
en Hollanders. Men mag voor het Stellingwerfs rekening houden met een Steenwijkse
expansie; cfr. S a s s e n 317. Steenwijk was nl. waarschijnlijk de moederkerk niet
alleen van alle kerken in de kop van Overijsel, maar ook in Z.W.-Drente en het
Overtjongerse Friesland.
Nieuw-Appelscha, Peperga, Vinkega en Wolvega, die in dit gebied liggen, zijn
betrekkelijk jong. Ze gaan hoogstens terug op de tijd van de kerstening, aangezien
-ga hier ‘parochie’ betekent.
Men zie voor Stellingwerfs vooral H.J. Bergveld, De Stellingwervers
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en hun dialect 1949, en voorts S a s s e n passim en N a a r d i n g passim.
Voor het dialect van Nieuw-Appelscha, Willemsoord, Wilhelminaoord,
Frederiksoord, Vledderveen en Diever zie men S a s s e n 269.

§ 173. De zuidoostelijke dialecten
De exclusieve kenmerken zijn reeds behandeld in § 166. Vele ervan zijn ook eigen
aan de in Duitsland liggende Rijnlandse dialecten. Limburgs in de strikte zin van
het woord schijnt echter Dols' in § 97 genoemd lettergrepen-beginsel inzake de
polytonie. Voorts hebben de zuidoostelijke dialecten veel meer umlauten dan het
AB; vooral in de morfologie spelen deze een grote rol. De diftongering van oude î
en û heeft er alleen voet gekregen in hiaatpositie. De verkleinwoorden vertonen
vaak k in het suffix. De meervoudsvorming geschiedt vaak zonder achtervoeging
van een morfeem (isosyllabisch meervoud). De onderschikkende woorden vertonen
congruentie als het subject in de 2e persoon staat.
De zuidoostelijke dialecten bestrijken ongeveer Nederlands-Limburg, de
Noordbrabantse dorpen Budel, Soerendonk en Maarheeze, Belgisch-Limburg en
het Nederlands sprekende gedeelte van de provincie Luik. Sommige exclusieve
verschijnselen komen nog in Brabant voor, bijv. te Diest, Tienen en Hoegaarde.
De speciale oorzaken van het bijzonder karakter zijn niet geheel duidelijk. Ten
dele is zowel het Belgische als het Nederlandse Limburg vaak relictgebied; cfr.
R o u k e n s 168, 179, 173, 369, 322 en Limb. Bijdragen 13, 160. Van Ginneken
meent dat deze dialectgroep waarschijnlijk de rechtstreekse afstammeling is van
de taal der Ripuarische Franken. Men zie evenwel voor dit begrip § 159. Voor een
groot gedeelte kan echter het karakter verklaard worden uit Duitse, inz. Keulse
expansie; cfr. § 149. Ook L a n g o h r spreekt in dit gebied van ingedrongen
ripuarismen (zeg liever: Rijnlandse elementen) als warden ‘wachten’, vocalisering
van x voor t en gen als lidw. v. bep. na vz. voor plnm. en zaakn. R o u k e n s 29 wijst
naast oostelijke cultuurgolven in Limburg ook noordelijke (dat wil eigenlijk zeggen
‘Hollandse’ of AB-) en zuidelijke, d.w.z. romaanse aan; cfr. § 150 en 148.
Lange tijd is de Uerdingerlijn als de grens tussen Brabants en Limburgs (of
zuidelijk-centraal en zuidoostelijk) beschouwd. Later heeft Pauwels echter op de
veel belangrijker rol van de Getelijn gewezen. Dit is een bundel isoglossen die vanaf
Donk eerst tot Zoutleeuw de loop van de Grote Gete volgt en vervolgens de Kleine
Gete en de westgrens
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van de provincie Limburg. Zij vormt de uiterste westgrens van a) de umlaut in het
mv. van korte monosyllaba, b) de umlaut in woorden met oude â voor i (maaien,
enz.), c) behoud van oude û voor dentalen.
Omdat deze Getelijn de oude politieke grens tussen Luik en Loon enerzijds en
Brabant anderzijds volgt en de Uerdinger linie en de betoningslinie beide niet met
politieke grenzen samenhangen, maar waterscheidingen volgen, zullen de laatste
twee wel het oudst zijn. De Getebundel moet dan aan Brabantse expansie worden
toegeschreven, dus ontstaan zijn na de 12e eeuw; cfr. L o o n e n
6

L e c o u t e r e - G r o o t a e r s 318-319. Een zeer aparte plaats nemen de
Oostlimburgse dialecten in, die langs de uiterste Z.O.-rand tegen de Duitse grens
worden gesproken, te Kerkrade, Vaals, Simpelveld, enz. Ze worden scherp
gekarakteriseerd door de Middelduitse klankverschuiving, die zich uitstrekt tot aan
de zgn. Benrather linie. Ten oosten van deze lijn beantwoordt onder bepaalde
condities aan anlautende t: ts en aan aus- en inlautende k, p, t respectievelijk ch, f
en s. Kerkraadse vormen als dörep, hellepe, appel, óp, doeët, doeve, plaus vallen
niet onder deze verschuiving; cfr. W. Roukens, Uit de geschiedenis van het Kerkraads
dialect, Veldeke 1962, 108. Verdere Oostlimburgse kenmerken zijn: j < g in anlaut,
6

sj < ch; cfr. L e c o u t e r e - G r o o t a e r s 152. Andere kenmerken komen iets meer
westelijk voor. Men zie een isoglossen-verzamelkaartje in Akademie-dagen I 79.
Het karakter en de uitbreiding van deze dialecten van de zuidoostrand staat zeker
ten dele in verband met een vooral vroeger sterke oriëntatie op Aken (verderop
schijnt die invloed niet groot geweest te zijn, zoals L. Grootaers opmerkt in Hand.
v.h. 17e Philologencongres, 1937, 62; men lette bijv. ook op de geringe verbreiding
van het Duitse jōtlăk ‘violier’ over ons taalgebied; cfr. B l o e m n a m e n 290).
Daarnaast is door Roukens de Benratherlinie in verband gebracht met de
invloedssfeer van de tamelijk sterk op het Hoogduits georiënteerde abdij van Rolduc;
cfr. § 149. L a n g o h r 81 wees ook op enige overeenkomst met de grens tussen
de landen van Rolduc en Valkenburg. Tot het Noordlimburgs reken ik het gebied
ten noorden van de Uerdinger- en mich-linie. Men zie voor de grenzen ook
J a n s s e n 65. Het sluit aan bij de dialecten van het Land van Cuyk, het Land van
Nijmegen, de Over-Betuwe, de Lijmers en het Oostijsels (in en rond Doetinchem,
Doesburg, Keppel, Zutfen). Ook is er sterke verwantschap met het Cleefs. Te Winkel
beschouwt al deze met het Zuidveluws (op de zoom van de Veluwe; van Voorst tot
Wageningen) als overgangen naar de noordoostelijke dialecten. In verscheiden
dialecten hiervan, bijv. het Cuyks, zijn echter bijna
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Kaart 38 - Indeling van de Limburgse dialecten volgens het saamhorigheids-bewustzijn
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geen duidelijk-noordoostelijke elementen aanwezig; cfr. O n d e r z o e k 251-263.
Voorts heeft men ten zuiden, ongeveer begrensd door de Maas, de
Middenlimburgse dialecten, bij Van Ginneken Noordlimburgs genaamd. Hierin neemt
het Weertlands een afzonderlijke plaats in; zie ook R o u k e n s 343. Daarnaast
bespeurt men er een Thornse groep, een Venlose groep (hierbij ook het Tegelens)
en een Venraaise groep.
De noordelijkste punt van Limburg spreekt eigenlijk geen Limburgs meer, evenmin
als Meyel; cfr. § 170.

Kaart 39 - Indeling van de Limburgse dialecten naar Van Ginneken

Ten zuiden van het Middenlimburgs heeft men de West- en de Zuidlimburgse
dialecten. De laatste groep heet bij Tans en Leenen Oostlimburgs. De grens tussen
de West- en Zuidlimburgse dialecten, die een afzonderlijke ontwikkeling van oude
ē/eo, î, ô, umlauts-ô en -û en g scheidt, loopt, volgens T a n s , ten westen van
Zutendaal, Lanaken, Veldwezelt, Vroenhoven en ten oosten van Genk, Mopertingen,
Vlijtingen, Riemst en Zussen. Ze loopt dus op enige kilometers ten
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westen van de Maas. Wij zien dus hier hoe een grote rivier dialect-verenigend werkt.
Op Belgische bodem wordt de dialectindeling voor de zuidelijke helft behandeld
in L o o n . Van oost naar west gaande heeft men eerst, bij de Maas, de Maaslandse
dialecten, die nog Zuidlimburgs te noemen zijn (Stevens spreekt van Oostlimburgs).
Een overgang van het Zuid- naar het Westlimburgs vormt het Oosthaspengouws,
dat zelf weer uiteenvalt in een oostelijk Belzerlands en een zuidwestelijk Tongerlands.
Dan komen het Lonerlands of Herklands, in en rond Borgloon, en het iets noordelijker
gelegen Demerlands, die samen het Centraalhaspengouws of het eigenlijke
Westlimburgs vormen. Tenslotte heeft men nog ten westen van de betoningslijn,
maar ten oosten van de Getebundel, het Oostgetelands of Sint-Truiderlands; ten
westen van de Getebundel liggen het Westgetelands of Brabantshaspengouws,
een Brabants-Limburgs overgangsdialect, en het Hagelands. Ten westen van de
Uerdingerlinie beginnen de Brabantse dialecten. ‘Een eigenlijk Haspengouws dialect
met eigen kenmerken die het voor vele taalverschijnselen van al de omliggende
streken differentieert bestaat (echter) niet’, zegt Stevens in Limburgs Haspengouw
1951, 262. Stevens heeft in L o o n de hele indeling van het Haspengouws een
bevredigende Middeleeuws-kerkelijke en politieke en geografische achtergrond
gegeven. De Uerdingerlinie en de betoningslinie ziet hij samenvallen met
waterscheidingen, de Gete-bundel met de oude Brabantse grens. Het
Centraalhaspengouws valt vrijwel met de grenzen van het Loonse ambt Hasselt
samen, zo bijv. in zijn begrenzing tegenover het Tongerlands, maar de grens volgt
ook de kam tussen de bovenloop van de Oostherk en de Demer. Voorzover de
indeling louter een afspiegeling is van kerkelijke en politieke toestanden, dateert ze
dus waarschijnlijk van de periode van 1100 tot 1600. Maar waar ze tot
waterscheidingen te herleiden is, kan ze, volgens Stevens, ouder zijn.
Tevoren had J. Leenen, Limburgse klankgrenzen, BMDC 9, 1 vlg. de indeling van
de Belgische zuidoostelijke dialecten diepgaand bestudeerd. Hij ziet hier het
isoglossenverloop als een afspiegeling van het op elkaar stoten van een oostelijke
(liever zuidoostelijke) en een westelijke (liever zuidwestelijke) expansie, die hun
natuurlijk haltepunt vonden in de grote onbewoonde heide in het hart van de
(Belgische) provincie Limburg. Zo ontstond er een indeling min of meer volgens een
Andreaskruis. Op onze tekening is CD dan de normale grens voor de oostelijke
invloeden, AB die van de westelijke of brabantse. N.W.-Limburg is in zekere zin een
niemandsland. Z.W.-
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Limburg vertoont nog enkele afzonderlijke ontwikkelingen. Hierin liggen trouwens
de belangrijke centra: Hasselt, St.-Truiden en Tongeren.

Kaart 40 - Indeling van de Limburgse dialecten door Leenen

Tans, die de dialecten welke in een wijde boog rond Maastricht liggen, bestudeert,
onderscheidt in deze groep weer een vijftal kernen, die hij echter onderling niet
nauwkeurig weet af te bakenen. Deze kernen zijn: T o n g e r s , B i l z e n s , de
westelijke periferie, H a s s e l t en G e n k . Leenen kent aan het Genks een soort
draaischijfpositie toe.
In het Zuidlimburgs zonderen zich op Belgisch gebied de dialecten af van
Zutendaal, Veldwezelt, Lanaken en Vroenhoven. De iets meer ten noordoosten
gelegen Maasdialecten van bijv. Vucht, Mechelen en Opgrimbie sluiten meer bij de
Nederlandse dan bij de Belgische aan. De Nederlandse Zuidlimburgse dialecten
worden in vier groepen verdeeld door een verticale lijn, die vanaf de Maas ten
noorden van Itteren naar het Zuiden loopt, en een horizontale lijn. Zodoende zijn in
dit gebied te onderscheiden een noordwestelijk kwartier, dat sterk onder de invloed
staat van het erin gelegen Maastricht, een noordoostelijk, waarin o.a. Valkenburg,
Nuth en Geulle liggen, een zuidwestelijk met Kadier, St.-Geertruid, Eijsden enz. en
een zuidoostelijk met bijv. Gulpen. Over de onderlinge verhoudingen van al deze
dialecten kan men bij T a n s beschouwingen vinden alsmede een nog verder gaande
minutieuze onderverdeling. Zo onderscheidt hij in het pas genoemde noordoostelijke
stuk weerom een noordelijke, een zuidwestelijke en een zuidoostelijke sector. Het
Maastrichts vormt ook een afzonderlijke groep.
Bij wijze van werkhypothese geeft G o o s s e n s II kaart 3, steunende op Stevens
en Leenen, een volledige overzichtskaart van de Belgisch-Limburgse dialecten.
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De indeling van de dialecten in het Noordoosten van de provincie Luik wordt gegeven
bij W e l t e r 240-250. Zie ook J. L a n g o h r , Het Land van Overmaas, zijn volkstaal,
zijn cultuurtalen in VMVA 1939, 113-161. Het gebied behoort ten dele tot het Oost-,
ten dele tot het Zuidlimburgs. W e l t e r wijst erop hoe de oude territoriale grenzen

Kaart 41 - De Belgisch-Limburgse dialecten

hier geen invloed uitgeoefend hebben. Alleen schijnt de grens tussen Oost-en
Zuidlimburgs toch wel enigszins met de oostgrens van het voormalige graafschap
Dalhem in verband te staan. Voor de door Eupen gevormde enclave, die nl. niet tot
het Oostlimburgs behoort, zie men § 149 en W e l t e r 248. Er is hier nl. een
‘Wirtschaftsgrenze, welche die wirtschaftlich selbständigen Weberorte Eupen und
Kettenis von der verkehrspolitisch und demzufolge auch sprachlich mehr zum
hochdeutschen Aachen hin tendierenden bäuerlichen Umgebung abgesondert habe’.
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H o o f d s t u k VII
Dialectteksten
§ 174. Utrecht

Botteroalie of lampoalie?
Un zŏchie vis? Dammottekie toch us waffertelle vammijn vissies, onderloas. Ik wāst
veur de minse, zo-je wit, en nou mos ik verschêne week en wassie wegbringe,
opte-n-ouwe-grāch, heel bij de Zāāndbruch; un Keulse reis, zejje zegge, ajje in de
Tuchhuissteech woant; maor je doet waffoorde-kos. Nou, ik hep me wassie
weggebroch in ik lŏp opte-n-ouwe-grāch zo lāngus āl die winkels, in ik komp in de
Kōre-straat; doar hoor-ek dien bel zo goan, in ik dink zo bij me eige, dātis foor
de-n-ofslāch. Ik dink bij men eige, loak'us kijke; an kijke bijje nie-bedorreve; meschien
of ister waffamme-goajing. Ik lop ut Hoangeschrei deur, in, jaowel doar staone de
minse der omhêne-n-in den ofslāch issan de gāng. ‘Elluf, tiejën, nege āch, zeuve
zes, vijf vier!’ - ‘Mijn!’ - ‘Wie istat?’ - Vrou de Voes! - Krefeld! - 't Groafie! - offen-ander,
āl noa datter een un koop krech toegeweze. Ik drink-son bietsie noa vore-n-in ik
zeg teuge zon vrochie datter stoat, vrochie, zeg ik, wattister ān den ofslāch?
‘Pānherinkies,’ zeitse, ikseg, pānherinkies! zeg ik, doar hout men mān zo van; dan
neemp-ik un zŏchie mee. Moar, dawwitsjie-wel, je mot opten ofslāch je beurt
ofwāchte; de lui die-j-ut ‘eerste woord’ gepāch hebbe, die goane āltijd vóór, ŏk āl
bijje der mitsje ‘mijn’ gauw genocht bij. Maor goed, de lui vān de visbānke die binne
so gaondeweg voldaon, en de burregers so as ik en un ander krijge-n-ŏk der beurt,
en zodoende krech-ik-ŏk men zŏchie. Ik gaon nao ut ketoortje-n-om ut of te hoale
em me geld te betaole, en toe zeit zon mān, zon knecht van den ofslāch, die zeit
so teugeme, vrŏchie, zeiti, hejje gin māntsjie bij je-n-ommet in te doene? Ik seg,
nee meheer, zeg-ik, ik hatter nie op gedoch ommit vis tuis te komme; ik het niks-niet
bij me. Maor, zeg-ik, ik weet goet raot, seg-ik; kekkes hier, doet ut hier moar in,
imme zaddoek, tis wel gin brāndschoane, maor, wannie-en-weet, wannie-en-deert;
dapproef me mān der toch nie-j-an; wat uwe? Nou, ik op wech nao huis, moar 't
was noch vroech, moar ik gink toch moar rech-toe-rechan op huis
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op-an; niet over de Lānge-nūstraot, ofso; dan kreggie, omstreeks twoalef ure, moar
lās mitte jongus van de schoale, de Endepikke-n-en de Vossekoppe zo ze ze noeme,
-n-in die vechpartije mitte sjumers, misstokke somtije, doar blef-ik moar liever buite.
Nou, ik kek noch us hier en doar, langus de grāch, in in de Twijëstraot, doar zien ik
dien groaten winkel van Hāckfoort, - je kent-um wel, zen êne jonge-n-is noch bij de
tillegroafie gegoan, - in doar stoat ut êne roamt vol mit allemoal flesse
michcheel-choet-er-in, immit ‘botteroalie’ derbuitenop. Ik dink bij men eige, wāttistat
nou weer; ze verzinne toch alle doage wannuus, in ik dink, ik salluttus froage, doar
bin-ik nie an bedorreve-n-immifroage kommie te Rome. Ik lop so noa binne-n-in ik
seg, meheer, zeg-ik, je heptoar botteroalie stoane, vertel mijn-is, seg-ik, wattoftat
is. ‘Botteroalie, zeit-i, wel vrochie, zeit-i, dattis botteroalie.’ Ik zeg, dat hoevie mijn-nie
te fertelle, dassien-ik ok wel, moar, zeg ik, istat voor de botteram of woarvoor istat?
‘Voor de botteram, zeiti, vrŏchie, bijje gek?’ Ik seg, offek gek bint? Voel moar us
imme montsjie, offek gek bint, moar dat tot doaran toe, vertel me liever moar us,
waorvoor dattatis. ‘Dattis ommee te broaje, zeiti, emmee te bākke.’ Ik seg, kejje der
ŏk vis mee bākke? ‘Dassouk gelove’, zeiti; nou, zeg ik, gif mijn dammoar-us soon
flessie mee, moar niesson groate; zon kleintsie. Hij pāk' ut noch voormenin, in ik
betoal me geld, en ik, moar nou voorgoet, op huis op-an. Ik komptuis; je wit, ik
woant-in de Tuch-huissteech; in 't lop onderwijle mooitjes an noa twoaleve, in ketier
oaver twoaleve komp me mān tuis vān zen werrek. Gauw de pān kloargemok;
den-oalie, in de pānherinkies, derin, in den boel oppetfuur. Moar, net dattik an 't
bākke bint, doar begint me dakintfamme te schrêwe, innik bin zo goetniet offek
mottet hellepe. Nou, dawwas gauw ofgelope, moar.... toe w-ik weer bij me
pānherinkies komp, den heleboel verbrānt, mins, verbrānt wattekie zeg! Ik seg bij
men eige, ik seg, dasfoor êns, seg ik, moar das foor-ut-loas-ok, seggik; ik bākse
geen meer mibbotteroalie, ik bākse mitte lāmpoalie!
2

(Overgenomen uit J. van Ham - S. Hofker, Bekn. Ned. Sprkk. 11-112).
Exclusief voor de noordelijk-centrale dialecten zijn hierin vormen van de 1e pers.
o.t.t. op t: ik wāst, ik woant, enz. en pronominaal ie i.p.v. je: wattekie zeg, dat hoevie,
enz. Voorts zijn Utrechts (en niet noordwestelijk) de diftongering in bijv. mijn en tuis,
de klinkerverkorting in bijv. ik lop, ik kek, de vorm botter- in botteroalie en de ao's
in bijv. staone. Voorts lette men o.a. op de gerekte vocalen in gesloten
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lettergreep als in: ik bākse, me mān, āl en de -t-apocope in grāch, weggebroch, enz.

§ 175. Gouda

Van Kneeles en Piet, dieje na de Gooverwelsedijk gonge om te komfooje
en oo ovve ze van 'n kouwe kerremes tuis kwamme.
Kneeles à te smòòr in az 'n ouwe dief. IJ stong vòòrover mi s'n kop teuge den
eekelschuur an op t oekie van de Speldemakersteeg en van nijdecheit stong die
zòò art as tie kon mi s'n blooke teuge de schuur an te schoppe. Ouwe Mie, die in
de schuur stong t'eekele mì Bet van Dam, wier dà chebonk sat en ze schrèèuwde
na buitene: ‘Ee lèèleke snotaap, wi je wel is opouwe mi tie errie, anders zè k ie is
mi je kop oover den eekel ale.’
Nou, dà mò je ned denke, azzie zòò bòòs ben as Kneeles, dà j der dan zòò maar
uïscheit à se t je zegge.
‘Je ken de pip krijge’, roop tie zòò art as tie kon na binnene en toe gong die noch
feul arder staan te schoppe en mi sen knuiste gong die ook nog op te planke staan
te bonke.
‘Nou, mò je dat nou maar zòò gemoederèèrd oover je kant late gaan?’ zee ouwe
Mie teuge Bet.
‘Ach mins laat tie maar in zen sop gaar kooke, dan schei tie der t' eerste uit.
Rechtewoordeg luistere de jonges toch nie na verbieje. Ovvie ze wat iet of tà j ze
wà ferbiet, ze lanen 't toch niet’. Dà see Bet.
Maar Mie was nie sòò gemoedereert en ze roop na buitene: ‘Azzie nou nied op
en out, zel 'k ie mid 'n ende out op ie zielement komme’ en tegelijk nam ze n'n stok
op en vloog na buitene. Maar daar wachtende Kneeles nied op. IJ gaf nog 'n aarde
trap teuge de schuur an, dadde zen teeje der zèèr van deeje en toe smèèrde die
'm zòò art as tie kon.
Oo kwam 't nou eigelek, dat Kneeles sòò bòòs was? Toe die tuis kwam ui school
('t was Saterdag), toe zee zen moeder teugen 'm: ‘Kneeles’, zee ze, ‘m ebbe b'ang
g'ad van den uisbaas en je vader è femiddag frij, omdà tie van de week oover è
motte werreke, nou mos jij maar is effe stijsel gaan ale op 't Lommerse watertie,
dan kenne me vemiddag b'ange.’ Toe die berom kwam, mos tie ellepe om de rommel
an de kant te zette in 't vòòrkamertie, want taar wouwe ze 't eerste beginne. De
stoele mozze d'r uit en de kleeje mozze voor de glaze vandaan.
‘Ja, de sievejaar is te zwaar’, zee zen moeder, ‘daar mò je vader
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maar an ellepe’. Toe mos tie nog na zen tante Mijntjie toe, die Achter Tuchthuis
woonde om 'n borstel te lèèn, die à ter nè sòòn goeje vòòr om mee te b'ange.
Toewe ze zatte te eete, toe zee zen vader in eerste teugen 'm: ‘Zeg Kneeles’,
zee die, ‘jij mos femiddag maar na je Tante Kee gaan, die in de Zak woont, want ik
ken gèèn kleine jonges gebruike, az 'k an 't b'ange ben.’
Nou oo is tat nou mì kleine jonges; azze ze in de smieze ebbe, dà je ze weg wil
ebbe, dan wille ze neturelek juistement niet.
‘Nee’, zee Kneeles, ‘'k wil nie naa tante Kee, 'k blijf femiddag in de poort speule.
Dan gane me schiet speule.’ Mì te Poort bedoelden ie de Broederpoort, maar de
mèèrste tyd zeeje ze de ‘Bloedenpoort’.
Ja, mi schiet en mi werda en verlos speule wazze al die pòòrechies wel fijn, die
je toe nog ad in de Vogelezang.
Maar zen vader mos taar niks fan ebbe, dà tie zòò dicht in de buurt bleef en ie
zee dan ook: ‘Nee oor, 'k mò jou nie sòò dicht in men konterije ebbe. Zeeker om
dan geregeld deur den uis èèn te lòòpe bèère. Jij ga na je tante Kee en daarmee
uit.’
‘Nou en ik gaat toch nie na men tante Kee’, zee Kneeles, ‘'k wil toch niet.’
‘Jij è chèèn wil’, zee zen vader, ‘jou wil staad achter de deur mid 'n beezemstok
op ie ziel. En eet nou maar as te mieter deur, dà je gauw vort ken, 'k bè je liever
kwijt as rijk.’
Maar in plaas van deur te eete, gong Kneeles zitte te dreine. IJ gong vooroover
op de tafel legge, en ij zee, dà tie toch chèèn-onger en ad.
‘Zeg lèèleken aap, vreet je nou’, zee zen moeder, anders zel 'k ie is mì men muil
op ie ieremegunter komme’.
‘En az 'k 't nou nied en lust’, dreinde Kneeles deur. ‘Jullie ebbe m'eerst den eele
tijd fan 't kassie na de muur gestuurt, mid al jullie booschappe en nou wille jullie me
ned az en ont te deur uitjage’.
‘Oo, is 't meneer nou al te veul om iz 'n boodschap te doen’, zee zen vader.
‘Nou maar, jullie gebruike me nè fòòr gòòsiemekul, ze lane me maar vòòr niks
lòòpe,’ zee Kneeles En toe begon die te schrèèwe.
‘Ja, nou mò nog gaan zitte krijte ook’, zee zen vader. ‘Je zel der anders nie fan
bedurreve, dà j'iz en entjie lòòpt, je gang is chèèn doktersgang’.
‘En bè je nou noch fan plan om te gaan eete, ja ofte nee’, vroog zen vader nog
is, ‘nou vraag 'k ie 't voor 't lest oor’.
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‘Nou en 'k lus 't toch niet’, zee die nog is.
‘Azzie 't dan nied en lust, dat zet je 't maar zeuve voet fà je’, zee zen vader, ‘dan
ga je maar zonder eete de deur uit. Zurreg maar gauw dat j'uit men òòge komt,
anders zel 'k ie iz bij je lurreve neeme, en der ui chooje’.
1
Nou mi ta bijltie à Kneeles al is meer geakt. As sen vader begon op te reeje, dan
kò je maar beter make, dà j'uit te voete kwam en daarom smeerden ie 'm maar
gauw. In 't ganchie trok tie zen blooken an en toe gong die na buitene.
Nou kè je zeeker wel begrijpe, waarom of tie nied in zen schik en was?
(Overgenomen uit: Oudheidkundige kring ‘Die Goude’, vierde verzameling bijdragen
1943, 84-86).
Exclusief noordwestelijke elementen in dit dialect zijn ur < er in bedurreve en legge
voor liggen. Met de noordelijk-centrale dialecten heeft het Gouds gemeen: de eerste
persoon enkv. o.t.t. op -t in bijv. ik gaat (let echter op de sandhi) en 'k lust, en
pronominaal ie < je: azzie ‘als je’. Voorts kent het ook de diftongering van î en û:
krijge en buitene. Een goed, hoewel niet exclusief, sjibbolet voor een deel van het
Zuid-hollands is ook de aa: staan, gaar, make, enz.

§ 176. Hippolytushoef
O ja, nou is ie miskien een jaar is ie weg. So as Kees Kees Tyse, maar der was
geen mens die 'm kon, wel Kees van Maartje en so as die jonges nou weer fan hem
die kenne geen mens want as je bijvoorbeeld spreek an Den Oever over Jan Tyse
of Dirk Tyse of so die kenne ze niet maar as je bijvoorbeeld seg Dirk van Kees van
Maartje en Jan van Kees van Maartje en Trijntje of so den kenne se se allemaal.
Dus ik wil maar segge, als ik nou bijvoorbeeld dergelijke mense op noem, dat geeft
toch ook niet.....
Nou dan zal ik U beginne te vertellen hoe 'n mooi verhaal ik vanòchtend weer
had met mien eigen vrouw. Nou had ik met de kar had ik fòrtweest en nou kwam ik
weer weerom en toen zeg ik teugen m'n vrouw: Nou had ik nog weer een paar mooie
hölleste kocht. Toe zet(!) ze: Hölleste, hoe kon je nou hölleste kope met zòkke rare
dunne koese an je bīēne? Want nou had ik hier zo'n paar beste eigengebroaide
koese, die had je antrekke moeten as je om nieuwe hölleste gaan had.

1

In de tekst staat: kan.
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Ik seg: Nou, m'n erreme mens, deer heaw ik niks an docht. Ze zegt: Dat is altijd
makkelijk met jullie, jullie denke nooit van s'n lefe nörreges om. Ik seg: nou, ik seg:
so erreg is dat toch niet, want ik seg: met die eigengebroaide koese ken ik die
hölleste toch òk makkelek drege, wat hindert dat? Toe segt ze: ja dat weet ik al,
want se set: as je deer van-zellef effen òp lopen heawe dan kniepe die hölleste weer
en deer stane ze weer. Ik zeg: mens dat het niks gien last, ik seg: wel ninnet, die
hölleste die binne wel goed. Dat is best, ik kon ze nag kriege dus ik denk ik neem
ze. Ze zeit: nou deer hejje 't lieve leven weer, wel weer goed hoor, jij je sin weer. Ik
zeg: nou ik was er voor in de gelegenheid, ik denk ik neem ze.
Effe later toe had ik 't weer, 't sellefde leven. Dan denk je vanzellef ik ken d'r nag
weer goed an doen, loop ik nag weer teugen 'n fleske ojeklonje òp. Ik denk dat pik
ik in de kuif, dat is mooi voor m'n vrouw, ik sal 't meeneme, want as se aanst jarig
is dan heaw ik tenminste wat om te geven. Maar ja, ik ben dan altijd zo'n bizondere
man want as ik den wat heaw den moet se dat metien altijd wete, want se ken an
me gezicht sien of ik wat heaw. Ze zeit: Wat hejje nou weer uuthaald? Ik zeg: Nou
ik heaw helemaal niks uuthaald. Maar as je nou weer so verlegen nieuwsgierig ben,
dan sal ik 'tje effe fertelle. 'k Heaw een fleske ojeklonje voor je kocht, maar dat meen
ik te houwen voor je verjaardag.
(Naar D a a n 218).
Het noordwestelijk karakter openbaart zich misschien in nörreges met ör < er.
Ingvaeoons is den < dan, westelijk is koese ‘kousen’ (zie T a a l a t l a s 5, 8). Speciaal
Noordhollands is nag. Noordelijk-centrale verschijnselen, die het gemeenschappelijk
met de zuidelijk-centrale heeft, zijn gediftongeerde vormen als altijd, kuif en de
samenval van ā en æ: in niet palatale klank: jarig, stane, later, uuthaald, verhaal.

§ 177. Katwijk-aan-Zee
Jae, 'k sel maer zegge, we waere altijt maer skuitjies. Nou, as-we in de wint hadde,
deeje we d'r 'n drie weke-n-over om thuis te komme. 'k Heb eres 'n skuite haering
hellepe hebbe op te week, in toe waere we toch noch drie weke wech.
Ik heb nòòit verkaerd-eweest. Gerrit fan Knelizze die hâad-eris
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ferdwaeld eweest. Zòò zégge ze-n-altijt hòòr, 'k ben d'r iet bij eweest. Die lach
chunter om de Noort an geune kant Aemelant bij Skimmele-kòòg. Jae, dan ginge
we maer lòòpe-n-an bij Burrekom. In as-'t 's náss was, ín de starre skene fel, dan
keke we nae de Noor(t)star, hoe of die Noor(t)star sting. Het jaegertje (we nomde-n-'t
altijd 'n jaegertje) dat swurref overal heen. Onder de stierstoel, in 't achtergat, in
overal.
Wel asse-we dan zòò'n week of drie in Aemelant laege, dan ginge we elleke dach
sòò'n beetje marte om an de kost te komme. 'k Heb al van Aemelant binnedeur nae
't Nieuwediep hellepe komme. As 't waeter viel, dan zette-n we'm maer dròòg.
Skimmelekòòg daer heb 'k òòk mennegmael eweest. Astaer dan die Skevelingers
in die Kattekers waere, dan lag je mekâar an boort, dan was 't gulle körremis. Den
ien wis-tút in den âar wis-tat.
Bij Piet Haezenote, kijk toe was 'k sellef skipper, toe voere we-n-of mit 'n kepotte
stag, de fok sting al op. Toe hebbe we-n-'n bougtaauw enome, in d'r 'n stag van
emaekt. Toe waere we-n-'n pòòsje-n-óff, in toe vloog 'r 'n zwaerd off. Maer 'n zwaert,
jae 'n zwaert, dat konne we-n-iet maeke, maer we hebbe-n-'t iet nòòdig ehaad. We
hebbe-n-'t zwaerd over ehange, in toe benne we op 't Sand ekomme, mitte Zuijeleke
wint. Toe zâat-'r nog 'n metroos: Motte w'iet nae emuije toe? 'k Sech: neen, azze-we
gaen, dan gaene-we nae Engelant. Toe benne we gaen viss in in drie nachte hadde
we-n-'n skuite haering. Toe krege we-n-'n Oòsteleke wint. Toe hè-we 't swaerd an
stierboord ehange in zòò mit íen zwaerd ginge-we wech. We hebbe-n-'t maer íene
kaer over ehange, in toe hebbe we 't iet mâer over ehange, in toe kwamme we-n-an,
dat was tie âage zâewerd, toe we-n-ankwaeme vaere we bove-n-op Jaep Swaene,
in zòò was 'r de steven off. Toe lach-r 'n àuwe steve van 'n àuwe skuit op strant, in
die kocht Piet Haezenoot foor nege stuivers. Die zettede d'r de timmerlui op. Toe
stierde-n-'k van Piet de Knorse, 'k seg 't maer zòò op s'n Katteks. Hij verging van
de kippe in de konijne, daer vergingie van. Jan hâad 'r òòk nog lang in edaen, hòòr!
Dat nou nog Jan is. Nou gelòòf 'k iet-tat-ie nou noch in de rommel doet.
(Naar G.S. Overdiep, Woordenboek van de volkstaal van Katwijk aan Zee 1949,
87-88).
Typisch voor de Noordwestelijke dialecten is ör i.p.v. ir (er, ar) in labiale omgeving:
körremis. Exclusief Strandhollands is het meermalen voorkomende iet ‘niet’. Typische
volkstaalwendingen zijn het analytische dan keke we nae de Noor(t)star, hoe of die
Noor(t)star sting (let ook op die), en Skimmelòòg daer heb'k òòk mennegmael eweest
met on-
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grammatische proleps en hervatting. Invloed van de groeptaal der sociologisch sterk
op elkaar aangewezen schippers blijkt uit het enkele malen voorkomend
hulpwerkwoord helləpe. Voorts vallen o.a. op: ie < wg. ai (ien), sk in skuite, skipper,
sel (i.p.v. zal), de ae in waere, waeter, maeke (voorzover ae zowel ā als æ:
representeert: Zuidhollands-Zeeuws), ie i.p.v. uu vòòr r in stierstoel (voorzover die
ie i.p.v. uu of ui niet voor andere consonanten verschijnt: Hollands), het congruerend
voegw. in asse we, azze-ze, sterk labiale tendens in tut en ou < ô voor lab. of vel.:
bougtaauw.

§ 178. Opdorp
T'Opdùrrep emmez iet da Lonnesieël níe èit, of Büggenaat of Maldern oeëk nie, en
Sientemáns nog veul miender, en Mècheln of Brüssel nie, of Gent of Dèrremon of
Antwèrrepen oeëk nie: dad is sènn dries jong, ne kilometer ien de ronde, mee
allemou dreven em boeëmen en gès, en twüpfelt tnalleven ien, en duize
roemmedoem. En oep dieën dries: de jouremèt, Opdùrrep jouremèt, vanaats de
pjèèremèt, dniëste moïndag va Zjuulie, al zevenonderd zevenndèteg jour lank.
Dattad alzelèive pjèèremèt gewest èi, en datter sèrreworreg implèk va vaaëf of
zezondert pjèèrn en veulekes messchien giën ondert nemieë kommen, da chèfter
nieks oun; en dasse dou nā mè landbāmasjiene stùn èn mè cherieëln en teugelz
en kúrreven en wann en zaasses em pieken en wetstieënn, en oumers, en al dache
dienke künt van boernóulam, da veranderd oeëk nieks on de zouk. En datter sierreke
stùn, en meulekes, en biezn, en de gentse kroume mè babbelèirs, en ander kroume
mè speeldienge veu de klaaën kadèën; en datter tente stùn mè lütteurs en mette
diekste vrā van de wèilet, en mè wourzegsters, van die zwètte bojemers, paster van
oep; en mèje kallef mè faaëf poeëtn, en mè ne slangemens - da blaaëvd allemou
ieënder, da künne messchien in Lonnesieël oeëk allemou zien. Mou wattáche dou
nie künt sien, en nieveranst nie künt sie(n) gelèk oep Opdùrrep jouremèt - dad iz
dad üëweg vollek, dieë stroeëm va vollek dattou nottóe komt. Al die boern, en al da
wèrrekfollek, en al die stielemans en stammeneebouzn em bùrregers, en al die
joenge spriengers en klaaën kadèë(n) van twieë draaë uurn ien de ronde - ast
Opdùrrep jouremèt wùt, tes presiez oedase van dnduuvel bezete zèn, ze muïtter
nottóe. Ien dnaan taaët al va vaaëf zez uurn smèrreges, te voet; nā wa louter ien
de vernóen, mette velóo of per óttoo. En die dad iendndag nie weg künn, die komme
souves afgesteken, want gieël dndag en gieël dnacht wutter
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geetn è gedroenken è gedanst, en vanaaëgen onder tjoenk vollek oeëk gevrèën
dat klèttert.
Van ién de vernóen zietn dries al zwèt van tfollek, en de kroumen en de sierrek
en ál datter stout doeter goei affèires. 't Mieëste goet stoud ien de Liennekesdreef,
dwèèz over dndries, van de kèrrek nou dn Aam Bíekùrref. En dou esser nā van de
jour iet gebeurd sè manneken, dad erre valèivenie gezien, en da sallek ā nekieë
goun uitieëndoen.
(Overgenomen uit TT 7, 30-32).
Het zuidelijk-centrale karakter van dit dialect blijkt ogenblikkelijk uit vormen als erre
‘heb je’ < edde, het vnw. ge (dache ‘dat je’), het masculiene demonstratief dieë(n)
(dieën dries, dieë stroeëm), het ontbreken van de t bij da ‘dat’. Dat we in het
Belgische deel van de zuidelijk-centrale dialecten zitten, bewijzen het grote aantal
oe's, ie's en ü's voor o, i, u: oep, joenge, roemmedoem, ien, spriengers, dienke,
diekste, miender, künt. Belgisch is ook velóo.

§ 179. Asten

Den droom van Hanneskes.
Ik hă ne keer gedromd dek in den hemmel waar, en 't waar d'r zŏ schon', zŏ schon'
en 'k kwamp allemol' mense tège die'k kènde mer d'r zi ter ginnen innen iet tigge
méj. En doek doe d'r zŏ'n hortje waar doe zi sinte Pééter ge zâlt er uit moete. Ik zî
ikke nie ik blief hiejr. Nî zi sinte Pééter ge moet eruit. Mer wurrum dan zîk 't is hier
zŏ schon.' 'k Har den aart. Je zi sinte pééter ge moet eruit want as ge hiejr wilt blieve
dan moette ŭŭrst dŏ goa. En doe worden ik wakker.
In deze tekst treft ons als exclusief zuidelijk-centraal element ge in ge zâlt en ge
moet. Exclusief Meierijs (en gedeeltelijk Limburgs) zijn de verkortingen in bijv. schon'
en allemol'. Zo goed als exclusief Peellands is de d-afval, gelijk in dŏ.

§ 180. Gent
Mietse Prijs zei tegen heure man:
‘Nâort, gao ne kîer om e stukske kâos veur onze soepee; mâor niet van t'eten
onder de wig, in sertoe nieverst binne te gâon; want dat es u loffelijke gewente!’
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‘Zij g'rust, Mietse’, zei Nâort; ‘op îen, twîe, drije ben ek weere.’ Mâor Nâort es ne
veint zonder karaktirre. En hoendse mee en hoedse zoed hem verlîen.
Hij hao mee moeite zijn kâos gekocht, of hij liep recht nâor Cole Pruisen om nen
dreupel.
Van îene kwamt er twîeë, tons drije inz.
Op den duur giengt hij mee nog ne walbak of drije aan 't tirlijnge. Ten elve trokt
hij mee e firm stuk in zijn veste nâor zij kot.
Aost hij binnekwam en vond hij niemand t'huis. Zijn vrêwe was blîek van kolirre
nâor hem op zoek.
Nâort krop stillekes in zijn bedde; want hij was benijd van zij wijveke.
Aôs Mietze binnekwam, zag ze Nâord in zijn bedde ligge. ‘Hêwel, labber’, riep
ze, ‘wâor hêdde weere gezete?’
Nâord gebâordege dat hij slâoptege. 't Onweere zal overgâon, zeid hij in zijn eige,
in hij zweeg gelijk ne mol. Mâor zijn vrêwe pakteg' hem bij zijn schavernake in gaf
hem en goeie sleurijnge. Allee zathüufd,’ riep ze, ‘wâor es uwe kâos?’
‘In mijn veste,’ zei Nâort.
Mietse zocht in zijn zakke.....
‘Hê!’ riep z'al mee ne kîer, in ze kwam in een kattekolirre nâor hem gelûupe. ‘Nim!
zatte luis’, riep ze, in ze sloeg hem ne vessche pekelhaorijnk op zij smoel; ‘hîete gij
da kâos?’
Nâort zat te kijke gelijke nen uil op ne kluit. Hij was van 't lam Gods geslege. Binst
dat hij in d'hirbirge stond te tirlijnge, hâon de loeders zijne kâos gestole in ne
pekelhaorijnk in de plâotze gestoke.
(naar J. Cleppe, Gênsche prâot 1933, 65-66: J. Vercoullie schreef in het Woord
vooraf dat de spelling ‘een professor in de proefondervindelijke klankleer de haren
(zou) doen te berge rijzen.’)
Dat dit dialect tot de zuidelijk-centrale dialecten behoort, blijkt uit de vorm van het
enclitisch voornaamwoord van de 2e pers. hêdde ‘heb je’, hîete gij ‘noem jij’. Voor
het Oostvlaams karakter kenmerkend zijn de praeterita op -dege en -tege:
gebâordege, slâoptege, pakteg'. Ook, hoewel niet exclusief, Oostvlaams ûu < au
(zathûufd, gelûupe) en de volle vormen van het bez. vnw. (mijn veste, zij smoel,
zijne kâos). Kenmerken zijn verder de diftongering van î en û in bijv. kijke en kluit
(ook noordelijk-centraal), de Ingvaeoonse verdonkering van a voor l en nasaal (tons
< *thands ‘dan’, aost hij ‘als hij’), niet-apocope van -e in bijv. veste, vrêwe, bedde,
onweere, onderscheid van drie genera naar zuidelijk model: ne mol, en goeie
sleurijnge, e stukske.
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§ 181. Brugge

Van een gròontji drie.
Der was e keer een joeñgen en je most de bakte dragen nò de meulen en je most
zeggen tegen de meulenòre dat hij most van een gròontji drie maken.
Een je zei òlsan lankst de weg: ‘Van een gròontji drie,’ mò je miste en je zei: ‘Van
drie gröontjes eene’.
Een je kaemp zo verre toe an en platse wòr da ze bezeg wòren mè zòoijen en je
zei òlsan: ‘Van drie gròontjis eene’ en de menschen zeijen: ‘Gij droeve joeñgen dà
je zijt, je zou beter zeggen: “'k Wil dat er bij duizenden kamen”.’
Je gink hij dòrmeê voort en je zei òlsan: ‘'k Wil dat er bij duizenden kamen, 'k wil
dat er bij duizenden kamen.’ Zo je kaemp zo verre, zo verre, toe wòr dat er ien
schaper bezeg was mè tegen en wulf te vechten; en òs hij die joengen hoorde
zeggen: ‘'k Wil dat er bij duizenden kamen,’ je wier zo dul.
‘Gijn leeliken deugeniet.’ zeid hij, ‘je zou òl beter zeggen: “'k Wil dat hij in d'halle
wòre”.’
De joeñgen gink dòrmeê voort en je zei òltijd gedureg: 'k Wil dat hij in d'halle
wòre,’ en je kaemp zo verre toe an e kerkhof wòr da ze bezeg wòren met en man
te begraven. Zeggen ze tegen hem: ‘Gijn droevòord, je zou òl beter zeggen: ‘God
gedink zen ziele’.
Je gink hij dòrmeê ólsan voort: ‘God gedink zen ziele’, toe dat hij kaemp an en
platse wòr da ze bezeg wòren met e vort peerd te vlòône. En je zei òltijd gedureg:
‘God gedink zen ziele’. En de menschen zeijen: ‘J'en moet da nie zeggen, je zou
beter zeggen: “Gij vuile ruffe, is dat hier stinken”.’
Zo de joeñgen zei: ‘Gij vuile ruffe, is dat hier stinken’, en je kaemp zo verre, zo
verre, toe in en stad wòr da't gepareerd was. Der gink en princesse trouwen. Ze
was zo schoone gekleed die princesse, en de menschen zeijen: ‘Is da schoone, is
da mooi’. En je zei hij òlsan: ‘Gij vuile ruffe, is dat hier stinken’.’ Ze deijen hem
zwijgen en ze zeijen tegen hem: ‘Gijn botterik; zij je nie beschaemd, in de platse
van te zeggen: “Is da schoone, is da mooi”.’
Zo je gink hij dòrmeê voort, en je zei òlsan: ‘Is da schoone, is da mooi’, en je
kaemp zo verre, zo verre, toe an een huis die brañdde. En je zei òlsan: ‘Is da schoone
is da mooi.’ De menschen zeijen: ‘Is da geen groot oeñgeluk wòr dat er en huis
brañdt, je zou beter zeggen: “'k Wil da 't nooit en brañde”.’
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Zo je zei òlsan: ‘'k Wil da 't nooit en brañde’, en je kaemp zo verre, zo verre, toe an
en smisse wòr dat d'huzòren hunder peerden mosten doen beslöon, en 't vier en
wilde nie brañden. En die joeñgen zei òlsan: ‘'k Wil da 't nooit en brañde.’ En
d'huzòren wieren zo kwòod, ze meenden da 't en toöveròre was, en ze liepen achter
hem om hem dood te slòon.
En de joeñgen liep nòr huis.
(Naar A. Lootens, Oude kindervertelsels in den Brugschen tongval 1868, 30-31).
De fonetische transcriptie van deze tekst is gebrekkig. De ij en ui geven heldere
monoftongen aan, ae staat voor aa, ò en òo staan voor ɔ-klanken, è voor ε, ñ voor
ŋ, ñg voor ŋh, ou is uit te spreken als oe, de h wordt niet uitgesproken. Het kapje ^
geeft geen klanknuance aan. Het typisch zuidwestelijke blijkt uit die heldere korte
monoftongen voor wgm. î en û, uit u voor o in niet-umlautsgevallen (wulf, dul; zie
echter ook § 46) en uit de a-achtige uitspraak voor e: halle ‘hel’. Ingvaeoons is bijv.
de ò in òlsan en òs ‘als’. Exclusief Westvlaams is de vermelde oe-uitspraak voor
ou.

§ 182. Meppel

De veedokter.
't Is al lange lene, detter in Rune een man woonde, die een grote plase har en die
der wies op was, det hi'j zokke mooie koenen har. 't Gunk hum merakel goed en zo
van lieverloa kun hi'j oarig wat in 't kammenet opbarregen. Maar al zèèn de mèènsen,
dat hi'j rieke was, hi'j bleef altied dezelde en warrekte mit de knechts mee, zo als
hi'j det van jongs of an ewend was.
Hi'j har merakel veule op mit zien koenen en al gaf hi'j aanders weineg geld uut,
veur een mooie koe har hi'j altied meer oaver as ieder aander. Kwamper een mooie
zwartbonte te koop, dan must gek wèzen, as hi'j hum niet kochte.
En zo har hi'j twi'j ure in 't ronde de mooiste stal mit vee en was doar oareg groots
op.
Mar in de olde tieden gebeurdet nog al ies detter veeziekte kwamp en as die zien
oasem oaver 't laand leut goan, dan wus die der niks van oft een goed dier was of
mar een minnig biessien.
Zodoende must Jan Lamers zien vee ook al èven goed ontgelden as det van een
aander. Veedokters ha'j toe mar weineg en ien van de grootsten was meister Joapek
uut Ommen.
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Die reisde zöls de boer ook wel ies of, mar miest mussen de lu mar noar Ommen
tien um doar road te halen. Veule last harren ze doar niet mee, want de veedokter
kun an 't hoar van een koe al zien, wat veur ongemak 't dier har.
Jan Lamers har um al die verhalen altied elacht, mar toe hum der dri'j van zien
beste koenen doodegoane waren en een vèèrde 't ook leek te kriegen, wörde 't hum
toch te benauwd en spande hi'j de roene veur de wagen en veur hen Ommen.
En um hum goed te hollen zèè hi'j tegen 't dienstvollek: ‘Now zulle wi'j dan toch
ies kieken of die Joapek Veedokter d'r wat van wet. Geeft mi'j ies een fossien hoar
van de zwarte kolde, die gien mekeer hef en een fosse van de bleure, die azzik voel
schouwe’. Beide fossies dee hi'j in een deusien bezik en reed toe vurt.....
In Ommen vreug hi'j de kastelein woar of de veedokter woonde en stapte der toe
op of. Kennen dee hi'j de man vanzöls niet, umdet hi'j der vrogger altied umme
lachen mus as ze doar oaver preuten in Rune.
Toe hi'j in de buurte kwamp, woar Joapek mus wonen, kwamp hi'j een oldereg
mannechien in tegen. Hi'j zèè hum goeiendag en infermeerde nog ies of hi'j wel
goed was. Det was hi'j. Hi'j hoefde mar vief menuten meer te lopen en dan kun hi'j
't huus van de veedokter al achter de bossies zien.....
't Mannechien lachte wat en gunk vurt en Jan stapte opt huus an. De vrouwe, die
hum te woord stund was hiel verwonderd, toe hi'j vreug of meister Joapek der ook
in was.
‘Hek now van mien lèèmt’, zèè 't mèènse, doar begriepik now niks van. Mi'j donkt,
ie mut hum eziene hebben, want hi'j mus hen bosschoppen doen en wol dan nog
èèm noar een paar koenen kieken’.
‘Doar kwamik ook krek umme’, zèè Jan, die al begreep, det hi'j de boas zöls
eziene har.
‘Ja’, zèè de vrouwe weer, ‘ie mut hum hoaste in tegen ekomen wèzen, det kan
niet aanders.’
‘Det dèènkik ook’, zèè Jan, die vertelde det een mannechien hum de weg ezegd
har.
‘Now man, det was mien boas! Goat dan now mar wat bi'j de plate zitten, dan
zallik wat koffie zetten, want ie zult nog wel een ogenblik geduld mutten hebben.’
Det mus Jan ook en in 't leste begunde hi'j op de stoel te dreeien, want hi'j har al
lange begrepen, det hi'j bi'j lochten niet meer oaver zul kunnen komen en an varen
in 't donker har hi'j een grote hèkel.
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Doarumme trök hi'j eerst mar ies hen de kastelein um wat èteri'je veur hum zöls te
kriegen. Det lokte best, want doar was de man merakel op inericht. Derbi'j schunk
hi'j een goeie burrel.
Een paar ure later steigerde Jan weer op de veedokter an, en oaverlegde mit hum
zöllef det dit de leste keer was, det hi'j der warrek van maakte. As hi'j der now niet
zul wèzen, wol hi'j mar weer op huus an, road of gien road. Want hi'j geleufde der
toch niet an....
Mar 't hoefde niet.
Joapek waster weer!
Toe dee Jan hum 't hiele verhaal van de veeziekte en zèè: ‘Zi'j hebt mi'j verteld,
det ie doar road veur wussen ak oe't hoar van de koenen leute zien....’
‘Doar hebt ze geliek an’, zèè Joapek. ‘Loat mar ies kieken!’
Jan pakte zien deusies en leut eerst het hoar van de gezonde koe zien.
‘Loat mar wèzen’, meende Joapek. ‘Die is al dood as ie weer in huus koomt.’
Jan schrikte slim op zien meniere, mar vreug toch nog: ‘En hoe kompet mit disse
dan?’
Joapek legde het hoar van de zieke koe èèm in 't locht en zèè: ‘Now die zal 't wel
redden. Die knapt al mooi weer op!’
Jan meende van zöls, det Joapek der niks van wus en betaalde hum, wat hi'j
schuldeg was....
Toch kreeg hi'j in ies rit in de broek en zèè tegen de kastelein, det hi'j toch mar
weer op huus an wol. Dan mus de roene mar wat harder voortmaken.
Det gebeurde.
Toe hi'j s'oams late weer in Rune kwamp, stapte hi'j de keuken in en zèè tegen
de vrouwe: ‘Hekt oe now nie ezegd. Die kerel wuster niks van. De bleure zul weer
opknappen en de zwarte kolde zul gauw dood wèzen. Wie heft ooit zo heurd! Ik
gleuve.....
‘Mar Jan’, zèè Henderkien, - zien vrouwe - ‘ik kun niet ant woord komen, mar de
veedokter hef toch geliek had. De zwarte kolde lag van de middag zo mar dood in
de koestal. Oeze vollek hebter slim wark mit had um hum hen buten te kriegen.’
Toe zèè Jan niks meer, maar van die tied of an lachte hi'j nooit weer um meister
Joapek en zien kornuiten, as de mèènsen vertelden, dat die lu meer kunnen as
gewone mèènsen.
(Naar: J. Poortman Wattet volk vertelt z.j. 21-23).
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Het noordoostelijk karakter blijkt uit de overgang van ald in ol(d) (olde, hollen), het
meervoud o.t.t. op -t (doar hebt ze geliek an), de overgang van ogerm. ƀ + n > m
(lèèmt, èèm, 'soams), het pronomen ie ‘jij’, constructies van het type: hi'j mus hen
bosschoppen doen; ook in zekere zin uit de umlautsvormen in de sterke verleden
tijd (vreug, leut, schunk, gunk, stund). Exclusief Drents is zul ‘zou’. Dat het geen
Overijsels-Achterhoeks is blijkt ook uit het ontbreken van de umlaut in de deminutiva
(mannechien, bossies, fossien).

§ 183. Tilligte
Den Bènat dó-òr zat 'n gaod bestaon in, mèn wie hebt er vaak um lacht, dat hew.
't Was 'n luk nèn bezunnern en asse 'smòòns teggn 't laampanstìkn hèn stoetnfèèntn
gung bi de boern, dan kwamme mangs bi nachtslaopm tied wier in, zonn kuierklaos
was 't.
Völ vrooger heffe dó-òr teggn zien bakkerej òwer ok 'm paa stèl hat, dat sal die
wa nich mé-èr heugn. De har zien vaare dó-òr timmern laotn, 'k lèùw da's dra vé-èrtn
daag nao'm braant van de stad met an de gang wadn. Mèn völ moois was 't nich.
He zoel 't heel spilkn verkòft hemm an Spölbèèrgs Mans, dat har bètter wèst. De
wol drem doeznt guln veur doon en dan had drok wa drehonnert oep verdèènt hat.
Men 't Bènètken was ter völ te wies too; dat wees ok wa, doe hes 't ok wa kèènt.
Nèn vromm ké-èl dat was 't, mèn haanl zat te net so völ in as niks.
He har ait dacht dat de boern bi em inn stal de pé-èr too zoeln zetn asse nao 't
maark gungn. Nou moeg wal es 'n èènkelt maol nèm pé-èr-toescher dat doon, dat
wik nich segt hemm, mèn de boern gungn Bènat stäörig veurbi. Dat spied em naa
want 't was nèn rechn pé-èrklaos. He dèùr eewich èn altiet òwer pé-èr èn nòg es
pè-èr, zien stuutkes wödn de zwat bi inn òwm.
Ees oep 'n aomt woll oepsloet met zien kameräö nao Gó-òr. En wat sien moore
ok jammed èn dèù van Bènat doo 't non nich, Bènat moes met en hef sik dó-òr ne
roen kòft.
Sannerdaags ko-omp Aalnjaan bi em inn stal èn bekik sik dat wa 'n half uur lang.
'k Lèùw, zegge tegn Bènat, 'k lèùw das nèn ble-inn hes met bracht; 't is genn kló-òrn,
se hept die nèn verké-èdn met daon; 'k dèènk das dó-òr geels nich met de stad oet
kaans komm, zegge.
'k Kan 't hóst nich lèùwm, zeg Bènat, mèn doot er 't swiegn too, zegge, want as
moore 't wies wöt, söj wat belèwn. Non, 'k kan oe verteln he hef't 'm paa daagg bi
o-uns in de maot hat gaon mèn 't hef hòst
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genn tret könn loopm. Dat spied em wa naa slim, mèn ja doon konne 't wa; he zat
er gaot bi dat wees toe ok wa. En de jongs hadn in de jó-òrn ok al ó-òrig wat in te
komm. En zien stoet wödde wal um kwiet. Mèn se-int de tiet hèùjdn nich mé-èr zo
vaak ower de pé-èr.
'n Jó-òr laater har zik ne koo toostelt. O-unz Dieka kwam de saoms met in, en 'k
gung, 's mòòns fó-òt hèn kiekn. Dó-òr zad de verdooit al onner te plukn. Èn nèn
duftign bèènzl har bi zik staon! Dó-òr kaank ne met, zèèr tegn mie. Èn òch leu nòg
es too, 't was toch zo'n schrèmken. Mèn nèn grootn oetbrèkker! He hef'm 'n maol
bi o-uns in 't droot hat sitn, ké-èl, doe haw dat stuk net swat en bloon as 'n vèèrkn.
Non dat doerd vaier, fief maond, doe hef 't dó-òr bu o-uns an de bek vèur plat loopn.
En in ees, rèúklaos is em dat beesken daot gaon; doe musn an gro-untjaan
verkaopm.
Zien Karel hef em doe dèènk 'k ok wa zegt dat 't ofloopm wèdn moes. De bool bi
mekaa holn, zèèr dan ait. Mèn ne plezé-èrige jong, dat was 't, èn anners har dat
Mienken ok nich kreggn. An mie zölse genn hoot verdeenn, zèè Karel dan; en doe
z'em Weuln Dien too woln hègn zèèr: 'k wil 't nich kemm, al kan 't ok daagns de
honnert doeznt drietn. Èn wat is 'ter oep'm Bivaank? zegge, 'n hoes met waantluuz,
èn aans niks. Èn dan konne 't er mangs zo boet oetdrèèjn.
Ees oep nèn aomt ko-umpe bi o-uns inbèssen. Goa met, zegge, dan gauw te
haop nao de Hèngelsche Kèèrms. Èn wie 't pé-ètken in de stötkó-òr en dat oep
Hèngl an. Zie wie dó-òr achter 'n foezl - 'm paa schier wichter näögs o-uns - en wie
hadn a best preuwt - doe komt er zes van de Henglsche jongs an èn de wilt o-uns
dó-òr 'n luk verlak-schòwm. Fó-òt zöw ze wa, zegt er een van de greunn gaapers.
Wat, zeg Karel, (én he veuld zik é-èrt inn tuk), wat, zegge, 'k sin der net an too! Mèn
't knibbeld voet. Èn de annern kösten, de hew nich mé-èr vernömmen; de eeggdn
zik wa. Zonn klaantn wast as 'n kop verké-èrt har staon! Mèn ne klook jong, èn de
aoln hebt er völ plezé-èr van hat, vann heeln Karel. O-unz Karel, zèè 'n aoln dan
ieder bot teggn mie, o-uns Karel, ne bètter jong besteet er nich.
(Naar OT 6, 355-356).
Typisch voor de noordoostelijke dialecten zijn de 1e en 3e pers. mv. o.t.t. op -t (wie
hebt, se hept), ol uit al voor dentale ploffer (holn ‘houden’), overgang van ogerm. ƀ
in contact met nasaal < m (hemm ‘hebben’, aomt ‘avond’), het enclitische ə voor
‘hij’ in bijv. asse, konne, constructies van hen + inf. zoals bijv. in: asse..... hèn stoetn
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fèèntn gung en in zekere zin umlautsvormen bij de o.v.t. van het sterke werkwoord:
gung ‘ging’. Bovendien vallen op o.a. veel umlauten op lange vocalen (preuwt,
greunn, veuld, besteet), onderscheid van ā en â (vaak, vaare, bestaon, laotn),
sonantische nasaal in laotn, boern, spilkn, behoud van oude î en û (tied, roen, hoes),
niet-gerekte vocalen in open lettergreep (teggn, kreggn, vernömmen), oo en ee
i.p.v. oe en ie (doon, verdeenn), isosyllabisch meervoud (pé-èr, waantluuz). Binnen
de noordoostelijke dialecten blijkt het speciaal Overijsels-Achterhoeks te zijn uit de
umlaut in de verkleinwoorden (stuutkes, tegenover stoet, schrèmken; cfr. schramme
bij W a n i n k 176). De k in deze en andere deminutiva (spilkn, Bènètken, beesken)
wijst weer speciaal naar Twente.

§ 184. Oostelijk deel van het Hoogeland
Joa, dei luu doar noar de kaant van Fraisland tou, dei hollen der soms zoo'n roar
toaltje op noa! Veurig zummer, wil 'k joe vertellen wezen, in 't drokste van 't heuen,
haar we der ook zoo'n vint bie. Dei was daor in de kontrainen van Aisen of
doaromtrent oet 't nust kropen. 't Haar hail dag nog aal wat winderg wèst en doar
haar jong 't gloepend op tégen. Van hai was an 't vouer lougen en din kin je beter
stil weer bruuken. Mit dat e van ain opper noar aander mit zuit, ropt e doar van
boven: ‘'k Leuf, boer, dat wiend wat leggen gaait!’. ‘Zoo’, zeg ik ‘gaait wind aan 't
leggen? Din zel we ja vast wel n mooi porsie wind-aaier kriegen?’
(Overgenomen uit OT 2, 77.)
De vorm hollen met ol < al voor dentale ploffer stempelt het dialect meteen tot
noordoostelijk; eveneens e als enclitisch mnl. pronomen van de derde persoon.
Exclusief Gronings is het vaak ontbreken van het lidw. v. bep., bijv. voor wiend,
2

jong, hail dag. Ook wijzen de diftongen voor oude ô, ai, eo, e in dei, Fraisland, tou,
hail, ain hierheen.
Voorts zijn opmerkelijk de ongediftongeerd en gesloten gebleven û en î (oet
bruuken, bie, krigen), de umlaut op ogerm. au (heuen, leuf), de r in haar ‘had,
hadden.’

§ 185. Maastricht

In Mastreech op te Kommel.
Ene jong en ene baal. Wie doezend aander jonges en doezend aander balle.

A.A. Weijnen, Nederlandse dialectkunde

495
Wee zou daan neet ‘sjotte’?
Dus, de jong sjot, naturelek. De baal krijg 'n mep, vluig op, bang! door de roet bij
medam Nieste.
Medam nao väöre: ‘Doe, lieleken däögeneet! M'n roet kepot! Dat zètste miech
betaold, menneke! Wach, iech roop enen deender!’
‘Iech kòs neet teveur, iech höb et neet veur espres gedoon. Mer iech zal wel
zörrege, tot geer 'n nuij roet ingezat krijgt.’
‘Diech? wat zous tiech toch, strabander?’
‘Jewelt, medam, mene peer is glazemeeker en ich zal em sebiet goon hoole.’
De jong eweg, op 'n drefke.
Medam besprik et gevaal mèt te naobers. ‘Wieste toch aonkome kons, netoer?
Iech waor persijs me lievend aon 't strieke, dao kump zich zoenen onnöttige baal
banktich door m'n roet gevloge op e zuver humme. En naturelek weer nörreges
enen deender te zien!’
‘Jeh’, zeet 'n naoberse, ‘die roet zölder wel eiges konne betaole; dee jong heet
em gesmeerd, dee zeedder neet mie trök....’
‘Dao kump er werechtig!’ reup medam Nieste opins, ‘mèt ene maan, dee 'n roet
dreug.’
‘Heij is et’, wijs te bengel.
‘Zuug, menneke, dat is braaf, toste zoe good te woord höbs gehawe; dat had iech
neet verwach.’
De jong devandoor, fluitenteere.
De nuij roet weurd ingezat.
‘Da's vief en sevetig cents, medam’, zeet te glazemeeker.
‘Wat? ouch nog betaole? euren eige jong heet tie roet ingegoojd, en noe zou ich
ze moote betaole?’
‘Meh, minsleef, dat waor geine jong van miech, iech höb gaar gein jonges. Deen
aap is bij miech gekomme mèt te kemissie: ‘Kompel-minte van m'n meer op te
Kommel, en ofder bij häör evekes 'n nuij roet wèlt komme inzette; iech zal uuch wel
wieze, boe et is.’
‘Höbste vanzeleve!’
Medam Nieste betaolt, ze is wie ene piering.
Boe dee jong is? .....
(Naar Veldeke 15, 69-70.)
Zuidoostelijke exclusivismen zijn: de ‘verschoven’ vormen iech, miech, diech, ouch,
het gerundivische fluitenteere, he pronominale op r uitgaande geer, de Rückumlaut
in ingezat, het refleksieve gebruik in
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bijv. ziech... gevloge, de gerekte vocalen in vormen van het type gevaal, maan,
baal, daan. Opvallend is voorts de t-apocope na spiranten (wach, verwach,
Mastreech) en het grote aantal Franse leenwoorden (medam, peer, meer, sebiet,
kemissie).

§ 186. Kerkrade
Vrui-jer, bij jót of sjlèat wèar wôêët zonger pardôên tse vós mit de kinger noa 'n dôôf
jejange. Allewiel is dat jants angesj. Der ieësjte ‘sjrit’, dèa mit 'n bôêse de duur wèat
jejange is per sjtaatswaan of ottoomoobiel. Jêê wónger, dat huutsedaag jinne mieë
tse vós ka joa; 't wèat ós al vrug jelieërt. Wie jezâât, noa 'n dôôf wèat jevââre en
tusje al die jevère va huu mós me al jót kieke vuur an 't wies sjtriksje an de sjmik
van der koetsjer tze merrëke, dat 't ing kinksdôôf jilt An inne auto is 't jaar nit tse
zîêë.
Vrui-jer woar dat el jet angesj. Da sjtóng in dörp alles in duur of hinger de jardieng
en wôêët ôês pâât en joan ópjemâât, van wem dat dèa nui-je burjer woar.
(Overgenomen uit Jos. Weijden Kirchröatsjer maiblomme blz. 74).
Dit dialect wordt getypeerd door verschoven vormen van het type: dôôf, bôêse,
wies, tse vós, enz. en de j i.p.v. g in joa ‘gaan’, jants ‘geheel’, jot ‘goed’, jejange
‘gegaan’.
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Lijst en verantwoording van de kaarten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6a.
7.
7a.
7b.
7c.
8.
9.
10.
10a.
11.
12.
13.
14.

15.

16.
16a.
16b.
17.
18.

Schommel: N e d d i a l , krt 4.
Wgm. ô + umlautsfactor: Akademie-dagen I, 70.
Overzichtskaart der isoglossen in Noord-Brabant: O n d e r z o e k , krt 111.
Vlinder: N e d d i a l , krt 36.
Kruisbes: N e d d i a l , krt 37. De cijfers zijn uit vak K.
Rijnlandse waaier: G r u n d l e g u n g blz. 86.
Hertogdom en dialect: G r u n d l e g u n g blz. 89.
e-apocope en terpen: Zs. f. Mundartf. 1942, 134 vlg.
Sch in woordbegin: N e d . d i a l . 56.
Meervoudsvorming bij substantieven.
Gallus-Cattus: E. Gamillscheg, Die sprachgeographie 1928, Karte VIII.
Bui: BMDC 12, 12.
Melk: O n d e r z o e k , krt 92.
Karnemelk: O n d e r z o e k , krt 91.
Dopen-Water: naar A. van Loey in HCTD XXXV.
Strand in Zeeland: OT 7, 345.
Overzichtskaart naar Van Ginneken.
Overzichtskaart volgens het dialectbewustzijn: naar BMDC 8 tegenover blz.
14.
Zes: mat. 1895. E 93 gaf op dat de vocaal tussen ui en eu in ligt. B 37 spelde
zes(z). In de opgaven zèze, zesze, zes met lange e-achtige klank, zesse en
enigszins gerekte klank interpreteerden wij: ae. De tweede lettergreep vinden
wij met e, ë of u gespeld. Zie voorts § 43.
Lief: mat. 1895; voor Limburg, Ledeacker, Oeffelt en Overloon ook eigen mat.
De legende geeft geen fonetische weergave, maar volgt de aanduidingen uit
het mat.
Boom: TT 4, 177.
Velarisering van n: MNC III.
Negentig: MNC II 16.
Sandhi in Midden-Noord-Brabant; mat. naar Brabantia Nostra Enquête 17 vr.
13, RND 9 zin 15 en 56 en enig ander mat.
Pronominaal vrouwelijk geslacht in Noord-Brabant: mat. naar Brab. Nostr.
Enquête nr 8 en enig ander mat.

19. Fles: J. van Ham-S. Hofker, Bekn. Ned. Sprkk.2 krt VI.
20. Courant: N e d d i a l , krt 11.
21. Aardbei: G.J.A. Mulder, Handb, der Geogr. v. Ned. 1951, fig. 131.
22. Schoonzuster.
23. Zeggen: W e l t e r , krt 40.
24. Huis en Muis: H o l l . E x p . kaart en K l o e k e kaart tegenover blz. 108.
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25.
26.
27.
27a.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.
36a.
37.
38.
39.
40.
41.

Steen in het Middelhollands: N e d d i a l , krt 17.
Steen rond 1900: N e d d i a l , krt 18.
Ladder: naar T a a l a t l a s .
Palatale vocaal in: schaap: naar T a a l a t l a s .
Woerd: naar de kaart bij Ja. Chra. Kroes, De mannelijke eend in de Ned. dial.,
Ts 54, 245 vlg.
Gaan: K. Wagner, Deutsche Sprachlandschaften 1927, Deckblatt 7.
Umlautisoglossen: N e d d i a l , krt 28.
Put: N e d d i a l , krt 33.
Paard en Perdre aan onze zuidelijke taalgrens: N e d d i a l , krt 31.
Overzichtskaart: voor de verantwoording zie § 165.
Dragen: mat. 1895, D a a n , K a t w i j k en O p p r e l .
Het Brabants; pintje: P é e krt 23; huis: K l o e k e krt tegenover blz. 108,
O n d e r z o e k krt 28 en HCTD 4, 165 vlg.; prefix verleden deelwoord:
T a a l a t l a s 2, 9; huisje: P é e krt 4 en voor het Westhoeks eigen materiaal;
boom: TT 4, 177; dom(p): T a a l a t l a s 3, 6; zeug: T a a l a t l a s 1, 8; suizende
r: O n d e r z o e k krt 36; sk in anlaut: O n d e r z o e k krt 36, T a a l a t l a s 4, 9,
HCTD 16, 31 vlg.; enclitisch postconsonantisch je: erbinnen de (gij): krt 33.
Het recht van Zandhoven: E. Meyers, Het Ligurische erfrecht in de Nederlanden,
I Het West-Brabantsche erfrecht, 1929.
De Noordoostelijke dialecten: naar TT XV 177.
Potje: T w e n t e 205.
Indeling van de Limburgse dialecten volgens het saamhorigheidsbewustzijn:
naar Akademiedagen I 72.
Indeling van de Limburgse dialecten: naar Van Ginneken.
Indeling van de Limburgse dialecten door Leenen: naar BMDC 9, 1 vlg.
De Belgisch-Limburgse dialecten; naar G o o s s e n s II Kaart 3.

[Kaart 33. Overzichtskaart]
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Naar de gemeenschappelijke kaart voor het Noord- en Zuidnederlands
dialect-onderzoek
Verkleind naar de invulkaart
W.Pée en P.J. Meertens
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