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Inleiding en Verantwoording 

Zoetermeer 1) is gelegen in het groene hart van Holland. S amen met 
het voormalige aparte dorp Zegwaard vormde het een dubbeldorp dat 
tegen de uiterste zuidgrens van het Hoogheemraadschap Rijnland ligt. 
Deze grens tussen Rijnland en het zuidelijk gelegen Delfland wordt 
gevormd door de Landscheiding die loopt van noordelijk 's-Gravenhage 
over Leidsendam langs de Driemanspolder. Het gebied ten noorden 
hiervan watert af naar het noorden. 2) 

Vergeleken met de geweldige veranderingen die de gemeente de laat
ste twintig jaar heeft ondergaan - sinds ze groeikern is en bedoeld 
als overloop zowel van diensten als inwoners uit 's-Gravenhage - doen 
de ontwikkelingen vanaf de vestiging tot twintig jaar geleden zich 
eerder voor als statisch. 

Door de immigratie en de explosieve uitbreiding zal het dialect van 
Zoetermeer verder evolueren in de richting van de standaardtaal; zeker 
omdat ook al bij de oudere generatie de houding ten opzichte van het 
eigen dialect sterk ambivalent is. Van der Spek releveert in zijn in
leiding bij het Zoetermeers Woordenboek de schaamte van kinderen uit 
de middenklasse voor hun "boerentaaltje" in de jaren twintig van deze 
eeuw. Zegslieden in Zuid-Holland en met name ook een informant uit 
Zoetermeer, die in de jaren twintig-dertig school gingen, vertelden 
dat zij dialectismen nog meer gingen vermijden omdat hun kinderen er 
opmerkingen over maakten en het niet graag hoorden. Met familie van 
gelijke leeftijd werd er dan toch weI weer "platter" geconverseerd. 3) 

Afgezien van de druk van de standaardtaal die zich in het gehele 
taalgebied van het nederlands doet voelen is er in Zuid-Holland een 
extra factor in dit krachtenveld, die ervoor zorgt dat de ontwikkeling 
in de richting van de standaardtaal een duwtje extra in de rug mee
krijgt. De zuidhollandse dialect en staan namelijk zeer dicht bij de 
spreektaal van onze algemene standaardtaal. En ook de mensen ervaren 
hun manier van spreken niet als fundamenteel verschillend van de 
standaardtaal, en plaatsen des te gereder hun dialect of plat op de 
dimensie van onbeschaafd naar beschaafd, wat dat laatste dan ook moge 
zijn. 

Deze houding maakt het doen van dialectonderzoek in de Randstad 
zo moeilijk. De veranderingen gaan snel. Heeroma heeft in een aantal 
studies die veranderingen voor met name Scheveningen en Gouda ge
schetst 4), met interpolatie van andere conservatieve dialect en als 
Aalsmeer en Enkhuizen. Zijn probleemgebied was de reconstructie van 
het ontstaan van het hollands en het ontstaan van het stadshollands. 

Het is belangrijk om naast goede en meer dan schetsmatige beschrij
vingen van conservatieve dialecten ook een meer dan incident eel inzicht 
te hebben in de niet-conservatieve dialecten van het platteland van 
Zuid-Holland, en dan met name van een dialect dat meer dan Gouda 

1) De naam van de plaats in eigen dialect is: [zu. tarme. r 1, de in
woners heten [zu. tarme.ranQ .... rs] (RND dl. XI, 98). 

2) Zie kaart 1 voor de algemene situering: de weergave is gebaseerd 
op verkenningen in het terrein van 1850 en 1852. 

3) Zoet.wdb. p. 11; informant de B. uit Zoetermeer; informante uit 
Stolwijk. 

4) Heeroma (1968); Heeroma (1970). 
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"westelijk" in zijn orientatie is. 
Aan dit eisenpatroon voldoet het Zoetermeers voortreffelijk: het is 

sterk aan veranderingen onderhevig geweest en nog, zoals zal blijken 
uit deze studie. Het is tevens een representant van het "echte Zuid
hollands" dat ten zuiden van de Oude Rijn begint (Berns in Zoet. wdb. , 
16). Het vormt zo een goede tegenpool om het conservatisme van an
dere dialecten beter in te schatten dan wanneer men deze afmeet aan 
de afstand van de standaardtaal. 

De mogelijkheid om uitgebreider dialectonderzoek te doen dan gebrui
kelijk deed zich voor toen een werkgroep van Zoetermeerders contact 
zocht met het P.J .Meertens-Instituut om begeleid te worden in het 
vastleggen van het verdwijnende Zoetermeerse dialect. De meer lexi
cografisch georienteerde belangstelling van de leden van de werkgroep 
resulteerde in het Zoetermeers Woordenboek. Tegelijkertijd werd zo 
een ingang verkregen bij een aantal informanten voor een uitgebreid 
onderzoek naar uitspraak en vormenvoorraad. Daarvan konden 3 op
names geheel voor deze studie gebruikt worden. Twee bandopnames 
van informele en ongestuurde conversatie, beide van meer dan een 
uur, werden geexcerpeerd op relevante bijzonderheden ter aanvulling 
en controle. De enquete van het Aardrijkskundig Genootschap uit 1895 
en de vertaling van de zinnen van Wenker uit de beginjaren dertig en 
de opname voor de Reeks Nederlandse dialectatlassen uit einde jaren 
vijftig bood de mogelijkheid om taalverandering in werkelijke tijd te 
bestuderen gedurende een kleine honderd jaren. 

De hantering van de overweldigende hoeveelheid materiaal uit aIleen 
al 1979-1981 (drie maal ongeveer tweeduizend items alsmede van de 
daarbij behorende tweeduizend etymologieen) is slechts mogelijk ge
weest door het getranscribeerde materiaal en de etyma per computer 
te verwerken. Dit werd interactief ingebracht op een PDP 11/70 aan 
de Vrije Universiteit in Amsterdam. Dit gebeurde in het kader van 
een meeromvattend samenwerkingsproject van het P. J. Meertens-Insti
tuut met de Faculteit der Letteren van de Vrije Universiteit waarbij 
het Zoetermeerse gegevensbestand onder meer als proef heeft gediend. 
Na het ontwikkelen van een conventie voor de opslag van fonetische 
transcripties uit IPA 1) en het invoeren van de etyma met een codering 
voor het volgconsonantisme was het betrekkelijk gemakkelijk om te 
sorteren op etymologische categorie en daarbinnen op volgconsonan
tisme (zie hfdst. 2). Tevens werd automatisch een alfabetische lijst 
van items met hun etyma geproduceerd (appendix 1) en een uitdraai 
van een aantal morfologische categorieen. 2) 

De gebruikte vragenlijst met items is het produkt van de gezamen
lijke inspanningen van een aantal belgische en nederlandse dialectolo
gen. In 1975 heeft de Dialectologenconferentie 3) een commissie ingesteld 

1) Goeman, A. en Van Reenen, P.Th. (1983): Instructies voor de com
puterinvoer van dialektvormen verzameld in het kader van het 
projekt "Nederlandse dialekten". Interne publikatie P. J .Meertens
Instituut (KNAW)/Algemene Taalwetenschap (Fac.d.Lett. ATW-VU). 

2) De transcriptie werd door Van Reenen ingevoerd, en door Goeman 
gecontroleerd, de laatste voerde de etyma in en controleerde ze. 
Ik dank dhr. M. Dekker voor het programma dat het bestand op 
consonantisme sorteert. 

3) Zie Berns 1976, 75-76, met krt.. 
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om plannen voor een uitgebreid onderzoek naar klank- en vormver
schijnselen te maken. Men oordeelde dat de klankleer bij de voltooiing 
van de RN D voldoende gerepresenteerd zou zijn. De commissie bestond 
uit Prof. dr. J. Goossens (Leuven en Munster), Prof. dr. R. Willemyns 
(Brussel), Dr. J. Taeldeman (Gent), Dr. G. Kocks (Groningen) en 
Drs. A. Goeman (Amsterdam, secretaris). De commissie oordeelde in 
tegenstelling tot de conferentie dat het materiaal voor klankverschijn
selen uit de RND weliswaar imposant van omvang was, maar op cruciale 
punten onvoldoende voor een systematische beschrijving. Taeldeman 
bracht een voorstel in, bestaande uit een 600 a 700 items, die hij ge
bruikte voor zijn dissertatie over de klankstructuur van de vlaamse 
dialecten. De commissie besloot deze lijst als uitgangspunt te nemen en 
hem aan te vullen. In de periode 1976-1978 kwam de commissie gemid
deld twee a drie maal per jaar bijeen; ieder van de leden amendeerde 
de lijst voor een gebied dat hij bestreek en beoordeelde de voorstellen 
van de anderen op consequenties voor zijn eigen gebied. Door reductie, 
zonder opofferen van de uitgangsvoorwaarden, werd de lijst daarna 
tot hanteerbare proporties teruggebracht (± 25% weg). 1) 

Er werd gestreefd naar een lijst die qua etymologische verdeling en 
morfeemstructuur compleet en representatief zou zijn, met gewone 
woorden die frequent zouden zijn en zo min mogelijk lexicale variatie 
in de dialecten zou oproepen. De commissie rapporteerde regelmatig 
en legde in 1978 de laatste versie voor, tevens voorzien van een voor
stel tot uitvoering en een voorstel in welke plaatsen opnames gemaakt 
moesten worden. Met deze opnames is aanvankelijk begonnen binnen 
het kader van de Atlas Linguarum Europae, tweede enquete, vervol
gens binnen het kader van het project Zoetermeers Woordenboek, daar
na een groot aantal opnames in het kader van het project Rivieren
gebied (1982) en vanaf rut jaar in het kader van het samenwerkings
project van Vrije Universiteit en P.J . Meertens-Instituut. De uitvoering 
van het project dat door de commissie was voorgesteld heeft zich, te
gen de verdrukking van teruglopende budgetten in, kunnen door
zetten. 

Dat kon niet in de laatste plaats gebeuren door de belangeloze mede
werking en interesse van mensen die informant wilden zijn voor dit 
onderzoek. De taak die deze mensen voorgelegd kregen was niet ge
makkelijk, de concentratie die opgebracht moest worden, was hoog en 
de zitting eiste in de meeste gevallen veel tijd: minstens twee en een 
half uur. 

Iedere keer weer was ik verbaasd door de bereidwilligheid van de 
mensen om mee te doen, en hun inzet. Iedere keer is anders, iedere 
keer is niet aIleen de taal anders, ook de kijk van de mensen op de 
wereld, op zichzelf en op hun manier van praten en hun denken over 
hun praten. Zo was het ook in Zoetermeer en dit is de meest geeigen
de plek om blijk te geven van de dank en de waardering voor zoveel 
inzet. 

Dit is ook het beste moment om B. Asma te danken, die niet aIleen 
de uiterlijke aard van dit boek bladzijgewijs heeft vormgegeven, maar 
ook een aantal inconsequenties heeft voorkomen en de administratie 
van de interne verwijzingen mee heeft gevoerd. A. R. Schepers en 
mevr. A. Warns hebben geholpen met het herordenen van een aantal 

1) de verschillende stadia van de lijst bevinden zich in het archief van 
het P. J .Meertens-Instituut. 
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gegevens. 

Verantwoording materiaal 

1895 Vragenlijst Aardrijkskundig Genootschap 1895. 
Ingevuld voor Zoetermeer en Zegwaard door G. A. 
Geerlings te Amsterdam (archief P.J .Meertens-Insti
tuut) . 

1932 Vragenlijst 2. Dialectencommissie der Koninklijke Akademie 
van Wetenschappen 1932. 
1 ex. ingevuld door H. van de Biezen , leraar ned. 
M.O.; informant : N. Vollebregt 13 jaar, student; in
gevuld voor Zoetermeer (aangegeven in hfdst. 2 met 
(3» . 
1 ex. ingevuld door G. Endhoven, onderwijzer; infor
mant: C. Vollebregt 51 jaar, landbouwer; ingevuld 
voor Zegwaard in 1934 (aangegeven in hfdst. 2 met 
(1» . 

1934 Vragenlijst 3. Dialectencommissie der Koninklijke Nederiandse 
Akademie van Wetenschappen (1934) Wenkerzinnen. 
1 ex. als 1932 informant (3): 15 jaar. 
1 ex. als 1932 informant (1): 51 jaar. 
1 ex. ingevuld door P. Scheer, zonder beroep; infor
mant: K. van Es 60 jaar, boerenknecht; ingevuld voor 
Zoetermeer (aangegeven in hfdst. 2 met (2». 

1958 Reeks Nederlandse Dialectatlassen, dee I XI : Zuid-Holland en 
Utrecht. Enqueteur en transcriptie: L. van Oyen. 
Antwerpen 1962 (Zoetermeer: bIz. 97-98). 
Informanten: J. W. Groenewegen 72 jaar, landbouwer, 
taxateur; D. Huurman 76 jaar, aannemer; A.J. Vol
lebregt 54 jaar, tuinder; A.P. van Wensveen 58 jaar, 
benzine- en oliehandelaar. De laatste informant is dui
delijk tweetalig, maar kende het dialect. 
De precieze datum, en jaar, van opname in Zoetermeer 
is niet te retraceren. De opname behoort tot de laatste 
serie die Van Oyen in Zuid-Holland maakte, dus vlak 
voor de afsluiting van het werk in 1959-1960. Van
daar dat 1958 is aangehouden. 

1979-81 Bandopnames op basis van de lijst van de gemengd belgisch
nederlandse commissie (originelen en copieen van de 
opnames, alsmede de transcripties en op dit moment 
een uitdraai van een van de transcripties aanwezig in 
het archief van het P.J .Meertens-Instituut (de opna
mes varieren van 2 tot 4 uur». 
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Informanten: G. Roos jr. 59 jaar, zakenman (in hfdst. 
2 weergegeven met (1»; mevr. S. Brandhorst-Sonne
veld, zonder beroep, echtgenoot was agrarier (in 
hfdst. 2 weergegeven met (2»; G. de Bruin 63 jaar, 
manufacturenwinkelier (in hfdst. 2 weergegeven met 
(3». Opname en transcripties: A. Goeman. 



Bandopnames van informele gesprekken (in hfdst. 2 weerge
geven met (4)): 
Band no. 2152 I+II archief P.J.Meertens-instituut 
(duur: 1! uur); opname: H. Heikens; bandtekst: F. 
Heijnsbroek; transcriptie excerpten: A. Goeman; spre
kers: P. Lagerwaard 66 jaar, tuinder, terreinmeester; 
J. Adegeest 78 jaar, arbeider groenteteelt, zijn echt
genote die in Hogezand geboren is, is niet in de ana
lyse van materiaal betrokken. 
Band no. 2155 I+II archief P.J.Meertens-instituut 
(duur 1! uur); opname, bandtekst en transcriptie 
excerpten als bij band 2152 I +II; sprekers: A. van 
der Eist 68 jaar, landarbeider, arbeider margarine
fabriek; G. de Bruin (zie hiervoor); R. den Hertog 
68 jaar, aanvankelijk tuindersknecht, later bouwvak
ker. Van deze opname is na de eerste tien minuten 
uitsluitend drie kwartier voor deze studie verwerkt. 

Het gebruikte fonetische alfabet is dat van de International Phonetic 
Association (IPA) met enige kleine aanpassingen. 

pals in ndl. 
b " 
t " 
d " 
k " 
g " 
m " 
n " 
Jl " 
IJ " 
1 " 
r tongpunt-r 
R huig-r 

paard 
bal 
tak 
dak 
kar 
zakdoek 
maat 
nacht 
oranje 
zingen 
les 

.:t r-verkleuring op voorafgaande 
vocaal 

f als in ndl. {out 
v 
w 
U 

" 
" 
" 

voor (stemhebbend) 
water (bilabiaal) 
water (labiodentaal) 

5 " som 
z " zout 
J " huisje 
3 " gelei 
j " jas 
X " lac hen 
¥ " gaan (stemhebbend) 
h " hoed 
? glottisslag of harter Einsatz 
i als in ndl. bieden 

" bidden 
e. " wees (halfiang) 
E " bek 
ce als in eng. back 

a. als in ndl. baak (halflang) 
(l " bak 
"11 tussen ce en l>. in 
Dais in eng. law 
o " bos 
u " dom 
D. " boos (halflang) 
u " boek 
~ tussen y en u in, met gedeelte-

lijke ontronding 
y als in ndl. nu 
¢ " beuk 
CE. " freule (halflang) 
a " de 
l>. " put 
- nasaal 
.. half-nasaal 
l: retroflexe I 

halflang 
lang 
(onder teken) gepalataliseerd 
ronding of overronding 

~ halve ron ding 
ontronding of minder ronding 
van geronde (spreiding) 

~ halve ontronding 
... meer gesloten 

meer open 
meer naar voren 
meer naar achter 
stemhebbend (geheel of gedeel
telijk) (onder teken) 
stemloos (id.) (id.) 

11 



HOOFDSTUK 1 

Historische, economische en sociale achtergronden 

Het is noodzakelijk om voor de interpretatie van de taalkundige ver
schijnselen kennis te hebben van de maatschappelijke inbedding van 
de mensen en hun taa1. Taal is immel's een middel waardoor mensen 
met elkaar communiceren, waarmee ze tegelijkertijd laten mer ken bij 
welke groep ze willen horen en - negatief - bij welke groepen niet. 

De maatschappelijke situatie kan veranderen, daardoop komen nieuwe 
groepen mensen aan bod, of gaan andere economische bezigheden een 
nieuw zwaartepunt vormen. Ruimtelijk gezien kan het gezichtsveld van 
mensen dichter of verdeI' van hun woonplaats reiken. 

Een illustratie van dit laatste punt is bijvoorbeeld te vinden als men 
het antwoord zoel<t op de vraag "In welke plaatsen in de omgeving van 
uw woonplaats wordt min of meer hetzelide dialect gesproken?" Als men 
de antwoorden op deze vraag uit l8S5 l ) op de kaa1't uitzet, blijkt dat 
men rondom zijn plaats een gemiddelde afstand van 1 uuI' gaans, d. w. z. 
8 a 10 km aanhoudt . Dezelfde vl'aag gesteld in de jal'en '30 2 ) van deze 
eeuw levert een afstand rondom van grofweg 15 8. 25 l<m op. Onlangs 
is de vraag weer herhaald en het feit van de inmiddels gemeengoed 
geworden auto die grotere mobiliteit met zicb meebrengt ziet men dan 
ook gepaard gaan met het verdeI' leggen van de grens "dlt is hetzelfde 
dialect". Wie meer hoort gnat globaler oordelen en verwaarloost kleinere 
verschillen die voordien weI belangrijk waren. Als de reikwijdte kleiner 
is kun je ook meer verschillen "bijhouden". Zie voor de toestand van 
1939 kaart 2 en appendix III. 

Dit is slechts een van de vele voorbeelden van verandering in maat
schappelijk opzicht waarmee een veranderde houding ten opzichte van 
taal gepaard gaat. 

Het constateren van veranderingen mag ons evenwel niet de ogen 
laten sluiten voor dingen die constant blijven of aangepast worden aan 
nieuwe omstandigheden. Een fraai voorbeeld daarvan is de waterbe
heersing in de "Hollandse laagvlakte", waarbij de veranderde natuul~ 
lijke omstandigheden leidden tot andel's gerichte economische bezigheden 
zoals we hie rna zuUen zien. Ook de hiervoor genocmde ve1'anderde 
instelling ten opzichte van taal kan men zien als aanpassing. Het is 
dus mogelijk dat aanpassing en constantheid enerzijds en verandering 
anderzijds twee gezichten van eenzelfde zaaJ< kunnen zijn. 

Er is voldoende reden om enige aandacht te schenken aan de histo
rische en maatschappelijke achtergronden van het dialect van Zoeter
meel'. Niet aileen vanwege de veranderingen gedurende de afgelopen 
100 jaar, maar ook vanwege interessante reJicten zoals streuen voor 
'strooien' en knooien v~~r 'knoeien'. 

Ontginning 

De datum van de stichting van Zoetermeer is niet precies te achter
halen. Hij valt tijdens het begin van de ontginning van de hollands-

1) De enquete van de belgische geleerde Willems (onuitgegeven); 
kaart in hs. door A. Goeman, P.J.Meertens-Instituut (ongepubl.). 

2) Vragenlijst DC Amsterdam nr. 8 (1939). 
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utrechtse veenhoop. Deze ontginning bepaalt tot op heden nog steeds 
een groot deel van het landschappelijk beeld van Holland. 

Terwijl op de geestgronden in het duingebied van Holland, in het 
Westland en in het rivierengebied de bewoning een grote mate van 
constantheid vertoont (zie Blok 1981) is de aanwezigheid van mensen 
in het veengebied van vrij recente datum. Het gebied van Nederland 
dat nu onder de zeespiegel ligt was overdekt met een veenpakket van 
4 a 5 meter hoogte. In de duinstreek was er een relatief dichte bewo
ning (Van der Linden 1982, 52). In de ge eeuw is er al sprake van 
een vestiging in het veen beoosten Hillegom (Van der Linden 1982, 
53). De oudere veennederzettingen betalen aan de graaf de botting, 
een belasting die geheven werd nadat de onderhoudsplicht voor de 
graaf en zijn gevolg die kwam rechtspreken was vervaHen, doordat 
sedert het begin van de elfde eeuw de rechtspraak in deze plaatsen 
door plaatselijke functionarissen werd uitgeoefend. Nieuwere neder
zettingen betaalden de botting niet. Het gebied van de botting kan 
men als de kern van het graafschap Holland beschouwen . Zoetermeer 
betaalde botting, Zegwaard niet. Aangezien in 1063 in een oorkonde 
Leimuiden, Rijnsaterswoude en Esselijkerwoude genoemd worden, aHe 
drie in het veen, terwijl aHeen het laatste bottingdorp is, mag men 
aannemen dat Zoetermeer reeds voor 1063 bestond (Hoefnagels 1969). 
Zegwaard wordt het eerst in 1243 vermeld. 

De ontginning van het veen was mogelijk doordat door ontwatering 
de oppervlakte droog werd en dragend. Deze ontwatering kan bij 
Zoetermeer op natuurlijke wijze gebeurd zijn omdat het Zoetermeersche 
meer waarsehijnlijk een natuurlijk meer was en al via de Zwiet afwaterde 
op de Dude Rijn. Het is mogelijk dat de eondities voor bewoning er 
dus vroeg gunstig waren. De eerste fase van eultivering in het veen 
was pas mogelijk na het verder ontwateren via sloten en bestond in 
platbranden van de begroeiing en beweiding met sehapen. In de vol
gende fase volgde verbouw van graan. Inmiddels daalde door de ont
watering en oxydatie van het veen de bodem dramatiseh waardoor het 
milieu weer voehtiger werd. De probleemloze afwatering verkeerde 
langzamerhand in overlast doordat al eerder door kusterosie (Van de 
Plassehe 1982, 156) en door houtkap in de oude duinen de jonge duin
vorming opnieuw inzette. Daardoor verzandde de monding van de Dude 
Rijn. Rentenaar (1977,373) dateert dat proees v66r 1063, in aanslui
ting bij Blok (1965, 226). Blok dateert als mogelijkheid 1063, doeh ze
ker in 1156; Van der Linden (1982, 62-63) stelt het proces een eeuw 
later: 1163. Henderikx (1983, 12) die er het laatst over schrijft zit hier 
tussen in: eind 11e begin 12e eeuw. Dit grote waaien met nieuwe duin
vorming is dus eerder een langdurig proees. 

De ontwatering van het veen in de beginperiode valt dus samen met 
een verslechtering van de afvoermogelijkheden voor dat water. 

Veranderende omstandigheden 

De ontginning van het veen is een keerpunt in maatschappelijk op
zieht. Het winnen van nieuw land werd van hogerhand duidelijk be
vorderd - het ontlastte de overbevolking op de geestgronden en bracht 
op middeHange termijn meer revenuen op in de vorm van belasting. 
De nieuwe nederzettingen waren vergeleken met de oude meer auto
noom, in juridiseh en bestuurlijk opzicht. Zoals altijd is er een zekere 
antithese tussen oud en nieuw land; dat zal het gevoel van eigen-
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waarde nog versterkt hebben. Op het oude land bestonden er nog 
rudimenten van oud koningsgoed: hoforganisaties met horigen, en 
daarnaast nederzettingen van vrije boeren (Van der Linden 1980, 102). 
Op het nieuwe land waren er aIleen vrije ontginners. 

Daar komt nog bij dat het oude land in taal nauw verwant was met 
het fries zoals Blok (1959, met krt.) heeft aangetoond; in hetzelfde 
gebied horen ook de made-benamingen thuis (Rentenaar 1972, met 
krt. ). De grootste concentratie van deze met het fries verwante ver
schijnselen doet zich in het bottinggebied voor. 

Het nieuwe ontgonnen gebied gedraagt zich in zijn taal en naamge
ving anders: duidelijk niet-fries, maar meer aansluitend bij het zuiden. 
Zoetermeer en omgeving zijn te karakteriseren als liggend op de grens 
van twee werelden in de naam. Zwete, later Zwieten lag vroeger tus
sen het latere Zoeterwoude en Zoetermeer in. Zwieten verdwijnt als 
plaats. Zwete en Zoete(r)- is hetzelfde woord zoals Blok (1959, 22-23 
en 25) overtuigend heeft aangetoond. Het eerste is noordzeegermaans 
met friese umlaut van lange vocalen plus ontronding. Zoete (r) - is de 
frankische vorm zonder umlaut op lange vocalen (beide uit < *swoti-). 
Blok wijst ten overvloede op de bijvorm Soten voor Zwieten. 

Het niet voorkomen van umlaut op lange vocalen in Holland is juist 
kenmerkend geworden voor de hollandse dialecten. Restanten zijn er 
overigens in die dialect en nog weI van aanwezig. 1) 

Deze veranderde houding ten opzichte van de taal van het oude land 
- fries, ingveoons of liever noordzeegermaans - is mede veroorzaakt 
door 2 factoren. De ontginningstechniek is het eerst in Vlaanderen 
toegepast en hier met succes overgenomen (en later zelfs naar Duits
land "geexporteerd" (Van der Linden 1955)). Daarmee is in principe 
vlaams-frankische invloed mogelijk. De tweede factor is dat de entou
rage van de graaf en met name zijn kanselarij sterk vlaams georien
teerd is. De kanselarijtaal is eveneens vlaams van aard. Dat houdt in 
dat de schrijftaalnorm zoals die tot uiting komt in officiele stukken als 
oorkonden de werkelijke taalsituatie versluiert. 2) 

Maar er is tevens ook op politiek terrein een distantie ten opzichte 
van het friese karakter. Blok heeft dit proces dat hij een scheiding 
der geesten noemt beschreven (Blok 1979). Deze distantie gaat met 
een naamsverandering gepaard: heetten de graven aanvankelijk: gra
ven in Friesland, na de mislukking van het tot de orde roepen van 
de Westfriezen heten ze graven van Holland. In Westfriesland zien we 
waar een vroege kolonisatie aan de periferie toe kan leiden. Tot een 
eigE'nzinnige boerenrepubliek. Het fries karakter ervan kan langer be
houden blijven doordat het friese Friesland zeer dichtbij is. De door
braak van de zee in het Almere, de latere Zuiderzee vindt pas plaats 
in 1170 (Borger 1977, 382). 

Economische aanpassing 

Nadat eerst de ontginningen door inklinking weer drassig waren ge-

l) Zie bijv. Kloeke 1950, 63-68. Men moet dit boek eerder zien als een 
studie over het zuidhollands en noordhollands, gezien de uitge
breide interpretatie van het dialectmateriaal, dan als een studie 
over het Afrikaans. 

2) Ook hier is er sprake van een zekere ontwikkeling in de schrijf
taal naar toenemend vlaam s karakter, zie hfdst. 2 W gm. iu, noot 2 
bij -lie(den). 
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worden en men daarom van landbouw op veeteelt overging, betekende 
de doorbraak van de zee in Almere in 1170 daar een snelle verlaging 
van de waterstand en daardoor werd het nu tevens voor het Rijnland 
mogelijk om verder naar het noorden af te wateren op het IJ en Al
mere. 

Veeteelt is in deze tijd economisch voordeliger: graan kan men altijd 
invoeren - het bederft niet zo gauw, maar vlees moet vlak bij de con
sumptieplek geproduceerd worden. De twee nieuwe elementen die de 
graaf in zijn bestuur introduceert: ontginningen en nieuwe maatschap
pelijke ordening en stedenstichting - die andere vorm van autonomie -
blijken zich in wisselwerking met elkaar te ontwikkelen. De steden 
vragen brandstof: hout is er na de houtkap vrijwel niet meer, d us 
alleen vervenen blijft over om aan brandstof te komen. Ook het platte
land heeft behoefte aan brandstof voor de vroege steen- en panbak
kerij. De behoefte aan brandstof leidt vanaf 1501) tot een Holland dat 
vrijwel uit water bestaat en dat zijn agrarische taak: voedselvoorzie
ning voor de steden niet meer kan vervullen. 

De gestadige inklinking noodzaakte de bewoners na verloop van tijd 
de veeteelt op te geven. Van der- Linden dateert dit echec van de na
tuurlijke afwatering in de loop van de 15e eeuw. Dat leidde er toe dat 
turfwinning en vogel- en visvangst de voornaamste bestaansmiddelen 
werden (1982, 62). Aanzetten ertoe zijn er evenwel blijkens De Boer 
(1978) reeds vroeger. Eind 14e eeuw is er in de grafelijke administra
tie al sprake van boetes wegens het overschrijden van de toegestane 
quota te delven turf. Zo moeten in Zoetermeer in 1384 twee uitbaters 
een enorme boete betalen wegens overdelving in teelland: 133 lb. 9 st. 
4 d. (De Boer 1978, 256), en parallel met de overgang op turf delven 
is er ook al een overganb naar visvangst en steenbakkerij. Dit uit
venen dat eerst uitsteken tot in het grondwater is kan niet voorzien 
in de sterk gestegen behoefte aan brandstof van de steden. Immers 
in 1398 woont 36% van de hollandse bevolking al in de steden (Noordam 
1978, 162). 

Herkomst ontginners 

Waar kwamen de ontginners vandaan? Van der Linden (1982, 69) 
veronderstelt dat de meesten afkomstig zijn uit de onmiddellijke omge
ving. Daarnaast acht hij immigratie mogelijk uit Westfriesland, voor de 
"scheiding der geesten". Hij noemt als argumenten de nederzetting 
Friesecoop. Maar dat kan evengoed een mansnaam bevatten, dit geldt 
eveneens voor Boskoop uit de mansnaam Bucke die fries is. Bovendien 
is het oude bottinggebied fries van karakter geweest. Een zwaarwe
gend argument lijkt de overeenkomst te zijn van het dialect van Zeg
veld met het westfri 3. Hij baseert zich daarbij op de studie over 
Miland door Van Doorn (1940, 24-26). 

Van Doorn geeft voorbeelden van woorden uit zijn dialect die even
eens voorkomen in het zaans en drechterlands. Nu zijn de overeen
komsten met he. zaans in deze lijst het talrijkst 1). Men kan dus ook 
,an Kennemerla'td als herkomst denken. Evenwel bestaan die overeen
komsten ook tussen Zegveld en Zoetermeer (Zoet. wdb. 1982) en Enk
huit:en (Spoelstra 1983 2 ). Zoetermeer is waarschijnlijk een voortzetting 

1) dat kan ook komen omdat Boekenoogen een grotere omvang heeft 
dan Karsten zodat de kans op overeenstemming groter is. 

15 



van de ontginning van Zwieten zoals we boven zagen, en aloud. De 
overeenstemming tussen de dialecten kan dus evengoed teruggaan op 
een gemeenschappelijk friese achtergrond, of op hun "hollandse" ka
rakter. 1) Blijven over van de argumenten van Van der Linden, de 
goudse kapel met de in Friesland vereerde Odulphus als patroon en 
de vermelding in de 14e eeuw van "der Vriesen lant". En een oor
konde uit 1242. Al met al lijken er meer argumenten te pleiten voor 
interne uitleg in de venen dan voor immigratie. 

Ontwikkeling van de bevolking 

Van tijd tot tijd werden er tellingen gehouden van bevolking en bezit 
vanwege de landheer. Zo had de inquisitie van 1369 betrekking op 
mannelijke gezinshoofden, de telling van ± 1470 op huizen, zo ook die 
van 1494, 1514, 1632, 1732 en vanaf 1795 werden er ook volkstellingen 
gehouden. Op basis van het aantal huizen is het mogelijk een schat
ting van het aantal inwoners te maken. Hoefnagel (1969, 47) stelt het 
gemiddelde aantal bewoners per huis op 5. Zoals we hieronder zullen 
zien is dat niet onredelijk. Schattingen op basis van de inquisitie van 
1369 door De Boer (1978) leveren aantallen die in het algemene beeld 
passen. Sinds de Napoleontische tijd beschikken we over gegevens 
uit de bevolkingsregisters. 

Zie de volgende tabel: 

HUIZEN INWONERS 

Zoetermeer Zegwaard Totaal Zoetermeer Zegwaard Totaal 

1000- ±35 ±35 2
) 175 175 2

) 1063* 
1369 1410 3 ) 

1371 929 3 ) 

1379~) min 63/ min 75/ min 138/ 315-445 375-535 690-980 max 89 max 107 max 196 
1470* 31 85 116 155 425 580 
1494* 31 60 91 155 300 455 
1514* 58 74 132 290 370 660 
1632* 274 318 592 1370 1590 2960 
1732* 164 229 393 820 1145 1965 
1795 749 946 1695 

Het aantal inwoners vanaf 1800 is (Van der Spek 1981) als voIgt 
(inclusief Zegwaard): 

1800 1700 1859 2350 1900 2822 
1830 2221 1880 2561 1910 3379 
1840 2328 1890 2681 1920 3867 

1) Zo is een vee 1 later leenwoord uit het frans algemeen hollands: 
permentatie voor 'parentage, farnilie' (Spoelstra; Zoet.wdb.). 

2) Schatting van Hoefnagel (1969, 47), de met * aangeduide gegevens 
zijn aan hem ontleend. 

3) Schatting van De Boer (1978, 103-102). 
~) Schatting van De Boer (1978, 117). 
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nederland had gemanifesteerd. De Boer 
(1978, 72, 79 en 87) onder scheidt een 
aantal pestepidemieen, de eerste van 
1368-1369, de tweede van 1381-1383, 
vervolgens van 1399-1400 en in 1411. 
Op basis van het materiaal van de in
quisitie van 1369 l'econstl'ueel't hij een 
dating van de bevolking voor Zoetel'
meer en Zegwaard met 481 personen 
(ibid. 101), een dating van 34%. Ver
getijking met de achteruitgang van het 
narnenbestand in het register van af
koop leert dat deze l'econstructie aan 
de hoge kant is. Het namenbestand 
loopt in Zoetermeer met bijna 27% te
rug. in Zegwaard met 30%. Dus de to
tale bevolkingsdating zal tussen de 29% 
en 32% hebben gelegen. 

Zoals we hierboven al zagen begint 
in deze tijd ook de vervening op gang 
te komen. Daardoor wordt het agrarisch 
areaal kleiner; aanvankelijk niet veel 
omdat men turf steekt in woeste grond , 
maar er zijn herhaaldetijk meldingen 
van afsteken in teelaarde. Inkrimping 
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van het agrarisch areaal kan tot bevolkingsdaling leiden. Maar omge
keerd is het ook mogelijk dat de trek naar de stad nadelig is voor de 
bloei van het platteland. Centraal Zuid Veenland - waartoe Zoetermeer 
behoort - maakt in 1369 qua inwoneraantal 19.5% uit van Noord Rijn
land 1) terwijl in de periode 1364 tim 1389 van de nieuwe pOOl'ters in 
Leiden 33 . 3% uit deze streek afkomstig is. V~~r de periode 1390 tIm 
1414 is dat percentage 28%. In beide perioden levert centraal Zuid 
Veenland het h,oogste aantal immigranten. 

De urbllnisatiegraad van Holland groeit gestaag (zie grafiek). Deze 
ontvolking van het platteland (waar de geestgronden niet aan meedoen , 
daar blijft de bevol1cing stabiel) leidt tot grote problemen. Men kan 
niet meer aan zijn belastingverplichtingen voldoen. Op het platteland 
gaat men het economisch nut :van de landbouw afwegen tegen de op
brengst van het vervenen. Na 1500 ontstaat er een nieuwe techniek, 
het slagturven waarmee men dieper kan vervenen dan met de schop. 
Met de beugel , 'aan de ondel'kant voorzien van een net, valt men de 
onder water staande veen- ondergrond aan. Op de langere duur zijn 
de gevolgen desash'eus voor het landschap, de diepe en grotere me
ren waar bij storm het water vrij spel heeft betekenen een gevaar voor 
de dijken en het nog niet verslagturfde land. De schaal waarop deze 
roofbouw op het landschap plaatsvond kan men vel'gelijken met de 
schaal waarop grint en mer gel gewonnen wOl'dt. 2) Grote aantallen sei
zoenarbeiders , ook van buiten de stl'eek zijn in deze tak van nijver
heid werkzaam. 

Ook rond Zoetermeer is op grote schaal verslagturfd. Zoe term eel' 
ligt bijna geheel in het water; in 1514 is de belastingopbrengst laag: 
o - 0,99 £ per haardstede. De landhuren zitten eveneens aan de on
dergrens: 0 - 19 st. per morgen. 3) 

Omdat bet gevaal' vool'het overige land toeneemt is men op een 
gegeven moment wei geneigd pogingen tot droogmaken te ondernemen. 
Dit is pas rlOge1ijk als men het pl'obleem van 1:Iet oppompen van water 
boven een bepaald mveau onder de knie heeft. Men plaatst windmolens 
op een rij en kan zo de vel'eiste hoogte verkrijgen, later kan men met 
vijzels een nog grotere opmaalhoogte bereilten. 

Zo worden I'ond Zoetel'meer en Zegwaard in 1614 het Zoetermeerse 
Meer en in 1669 de Driemanspolder drooggemaakt. In 1701 VOigt de 
Binnenwegse polder, in 1762 de Palensteinse polder en de Honderd
morgen en in 1771 de Buitenwegse polder met Langeland en De Ley
ens; tenslotte in 1860 Het Vool'hoekje. 

Na 1600 is er op het platteland ook meer sprake van plattelands
nijverheid in de vorm van kalk- en steenovens. De uitbreiding van 
vruchtbaar land - het veen was immel'S tot op de vruchtbare klei weg
gebaggerd - samen met de uitbreiding van nijverheid Leidt tot bevol
kingsgroei op het platteland, tegelijkertijd neemt de urbanisatiegraad 
niet meer zo sterk toe. 

De bevolkingsgroei in Zoetermeer vaar 1600 zal men moeten verkla
ren uit het ontstaan van eeJ'Lv~e markt economie voor zuivelproduc
ten en vlees. De prijs voor de boeren wordt hoger omdat ze niet lan-

1) Zie voor deze en volgende cijfers De Boer (1978, 149). 
2) Borger (1978 , 93) noemt een getal van 50 ha vel'graven land per 

jaar v6ar de verslagturving . Daarna gaat men niet meer in de breed
te . maar in de diepte. Zie hierna kaart la. 

3) Voskuil 1982, krt. 4 en krt. 1. 
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gel' meer afhanltelijk zjjn van opkopers, ze verkopen hun producten 
op de stedelijke markten wasl'door ze meer kennis over de te behalen 
prijzen kri jgen (Borger 1978 , 92). 

In tegenstelling tot de rest van Zuid-Holland waal' de bevolking de 
gehele 17e eeuw stijgt, zet in Zoetermeer een daling van de bevolking 
in v66r de tijd van lage landbouwprijzen van 1650- 1750 . Bovendien 
heerste er gedurende de gehele 18e eeuw de runderpest (Berns 1983, 
28 - 29). Na 1750 echter zijn er weer betere prijzen in de landbouw . 
Met enige verb'aging zet in Zoetel'meer de bevolkingsgl'oei door. 

Van de migratie in deze streek kunnen we ons een idee vormen door 
het artikel van Van Roosmalen (1981) over de huwelijken in Zoeterwoude 
in de vorir:e eeuw . 13% van de beide echtelieden zijn uit Zoeterwoude 
afkomstig ) , 30% van de huwenden komen beiden van elders in 20 % 
van de gevallen komt alleen de man uit Zoeterwoude, in 36% van de 
geva.llen aHeen de vrouw. Van de 2009 elders geborenen kwamen er 
78 uit Zoetermeer- Zegwaard. De migratie is dus aanzienlijk, maar het 
grootste deel komt uit de buurt, een enkeling zocht het verderop. 
Ook Noordam wijst op deze mobiliteit (1978, 166). De afstand waarover 
men trekt is zelden meer dan 15 km. Dit J{omt redelijk overeen met de 
gegevens met betrekking tot de gelijI<;heid van dialect, zoals we hie.r
voor gezien hebben. Het oordeel over wat men aIs identiek beschouwt 
speelt zich af binnen een beoordelingsruimte met een straal van 15 km. 
In deze tijd is er betrekkelijk weinig emigratie naar de stad. De groei 
van de steden v66r de industrialisatie, ingeklemd als ze zitten in hun 
vestlngwallen - daar de vestingwet die bebouwing daarbuiten verbiedt -
stagneert. De bevolkingsgroei en ook de groei van de kleine nijver
heid komt dus voor een groot deel ten g'Oede aan het platteland. Dit 
hoUandse platteland is in de 17e en 18e eeuw a1 gespecialiseerd in vee
teelt export van veeteeltproducten en kIeine nijverheid. Het begin 
van die specialisatie ligt al in de 16e eeuw (Noordam 1976, 282/283). 

Van del' Aa (1851, s.v . Soetermeel', s . v. Zegwaard) zegt over de 
toestand viak voor het midden van de vorige eeuw "thans leggen zij 
zich op de graan- en veeteelt toe, hebbende men er bijzonder goede 
vruchtbal'e bouwlanden, alsmede zeer goede weilanden, die zeer sma
kelijke boter opleveren en tevens uitmuntend voor de vetweiderij ge
schikt . tI Over Zegwaard deelt hij mee dat de bewoners er evenals van 
Zoetermeer vroeger in de veenderij werkten ("een ruim bestaan") 
"doch thans meest in de graanteelt hun bestaan vinden". 

Tegen het eind van de 1ge eeuw groeit de bevolking binnen de steden 
snel. De migratie el'naar toe in Zuid-Holland kornt voor het grootste 
dee I van binnen de provincie, ten nadele van de gemeenten beneden 
de 5000 inwoners (Visser 1968, 34 - 36). De migratie van Vl'ouwen is 
sterkel' dan die van mannen. Er is een sterke trek van landarbeiders 
naar de steden, vooral OOk vanwege de europese crisis in de Jandbouw 
van na 1880 die zich ook in Nederland als een zware landbouwcrisis 
voordoet. De industrie in de steden vraagt arbeidskrachten en hoewel 
het loon laag was was het toch hoger dan in de landbouw (Visser 1968, 
49) . 

In de veeteeltgebieden doet zich de crisis minder sterk voelen, de 
landal'beiders trek ken dan ook uit die gebieden minder weg. Woonden 
vroeger landarbeiders vaak in, aan het eind van de vorige eeuw is er 
een sterke tendens naal' losse arbeid. Zoetermeer was gespecialiseerd 

1) percentages afgerond op gehelen. 
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in veeteelt. Er ontstond aan het begin van de eeuw melkverwerkende 
industrie die zelfs overging tot het bouwen van huizen in de dorpskern 
voor de arbeiders. Dit is het begin van de uitbouw van Zoetermeer. 
Tot en met 1960 groeit de bevolking parallel met de algemene bevol
kingsgroei. Daarna krijgt het dorp een geheel andere functie. Het 
gaat dienen als over loop voor 's- Gravenhage zowel voor personen als 
diensten en het bestaande landschap, de bestaande sociale structuur 
verandert totaa1. Het dorp dat gedurende een aantal eeuwen mensen 
heeft geleverd voor verstedelijking, verstedelijkt nu zelf op grote 
schaal. Een indruk van die geweldige schaalvergroting en het beslag 
op de agrarische ruimte geeft kaart 3. 1) 

lnmiddels Hjkt die groei alweel' af te vlakken. Over de periode 1975-
1981 vertoont de agglomeratie 's- Gravenhage/Zoetermeer een negatieve 
groei van de bevolking . Leiden en Dordrecht en de centrale open ruim
te van Holland gl'oeiden 5 a 10%. Alphen aan de Rijn groeide zelfs met 
meer dan 20%. 7.) Voor het grootste gedeelte is dat op rekening van 
migratie naar de centrale open ruimte van Zuid- Holland te schrijven. l) 
Binnen de agglomeratie 's - Gravenhage /Zoetermeer verhuisden in deze 
periode altijd nog zo'n 120 .000 mensen. 

Tegen de achtergrond van de veranderingen van de laatste 23 jaar 
lijken die uit het verleden aanvankelijk vlakkel'. lk hoop even wei aan
getoond te hebben dat er ook toen al vergaande veranderingen eil 
ingrepen in de natuurlijke omgeving van de mensen in Zoetermeer 
hebben plaatsgevonden. Ook toen al waren er voortdurend aanpas
singen aan die vel'anderingen en bepaalde de kijk op economisch pro
fljt de beslissingen die de mensen namen. Daarnaast was er natuurlijk 
sprake van continuiteit, aanpassingen voltrekken zich op een bestaand 
stramien . 

1) Gebaseerd op de Topografische kaart, blad 30H, verkend '39, her
zien '46: 1950; verkend '39, herzien '54, herzien '57: 1958; ver
kend '62: 1964; herzien '66: 1968; verkend '71: 1974; herzien '76: 
1981. Vergeleken met de topografische kaart 1850 zijn in 1946 de 
percelen op het platteland groter geworden. 

2) Plender 1983, fig. 4. 
3) Plender 1983, fig. 5. 
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HOOFDSTUK 2 

Historische ontwikkeling. Klankleer. 

Ais referentiekader is voor het vocalisme het westgermaans gekozen; 
een systeem dat bereikt is op grond van enerzijds interne reconstructie, 
dat wi! zeggen reconsh'uctie op basis van de binnen een taal aange
troffen vormen en de morfologische alternanten anderzijds externe of 
vergelijkende reconstructie op basis van rumgetroffen verwante vormen 
en morfologische alternanten in verwante talen. Hierbij is gekozen voor 
een gereconstrueerd systeem en niet VOOI' het oudnederlands of middel
nederlands omdst het materiaal dat ons uit het oudnederlands bel<end 
is tamelijk schaal's is - het besteat voornamelijk uit korte fragmenten 
en persoonsnamen - en omdat het middelnederlands al een grote mate 
van dialectdifferentiatie kent met uiteenlopende doubletten op etymolo
gisch gebied vooral in het oostelijke middelnedel'lands, vergaande ana
logische verandel'ingen of Diet doorvoering van stadia van umlaut vooral 
in het westen. Daar komt nog bij dat de dialecten van het noord-oosten 
ook in de periode van het middelnederlands betel' beschreven kunnen 
worden op basis van het middelnederduits of oudnederduits - en wan
neer men middelnederduits en middelnederlands wil vergelijken kan men 
dat betel' doen op basis van een referentiesysteem dat beide gemeen
schappelijk hebben. 

Het consonan tsysteem kent een dergelilke variatie niet, althans niet 
in die mate, en in dit geval is het dus wei mogelijk van het middel
nederlands als referentiesysteem uit te go.an. Deze aanpak moge hybriede 
lijken, maar ze heeft als voordeel dat synchrone combinatorische v81'i
ntie in het heden betel' in het oog springt omdnt combinatorische va
l'iotie in hoge mate door het de vocaal omringende consonantisme wordt 
vel'oorzaakt. Voor zover te overzien valt zijn er wat betreft het con 50-
nantisme twee uitzonderingen die betel' op basis van het westgerm.aans 
beschl'even lijken te kunnen worden. Dat is ten eerste het gedl'o.g van 
dentate ploffers als ze gegemineerd voorkomen en het gedrag van som
mige consonanten in zinssandhi. Het eel'ste geval van de geminaten kan 
voor een deel betel' in de morfologie beschreven worden omdat deze 
geminaten pas door suffixaanhechting ontstaan. Restanten van realisa
ties van geminaten zijn tegenwoordig nog slechts rondom Aalst en Brus
sel, in Limburg en in Twente te vrnden en verspreid in Brabant. Ze 
lijken voor een zuidhollands dialect dasl'om van mindel' belang. Boven
dien dateert Van Loey (1974, 6) deze realisatie pas in het middelnedel'
lands van de 14e - 15e eeuw voor het zuidelijke Brabants . In de zins
sandhi lijken bij woorde.n die in het voorstadium van het middelneder
lands nog Ii en 0 hadden. deze consonanten een 1'01 te spelen. Het 
aantal woorden is sterk beperkt en de meeste verhandeling'en goan voor 
het huidige synchrone stadium uit van een gelexicruiseerd kenmerk. 

Met deze overwegingen is het hybriede k81'akter van het gekozen 
referentiesysteem voldoende gemotiveerd. 

Bij de indeling onder de verschillende afdelingen van het vocalisme 
is een retrograde wtgangspunt genomen. Er \Vordt begonnen met dill 
meest recente gegevens, omdat die het overvloedigst zijn. Daarna vol
gen die uit de Reeks Nederlandse Dialectatlassen uit de jaren viiftig, 
vel'volgens de gegevens uit de joren dertig en tenslotte de gegevens 
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van de enquete uit 1895. Wat betreft taalverandering in werkelijke tijd 
bestrijken we dus een periode van ongeveer 90 jaar. 

Wgrn. a (-urnl .• gesl.lettergr.) 

-tid 

1979-81 [a] 

[a ~ ] 
[a~ ] 

[a] 
[a ~] 
[aT] 

1958 [a] 

1932/34 <a> 
1895 <a> 

-51z 

1979-81 [a] 
[a ~] 
[a~ ] 
[a] 
[a-l ] 

1958 [a] 

-plb 

1979-81 [a] 

[a ~ J 
[0.-1 ] 

1958 [a] 
1932/34 <a> 
1895 <a> 

-flv 
1979-81 [aJ 

[a~ ] 
[a~ ] 

1958 [a] 
[0] 

1932/34 <a> 

1895 <a> 

-k 

1979-81 [a] 

22 

at (ww .)(1,2), blad, had, hadden, gehad, kat (1,2,3), 
katten (1,2,3), katje, lat (1), latten (1), nat (1,2), 
natter (1,2), natst (1,2), pad "weg" (1,2), pad "dier" 
(1,2), padden (1,2), padje (1), stad, vat (1), zat 
(ww. ), <bled> 'blad' Zoet. wdb. ingw. palatalisatie; 
kat (1), latten (1), lat (2); 
at (ww.)(3), blad (3), kat (1), katten (3), lat (3), 
latten (3), nat (3), natter (3), natst (3), pad (3), 
pad "dier" (3), padden/padje (3), vat (2,3), vaatje 
(2,3); 
latten (2); 
padje (2); 
katje (2). 
dat, had, stad, wat, padde( stael), [padlkJ "pad", 
[padlkaJl[padasJ (plur.) "pad". 
dat, wat, at, nat, analogisch <:we atte> (1). 
at, nat, rad. 

las (ww.)(1,2), vIas (1); 
glas (2), vias (3); 
glas (1,3), las (3), was (ww.); 
glas (1,2), vias (2); 
glas (3). 
was (ww.). 

appel (1,2), appels (1,2), appeltje, sap (1,2), stap 
(1,3); 
stap (2); 
appel (3), appels (3), appeltje (3), sap (3). 
-schap. 
appele, klap, stappen. 
klap, stappen. 

af (2,3), graf (1,2), gaf (ww.)(1,2), kaf; 
af (1); 
graf (3), gaf (ww.)(3). 
af; 
af( gebranct). 
af, straf, straffen (plur.), straffen (ww.), analogisch 
<we ga.vve> (1). 
af. gaf (ww.), -straffen (ww.). 

bak, bakje (1), bakken (ww.)( 1,2), bakt (1,2), bakte 
(1,2), gebakken, brak (ww.), dak (1,3), sprak, stak, 



[:JT] 
1958 [0] 
1932/34 <0> 
1895 <0> 

-X/y 

1979-81 [0] 

[0 ~ ] 
[o~ ] 

[0] 
1958 [oJ 
1932/34 <0> 
1895 <0> 

-/ 

1979-81 [0] 

slak (1,2), tak, takken, zak, zakken; 
dak (2), tak (1), zak (1); 
bak (3), bakje (3), bakken (3), bakt (3), bakte (3), 
gebakken (3), brak (3), slak (3), tak (3); 
bak (2), bakje (2). 
strak, bakken, bakt, slak, zak. 
bakker, gemak, makkelijk, zwak, brak, sprak. 
bakker, brak, sprak, stak, zwak. 

dag, dagje, -dog (tweede lid van dagnaam is relatief 
onbeklemtoond), lac hen (2) , locht (2), lochte (2), ge
lachen (2), lag (ww.) (1,2), mag (ww.) (1,2), vlag 
(1,2), vlaggen, zag (ww.) (1 , 2); 
dog (1), vlag (2), vlaggen (2); 
dag (3), lac hen (1,3), lacht (1,3), lachte (1,3), ge
lachen (1,3), lag (ww . )(3) vlag (3) , vlaggen (3); 
zag (ww.)(3). 
dag, mogen, zag, rag, raggen (p1ur.). 
dag, dagje, lacht. 
dag, dagje. 

al (1,2), gal (2), smal, smalle, smaller, smalst, stal 
(subst.) (1,2), stallen (subst.plur.) (1,2), stalletje, 
vallen, val (subst.)(2), zal (ww.)(3); 
gevallen (2), zal (1,2); 
valt (2); 
al (3), smalle (3), stal (ww.)(1,2)*, stal (subst.)(3), 
stallen (subst.plur.)(3), valt (ww.)(1,3), gevallen 
(1,3); 

[0] / [0~] gal (3/1); 
*pret. analogisch naar part. pret. bij (3) [sto ~ u ~l] ; 

[0:J] val (subst.)(1,3). 
1958 
1932/34 
1895 

[0] aZ, ballen, stal (subst.), zal. 
<0> 
<0> 

-r 

1979-81 [0] 
[0 ~ ] 
[o~ J 

1958 [oJ 
1932 <0> 

-n 

1979-81 [oJ 

[0 ~] 
[o~ ] 

1958 [0] 

allemaaliallegaar, vallen, gevallen. 
aI, vallen. 

kar (1), korren (1), karretje (1); 
kar (1;3), karren (1,2); 
kar (2,3), karren (2,3), karretje (2,3). 
kar. 
kar. 

man (2,3), spannen (1,2), spant (ww.)(1,2), spande 
(1), gespannen (1,2), van; 
mannetje (2,3), ik span (1); 
spannen (3), spant (3), spande (3), gespannen (3), 
ana10gisch [u~] begon, recent ana10gisch [spun] (2) 
spande. . .. 

kan (subst.), man, gebannen, spannen, vall. ana10-
gisch [kEn] kan (ww.). 
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1932/34 <a.> 
1895 <a.> 

man, mannen, mannetje. 
man, mannetje. 

-m 

1979-81 [ a. ] kam, kammen, kammetje, kwam, lam (adi.), lamme 
(adi.)(1,2), lam (subst.)(l), lammeren, vlam (1,2), 
tam; 

[ a. ~ ] 
[ a.1) 

1958 [ a. ] 
1932/34 <a.> 

lam (subst.)(2); 
lamme (adi.), lam (subst.), vlam. 
ram, kwamen (analogisch, WW. plur.). 
<wij ncunme> (1) (analogisch), lam, lammere, lammetje, 
kwam, nam. 

1895 <a.> kwam, lam, lammen, lammetje, nam (ww.). 

-st/sp/sk 

1979-81 [ a. ] 
[ a. ~ ] 

gast (1), kast (1), kasten (1,3), rasp (1); 
vast (1,2), wassen (1,2), wast (1,2), waste (1,2), ge
wassen (1,2); 

1958 
1932/34 

1895 

-ft /Xt 

[ a ] gast (2), vast (3); 
[ a.q gast (3), kast (3), kasten (3), waste (3), gewassen 

(3), rasp (3); 
kast (2), kasten (2); 
was sen (3); 
{les (1), flessen (1,3), {lesje (1), gesp (1), wesp 
(1,2); 

[E T ] {les (2,3), {lessen (2,3), flesje (2,3), gesp (2); 
[£T] / [£~] {les (3/1); 
[E'" ] gesp (3). 
[ a. ] vast, vastenavend. 
<a.> vast, gewassen (3), wassen (1,3), as; 
<u> gewassen (2); 
<8> gewasse;t (2). 
<a.> as <a.sse>, wassen. 

1979-81 [ a. ] acht (3), wachten (2); 

1958 
1932/34 
1895 

[ a.q 
[ a. ] 
<a.> 
<a.> 

acht, achter, wachten (1,3). 
nacht. 
acht, gracht, kracht, krachtig. 
acht, gracht, kracht, krachtig. 

-I + alveolair 

1979-81 [a.] als; 
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[a.. U] oud, oude (1), ouder, oudst, houden (1,2), gehouden 
(2), kous (mlat. -als /pikardisch au), kousen, koud 
(1,2) ; 

[a..~U] oude, oud, koud (3), koude (3), zout (adj.)(2,3), 
zouter (2,3), zoutst (2,3), zouten (2,3), zout (ww.), 
zoutte (ww.); 

[a. U ] oude (3), oude (2',3), houden (3), houdt, gehouden 
(1,3); 

[a. ~U] oude (3); 
[a.. i ] oude (3); 
[n. U ] zouten (ww.)(l), zout (adi.)(l), koude (1,2); 



[~.TU] zouter (1), zoutst (1). 
1958 [a] als; 

[a. U ] houd (ww.), koud, koude, oude. 
1932/34 <ou> oude, koude, zout. 
1895 <ou> houden, oud , vouwen, zout. 

-I + labiaal 

1979-81 [a] 
[ a ~ ] 

[a~ ~] 

-I + velaar 

1979-81 La ] 
[a~ ] 
[D ] 

-I + m 

1979-81 [a] 
[ad] 

-r + tId 

1979-81 [a ] 
[a ~ ] 
[a . ~ ] 
[a . ] 

[a:] 
[a: ~ J 
[aT: ] 
[E] 

[a ... ] 
[DT] 

1958 [a .... ] 
1932/34 <a> 

<0.0.> 
1895 <a> 

-r + 51z 

1979-81 [a] 
1958 [a] 
1932/34 <a> 
1895 <0.> 

-r + labiaal 

1979-81 [a] 
[E] 

halve, kalf (2), kalveren (2), kalfje (2), zalf (1,2); 
half (2,3), halve (1,3), kalf (1 , 3), kalveren (1 , 3) , 
kalfje (1,3), zalf (3); 
half (1). 

balkje (2); 
balk (2), balkje (3); 
balk (3). 

kalm (fr.lnwd., fro d), kalme (1,3); 
kalme (1, 2) . 

hard (2), spartelen, wrat, zwart (2,3); 
hard (1 , 2), harder, hardst; 
aardig (1, 3) ; 
aardig (2), baard (1), baarden (1), baardje (1), 
kaart (1), kaartje; 
aardige, kaart (3), maart; 
kaart (2); 
baard (2,3), baarden (subst.)(2,3), baardje; 
werd* (a > e voor labiaallvelaar); 
*(3) gebruikt zelf niet, maar kent mensen die [ui.r] 
gebruiken; 
zwart (1); 
kwartje (lat.lnwd.). 
kaarten (ww.), maart. 
hard, zwart; 
kaart. 
hard. 
*pret. <wier>, <wieren> ("werd, werden"). 

gras (1) [a~] (2) [a~] (3). 
gras. 
gras. 
gras, <gruzebutter> (grasboter); 
de oorspronkelijke wortel is *gra-, door metathesis 
mn!. gars, gers, vervolgens weer metathesis tot grVs. 

karper, tarwe; <tarro> (Zoetermeers Woordenboek); 
scherp (1,2), scherpe, verf; erwt (1) (mogelijk ook 
umlaut 1); 

1) Vigs. Kluge s. v . Erbse grm. *arwait- mogelijk met *ait "kor.en" of 
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[E,o] scherp (3), erwt (2,3), werf (4); 
[ce] erwt (3); 
<wurft> werf (Zoetermeers Woordenboek). 

1958 [ce] sperwer. 
1895 <urt, urwt> erwt; 

<u> verf. 

-r + velaar 

1979-81 [E T ] 

[E] 
[E ... ] 

1958 [a] 
[ceo ] 

1895 <a> 

-r + m 

1979-81 [a] 

[a ~] 
[ao! ] 

1932/34 <a> 
1895 <a> 

-n + t /d 

1979-81 [a] 

[ a ~] 
raJ 
[ a~] 

[ ai] 
1958 [ a] 

1932/34 <a> 
1895 <a> 

-n + 5/Z 

1979- 81 [a] 

[a] 

[a. ~] 
['0] 
[a; ) 
[a] 

zerk (2,3); 
merg; 
zerk (1). 
morgen (landmaat), markt; 
sterk, (aan te) sterken. 
sterk. 

arm (adj.) (1,2), armer (1,2), armst (1,2), arm 
(subst. ), armen, armpje, darm (1,3), darmen (1,3), 
warm, warme; 
darm (2), darmen (2); 
arm (adj.)(3), armer (3), armst (3). 
arm, armen, armpje, darm. 
arm, armpje. 

anders, branden (1,2) (vormen elders met a+/9 (zie 
appendix 1) betreffen bernen), hand (1,2), handen 
(1,2), rand (2,3), (2) heeft ook [a], tand (2), zand 
(3); 
handje (2,3), tand (1), rand (1,2) ook [a~]; 
rand (1); 
handje (1); 
branden, hand, handen, tand, zand (aIle bij (3». 
andere, strand, brandt (ww.), afgebrand, -land, 
standbeeld; land, mandje ook met [a]. 
andere, gebrand, hand, handen, handje, land. 
hand, handje, handen. 

gans, ganzen (1), gansje (1), dansen (3), danst (1), 
danste (1), gedanst (1); 
gans (2), ganzen (2,3), danst (3), danste (3), ge
danst (3); 
ganzen (2); 
gans (3), ganzen (3); 
dansen (2); 
gansje (2), dansen (1), danst (2), danste (2), ge-

-aita suffix, efr. Feist s.v. aglaitei die het vergelijkt met het suf
fix in arbeid (ohd. arabeiti) dat aIleen in het mhd. vormen met um
laut vertoont (s. v. arbaiJ>s), mogelijk is dan het eerste deel *arwo-. 
De umlaut lijkt dus seeundair en mogelijk mhd. nog niet gefonolo
giseerd blijkens spellingen als arw(e)i3, iirw(e)i3 (Kluge) waarbij 
de onbeklemtoonde voeaal nog niet geneutraliseerd is. 
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danst (2). 
1932/34 <a> ganzen. 
1895 <ai> gans, ganzen. 

-m + p 

1979-81 [a] damp, kramp (1,3), lamp (fr.lnwd., fro u)(l,2), lam-
pen (1,2), lam (jong) (1), lammeren (1,2), stampen; 

[a~] lam (jong) (2); 
[ail kramp (2), lamp (3), lamp en (3), lam (jong)(3), lam-

meren (3). 
1932/34 <a> lamp, lam (jong), lammeren, lammetje. 
1895 <a> lam, <1amrne>, lammetje. 

-IJ (+ veloor) 

1979-81 [a] 

[-0) 
1958 [a] 
1895 <a> 

-I + CC 

1979-81 [a] 
[ai] 
[-0,' ] 
[-0] 

lange (1,2), langst (1,2) , hangen (1 ,2 ), hangt (1,2), 
gehangen (1,2), tang (3) , tangen (3), tangetje, van
gen, vangt (1,2), gevangen (1 ,2 ) ; (dronk heeft ana
logisch [u j evenals bij (3) gevangen: [u ,.j ), [1aIJk j 
(4); 
lang (1,2), langer (1,2), tang (1,2), tangen (1,2); 
(3): lang, lange, langer, langst, hangen, hangt, 
vangt; 
gehangen (3). 
bang, lange, langs. 
vangen. 

vals (2), valse (2); 
vals; 
vals (1,3), valser, valst (1); 
valst (3). 

Wgm. a (+uml. (~), gesl.lettergr.) 

-tid 

1979-81 [E] 

[e: ... ] 
[e: ... ] 

1958 [E] 
1895 <e> 

-s Iz 

1979-81 [e:] 

-plb 

[e: ... ] 
[E T ] 

1979-81 [e:] 

1958 [e:) 
1932/34 <e> 
1895 <e> 

bed (1,3), bedden (1,3), bedje, zetten (2), zet (2), 
zette (2), <onder1est> Zoet.wdb. « lat) 'laatst'; 
zetten (1,3), zet (1,3), zette (1,3), gezet (1,3); 
bed (2), bedden (2), gezet (2). 
bed, bedden, wedden(schap) , zetten, zet. 
bed. 

mes (1), mesje (1); 
mes (2,3); 
mesje (2,3). 

hebben (in alle vormen m.u.v. (1)*), scheppen; 
*(1) heeft 'aanpassing aan ABN: [e. ij; (4) heeft [he:tj 
(3. sing.). 
hebben (passim). 
heb (3. sing.) «2): <het». 
hebben. 
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-(Iv 

1979-81 

-k 
1979-81 

-x/y 

[E] 
[E T ] 

[E] 
[E,. ] 

heffen , heft (1 , 2) , hefte (2) ; 
heft (3) . 

rekt (1,2), rekte, gerekt; 
rekken, rekt (3). 

1979-81 [E] eg (1), zegt (1,3), gezegd «4: [ZEXtl), leggen, legt 
« 3): [I] vermenging met liggen); 

1958 

1895 

-I 

[ E ... ] eg (3), zeggen (1,3); 
[ E.,.] eg (2), zeggen (2) , zegt (2); 

van zegt kamen zawel varmen met als zander -[X] 
vaar. Het preteritum van leggen is [lax ] (1 , 2) af 
[ lai X] . (3), beihvlaed door liggen. Het participium is 
[ X<Jle. ~ye ] ; 

[E.,.i] zeit (pres.); 
[ETi] zei (pret.); 
[e.~] zei (pret.)(4) ; 
[E.~] meisje (1), kei (1); 
[E. T

i ] meisje (2,3) , kei (2,3), zeil (1), zeilen, zeiltje (2,3); 
[E.Ti<J] zeil (2); 
[ce. i ] meid (2,3) ; 
[ce. I ] zeil (3). 
[E] zeggen, zegt (met -[xl); 
[ce. i ] gezegd (zander -[xl), heining; 
[zce I J zei (pret.); 
[ze.~] zei (pret.); 
[ceo I] meid, heinsel(s). 
<ai> meid, meiden <maides>, meisje, gezegd (zonder -<g». 

1979-81 [E) 
1958 [1] 
1932/34 <e> 

tellen. 
schillen. 
vertellen, bestellen. 

-n 
1979-81 [E.,.] 

[t ... ] 

1958 [El 

1932/34 <e> 

-m 
1979-81 [El 
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[E ... 1 
[E T ] 

kennen, kent , kende (2), gekend (2 , 3); 
kent (2) ; 
[ka~n] (1) , [kan] (2), [kun] kende, [ x ekAnt] en 
[ Xeku. ~ne ] onder invloed van kunnen. 
ken, ken t (voor ik kan, hij kan, op basis van kennen) 
evenzo kennen voor kunnen. 
gekend. 

hemd, hemden, -hemdje, zwemmen (2)*, zwemt (2); 
hemd (3), hem den (3); 
temmen, temt, temde, getemd, zwemmen (2,3)*, zwemt 
(1,3); 
*er bestaan 2 grandvormen, een met en een zander um
lautsfactor resp. *swammianan en *swemmanan (Franck-



1958 
1895 

[e:] 
<e> 

-st/sp/sk 

1979-81 [e:] 
[e.,.] 
[a~ ] 

-ts/ps/ks 

1979-81 [e:] 
1958 [e:] 

-ft /Xt 

1979-81 [e:] 
[e:.,. ] 

-I + dentaal 

1958 [e:] 

-I + labiaal 

1979-81 [a:] 
1932/34 <a> 
1895 <a> 

-r + tid 

1979-81 [a: ~] 
[a. ~] 

1958 [a .... ] 

-r + 5 

1979-81 [a: ] 
[a : ~] 
[a: ] 

1958 [a .... ] 
1932 <aa> 

-n/m + tid 

Van Wijk s. v. zwemmen). 
zwemmen. 
zwemmen. 

best, wesp (1,2); 
wesp (3); 
lastig. 

metselen, ekster. 
metselaar. 

trechter (1,3); 
trechter (2). 

elder ('uier'). 

twaalf*. 
twaalf (2), <twalef> (1,3). 
twaalf; 
*twaalf kan ook zijn a-/18 of ai-/18. 

paard, paarden; 
paardje. 
paard. 

vaars*, vaarsje; 
kaars (1,3); 
kaars (2). 
kaars, vaarzen. 
kaars, vaars. 
*vaars mogelijk ook met e/22. 

1979-81 [e:. T i ] einde (1,3); 
[e:. i ] einde (2); 

1958 
1895 

[e:] grendel; 
[e. i ] vreemd (1); 
[e.] vreemd (1,2). 
[e:] eind. 
<e> zemelen. 

stempel. 

-m + p 

1979-81 [e:] 

~IJ (+ velaar) 

1979-81 [e:] brengen*, brengt, denken, denkt, hengst (1), heng
sten (1); 
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[E+] engel (1,3), engelen (1,3), hengst (2), hengsten (2); 
[ET] engel (2), engelen (2). 

1958 [E] denken, Enge(land) . 
1895 <e> brengen; 

<ei> denken. 
*van zwak *brangjan (hd. bringen heeft i/31). 

-I + CC 

1979-81 [E T] helft (2,3); 
[E] helft (1). 

1958 [E] helft; 
[re ] helft; 
[re. ] helft. 

-n + CC 

1979-81 [E] mens (1) ; 
[ET] mens ( 2) ; 
[E] mens (1 , 2 , 3): [mEns]; 
[E] mens ( 3) : [mEs] ; 
['1'T] mens ( 3): [m'1'Ts]. 

1958 [E] mensen. 
1895 <i> mens; 

<e> mens. 

Wgm. e (gesl.lettergr.) 

-tid 
1979-81 [E .... i] 

[re. i ] 
[eT.j] 

[E] 
1958 [E] 

[r] 
1932/34 <e> 
1895 <e> 

-slz 

1979-81 [E] 
[£ ... ] 
[E ... ] 

1958 [E] 
1932/34 <e> 
1895 <e> 

-(Iv 

1979-81 [E] 
[ET] 

1958 [£] 
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breien* (1), breit (1,2), breide (2), gebreid (1); 
breien (3), breit (3); 
breien (2); 
*mnl. breiden, de oorspronkelijke vorm is *bregdan 
(st.ww. klasse III), later analogische sterke vormen 
in pret. en part.pret.: [bre. i ] (2), [bre.Tj] (3), 
[xebre.je] (2,3) op het stramien van st.ww. klasse I; 
met, redden. 
met; 
met*. 
met. 
gebed. 
*mogelijk ook met w gm. i/ 1, vgl. hd. mit. 

mes (1), mesje (1), zes; 
mes (2,3); 
mesje (2,3) . 
zes. 
zes . 
zes. 

treffen (1,2) treft (1,2); 
treffen (3). 
[£fe] 'eventjes'. 



-k 

1979-81 [e ) 
1958 [eJ 

nek . 
hek, lekker, trek. 

-X/y 

1979-81 [e] weg (adv.); 
[e] 

1958 [e] 

-I 

1979-81 [e ... ] 
[e] 
leT] 
[<!IT] 
lea] 
[A] 

1958 [€] 
1932/34 <e> 

-r 
1979-81 [e] 

[€ . ] 
[€T] 

1958 [e] 

-n 

1979-81 [€] 

[e ... ] 
[El] 
[r] 

1958 [€] 
[A] 

1932/34 <ee> 

-m 

1979-81 [e] 

-w 
1979-81 [r:+U] 

[e .... of U] 
[e.-I U] 

-splst/sk 

1979-81 [r] 
[€ ... ] 
[€] 
[A] 
[ A~ ] 

1932/34 <1> 

weg (subst.), [U€Xt] (4), <weegt> Zoet.wdb .. 
[U€Xt] weg (subst.). 

speZ * (2,3), zwellen; 
spel, bel (1,3), fel (1 , 3) , pellen; 
fel (2); 
bel (2); 
spel (1); 
spel 'boerderij' (4). 
*elders ook vormen met wgm. i /7. 
weI. 
weI. 

ver (1,3), verder (1,3), verst (1,3); 
verder (2); 
ver (2), verst (2), ster. 
verst. 

ben* (ww.) (1,3) , bent, bennen (plur . ww.), <ben
netje> 'mandje' Zoet.wdb. (kelt.lnwd.), pen; 
*contaminatie van *biu- en *-im /-em. 
ben (1. sing.pres.) (2); 
ben (1. sing.pres.) (2), ben je (4); 
ginder (4) « *jeno-). 
en, bennetje 'mandje'; 
ginder. 
<bee je> ben je (1). 

stem* ; 
*elders wgm. if 10. 

leeuw (1) ; 
leeuw (2); 
leeuw (3). 

gisteren, mest 
nest (2,3); 
nest (1), mest 
zuster (1,3); 
zuster (2). 
gisteren. 

(4) ; 

(4), meststaaZ (4); 
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<0> gerst (Zoet.wdb.); 
[E:] gerst (1,3); 
[E:,. ] gerst (2). 

1958 [0] barst, gerst (gewoner) ; 
[E:] gerst. 

1932/34 <(1) dwars. bars ten ; 
<E:> bars ten (1); 
<0> dorsen. 

-n + CC 

1979-81 [E:] venster, wensen. 

Wgm. i (gesl.lettergr.) 

-tid 
1979-81 [I] 

1958 [I] 
1895 <i> 

<e> 

-5/Z 

1979-81 [I] 
1958 [I] 
1932/34 <i> 
1895 <i> 

-p/b 

1979-81 [I] 

[e .... ] 
<e> : 

1958 [I] 
1895 <i> 

-k 
1979-81 [I] 

1958 [I] 
1932/34 <i> 
1895 <i> 

-X/y 

bidden, bidt (2), bitter, bitterder, bitterst, lid, pit
ten (subst.) (4), smid, zitten. zit, hitte. 
pitten (subst.), spitten, zit. 
bidden, lid, smid; 
wet. 

is, missen (ww.). 
is, mis (subst.). 
is. 
gewis 1). 

lip (1,3), rib, ribben, ribje (1,2), schip, scheepje (2) 
(analogisch), wippen; 
lip (2); 
<krebbe> 'krib' (Zoet. wdb. ). 
kippen, knippen, lippen, schip, schipper. 
schip. 

blik (subst.), dik. dikke, ik, likken, pik "werktuig", 
sikkel, strik. 
dik, ik, likte, gestikt, kikker. 
ik. 
dik. strik. 

1979-81 
1958 

[I ] liggen, ligt. 

1932/34 
1895 

[I] [bIya] 'big'; 
[E:] liggen. ligt; 

([ce . I ]: [lee.It] ligt: contractie < 
in open lettergreep). 

<e> liggen (1, 3) . 
<e> liggen. 

-egi-, dus eigenlijk positie 

1) efr. got. wissa pret., ndl. wist met -t onder invloed van zwakke 
pret.; *-wiss part. enkel als adj. bewaard, zie Van Loey 1970, 175. 
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-I 

1979-81 [I] 

1958 
1932/34 
1895 

-n 

[I ~ ] 
[ I • ~ ] 

[ I"'] 
[ Ia ] 
[ I +] 
[ £] 
[ £ ... ] 
l Ea ] 
[ I ] 
<i> 
<i > 

1979-81 [I] 

[1 ] 
[1] 
[t.,.] 
[A ] 
[A"' ] 
[1~ ] 
[A ] 

1958 [I ] 

-m 

1979-81 [I] 
[r.,. ] 
[I) 
[e:) 
[a] 

1958 [I] 
[A] 
[a] 

1895 <i> 

-st/sp/sk 

1979-81 [r] 

bri! (3), pil (1,2), stH, stiller, stilst, willen, wil (2. 
sing.pres.), wi! (3. sing.pres.) (1,3), [UIlt] (3. 
sing.pres.) (2), wilde (pret.) (1,2); 
bril (2), gewHd (1,3); 
gewild (2); 
bri! (1); 
pi! (1); 
pH (2); 
spel; 
spel (2,3); 
spel (1). 
optillen, onwillige. 
wi! (3. sing.pres.) (1,3). 
willen. 

in, kin, beginnen, minder (2), minst (2), winnen, 
wint (1,3); 
in, kin (2,3), minder (1,3), minst (1), wint (2); 
minst (3); 
begint; 
hun (1,3), rennen 1

) (4); 
hun (2); 
hun; 
[hAl (1). 
begint, in, binnen, spin (subst.), spinnen (ww.). 

schimmel, slim (1,3), timmeren (2,3); 
slim (2); 
timmeren (1) [Ubadn] 2) ; 

hem, (zwemmen, zwemt: zie bij wgm. e); 
hem: [am]. 
timmeren; 
timmeren (vroeger); 
hem: [am]; 
timmeren. 

mest (4)*, mispel. vis. vissen (subst.), visje. wist 
(1,2), (3) lUIS]; 

[A] tussen. 
* (4) heeft [mIS], [mIst] en ['me:ststa.11] 'meststaal', 

1) [rAna]; 'rennen' heeft wgm. r of ii + uml. Mnl. heeft ronnen. run
nen. naast rennen, ofri. renna. Voor mnl. ronnen. runnen neemt 
De Vries (1971) een schwundstufige ablautsvariant aan. 

2) Weliswaar is hier m < mb, doch mn!. was het reeds m, de b zal 
veroorzaakt zijn door de sterke nasalering van de klinker onder 
gelijktijdige denasalering van de m, het is dus een verschuiving 
in de timing van de sluiting van het velum. 
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1958 
1895 

[ I ] 

<i> 

ftlxt 
1979 - 81 [I] 

[E] 

1895 <i> 

-I + dentaal 

1979-81 [I] 
[ I ) ] 

-I + labiaal 

1979-81 [1] 

-I + velaar 

1979-81 [EA] 
[E T ] 

1958 [e:] 
1932/34 <e> 

-r + tid 

1979-81 [ E] 

-r + slz 

1979-81 [E] 
[E T ] 

1958 [~. ] 

-r + velaar 

1979-81 [E] 
[E T ] 

[~. ] 
1958 [~.] 

-r + m 

1979-81 [E] 
[ET] 
[~. ] 

1958 [~. ] 
[A] 

-n + tid 

1979-81 [1] 

[1] 

Zoet. wdb. heeft <mistaal> 'staal mest' 1) . 
mest: [mIst]. 
vis. 

nicht; 
slecht, slechter, slechtst, slechte (mogelijk ook met 
wgm. e/16). 
wicht ("ironisch voor meisje ve.n 16 - ±22 jaar"). 

wild (adj.) (1,3), wilde (adj.); 
wild (2). 

zilveren. 

melk (1)*; 
melk (2,3). 
melk, melk(boer). 
melk; 
*mogelijk ook met wgm. e. 

derde. 

kers, kersen, kersje; 
kers (2), kersen (2), kersje (2). 
kersen. 

kerk (1); 
kerk (3); 
kerk (2). 
kerk. 

kermis (1)*; 
kermis (3); 
kermis (2). 
kermis; 
kermis (oud); 
*mnl. ook nog grafieen met r + velaar. 

binden (1,2), kind, kinderen, lint (1,3), lintje (1,3), 
vinden (1,2), winter (1,3); 
binden (3), kind, kinderen, lintje (2), vinden (3), 
vindt (3), winter; 

1) De vorm mist/mest gaat terug op grm. *mihstu-, daarentegen gaat 
mis terug op *mihsa- (De Vries 1970). 
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[ t.,. ] 
[L ] 
[iT] 
<e> 

1958 [I] 
1932/34 <i> 
1895 <i> 

-m + p 

1979-81 [I] 
[i ] 
[iT] 

1895 <i> 

-lJ (+ velaar) 

1979-81 [I] 

[IT] 
[1] 
[L] 

1958 [I] 
1932/34 <i> 
1895 <i> 

-r + CC 

1979-81 [E:] 
[ E: T] 
[::J] 

[::J~] 
<0> 

1958 [::J] 
1932/34 <0> 
1895 <e> 

lint (2), lintje (2), winter (2); 
kindje (2); 
kind (3), kinderen (3), kindje (3); 
grind. 
binden, bindt, kinderen, kindje, splinter, vlinder. 
kind, winter. 
kind, kinderen, vinden. 

krimpen, krimp t, rimpel; 
krimpt (2); 
rimpel (2). 
klimmen. 

ding, dingen, gi.ng 1 J.hingl) 0,2), ring (2), ringen (2), 
ringetje, springen (2,3), springt, vinger, vingers; 
ring (1,3), ringen (1,3); 
drinken, drinkt, ring (3); 
hing (3). 
drinken, pink "kalf", springen, vinger. 
drinken. 
ding, dingetje: <dingie>, vinger. 

vers, kerstmis (1,2); 
kerstmis (2); 
*dorsen (1,3), dorst (1,3), dorste (1,3), gedorst 
(1,3), dorsten (inf.) (4); 
dorsen (2), dorst (2), dorste (2), gedorst (2); 
<vorse> 'koe die pas gekalfd heeft' ** Zoet. wdb. ; 
*dorsen zie ook wgm. lJ; 
**wgm. *friska-. 
dorsen, hij dorst, we dorsen. 
dorsen. 
Kerstmis: <kersemis>. 

Wgm. 0 (-uml., gesl.lettergr.) 

-tid 

1979-81 

1958 
1932/34 
1895 

-slz 

[::J] 
[::J ~ ] 
[::J" ] 
[::J .. ~] 
rUT] 
[::J] 
<0> 
<0> 

1979-81 [::J] 
[::J ... ] 
[::J~] 

1958 [::J] 

god (1,3), pot (1,2), potten (1,2), slot; 
potje (1); 
potje (2); 
potje (3); 
god (2), pot (3), potten (3). 
god, potten. 
pollepel. 
god. 

os (2); 
os (1); 
os (3). 
osse(bloed) . 

1) met e > i voor nasaal + C. 
37 



1932/34 <0> 

-plb 

1979- 81 [0] 

[0 ... ] 
[0] 

1958 [0] 
1895 <6> 

-flv 
1979-81 [0] 

[0 ... ] 
1958 [0] 
1932/34 <0> 

-k 

1979-81 [0] 

ossen. 

klop (subst.), kloppen. klop (ww . ), klopt, klopte. 
klopten. geklopt; 
klop (3); 
klop je: [klopi] (3). 
(spinne)kop. 
kop, kopje. 

hof (1), trof (1,2), getroffen. of; 
hof (2,3), trof (3). 
lof· 
of. 

klok (2), rok (1,2), rokken (1,2), stok (1,3), stok-
ken; 

[0 ... ] klok (1), rok (3), rokken (3); 
[0,.] stok (2). 

1958 [0] klok, klokken, trok. 

-X/y 

1979-81 [0] 
1958 [0] 

-I 

1979-81 [u ] 
[u-c ] 

[0] 

l oU ) 
1958 [0] 

-ftlx t 

1979-81 [0] 

[0 ... ] 
1958 [0] 
1932/34 <0> 
1895 <0> 

-I + alveolaar 

nog; 
nog. 

bolo 
hoI (adj.) (2); 
hal (adj.) (3), holle. hal (subsL), holen: [hola] (ana
logie) ; 
hoI (adj.) (1). 
bol. 

dochter, dochters, dochtertje (1,2) , mocht, gevoch
ten; 
dochter (3), dochters (3), dochtertje (3). 
dochtertje, schaft(tijd). 
dochter. 
dochter. 

1979-81 [a.. U] goud (1,3), gouden, oud (1,3), oude (1), ouder, 
stout (2); 

[a.. ~U] goud (1,3), gouden, oud, oude (1), stout (3); 
[a.~U] goud (2); 
[a..~] oud (2); 
[a.~ . U] oude (3); 
[a. U ] oud (2), oude (2,3); 
[o.uJ stout (1); 
[0) gesmolten . 

1932/34 <0> gesmolten. 
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1895 <ou> stout, goud, gouden*; 

-I + labiaal 

1979-81 [:)] 
[u., ] 
[u] 

1895 <u> 

-I + velaar 

1979-81 [:)] 
[u] 
[u,. ] 

1895 <6> 

-r + tid 

*gouden kan ook umlautsfactor hebben. 

geholpen (1); 
geholpen (3); 
geholpen (2). 
geholpen. 

volgen, volk (2,3); 
volk, wolk (1,3); 
wolk (2). 
volk . 

1979-81 [u:J moord (2,3), noorden (3), poort (1,3), poortje (1,3), 
woord (2), woorden (2), woordje (2); 

[u: ... ] poort (2), poortje (2), woord (1), woorden (1), woord

[u: ... J 
[0: ~ J 
[o: ... J 
[:)] 
[:)~J 

1958 [0. J 
1932/34 <00> 
1895 <00> 

-n + labiaal 

1979-81 [:)J 
<u> 

1932/34 <0> 
<u> 

1895 <u> 

-r + velaar 

1979-81 [:)] 

-r + n 

je (1); 
moord (1); 
noorden (1,2); 
woord (3), woorden (3), woordje (3); 
geworden (1,2); 
geworden (1). 
Noord Aa (waternaam). 
woord (1,3). 
woord. 

gestorven (4); 
bedorven, Zoet. wdb .. 
gestorven (1,3); 
gestorven (2). 
gestorven. 

orgel. 

1979-81 [:) .... J hoorn (1), horens (1); 
[u: ... J hoorn (2), horens (2); 
[u:~J horens (3); 
[o .... J/[o: ... ] hoorn (3), horens (3). 

1958 [0. J doornen: [do.rans]. 
1895 <0> doorn: <dore~, koren: <kore>. 

-IJ (+ velaar) 

1979-81 [uJ sprong, ge.sprongen. 

-r + CC 

1979-81 [u: J 
<00> 

1958 [0. J 

koorts; 
koorts, Zoet. wdb .. 
koorts. 
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Wgrn. u (-urnl., gesl.lettergr.) 

-tid 
1979-81 [:h] modder. 

-slz 

1979-81 [:::l] mossel (1,2), mosselen (1,2): [rn:::lsals j (1)/[rn:::lsalaj 
(2) ; 

[:::l+] mossel (3), mosselen (3). 

-plb 

1979-81 [ :::l ] bobbel (1,3), op; 
bobbel (2). 

1958 
1932/34 
1895 

-(Iv 

[:::l .. ] 
[:::l] 
<0> 
<0> 

tI( de) Dobbentl, op, slobber 'veevoeder'. 
op. 
op. 

1979-81 [:::l] grot, trot (ww.)*, stot 'huisvuil' (1), stofie 'id.' (1), 
s tot 'textiel'; 

-k 

[:::l ... ] stot 'huisvuil' (2,3), stot 'textiel' (2,3); 
*treften rnhd. leenwoord. 

1979-81 [:::l] bok (1,2), bokken, slok (1); 
bok (3), slok (2,3); 
kloek(hen) (3). 

[:::l ... ] 
[u ~ +] 

1958 [:::l] bok. 

-X/y 

1979-81 [:::l] rogge (1,3); 
rogge (2). 
zeug. 

[:::l ... ] 
1958 [:::l] 

-I 

1979-81 [:::l] dol (1), hoI, volle (2), wol (2); 
vo lie (1, 3) ; [:::l-!-] 

[u] dol (2,3). 
1958 [:::l] vol; 

-n 

1979-81 

1958 
1895 

-m 

[ a] zullen. 

[u) ton (2), zonnetje (1), zondag; 
(u;.] ton (1,3), zon (3), zonnetje (3); 
[U~T] zon (1); 
[u;. ] begon. begonnen; 
[{;;.+] won, gewonnen, zonnetje (2); 
[uT +] zon (1); 
[u~ .. a] zon (2): <sundes> "s zondags', Zoet.wdb .. 
[u] zon. 
<0> zon. 

1979-81 [u] kom (subst.), kommen, kommetje, krom, krommer. 
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1958 [u J 
1932/34 <0> 
1895 <6> 

-st/sp/sk 

1979-81 [::lJ 
[::l' J 

1958 [::lJ 
1895 <0> 

-ts/ps/ks 

1979-81 [II.J 

-ft/x t 

1979-81 [::lJ 

[II.J 
1958 [::lJ 
1932/34 <u> 
1895 <u> 

-I + alveolaar 

1979-81 [u ... J 
[uJ 
[u ... J 
[::lJ 
[(l.uJ 
[a.uJ 

<oe> 
<ou> 

1958 [u. J 

-I + labiaal 

1979-81 [uJ 
[u ... J 

1895 <u> 
<6> 

kromst (1,3), om, stom, stommer (2), stomst (2). 
om, trommel. 
om. 
dom*; 
*mnl. nog grafieen met -b/p. 

bos (1), bosie (1), [b::lsiJ (3); 
bos (2,3), bosie: [b::l'saJ (2,3). 
bos. 
bos, bosie: <bossie>. 

rups.1) 

vocht* (ww.), (mocht)2); 
*mogelijk ook wgm. 0; 
lucht. 
bocht. 
lucht. 
lucht. 

smolt (ww.) (1,3); 
smolt (2), pols (1); 
pols (3); 
pols (2); 
schouder (1,3)*; 
schouder (2); 
*< *skuldra; 
schouder: <schoer>** Zoet. wdb. ; 
schouder: <schouwer> Zoet. wdb. ; 
**via schouwer, efr. kloen < klouwen 'kluwen'; 
schouder : [sxu.r]. 

wOlf (1,2); 
wOlf (3). 
hielpen *, hielp (daarnaast ook <hielp»; 
wOlf; 

1) de -s is secondair. De etymologische verhouding van de vormen in 
de dialecten is onduidelijk . De mnl . vormen rupe gaan terug op 
w gm. a; mogelijk is er in sommige dialecten sprake van vormen met 
umlautsfactor . Franck- Van Wijk geeft ook vormen met wgm. au al 
dan niet met umlautsfactor . De daa r vermelde ontronde vormen rip 
kunnen op umlautsfactor wijzen, doch eveneens is aansluiting bij 
de wortel t'ip- m0gelijk: . "rukken, trekken"; zie voor rip - laatste
lijk Berns 1974 186 en 187 e. v .. 

2 ) veeleer de preteritale wgm. 6; er zijn echter in andere dialect en 
analogische veranderingen waarbij mogelijk sprake is van wgm. u 
die overigens slechts in het presens plur. voorkwam. Zie overi.gens 
hoofdstuk 3. Morfologische verschijnselen. 
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-r + tid 

1979-81 [::J] 
[::J~] 
[::Ja ] 

1958 [::J] 
1895 <6> 

-r + labiaal 

1979-81 [::J] 
[::JT ] 

[A] 
1932/34 <0> 

<u> 
1895 <u> 

-r + velaar 

1979-81 [::J] 
<u> 

1895 <u> 

-r + m 

1979-81 [::J] 
[::J~] 

1958 [A] 
-n + tid 

1979-81 [u] 

[il] 
[U] 
[U~ ] 
lui] 
[u~i l 

1958 [u] 

1932/34 <0> 
1895 <0> 

<6> 

-n + s Iz 

1979-81 [u] 
It] 
[U] 
[u ~) 
[u~ ] 
[U~] 
[u~] 
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*de enige vorm in het pret. plur. is die met <u>, in de 
sing. zijn <u> en <ie> mogelijk. 

kort, korter, kortst (1,3), korte, sport, wortel (1,3); 
wortel (2); 
kortst (2). 
kort. 
kort. 

dorp (1,3), dorpje, morgen, zorgen (ww.); 
dorp (2); 
dorp, dorpje: vroeger nog gebruikt, nu minder. 
dorp (1,3); 
dorp (2). 
stierf*, stierven; 
*<u> in stierf is analogisch. 

morgen, zorgen; 
vork, Zoet. wdb .. 
borg (ww.), borgen, geborgen (analogisch), morgen *, 
zorg (subst.), zorgen (ww.); 
*mogelijk ook wgm. 11 + umlautsfactor. 

worm (1,3); 
worm (2). 
worm. 

donder, donderdag, hond, honden, mond (1,2), vond, 
gevonden (1,2); 
hond (1), mond, gevonden (3); 
mond (1,2); 
mond (1); 
hondje (1,3); 
hondje (2). 
bond (ww.), bont (adj.), hond, mond, onder, doop
vont, pond* ; 
*zeer vroege ontlening uit lat .. 
gevonden, onder, pond. 
hond, hondje, honderd; 
vond, vonden, gevonden 

ons (1,2), onze (1): runs]; 
ons (2), onze (2), de onze (2), slons (3): runs]; 
ons, onze (1): [Us]; 
de onze (1); 
ons (3); 
onze (3), de onze (3); 
slons (1); 



[u.,. ) 
1958 [u ] 

[ u ] 
1932/34 <0> 

<0> 
1895 <0> 

-m + p 

1979-81 [u] 
[u] 

-IJ (+velaar) 

1979-81 [u] 

[ u] 
[u .. ] 
[0] 

1958 [u ] 

-r + CC 

1979-81 [0 ] 

[ 0.,. ) 
l oa ] 
[o~ ] 

1958 [0 ] 
1932/34 <0> 
1895 <6> 

slons (2). 
~ns, onze; 
ons: [us] . 
ons; 
ons (2): < Ons>. 
ons, onze. 

kromp, gekrompen ( 1, 2), lomp; 
gekrompen. 

donker, donkere, dronk (1,3), gedronken (1,2), hon
ger (2,3), jong, jonger, jongst, jong (subst.), jongen 
(subst., plur.), jongen (subst. , sing.), sprong (ww.), 
tong (1,3); 
donkere (3), gedronken (3); 
tong (2); 
honger (1). 
jongen: [da jUIJ]. 

borst (1,3), borstel (1,3), dorst (subst.) (1,3), korst 
(3) , korstje (2,3), worst; 
borst (2), borstel (2), dorst (2); 
korst (2); 
korst (1), korstje (1). 
korst. 
dorst, worst. 
dorst. 

Wgm. u (+uml., gesl.lettergr.) 

-tid 
1979-81 [11.] 

[r] 
<e> 

1958 [11.] 
[E] 

1895 <u> 
<e> 

-s /z 

1979-81 [11.] 
[11.~ ] 

-p/b 

1979-81 [11.} 
[11.~] 
[0] 

put, schudden; 
putte(bak) (4) *, mestput: [mr stprt]; 
petten 'inkuilen' , 20et. wdb .. 
put; 
(bieten)put "= boven de grond". 
put, schudden, nuttig; 
put. 
*"broeibak", om onder glas komkommers te kweken. 

kussen (subst.) (1,3); 
kussen (2). 

druppel, knuppel (1,3); 
knuppel (2); 
schop "werktuig", schop 'trap'*; 
*mogelijk ook wgm. u zonder umlaut. 
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-k 

1979-81 [A] 
[A ... ] 
[ I ] 

<i> 
1958 [A] 

[ I] 
1932/34 <u> 
1895 <u> 

<i> 

-x/y 

1979-81 [A] 
1958 [A] 
1895 <u> 

-I 

1979-81 [A] 
[ATi] 

1895 <u> 

-n 

1979-81 [A] 

1958 
1895 

[AJ _ ] 

[A] 
<u> 

-stlsplsk 

1979-81 [::>] 
[::> ... ] 
[u] 
[A] 
<0> 

1958 [::>] 

-ft Ixt 
1979-81 [A] 

[AT] 
1895 <u> 

-I + alveolaar 

1979-81 [A] 
[AO] 

-r + slz 

kruk (1,3), stuk; 
kruk (2); 
stukke(zak), 'boterhamzak'; 
stukke(zak) Zoet.wdb .. 
druk; 
stuk* 'boterham', stukkezak* 'boterhamzakje'. 
stukje. 
geluk; 
stuk 'boterham'. 
*als ouderwets aangemerkt in 1958. 

brug, bruggetje, mug, rug, terug. 
brug, terug. 
brug, bruggen, rug. 

krul (1,3); 
krul (2). 
vullen. 

dunne; 
dun, dunner, dunst. 
dun. 
bun 1) 'aquarium, voor visfok'. 

koster (1); 
koster (2); 
koster (3); 
mus; 
mus Zoet. wdb .. 
koster, mus. 

vrucht (1,3); 
vrucht (2). 
klucht: <kluch>, gehucht: <gehuch>. 

schuld (1,3); 
schuld (2). 

1979-81 [A .... ] beurs (1), beurzen (1); 
[¢ : T] beurs, beurzen; 

1) bun, elders ook beun < wgm. *bunr-; indien met gegemineerde n, 
dan uit bunjo-. De betekenissen in de dialect en rei ken van 'vis
mand', 'viskaar' (om gevangen vis levend te houden) tot 'plankier' 
en 'zolder' (Franck-Van Wijk). 
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[~ .... ] beurs (3), beurzen (3). 

-r + fabiaaf 

1979-81 [A] 

1958 [A] 

-r + vefaar 

1979-81 [A] 
[~] 

1958 [A] 
1895 <u> 

-n + tid 

1979-81 [A] 
[A ... ] 
[k ... ) 
[i\. ~ J 
[u) 

1895 <0> 

-r + CC 

durven*, durft, durfde , gedurfd, dorpel; 
*de umlautsvocaal wordt verklaard door invloed van de 
optatief (Van Bree 1977, 335) de plausibiliteit van dit 
soort overgang is aannemelijk gemaakt in Goeman 1976, 
noot 13. 
durf. 

burgemeester; 
morgen*. 
?jurk . 
morgen. 
*er zijn vormen met umlautsfactor; cfr. laatstelijk 
Weijnen 1979. 

rund* (1,2), runderen*; 
munt (1,3); 
rund (3); 
munt (2); 
zonde. 
zonde: <zond>. 
*de vorm met [A] is oostelijk. 

1979-81 dorst etc. zie bij wgm. u zonder umlautsfactor. De gepostu
leer de grondvorm is * I>ursti-. 

Wgrn. c'1 (-urnl., open lettergr.) 

-tid 

1979-81 [a.] 

[a: ] 
[a. ~] 
[a: ~] 
[a. ~ ] 
[a: i ] 

<a> 
1958 [a .... ] 

[a ... ] 
1932/34 <0.> 

<3.> 
1895 <0.0.> 

<a> 

-slz 

laat (adj.) (1), later (1), laatst (1,3), schade (1,3), 
zadel, zaterdag (1,2); 
laat (2), vaten, vaatje (1,3), vader (1), water (4); 
laat (1 , 3), later (2,3), laatst (2), schade (2); 
vader (2,3), zaterdag (3); 
schade (3); 
vader (1), water (4); 
schaloos 'doelloos I Zoet. wdb .. 
lade, laat (adj.), late, praat(s), schaduw, vader, 
water; 
water. 
bladeren, vader, water; 
bladeren: <blaje> (2). 
lade: <laaj >; 
vader. 

1979-81 [a:] baas (1,2); 
[a.] glazen (1,2), glaasje (1,2), haas (2,3), haasje; 
[a.~] glazen (3), glaasje (3), haas (1), mazelen (2,3); 
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[a:~] baas (3); 
[ail maze len (1,2). 

1958 [a .... ] glazen. glaasjes. 

-plb 

1979-81 [a.] 
[a: ] 
[a. ~] 
[a ~] 

1932/34 <au> 

-(Iv 

1979-81 [a.] 
[a. i ] 

[a. ~] 
[a: ] 

1932/34 <a> 
1895 <a> 

-k 

aap (1,3), aapje (1,3), stapel (1); 
gapen; 
aap (2), aapje (2), stapel (3); 
stapel (2). 
aap. 

graven (subst.plur.) (1,2), haver; 
schaven (1); 
graven (subst.plur.) (3); 
schaven (2,3). 
haver, navel, zwaveI 1

). 

haver. 

1979-81 [a:~] maken (2,3), maakt (2,3), maakte (2,3), gemaakt 
(2,3), kraken, kraakt, kraakte, gekraakt; 

[a: ] maken (1), maakt (1), maakte (1), gemaakt (1); 
[a.] daken (plur.). 

1958 [a .... ] maken, maak (imperat.), volmaakt, maker. 
1932/34 <a/aa> maken, draak, kaak. 
1895 <a/aa> zaak, zaken, zaakje. 

-x/y 

1979-81 [a.] dagen (subst.plur.) (1,2), dragen (2), draagt (2), 

1958 
1932/34 

1895 

-I 

1979-81 

[a: ] 
[a. ~] 

[a: ~] 

[a.] 
[a .... ] 
<a> 

<aa> 
<0> 

[a. ] 
[a: ] 
[a. ~] 
[a: ~] 

gedragen (2), maag, magen, mager, zaag (1,3), zaag
je (1,3); 
jagen (1,2), jaagt (1,2), gejaagd (1,2), draagde; 
dragen (1,3), draagt (1,3), gedragen (1,3), nagel 
(2), zaag (2), zaagje (2); 
dagen (subst.plur.) (3), jagen (3), jaagt (3), jaagde 
(1), gejaagd (3), geslagen; 
nagel (1,3). 
geslagen*, wagen, jager, rage(bol). 
dagen (subst. plur. ), dragen, slagen (subst. plur.), 
dragen; gedragen; 
daagje. draagt, slaag. 
dagen, dragen, draagt, slagen (subst.plur. )*; 
*daarnaast [Y<lslu.v<ll (1958 en 1895) en <gedroege> 
(1895) uitsluitend. 

zwaluw (1,3), zaal (1), zaaltje (1,2); 
halen (1,2); 
zwaluw (2), zaal (2,3), zaaltje (3); 
halen (3); 

1) a ablautend met e (efr. nhd. Schwefel); daarnaast bestond er 
grammatisehe wisseling *swefla-/*swe'bla- (Kluge). 
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1958 

1932/34 
1895 

-r 

1979-81 

1958 

1932/34 

-n 

1979-81 

1958 

1932/34 

1895 

-m 

[a] smalle (1, 2), smaller, smalst*; 
[a'] smalle (3)*. 
[a .... ] vale, (door)zalen 1) ; 

[a. ] zwaluwen. 
<a"aa> halen, zaal, twaalf. 
<aa> 

[a: ] 

[a: ~] 

faa ] 
[a .... ] 

<a> 
<aa> 

[a. ] 
[a] 
[a) 
[tit] 
[t.) 
[a] 
[a] 
[a ... ] 
<aa> 
<a> 
<a> 
<a a> 
<a> 

twaalf· 
*analogie naar casus obliquus. 

sparen (1), varen (ww.) (1), vaart (3. sing.pres.) 
(1,2), vaarde (1,2), gevaren (part.pret.) (1,2), naar 
(prep.) (1,2); 
sparen (2,3), varen (ww.) (2,3), vaart (3), vaarde 
(3), gevaren (3); 
naar: [naa ] (prep.) (3). 
daar, waar(schuwen) , naur: [na .... ], gevaren (part. 
pret.) . 
naar: <na>*; 
daar, naar. 
*voor woord dat met consonant begint. 

haan, hanen, haantje; 
aan; 
aan: [a]; 
aan (1,3); 
aan (1,2); 
aan (2). 
aan; 
aan. 
aan, haan, haantje, (van)daan; 
hanen; 
ann: <an>. 
haan, haantje; 
aan: <an>. 

1979-81 [a.] kamer* (1), kamers (1), kamertje (1,2); 
[a.~] kamer (3), kamers (3), kamertje (3); 
[a. i ] kamer (2), kamers (2); 
lam me : analogisch [a], zie w gm. ii (-uml., gesl.lettergr.). 

1958 [a .... ] raam. 

-morfeemauslaut 

1958 [a] 
[a .... ] 

*lat.lnwd. camara, camera. 

na; 
(Noord) Aa*. 
* < *ahwa. 

1) [do.rza.+la] 'langzaam doorzakken' cfr. zaling als meubelmakers
term: 'het doorzakken van planken'. 

47 



-k 

1979-81 [e. i ] 

[e . ...i ] 
[e. I] 

breken, breek, breekt, breken 
3), steken 1), steekt; 
breek (1. sing.pres.) (1); 
spreken (2). 

(plur.), spreken (1, 

1895 <e> spreken. 

-X/y 

1979-81 [e. i ] gelegen 2 ) (1,3), negen 3 ) , regen (1,3) . wegen (ww.), 
wegen (subst. pluI'.), (Ilalverwege) (4); [hal; varVe. i] . 
weg (subst.sing.) (ZoeLwdb.); <\~ee9>, <weagt>j 
gelegen 2 ) (2), regen (2), weeg! (3. sing.pres.) . 
regen . 

<ee> 
<e. I> 

1895 <e> 

-I 

1979-81 [e .D ] keel (3), steelt (2), scheel (1,2), veel 4 ) (1,2); 
[a . a;] geel (3) , veel (3); 
[a J'] geel (1 2). stelen (ww.) (1,3), steelt (1); 
[a.l) stelen (ww.) (2); 
[e. T

i ) s teel. (subst.) (1,2); 
[a . ... a J keel (2); 
[e .... ] keel (1); 
[e.] steelt (3); 
[1. ... a;] steel (subst.) (3); 
[ r. ... a ] veel (3); 
[¢.] vee! (1,2 en 4); 
[¢] veel (4); 
[ I ) ve Ie (4); 
<u> vee!s, vee! (Zoet.wdb.) in de uitdrukking veels te 

veel; 
<eu> veel (Zoet. wdb. ) . 

1958 [e. a ] keel; 
[e. I ] keel, steel (subst.); 
[I. T] steel (subst.); 

1) met wgm. ~, oorspronkelijk echter hoorde steken tot een groep 
woorden die wgm. r had (Kluge, s. v. stechen), zie verdel'op bij 
wgm . i (open lettergr.): steek ( subst.). 

2) part. pret. van zowel liggen als leggen (hier analogisch door het 
samenvallen in andere vormen van liggen en leggen tengevolge van 
contt'actie van resp. -igi- en -egi-. 

3) Uit grm. '"new- (Franck-Van Wijk) , de wisseling -w-I-g- kan uit 
de laryngaaltheorie verklaard worden, efr. Kluge s .v. B/'ucke : 
oergrm. "bruwi~, brou- . grm. *b/·ugi. 

4) oirL en oe. behouden de vorm met d; in het os . en ohd . onder
gaat veel u-umlaut tot i en daar tamelijk laat omdat in de 1. sing. 
pres .ind . van sterke ww. e > i door de uitgang -u < - 6 (CampbeU 
§ 113 en noot 7). Kluge's onl. vorm vila is onfr. en wei in de 
Wachtendonkse psalmen zie Gysseling (1980) 64 , 12 (unicum). daar
naast filo - Ifilu - in samenstellingen in het Glossarium GD (90, 19-
22). Het produkt van de rekking van ~ en i is in aile gevallen mnl. 
e. immel'S daal'in zijn d + uml. , ~ en i in open lettergl'eep samen
gevallen. 
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[¢.] vee!; 
[¢ ] vee!. 

1932/34 <eu> vee! (1,2); 
<ee> vee! (3). 

1895 <ee> meel 1 
), veel. 

-r 

1979-81 

1958 

-m 
1958 

1895 

[e:+] 
[e: T ] 

[e. T
a ] 

[e: a ] 
[e .... a ] 
[e. T ] 

[e. T
I ] 

[e: T
i ] 

[e: ] 
[I : ... ] 
[I .... ] 
[ I : T] 
[e. ] 

[e.1) 
[e. ] 
<e> 

-morfeemauslaut 

scheren, scheert, scheerde (1); 
beer ('ursus') (2); 
beer ('ursus') (3); 
scheerde (2); 
smeren (2); 
beren (plur.) (1,3); 
smeren (1); 
beren (plur.) (2); 
smeren (3); 
peer2) (1,3), peren (1,3), peertje (1,3); 
beer ('ursus') (1); 
peer (2), peren (2), peertje (2). 
peer, smeren. 

(op)nemen; 
(aan)nemen . 
nemen. 

1958 [e. 1 ] vee(voer) 3). 

-r + -I 

1979-81 [e: .. ] wereld (1,3); 
[I: .. ] wereld (2). 

1958 [e.] wereld. 

e < Wgm. r (open lettergr.) 

-tid 

1979-81 [e. i ] beet (subst.) (2), beetje, gebeten, leden (subst. 
plur.) (2), gereden, smeden (subsLplur.) (2), snede 
(1), sneetje (1,3), weten (1,2), geweten (1,2); 

[e. I] smeden (subst.plur.) (3), weten (3); 
[e.] beet (subst.) (1,3), smeden (subsLplur.) (1), leden 

(subst.plur): [le.dana] (4); 
[e i ] snede (2); 
[ej ] sneetje (2); 
[e. T

i ] leden ( subst.plur .) (1,3); 
[e: T ] weer ('opnieuw'); 
[eTj ] snee (subst.) (2,3); 

1) grm. *melwa-, de vorm is echter afkomstig uit de niet-oblique 
casus: genit.: grm. *melawes. 

2) peer is zeer vroeg aan het lat. ontleend. 
3) vee door contractie uit *fehu. 
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[1?~] weten (3), geweten (3) . 
1958 [eJ] beetje. mee; 

[e. I] beetje, mee; 
[e I ] gebeten; 
[e . ] geleden. 

1932/34 <ee> weer . 
1895 <ee> beetje. leden : <leeje>; 

<i> smeden: <smis>*. 
*analogie naar enkelvoud. 

-slz 

1979-81 [e . i ] bezig, pees (1,3) ; 
[e . I] pees (2). 

- plb 

1979-81 [e. i ] peper (1,3), geslepen, schepen (subst.plur.) (1); 
le oI ] schepen (2,3); 
[e. T i ] peper (2); 
[e. ] schepen (1), scheepje (1,3); 
r I] scheepje (2); 
<ie> zweep *, Zoet. wdb .. 

1958 [e. i ] schepen. 
1895 <e> schepen. 

* mogelijk veeleer met wgm. ai. 

- {Iv 

1979-81 [e. i ] gebeefd (3), gebleven; 

-k 

1979-81 

1958 

1932/34 

- X/y 

[e. I ] beven. beeft (3. sing.pres.), beefde, gebeefd (1,2) . 
<e> gebleven. 

[e. i ] 
[e. I ) 
[e. ~ J. 

[e. J 
<e> 

gekeken (1,3), pekel. week, zeker ; 
gekeken (2). 
steek (subst.); 
kweker. zeker. 
we ken (subst.plur.). 

1979-81 [eJ ) gekregen, gelegen (1,3), zegel, zwegen 1
) (plur.), 

1958 

-I 

[I] 
<ei> 
[e. I] 

gezwegen; 
rigt (3. sing.pres. ) * ; 
rigt: <leit> Zoet. wdb. 
kregen. 
*analoog naar overige personen van het paradigma; 
de oorspr. vorm is die met contractie van -igi- tot 
-ei-. 

1979-81 [e. A ] spelen (ww.) (1), speelt (1), speelde (1), gespeeld 
(1) ; 

1) oorspr. zwak, doch mnl. reeds sterk en aangesloten bij de I. klasse 
op grond van het vocalisme van de ww. -starn. os. heeft swigon, 
oe. swigian. 
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-r 

[e."] 
[e. ] 
[e. I] 
[e.i ] 
[¢. ] 

speelt (2), speelde (2), gespeeld (2); 
speelt (3), speelde (3), gespeeld (3); 
spelen (2); 
spelen (3); 
spelen*. 
* nog weI bij oude mensen. 

1979-81 [a: ] haar (pron .poss. )* ; 
[a: r] haar (pron.poss.) (3); 
[ 1?: ] haar (pron.poss.) ( 1,2); 
[¢ .... ] haar (pron.poss.) (2) 1). 

*1 en 2 gebruiken ook het poss. [dar] dat ook wordt 
gebruikt in 1958 en 1932/34. 

-n 

1979-81 [e. i ] scheen (subst.) (1); 
[e. I] scheen (subst.) (2,3); 
[¢. ] leunen. 

1958 [e."] heen*. 
1895 <eu> leunen. 

1) de vorm is ontstaan uit de genitief, de h is toegevoegd als bij die 
van de casus rectus vormen van hij die i-stammen zijn. De objects
vorm is die van de dat.sing. van ea: ira/iru (Kluge). De [¢ .... ]
vormen werden als klankwettig beschouwd vanwege de positie voor 
-0: a-umlaut (Franck-Van Wijk). Echter in het supplement verklaart 
Van Haeringen s. v. Gene deze eu uit het consonan tisme. Hij is het 
niet geheel eens met Van Ginneken die (0. T. T. 2, 113 e. v.) Zuid
Holland als kerngebied van de verspreiding van deze ronding aan
wijst (cfr. gene. leunen. reus. spelen. veel. zeven). Het Zoet. wdb. 
geeft geune. gunne. gunterwijd. veul. Daarnaast zijn nog in ge
bruik (zie boven) veul. speulen. zeuven. Zeuven en geune zijn 
reeds mnl. • zeuven alsmede speulen zijn zeer verbreid in de Noord
nederlandse dialecten. 
De ronding door consonanten vindt men meestal veroorzaakt door 
labiale (labiodentale) consonant en lateraal I. De gebruikelijke regel
volgo:rde is a/Ii-umlaut (Ii-umlaut vanwege os. sibun) - rekking 
dus: eli + CE + ¢: (zo ook Van Bree 1977, 188). Ze komen dan op 
een Hjn met de ronding in bijv. spul (spel) en wulp (welp) (Goos
sens 1980, 52). Een bezwaar is dat deze meest gedekte I bevatten, 
meer algemeen - zoals Van Bree opmerkt -: consonantclusters ver
hinderen olu-umlaut en die gevallen zijn zeker aan latere ronding 
van e door consonantische invloed te wijten. Van Bree noemt als 
consonanten: 1- of -I, w- (bilabiaal) met soms verdere ronding tot 
o als bij worden. -n, r- of -r. Vbb.: schulp, blussen, wuft. wulp, 
wulps. bun (door mij echter anders verklaard - zie onder wgm. u, 
noot 1), rudder. vurf. worden, warstelen, zuster. tussen. 
De a van haar kan ver~laard worden in aansluiting bij bare (beren), 
wareld (wereld) - ook gevallen van gerekte e Ii in open letter
greep - die men in het mnl. in het West- en Oostvlaams, Hollands 
en Brabants aantreft. Zie Van Loey, Klankleer § 44, waar de door 
Heeroma veronderstelde friese invloed m. b. t. hare wordt afgewe
zen. 
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*uit *hinana . 

-m 

1979-81 [e. i ] heme!. 
1958 [e. I] hemel. 
1895 <e> heme!. 

-I + alveolaar 

1979-81 [e'J beeld (1), beeldje (1,3); 
[e. ] beeld (2), beeldje (2) ; 
[e.::>] beeld (3). 

1958 [e. a] beeld. 
1895 <e> beeld . 

Wgm. 0 (-uml. , open lettergr.) 

-tId 

1979-81 [o.U] gesloten (1,3); 
[0.] bodem (2); 
[o.~ U] geschoten, gesloten (2), goot (subst.) (2); 
[0. ~U] bodem (1); 
[0. ~\i] bodem (3); 
[u .... U ] goot (subst.); 
[u .... ~-Q] goot (subst.) (3). 

1958 [o.U] geboden; 
[0. a] dooier. 

-slz 

1979-81 [o.U] blozen (1,2), bloosde (2), gebloosd (2); 
[o.~·U] blozen (3); 
[0.] bloost (3. sing.pres.) (2). 

-plb 

1979-81 [0. +U] gekropen; 
[0 . .,. ~U] hoop ('verwachting') ( 2 , 3) ; 
[u 'U] hoop ('verwachting') (1). 

1958 [o.U] (uit)gezopen. 

-{Iv 

1979-81 [o.U] oven (1), oventje (1); 
[o.+U] oven (2,3), oventje (3). 

1958 [0. U] oven. 

-k 

1979-81 

1958 
1932/34 
1895 

[o.U] koken (1,2), gesproken (1); 
[o.~] gestoken (2); 
[0. ~-Q] gesproken (2,3); 
[0. <U] gebroken, gestoken (1,3); 
[0. ~+U] koken (3). 
[0. U] koken, kook( (3. sing.pres.). 
<0> gebroken, koken. 
<0> gestoken 1), gesproken. 

1) oorspr. V. sterke klasse, het part. pret. is analogisch van de IV. 
sterke klasse. 
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-x/y 

1979-81 

1895 

-I 

1979-81 

1958 

1932/34 

-r 
1979-81 

-m 

1979-81 

[o.U] gebogen (1,3), gespogen (1), gewogen (1); 
[o.'u] mogen (2), gewogen (3), gezogen; 
[o . .,.~u] gemogen (1,3); 
[o.,.·U] mogen (1,3); 
[o.~~] boog (subst.) (3), gespogen (2); 
[0. ~.~] gemogen (2), gewogen (2); 
[0. ~U] gespogen (3); 
[o.·~] gebogen (2); 
[ 0:.,.] boog (subst.) (2); 
[0.] boog (subst.) (1). 
<0> gebogen, gelogen. 

[0./ ] (steen)kool (2,3); 
[0: U] school (subst.) 1), seholen (subst.), gestolen (1,3); 
[o . ~] gestolen (2); 
[o.U] seho/en (subst.) (l,3); 
[o"~] SChool (subst.) (3), stal (3)*; 
[u ..... uJ (steen)kool (1); 
[u: ..... ) school ( s ubst.) (1); 
[ u: T ] school (subst.) (2), scholen (subst.) (2). 
[0. 6 ] school ( subst. ); 
[0<1] school (kinder-en). 
<0> gestoLen (2), kolen (2); 
<0> geslolen (1,3), lcolen (l,3) . 

*pret. analogisch naar part. pret . 

[u: ] boren (1,2), boort (2), boorde, 
sehoren (2); 

[0:.,. ] gesehoren (1 3), gevroren; 
[0: ... ] boren (3). 

[0. ~U] gekomen (3), komen 2
) (3); 

geboord (2) , ge-

1) Het is een lat. leenwoord met korte o. In de dialecten valt het 
verlengingsproduct samen met de voortzettingen van wgm. au of 
met de vool'tzettingen van 0 in open lettergreep . De ontlening heeft 
p laatsgevonden nadat wgm. 0 tot uo geworden was (bijv. bOk -
boelc) (Van del' Meer, p. 44) omdat e1' geen sam en val plaats yond 
met de voortzettingen van wgm. o. 

2) De infinitief komen heeft de 6 als in het part. pret., zo verklaard 
door Van Bree (1977, 318): ie. nultrap waarvan w tot 11 is gevo
caliseerd en ontwikkeld tot ggm. *k6mc'in. Hij verklaart de gotische 
vorOl qiman als ~-trap naast nultrap of als analogie naar niman e. d .. 
Daal'entegen gaat Kluge lit van ggOl. *queman, waarbij ko- /ko- uit 
que- 011t8taat (ronding met verlies van labiaal element, hetgeen ook 
zeer weI autosegmenteel beschreven kan worden: Goldsmith), kil
uit qui- ontstaat. Kluge gaat uit van bewaarde korte vocaal v6ar 
-mn in de dialecten. Hij laat zijn verklaring impliciet slechts gelden 
voor het hgd. 
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1958 
1932/34 
1895 

[0.+ u] 
[o.u] 
[U] 
[U] 
<0> 
<0> 
<0> 

gekomen (2); 
gekomen (1), komen ( 1,2); 
komen 1 ) (1,2), komt 2

) (3. sing.pres.). 
gekomen*. 
gekomen: <gekonune>. 
genomen; 
gekomen: <gekonune>, komen <konune>. 
*analogisch naar infinitief [kuma]. 

Wgm. u (-uml., open lettergr.) 

-tid 

1979-81 

1958 
1895 

-plb 

[0. ~u] 
[0. > u] 
[0. >~] 
[o.~] 

[0. ] 
[u. T ] 

<u> 

[1\. ] 
<u> 

boter (2), noten (subst.plur.) (1,3), nootje (1,2), 
(beuke)nootje (3), schotel; 
boter (3); 
noot (1), noten (1,2), (beuke)nootje; 
noot (2,3); 
noot (2), noten (2); 
boter (1), nootje (3), (beuke)nootje (1); 
boter (3: vroeger nog gebruikt, nu zelden)*; 
boter (Zoet. wdb.): <butter>, (id.): <schuttel>, scho
tel. 
boter**. 
(gras)boter: <grazebutter>. 
*(3) gebruikt deze vorm zelf niet. Hij hoort hem nog 
wei eens in zijn omgeving. 3) 

**"thans geheel verouderd". 

1979-81 [o.u] koper; 
[0. >U] open; 
[o.~] open4) (2,3). 

-flv 
1979-81 [o.>U] boven (1,3); 

[o.U] boven (2); 

-k 

<0> boven(wind) ('wind uit noordelijke richting') Zoet. 
wdb .. 

1958 [o.a] stookte s ) (pret.). 

1) Met korte 0 die reeds mnl. Vlaams is. Door Kloeke (1937, 41) als 
autochtoon hollands aangemerkt. In het algemeen kan m verkorting 
bewerken. 

2) Secundaire vel'kol'ting door volgend consonantcluster. 
3) Het lijkt gezien de nog lev en de vorm met (1\.) (Zoet. wdb.) een com

promisvorm met de lengte van de ABN- vorm en de klankkleur van 
de oostelijke [0 J - vormen met korte vocaal. 

4) Wgm. *upana; daarnaast bestaan er umlautsvormen door ablautend 
suffix: *upina (Kluge s. v. offen, Franck-Van Wijk Supplement s. v. 
open). Het adj. is in oorsprong een ww.-vorm: part.pret. "geo
pend, opgeslagen", afgeleid van de basis van op. 

5) Wgm. *stukon (Franck-Van Wijk). 
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-x/y 

1979-81 [o.U] kogel (1), vogeltje (2,3); 
[0. ~U~] kogel (2,3); 
[o.~U] vogel (2,3), vogels (2,3); 
[u.~U] vogel (1), vogels (1), vogeltje (1). 

-I 

1979-81 [0. ~U] zool (3); 
[0. ~·u] zool (2); 
[u. ~u] zool. 

-r 
1979-81 [u:] door; 

[u:", ] 
[u: T ] 

[O:T] 
1958 [0.] 
1932/34 <eu> 

<00> 

toren (1), torens (1), torentje (1); 
toren (2,3), torens (2), torentje (2); 
toren (3), torens (3), torentje (3). 
door. 
door (1,2); 
door (1,3). 
toren. 1895 <0> 

-n 

1979-81 [0.] wonen (1,3); 
[o.U] gewoon (1,2), woonde; 
[o.ti] gewoon (3); 
[0. ~ti] wonen (2); 
[0. ~U] zoon (3), zonen (3), zoontje; 
[0. ~+] zonen (3); 
[O.TU] zoon (2), zoontje (2); 
[o.~·U] zonen (2); 
[u.~U] zoon (1), zonen (1), zoontje 0); 
<eu> wonen (Zoet. wdb.). 

1958 [o.U] zoon, honing; 
[¢.] wonen. 

1895 <eu> wonen, zoon, zonen, zoontje. 

-m 
1979-81 [o.U] zomer (1,2); 

zomer (3); [o.~U] 

<0> zomer(door~j~) (Zoet. wdb.) 
mer'. 

'korte windhoos in de zo-

1895 <eu> zomer. 

Wgm. u (+ uml., open lettergr.) 

-tid 

1979-81 [¢.] 
[¢ ] 

-51z 

keutel (1), sleutel (2); 
keutel (3), sleutel 0,3). 

1979-81 [¢.] neus 1
). 

1) U is nultrap van d. 
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1895 <eu> neus*, reuzel 1
). 

-plb 

1979-81 

-flv 

[¢. ] 
[¢ . i] 
[¢ ... i] 
<e> 

*eu zwemend naar ui, dus waarschijnlijk [¢. TI]. 

kreupel, meubel (1,3), meubels (1); 
meubel (2), meubels (2,3); 
meubels (2); 
kreupel: <krepel> 2 ) "van dieren", Zoet. wdb .. 

1979-81 [0.+ U] over; 
<0> over(koot) 'kreupel van paarden', ZoeLwdb .. 

1932/34 <0> over. 
1895 <eu> euvel, heus 3). 

-k 

1979-81 

1958 
1895 

-x/y 

[¢. ] 
[¢. 'tt] 
[¢. ] 
<eu> 

1979-81 [¢.] 
[¢. i] 
[o.U] 
[o.'tt] 

1895 <eu> 

-I 

jeuken, 't jeukt, keuken (1,2); 
keuken (3)*. 
meuk 'groot bedrag' ~) . 
reuk 5

) • 

*ook in vrij gesprek. 

leugen (1,3), leugens (1,3), leugentje (1,3); 
leugen (2), leugens (2), leugentje (2); 
mogelijk (1,3); 
mogelijk (2). 
leugen. 

1979-81 [¢.] veulen, veulens, veulentje; 
<eu> veulen (ww.) 'werpen van merries', Zoet. wdb. ; 
<u> veulentje: <vulletje>, Zoet. wdb. ; 
[o.U] molen (1,2), molentje (1); 
[0. ~u] molen (3), molentje (3); 
[0. ~'U] molentje (2). 

1958 [re. ] veulentje; 
[o.U] molen. 

1) De Vries geeft als mogelijke grondvorm wgm. *rusala, *rusila, *rus
la en *ruslia. Er is in Assendelft een ontronde vorm geattesteerd: 
resel. Men kan dus voor reuzel uitgaan van een umlautsfactor. 

2) De vorm krepel komt niet voor op de kaart in Daan en Francken 
(1972, 45) voor Zoetermeer. Er waren toen geen gegevens uit deze 
plaats. 

3) samengetrokken uit hovese, mnl. hoose, huese, huevese. Van der 
Meel' (1927, 49) rekent het bij wgm. U. Franck- Van Wijk blijft bij 
afleid'ing van hof. Dat hangt weer samen met heuve/ dat wgm. u 
met uml. he eft . I{luge ziet in hgd. ii als Idankwettig. 0 als aan
passing aan hof (8. v. hilbseh). 

~) Er zijn doubletten met t1 en U. Voor 't eerste heeft Kiliaan muydick 
(plaats van ooft); het umlautsproduct is bier [¢.}, dus in dit ge
val wgm. U. 

5 ) *rulci , cfr. Van del' Meer (1927 . 49). 
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1895 <eu> molen. peul (= peluw 1
); 

<u> veulen: <vulle>. 

-r 

1979-81 [¢:T] deur (1,3), deuren (1,3), keuren, 
de (2), gekeurd (2); 

[¢'T] deurtje (3); 
[¢: ] keurt (1,3), keurde (1,3) ; 
[¢. ] gekeurd (1,3); 
[A: T] deur, deuren; 
[A ..... ] deurtje (1); 
[ce:+] deur (2), deuren (2) ; 
[re ..... ] deurtje (2); 
[u: ] voor (prep.) (1,2,3 , 4) 2); 

[A: .... ] voor (prep.) (4), voor 'bouwvoor' 
1958 [¢. ] deur. 
1932/34 <8> voor (prep.) (2); 

<00> voor (prep.) (1,3) . 
1895 <eu> deur, scheur; 

<00> voorste. 

-n 

1979-81 [o.+u] koning (1); 
[o ..... u] koning (2); 
[0. ~u] koning (3). 

1958 [o.a] koning. 
1895 <eu> koning. 

Wgm. 

-tid 

keurt (2), keur-

(4) 3) • 

1979-81 [e: . i ] blij (1), blijder (1), blijdst. rijden, rijdt (3. sing. 
pres.ind.) (1,2), Hjd (1,2,4,) tijdje (1), wijd (1,2), 
wijder (1,2), wijdst, zijde, vrijdag; 

[e: • j ] tii dje (2); 
l e: ... i J bij/en, bijt (3. sing . pres . ) ; 
[E . ..-i] blijde, blijder, krijt (1), kr'ijlje (2); 
[lE ... i ] k ri jt (2 3) , tijd (3); 
[<e . i ] blijde (3), rijdt (3), blifde (4), zijde (4), rijden (4), 

tijd (4); 
[<e.] wijd (3), wijder (3), snijden (4): [s~.ja]; 
[e:] (al)ttjd (4): [:Jlte:t], [ailte:t]; 

1) < lat. pulvl:nus. Zeer vroege ontlenjng. Peluw 15 ontrond < peuluw. 
2 ) In voor zijn 3 woordvormen samengevallen: "'fo/·a. *futi en "fur met 

resp. de uitgangen - at (of - am), - i en - am (of uitgangsloos). Het 
onfr. vertoont aUe drie de woordvormen j cfr. Franck- Van Wijk en 
De Vries. 

3} grm. *furh- (Kluge).; Franck- Van Wijk achten *furx- of furxo
mogelijk. Veur' kan op zichzelf verklaard worden zonder umlauts
factor door palatalisatie. Evenwel kan men op grond van de vormen 
rut Noord- Holland (Zaanstreek en Schermer) die in de vorige eeuw 
nog in gebruik waren: vurg (Boekenoogen 1897 , 1175) n aast veur 
(id. , 1162) in Assendelft denken aan umiautsfaetor. 
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1958 

1932/34 

[a. i ] 
[I] 
[<E. i ] 
[<EI] 
[<E.!) 
[I] 
<ij> 
<a.i> 
<i> 
<iii> 

(al)tijd (4); 
wit. 
blijde, tijd; 
tijd; 
wijd; 
wit. 
bijten (1,3), tijden (1,3); 
bijten (2), tijden (2); 
witte: <witte>. 
wijd. 

1979-81 [£oil grijs (1,2), grijzer (1,2), ijzer (1), prijs* (1), reis 
(1) 2); 

1932/34 

[E . .,.i] ijzer (2,3), reis (3); 
[E.,.i] prijs (3); 
[<E.i] grijs (3), grijzer (3), prijs (2), prijzen (subst.plur.) 

<ij> 
<ij> 
<a.i> 

(4), onwijs (4), uitbewijs "Ausweis,,3); 
ijzertje 'metalen eind schoenveter', Zoet. wdb .. 
ijs (1,3); 
ijs (2). 

1895 <ai> ijzer, wijs. 
*frans leen woord, fr. i. 

-plb 

1979-81 [E .... i] rijp, rijper, rijpst, rijpe, pijp (1,2), pijpen (subst. 
plur.), slijpen, slijpt, slijpte (2)*; 

[-e. i ] pijp (3); 
[E.i] pijpen (1); 
[a. d ] pijp (3); 
[<E. i] pijpen (3). 

1958 [<E. I] rijp. 
1895 <a.i> pijp. 

*zwakke ww. -vorm. 

-(Iv 

1979-81 [£.i] blijven (4), schijf (1), schiifje (1,2), schrijven (2), 
stijf(1), twijfel (1,2), vijf (1), wijf(1), wijven (1,2); 

[E .... i] stijf (2), viif (1), wiif (1,2), wijven (1)*; 
[£Ti] blijven (1,2,3), wijfje (2); 
[E . .,.I] schrijven (1); 
[E ... 1) blijft; 
[E ... i] wijfje (1); 
[<E. i] andijvie (4), blijven (4), lijf( straffen) (4), schijf (2, 

3), schijfje (3), schrijven (3), stijf (3), vijf (2,3,4), 
vijf(endertig) (4), vijf(duizend) (4), vijf(entwintig
duizend) (4), twijfel (3), wijf (3), wijven (3); 

[<E. +i] wijven; 
[-e. i ] wijfje (3), wijven (4)**; 

1) dinsdag hoewel < *tfsen- is o.g.v. mnl. vormen met dmse- onder 
de cluster -n + slz gebracht (Pijnenburg 1980). 

2) mogelijk hd. leenwoord. Afgeleid van rijzen (ww.): wgm. i. 
3) leenvertaling uit het hd. 
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[a..~ i] wijf (3); 
<ie> andijvie, Zoet. wdb. ; 
<e> schijfje: <schefie>, Zoet. wdb; 
<ij> stijfse/: <stijsel>, stijven: <stijselen> (aIle vlgs. 

Zoet. wdb . ) . 
1958 [a'!. I ] vijf; 

[a'!I] (met zijn) vijven. 
1932/34 <a.i> b/ijf (2), vijf (2); 

<ij> blijf (1,3), vijf (1,3). 
1895 <ai> blijven, lijf, twijfelen, vijf, wijf. 

-k 

*wordt door spreker als standaardtaal aangemerkt. 
**wordt door sprekers als zeer plat ervaren indien 
men de pluralisvorm zo uitspreekt. 

1979-81 [ E.i] dijk (1,2), kijken (2), lijk (subst.) (1), lijken (subst. 
plur.) (1); 

[E • .,.i] kijken (1), kijkt (1,2), lijk (subst.) (2,3), lijken 
(subst.plur.) (2,3), rijk; 

[a'!.i] dijk (3,4), kijken (3,4), kijkt (3), kijk (4), spijker 
'nagel'; 

<ij> wijk "verbreding in vaart", Zoet. wdb .. 
1958 [a'!. I] Wijk; 

[a'!I] gelijk, kijken. 
1895 <ai> rijk. 

-x/y 

1979-81 [E. i] vijg (1), vijgen (1), zwijg (2), zwijgt (2), zwijgen 
(plur.pres.) (2); 

[Eo I] krijgen (2,4), krijgt (2); 
[ E . .,.i ] krijgen (1), krijgt (1), vijgen (2), zwijgen (inf.), 

zwijg (3), zwijgt (1,3), zwijgen (plur.pres.) (1,3); 
[ E."i] krijgt (2), zwijg (3); 
[E . ."d] zwijg (1); 
[<e .... i ] krijgen (3), krijgt (3); 
[<e. i ] krijgen (4), krijg (4), krijgt (1,3), vijg (2,3), vij-

gen (3). 
1958 [<e . I] krijgen, krijg (imperat.). 

-I 

1979-81 [E.i] vijl (1), vij/tje (1,3); 
[E • .,.i~] vijl (3); 

-r 

1979-81 

-n 

[<e. i] vijItje (2); 
[<e.e] vijl (2). 

[i: ] 
[i: .. ] 
[io,.] 
[i: e ] 

vieren; 
spier (1,3), spiertje (1,3); 
spiertje (2); 
spier (2). 

1979-81 [E.i] wijn (1), zijn (ww.plur.) (1,3); 
[e:i] konijn (1), konijnen (1); 
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[E. T
i ] fijn, fijner, fijnst (1,2), konijn (2), zijn (poss.) (1), 

zijn (ww., inf.) (1,2), (de) mijne (1), (de) zijne (2); 
[E.Ti] fijnst (3), zijn (poss.) (1); 
[E.,.i] konijnen (2), mijn (poss.) (1), zijn (poss.) (1,3); 
[1? i] konijn (3), konijnen (3), wijn (3); 
[al. i ] mijn (poss.) (1,3,4), mij(n) (poss.obj.) (4), wijn (2), 

(de) zijne (1), zijn (ww.plur.) (2), zijn (ww.inf.) 
(3), lijn (4), lijntje (4), (als ... ) zJjnde (4), zijn 
(poss.obj., "hem") (4); 

[ili.i] mijn (poss.) (1): [milii]; 
[a:ii J (de) mijne (2); 
[ a.~i] mijn (poss.obj.) (3,4); 
[a .... i ] (de) mijne (3); 
[b. i ] mijn (poss.obj.) (3); 
[a] mijn (poss.) (2): [man], [rna], zijn (poss.) (2); 

1958 [al.I] fijn, pijn, wijn; 
[all] Rijn(landse) ; 
[a.I] zijn (WW.); 
[a] mijn (pOSS.): [rna], zijn (poss.): [zan], [za]. 

1932/34 <ij> mijn (poss.) (3), zijn (poss.) (1,3), wijn (1,3); 
<l1i> wijn (2); 
<'> mijn: <m'n> (1), zijn: <z'n> (2). 

1895 <iii> wijn; 
<ij> zwijn. 

-m 

1979-81 [E.i] slijm (1); 
[E; .• I] slijm (2); 
[al. i ] slijm (3). 

-w 
1979-81 sneeuwen 1) (1), sneeuwt (1), sneeuwde (1), ge

sneeuwd (1); 
sneeuwen (2), sneeuwt (2), sneeuwde (2), gesneeuwd 
(3) ; 
gesneeuwd (2); 
sneeuwen (3), sneeuwt (3), sneeuwde (3); 
spugen (1,2)2); 

1) Het werkwoord gaat terug op wgm. i, het substantief op wgm. ai 
(zie aldaar), het mnl. kent geronde vormen snuwen, snouwen, 
snien als de gewone. Mnl. sneeuwen is jonger en secundair (cfr. 
De Vries). Waarschijnlijk afgeleid van het substantief. 

2) Oorspronkelijk sterk ww. I. klasse. Later door de infinitief met 
[y.] overgegaan naar II. klasse, type bluwen (blouwen) (Schon
feld, 166). De 1 onderging ronding tot u onder invloed van de w. 
Van Bree (1977, 171) behandelt de ou-vormen als diftongering van 
Ii (nu/nou, buwen/bouwen). Schonfeld (84) geeft als expliciete 
condities: enkel de Ii v66r w of aan woordeinde diftongeert tot ou 
en deze diftongering vindt plaats voor de palatalisatie van u > y. 
Mnl. spien is hollands en noordoostelijk, spuwen is westmnl., 
spouwen westmnl. maar vooral brabants (Van Loey 1976, 69), het 
vrijwel overal voorkomende mnl. pret. spau, spouwen (resp. sing. 
en plur.) acht hij niet duidelijk te verklaren. De hollandse dialecten 
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[Y] spugen (3); 
[y] spuugt; 
<oe> spugen: <spoegen>, Zoet.wdb.; 
[-e-t tl ] spugen (3): [sp-e-ttlva], spuugde (3): [sp-e-ttlvda]; 
[a-t U] spugen (3): [spa-tUUa]; 
[o.u] spugen (3): [spo.uva]. 

1958 [y.] (vuur)spugende; 
[a.. u] spugen "spugen in gewone zin". 

1932/34 <i> sneeuwen (2); 
<eeu> sneeuwen (1, 3) . 

1895 <eeou> sneeuwen: <sneeoue>. 

-morfeemauslaut 

1979-81 [£.i] bij (SUbSt.)l) (1), bijen (subst.) (1), jij. hij (1,2,3, 
4), wij (1,2,4), vrije (adj.); 

[£'T i ] bij (subst.) (2), bijen (subst.) (2,3), bij (prep.) 
(1,2), jij. hij, mij (obj.) (1), vrijen (1,2), vrijt (3. 
sing.pres.), vrijde (1,2), gevrijd (1,2), vrij (adj.) 
(1,2), wij. zij (plur.); 

[£ ... i] hij (2); 
[al. i ] bij (subst.) (3), bij (prep.), jij (3), hij. mij (obj.) 

(3), wij (2,3,4), zij (plur.) (3), boerderij (4), maat
schappij (4), rij (4), rijtjes (4), vrij (adj.) (3), het
zij (4): [tSal. i] ; 

[al.ij] vrijen (3); 
[all] hij (1); 
[ali] hij (1,3); 
[a:-ti] mij (obj.) (2,4); 
[a. i ] hij (3), wij (3); 
[i] je (3): [i], bij (prep.) (.4): [bi]; 
[i. ] drie 2) ; 

[ a] jii, mij (obj.) (3), wij, zij. 
1958 [al. i] hij; 

[ali] bij. hij; 
[al. ] hij; 
[alj] hij; 
[al. I ] wij; 
[all] hij; 
[i] hij: [i]. jij; 
[a] jij, mij. wij. 

1932/34 <ij> bij (prep.) (1,3), hij. jij; 
<ai> bij (prep.) (2), hij (2); 
<ie> drie; 

hebben vanaf de 15e eeuw spoech. spogen. De wisseling g/w kan 
uit een laryngaal verklaard worden, zie hierv66r: wgm. e: negen 
(noot 3). 

1 ) Mnl. bie era) later gecontraheerd tot [i: ). De grondvorm is moeilijk 
eenduidig vast te stellen : Franck- Van Wijk oppert 3 mogelijkheden: 
a) cont1'8etie uit io/~o (eng. bee, ofri. be); b) niet samengetrokken 
fa in . sommige dialeeten; c) samenval van ia (uit e2 of eo) met i 
voor klinker (vrouwelijk suffix) of aan woordeinde . De gl'ondvorm 
is ggm. *bt- On eil'. Onions s. v . bee, Kluge s. v. Biene. 

2) De mannelijke vorm heeft i , de vrouwelijke ie. De grondvormen zijn 
hetzij wgm. t hetzij wg'm. ~a. 
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<i> jij (2): <i>; 
<e> jij (1,2), wij (1,2); 
<e> jij (3), wij (3). 

1895 <Cii> hij, wij. zij (plur.); 

-st/splsk 

<ui> 
<o.j> 
<ani> 

vrij; 
vrijer j 
vrijen. 

1979-81 [E.iJ Zijster (1); 
[E ... J.] Zijster (2,3). 

-ftlxt 

1979-81 [£.+i] vijftig; 
Cal. i] vijftig (4), tweeenvijftig (4); 
[I] Zieht (adj.). 

1958 [I] dieht. 

-n + s Iz 

1979-81 [1] 
[1] 
[I] 

Wgm. e
2 

-tid 

1958 

-slz 

[i] 
[i. ] 

1979-81 [i] 

-plb 

1979-81 [i] 
1932/34 <ie> 
1895 <ie> 

-flv 

1979-81 [i] 
1958 [i.] 

-k 

dinsdag (1) 1), Zoet. wdb. : <dingsdag>; 
dinsdag (2): [drns- ]; 
dinsdag (3): [dls-]. 

bieten(put) *; 
bieten. 
*lat.lnwd .. 

blies (1)*. 
*(2), (3) hebben zwak pret.. 

sZiep. 
sZiepen (2). 
sZiep*. 
*eveneens zwak pret. sZaapte. 

hief (1,2)*, brief. brieven, briefje. 
brief· 
*(3) zwak preL hefte. 

1958 [i. ] krieken (subst. "soort kers"). 

1) Het etymon is *tiwesna; de ontwikkeling is vOlgens Pijnenburg (142) 
als voIgt: eerst *ttsna-, vervolgens enerzijds brabants-oostvlaams 
disen - anderzijds met metathesis *tinse- / *tingse- resulterend in 
resp. dins- en ding-, dings-. 
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-x/y 

1979-81 [i] 
1895 <ie> 

-I 

spiegel. 
spiegel. 

1979-81 [i] viel*. 
1895 <ie> viel. 

*analogie naar reduplicerende ie-preterita, oorspr. 
redupl. ww. met pret. -vocal en : e - e. 

-r 

1979-81 [i:-r] 
[i. a] 

1958 [i. ] 
1895 <ie> 

-morfeemauslaut 

1958 [i] 
1932/34 <ie> 
1895 <ie> 

-I + alveoloar 

hier (1,2); 
hier (3). 
hier. 
hier. 

wie, die l ). 
wie, die (1,3). 
wie, die . 

1979-81 [i] hield* , hielden (4): [hiUa]. 
1895 <ie> hield: <hiel>. 

Wgm. eo 

-morfeemauslaut 

1979-81 [i] 
1932/34 <ie> 
1895 <ie> 

Wgrn. (j (-urn!.) 

-tid 

*analogie naar de reduplicerende ie-preterita. 

drie 2
) • 

drie. 
drie. 

1979-81 [a.] udem (1,2), (3): [a . sam], braden, brClCldt. braadde 
(1,2), gebraden (1,2) *, draad (1,2), draden (1,2), 
draadje (1,2), kwaad (1,3), kwader (1 , 3). kwaads Le 
(1 3), laLen ( 2,3 ) , (ploeg)maat, (ploeg)maten, straat 
(1), straten (1), zalar'dag (1,2); 

[a:] raden (1), raadt (1), raadde (1), geraden (1), straat 
(1), straten (1); 

[a.j] braden: [bra.jan ] (2), gebraden (2): [xabra.ja]; 
[a:j] raadt (3); 
[a.~ ] draad (3), draden (3), draadje (3), straten (2,3), 

straatje; 
[a:~] draad (1,3), raden (2), raadt (2), raadde (2), ge-

1) Die kan evenals drie teruggaan zowel op een vorm met wgrn. e 2 als 
met wgm. ea. 

2) Zie noot 2 bij wgm. i: drie. De wgm. vormen waren -i: masc., ea: 
fern. en -iu neutr. Cfr. Kluge en Franck-Van Wijk. 
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r aden ( 2) , straat (2,3), straten (3), zaterdag (3); 
[a. ~j] braden (3) [bra. ~j~J. braadt (3): [bra. ~jtJ. braadde 

(3). geb r aden (3): [x~bra.~jt], kwader (2); 
[a:~j] raden (3) : [ra :~ j~], raadde (3): [ra:~jd~]; 
[a.~] kwaad ( 2); 
[a. i ] gebraden (2), draad (2), laten (1); 
[a: i ] straat (3), straten (2). 

1958 [a .... ] laten, laat (3. sing.pres.), (aan)geraden: [-¥~ra.+j~l; 
1932/34 <aa, a>draad (1), draden(1): <draje>, draadje (1), laten (1), 

, praatte (1), straat (1), straten (1), straatje (1); 
<a> aten (3), draad (3), draden (3), draadje (3), laten 

(3). straat (3), straten (3), straatje (3); 
1895 <aa, a> draad, draden, draadje, straat, straten, straatje. 

- slz 

1979-81 

1932/34 

-plb 

1979-81 

1932/34 

1895 

-flv 
1979-81 

[a.] 

[a: ] 
[a. ~] 
[a. i ] 

[a: i ] 

<1> 
<a> 

*(1) zwak pret.. 

blaas (subst.) (1), blaasje (1,3), blaasde (2,3), Pa
sen (1); 
blaas (subst.) (2), blaasje (2); 
blazen (ww.) (3), blaast, geblazen (3), Pas en (2,3); 
blazen (ww.) (1,2), geblazen (1,2); 
blaas (subst.) (3). 
Pasen (1); 
Pasen (3). 

[a ] schaapje (1,3); 
[a.] schaapje (2), wapen (1), schaper* (1); 
[a .~] schaap (1,3), schapen, schaper (2,3)**; 
[a:] slapen (1,3), slaapt (1), geslapen (1,3); 
[a:~] slaapt (2,3), geslapen (2), wapen (2,3); 
[ a :~] slapen (2); 
[a . i] schaap (2). 
<aa, a> schaap (1), schapen (1), schaapje (1), slaap (subst.) 

, 
<a> 

(1,3), slapen (inf.) (1), slapen (ww. plur.) (1), ge
slapen (1), slaperig (1); 
(3): schaap, schapen, schaapje, slapen (inf.), slapen 
(ww . plur.), geslapen, slaperig; 

<aa, a> schaap, schapen, schaapje, slap en (inf.), geslapen, 
slaperig. 

[a. ] 
[a. ~] 
[a: ] 
[a: ~] 
[a. i ] 

[0. ~ ] 
[a. ~] 

*gebruikt dit niet vaak. 
**positief ais gebruikelijk aangemerkt. 

avond (1,3), klaver 1 ) (1,3), wafel (1), wafels (1); 
avond (2); 
wafel (2), wafels (2); 
wafel (3), wafels (3); 
tafel, tafels (1,3); 
tafels (2); 
klaver (2). 

1) mogeUjk ook uit wgm. ai. 
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1958 

1932/34 

1895 

-k 

[a. -'-] 
[a] 
<a> 
<~> 
<a> 

1979-81 [a.] 
[a: ] 
[a. ~] 
[a: ~] 
[a. ~ ] 

1895 <a> 

-x/y 

avond, (van)avond; 
avond [avat]. 
avond ; 
gaven. 
gaven; <gaffe>* . 
*analogische verkorting naar pret. sing .. 

haak (1), haken (1), haakje (1); 
braken (ww. plur. pret.) (2) 'doorbreken'; 
haak (2,3), haken (2,3), haakje (2,3); 
braken (ww.plur.pret.) (3); 
braken (ww.plur.pret.) (1). 
spraken; <sprakke>*. 
*analogische korte klinker naar pret. sing . . 

1979-81 [a . ) laag ( s u bst.) (1,3 ) , laag (ad j . ) (1 , 3) , ( 4) ; (tla . "fa 
?£ nt] "h et lage eind" (veldnaam); 

[a : ] vragen ( inf. ) (1 ) , vraag t (1 , 3), .gevraagd; (xavra: "fan ) ; 
[a . ~] laag ( s ubst.) (2), lagen (su bst.plur. ) ; 
[a : ~] laag ( subst.) , v ragen (inf . ) (2, 3), gevraagd; 

[xavra: ~xt], gl"aag 1) (1 3) ; 
[~>] laag (adj.) (2); 
Cal. ] vraagt (3. sing. pres.) (2); 
<aa> Het Laagt (landweg), Zoet. wdb .. 

1958 [a.~] graag. 
1932/34 <aa,a>(1); laag (adj.), vragen, vraagt, gevraagd; graag 

(1,3); 
<5.> (3); als (1) ; 
<a> graag (2). 

1895 <aa, a> laag, laagste, vragen, vraagt, vraagde*. gevraagd. 

-I 

1979-81 [a.] 
1958 [a .... ] 
1932/34 <aa> 

<~ 

-r 

1979-81 [a: ] 

[a: ~] 
[a:~ ) 
[aa) 
[e: 'or ) 

1958 [a .... ] 

[ a~] 

*het pret. is nog zwak. 

paal (1,2), paaltje (1 , 2). 
kralen, s traal t (3. sing. pres. ) . 
kwaal (1); 
kwaal (3). 

jaar (3), klaar (4), naar (1,3), zwaar. zwaarder. 
zwaarst; 
jaar (1), waren (ww.pret.plur.) (3); 
jaar (2) , waren (ww.pret.plur.) (1,2); 
naar (3); [na a] ; 
waar (adv.) (4). 
gevaarlijk, haar (subst.), jaar. maar 2), klaar*. waar 
(adv.), zwaar; 
maar. 

1) mogelijk met um!.; *gradig/*gradag. 
2) < ne + ware (opt.). 
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1932/34 <0.0., a> (1): jaar, jaren, jaartje, jarig, naar**, waar (adv.), 
(2): <Wa>; 

<t> (3): jaar, jaren, jaartje, jarig, naar; 
<0> klaar (2), naar (2): resp. <klor>, <noar>. 

1895 <0.0., a> haar (subst.), haren, jaar, jaren, jaartje, jarig. 
*lat.lnwd .. 
**( 1) ook <na>. 

-n 

1979-81 [ a:] maan (1,3); 
[ a:~] maan (2). 

1958 ( a .... ] tranen (ww.pres.plur.). 

-m 

1979-81 

1958 

[a. i ] 

[a] 
[a .... ] 
[a] 

kwamen (pret.plur.) (4)*; 
kwamen (4) (zie *). 
bramen; 

1932/34 <a> 
1895 <a> 

kwamen (zie *). 
namen: <nQIlU1\e>. 
kwamen, namen: resp. <kwamme>, <namme>. 

-w 

*naast vormen met korte klinker die analogisch zijn : 
[kuama], [kama], beide (4). 

1979-81 [a.] blauw (3)1), blauwer (3); 

1958 
1895 

-j 

1979-81 

1958 
1932/34 

1895 

[a. U ] flauw, flauwer, flauwst, paus (3); 
[a. ill ] blauwe, flauwe, paus (2), pauw; 
[a.~] pauw (3); 
[a. ~U] flauw; 
[a~U] blauwe (2,3); 
[a. u] blauw (1), blauwer (1), blauwe, paus (1), pauw (1); 
[a. iU ] blauw (2); 
[n' .U] blauwe (1). 
[a. U ] blauw, flauw. 
<au> blauw, paus. 

[a. i] draaien (1,3), draait (1), draaide (1); 
[a i ] gedraaid (1); 
[a. I ] gedraaid (2); 
[ a : j ] kraai (1, 2) ; 
[a. ~i] draaien (2), draait (2,3), draaide (2,3); 
[a:~j] kraai (3); 
[a .... i ] gedraaid (3). 
[ a .... j] gemaaid, naaien, gezaaid. 
<aj> (1): draaien, maaien, naaien, zaaien; 
<<ij> ( 3): draaien, kraai, maaien, naaien, zaaien; 
<aui> kraai (1). 
<uai>* draaien, kraai, maaien, naaien, zaaien. 

*"bijna" <oi>, vgl. de poging tot weergave van (1) 
uit 1932. 

1) De vormen met w zijn uit de casusvormen afkomstig. De nom. was 
bid. 
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-morfeemauslaut 

1979-81 [a : ] 

[;L] 
[a: ~] 

[a : ~ ] 
[a : ~) 
[a: i ] 

1958 [0. . ... ) 

g aan ( 1 ,2) , gaat 0 ), gegaan ( 1 , 2) , jaaL 1) (4), staan. 
(1 ), staa t (1 ) , ges taan (1,2), sloat ( 3); 
s/a ( 1. sing. pres .): [sla:] ( 1); 
gedaan, gaan, gaat, s loan (1 ,2 ) , s laa t ( 2) , s laan ( 2, 
3 ) staat ( 2,3), gestaan (3) ; 
gegaan (3): [xe¥a:~]; 
sloan (3); 
gedaan (1,2), gaat (2). 
gedaan. gaan (inf.), gaan (plur.), gaat. gegaan. 
staat; 

[0..] gaan; 
[0. ... ] gaan. 

1932/34 <0.0., o.>gaan 0,3), na (1), slaan (1), staan (1), staat (1), 
verstaat (1 , 3); 

<~> gaan (3), na (3), slaan (3), staan (3), staat (3); 
<n> gedaan (2) , gaan (1. plur.pres.) (2): <gn me>. 

1895 <0.0.> gaan (inf.), gaan (1. plur.pres.), gaat, staan, staat. 

-stlsplsk 

1979-81 [a.] 

-ft Ixt 
1979-81 [0.] 

1958 
1932/34 

[0,.] 
['0] 
[e] 
<0.> 
<0> 
<0.> 

1895 <0.> 

-I + alveolaar 

haast (subst.), haastig. 

bracht 0,2)*2). gebracht (1,2), dacht 2
) l gedacht, 

zacht; 
bracht (4), gebracht (4), brachten (4), dachten (4); 
bracht (3), gebracht (3). 
bracht, dacht. 
bracht, gebracht, zacht (aIle (3»; 
bracht (2), gebracht (1,2); 
gebracht (3) , zacht 0). 
bracht. gebracht. 
*volgens (2) zeggen ouderen nog weI [-broXt) maar 
zijzelf pertinent niet. 

1979-81 [a.] naald (1,3), naalden (1,3), naaldje 0,3); 
[a. i ] naald (2), naalden (2), naaldje (2). 

-n + tid 

1979-81 [a.] 
[a: ] 
[a: ~] 
[a: { ] 

maand, maanden 0,3); 
maanden, maandag (2,3); 
maand (2); 
maandag (1). 

1) jaat: gebruikt in de vorm [b£lj a: t): wei ja 't. Deze pronomina na 
ja en nee zijn in Vlaanderen meer gebruikelijk. efr. WNT VII, I, 
kolom 6. . 

2) De wgm. korte vocaal werd gerekt door / gelijktijdig met de "ing
veoonse" n- uitval voor spirant en viel samen met wgm. il. De ver
kor ting is secundair. Zie kaart en tekst voor het naast elkaar voor
komen van [ a. ) en [ oJ in ANKO I. 
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1932/34 <a.a.> maand (1); 
<6.> maand (3). 

Wgm. a (+uml.) 

-slz 

1979-81 

1958 

-X/y 

1979-81 

-Z 
1958 
1932/34 

1895 

-r 

1979-81 

[a: ] 
[a: ~] 
[a: i ] 

[ a. .... ] 

[a.] 

[1. ] 
<a.> 
<6.> 
<a.> 

[a.] 

kaas (2); 
kaas (1); 
kaas (3). 
kaas. 

traag. 

hieZ l
) • 

zalig 2
) (1); 

zalig (3). 
zaZig. 

haring (2); 
[a: J haring (1 , 3), schaar (3); 
[a. i J schaar (2) ; 
fa: ' ] schaar (1) . 

1932/34 <a.> haring (1) , schaar (1) ; 
<6.> haring (3), schaar (3). 

-j 

1979-81 [a :] taaie (1,3), taai; 
[a: ~] taai (1,3), taaie (2). 

-r + tid 

1979-81 [a:] maart. 
1958 [a. .... ] maart. 

Wgm. 0 (-uml.) 

-tid 

1979-81 [u] bZoeden, bloedt, bZoedde, gebZoed, goed, goede, hoed 
(subst.), hoeden (subst.), moeder, moeten, moet (3. 
sing. pres.) , gemoeten, roede, voet, voeten , voetje 
(1) ; 

[u. ) moeder; 
[u.,.] broers (1); 
[u:] broer (3)3); 
[u:~] broer (2), broers (2); 

l) < XuX il - < Xc'inX il -. Met typisch ingveoonse umlaut van lange klinker 
d (cfr. De Vries s.v. hieL). Voor bespreking zie Kloeke 1950, 151. 

2 ) zaZig is bij uitstek een woord uit de religieuze sfeer. 
3) De umlautsvormen in oostelijke dialecten hebben de casusvormen 

met umlautsfactor gegeneraliseerd. 
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1958 

1932/34 

1895 

-slz 

[UTa] 
[u. o ] 
[u ... ] 
[u ~ ] 
[tt ] 
[u ... ] 
[u] 
[0] 
[u] 
[u. ] 

[u] 
[oj 
<oe> 

<0> 
<oe> 

1979-81 [u] 

-plb 

1979-81 [uJ 
1958 [u.] 
1895 <oe> 

<00> 

-k 
1979-81 [uJ 

rUT J 
1895 <oe> 

-X/y 

1979-81 [u] 

[u~ ] 

1895 <oe> 

-I 

broer (1); 
broer (3); 
hoed (subst.) (1); 
hoed (subst.) (2,3), hoedje (2), voetje (2,3); 
hoedje (1,3); 
moeten (3), moet (3. sing.pres.) (3), gemoeten (3); 
moet (3. sing.pres.) (3); 
moet (3. sing.pres.) (1,3). 
goed, moet (3. sing.pres.); 
bloed, broer, goed, goede, hoed, roede: [ru.l 'land
maat', voer (subst.) 'veevoeder'; 
moet (2. sing.pres.); 
moet (2. sing.pres.): [mo ja], moet (3. sing.pres.). 
broer, goed (1,3), moet (3. sing.pres.) (3), moeten 
(plur.) (3), moeder; 
moet: <mot> (1,2), moeten: <motte> (1,2). 
broer, goede, moeder, hoeden (subst.plur.), voet*, 
voeten, voetje. 
*meestal voor voet: been. 

moes. 

roepen, roept, geroepen. 
geroepen. 
roepen, geroepen; 
geroepen. 

broek, broeken, doek (1,3), doeken, doekje (1,3), 
hoekl}, vloek 2

}, vloeken (subst.plur.); 
doek (2), doekje (2). 
boek(weit) . 

droeg (1,3), sloeg, vroeg (pret.), ploeg (werktuig) 
(1,2), ploegen (id.) (1,2), ploeg ('team,)3) (1,2), 
ploegen (id.) (1,2); 
ploeg (werktuig) (3), ploegen (id.) (3), ploeg ('team') 
(3); 
droeg, droege (plur.), gedroegen ~}, gesloegen 4). 

1979-81 [uJ koel (3), stoel (1,3), stoelen (1,2), stoeltje (1,2), 
voelen; 

[u.] stoel (2); 
rUT] stoel (2,3), stoelen (3), stoeltje (3); 

l} Ablautend met a. 
2) Postverbale uit oorspr. reduplicerend ww. vloeken. 
3) Verbaalnomen bij plegen. 
4) Analogie naar pret. droeg, droegen, sloeg en sloegen. 
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1958 

-n 

[uu ] 
[u. ] 

1979-81 [u] 
[UT] 
[U i ] 
[uTi] 
[UT ~] 

1958 [u.] 
1895 <oe> 

-m 

1979-81 
1958 
1895 

-; 
1979-81 

1958 
1895 

[u] 
[u. ] 
<0> 

[uj] 
[uTj] 
[0 .... ] 
[u. j] 
<oe> 
<00> 

-morfeemauslaut 

koel (1,2). 
(padde)stoel, zoe!. 

schoen 1
) (1,3), schoenen (1,3), schoentje (3); 

schoenen (2); 
schoentje (1); 
schoentje (2); 
schoen (2). 
to en (tertijd) . 
toen: <toe>. 

bloem, bloempje, noemen. 
bloemen. 
bloem, bloemen, bloemetjes, verdoemen: <blom>, <blom-
me>, <blommetjies>, <verdomme>. 

bloeien, bloeit (1,2), bloeide, gebloeid; 
bloeit (3); 
moeilijk (4). 
groeien. 
bloeien: <bloeie>; 
bloeien: <blooje>. 

1979-81 [u] doen (inf.), doe (1. sing.pres.), doet, doen (plur.), 
koe, koeien (1,2), Koetje (2); 

[u. ] koeien (3); 
[uj ] koe (3); 
[ u~ ] Koetje (3); 
[u] Koetje (1). 

1958 [u] doe (imperat.), doen (plur.) (ook [dune]); 
[u. J doen (plur.), doet (1. sing. pres. ), koe, koeien. 

1932/34 <oe> doe, doen, hoe 2 ), koeien; 
<00,0> Z0 3). 

1895 <oe> bloeien; 
<00> bloeien: <blooje>. 

-st Isp 15k 

1979-81 [u] 
[u ~ ... ] 

hoesten, moest 4 ) (1,2); 
moest (3)*; 

1) Oorspr. plur. van schoe, daarnaast in andere dialecten vormen 
waarvan het stammorfeem uitgaat op -X-, bewaard in de nominatief 
(Franck-Van Wijk). 

2 ) < *hwO. 
3) < *swo er is ablaut met a, cfr. ofri. sa, so; deze ablaut bestaat 

reeds voorgermaans : olat. suad versus gr. *o:pos;: ok (Kluge s.v. 
so) . 

4) De oorspronkelijke vorm is *mossa, Schonfeld 176, de t is analogisch 
naar dorst (ww.): mnl. moeste. 
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1958 

-(tlxt 

1979-81 
1895 

-n + tid 

1979-81 
1895 

-n + slz 

1979-81 

[0] 
[0] 

[0] , 
<0> 

[u] 
<0> 

[li] 
[t) 

Wgm. () (+uml.) 

-tid 

moest (2,4): [mos], [most], moesten (4). 
moest: [mos], [most]. 
*informant wijst [u] zeer beslist af. 

zocht. gezocht. 
zocht, gezocht. 

stond l
), stonden 2

) (4): [stuTJa]. 
stond: <stong>. 

woensdag 3 ) (1,3); 
woensdag (2). 

1979-81 [u] moe. moeer. moest (superl. v. moe), zoet. zoeter. 
zoetst. 

1958 [u. ] 
1932/34 <oe> 

<oe> 
1895 <oe> 

<eu> 

-(Iv 

1979-81 [u] 
1895 <oe> 

-k 

moe. 
moe (1,2); 
moe (3): <moej>. 
moe: <moeje>; 
bleu') . 

proeven. 
bedroefd. 

1979-81 [u] zoeken. zoekt; 
[¢.] beuk (1,3), beuke(nootje) (1,3); 
[¢'Ti]beuk (2), beuke(nootje) (2). 

1958 [¢] beuke(hout); 
[u] zoeken. 

l) met verkorte 0, de n is analogisch naar de morfeemstructuur van 
staan, men zou verwachten stoet. 

2) ra is velarisatie van n en d: (3) hoort nog wei [stura], en [stITJ] 
(de vormen in (4»; (4) heeft daarnaast r sturak] aan zinseinde 3. 
pel's. plur. pret. , doch ook [stun J. [stl IJ J is naar ging gevormd, 
dat zelf weer pret. gong kent naast ging (naar stong), althans nog 
in 1932 (1,2). 

3) De vormen zonder umlaut kunnen zowel teruggaan op *wodanes- ais 
op *wodines- omdat door de syncope wet van Sievers de umlauts
factor verdwenen is v66r de werking van umlaut; daarentegen gaan 
de vormen met umlaut terug op *wodines- (zie Pijnenburg 1980, 151 
en 164). De zuidoostelijke vormen met g- anlaut gaan terug op een 
ander etymon: *godines- (Pijnenburg, 165). 

It) De umlautsvorm wordt toegeschreven aan oostelijke dialecten 
(Franck-Van Wijk; De Vries). 
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1895 <eu> beuk; 
<oe> zoeken. zoekt. 

-x/y 

1979-81 [u] voegen. vroeg. vroeger. (4): [vruarl. vroegst. ge
noeg (2.3); 

1958 

1932/34 

-r 

1979-81 

-n 
1979-81 
1958 
1895 

Wgm. u 
-tid 

[u~ ] 
[u. ] 
[ ::l] 
<oe> 
<0> 

[u!.,.] 
[¢ . .,.] 

[u] 
[u. ] 
<oe> 

genoeg (1). 
vroege; 
genoeg. 
genoeg (3); 
genoeg: <genog> (1. 2) • 

roeren; 
voeren (4) 'vervoeren'. 

groen. groener. groenst (1,2). 
groen. 
groen. 

1979-81 [reoY] luiden 1
) (2), ruit (1.3), ruitje (1,3), sluit (3. sing. 

pres.). uit (1), (voor)uit; 
[re • .,.] ruit (2); 
[ee.~j] ruitje (2); 
[ee • .,.Y] buiten 2

), lui den (1,3), sluiten 3
), uit (2); 

[e:. i +I] schuH (4), schuitje (4). 
1958 [ee. i ] krui(wagen); 

[re. I ] buiten, luidt (3. sing.pres.), uit; 
[eel] uit; 
[ee. j] luiden: [lee. ja], kruien; 
[ee] uit; 
<oe> kroetje (trappen), Zoet. wdb. 4). 

1932/34 <ui> uit. 
1895 <ui> bruid, uit. 

-slz 

1979-81 [eeoY] bUiss) (2), duizend, huis, huizen (1), huisje 
muis (1,3), muizen, muisje (1,3), thuis (1,2); 

[eeY ] muisje (2); 
[re. i ] buis (1), buisje; 
[ee ... y] muis (2); 
[ee .... Y] huis (2,3), huizen (2,3,), huisje (2,3,4,), 

[hce • .,.Ysi] ; 

(1) , 

(4) : 

1) os., ofr. hebben vormen die terug kunnen gaan op wgm. u + uml.. 
2) contractie van bi en Cttan. 
3) de nhd. vorm schliessen gaat terug op wgm. eo met a-umlaut. 
4) Wrs. samenhangend met kruien, mnl. crQden, 'stoten, kruien'·(De 

Vries). 
5) fr.lnwd., fro ui. 

74 



[y] (drie)duizend, (tien)duizend, (vijf)duizend, (vijfen-

1958 
1932/34 
1895 

-plb 

twin tig) duizend *. 
[re. I ] huis, kruisen 1) (subst. plur. ). 
<ui> huis, huizen. 
<ui> duizend, muis, muizen, muisje: <muizie>; 
<ui>** huis, huizen, huisje: <huizie>; 
<u> duizend: <duzend>. 

*alle in samenstellingen dus. 
**"zweemend naar eu" dus wrseh.: [¢ . .,. ~ I ] • 

1979-81 [re.Y] kuip (1) 2), kruipte (2) 3); 

[re ... Y ] kuip (2); 

-(Iv 

[re • .,.Y] kuip (3), kruipen, kruipt, zuipen (4); 
<ui> < (weg) kruipie> 'verstoppertje', Zoet. wdb .. 

1979-81 [re. i ] duif (1,3), duiven (1,3), dUifie (1,3); 
[re. T i ] duif (2), duiven (2), duifje (2). 

-k 

1979-81 [re . i ] buik (1), buikje (1,2); 
[re . .,.i] buik (2), kruik (4); 
[re .:.') gebruiken (1,3); 
[re . .,.y] buik (3), buikje (3); 
[re. ti ] gebruiken (2). 

1895 <ui> buik*, gebruiken*. 
*"zweemendnaareu", dus mogelijk [E.~·til, efr. hier
vaar, positie voor -tId: schuit (4). 

-X/y 

1979-81 [re.Y] zUigen, zuigt. 

-I 

1979-81 [re. y] Uil4) (1,2), uilen (1,3), uiltje, vuile vuiler (1); 
[ re 0 ti ] uilen (2); 
[re: ti ] uil (3); 
[re."] vuil, vuile (1,2), vuiler (2,3), vuilst; 
[!<SOT Y ] vuil (4); 
<ui> guil 'vervelende jongen' Zoet. wdb .. 

1 ) lat.lnwd., reeds ontleend 8e/ge eeuw. 
2) vroeg lat.lnwd .. 
3) in andere talen en dialeeten gaan de vormen terug op wgm. eo, zo 

oe. , ofri 0, os. en ono. efr. Onions s. v. creep: grm. *kreupan, 
*k "a up , *krupun, *krupanaz. Deze zelfde altern an tie a - iu doet 
zieh ook voor bij schuiven. ruiken waarvan het standaardtalige 
doublet rieken - ruiken laatstelijk besproken is door Van Bree (1977. 
316) (hoewel hij analogie· niet uitsluH), en buigen; deze worden 
hierna verder behandeld onder wgm. iu. Als men afziet van ana
logie dan is er dus een ablautsverband tussen Q- , iu en de Ii van 
kreupel (wgm. it + urn!.). 

4 ) U < *uwwalOn, in andere talen bestaan vormen met umlautsfactor: 
< *uwwilon, het zijn verkleinwoorden bij *uwwon; Kluge s. v. Eule. 
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-r 

1979-81 [u: T ] boer; 
[yo] uur1), muur2) (1,3), muren (2), zure (adj.) (1,3); 
[y. ] muren (1,3), muurtje; 
[Y: T] muur (2), schuur, zuur (1,3), zure (1); 
[Y' Ta ] zuur (2), zure (2). 

1958 [u. ] boer ; 
[yo ) uur, zuur. 

1932/34 <~> boere.n (5); 
<oe> boeren (1,2). 

1895 <uu> schuur, schuurtje, uur, zuur. 

-n 

1979-81 [CE.Y] bruin, bruine (1,2) , bruiner (1,3) (3) : [brCE.Yndar], 
bruinst (2,3); 

[re. Y] bruinst (1): [brre.Yst]; 
[CETY] bruine (3). 

1932/34 <ui> bruine. 
1895 <ui> kruin. 

-m 
1979-81 [CE.i] duim (1), duimpje (1); 

lCE.Ti] duim (2,3), duimpje (2,3); 

-w 
1979-81 

1958 
1932/34 

1895 

<u> kruimels: <krUll\ll\els>* Zoet. wdb .. 

[a. ~] 
[a. ~ ] 
[a. iU ] 

[a.~U] 

[a. u] 
[aU] 
[a.~U] 

[a. U ] 

[yu] 
[y] 

<oe> 
[a. U ] 

<au> 
<ou> 
<ou> 
<oe> 

*met secondaire verkorting uit wrsch. : [¢'Tii ] of 
[CE.i]3). 

bouwen (3), bouwt (3), bouwde (3), gebouwd (3); 
bouwen (3), bouwt (3), bouwde (3), gebouwd (3); 
bouwen (1), bouwt (1), bouwde (1), gebouwd (1); 
douwde (3); 
douwt (3); 
gedouwd (3); 
douwen (3); 
bouwen (2), bouwt (2), bouwde (2), gebouwd (2); 
ruw (2); 
douwen (1,2), douwt (1,2), douwde (1,2), gedouwd 
(1,2), schuw, schuwer, schuwst; 
kluwen: <kloen>4), «op)kloene> (ww.), Zoet.wdb .. 
bouwen, douwen, (waar)schuwen. 
bouwen (2); 
bouwen (1,3). 
douwen, stouwen, schuwen, (waar)schuwen; 
kluwen: <kloen>. 

1) lat.lnwd.: lat. hljra, via ofra. (h)ore. 
2) lat.lnwd.: lat. murus. 
3) cfr. de verkortende factor m in bloem, verdoemen (zie Wgm. 0). 
4) < klouwen, cfr. scholder > schouder > schouwer > schoer 'schou

der'. 
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-i 

1979-81 <00> knoeien: <knooie>l), Zoet.wdb .. 

-morfeemaus lout 

1979-81 

1958 

[aU] 
[y] 
[re. I ] 

[reo j] 

nu (2); 
nu. 
krui(wagen) *; 
kruien*. 
*zie ook onder -t / d: kroetje. 

- st/sp/sk 

1979-81 [re. y ] luisteren. 

Wgm. u (+uml.) 

-n 

1979-81 [re.Y] schuin2) (1,2). 

-st/sp/sk 

1979-81 [re. y ] vuist 3) (1); 
[rey.] vuist (2,3). 

-n + CC 

1979-81 '" '" schuins (3): [SXre.Ys]. 

Wgm. au (-uml.) 

-tid 
1979-81 braden (3), pootje; [0. ] 

[o.U] brood (2), groat (1), grater (1), grootst (1), poot") 
(1), sloat (pret.); 

[0.' u] brood (1), groat (1), grote, rode, sloat (pret.) (2), 
schoot (pret.); 

1) Voorlopig bij wgm. Ii genomen O. g. V. de veronderstelling van De 
Vries: *knujan. Knoeien is laat geattesteerd, maar blijkens de door 
ndl. kolonisten rond Dantzig meegebrachte vorm knojen al ouder. 
De vorm knooien is voornarnelijk oostelijk: Groningen, Drente, Over
ijssel, Achterhoek, Veluwe, Betuwe en Bommelerwaard en enkele 
plaatsen in Limburg. Het oe. kent: naast cnu(w)ian de ablautsvorm 
cneowian (Holthausen S. v .) cfr. de afwisseling in de II. sterke wW. 
u - eo /iu. Mogelijk gaat dus knooien op een derde ablautsvorm, 
wgm. au, terug, die we bij de II. klasse in de 2e categorie aan
treffen. De door Van Schothorst gegeven fonetische vorm [kno' jan 1 
(p. 156) past het best bij deze wgm. au, tie zijn overzicht bIz. 58 
en bIz. 59. Gebleven wgm. 5 vindt men verdeI' uitsluitend in enkele 
plaatsen langs de kust en in Delfland: kookje 'koekje', niet in het 
centrale deel van Holland. De representaties van wgm. 5 zijn bij 
Van Schothorst geen van alle [0'], 

2) Franck-Van Wijk: *skun(i)a, of anders *skl;J.)tna; mogelijkook w grn. iu. 
3) Franck-Van Wijk reconstrueert *fUxsti- < *fu!Jxsti-, De Vries daar

entegen reconstl'ueert < *funsti. 
") substraatwoord: pauta-. 
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[O.T· U ] brood (2,3), broden (2), broodje (2,3); 
[O;Hi] groot (2,3), groter (2,3), grootst (2,3); 
[o.~U] poot (2); 
[o.~] rood (2,3); 
[o.+j] roder (2,3): [ro.' jer]; 
[0. ~U] poot (3), grote (4); 
[u .... •u ] rood (1), roder (1), roodst (1); 
[u. U ] brood (1), sloot (pret.sing.) (1); 
[u. ] broden (1), broodje (1); 
[-e. u ] kloten (uitroep) (4). 

1958 [o.U] blote, dood, grote; 
[o.e] brood. 

1932/34 <00,0> brood, dood, groot, groter, rode: <rooie> (1), <roje> 
(3) ; 

<8> rode: <r8je>. 
1895 <00> groot, rode, stoten; 

<au> groot, rode. 

-s/z 

1979-81 [0.'1%] doos 1
) (1,3), doosje (1,3); 

[o.U] koos (pret.) (1), roosje (1) ; 
[0. ~u] koos (pret.) (2,3); 

1958 
1932/34 
1895 

-p/b 

[o.U)] roos (1); 
[ o.+U] doos (2); 
[0.~'I%] roosl) (2), roosje (2); 
[o.+U] roos (3), roosje (3). 
[o.U] rozen. 
<0> boze (1). 
<00> roos, roosje: <roozie>. 

1979-81 [o.U] kopen (1,2), koopt (1,2), lopen, loopt (2), gelopen 
(1,3) ; 

[0. ~U] hoop ('berg') (4), kopen (3), koopt (3), gelopen (2), 
lop en (4), kropen (4); 

[o.·U] kroop (pret.) (1), verzopen (pret.) (4); 
[0.+] kroop (3); 
[O.T+ U ] hoop ('berg') (2,3), hopen (plur.) ('berg') (2,3); 
[o++U] hoopje ('berg') (2,3); 
[0.] loopt (1,3), kropen (4), hoop ('berg') (4), (post)

loper (4); 
[u. U ] hoop ('berg') (1); 
[uU] hop en (plur.) ('berg') (1), hoopje ('berg') (1). 

1958 [o.U] lopen, loopt, loop(oren). hoop ('berg'). 
1932/34 <00> gelopen, verkopen; 

<0> gelopen, verkopen. 

1) doos en roos gaan resp. terug op gr.-lat. dosis, r<'5sa; deze korte 
<'5 is bij ontlening in het germaans verlengd en samengevallen met 
gm.o < au, cfr. Van der Meer (1927, 44) die dit proces ook voor 
school, troon en toon laat gelden. Daarnaast zijn er gevallen "met 
gerekte 0 in de dialecten: Franck-Van Wijk citeert Maastricht, 
Noord-Brabant, Goeree met 0, waartegenover nederbetuws met 0 
uit au (s.v. school). 
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1895 <00> lopen, gelopen. 

-flv 
1979-81 

1895 

-k 
1979-81 

1958 
1932/34 

1895 

-x/y 

[o.U] door (2); 
[ o.~+~] door (3), dover (3), doorst (3); 
[o.+U] dover (2); 
[u.+U ] door (1), doorst (1). 
<00> door. 

[0. +U] 
[o~U] 

[o •• ~] 
[u." U] 
[u. ] 
[o.U] 
<0> 
<00> 
<00> 
<au> 

ook, Spook 1 ); 

ook (4); 
rook (2,3); 
rook (1); 
ook (4). 
ook. 
ook (1): <ok>; 
ook (2,3). 
rook, roken; 
rook, roken. 

1979-81 [o.u] boog (pret.) (1), hoog (2), hoger (2), hoogst (2), 
hoge (1), ogen (1), oogje (1), spoog (1), vloog (1), 
woog (1); 

[ o . ~U ] boog (pret. ) (3); 
[ o.~~ ] spoog (2,3 ); 
[0. ~U ~] vloog (2); 
[0. ~+~ ] woog (2); 
[o.+u] hoge (2,3); 
[o." u ] hoge (1,3), oog (1), ogen (2), vloog (3), woog (3), 

zoog; 
[o. ( U] oog (3), ogen (3), oogst 2 ) (3); 
[a.~] hoge (3); 
[aiU] oogst (1); 
[-e. U ] oogst (2,3); 
[O.TU ] oogst ( 1); 
[ 0 • .,. ~] oog (2); 
[o.,.+U] ogen (2), oogst (2); 
[o . ,.+ U] oogje (2); 
[u.+ U] hoog ( 1 , 3). hoger ( 3), hoogst (1, 3) ; 
[u. U ] hoger (1) ; 
[0 .] oogie (3 ) , ogen (1) , vloog ( 4) . 

1958 [o.U] ogen; . 
[0.] oogst. 

1932/34 <oo,o>ogen(blikje). hoog, hoger (1,3); 
<8> hoger (2). 

1) er zijn dialectvormen met verlengde 0 (zeldzaam vlgs. Van Haeringen 
Suppl. s.v. spoken), wrsch. ontleningen. Andere dialectvormen 
wijzen op 0 uit wgm. au, naast vormen met wgm. 0 (Van Haeringen 
ibid.) . 

2) lat.lnwd.: augustus; de zeeuws-vlaamse oest-vormen, mnl. oest 
gaan terug op ofr. aoust dat < vulg.lat. augustus afkomstig is. 
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1895 <00> boog (pret.), hoog. loog (pret.), oog, oogje; 

-r 
1979-81 

1958 
1932/34 
1895 

-n 

<au> hoog. oog. oogje. 

[o.a] oor (3); 
[u: ] oor (1) , oortje (1,3); 
[u: +] oor (2), oortje (2) ; 
[O:T] vroor (pret. ). 
[0. ] oren. 
<00, 0> oren. 
<00> oor; 
<au> oor. 

1979-81 [0.] boon (2), bonen (2), boontje (2), bonen (4); 
[o.u] bonen (3), boontje (3); 

-m 

1979-81 

1958 

1932/34 
1895 

-w 

[O.T] boontje (1); 
[O.TU] boon (1), bonen (2); 
[u. a] boon. 

[0. ] 

[0: ] 
[o.U] 

[0.::J] 
[o~U] 

[0. ~U] 
[0. H:i] 

[o .... U] 
[E. ~ 'Ii] 
[u. i ] 
<00> 
[o.a] 
loa] 
[o.u] 
<00> 
<00> 

boom (l), bomen (2), boompje (1), boomgaard (4): 
[boo yar]; 
boom (2); 
boom (3), bomen (l), dromen (inf.) (1), droom t (l), 
droomde (1), gedroomd (1); 
boompje (2); 
droomde (3), gedroomd (3); 
boom (3), bomen (3), boompje (3); 
dromen (2,3), droomt (2,3), droomde (2), gedroomd 
(2); 
boom (1); 
boom (2); 
boom (4); 
bomen: <booms en> 'spoorbomen' Zoet. wdb .. 
boompje. boom(gaard): [bo.ayart]; 
boom; 
boom. 
boompjes. 
droom (subst. sing. ), dromen (subst. plur. ), dromen 
(ww.). 

1979-81 [a.ul mouw. mouwtje. rauw 1
); 

1958 [ a. U] benauwd 'beklemd'; 
1895 <aau> nauw 2) • 

-morfeemauslaut 

1979-81 [o.w] stro (1,2); 
[0.] strootje (2,3), zo (4); 
[o.U] strootje (l), vlo (l,2); 

1) au < -dwa-/-awa-. 
2) au < *Xnawwa-. 
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[o.j] vlooien (1); 
[o."j] vlooien (2); 
[0. ~ T w] s tro (3); 
[0. ~T] strootje (3); 
[::l •• j] vlo (3), vlooien (3). 

1958 [0] zo; 
[0. 0 ] zoo 

1932/34 <00,0> zo. 

-stlsplsk 

1979-81 [o.U] oosten, klooster; 
[o._U] rooster (2,3); 
[ u.~] rooster (1). 

-ftlx t 

1979-81 [::l] 
[::l~] 
[o.U] 
[u. U ] 

1958 [::l ] 
[o .U] 

kocht 1 ) (1), gekocht (1); 
kocht (3), gekocht (3); 
hoofd (2,3); 
hoofd (1). 
kocht; 
hoofd. 

Wgm. au (+uml.) 

-plb 

1979-81 

1958 

-flv 
1979-81 

1958 
1932/34 
1895 

-x/y 

[o.U] 
[0. ~u] 
[0.4 U] 
[0. 0] 
loa] 
[o.U] 

[0. ] 
[o.U] 
[O.TU] 
[o.u] 
<00> 
<00> 

1979-81 [o.U] 

1958 
1932/34 
1895 

-I 

[0" U] 
[o.a] 
<0> 
<00> 

dopen (1); 
dopen (3); 
dopen (2). 
dopen, slopen; 
doop(kleed) ; 
gedoop t, doop 'jus'. 

gelooft (1), geloof (1. sing.pres.) (4); 
geloofde (1,3), gelooft (3); 
geloven, geloofd, gelooft (2), geloofde (2). 
geloof (1. sing.pres.). 
geloof (1. sing. pres.). 
geloven. 

droog (2), droger (2), droogst (2); 
droog (1,3), droger (1,3), droogst (1,3), 
droog. 
droge. 
droog. 

1979-81 [O.T"] kool ("groente") (2,3); 
[u. ~u 1 kool ("groente") (1); 
[u~· 1 kool ("groente") (3). 

1) zeer vroege verkorting. 

droge. 
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1895 <00> kool ("rode"); 
<o.u> kool ("rode"). 

- r 
1979-81 [u: ] 

[u.] 
[u:+ ] 
rOTa ] 
[o:a ] 

horen (ww.), hoort (3. sing.pres.) (3), hoorde (2); 
hoort; 
hoorde (1); 
hoort (3); 
hoort (3). 

1932/34 <00> 
1895 <00> 

<o.u> 

hoort. 
horen; 
horen. 

-n 

1979-81 [0.] schoonst (1,3) ; 
[o.U] schoon (1,3), schoner (1,3), schoon (4); 
[ 0.~'Ii] schoon (2), schoner (2); 
[ O'T~'Ii] schoonst (2). 

1895 <00> schoon; 

-w 

1979-81 
1958 

<o.u> schoon. 

[a. U ] vrouw (1,2)1). 
[a.. U] vrouw; 
[o.. UW ] vrouw. 

1932/34 <ou> vrouw . 
1895 <ou> vrouw . 

-i 
1979-81 [0.] str ooien; 

[0: j] hooi (2); 
[0.4'1i] dooien (1,2); 
[O'Tj] dooien (3) ; 
[u~ij] hooi (1,3); 
<ui> strooien ("zout strooien"), opstrooien ('van stro voor

zien') ; 
[u.-<i] gooit (4), hooi (4), mooiste (4). 

1958 [o.Uj] gooien ; 
[0. a] hooi. 

1932/34 <0> mooie (1); 
<8> mooie (2), hooiland (2). 

1895 <00> dooien; 
<o.uwj> dooien; 
<ooi> hooi; 
<eui> strooien. 

Wgm. oi (-uml.) 

-tid 

1979-81 [e. i ] kleed (1,3), kleden (1,3), kleedje, heet (adj.), heter, 

1 ) wrseh. leenwoord uit ohd .. De oorspr. nedl. vorm zou vrooi heb
ben moeten luiden, efr. vroon, de mase. vorm, efr. Franck-Van 
Wijk s. v. vrouw en vroon. 

82 



1958 

1932/34 
1895 

-slz 

[I :.,. J 
[e. ] 
[E.iJ 
[E . .,.iJ 

[ 0. ~ J 
[ o.'l] 
[0. ~I] 
<ie> 
[e. j J 
[e. I] 

[o.J 
<ee> 
<o.j> 
<o.i> 
<ie> 

1979-81 [e. J 
[e.iJ 

-plb 

1979-81 [e. J 
[e.iJ 
[e. I] 
<ie> 

1932/34 <ee> 

-flv 

heetst (2,3), heette (preL), reed (pret.), scheidde 
(3), gescheiden (3), weet (3. sing.pres.); 
breed; 
beet (pret.) (1,3), heten, heet (3. sing.pres.), ge
heten, scheidde (2), gescheiden (2); 
kleren (3); 
breder, breedst, kleed (2), kleden (2), heetst (1); 
scheidde (1); 
scheiden, scheidt (3. sing.pres.), scheidde (3), ge
scheiden (1,3); 
ladder (2)1); 
ladder (1,3); 
(gek)heid (4), (veilig)heid (4); 
heet (3. sing.pres.) ZoeLwdb .. 
brede: [bre.ja]; 
breedste: [bre.Ista], hete (adj.), weet (1. sing. 
pres.) ; 
ladder. 
heet (adj.). 
uitgescheiden: <uitgescho.je>; 
beide, leiden, scheiden; 
heten: <hiete>, heette: <hiette>. 

mees (1); 
mees (2,3). 

streep, strepen (subst.plur.), streepje; 
zeep (1,2); 
zeep (.3); 
zweep 2), Zoet. wdb .. 
zeep. 

1979-81 [e. i ] bleef, scheef (1,3), scheve; 
[e.] scheef (2); 

1) ladder is een ingveonisme dat het tot de standaardtaal heeft ge
bracht. 

2) Bij wgm . e < r in open lettergreep is 81 opgemerkt dat de vormen 
met ie veeleer gerekend moeten worden lot wgm. ai. Het betreft 
woorden als been. hiel, deek, steen , zeeZ. zweep, eer, meeuw, 
twee. dreigen , weinig (Van Hlleringen 1921, 270), waarbij door hem 
ie < e < ai als reeds gefrankiseerd noordhoJlands gezien wordt, 
omdat er e < d en e < at met sls in het fries zijn samengevallen 
(Van Haeringen 1921, 273). De vernauwing tot ie is aan het hoUands 
dialect eigen (Van Haeringen 1923, 267) . Chronologisch gezien is 
het ook pas een latere ontwikkeling (Blok 1959, 16). Daan wijst in 
nav·olging van Van Loey (ANKO II, 55 , 60) op de positionele split
sing bij ofri. ai: vool' i, j en dentaal > e, overigens > a. De e's 
([ ea]) worden naderhand in Holland, Friesland en Drente vernauwd 
tot ria ) (ANKO U. 57). 
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[a.] klaver 1 ) (1,3); 
[u.~] klaver (2). 

1895 <ee> bleef. 

-k 

1979-81 

1895 

-X/y 

1979-81 

-I 

1979-81 

1958 

1895 

-r 

[e. ] 
[e. i ] 
[e.1) 
[e. T

i ] 
[E .... i] 
[a. ] 
[a. ~] 
<ei> 

[e.i ] 
[e. ] 
[E.i] 
[ETi] 
[E. I] 

[e. i ] 
[e.-r i ] 
[e. T

a ] 
[e. U ] 

[e. ] 
[ I ] 

[E.i] 
[e. ] 
[1. ] 
<ee> 

<ui> 

bleekst, (was)bleek (subst.) (1,3); 
bleek (adj.) (3), bIeker, (was)bleek (subst.) (2); 
keek; 
bleek (adj.) (1,2); 
bleek (adj.) (3); 
spaak 2) (1); 
spaak (2,3). 
bleek. bleken (ww.), teken (subst.). 

deeg (2,3), kreeg, zweeg; 
deeg (1); 
eigen (1, 2) ; 
eigen (3); 
eigenlijk (4): [E.1yalak], [E.1jalak], [E.1lak]. 

dee I (1), deeltje (2), he Ie ; 
dee I (2); 
deel (3), deeltje (3); 
heel; 
deeltje (1), heel (4); 
heel (4), hele (4), hele(maal) (4), <hil> 'heel', 'ge
sloten van karakter' Zoet. wdb. ; 
heilig. 
hele; 
heel. 
deel (subst . sing. ) * , delen (subst. plur. ) *. delen 
(ww.)*; 
heilig. 
*meest met harde I. 

1979-81 [e. T ] beer ('manl.varken') (1), beren ('id.' plur.) (3), 
heren (1); 

[e. T
9 ] heer (1); 

1) met "ingveoonse" 0; wgm. ai en au worden ofri. > 0; efr. ladder 
met reeds ofri. verkorte 0 (Van der Meer 1927, 9). De nedl. /fri. 
vormen gaan terug op grm. *klaiiw(i)on ; mnl. clee, hgd. Klee gaan 
terug op grm. *klaiwa- (Kluge s. v. Klee). Foerste (1955, 3) be
twijfelt het ingveoonse, althans friese karakter van a in klaver 
o. g. v. het voorkomen in Brabant en Westfalen. Foerste aeht in aan
sluiting bij Heeroma de twee klover-gebieden oorspronkelijk een, 
maar geseheiden door Keulse expansie van klever-vormen. Foerste 
ziet de verbreiding van deze vorm in het verband van de brabantse 
klaverteelt in de 16e eeuw. Klever gaat vlgs. Foerste enkel terug 
op een vorm klaibron. Zie ook spreeuw hieronder. 

2) met 0, een friese vorm; efr. Kluge s. v. Speiche. 
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[e :T] beer ('manl.varken') (2), heer (2), heren (2), heer
tje (2), leren (2), meer; 

[e:+ ] 
[1. T] 
[1..,.a] 
[e.] 

leren (1)3); 
heer (3), hel-en (3); 
beer ('man!. varken') (3). 
eer (conj.), heer, keer, meer. 1958 

1895 <ee> beer ('man1.varken'), eerlijk, heer, leren (ww.), meer 
(comp.). 

-n 

1979-81 

1958 

1932/34 
1895 

-m 

1979-81 

-w 

[e.] 
[e. I] 
[e. i ] 
[e . .,.] 
[e: ] 
[e] 
[e. ] 
[e;.i] 
[e; . .,.i] 
[e. ] 
[e. a ] 
[e.1) 
[e.1) 
[ 1.] 
[ eI] 
[r] 
<ee> 
<ee> 
<a.i> 

[e; ] 
[e;.,.] 
[ e.] 
[e. i ] 

been (1,2), benen, beenderen, steen (1,2); 
been (3), menen (2); 
menen (3); 
menen; 
steen; 
steentje (1); 
steentje (3): [ste.tja]; 
weinig (1,2); . 
weinig (3). 
ene, geen; 
aileen; 
benen, (de) ene, stenen (subst.); 
nee; 
geen; 
( de) ene, neen 1) ; 

geen. 
geen. 
een, menen, steen, (schoor)steen; 
rein. 

emmer (1,3); 
emmer (2); 
leem (2,3); 
leem (1). 

1979-81 [e. i ] eeuw (2); 
[e .... U ] eeuw, eeuwen, sneeuw (3); 
[e. u ] eeuw (3), eeuwen (2,3); 
[e . .,.U] eeuw (1), eeuwen (1); 
[e. oj U] leeuw (3); 
[e . .,.-tU] leeuw (2); 
[r : ... u] leeuw (1); 
[r ... w ] sneeuw (1,2). 

1958 [I :u] eeuw; 
[IoU] sneeuw. 

1932/34 <eeu> sneeuw (1,3); 
<i> sneeuw (2): <sniw>. 

1895 <eeou> eeuw, spreeuw 2); sneeuw, sneeuwen: resp.: <eeou>, 

1) ogm. *ni-aina-. 
2) Spreeuw gaat vlgs. Foerste (1955, 6) terug op *spraiwon, de a

vormen gaanterug op *spra(l/n) , cfr. klaver voor deze wisse-
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<spreeou>, <sneeou> en <sneeoue>. 

-mor{eemauslaut 

1979-81 

1958 

1932/34 
1895 

-stlsplsk 

1979-81 

1958 
1932/34 
1895 

[e. i ] 
[e . ] 
[e.j] 
(e .... j] 
[E ... j] 
[E.i] 
[E.Ti] 
[l? i] 
[e . I] 
[eI] 
[e.j] 
<ee> 
<ee> 

teen 1 ), ten en (1,3), twee (2)2), tweede, zee (1,2); 
tenen (2); 
twee (1,2); 
twee (3); 
zee (3); 
weinig (1,2); 
weinig (3); 
hei(palen) (4). 
tenen: [te. I j a ], twee; 
twee; 
twee. 
twee. 
teen: <tee>, tenen: <teeje>, twee. 

[e.] meest (1,2), meester 9
) (1), vlees (1); 

[e. i ] meest (3), meester (2,3), (burge)meester (1,2); 
[e .... ] vlees (2); 
[e .... i ] vlees (3); 
[a. ~i] (burge)meester (3). 
[e. I ] meester. 
<ee> vlees. 
<ei> vlees. 

-{t/xt 

1979-81 [E) echt4) ; 
vracht (1,2); 
vracht (3)5). 

-I 

[n] 
[n-l ] 

+ labiaal 

1979-81 [E) elr). 
1895 <e> elf. 

-n + tid 

1979-81 [E] vent 7) (1,3); 
[I] twintig 8) • 

ling. De verspreiding van klaver, spra- enerzijds en klever, spreeuw 
anderzijds vertoQpt geografisch gezien zeker niet parallel (zie Ta,al
atlas 2,5 en 3,11 klaver en Lamers 1977, fig. 17 spreeuw, voor de 
details naast de schetsmatige kaarten 1 en 5 bij Foerste die ruimere 
verbanden aangeven) en is te uiteenlopend om op grond daro'van 
de redenering te onderbouwen. 

1 ) < *taixwo-; de vocaal is soms het produkt van fJ < a (fri. li < at). 
De oorspr. plur. is teen . sing. tee, zie de meervoudsvorm uit 1958. 

2 ) neutl'umstam; de masc. - vorm in twintig. 
3) < maist/"u -, < lat. magis ter. 
4 ) ai door contractie < ehatt. ofri. fJ. - /e - in samenstellingen: Franck-

Van Wijk. Kluge s.v . Ehe veronderstelt samenhang met eeuwig. 
5) door contractie < *fra-aix ti. 
6) door contractie < ain - li:Oct-. 
7) contractie < veem - ( ge) noo t. 
8) masc. voI'm: *twaina- Lig. 
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-n + s/z 

1958 [a] 
[I] 

-IJ (+ veloor) 

1979-81 [E ... ] 
1958 [E] 

-r + CC 

1979-81 [e:] 
[e: ... ] 
[I :...] 

1958 [e.] 
[1. '] 
[a] 

1932/34 <ee> 
1895 <ee> 

Wgm oj (+ uml.) 

-tid 

eens: [as]: 
eens : [IS]. 

enkel 1
). 

enkel: [ElJkalt]. 

eerst (3): 
eerst (2): 
eerst (1). 
eerst: 
eerst: [I.rs]: 
eerst: [as]*. 
eerst. 
eerste. 
*in onbeklemtoonde positie. 

1979-81 [al. i ) beitel (2,3), geit (2,3), geitje (2): 
[al. T ].] geit (1,3), weitje (4), geite(stalletje) (4): 
[E .Ti] geit (1), geitje (3), wei(land) (1,2): 
[E .Tj ] geitje (1): 
[E.i] beitel (1): 
[EJ vet (2): 
[EJ.] vet (1): 
[E T ] vet (3). 

1958 [ceo i ] wei (land) : 
[ce . I] spreiden: [spral.1ja]: 
[ali] we.i: 
[E] vet. 

1932/34 <ei> wei (1,3). 
1895 <ei> geit, (boek)weit. 

-k 

1979-81 [E. T
i ] eik, eikel (1,3): 

[E.i] eikel (2): 

1958 2
) 

-X/y 

[e. i ] weken (ww.) (1,2); 
[e ... i ] we ken (ww.) (3). 

1979-81 [E. T
i ] dreigen (1,2), dreigt, dreigde, gedreigd (1): 

[E.i T
I ] gedreigd (2); 

[-e. i] dreigen (3) .. gedreigd (3). 

1) afgeleid < *aina- ka- met - / suffix. 
2) ander woord dan eikel : [a .... karsbo.Um), [akars) gaat terug op wgm. 

d (-urn!.): grm. *akrana- (Franck-Van Wijk). Franck-Van Wijk wijst 
het verband met akker af; daarentegen houdt Kluge er aan vast, 
niet in het laatst o. g. v. de betekenissen resp. 'wilde vrucht' -
'onbebouwd land'. 
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1958 [<e I ] dreigde. 

-I 

1979-81 [1?d] veiling (4), veilingen (4), veilen (4). 

-r 

1958 [e. ] eer 1 ) 'eerdat' , 'voordat'. 
1932/34 <ee> eerder (1,3): <eer>. 

-n 

1979-81 [E .. >] klein, kleiner, kleinst, kleine (1,2); 
[E.Ti] 
[ad] 

1958 [<e. I ] 

1895 <ui> 

-morfeemauslaut 

1979-81 

1958 

1932/34 

[E.i] 
[Eo.J] 
[ETi ] 
[<e. i ] 
[<e. i ) 
[<e.jJ 
[<ei ] 
<ei> 

kleine (3); 
klein (3), kleine (3) . 
kleine, klein. 
klein. 

ei, eieren (1,3), eitje (1), 
eieren (2), eitje (2,3); 
mei (2,3); 
sprei (2,3). 
ei; 
eieren: [<e.jara]; 
sprei. 
eieren (1,3); 

<ui> eieren. 
1895 <uui> mei. 

Wgm. iu 

-tid 

1979-81 [i] 
1958 [i] 
1932/34 <ie> 
1895 <ie> 

(jul) lie 2): [jreli]. 
(jul)lie: [jhli]. 
(jul)lie. 
(jul)lie; 

mei (1), sprei (1); 

1) mn!. eer, ere < *airis; mn!. eerre < *airizo-. De vorming met -der 
is secundair. Op basis van de comparatief is de superlatief gevormd: 
eerst, dat eigenlijk umlauts factor heeft. 

2) de noordelijke en oostelijke vorm is mn!. met [y ]-vocalisme, bra
bants-vlaams met ie-vocalisme. Holland en Zeeland zijn menggebied, 
zie kaart in Goossens 1979, t.o. 258. Hij toont (p. 260) aan dat in 
de 13e eeuw in de hollandse grafelijke kanselarij de vlaamse [ie] 
in de schrijftaal doordringt. Gysseling (1975, 37) geeft een conciese 
samenvatting van de ontwikkelingsstadia: in het algemeen is het 
eindstadium ia in de ge eeuw be~'eikt: eu > eo > e£ > it? > ia. In 
Vlaanderen en Noord-Nederland mogelijk eu > eo > el2 > ea > ia > 
ia. Daarna monoftongel'ing. Aan de kust evenwel eu > eo > ec;! > 
ea > ea > ia. Vlaanderen, Brabant. West-Limburg· en een deel van 
Holland (dit laatste blijkens Goossens 1979 dus maar in verwaar
loosbare mate) kennen deze ontwikkeling zowel met als zander um
lautsfactor. Het noorden en oosten hebben deze ontwikkeling slechts 
zonder umlautsfactor. Met umlautsfactor was de ontwikkeling daar: 
eu > iu > iy > yy > y (eindpunt 11e eeuw). 
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-plb 

1979-81 

-(Iv 

<ui> (je)lui. 

kruipen*. 
*zie wgm. U. 

1979-81 [re.Y] duivel (1,3), schuiven (1,3); 
[re. i ] duivel (2); 
[reo ~+i] schuiven (2); 
[y] duivel (3), opduvelen (3). 

-k 

1979-81 [re.Y] ruiken (1,3); 
[re.~Y] kuiken (2,3); 
[re.Y~] ruiken (2). 

1895 <ui> kuiken *. 
*"zweemend naar <eu>". 

-x/y 

1979-81 [re.Y] buigen (1), buigt (1), tuig (1); 
[re.Y~] buigt (2); 
[re .... Y] tuig (2); 
[re. li ] buigen (2,3), buigt (3); 
[re .... li ] tuig (3). 

1895 <ui> rijtuig. 

- r 

1979-81 [y:.,.] duur, duurder, duurst (1,2), sturen ("be-") (1,2), 
sturen (liver-II) (1,2), vuur (1); 

[y: ] 

1958 [y:] 
[y. ] 

1932/34 <uu> 
<iffi> 

1895 <uu> 

-w 
1979-81 

1958 

<u> 
<ie> 

[LU] 
[iu] 
[a.~u] 

[D.U] 
[L u] 
[iU] 
[a. u ] 

duurst (3), vuur. sturen ("be-") (3), sturen (liver-II) 
(3); 
duur. stuur (imperat.) (liver-II); 
vuur(spugende) . 
vuur (1,2); 
vuur (3). 
duur. vuur; 
sturen; 
sturen. 

nieuw 1). nieuwer, nieuwst, nieuwe; 
nieuwe; 
trouwen (1,3) ; 
trouwen (2) • 
nieuwe; 
nieuwe; 
brouwer, getrouwde (adj. ), * 

1) De Vries: nij, nie in het.oosten tot Utrecht, Friesland en Gronin
gen. Nuw, nouw in Noord- Holland tot aan het IJ, tussen A'dam en 
Utrecht, rond Schoonhoven. Nieuw komt uit het zuiden. Voor 1500 
had Zuid-Holland ook nuw; nieuw is Zeeuws, Utrechts en Brabants. 
Nije Utrecht en Betuwe. 
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1932/34 <ieu> nieuwe. 
1895 <ou> trouw , trouwen; 

<u> nieuw: <nuw>. 

-morfeemauslaut 

1979-81 

1958 

1932/34 

-ts/ps/ks 

[y] 
[yu] 
[a~U] 

[a. ~U] 
['\? U] 
[a. U ] 

[a] 
[ a] 
[a ] 
<OU> 
<e> 

*mogeUjk ook [ua .... rsxa . Uwa], zie waarschuwen, schu
wen: Wgm. U 1). 

u (pron.pers.obj.), uw (pron.poss) (2,3); 
uw (pron.poss), (de) uwe; 
jouw (pron. poss.) ; 
jou (pron.pers.obj.) (1,2), (de) jouwe (1); 
( de) jouwe (1, 3) ; 
(de) jouwe (2), jou (pron.pers.obj.) (2); 
je (pron.pers.obj.) (3). 
je (pron.pers.obj.); 
u (pron.pers.obj.): [ja]. 

. jou (pron. pers. obj. ) ; 
je (pron. pers. obj . ) . 

1958 [reo i ] Duitsers. 

- ft /Xt 

1979- 81 [1\] 

Wgm. eo 

- tid 
1979-81 [i] 

[i. ] 
1958 [i] 

[i. ] 
[ I ] 

1932/34 <ie> 
<i> 

1895 <ie> 
<i> 

-s/z 

1979-81 [i] 

[i. ] 

-p/b 

1979-81 [i] 
1932/34 <ie> 

<ie> 
1895 <ie> 

zuchten 2), zucht (3. sing .pres.), zuchtte, gezucht. 

lied, liederen (1,3), liedje, niet, riet, schieten, schiet 
(3. sing.pres.), wieden; 
liederen (2). 
gieten, schieter, niet: [nil, [nit]; 
bieden, biedt, ieder, liedje, niet: [ni.]; 
niks* . 
niet: (1) <niet> ; (2,3) <nie>, <niet>; 
niks: <niks>*. 
niets: <nies>; 
niks: <niks>*. 
*duits leenwoord. 

kiezen (ww.) (1,2), kiest (3. sing.pres.), vriest (3 . 
sing .pres.); . 
kiezen (ww.) (3), vriezen. 

diep, dieper, diepst, liep (preL), riep (pret.). 
liep (3); 
/iep (2). 
/iep, riep . 

1) het hd. heeft wgm.iu : Scheu. 
2) mogelijk met wgm. a: *saftfm. 
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-{Iv 

1979-81 [i] 
1958 [i] 
1932/34 <ie> 
1895 <ie> 

-k 

dief, dieven. 
lieve. 
lieve. 
lief· 

1979-81 [i] ziek, zieker, ziekst, ziekte, ziektes. 
1895 <ie> ziek. 

-x/y 

1979-81 [i] 
1932/34 <ie> 
1895 <ie> 

-1 

1979-81 (i] 
[i. ] 

1895 <ie> 

-r 

1979-81 

1958 

1932/34 

1895 

-n 

[i: T ] 

[i: y G ] 

[i: G ] 

[i: ] 
[i, ] 
<ie> 
<Ie> 
<ie> 

1979-81 [i] 
[3:] 

1895 <ie> 

-m 

1979-81 [i,] 
1958 [i. ] 

[u] 
1932/34 <i> 

vliegen (ww.), vliegt . 
vliegen (pres. ~lur. ). 
liegen 1), wieg ). 

zieZ 3 ) (1,3); 
zieZ (2). 
wiel. 

bier (1), vier 4
) (telw.); 

bier (2); 
bier (3). 
bier; 
bier, vier (telw.). 
vier (1,2); 
vier (3). 
bier, vier (telw.). 

dienen, dient, diende, gediend, Hen 5
) (1,2); 

tien (3): [tin]. 
Hen. 

riem, riempje. 
priemen ('bomen vie kruiwagen'); 
immers 6): [umers]. 
immers (3); 

<0> immers (1): <ommers>. 

-w 
1979-81 [i,1)] (over)hielden* (pret.plur.): [hi,1)e] (4). 

1) mogelijk elders met wgm. iu, efr. hd. lilgen. 
2) daarnaast mogelijk teruggaand op wgm. e2 (Franck-Van Wijk). 
3) eo door eontraetie < -aiwa-. 
4) eo < ewo (voorgrm. *petwor)'. 
5) door eontraetie < -ehu-. 
6) Franck (1910, 57) denkt voor de varianten met [u], [11.] aan iu dat 

< aiw- ontstaan is. De gewone vorm immer < *eo-mer. Overigens 
normale verkorting voor -m. 
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1895 <uu> hieuw: <huuw>. 
*houden heeft het pret. van houwen (beide redupl. 
ww.) overgenomen 1) • 

-morfeemauslaut 

1979- 81 [i] die (pron. dem.), knie (1), kniei'ln (1,3), zien 2), ziet. 

1958 

1932/34 
1895 

-ft /Xt 

1979-81 

-r + tid 

1979-81 

-n + tid 

19'19-81 
1958 

-n + CC 

1958 

Ndl. ui1 

-tid 

[i. ] 
[i. T] 
[iT] 
[i] 
[i. ] 
[1. ] 
<ie> 
<ie> 

[i] 
[I] 

[e:.:t ] 
[e: 8 ] 

[i] 
[i] 

[i. ] 

gezien; 
knie (3) ; 
knie (2) ; 
knieen (2) . 
die (pron.dem.), knie, zie ( 2. 
zien. gezien; 
zien. 
die (pron. dem.). 
die. 

biecht 3) ; 

licht (subst.) . 

veertig 4 
) (1,3) ; 

veertig (2). 

vriend( schap). 
vriend. 

dienst(meisje) . 

1979-81 [ee.Y] fruit (1), spuiten (ww.) (1,2); 
[¢'T] fruit (2); 
[ee .... y ] fruit (3); 
[ee. a ] spuiten (2). 

-s /z 

1979-81 [ee.Y] 
[ee: ] 

-morfeemauslaut 

fornuis (1,3); 
fornuis (2). 

1979-81 [ee. y] lui (adj.). 

sing.pres.) , gezien; 

1) of perseveratie van de morfeemstruetuur van de infinitief houden. 
op -[u]: [ha.uUa] (4), die homofoon werd met houwen 'slaan'. 
In 1895 was het pret. van houden nog <hiel>. Ret preteritum 
<huuw> 'hieuw' lijkt dezelfde alternantie te vertonen als nieuwlnuuw 
(zie Wgm. iu). 

2) eontraetie < -ehwa-. 
3) eontractie < -iji-. 
4) efr. vier; < -ewo- van voorgrm. *petwor. 
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Ndl. ooi < aiw + iet 

1979 - 81 
1958 
1932/34 

[0.>] nooH (4): [no . ..- i ]. 
[0. j ] nooH : [no. j t] . 
<ooi> nooit : <nooit>. 

De hierna volgende ontleningen - middelnederlandse of latere - staan 
geordend naar het nieuwnederlandse vocalisme van de standaardtaal. 

Ndl. a 
- 5 / Z 

1958 [0.] 
-I + m 

1979- 81 [0.] 
[o.e] 

-r + 5 

1979-81 [0.] 
[nil 

-r + labiaal 

1958 [0.] 
-r + veloar 

1979-81 

-r + m 

1979-81 

-n + t /d 

1979-81 

1958 

[0.] 
[o.~] 
[o.i) 

[0.] 
[a] 
[ o.-q 

[0. ] 
[o.~i ] 
[0. ~ ] 
[o.i] 
[ail 
[il] 
[0.] 

-n + 5/Z 

1979-81 [0.] 
[til 
[a] 

[at] 

-m + p 

1979-81 [0.] 

pas (adv.) . 

kalm, kalme; 
kalme (1) . 

mars (1,2); 
mars (3). 

barbier . 

park (1) ; 
park (2); 
park (3). 

marmer (1) ; 
marmer (2) ; 
marmer (3). 

kant (I), kanten (1) , tante (1) , tantes; 
kantje (1); 
kant (2), kanten (2) , tante (2); 
kan tje (2, 3) ; 
kant (3), kanten (3), tante (3); 
klan ten (4). 
kant. 

dansen (1), danst (2), danste (2), gedanst (2); 
dansen (3), danst (1), danste (1), gedanst (1); , 
dans (3): [Ik das 1. danst (3): [danstl. danste (3), 
gedanst (3); 
dansen (2). 

lamp (1,2), lampen (1,2); 
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[ o.-t] 

-IJ + velaar 

1979-81 [0.1 
[o.~ ] 

Ndl. e 
-tid 

1958 [E] 
-I 

1958 [E] 
-r 
1958 [reo ] 

-m 
1979-81 [E] 

[0.] 

-st/sp/sk 

1979-81 [E ... ] 
[E] 
[E T ] 

-n + tid 

1979-81 [t] 
[t ... ] 
[IT] 
[tTl 
[E] 

1958 [E] 

Ndl. r 
-tslps/ks 

lamp (3), lamp en (3). 

plank (1,2), planken (1,2), plankje (1,2); 
plank (3), planken (3), plankje (3). 

net (adv.). 

kapel ('vlinder'). 

lucifer. 

tram (1,3), trams; 
tram (2). 

rest (3), vest (3), vesten (3); 
rest (2), vest (1,2), vesten (1,2); 
rest (1). 

prent (1); 
prent (2); 
prent (3); 
tent (2) 
tent (1,3). 
enten (ww.). 

1958 [i] niks. 

-n + tid 

1979-81 [I] 
[I] 

-m + p 

1979-81 [I] 
[I] 

fNdl. u 
-p/b 

1979-81 [A] 

-ts/ps/ks 

1979-81 [/I.] 
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pUnt (1,2); 
plint (3). 

simpel (1); 
simper (2,3). 

dubbel, dubbele. 

muts, mutsen; 



1958 [A] 

-n + tid 

1958 [A] 

Ndl. 6 

-tid 

1958 

-plb 

[:1] 

1979-81 [u] 

-(Iv 

1979-81 [:1] 
[:1+] 

-m 
1979-81 [u] 

-st/splsk 

1979-81 [:1 ) 
1958 [:1] 

-r + tid 

1979-81 [:1] 

-r + m 

muts. 

bunder 1
) ("vlaktemaat"). 

kapot, kalot: [kl:1t] ('muts'). 

pop, poppetje. 

stor (1) ('kleed'), koffer; 
stor (2,3), ('Id.'). 

gom, som. 

post (4); 
post. 

(in) orde, sport. 

1979-81 [:1] vorm (1,3); 
[:1 ... ] vorm (2). 

-n + tid 

1979-81 [u] 

[ui J 

blond (1,3), ronde (subst.), rondes, rond (adj.) 
(1,2), ronder, rondst (2,3), ronde (adj.); 

-m + p 

1979-81 

Ndl. 00 

-tid 

[u] 
[u] 

[u] 

rondje; 
blond (2), rond (adj.) (3): [runt]; 
rondst (1): [rUst]. 

pomp, pompje. 

1958 [0.+] soldaat, soldaten . 

-slz 

1979-81 [a:] vaas (1,3), vaasje (1,3); 
[a:~] vaas (2), vaasje (2). 

-plb 

1979-81 [a.] kabel, sabel (1); 

1) < mlat. bonnarium < gall. bunna. 
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[a.~] sabel (2,3). 

-flv 
1979-81 [a.] braaf. braver (1,2), braafst (1,2), brave (1,2); 

[a.~] braaf (3), braver (3), braafst (3), brave (3); 
[a:+] braaf (1). 

-I 

1979-81 [a. ] tralie (1,3), tralies (1,3); 
[a. ~ ] tralie (2), tralies (2). 

-r 

1979-81 [<e:~ ] raar (2,3) ; 
l a: ~ ] raar (1). 

-tslps Iks 

1979-81 [a.] plaats (1), pZaatsen (1); 
[a.~] plaats (2,3), plaatsje (2,3). 

-r + tid 

1979- 81 [a. ] 
[a: ] 
[.a.: ~] 
[a: ~] 
[ti:~] 

NdJ. ee 

-xlv 
1979-81 [eJ] 

[e.] 

-stlsplsk 

1979-81 [e.] 
[e. I] 
[e. i ] 

Ndl. ie 

-k 

kaart (1), kaartje; 
kaart (3), taart (1), taarten (1); 
kaart (2); 
taart (3), taarten (3); 
taart (2), taarten (2). 

neger. negers (1,3); 
negers (2). 

beest (1,2); 
beestje (1,3); 
beest (3), beestje (2). 

1958 [I] fabriek; 
[iT] fabriek. 

-r 

1958 [i. ] barbier. 

-n 

1958 [i.] machines. 

NdJ. uu 

-tid 

1958 [y:] minuut. 

96 



-s/z 

1958 [y] lucifer. 

-r 

1979-81 [y: ... ] schuren. 

-morfeemauslaut 

1958 [y. ] jus. 

NdJ. eu 

-p/b 

1979-81 [¢. ] meubel (1,3), meubels (1); 
[¢.i] meubel (2), meubels (2,3). 

Ndl. 00 

-tid 

1958 [o.U] kroten; 
[0. ] motor. 

-p/b 

1979-81 [0. U] proper (1); 
[o.·U] proper (2,3). 

-r 

1958 [0.] pastoor. 

-m 

1958 [o.a] dominee. 

-r + tid 

1979-81 [u.] koord (1), koorden (1), koordje (1); 
[u: ... ] koord (2,3); 

Ndl. oe 

-p/b 

[UTa] koordje (3); 
[u .• 8] koordje (2). 

1979-81 [u] groep (1,3), soep; 
[UT~] groep (2). 

-ts/sp/sk 

1979-81 [u] koets. 

Ndl. i; lei 

-s/z 

1979-81 [£.i] prijs (1), reis; 
[£ . Ti] reis (3); 
[£.;.i] prijs (3); 
[<e.i] prijs (2), reis (2). 
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1958 [reo I] prijzen . 

-n 

1979-81 [e: .... i ] fijn, fijner, fijnst (1,2), plein (1), pleinen (1), trein 
(2), treinen (2,3); 

-st/sp/sk 

[e: .... i ] fijnst (3): [fe:.Tist]; 
[e:. i] plein (2), pleinen (2,3), trein (1), treinen (1), trein

tje (1,2); 
[re. i ] plein (3), trein (3); 
[-e. i ] treintje (3). 

1979-81 [e:. i ] rijst (2); 
[e: . T

i ] rijst (1,3). 

Ndl. ui 

-tid 
1979-81 [<eoY] fruit (1); 

[<e .... y ] fruit (3); 
[¢'T] fruit (2). 

-s/z 

1979-81 [<e.i] buis (1), buisje i 
[<e.y) buis (2); 
[<e. T Y ] buis (3). 

-k 
1979-81 [<eoY) suiker (1,3); 

[<e .... Y ] suiker (2). 

-st/sp/sk 

1979-81 [<e. T
i ] juist. 

-morfeemaus lout 

1958 [<eoY) ui. 

Ndl. ou/au 

-tid 
1979-81 [c

T
U ] auto (1), auto's (1); 

[c.~U) auto (3), auto's (3); 
[a. U ] auto (2), auto's (2). 

-s/z 

1979-81 [a. U ] saus (1,3); 
[a. U ] saus (2). 

Ndl. ooi 

-morfeemaus lout 

1979-81 [u.j] plooi (1), plooitje (1); 
[u.Tj) plooi (2); 
[c .... ) plooitje (2): [plc ..... tje); 
[c .... j] plooi (3), plooitje (3). 
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HOOFDSTUK 3 

Morfologische verschijnselen 

In dit hoofdstuk wordt een aantal onderwerpen uit de vOl'mleel' be
handeld. Daarbij wordt uitgegaan van een hedendaags standpunt. De 
sterke werkwoorden zonder ik daarvan uit. Deze keus i.s bewust ge
maakt. In het middeInederlands zijn de oorspronkelijke klassen bij 
substantleven en ad jectieven in elkaar overgegaan doordat er samen
val van uitgangen plaatsgevonden had. Ditzelfde geldt mutatis mutan
dis ook voor de adjectieven. Bij de ste1'1<e werkwoorden blijft de 001' 

spronkel'ijke indeling zichtbaar en om die reden valt die een historische 
behandeling ten deel. 

Het synchrone aspect bij de werkwoorden komt in hoofdstuk 6 aan 
de orde. 

Substantief enkelvoud 

Sommige substantiva vertoonden nog een -e aan het woo1'deinde. 1895: 
<bigge>, <mande> , <n aalde>; tegen woordig: (n a . 1 t 1, (na. i 1 t]. Momen
tee1 is blijkens Zoet. wdb. alleen <kribbe> nog in gebrui1{, daarnaast 
de ook in de standaardtaal voorkomende vormen ais [ ?a ~ : rda] (1), 
[a:TRda] (2), [a: :tda] (3) (aarde), [?t .Ti nda) (1 3) [t .inda J (2) (ein
de), [royal (1 , 3) [r:> ... xa] (2) (rogge). 

Bij eigennamen en verwantschapsnamen zijn er nog resten van ver
bulging . 1895: genitief <hendrikke pet> Hendrik's pet, objectsvormen 
<wulle.me iets geve>, <j anne roepe>, evenals de objectsvormen na voor
zetsels: <aan piete>, <voor vaders>, <voor moeders>, <voor mi etj es>, 
<voor trijntjes>, <aan klQassies> . In dit beeld passen ook de vormen 
<teugesem>, <messem> (teg-en/met hem) die geintel'preteerd moeten wor
den als legen z.ijn, met zijn, blijkens de huidige vorm (1979-81) [nar 
ze .inl (4) naar hem , zoal.s ook gebruikelijk is bij de 1e pars.sing. 
pron.pers .obj. (hu:ri nro.in/ma. ~in] (3) hoor je mij? 1932/34: <die 
zaal is mijn te luug>. 

Substantief meer'voud 

Over het algemeen vertoont het Zoetermeers dezelfde distributie van 
de meervoudssuffixen -e, -s en -ere als de standaardtaal namelijk - s 
na -er/-aar, -I, -n, - m, na monosyllabisclle persoonsnamen, na ver
kleinwoorden, franse ontleningen op - ", en Da woorden op - erd, - aard 
(zie Philippa 1981,100 en Van Bree 1977, 346).l, 

1) De uitbreiding van het - s-meervoud kan men blijkens de studie van 
Philippa niet meer als een ingveonisme aanmel'ken. De oorspronke
lijke ingveoonse - s pluralis is namelijk verdwenen. De huidige - s 
treedt in het mnl. pas laat op door contacten met het middelengels 
en het frans . De produktiviteit van het suffix is begunstigd door 
de fonotaktische eigenschappen van de consonantclusters die er 
door ontstaan . Tevens kan in een groot aantal gevallen een -s pIu
ralls het onderscheid sing. - plur. betel' weergeven (voor beide 
punten zie Taeldeman 1980, 37 en 34). In de vIaamse dialecten is 
het - s-suffix produktievel' geweest dan in de standaardtaal (zie 
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Een -e-suffix met realisatie - [ a ] of - [en ] vertonen de meeste sub
s tantieven uit de lijst van 1979-81. 

Een -s-suffix h.ebben app el, auto I bezem I boomsen (stapelvol'm me t 
- s en - en s uffix 'spoor bomen' , Zoet. wdb . ; in de gewone betekenis is 
he t s uffix - e ) . brabm"s 'brabander ' (4) , broer, dochter, ezel. /lOor n 
(1 , 3) , kalvers (3) , kamey' , kussen , leugen, mandels 1 ) meubel , mos 
scI (1) , neger. r uzies (2 ,3) , lo ren . t r alie . t r am (1 ,2 ) , var ken , v eu 
len. vinger . v ogel , war eZ , zickte, zoon s (2, 3) ; het Zoet.wdb. heeft 
nog <brQnnetels> , <hurses> en <krummels> . 

Daarnaast komt in 1959 nog een - s pluralis voor : lpQdos] 'padden ' 
naast [pQd l ka] meervoud van [pa.d l k ], ve rder bij door n . 

In 1895 is het meervoud van smid : <s.mis>, overi gens nag <mnid e s> 
'meiden' , <.bigges> 'biggen ' en <kippes> 'k ipp en ' . l ) 

- ere- Meervouden zijn e 1' onder andel'e te genwoordig bij blad, ei , 
kaZf ( daarnaast ook kalvcrs en /calve ), kind . leleed: (kI t : ... rt)] ( 3) , 
lam . lied , r un d . In 1895 was het meervoud van lam : <lam.me>. 

Het meel'voud van teen was in 1895 : <teeje>, si ng . : <tee>. 
Een s t ap elvorm met tweemaal hetzelfde s uffi x is (le . ... i da na 1 ( 4) 

('lid') ; in 1895 was he t meervoud <Iee j e> dat naast [Ie . idan ] tegen 
woordi g ook mogelijk is . 

Verkleinwoorden 

Tegenwoordig zijn de afwijkingen van de standaardtaal niet groot. 
De suffixen zijn - je, -tje, -etje en -pje. De verdeling is als voIgt: 
a) na dent ale nasaal of liquida, evenals na voeaal en glijder is het 

suffix - tje: appel, boon, deel, deur, dochter, ei, haan, kamer, koe, 
leugen, molen, mouw, muur. oar, oven, paal, peer, plooi, schoen, 
spier, steen, stoel. toren, trein, uil, veule(n), vijl, vogel, zaal, 
zoon; 

b) na lange voeaal + m en na korte voeaal + C + m of -m in de tweede 
lettergreep voIgt -pje: arm, bezem, bloem, boom, duim, riem. Bij 
hempje is de sloteonsonant van de starn geassimileerd tot p; 

e) na korte voeaal + enkele nasaal of liquida voIgt -etje: kam, kar, 
kom. ring . stal. tang en zan; 

d) na dentaal, labiaal of velaar voIgt overigens -je. 
De basis voor de verkleinwoordvorming is de starn van de pluralis, 

vandaar paadje, scheepje, vaatje evenwel kan bij schip, vat en dag 
ook de singularis als basis dienen : [duxja], [sxe.pja] naast [sXIpja], 
[~a:tj a ] naast [vu~tja]. 

Er zijn resten van - ie-vormen: in 1979-81 heeft (3) die bij bos: 
[b:Jsi] naast [b:J~s a ], glas: [Xla. ~si] en ook het Zoet.wdb. geeft 
<brQkkie> 'klein land', <duQchie>, <Iichie> 'liehtje', <Iukkie> gelukje', 
<schefie> 'schijfje', <wuchie> 'waehtje', en ook de bandopnamen van 
vrije gesprekken leveren er enige op: koekies, plaatsie, zakkie, meisie, 
kissie, huissie, grassie 'grasland', grappie, bankie. posie, zachies, 
luchie, bakkie, kruissie, rankie. biesie ('biesje'). 

Taeldeman 1980). 
1) man del is in Vlaanderen in gebruik voor 'hok van te zamen gezette 

korenschoven' (Taalatlas 7, 7). In Zoetermeer is het in gebruik als 
'hoop aardappelen'. Het woord kwam voor in de bandopname. 

2) Deze laatste drie zouden eveneens restanten van stapelvormen op 
-ens kunnen zijn; "big" was toen evenwel <bigge> (sing.). 
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De woorden uit categorie a) en c) hebben deze - ie- Vormen in 1932/34 
al niet meer: <boompies>, <oogenblikkie> tegenovel' <appeltjes>. Maar 
in 1895 bestonden er nog weI vormen als <haont jie> en <mannet j i e>; 
<dingie> is lIIaarschijnlijk een restant van verkleinwool'den op -chic 
die nu nog in oostelijk Zuid- Holland voorkomen. 1 ) 

Het systeem in 1895 was voor Zoetel'meer: na dentale consonant -(jie 
evenals in -etjie: <voetjie>, <j aar tjie>, <lammetj ill!>, <blonunetjies>, 
maar niet na - s en - n: <zeuntie> 'zoontje'. De basis bij de - ie -vormen 
is eveneens de pluralisstam: <poozie> 'poosje', <oogie> 'oogje', <roozie> 
'roosje', <muizie> 'muisje' en <huizie> 'huisje'. 

De vormen die in 1895 met <-tjie> weergegeven worden zijn in feite 
varianten van - tje. De schrijfwijze <ie> is in feite een poging om de 
variant [1 J van de onbeklemtoonde vocaal weer te geven . De corres
pondent heeit deze andere kleur oolt opgemerkt in vader, moeder, 
meester, mor·gen (groet) en kinderLjes. hij noemt het dan toonverhef
fing. maar het is een verschil in vocaall<waliteit. Zo is in 1958 nog 
opg'emel'kt [Vi tI). [YB. I V. ) (gieten. geven) maar daarnaast [ye . iva), 
zoals de meerderheid van de gevallen met -[ a) is . De real1satie met 
[I) is tegenwoordig meestal beperl<.t tot de positie na dentaal of j. 2 ) 

We kunnen dus de suffixen - [j l ], - [t:jl 1 en -( at j I 1 als varianten van 
-je, - tje en -etie beschouwen. De tegenwoordig ove'l:heersende uitspre.ak 
is die met [a). 

Pronomina 

l.pers.sing.: [lk], [k] voor klinkers; objectsvorm: [me: . .,.i] (1), 
[ma:~i] (2), [m<e. i ) (3) [ma.~in) (3) of [mn.inl (3); onbeklemtoond 
[rna). 

2.pers.sing.: [je:.il (1,3), [j<e. i ] (3); onbeklemtoond [ja], in.in
versie ook [il: [klopi] (3), [l~e.ivi] (3) (klop je. leef je) en [li]: 
[he:bJi] (3) (heb je); objectsvorm [ja. mu] (1), [jauu] (2) en [ja.UU], 
onbeklemtoond [j a ). 

3.pers.sing.masc.: [h<e.i ) [llal. i ), [he: . .,. i ), [he:. i ], [hi.eI); onbeklem
toond til meest in inversie, maar in 1895 001< in rechte woordvol&,orde 
<i staat> (hij staat). Deze situatie bestaat nu nog (4) [kre . ~xi] 
(I<:I'eeg hij) naast [i stu~k ) (hij stond) . Tevens is als pronomen per
sonale in gebruik het oorspronkelijke lemonstrativum [di] dat ook in 
geinfigeerde VOl'm optreedt in preterita: [to. Tndida ] (4) [u£rakadida J 
(4) 3) (toonde die, werkte die), (Ua . .. r di le:Xt) (waar hij Zig!) (1958). 
De objectsvormen zijn [he:m] , onbeklemtoond [ am] en daarnaast [zt;>.in) 
(4), onbeklemtoond <sem> (1895). dat een enkele keel' ook wei sub
jectsfunctie heeft: [za! I n bi. t) (hij biedl) (1958). 

3.pers.sing.fem.: [s£(.),.i] (1), [sal . i ) (3); onbeklemtoond [sa]; ob
jectsvorm [htl : r) (1), [ha: r J, onbeklemtoond [dar] en (ar]. 

3.pers.sing.neutr.: [at) [tl, soms hypercorrect [he: tl; tevens is 
het demonstrativum [dat) in gebl.'uik als pron.pers. [dCltat ?ande:I~ I Z] 

1) Zie Daan 1964, 14-15, krt. 4. 
2) Zie Van Bree 1975, 61-62, 68. Zie overigens voor de -tjie-vormen 

de kaart bij I(Joeke 1950, 137. 
3) Zie Goeman (1980, 299-300) voor een omschrijving van de versprei

ding. De eerste die bet verschijnsel behandeld heeft was De Wilde
Van Buul (1943). De pret. vorm van werken kan ook zijn: [Ue:rakada] 
(4). 
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(dat het anders is). 
1.pers.plur.: [uE . .,i], [uEi], [uao. i ] (3), [ua. i ] (3), onbeklemtoond 

[ua] en het door assimilatie uit n + W ontstane me: <lane me> (laten 
we) (1) (1932/34), <gn me> (2) (id.), <me gaan> (1) (id.), <zulle me> 
(1) (id.); de objectsvorm is runs] (1), [us] (1) , [i'ins] (2) , [i'is] (3) 
en [{jfs] (3). 

2.pers . plur .: [jAli] ookin objectsvorm , in 1895 daarnaast <jelui>. 
3.pers.plur.: [zE . .,i], [zao. i ] (3), onbeklemtoond [za]. Daarnaast 

zowel in subjects- als objectsvorm <halie> Zoet. wdb. en 1932/34 (1), 
ook <hullie>: [hAli] (4) (1979-81) en <hunnie> 1932/34 (1 , 3). 

De beleefdheidsvorm is [y 1 subjects- en objectsvorm. In 1895 zei men 
tot kinderen en mensen van gelijke sociale klasse je, jullie, jelui. 
Tegen mensen uit een hogere sociale klasse u, uwes of indirect met 
de 3.pers.sing. <mijnheer begraipt dat zulvers weI>. 

Pronomen ref1exivum 

Hiervoor is niet zich gebruikelijk, maar de combinatie van pron.per
sonale objectsvorm 1

) + eigen: sing.masc. 1895: <zijn eige>, 1932/34 
<sa eige> (1,3) , <s'n aige> (2) ; sing.fem . 1895: <der eige>; plur. 
<der eige>. 1979-81: [dar E.,.iya l (4). V~~r de verspreiding van deze 
vormen zie Ureland 1980, krt. 1. 

Pronomina possessiva 

l.pers.sing.: [m~i] (1) , [mao.in], [me: ... in], [man], [rna]. 
2.pers.sing.: [ja~uu], [jauu], [j a ]. 
3.pers.sing.masc . : [se:.,.in], [z e: . .,.in ], [sE .... i], [zan]. 
3.pers.sing.fem.: [ha:rl, [ha:~r], [h¢.~r] (2), [dar]. 
l.pers.plur.: [unza], [unza], [uza], [u~za], [i'inza] (2) ; voor neu-

tra : [us] (1,2), [u~s] (3). 
2.pers.plur.: [j Ali]. 
3.pers.plur.: [hAn], [hAn], [hAl, daarnaast ook [dar] (1958). 
De beleefdheids-aanspreekvorm is [yu], [y] . 
Bij zelfstan dig, p r edicatief, gebruik zj jn de vormen : 1. pel's . sing . 

[da mE .... i na ], [da rna: ~ inal, [da rna . ~ina l; 2. pers . sin s' . [da j~ .uuaJ. 
[jQ . ~uua), [jaUua] (2); 3. pers.sing. mas . [da z<e.~na] (1), [de 
ze: . .,.ina] ( 2) ; 3 . per s . sing.fem. (da ha:ra]; l. pers . p lur. [dOl u~nxa ] 
(1 ) , [6 ~ za] (3) ; 2. pers .plur . niet gebruikelijk ; 3.per s .plur. [ d Ol 
hllna ] (3). Beleefde aanspr eekvorm: [da yua] ( 1) . Overigen s is een 
omschrijving met dat is v an mij I die van mij enz. meer gebruikelijk . 

A djec tieven 

Wat betreft de verbuiging van adjectieven in attributieve positie zijn 
er geen afwijkingen van de standaardtaal; dit geldt eveneens voor de 
vorming van comparatieven en superlatieven. Sporadisch is er een nei
ging om in het geval van superlatieven van woorden waarvan de starn 
op een dentaal eindigt hetzij de t van het superlatiefsuffix te laten 
vallen: [uE.its] (2), [:;:utsl, [tsa.~utsa] (2) resp. wijdst, zoetst en 

1) en niet het pron . poss. zoals Ureland (1980, 61) abusievelijk meent: 
immers het is niet mogelijk te zeggen [ua Uai san u.za ?E.,.iya ] dus 
met onze. 
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het zoutste, hetzij de t van de woordstam: [rust) (1), [runstJ rondst, 
[sle:xst) (2) slechtst; daarnaast heeft (2) ook [stums] stomst wat meer 
aan een t-deletieregel doet denken. 

Werkwoorden 

De presensuitgangen zijn: 1. sing. -6, -t, 2.sing. -t, 3.sing. -t, 
1., 2. en 3. plur. -e. De realisatie van -e kan zowel [a) als [en] zijn. 

Bij de monosyUabische wel'kwoorden als doen, gaan is een -n suffix 
in gebruik in de 1.pers.sing. naast de 6-vorm: [rk dun], [dunrk], 
[rk Xa: ~n] tegenovel' [lk du] en [Ik dut]. 

Een enkele maal kan in de imperatief sing. toch een -t suffix aan
getroffen worden: [jo ya. ~dIS] (4) joh ga eens .... 

-e Is ook het suffix voor de plur. van het ~ret. van de sterke werk
woorden eveneens met de realisaties [a) en [an). Bij de zwakke werk
woorden is het suffix voor de sing. en de plur. -de. In de plur. kan 
de realisatie naast [da] ook [den] zijn. 

Het prefix van het participium is in het algemeen ge- , maar er zijn 
resten van het prefix e-: realisatie [aJ, deze laatste vorm kornt uit
sluitend voor in het materiaal van de bandopnamen van vrije gesprek
ken: [aue.ist], [aue.is] geweest, [aue.ita) geweten, [ab¢.~rda] ge
beurde; zelfs enige malen een prefixloos pal't.: [so. u ZE:Xt] zo gezegd, 
[e ye. iva mo ~mE:nt] een gegeven moment. En, blijkens de uitdrukking: 
[uutar b¢ . .,.rt b¢ . .,.rtar] wat er gebeurt, gebeurt. Het merendeel der 
participia heeft ook in onbevangen gesprek het ge-prefix. Blijkens het 
materiaal uit vorige eeuwen dat door HoI (1941, 272-73)1) bijeenge
bl'acht is kwam bet e-prefix vroeger in heel Zuid- HoUand voor. De 
grate steden hadden evenwel al vroeg ge-. Kooiman kan zich nag en
kele gevallen herinneren uit zijn jeugd te Zwamrnerdam , dus langs de 
Oude Rijn (1949, 169). Het was daar toen nag gebruikelijk bij arbei
ders. Boeren gebruikten er ge-. 

Voor de condities waaronder het -t suffix in de 1. sing. optreedt en 
de t-afval oak van t-suffixen zie Goeman 19832 , 186-196 met krtn. 2) 

Janssen (1977, 411-412) heeft aannemelijk proberen te maken voor 
Leiden dat het -t suffix in de 1. sing. pres. eigenlijk aUeen in de bijzin 
optreedt, d. W. Z.: voor 98%. Evenwel zijn 121' voor Zoetermeer zeer veel 
gevallen van -t, l.sing.pres. in hoofdzinnen te vinden: ik gaat hier 
naar 't poskantoor, ik gater nooir naar toe, ik hoort et er nog zegge, 
maar ik donderstraalt op. 

De Klassen van sterke werkwoorden 

De sterke werkwoorden worden hier behandeld onder een taalhisto
risch aspect. Dat wi! zeggen dat de allomorfie bij deze klasse van 
werkwoorden hier beschreven wordt op basis van de allomorfie in het 
westgermaans: de zogenaamde ablaut en de klasseindeling die men op 

1) HoI noemt voor meer recente tijd (eind 1ge eeuw): Aaismeer, Wou
brugge, Rijnsburg, Leidsendam, Hazerswoude, Leiden , Bodegra
ven-Zwammerdam, Gouda, 'Woerden, Moordrecht, Oudel'kerk aId 
IJssel, Krimpen aId IJssel en Vlaardingen. Ze wantrouwt deze op
gaven, doch dat is blijkens Kooiman's opgaven en nu nag te Zoe
termeer niet nOdig. Zie overigens Hoi's kaart in de Taa/allas (2, 9) . 

2) Zie ook Daan 1965, 12 - 14 en speciaai krt. 3. 
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grond van deze vocaalwisseling kan maken. De meer recente vel'ande
ringen komen aan bod in hoofdstuk 5 over analogie . 

Met veranderingen die zich al in de middelnederlandse periode heb
ben voorgedaan wordt hier al wei rekening gehouden zo is bijvoor
beeld het ww. zwijgen oorspronkelijk zwak, maar in het mn!. al bij de 
s terl<e werkwoorden van klasse I terechtgekomen. 

In het tweede hoofdstuk is incidenteel Dan deze ablaut aandacht be
steed I meestal in de noten. maar de verschuivingen verdienen op zich
zel1' aandacht. Niet in de laatste p laats is er hier VOOl' een historisch 
uitgangspunt gekozen om een gelijksoortige reden als waarom e1' in de 
klan IdeeI' bij de vocalen gekozen is 'iroor een behandeling op grond van 
het westgermaans. In de dialecten zijn de veranderingen namelijk tame
!ijk uiteenlopend - wat niet verwonderlijk is voor een allomo1'fiesysteem 
dnt op vocaalalternantle berust -; als een van de doeleinden de onder
linge vergelijkbaa1'heid is met andere dialecten, dan kan men het beste 
uitgaan van een 1'efe1'entiesysteem dat de bet1'effende dialecten gemeen 
hebben. 

In de meeste gevallen wordt e1' hie1'na voistaan met het geven van 
de eerste, tweede en vierde hoofdvorm: dus respectievelijk infinitief, 
preteritum singularis en participium preteriti. 

Klasse I wgm. i - ai - i - r 
1979-81 bijten: [bETitan] (1,2), [be.It] (1,3)*, [xebe.ite]. 

*( 2) heeft een zwak pret. [bETita]. 
rijden: [rE.idan], [re.it], [re.je] (4), [xere.ida] (1,3)1 

[xere.ijan] (2), (4). 
slijpen: [slE.Tipan], [sle.ip]**, [xesle.ipa] (1,3)1 

[xasle.ipan] (2). 
**(2) heeft een zwak pret. [slE.ipta]. 

blijven: [blE.,ivan ], [ble.if], [ble.I] (4), [xable.iva]/ 
[xab1e .ive] (4). 

kijken: [kt . ... ikil] (1)/[kt . i kan] (2)1 [k1e . i ko] (3), [ke. J: k], 
[Xake.ika] (1,3)/[xake . l ke] (2). 

zwijgen 1): [SUt.Tivan] (1,3)1 [;l;Ut .ivan ], [sue . ixJ [sue . ivan] , 
[Xezue. iya]/[xazue . iyanl (1). 

breien: [bre . THn] (2). [bre . ~] (2), [x<>bre . j~) ( 2 ) . 
[bl:al . ijan ] (3), [bre .... j] naast zwak pret. [brre.ida ] 
(3), Ixabre . ja]; bij (1) is het ww. geheel zw~J{. 
Dit ww. is in het standaardnederlands zwak. Oor
spronkelijk behoorde het ww. bregdan tot de III. 
klasse van sterke ww. met ablaut: e - a - u - u 
(later 0 door· a-umlaut) . 

scheiden: (1) heeft als in het standaardnederlands een zwak 
pret. en een sterk parLpret. Het ww. behoorde 
oorspronkelijk tot de klasse van reduplicerende ww. 
met ablaut: ai - e - e - ai; (2) heeft allemaal ster
ke vormen: [sXE.>de], [sxe. It], [xasxe. Ije] even
als (4): [SXe.r] (pret.plur.); (3) heeft gemengde 
VOl' men , d . w . z. naast sterke ook de vormen als 
0): [sXE.,.ida], [sXE.Tida]1 [SXe.it], [xesxe.ije] 

1) oorspr. zwak ww.; later in het mnl. sterk. Os. swtgfm, oe. swi
gian. 
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(4) 

1958 
1932/34 

1895 

vrijen: 

reizen: 
geleden: 
gereisd: 
spugen: 
gebeten: 
geleden: 

scheiden: 
blijven: 

minder frequent dan [xasxE.,.ida]. 
bij (2) en (3) geheel sterk: lfrE .~ijo] (2)1 
[frre.ija] (3), lfre. I ], [xavre.ija]1 (2): 
lxavre . ija]; bij (1) zwa.l< naast sterk pl'et., het 
part. pret. is zw ak: [fre. 1 ] I [frE . .,.ido] , [xavr£ . Tit] . 
Zoet. wdb. <rees>, <gerezen>!<gereze>. 
[:xa1e . 1ja], ver/eden (adj .): [vle . 1 jaJ . 
[xare.lza]. 
naar andere klasse overgegaan. 
[xabelta], geleden: [yale.ja]. 
<geleeja> (3), <geleje> (2), gereden: <chereeja> 
(3), <gereje> (1,2). 
zwak pret. 
<bluive>, <bleef>, <bleve>, <gebleve>. 

Klasse II a) wgm. eo/iu - au - U - 15 
b) wgm. u - au - u - 0 

1979-81 schieLell: [sxittin], [sXo .·ut], [Xasxo.,ud;n]. 
'\1 riezen: [ fr 1. z.1in ], [fro: ... r ] t [xavro: ... rtan ] . 
kiezen: [kiz~n] (1,2)/[kL zon] (3), [ko.us] (l) /[kO.~Us] 

(2,3), [xako.Uzo] (1)/[xako.~uzon] 

1958 
1895 

v/iegen: [fliYan] (1 2)1 b:liy;;n] (3), [flo.uX] (1,2)1 
[flo.4 ux], lXavlo. Uyo] (1,2) 1 [Xavlo.· Uya] (3). 

woog. gewogen: oorspronkelijk V. klasse met ablaut eli - d -
a - e, daal'naast ook mogelijk vormen tel'uggaand 
op VI. klasse met ablaut a - (} - 0 - ale. De pret. 
en part . pret. vormen zijn waarschjjruijk op het 
stramien van de II. klasse. 

sluiten: [sloo .... Yten ], [slu.Ut] (1)/[slo.<Ut] (2)/[slo.Ut] 
(3), [xaslo.udi] (1,3)/[xaslo.<Uten] (2). 

kruipen: [krooOTYpen ] , [kro.· up ](1) I [kro. < p]( 3), [xakro. <upo] 
(1,3) I [xakro. <upen ] (2). De inform ante 2 heeft een 

buigen: 
zwak pret. [krce. ,Ypta] . 
[ bce . YYI:ml (1) 1 [bce. ~va] (2,3), [bo. Ux] (1)1 [boo ~ux], 
[xobO .Uyo] (1)1 [XabO.H1yO ] (3)I[.xabo . '~yan] (2); 
(2) heeft tevens een zwak pret. [bce.Yvda]; deze 
zwakke vorm wordt ook door (1) gebruild. 

zUigen: [sce . .Yv3n], [zo . ~Ux], [xazo .< Uyo] . 
spugen : [spy.vo] (1,2), [s,Po.uX] (l)/[spo.~~] (2 ,3 ), 

[xospo.u'vo] (1) I [xospo. ~Uy;3n] (2)1 [X<lSpo. ~\,iY<lJ 
(3); (3) kent n aast het wW. [spyvo] ook vormen 
[spe i ~v() J I [spo. Uva] I [spa~ Uua]. Het pret. van 
[spt'~ \,lye J is zwak: [ spe~ \,ivda]. Oorspronkelijk hoor
de *spien tot de sterke I . klasse (zie overigens blz. 
62 noot 2). Zoet.wdb.: <spoegen , spaugen>: spuwen. 
overgeven. 1 ) 

zuipen: 
ruilen: 
bieden: 
liegen: 

(4) heeft nog part.pret. [varzo.~upa], [bazo.<Upa ]. 
Zoet.wdb. <rool>, <gerolen>. 
[bi. da], ·[bo. Uj], Lbo .da], [xabo. Uja] • 
<liege>, <loog>, <loge>, <geloge>. 

1) vlgs. Van Loey (1976, 1,69) 15e eeuws hoUands pret.sing. en plur. 
spoech. spogen. 
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buigen: <buige>*, <baag>, <bage> , <gebage> . 
*ui zwemend naar eu. 

Klasse III a) wgm. eft - c'1 - it - 6 positie voor liquida + C 
b) wgm. i - c'1 - it - u positie voor nasaal + C 

1979 - 81 beginnen 1
) : [b;3X1nanJ, [bi>X1Tnt) (1,2)/ [baxlnt], [boX!;'~ry] 
[baxu~na) (l ,2 )/(baxu~na) (3). 

winnen: [UInan], [UtlHn], [xauu~"no] ( l,3)/[xauu~~nan) . 
zwemmen 2

): [zUETman ] (1.3)/[zU81\~n] (2), [svum), [xasuumo) 
(1,3)/[xosUt1m~n] . "' . " 

vinden: [fIndanl (1.2)1 [vlnda) (3). [funt], [xovundo] (1 )1 
[Xavundan ] (2)/[xavunda] (3) . 

krimpen: [knm.raO]. [krump] [Xakrumpa] ( 1) I [xakrumpa] (2) I 
[xakrumpa ] (3). 

drinlcen: [drllJk~nJ. [drulJkJ (1,2 4), [xedruoke) (1,2)1 
[xaddiOke] (3); (2) heeft een zwak pret. (drllJtaJ . 

springen: [sprIlJa 1 (1 , 3)1 [sprIlJan], [sprulJ 1 (1,3), [xospruQo] 
( 1,3)/lx;3sprulJ~n) (2). 

sme/ten: (sm£ltal. [smu .. lit] (l,3)/[smult) (2), [xasmultan). 
heLpen 3): [hETlofpan ) (1) / [htlapan] (2)1 [h£THpa] (2), [hilofp) 

(1)1 [hilap ] (2)1 [hi1ofp] (3) , [xah~lpa] (1)/ 
[xahulapan] (2) /[xahuTlpa] .(3). 

worden 4
): [uor .dan ) (l)/[UoJ:den ] (2)/[uord~nl (3), [uc.:tt]/ 

[uLr) (4 ) , [XO)UoXda] (1)1 [xauo.:tdan) (1,2). In de 
familie van informant (3) wordt het pret. [ULx] 
nog weI gebrui'kt, hij zelf gebruikt deze YOI'm ech
tel' niet meer. Het Zoet. wdb. geeft deze vorm even
eens. Uit (4) blijkt dat 3.sing.pret. zowel [vi.r] 
als [Vi. rt] is, de plur. pret. is [Vi. re 1-

dorsen 5): (2) heeft een sterk part. pret. [xado ... rsan 1: overi-

1) dit wel'kwool'd, en andere met eveneens oorspl'onkelijk gegemineerde 
n (n + n) vallen dus eveneen s onder de s tructuur n + C. 

:2) oorspronkelijk causatief-vorm. 
3) de ie- yormen in het preteritum zijn nasr analogie van scheppen, 

heffen klasse VI ab laut (lIe - 0 - 0 - (I; de ie- pret. in d eze ww. 
zijn zelf weer op het stramien v an de reduplicerende werkwoorden 
gebouwd: roepen - riep (Van Bree 1977, 317). Zo eveneens in 
klasse III: sterven, werpen en worden. 

4) de 0 uit de infinitief is ontstaan uit e na w-. De e uit het pret. is 
niet oorspronkelijk (oorspronkelijk was immel's a) maar ontstaan 
na.ar analogie van de k lankwettig ontstane preterita berch, sterr, 
werp (a + e voor lab . /vel. ). Deze preterit a onderscheidden zich te 
weinig v an het pres . . De e is bij worden in het pret. gehandhaafd 
omdat daar het onderscheid met de inmiddels ontstane o-infinitief 
voldoende was. Zie hiervoor Van Bree 1977, 317, die ook de analo
gie waarvan in de vorige noot sprake was, met dit ontbrekende 
onderscheid pres. - pret. in verband brengt. 

5) Van Bree (1977 . 318) ziet het zwak worden van dit ww. als het 
gevolg van zijn afwijkende presensvocaal (niet nn!. e / i). Mijns in
ziens is het zwak worden eerder een gevoig van het niet langeI' 
voorhanden zijn van een vocaalalterneringsschema, toen aile hoofd
vormen [0] hadden. Het past dan absoluut niet meer in een ablaut-
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gens zwak ww .. 
barsten: [barston) (1)1 [ba.rsd;n] (2)1 [ba.,1'sta] , [barst) (3), 

[xaborsta) (3). Bij (1) en (2) zwak pret. [Jxa.1'sta] 
en qua suffix sterk part. pret. [xaba.1'sta]. 

breien: < *bregdan oorspronkelijk eveneens III. klasse, nu 
zwak. Zie overigens Klasse I. 

branden: oorspronkelijk III. klasse: bernen, het pret. had 
ruckumlaut. 

lreffen 1 ): [tl'e:£~n] (l)l[tre:f~nl (2)1 [t.re: ... fa] (3). [trof] 
(1 2)/[tro ... f] (3), [xatrofan]. 

vechten 2): eveneens III. klasse (Van Bree (1977, 318) noemt 
tevens vLechten en sch,-ikken en trekken) voldoet 
dus niet aan bet stamstructuurschema van de III. 
klasse . [fe; ... xta] (1)1 [ fe; ... xt~n)1 [fe: ... Xta) (3) [foxt] 
(1,3) I [¥oxt] (2) [xaxaxta] (1) 1 [xavoxta ] (3) I 
[xapxtan] (2). 

In de standaardtaal is de samenval van de klinkers van de tweede, 
derde en vier de hoofdvorm eind 16e eeuw a1 grotendeels voltrokken. 
Dit geldt eveneens voor de 1. en II. klasse (Schonfeld 1970, 10: "in 
Holland I'll veer tweederde van de st. ww. "). Bij de III. kIasse is de 
vervanging van de tweede hoofdvorm d door 0 - onder invloed van de 
del'de en vierde hoofdvorm - reeds laat mnl.. De ie-pl'eterita in deze 
klasse komen in het Vlaams al sinds ±l3S0 voor (Schonfeld 1970, 10). 

merken: is van zwak naar de III. klasse st. ww. overgegaan: 
<l!\ork> , <gemorke> Zoet. wdb .. Blijkens dezelfde bron 
is er als pred. gebl'uikt adjectivisch part. pret. 
<bedurve>. Tevens is er een analogiscbe [I\.) in 
<burgie> 'berg jet Zoet.wdb. (zie hidst. 2, p. 
33) gegeven de merna te varmelden vormen uit 
1932/34 en 1895. De bandopnamen van vrije ge
sprekken kennen deze [A) vormen niet. Daar vindt 
men alleen [vastorova J, [yastorvan ] en [vahulapa]. 
Van zwemmen bestaat ook een zwak prato [zUtmda] 
(4) (plur.). Het sluit aan bij de zwakke causatief
vorm van de infinitief; zie daarvoor hierondel' 
noot 3. 

1958 bedorven: [badArava], gehoLpen [vahalpa], trok [trak]. Met 
uitzandering van het part. pret. is dorsen zwak: 
[darsa ), [darsta], maar [xadarsa]. 

binden: [bIndo], [bunt]. 
1932/34 smelten: part. pret. <gesmolte>; (1) heeft <berste> naast 

<ba.rste> als inf.; sterven: <gesturve> (2), <gestorve> (1,3); 
vinden: <gevonde>. 

1895 kLimmen 3): <klimme>, <klbm> , <klbmme>, <geklomme>. 

schema. 
1) mhd. leenwoord. 
2) Vlgs. Kluge s. v. fechten mogelijk uit de II. klasse oergrm. *fiuhtan 

*fauht *fuhtum *fuhtana~ en dus niet oorspr. *fehtan *faht *fehtum 
*fehtanaz. 

3) klimmen is £lIs sterke infinitiefvorm bewaard gebleven evenals krim
pen. De zwakke causatiefvorm voor de infinitief was ron!. clemmen 
(Van Loey 1976, I, 74). Bij de zwa)<ke causatief zwemmen hebben 
daarentegen de sterke pret.- en part.pret.-vormen het pleit gewon-

107 



vinden: <vinde> I <vond>, <vende>, <gevende>. 
help en : <hellepe>, <hieIp>/<hulp>l}, <hulpe> , <gehulpe>. 
sterven: <stuIve>1 

), <stuxf>, <sturreve> , <gesturve> . 
bergen: <berrege> <burg> 1 

} , <burge>, <geburge> . 
worden: <warde>, <Wier>, <\~iere> . 

De infinitief van sterven is momenteel uitsluitend met de vocaa! [ c ] : 
[stEravan] . 

Klasse IV wgm. eli - cl - a - 6 

1979-81 breken: [ bre . ik~n ] / [ ?Ik bre .+ik] (1) , [brak]/[bruik] (3). 
[bra . i kon] (l")/lbra :k~n] (2) /[bra . ~kan] (3), 
[xabro .• Ukan] . 

steken 2
): pret. (xasto . "uka] (l,3)/[~asto . ·ukan] (2). 

sprelcen: [sp!'e.ika] (3)/[spre. 1 kan ] (2) , [sp!'ak], 
[xaspro . Ukan] (l)/ (xaspro .~~kanJ (2 , 3). 

stelen: [ste . hIen ] (l,3)l[ ste . ll~n ] (2), [stuil ) (12)1 
[sto . ·~l] (3) , [xasto .· Ula] (1. 3)/[Xasto .t-lan ] (2). 

nemen: [nama) (4) (pret.plur.). 
schet'en: [sxe : ... ran ), zwak pret. [sxe :rdaJ (1)1 [sxe:<Jda] 

(2) 1 [sxe : ... :.tda] (3) , [xasxo:~di] (1,3)/ [xasxu : ron) 
(2) . 

komen 3 ) : [ko.um] (1) (inf.)/[ko.~Uman] (2,3)/ [kuma ] (1 ,2 )1 
3. sing.pres. [kumt)/[kum) (4)/[kump] (4), [kuam]/ 
[kam) (4), [kua:imaJ (4)/[kuama] (4) . 

De stamstructuur van deze klasse was vanouds : V + liquida of nasaal, 
maar werkwoorden met de structuul' r + V + C, ilie men vanwege de 
structuur V + C bij de V. klasse zou verwachten , vertonen ook vormen 
van de IV. klasse; ilit is 81 in het ggm. het geval getuige got. b t'ikan 
(IV. klasse) (Van Bree 1977 , 318 - 319). Daarom zijn spreken en breken 
bier behandeld. Steken is een bijzonder geval. fn de standaardtaal 
heeft sch eren in het pret. de vocaal van het part. pl'et . overgenomen: 
schaar . schol-en. De andere mogelijkheid was om uit te wijken naal' een 
zwak pret. zoals te Zoetermeer gebruil<elijk . De door Van Bree genoemde 
afwijkende stl'uctuUl' r + V + C kan men voor het ndl . best inperken 
tot r + V + Ie immel's in het n<il . betreft het uitsluitend wel'kwoorden 
met - k. De rugemene fOl'mulering C is dool' Van Bree gekozen met het 
oog op het gotische geval met - d: trudan. ndJ. treden (Van Bree 1977 . 
329) . 
1958 
1932/34 

komen: [kuma], [kUam] , [Xakumo]. 
breken: <brak> (1.3), <gebroke>. 
spreken: <sprak> (1,3). 

nen: de oorsproru{elijke sterke infinitief zou *zwil7Jmen zijn geweest 
(SchOnfeld 1970, 168). 

l} de U- VOl'men Komen of wei uit de optatief (u + umlautsfactor), of wei 
worden veroorzaakt door r + C (Franck 1910. 126). V gl. voor dat 
laatste het substantief ver[: <vuxf> (1895). lnfinitieven met u zijn 
een vel'dere analogischeuitbreiding: cfr. <burgie> 'berg je' Zoet. 
wdb .. 

") steken is van de V. klasse. Het part. is analogisch naar dat van 
wel'kwoorden illt de IV. Idasse met de stamstructuur V + k. 

3} zie voor de ver1daring van de infinitiefvocaal hierboven biz. 55, 
noot 2, en VOOI' de verkorting bIz. 56 . noot 1. 
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1895 

komen: 

nemen: 
stelen: 
breken: 

<koIlUTle> (1, 2), <kwom>, <kwamme> ( 1, 2) l<kwrune> (3), 
<gekoIlUTle>. 
pret. <nrun>, <namme> (1), <nrune> (3). 
<gestole> (1), <gestale> (2), <chestole> (3). 
pret. <brak>. 

spreken: <spreke>, <sprak>, <sprokke>, <gesproke>. 
steken: <gestoke>. 
nemen: <neme>, <nom>, <namme>, <genome>. 
komen: <koIlUTle>, <kwom>, <kwamme>, <gekoIlUTle>. 

De vormen van de pret. plur. zijn genivelleerd op basis van de pret. 
sing .. Bij stelen is de preteritum-vocaal (j analogisch naar die van het 
part.pret .. 

Klasse V wgm. ~/i - cl - a - ~ 

De positie van de ablautsvocaal in deze klasse is v66r en l<e le conso
nant, meer specifiek: obstruent. 
1979- 81 eten: [ ?e . ltaDl (1,2)/[?e . lta](3 ) [1otH12)/[ Oit] (3), 

[xave. ita] . 
zitLen l) : [ S!t~n] (1.3)/[ZIdin], [zat ] , [zata] (4)/[zo:ite] 

(4), [~aze.ita]/[xaze.ita] (4) . 
lezen: [ le . 1zan ), [las] (1,2)/[101 s] (3), [xale .... iza] 

(l,3)/[xale.izan] (2). 
wezen: pret. [uai s]/ [UOTS] (4)1 [uo~r] (4) 2), pret.plur. 

[ua:ira) (1,2)/[ua:~ra] (3)/[ua:ir] (4)3), 
[xaue.ist]/[xowe.is] (4)/[ owe. i st] (4) zwak part. 

geven: [xe.lvGnl/[xe .iva], [Xaf] (1,2)/[xa~ f ] (3), 
[xa~e. l va] (1,3)1 [xaye. 1,fflD] "(2)/[ve . 1vaj (4) (ad
jectivisch gebruikt part.pret.). 

steken 4 ): [ste .ikon1
k 

[stak], [xasto."Uke} (1,3)1 
[xasto .· Uka ]. 

Liggen: [lIYon] [liaX) (1)/[10X] (2)/[1;oiX] (3)lfle.j) 
(4), [laxe] (4) [xale . ivon] (1 3) /[xole.lY~ J. 

z ien ~): [sin} (1,3) /[zin ](2). [*ax](l,2)/[~X] (3), [xa~in} 
(1,2)/[Xazin) (3) . 

Liggen is een sterk - jan werl{woord , evenals bidden ([hldan]) en 
zitten . nit j- iormatief kom t niet vool' in de 2. en 3. pel's. sing. pres . 
- daar is enkel een i-bevattend suffix aanwezig d.at geen geminatie 
veroorzaakt - en in het part. pret. Vandaar dat e1' in die vol'men weI 
verlenging van de vocaal mogeUjk was, e1' was immel'S sprake van een 
open lettergreep. r..eggen en liggen vall en dan V001'al in hun 3. sing. 
pres. sarnen : mnl. leghet. 00k in het geval wannee1' deze vorm door 
contractie leit is: bij leggen < - egi- « dgi t- uml.) . bij liggen < -egi-

1) sterk -jan werkwoord; de geminatie verhinderde rekking tot e. 
2) eenduidig sing.: die tuin was ([Ua~r]) d'r nag achter, analogie 

naar de pluralis. 
3) doe d'r waar ([ Ua: i r]) molens. Wrsch. de basis voor de sing. uit 

noot 2. Er is overigens een neiging om het suffix -8 van de plur. 
weg te laten: (4): we zouw 'we zouden', zo ben we 'zijn we', heb 
wai 'hebben we'. 

4) steken heeft zijn part. pret. op basis van de subgroep van ww. met 
stam op - k van de IV. klasse. Zie aldaar. 

5) ie < ehwa, samengevallen met wgm. eo. 
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« igi). Zoet. wdb.: <leit> 'ligt'. Het zwakke pret. van leggen komt 
zo ook in het pret. van liggen terecht:(mnl. leghede/leide) [le.j] met 
verdwijning van intervocalische d. Omgekeerd zijn er dan ook sterke 
vormen bij het oorspronkelijk zwakke leggen < *laCfjl1;n.;. [le:van ], 3. sing. 
[le:xt]/[lIXt] (3), [luX] (1,2)/[luiX] (3), [xale.l.von]. 

De 3.sing.pres. vormen [bIt], [lIXt]/[le:xt] en [pt] zijn een ana
logische paradigmatische vereenvoudiging. 1) 

Tevens be staat er van bidden een zwak part.pret. <gebid>, Zoet.wdb. 
1958 wezen: [vus], [vu .... ra], [xawe.Ist]. 

liggen: [1£Ye:] , 3.sing.pres. 2
) [l e:xt]/[le:X]/[lal.it]. 

zien: [sLn], [vazLn]1 [va~in]. 
1932/34 eten: <ut>, <utte> (l)/<ute> (3). 

wezen: <wus> , <wure> (1,3), <geweest>. 
geven: <guf>, <guvve> (1) I <guve> (3). 
steken: <stuk>. 
liggen: <legge> (1,3), <lee> (2), <leje> (2)/<lugge> (1)1 

<luge> (3). 
1895 inf. van bidden en liggen is resp. <bidde> en <legge>. 

geven: <geive>, <guf> , <guffe>, <gegeive>. 
eten: <eite>, <ut>, <utte>, <gegeite>. 

Klasse VI wgm. ale - 0 - 0 - d v66r enkele C 

1979-81 heffen 3
): [he:fan ], [hif] (1,2)1 [he:fta] (2,3) zwak pret.1 

[ho-,-f] (3), [xahe.iva] (1,3)/[xahe.ivan] (2). Het 
pret. met ie is naar analogie van de reduplicerende 
ww .. Franck (1910, 130) zoekt de oorzaak hiervan 
in het feit dat op de vocaal een consonantcluster 
of geminaat volgde, die niet spoorden met de con
ditie v66r een enkele C die weI opging voor het 
wgm. maar niet meer in het geval van -jan-werk
woorden die onderhevig waren aan geminatie door 
j. Men moet even weI voor het mnl. van na de ver
lenging van korte vocalen in open lettergreep en 
van v66r het ontstaan van nieuwe geminaten (na 
1300: Van Loey (1962) die immers opponeren met 
de verkorte oude geminaten) van een conditie uit
gaan die betrekking heeft op de lengte van de stam
vocaal: kenmerkend voor deze klasse is dan een 
stamvocaal die lang is (verlengd), die met korte 

1) Het soort gecontraheerde vormen treft men eveneens aan in zwakke 
werkwoorden (met oorspr. -jan) als zeggen: [ze:.it] (4)/[z'e. i t] 
(4) ([ze:.it] ook gebruikt door familie van (3)), [ze:t] (4)/[ze:xt]1 
[ze:X] (4); pret. [Se:Ti]/[ze.i] (4) en pret.plur. [ze.ja] (4)1 
[z'e.ia] (4). Zo eveneens bij 3.sing.pres. van hebben: [he:t], daar
naast analogisch [he:pt] I [he:p ]. Een jongere vorm op weg naar een 
soort contractie is l.sing.pres. [Ikhe:V] 'ik heb' (cfr. (4): ailijk 
'eigenlijk' mdhilijk 'mogelijk' vroeer 'vroeger'), [vudi] (4) 'gaf die'. 

2 ) zie voor deze vormen hierboven. 
3) -jan ww. evenals scheppen [sx£pan ] en lac hen ; wassen mnl. 

wasschen. *wahsan in het got. een -jan ww.. Daarnaast is even
eens van de VI. klasse nnl., mnl. was sen , onfr. wascan < grm. 
*wat-sko (Kluge s.v. waschen). 
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vocaal vallen eruit. Dit synchronistische standpunt 
voor het mn!. vindt men reeds verwoord bij Van 
Helten (1983, 96). De ie-preterita in deze klasse 
zijn voornamelijk westelijk en vooral Vlaams (Van 
Loey 1976 I, 81). 

bakken: nog sterk part.pret.: [xabakan] (2,3), naast zwak 
part. [xabakt] (1). Het pret. is zwak. Er bestonden 
in het wgm. 2 infinitiefvol'men van bakken: efr. 
mn!. baken en backen 1); het zWakke pret. en part. 
pret. is een hollandse vernieuwing uit de 15e eeuw 
(Van Loey 1976 I, 81). 

lachen; tegenwoordig enkel met een sterk part.: [11 a1 xen ] 
(1,3)/[laXen] (2), [11a1xta] (1,3)/[laxta] (2), 
[xa11a1xa] (1,3)1 [xa1axan); dus de overige vormen 
zijn zwak. 

dragen: [dra.~'1an] (1,3)/[dra . yan ] (2), [druX] (~,3)1 
[dra. 'Ida 1 (2) . [xedra . ~yan] (1) 1 (xadra. ~Yu] (3) 1 
[xadra . yat1 1 (2). 

jagen 2) : overwegend zwak; [ja: ya] (1) 1 [ja: ~ya)(2) I [ja: ~xa] 
(3), [ja : ~Ydo] (~,3)/[jux] ( 2) , [xa j a :xt] (1)1 
[xaja:~xt] (2,3). Zoet.wdb. vermeldt sterk ge
worden vormen met analogisch part. pret .: <joegen> 
<gejoegen, gejoege> zie in 1895 <gedroege> en <ge
sloege>. 

vragen2); [fra:yen](l)/[fra:~yan], [~rux](1,3), [xavra:Yan] 
(l)/[ xavra:~xt] (1,2,3) . 

slaan 3
): [sla:~nJ (1,2)l[slia : ~n] (3), [s luX], [sluyu] (4), 

[xas1a : ~ya] (1, 2)l[xas1a: ~va l. 
staan 4

); [sta:n] (l)/[ sta:~ nl (2.3) , [stuntl s ) (1,2), [stulJl 
(3)![stulJk] (4)/[st1lJ]l; ) (4) , [stulJa ] (4), [xasta:n] 
(1,2)llxasta:~n] (3). 

wegen: [ve.iYan ], [vo.uX] (1)/[vo.~uxl (3)/[vo.~+~] (2), 
[xavo.Uya] (1,2)1 [xa\Jo.'uya] (3). Het part.pret. 
met 0 is reeds 15e eeuws hollands (Van Loey 1976 
I, 80). 

1) zje Seebold (1970,87-88): de geminaat is moeilijk te vel'klaren (001'

spronkelijk jn het nederduits en frankisch), wrsch. een intensivum 
bij een zwak werkwoord dat met het sterke baken vermengd wordt. 
Vgl. het parallelle VI. klasse mn!. treken naast oorspronkelijk zwak 
mnl. trecken. 

2) jagen oorspr. zwak; het ww. is beperkt tot het wgm. (De Vries 
s.v.). Vragen eveneens oorspr. zwak. Zie voor de verhouding van 
zwak en sterk pl'et. De Rooij (1979) die eveneens de veranderde 
verhouding'en van de afgelopen hondel'd jaar behandelt. 

3) contl'actie < - aha- , de fricatief is nog te vinden in beslach ten , 
slachten. ZoeL wdb. 'lijken. lijken Opl. Deze zijn overigens zwak. 

~) daarnaast mn}. standen , met andere wOl'te!. Vg!. bij het redupli
cerende ww. gaan eveneens twee stammen: grm. "'ganga en "'g11l-. 
Voor - n suffix in sing. pres. zie verderop bij gaan. 

5) de n in het pret. is niet oorspl'onltelijk. De oOl'spronkelijke pret. 
waren mn!. stoet, stoeden. De verkorting is die van lange vocaal 
voor n + C. 

1;) sting is naar analogie van de redupl. ww. pret. hing. ging. ving. 
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varen: 

wassen: 

1958 bakken: 
geslagen: 

1932/34 dragen : 
vragen : 
slaan: 
wassen: 

1895 dragen: 

vragen: 
slaan: 
staan: 

he eft een zwak pret. gekregen: [fa:d;n] (1)/ 
[fa: ~din] (2,3), [fa:rd9] (1,2)/[fa: ~rd()] (1), 
[xava:ra] (1,2)/ [X9va: ~r9] (3). In een aantal ge
vallen is er verwarring in het pret. met het pret. 
van [Vll. ara] 'voeren': [vu. ad9] (3). 
[ua~san] (1,2)/[uo~s~n), met zwak pret. [ua~sta] 
(1,2)/ [ua~sta] (3), [xaua~san] (1,2)/[xaua~san] 
(3). 
[baka], [bakta], [Xabak9]. 
[xasla .... ya 1 en daarnaast ook 't analogische [Xaslll. ya] 
op basis van het pret; gevaren: [xava .... ra] . 
<drage> (1,3)/<draagt> (1,3), <gedrage>. 
<vrage> (1,3)/<vraagt> (1,3), <gevraagt>. 
<slaan> (1,3), <geslage>. 
<wasse> (1,3), <gewasse> (1,3)/<gewQsse> (2)/<ge
wosse> (2). 
<drage>/<draagt>, <droeg>, <droege>, <gedroege>; 
het part. pret. is analogisch naar het pret .. 
<vrage>/<vraagt>, <gevraagd>. 
part. pret. is <gesloege>. 
<staan>/<staat>. 

Klasse VII Reduplicerende werkwoorden 

De reduplicerende werkwoorden zijn wat hun ablautsschema betreft 
een noordwestgermaanse innovatie. Van Coetsem (1956, 47-69) heeft de 
parallellie aangetoond in de stamstructuur van deze klasse werkwoor
den, die tevens met een spiegelbeeldig ablautsschema gepaard gaat: 
namelijk a - e in plaats van e - a bij de overige sterke werkwoorden. 1) 

De VI. klasse vertoont dan eveneens een a-vocalisme in het presens en 
men kan die klasse op grond daarvan bij dezelfde groep rekenen. 2) 

Van Coetsem ziet de e 2 in subklasse 3 van de red. ww. (bij hield) 
(mn!. nog houden - hell < resp. halden - hell) als een analogie naar 
subklasse 1 (heten - hiet) . (n die 1. subklasse is ei v66r i. i, u (dus 
voor (+ hoog) > i geworden, v661' andere vocalen ([ - hoog]) > e2 , 

met een analogische nivellering in het pal'adigma. Van Bree voIgt Van 
Coetsem in het snmennemen van de groep van slapen en roepen met 
l'espectievelijk die van heten en lopen (ai en au). Er blijven echter 
problem en met de umlautsplitsing en de analogieen die men moet pos
tuleren om de paradigmatische nivellering te verklaren. Weliswaar wijst 
Van Bree (326) op de druk die het ablautsschema uitoefent door de 
tegenstelling van de eerste en vierde hoofdvorm enerzijds tegenover 
de tweede en del'de hoofdvorm anderzijds. Bovendien wijst hij op de 
dool'slaggevende 1'01 van de 3. sing. pres. die bepalend is voor de rich
ting van de analogie omdat deze vorm als basisvorm gevoeld kan worden. 
Nu is een beroep op de relatieve ongemarkeerdheid van de 3. pel's. sing. 
niet onproblematisch, er zijn immers gevallen dat de pluralis de basis 
voor analogie vormde, vgl. bij een frequent ww. als wezen: Zoeter
meers waar i. p. v. was. Ais men als Fullerton (1977, 101) abstraheert 
van lengte van de vocaal bij de klassen van slapen en roepen - omdat 

1) In deze beschouwingswijze beschouwt men lange vocalen en difton
gen als tweemorig: dus VV: de alternantie betreft de eel'ste mora. 

2) zie het schema bij Van Bree (1977, 324). 
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de vocalen van alle hoofdvormen van die werkwoorden inherent lengte 
hebben - dan is een andere, verdergaande parallellie mogelijk tussen 
ablautsklassen en reduplicerende klassen in het noordwestgermaans, 
zoals Fullerton heeft aangetoond gaat dat met mindel' analogieketens 
gepaard. De enige analogie dle men nodig heeft is de zeer algemene 
uitbreiding van ie-preterita die Van Coetsem ook nodig heeft. 

Bij de indeling van de reduplicerende werkwoorden volg ik dan ook 
de indeling van Fullerton (1977. 103). 
Groep 1) van heten; als I. klasse, structuur C Vie; pres. ei > i, 

pret. ai > e; bij heten; ai - ei. 
Groep 2) van lopen; als II. klasse, structuur C vue: pres. eu, 

pret. au; bij lopen: au - eu. 
Groep 3a) van houden < halctan; als III. klasse (vgl. helpen), struc

tuur C V Liq C, pres. e - pret. a; bij houden a - e; hier
bij hoort eveneens mnl. wallen 1). Reeds grm. met geminaat, 
pret. mnl. wieI 2

). 

Groep 3b) van vangen « fU!Jh-); als III. klasse (vgl. bendan > bin
dan), structuur C V N as C: pres. e - pret. a; bij vangen 
a - e (met e > i: ving). 

Groep 4) geen mnl. representanten; als IV. klasse (vgl. stelen, 
oorsp1'. scheren. zweren) structuur C V Liq of C V N as ; 
pres. e - pret. a; bi} ohd. erren « *arjan) - pret. iasun 
(met e.) dus a-e. ) 

Groep Sa) van laten, slapen (afgezien van inherente lengte); als V. 
klasse (vgl. meten), structuur C V Obstr , pres. e - pret. 
a; bij laten, slapen a - e 2' 

Groep 5b) van zaaien (mnl. pret. sieuw); als VI. klasse (vgl. got. 
sniwan, oe. snewwa-), structuur C V Glide, pres. e -
pret. a. De verba pura met starn op V vertoonden in een 
later stadium noordzeegermaanse") -w die afwisselt met -j 
in andere dialecten. 5

) Er is mijns inziens geen reden om 
met Hoebeke (1964, 129) de keus open te houden tussen een 
ontwikkeling van j -+- w, of afwisseling van -j en -w. Af
wisseling aannemen verdient de voorkeur omdat er daarnaast 
nog -h voorkomt, namelijk ohd. bllihan 'zwellen' (Fullerton 
1977, 105). 

Groep 6) van roepen, groeien; als VI. klasse (vgl. varen, heffen), 
structuur C V Liq INas of C V Obstr , pres. a - pret. 0; 
bij roepen 0 (*hrowp- > hrop-) - e (hrewp); groeien; 

1) Van Loey 1976, I 85. 
2) Seebold (1970, 538) geeft de attestaties voor bet 1'eduplicerend ka

rakter voor oe., as. , en ohd.; de exacte vormelijke pendant van 
dit werkwoord is te vinden in de III. klasse: wellan: own .• oe . • 
of rank. , as. en ohd. (Seebold id., 553). 

3) Seebold (1970 , 82) vindt dat men eigenlijk a - a ablaut zou ver
wachten vgl. swarja - swuorum. Dit past g'oed in het beeld van de 
parallellen tussen de VI. klasse en de IV. en V. klasse (zie Van 
Bxee 1977, 324) namelijk VI. (j + Liq INas ~ IV. e + Liq /Nas 
en VI. c'1 + Obstr ~ V. e + Obstr. 

") Weijnen 1949, 74. 
5) De meeste van c1eze werkwoorden zijn later zwak geworden evenals 

buan, mnl. bouwen nog met sterk pret. ghebouwen (Van Loey 1976, 
I, 83). 
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grow- - gre 2w. Fullerton neemt de halfvocaal w als onder
liggend aan en wijst voor de w-deletie in het pres ens op 
*flewtan I}aast oe. flow an terwijl de w gedeleerd is in vloed 
« *flowct-). 

Groepen 1 tim 5 komen overeen met de indeting van Van Coetsem. 
De parallellie in de stamstructuur is nog bewaard in mnl. tijd. Dat 

blijkt uit het optreden van ie-preterita die door Van Loey (1976, I, 
85) worden opgesomd voor de II. klasse: ( - ) rouwen, Ill. klasse: hel
pen, worden. werpen, V. klasse: meLen, VI. klesse: backen , wasschen, 
wassen, beseffen, heffen, sceppen . V~~r de IV . klasse zijn daervan 
geen vool'beelden te vinden, tenzij bevel voor beval (bevelen Franck 
1910, 126 en 64) hiertoe hoort en niet een voorbeeld is van ingveoonse 
e voor a . De r. klasse kent ie - vormen in brabants mnl. (Van Loey 
1937, 98) deze vallen echter in het patroon van aUe niet-umgelautete 
ai. De vlaamse vormen die Jacobs (1927, 288) vermeldt kunnen de 
parallellie weI vertonen omdat ie voor e in het westvIaams zeldzaam is. 

Groep 1 ai - ei - ei - ai 

1979 - 81 heten: [he. 1 tan]/3 . sin g .pres. <hiet> Zoet.wdb., zwak 
pret . [he . ita), sterk part. pret. [xahe . ! t an) . 

scheiden: [sx£ . ... id~n], zwak prel. [sx£.idal (l)l[sx£ . .. ida) 
(3) naast sterk pret. [SXe . i] (3) I/[sxe. 1t) (2), 
sterk part.pret. [XasX£ . ... ida) (1,3)/[X~s~£ ' Tidan) 
(1) naast sterk part.pret. [xasxe.1jan) (2)1 
[X;)sxe . ija] (3). Enkele vormen (die met e) zijn 
overgegaan near de I. klasse van sterke werk
woorden. 

1895 heten: <hiete>, pret. <hiette> met zwak verleden tijds-
suffix van wege de gelijkheid met het pres ens . 

scheiden: <schuide>, zwak pret. <scheidde>, part. <geschuje>. 

Groep 2 au - eu - eu - au 

1979-81 lopen: [l~o.Upan] (1,3)1 [lo.Upan ] (2), [lip], [lipa] (4)1 
[xFpa ) (4) ., [Xalo.upe] (1)1 [Xelo. ~Upan] (2)1 
[xel~o.Upe] (3). 

1958 lopen: 3.sing.pres. [lo.Up] z). 
1932/34 gelopen: 3.sing.pret. <liep>(1)/<liep> (3), <cheloope>(3). 

<gelope> (1,2). 
1895 lopen: <loope>l<loupe, <liep>, <geloope>l<geloupe>. 

Groep 3a Wgm. a - e - e - a; starn op Liquida + C 

1979-81 vallen : [fula] (1,3)1 [talan ], [fil~] (1)1 [fil~] (2,3), 
[xefu~ Ie] (1) 1 [xevu~ Ie] (3) 1 [xavo.~ Ian] (2). 

houden 3
): [hu:udan ] (l,2)/[ha. uda] (3)/[ha. Uua] (4), [hiltll 

[hiUu] (4),[hi.uue] (4), [xeha.uda] (l)/[xeha.Uda] 
(3)/[xahu.Udan] (2). 

1) vlg. informant niet zo frequent; geldt eveneens voor de sterke vorm 
van het part .. 

2) 3.sing.pres. 1979-81: [lo.pt] (l,3)/[lo.Upt] (2). 
3) de vocaal bij houden en zouten is < oorspr. al voor dentaal. 
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1932/34 
1895 

zouten 1
): 

vallen: 
vallen: 
houden: 

[zn.llttin ] (1)/ [za. ~Uttin] 
f~rmant (3) heeft sterk 
Overigens zwak. 
<valle>, <gevalle>. 
<valle>, <viel>. 
<houwe>, <hiel>. 

(3)/[za. ~uttin] (2); in
part. pret. [xaza. ~Uta J. 

De ie-vormen in het preteritum zijn naar analogie van het preteritum 
met ie. 

Groep 3b Wgm. a - e - e - a; starn op Nasaal + C 

1979-81 spannen: espana] (1.3)/[spanon ] (2), nog met sterk part. 
pret . [xaspananJ (1.2)/[xaspa'l)e] (3). lnfol'mante 
(2) heeft daarnaast een sterk pret. (spu~) en een 
sterk part. pret. (xaspu~~n] . Het lijkt voor de hand 
te liggen om overdracht aan te nemen van de vor
men van het ww. spin nell. Temeer omdat spannen 
en spinnen samenhangen, op welke maniel' is met 
geheel duidelijl< (zie Seebold 1970, 450 en 452). 
Spinnen behoort tot de ill . klasse van sterke wW .. 
Zie v~~r een dergelijke paraUellie als bij spannen -
spinnen bierboven bIz. 113 noot 2: mn!. wallen en 
nd!. wellen; a-vormen vindt men evenwel ook bij 
vangen (zie hierna). Het proces is dus algemener 
van aard en betreft de parallellie in woordstruc
tuur, met enkel die in afzonderlijke woorden. 

1958 
1932/34 

1895 

gaan 2
): [va:n](1 2)/[va: ~n](3), [YIIJ] , [YIlJa)(4). [voxa:n) 

(1,2)/(xava:~] (3); <gong>, <gonge> Zoet.wdb .. 
vangen: [falJ~n] (1.3)/[xalJaj (2), [J!IIJ) (1.3)/[fI!J) (2). 

[xava!Ja] (1,2). Informant (3) heeft daarnaast 
[vuY!J), [Xavo ... !J'a) zie daarvoor wat opgemerkt is bij 
spannen hierboven. De infini tief van vangen is naar 
analogie van het part. pret . , hij was oorspr. mnl. 
vaen met Cl < QIJX (voor stemloze fricatief). Deze 
stemloze fricatief bevond zich ook in de' tweede 
hoofdvorm. De vorm met korte vocaai is naar ana
logie van het pret. plur. dat stemhebbende fricatief 
had. Dezelfde verhouding doet zich voor bij hangen 
(vgl. Van Bree 1977. 263 en 223). 

hangen: [ha!Ja) (l)/[haoan ) (2)/[ha-iQa ] (3), [hro) (1,2)! 
[hI"'!J] (3), [xaha!Ja ] (1)1 [xaha!Jtin] (2)/ [xahu!Ja] 
(3) . Informant (3) vertelt dat bij ouderen uit zijn 
omgeving wordt gezegd: [hu!J], [xahu"lJo) . De band-

bannen: 
gaan: 
vangen: 
gaan: 
vangen: 

opnamen van vrije gesprekken geven (4): [hllJa]. 
part. pret. [xabana); goan: part. pret. [vava . ... n] . 
<gaun> (l)/<g5n> (3~ <ging> (l)/<gong> (1.2). 
info <vange> (l)/<vunge> (3). 
<gaun>. 
<vange>, <yang>. 

1) zie noot 3 op biz. 114. 
2) de infinitief- + presensstam en die van het part. pret. gaan terug 

op *g<e-. de overige gaan teru€r op *gang-. Zie Gysseling 1977. 
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Groep 4 Wgm. a - e - e - a; met starn op Liquida of Nasaal 

Geen representanten meer van aanwezig. 

Groep 5a Wgm. Q. 

1979- 81 braden: 

1958 
1932/34 

1895 

raden: 

blazen: 

slapen: 

laten: 
raden: 
laten: 
slapen: 

laten: 

- e - e - Q.; met starn op Obstruen t 

[bra.d5n ] 0 , 2) 1 [bra . d~ ](3) / [bra. ~ja] (3) 1 [bra. ja] 
bij 0,3) geh~t;l zw ak geworden, zowel i!l fret. als 
parLpret.; bI) (2) part.pret. [ xabra.~ Ja . 
[ra:dan ] 0)1 [ ra : ~dan) (2) /lra : ~jan] (3) eveneens 
zwak wat betreft pret.; het part.pret. is sterk: 
[xara:dan] 0)/ [xara : ~dan) (2)1 [xara:ja] (3); 
<verrClClie> 'verloot', Zoet. wdb .. (3) heeft zowel bij 
braden als raden j als tot de starn van het ww. 
horend: [bra. ~ja], [bra. ~jda], [xabra. ~jt] en 
[ra: ~ja], [ra: ~jda], [xara:ja]; 3.sing.pres. 
[ra:jt) . 
[bla.~zanl 0,2)/[bla.~za] (3), [blis] 0), 
[xabla . ~ zan) (1,2) / I.xabla. ~za] (3). Informanten 
0) en (3) gebruiken een zwak pret. [bla. zda]. 
[sla:pon] (1,3) 1 Isla: ~pan ] (2), [slip], [xasla:pan] 
(l,3)/[xasla:·~pan] (2). 

info [la.~ta] 0)1 [la.ta] (3). 
part. [xara .... ja]. 
plur. <lClne> (l)/<lata> (3). 
<slClpe> (l)/<slapa> (3), <sliepe> (2), <geslape> 
(l)/<cheslape> (3). 
plur. <lCl>. 
<slClpe>, <sliep>, <geslClpe> met daarnaast een zwak 
pret. <slClClpte>. 

Groep 5b Wgm. Q. - e - e - Q.; met starn op Glide 

1979- 81 draaien: deze groep werkwoorden is geheel zwak geworden: 
[d:la.ijan ] (l)/[dra. ~ijan] (2) [dra.ijan ] (3). Zie 
overigens biz. 113 en noot 4 en 5 aldaar. Tot deze 
groep behoorden tevens kraaien, maaien, naaien, 
waaien en zaaien. Het mn!. ken de nog blaeyen 
(Franck-Van Wijk s.v. blazen) dat toen al zwak 
was. 

1958 naaien: info [nCl .... ja]; gemaaid: [xamCl .... jt); gezaaid: 
[xazCl .... jt] . 

1932/34 draaien : info <drClja> O)!<draja> (3); maaien: <mClje> (1)1 
<maja> (3); naaien: <nClje> (l)/<nTIja> (3); zaaien: 
<zClje> (l)/<zaja> (3). 

1895 deze werkwoorden worden bijna met oi uitgesproken 
volgens de informant : <drClClie>, <mClClie>, <nClClie> 
en <ZClClie>. 

Groep 6 W gm. {j - eu - eu - {j; met starn op L iquida 1 N asaal 
met starn op Obstruent 

1979-81 bloeien: [bluja]: de groep van deze werkwoorden is geheel 
zwak geworden. Dus eveneens zo: gloeien, groeien, 
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roeien, (ver)moeien. 
inf. [ yru . j a ] . 
info <groeje> (1,3)/<chroeje> (2). 

1958 
1932/34 
1895 

groeien: 
groeien: 
bloeien, groeien en vermoeien respectievelijk als <bloeie>, 

<groeie> en <verrnoeie> ook: <blooje>. 

1979-81 roepen: [rup:Jn ], [rip], [xarupa] (1,3)/[xarupan]. 
1958 geroepen: [xaru.pa]. 
1895 roe pen: <roepe>, <riep>, <geroepe>/ <geroope>. 

Als groep 2 gaat ook houwen < *hawwa- (*hauwa-), waarbij dezelfde 
structuur met starn op w/u + C (in dit geval C = w) het pret. hieuw 
is in 1895 nog: <huuw>l). 

Bij waaien etc. werd het vocalisme blijkens het materiaal uit 1895 
uitgesproken als ( 1) ,i] , [ ;) . i] of [0 . ... i ]. Blijkens de spelling <dauwje> 
voor doo/en uit 1895, tegenwoordige uitspraak [do. O -\iji3n ] (1,2)/ 
ldo .... j~] (3) overlapten de realiseringen van ooi die van aai. dnt 
blijkt ten overvloede nog uit huidig gooH: [vcJ.-it) (4) . Aangezien 
waaien een pret. woei heeft (VI. klnsse) is het niet verwonderlijk dat 
gooien een pret.<goei> heeft (Zoet . wdb.). Dooien gaat terugop wgm. 
*-alJia. De herkomst van de vocaal van gooien is onzeker het meest 
aannemelijk is -auj- . Dan zou knooien (vgl. bIz. 77 noot 1) bier even
eens toe horen. 

Van schelen bestaat er nog een sterk pret. <schouw>, Zoet. wdb. 
'scheelde', mogelijk naar analogie van willen: pret. [uIlde] (1) naast 
[uu.rUu] (3)/[uu.uw] (2). Vergelijk naast scheelde ook hield: [hi.UU]. 

Preterito-presentia 

Ook de preterito-presentia kunnen parallel ingedeeld worden nasI' 
de zes klassen van sterke werkwoorden; het vocalisme van het presens 
is dat van de preterita van de sterke werkwoorden, dat van de overi
ge vormen is de vocaal van het part.pret. 

Groep 1 ablaut ai - i 

1979-81 weten: 

1958 weten: 

[ue.id;n] (1,2)/[ue. 1 ta] (3)/[wl1. i ta] (3), 3.sin~. 
pres.: [ue.it], analog~sch preteritum. !UIst] ) 
(1,2)/[UIS] (3), rxaue.lto] (l)/[xaue.ltan] (2)/ 
[xaUl1.ita] (3)3). 
sing.pres.: [ue.It]. 

Groep 3 ablaut a - u 

1979-81 kunnen: bij kennen [kETn~n] zijn vormen van kunnen ge
bruikelijk: 3.sing.pres. [kurn] (1,2)/[ka~], pret. 
[kuni] (1,3)/ [kun] (2), [xeknnt] (1)/ [xaku. r~e] 
(3). Het preLplur. van kunnen is [kuna] (4). 

durven: [dl\.rava] geheel zwak. 

1) zie hiervoor bIz. 91- 92 hierboven; in het bijzonder noot 1 op biz. 
92. 

2) naar dorst en moest (Van Bree 1977, 335). 
3) analogisch naar part. vormen van de I. klasse en mogelijk die van 

de V. klasse. 
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1958 kunnen: [k£na], [kEn] (1, 2 en 3 sing.pres.). 
De twee werkwoorden kunnen en kennen lopen dus door elkaar wat 

de vormen betreft. 
1932/34 kunnen: <kenne> (1,3) , <ken> 1.sing.pres. (2,3), <kan> (1) 

<keije> (2) 'kun je'. 

Groep 4 

1979-81 
1958 

1932 

ablaut a - u 

zullen: 
zullen: 

zullen : 

1.sing.pres. [sa~l]/ [zal]. 
1., 3.sing.pres. [sal]/[zal], plur.pres. [zala], 
pret. [za. uwa]. 
plur.pres. <zulle>, 1.sing.pres. <sal>/<zal>, sing. 
pret. <sou>/<zou>, 1.plur.pret. <zou>. 

Groep 5 a - (e) / u 

1979-81 mogen: [mo ... +uy~n] (1,3)/[mo.+uy~n] (2), [max], [maya] (4)/ 
<magge> Zoet.wdb.,[moxt]/[mox] (4), [xamo .... nyan] 
(1,3)/[xamo. ~4ticyan]. Zie bIz. 41, noot 2. 

1958 mogen: plur.pres. [maya]. 
1932/34 mogen: 2.sing . pres . <mag>. 

Het werkwoord is onderworpen aan verscheidene innovaties en ana
logische veranderingen. Mogelijk hebben sommige varianten naast elkaar 
bestaan met betekenisdifferentiatie; immers in de verschillende ger
maanse talen reikt de betekenis van "in staat zijn", "kunnen", "mo
gen", "moeten" tot "graag hebben", !Imogen". Schonfeld (1970, 176) 
neemt overgang aan in het wgm. van de V. naar de IV. ablautsklasse 
op het stramien van skal- (zullen). De vormen met wgm. a/u lijken 
jonger. In het ouder ohd. komen ze nog niet voor. Daar vindt men 
uniform a evenals in het got. (Von Kienle 1969, 277), het is daar dus 
ablautsloos. De (5/u vormen zijn frankisch (Franck 1909, 262). Campbell 
(1959, 345-46) vindt mogen niet indeelbaar bij de preterito-presentia. 
Hetzelfde standpunt huldigt ook Seebold alle evidentie overziende (1970, 
342-43). Hij neemt een alternantie a/¢ aan hoewel de vormen met il 
jonger zijn. Hij veronderstelt eerst teruggang en daarna weer uitbrei
ding van de mug-vormen. Er is dus sprake van dialectverscheidenheid 
op dit punt; mogelijk is de ablautsloosheid oostelijk, immers os. heeft 
weI ablaut tegen het beiers uniforme a dat daar tot in de 11e eeuw 
bewaard blijft. De ablautende vormen zijn in deze optiek westelijk. 

Groep 6 i5 

1979-81 moe ten : 

1958 moeten: 

1932/34 moeten: 

[mutan]/[mu~te] (3), [mut]/[mu~t] (3)/[mut] (3), 
[must] (1,2)/[most] (2)/[mu~.,.st] (3)/[mos] (4), 
[mosta], [xamutan] / [xamu~ tan] (3). Zoet. wdb. geeft 
sing.pres. <mot> en pret. <mas>. 
[mota] , [mot] (sing. pres. ) / 3. sing. pres. [mot] 
naast [mut], [mas]/ [most]. 
plur.pres. <motte>, sing.pres. <moet>(1,3)/ <mot> 
(1,2). 

Zijn 

1979-8,1 [Ils bEn]; [jE. i bEnt](1,3)/ [btnt] (2)/[bE ... n] (2); [bali IS]; 
[VE . .,.i ~E.in] (1,2)/[~.in] (3)/[bEna] (2,3); [jAli zE.in ] 
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(1,2) [~.in] (2,3)/[za. i n] (3) ouder: [bene] (2,3); [zE . .,i 
~e .in] (1.2) [~.in) (3)/[b£ne] (3); inf.: [~e . .,.in ]; m in
versie: [ben jE . i] . 

1958 [Ig bEn]; [IS], [ze bene] . 
1932/34 1. sing .pres. <ben>/<b~n> (2); 2.sing.pres. <ben>/<bent> (2); 

3. sing. pres. <is> /<is> (2); 1. plur. pres . <benne> (1,2) / <sijn> 
(3); 3.plur.pres . <benne> (1,2)/ <binne>(2)/ <sijn>(3); 2. 
sing .pl'es.inversie <bai je> (2)/<bee-je> (l)/<bejje> (3). 

Doen 

1979-81 

1958 

1932/34 

Hebben 

l?lk dU]/[lk dun] (4)/[dun l k] (4) (inversie), [j £ . i dut]/[du) 
(2), [mi d~t], [du] [UE • .,.i dun], [j/l.li dun), [~E .,i dun] 
infinitief: [dun] ; 2.sing.pres .. in inversie: [du j e .l.]. Het 
pl'eteritum is: [?lk de.t] (1,2)/[de. i ] (2,3), [j£.i de.it] 
O)/[de.i] (2.3), v[h£ . .,.i de.it) (l)/[de. i ] (2,3), [uE . .,-i 
de.idan ) O)/[de.jan] (2)/[ua. i de.ija] (3). [j/l.li de . idan ] 
(l.3)/[de.ja] (2), [~E .... i de.idan ) (l)/[de.j en ] (2)/[~.i 
de.idan ] (3), pret. 2.sing . in inversie: (de.itje. i ] (2)1 
[dejal .i ] (3), part.pret. [xeda:-!n] (1,2)/ [xeda: ~n] (3). Het 
werkwoord vertoont in zijn pret. nog restanten van het feit 
dst het oorspl'onkelijk reduplicel'end is geweest. De 1.sing. 
pres. uitgangs- n is mogelijk bewaard gebleven uit de athema
tische £lectie van het wel'kwoord. 
[ Ig du.t], imperatief: [du]; [urei duna), [jOl.li dune], pret. 
[Ig de.j], infinitief [dun], part.pret. [xada .... n]. Opmerkelijk 
zijn hier de plur. pres. -vormen waal'uit blijkt dat de n als 
deel van de werkwool'dstam beschouwd kan worden. 
3.sing.pres. <doet> (1 3)/<doe> (2) (in posHie voor objects
pronomen <je», imperat. <doe> (1,3) 3. plur. pres. <do en> 
(l,2)/<doe> (2)/<doena> (2), 3 . sing.pl'et. <dee> (2)/<deei> 
(1) I <deej> (3), part.pl'et. <gedaan> (l)/<chadaan> (2)/ <gedCin> 
( 3), infinitief: <do en> . 

1979-81 [?lk hEp l/[ ?Ik£]/[kh £U ] (4), [jE.i h£pt] (1)/[h£p] (2,3), 
[hre.i he . ift] (1)/ [b£p] (2,3.4)/[hl?i hEpt] (4), [uE .... i h£ba], 
[ jali hsba ], [z£. ... i hEba]: pret. [?lk hut] (1,3)/[hl)t] (2), 
[j£.i,hat],L [hal. i hat], [ue . .,.i hada] (l)/[~.i hadan ] (2)1 
[UE . .,.l. hadan ], dezelfde werkwoordsvorm ook bij 2. en 3.plur. 
pret..lnfi1;litief: [hEbt)n l. 2.sing.pres. inversie: [hep j£ .i] 
(l,2)/[h£bli] (3) /[hsbi] (4); 2.sing.pl'es. inversie [hatj£. i] 
(1 3)/[hatj£.i (ja)]/[huja] (4); 3.sing'.pl'es . inversie [h£ti] 
(4); 1. plur. pres. inversie: [hcbu e . i] ; beleefdheidsvorm in
versie [hsby]; part. pret. [xahat]. 

1958 [Ik he:p]/[kEP], 3.sing.pres.: [hep ]/[hE. J/ [hal . it], plur. 
pres. ChEba], [htben] (vool' vocaal); 3.sing.pret. [hut]. 

1932/34 losing.pres. <heb>(1)/<bep> (2,3), 2.sing.pl'es. <bep> (1,3)1 
<h~t> (2), 3.sing.pres. <beh> (l)/<bebt> (l)/<hep> (3)/ 
<hep> (3)/<het> (2); infinitief <hebbe> (1,2)i<hebba> (3); 
3.sing.pret.<but> (l)i<had> (2), 2.sing.pret. inversie <hut> 
(3): 3.plur.pret. <hudde> (l,2)/<hudda> (3). 

1895 3.sing.pres. <beit> , 3.plur.pres. <hebbe>. 
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Het preteritum en het participium preteriti van hebben bevatten geen 
tussenvocaal in het suffix; enige andere werkwoorden eveneens niet, 
zoals: 

brengen: 
1979-81 [br£ lJ :Jn l, losing.pres. [br£1J1, 3.sing.pres. [br£lJt], pret. 

[braxt] (1,2)/[brnxt] (3). Informante (2) gebruikt zelf niet 
[br:)xt] dat hoor je vOlgens haar uitsluitend bij oudere men
sen; (4) heeft herhaaldelijk [br:)-..xt] en ook 3.plur.pret. 
[br:)-..xta]. Het part.pret. is [xabraxt] (l,2,4)/[xabrnxt] 
(3).1) 

1958 [br£lJa], pret. [br:)xt]. 
1932/34 pret.: <brocht> (l)/<br~cht> (3); part.pret. <gebrocht> (3) 

daarnaast ook <chabracht> als eerste mogelijkheid. 
1895 <brenge>, <bracht>, <gebracht>. 

den ken heeft uitsluitend in de bandopnamen van vrije gesprekken 
enkele keren [d:)X] [d:)Xt] als pret. sing., maar daarin ook 
daarnaast [daxt]. De infinitief was in 1895 <deinke>, momen
tee 1 en in 1958 [dq)ka]. 

kopen in 1979-81 gebruikte informant (1) een zwak pret. [ko. Upta] 
maar daarnaast ook [bXt]; (3) [k:) ... Xt] 1(4) [farbx] 1(4) 
[bXt]; het part. pret. is [xak:)xt] (1) 1 [xab ... xt] (3). 1958: 
[bXtJ. 

zoeken 1979-81: [suk:Jn ], [z:)xt], [xas:)xt]; 1895: <zoeke>, <zocht>, , '" <gezocht>. 

De preterito-presentia hebben in het preteritum eveneens een tus
senvocaalloos verledentijdssuffix. 

Bij hebben zijn de vormen zonder r ontstaan door verzwakking Van 
intel1vocalische v « heveL, nnl. heeft), contractie levert daarna een 
diftong op: lh<e. it J die bij verkorting tot l h&t] wordt. De vorm heeft 
is in het pa1'8dig'ma uit de standa8rdtaal on tleend; hap in de 3. sin g . 
pres. is een geval van paradig'matische nivellering, d us analoglsch . 

Dezelfde verzwal<klng en coniractie is te vinden bij liggen - leggen: 
leiL, zeggen: zeit en meid, zeil en dergelijke. 

1) zie biz. 69, noot 2. 
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HOOFDSTUK 4 

Veranderingen in het dialect sinds 1895 

Fonetische interpretatie van de gegevens uit 1895 en 1932/34 

Het materiaal van 1895 uit Zoetermeer kan fonetisch geinterpreteerd 
worden. Er moet weI een slag om de arm gehouden worden, maar men 
kan zich een tamelijk goed beeld vormen omdat de informant zich over 
het geheel genomen nauwgezet gehouden heeft aan de spellingscon
venties die de commissie van het Aardrijkschkundig Genootschap die 
de lijst uitzond, had vastgesteld. 1} 

Bovendien geeft Te Winkel (1$99 - 1901, 42 - 48) nog een nadere uitleg 
en een bepaling van de fonetische waarde van de tekens uit de con
ventie. 2

) Van deze omschrijvingen van Te Winkel gebruik ik enkel die 
opmerkingen die voor dat taalstadium synchroon te interpreteren 
zijn. 3) Uit een andere publikatie van Te Winkel (1898 2 , 810) weten we 
dat hij zijn fonetisch systeem ontleende aan Sievers (1901 5

) en Sweet 
(1877). Te Winkels open, gesloten corresponderen respectievelijk met 
Sweets wide, narrow en met Sievers' ungespannt, gespannt; palataal 
en gutturaal corresponderen met Sweets front, back, Sievers' palatale, 
velare. Gelabialiseerd correspondeert met Sweets round, Sievers' ge
rundet. Verder onderscheidt hij met Sweet en Sievers haag, midden 
en laag. Een tabellarisch overzicht van deze indeling met voorbeelden 
kan men bij Sievers (1901, 103) vinden. Als we hiernaast nag de op
somming van Te Winkel (1898 2

, 810) leggen zijn we in staat om de 
grafieen uit 1895 van een interpretatie in het IPA- fonetisch schrift te 
voorzien. 

De interpretatie van de grafieen ziet er als voigt uit: 
<a>: [ail of [a); <e>: [I: ( ... )]; ~: [ ITJ of [ I: ... J; <1>: [ i ... 1of [I ... ]; 
<i> : [ 1 ]; <0>: [:> ... 1 of ('0]; «S>: [ u ( ~) 1; <a!> : ( u ( . ) J; <u> : [1\] ; <0.0.> , 
<a> (in open lettergreep): [a. ~ 1 of [a. i); <ee> ~), <e> (in open let
terg-reep): [e. (I)] j <ie>: [i ( . ) 1, <00>: [0. 1 of [0 ... (u) J ;<00> : (0: ] "); 

<uu>, <u>(in open lettergIeep): [y .] ; <eu>: [16.] of [<B . U ] ; <o.i>: [ 0. 1 ] j 

1) afgedrukt bij Te Winkel (1899-1901, 36-38). 
2) het is met die verklaring eigenaardig gesteld. Volkomen door elkaar 

staan er de tekens die fonetisch geinterpreteel'd worden uit de 
dialect spelling en de tekens die de historische waarde van de te
kens weergeven. Zo is bijv. (Te Winkel, 43) ae tegelijk ogm. ae 
en tevens: "open midden palataal; midfront wide; Sievers e 2 " of 
"gesloten laag palataalj low front narrow; Sievers ae 1". Blijkens het 
archief van de commissie (berustend op het P.J . Meertens-Instituut) 
hebben Te Winkel en Gallee hier groot verschil van mening over 
gehad. Gallee wilde fonetiek en historische ontwikkeling strikt 
scheiden, en had daarmee mijns inziens gelljk. Te Winkel wilde snel 
publiceren: de hele onderneming had al te veel van zijn tijd ge
vergd, vond hij. 

3) dus fonetische omschrijvingen en correspondenties, maar niet bijv. 
opmerkingen als "oorspr. korte, maar gerekte, of de oorspr. lange 
a" (Te Winkel 1899-1901, 43) en ook niet de termen valkomen 
(oorspr. lange of gerekte korte vocaal) en onvolkomen (oorspr. 
korte vocaal). 

4) zie echter hieronder. 
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<CU>: [0.-1 ... 1 ]; <ei>: [& .... 1. ]; <au>: [u . T
tl ]; <OU>: lo .... ~]; <ui>: lCl!.Y] 

of [¢ . -..-ti]i<o.ai>: [0. ... 1 ], [a. il ) of [o. I ];<ooi>: [O .... (U) l ) of [o.I); 
<oei>: [u ( . ) 1 ] ; <auw>: [ 0. ... ~] of [a . -I ti]; <ceu> : (e . 0\)0); <eeou>: (r . ..-Uti J . 
Omdat Te Winkel voor <ao> de realisatie [0:] geeft. lijkt de spellin g 
<00> van de informant een scherplange ldinker weer te geven dat wi! 
zeggen een centrerende diftong of een licht diftongische vocas l : 1'es
pectlevelijk [o .a] of [o .u .. - ) . Dan is het tevens mogelijk dat de spel
ling <ee> iets weers'eeft als [e . ... al, [x. ... a ) of [e .... tt ]. Te Winkel geeft 
wei in het algemeen een bepaling van de fonetische waarde van zoge
naamde scherplange vocalen : "tusschen de e van lever en de ie van 
liever" (1899-1901, 44) de e van lever was [e.]. Voor de "scherp
lange" 00 geeft hij: "tusschen den klank van loot en de gerekte klank 
van lot". Hij geeft even wei geen geografische sanduiding waar die 
uitspraak zou gelden. 

De standaardtaalspelling waarin de woorden werden aangeboden is 
die van De Vries en Te Winkel. Overname door de informant van de 
spelling 00 en ee in open lettergreep zegt dus op zichzelf niets. We 
kunnen echter VOOl' Zoetermeel' wei duIdelijke aanwijzingen vinden voor 
de "scherptange" uitspraak door een interne vergelijking van de cor
respondentenspellingen uit de vragenlijst, want de informant was heel 
nauwgezet en consequent. 

In de standaardspelling wordt leden aangeboden, en dat wordt door 
de informant door <leeje> met <ea> weergegeven daarentegen wordt 
voor leven (subst.) <leve> met <e> gebruikt. Extrapolerend kan men 
dit ook laten gelden voor <.00> en <uu>. De veronderstelling wordt be
vestigd door geroepen dat twee uitspl'aakvarianten kent: <geroepe> en 
<geroope> met <00> en niet met <0>; de waarde van <00> is dus iets 
als [O'Te) of [0. 13). Hieuw wordt weel'gegeven als<huuw> met <uu> , 
daartegenover stant nieuw als <nuw> met <u>; als men <u> ziet als [II .. ) 
of (y) dan moet men <huuw> als [hll ... <lu] of [hy . aU] interpreteren . 

De maniel' waarop we tot deze interpl'etatie in het IPA zijn gekomen 
is daarom van belang omdat hij geheel onafhankelijk van de IPA- tran
scripties van het materiaal van 1958 en 1979-81 tot stand is gekomen: 
namelijk uits luitend op grond van een intel'pl'etatie van de klankken 
merken uit de literatuur rond 1895 en - vool' onderdelen - op grond 
van een intern vergelijkende analyse van de grafieen. 

Voor het materiaal van 1932 - 34 is er een analoge procedure : de spei
lingen zijn e1' iets mindel' uniform vergeleken met 1895 . 1 ) Uitgangspunt 
was de klankwaarde van de spelling van de standaal'dtaal. Informant 
(1) volg-t daarbij de conventies voor het spellen van vocalen in open 
en g·esloten lettergreep. (2) gebruil<t daarnaast ,'''II boven een vocaal 
om overlengte aan te geven, onderlinge vergelijking van zijn grafieen 
laat toe om tevens te concluderen dat de desbetreffende vocalen met 
een andere kwaliteit gel'ealiseerd worden; moet je is <mot j e> : (0] dus 
<je rn8> is met [0) of [0.,. J; dat is dan ook de kwaliteit van het begin 
van oi in <hoiland>, <roje> en die worden dan waarschijnlijk wei lang 
gerealiseerd; e is [a ... ] of [& ... ) blijkens <manse>, <schrawe> en met: 
<rna>; a heert over het algemeen de waarde [a], a de waarde 10.-1 J of 
['OJ. blijkens <gewassa>/ <geW'osse> : Informant ~3) gebruikt deels de ge
wone, deels een meer gedetailleerde spelling 0: [0]; a: [0.). a: I a . oj] ; 
~ : (d, ~: [0), een streep boven de klinkel' geeft tengte en naslag 

1) niet ieder hield zich aan de bijgevoegde lijst van te gebruiken 
tekens, men gebruikte hem meestal wei als richtlijn. 
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aan: ee, Ie, UU, UU, oe, eu: [e. 9 ], [LOll.. [y.9.l, [u. a ], [u.a], [¢.a] 
aUe voor r. Korte realisaties worden dan weergegeven met II -II: ee, 
oe dus [eJ, [u] (dus niet [e.] of [u.]). 

Ais we dan hierna de ontwikkeling van 1895 tot heden aan een nader 
onderzoek onderwerpen verzeilen we dus niet in een cirkelredenering: 
niets uit het materiaal van latere tijd heeft de interpretatie van het 
materiaal van 1895 beinvloed, ook het materiaal 1932/34 is op basis van 
zijn eigen patroon bepaald. We kunnen de 4 stadia dus goed als zelf
standige eenheden met elkaar vergelijken. 

Hypothese 

In hoofdstuk 1 zagen we dat Zoetermeer sedert het begin van deze 
eeuw aanvankelijk langzame en naderhand sneUere veranderingen on
derging. In 1895 is het karakter van de plaats nog typisch dat van 
een Hollandse plattelandsgemeente: dus overwegend agrarisch van 
aard. Het vervenen is dan achter de rug. Aan het begin van deze 
eeuw komt ar industrie die direct aansluit op het agrarische karakter: 
melkverwerkende industrie en later margal'ineproductie . Tot 1960 blij
yen de middelen van bestaan akkerbouw, veeteelt, tuinbouw. industrie 
(margarine en zuivel). locale middenstand en groothandel. In 1966 l

) 

is van de bel'oepsbevolking 10-20% in de landbouw werkzaam . 30- 40% 
in de nijverheid. 25 - 30% in handel en verkeer en 20 - 25% in de overige 
diensten. In 1979 is blijkens dezelfde bron het aandeel van de land
bouwsector in het totaal met 15-20% gedaald, de industrie is eveneens 
afgenomen met 0-5%. handel en verkeer zijn met 5-10% toegenomen en 
de overige diensten met 10- 15%. 

In deze maatschappij die sterk geg-roeid is door inwijking en die een 
verschuiving van de productiesector naar de dienstensector te zien 
geeft, kan men verwachten dat de druk van de standaardtaal sterk is. 
Temeer daar de sprekers zelf een min of meer negatieve houding ten 
opzichte van hun taalgebruik hebben. 

De hypothese is dat de standaardtaaluitspraak zich sterker zal mani
festeren ten nadele van bestaande dialectvormen en nieuwe dialect
vormen. 

P"ocedure 

We toetsen deze hypothese aan een beperkt aantal woorden die vol
doen aan de eis, dat ze in aHe 4 tijdsdoorsneden voorkomen. We willen 
zoveel mogelijk aHe taalkundige factoren constant houden. 

Omdat in de literatuur vaak verondersteld wordt dat woordfrequentie 
een rol speelt bij dit soort veranderingen is er een tweedeling gemaakt 
tussen woorden met een frequentie ;;; 25 en woorden met een frequen
tie > 25. De frequentie werd bepaald op grond van de frequentie
tellingen voor de twee spreektaalcorpora in Uit den Boogaart 1975. 
Het totaal aantal geanalyseerde woorden is 48 (freq. ;;; 25: 22; freq. 
> 25: 26). 

Als operationalisatie van standaardtaal-uitspraak werd de fonetische 
transcriptie van de vocaal g~nomen uit De Coninck 1970. Hierbij werd 
een correctie toegepast: licht diftongische uitspraak van de lange 

l) Atlas van Nederland, Den Haag 1963-1977 + Suppl.; Blad XI 13 en 
13S. 
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middenvocelen [ e . ], [16] en 10.] werd als binnen de standaardtael 
vallend aangemel'kt. 1) Op ieder tijdspunt werd per woord de verhou
ding bel'eJ~end tussen de standaal'dtaalrealisatie en andere mog'elijke 
realisaties op dat tijdspunt. Vel'volgens werd over de deelvel'zameling 
gemiddeld (zie tabel 1, 2). 

gemiddelde 

standaarddeviatie 

gemiddelde 

standaarddeviatie 

1895 

0,24 

0,375 

1895 

0,47 

0,447 

TABEL 1. 

1932 

0,7 

0,312 

TABEL 2. 

1932 

0,77 

0,324 

freq. ~ 25 

1958 1979 

0,66 0,49 

0,437 0,274 

freq. > 25 

1958 1979 

0,64 0,632 

0,49 0,371 

De curve geeft de relatieve toe- en afname van standaardtaal-l'eali
saties. Het bUjkt dat er niet sprake is van een lineaire trend over de 
jal'en heen (zie fig. 1). El' is een gering vel'schil in gedrag tussen 
wool'den met een lage en woorden met een hoge freq uentie in die zin 
dat het aantal standaardtaalrealisaties in 1895, 1932 en 1979 bij de meer 
frequente woorden hoger ligt. 

Vanwege het niet-lineaire karakter passen we voor verwerkin&" een 
logaritmische transformatie toe om alsnog lineariteit te bewerkstelhgen : 
de functie die de samenhang tussen tijd en standaardtaalvariant be
schrijft is voor tabel 1: y = 0, 008x - 17.859, correlatiecoefficient 
l' = 0,65; 1001'2 = 42, waaruit blijkt dat de onverklaarde varian tie in 
y 58% is (y = standaardtaalscore; x = jaar). 

Vool' tabel 2 is de functie y = 0,003x - 6.4365, col'relatiecoefficient 

1,0 *1\-__ ,- woorden met freq . " 25 

r---+--I- woorden met freq. > 25 

0,71 TJ. ) standaarddeviatie freq . " 25 

T C} standaarddeviatie freq . > 25 

0,5 

0,25 

FIGUUR 1 

1895 1932 1958 19, . 

1) spl'ekers die uit het oosten van het taalgebied komen (zoals ikzelf) 
waar deze vocalen nauwelijks diftongisch verglijden, zullen het met 
deze beslissing niet altijd eens zijn. 
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l' = 0,544; 1001'2 = 30,6, waaruit blijkt dat de onverklaarde variantie 
in y 69,4% is. Men kan 1001'2 zien als het percentage samenhang. 

Deze onverklaarde varian ties zijn aanzienlijk er moeten dus andere 
factor en nog een 1'01 spelen dan aIleen het tijdsverloop. De hypothese 
moet dus in deze vorm verworpen worden. 

Als we kijken naar de hoge score voor 1932/34 dan wordt de hoge 
standaardtaalscore voor een groot deel bepaald door informant 3. Deze 
geeft vrijwel uitsluitend standaardtaalspellingen. Hij is op dat moment 
zeer jong: ±15 jaar 1

) en verblijft in een internaat voor voortgezette 
opleiding. Hij zorgt er dus voor dat de score naar verhouding te hoog 
uitvalt. Verwijderen we 1932 uit de analyse dan kunnen we de lineari
teitsassumptie aanhouden en hoeven we de data niet te transformeren. 

Voor tabel 1 wordt de functie dan y = 0,003x - 6.9779 met correla
tiecoefficient l' = 0,79; 1001'2 = 63 en de onverklaarde variantie is 37%. 

Voor tabel 2 is de functie y = 0,002x - 3.5138 met correlatiecoeffi
cient 0,96; 1001'2 = 92, dus van de varian tie is 8% onverklaard. 
V~~r de twee frequentieklassen samen is de correlatiecoefficient 

(zonder de data uit 1932/34) l' = 0,87; en 1001'2 = 76, waarbij de on
verklaarde variantie 24% is. 

De variantie bij de hoogfrequente woorden (> 25) wordt dus zeer 
goed door het tijdsverloop verklaard. 

Deze getallen moeten met enige reserve bekeken worden omdat het 
aantal tijdspunten (3) nu wei erg klein is geworden. 

Discussie en interpretatie 

Gaan we nu op het oog de mogelijke uitspraakvarianten na. dan blijkt 
dst de relatieve teruggang of het gelijkblijven van de standaardtaal
variant na 1932/34 veroorzaakt wordt door een proces van medialisatie 
en tevens vaak ontronding van bijv. [a .ul tot [oJ""), [o. "\i] en 
10. ~"""l nadat in de vool'afgaande periode bijv . vocalen als [1.1.1 . lu. a ] 
in de richting van [o.J, [a. u] waren geevolueerd. De etymologische 
verdeling tussen scherpJange en gewone 0: Lu. (a) 1 en (a.) loopt bij 
de meeste mensen door elkaar e1' is in de meeste gevallen aHeen nog 
sprake van een al]ofonische verdelin g . Het lijkt alsof de medialisering . 
dus een fronting. een reactie is op deze onzekerheid. 

Aan de andere kant moet toch bedacht worden dat deze fronting zich 
algemenel' voordoet. zij doet zich sinds 1958 ook meestal voor bij 0.: 
[ 0 ~]: d die momenteel vaak al palataler wordt uitgesproken: [a; ~] en 
blijkens extreme fronting en ontronding in een woord als schuiten met 
[£ . -1 ~ 1). nit pl'oces van algemene fronting drukt natuurlijk de score 
op standaardtaaluitspl'aak erg naal' beneden. In de tweede periode 
waren de meeste [oI J - realisaties al tot ( ill . I) gewol'den . 

Zoals we gezien hebben drukt het vervagen van het onderscheid 
scherplang - lang in de eerste helft van de bestudeerde periode de 
score op de standaardtaalvariant juist omhoog. Deze discrepan tie doet 
zich het sterkst voor bij de lasgfrequente woorden. 

Conclusie 

We kunnen dus vaststellen dat er een lichte ontwikkeling heeft 
plaatsgevonden in de richting van de standaardtaal. Daarnaast is er 

1) hij hoort dus eerder bij de gene1'atie van 1958. 
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een autochtoon proces, ten dele als reacties op interne ontwikkelingen 
in de verhouding tussen uitspraakvarianten, dat van de standaardtaal 
wegleidt. 

Ret mag opmerkelijk genoemd worden dat een dialect dat zo sterk 
onder de druk van de standaardtaal zit toch een eigen interne dyna
miek heeft. 

Een onderzoek naar het totaal van de verschuivingen die zich in de 
interne ontwikkeling voordoen is zeer omvangrijk en kan met multiva
riate discrete methoden geanalyseerd worden. De omvang daarvan gaat 
de opzet van dit hoofdstuk te buiten en we bewaren die analyse voor 
elders. 
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HOOFDSTUK 5 

Morfeemstructuur en analogie 

Bij de morfologische beschl'ijving van de sterke werkwoorden zagen 
we in hoofdstuk 3 dat de vorm van de lettergreep, of betel': van de 
stam van het wel'kwoord bepalend is geweest voor de vorm van de 
ablautsalternanties. Ook in het middelnederlands bleken analogische 
veranderingen bij de sterke werkwoorden door de stamstructuur be
paald te zijn. 

In het voorbijgaan wezen we in dat historisch taalkundig gerichte 
deel ook op latere wijzigingen die eveneens onder invloed van die starn
structuur tot stand waren gekomen. In dit hoofdstuk kiezen we een 
synchroon uitgangspunt. We gaan nn in hoeverre recente veranderin
gen in dit patroon passen en we doen dat tegen de achtergrond van 
een taalkundig model van de starnstructuur dat onlangs ontwikkeld is 
om te zien in boeverre dit model valide is voor dit soort taalkundige 
patronen. 

Men kan tegenwerpen dnt de sterke werkwoorden geen goed uitgangs
punt zijn voor zoln onderzoek orodat deze werkwoordsvormen niet re
gelmatig aan elkaar gel'elateerd zijn. Ze worden ruet voor niets ook 
wei de onregelmatige wel'kwoorden genoemd. De afzondel'lijke vormen 
zouden als afzonderlijke eenheden in het geheugen van de tanlgebrui
ker zitten als een soort zelstandige woorden. 

Dit bezwaar is mogelijk van belang als we ons richten op de foneti
sche ontwikkelingen, maar hier gaat het ons om analogische verande
ringen. 

De werkwoorden van deze gToep zijn zeer frequent en hun structuur 
vertoont, om met Van Haeringen te spreken, een "taaie levenskracht" 
(Van Haeringen 1940). 

Redenen om deze groep werkwoorden juist weI in het onderzoek naar 
analogische processen als uitgangspunt te nemen zijn van theoretische 
aard. 

Recentelijk is er door Tiersma (1978; 1980) onderzoek gedaan naar 
bi- directionele nivellel'ing; dat wil zeggen: analogische nivellering in 
de dchting van een van beide alternanten binnen een paradigma. Nu 
is het in die gevallen zo dat de nivellering per definitie in een van 
beide richtingen gaat, en per definitie abrupt gebeurt omdat er siechts 
van twee alternanten spl'ske is . 

Het is dus interessanter om een situatie te hebben waar in principe 
meer dan twee alternanten aanwezig kunnen zijn. En die situatie doet 
zich nu juist voor bij de sterke werkwool'den met 4 hoofdvormen: bijv. 
komen, kWQm, kwamen, gekomen . Tiersmals voorbeelden betreffen over 
het algemeen alternanten binnen een paradigma, dit wordt dOOl' Bybee 
(1980) intern-paradigmatische nivellering genoemd: bijv. kwam -> 

kwamme in plaats van kwamen . Daarnaast bestaat volgens haar extern
paradigmatische ruvellel'ing en die gnat met 1<lasse- overgang naar een 
andere morfologische 1<lasse gepaard omdat de fonologische stl'uctuur 
van het woord verandel't . Ook dit proces beeft zich bij de sterke werk
woorden voorgedaan en het is van belang om na te gaan of geldt wat 
Bybee als definitorisch ziet vOOr deze Iaatste vorm van analogie: de 
canonische structuur van de stam. 

Het taaltheoretisch model dat we ais uitgangspunt zouden willen 
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kiezen moet aan de volgende eis voldoen: omdat we in hoofdstuk 3 
incidenteel gezien he bben dat de s tams tl'uct UUl' nog steeds een bepa
len de r ol s peelt willen we een model d at in s taat is morfologie, mor
feems tructuur en le ttergr eeps tructuur in en g verband met elkaar te 
beschrijven. Zo 'n model i s l'ecen telijk ontwikkeld in de niet-concatena
tieve morfologie van McCarthy. 1) 

In dit model wordt onder scheid gemaakt tussen een pl'osodisch pa
troon bestaande uit 1) consonant- en vocaalposities (meer algemeen 
segmentposities) en daarnaast 2) een vocaalpatroon en 3) een stam
patroon + part. pret. -patroon eventueel. Een voorbeeld aan de hand 
van het werkwoord binden: 1) consonant- vocaalposities: e vee; 2) 
vocaalpatroon i/o voor resp. presens enerzijds en pret. sing. , pret. 
plur. en part.pret. anderzijds; 3) b nd voor de starn van het werk
woord en het discontinue morfeem (g) a - an voor het part.pret. 

Het model van de lettergreep 

Terwijl het consonant-vocaalpatroon in de semitische talen zich over 
meer syllaben uitstrekt spelen de ablautsprocessen in een taal als het 
nederlands zich binnen de lettergreep af. We kunnen d us de benocligde 
structuur op basis van de structuur van de lettergreep verkrijgen. 

Het model van de lettergreep dat in de r ecente literatuul' exp Jiciet 
gehuldigd wordt is in dit boek - zij he t impliciet - eveneens aanwe zig . 

De opsomming in Appendix I (onder B .) laat zien da t he t cons onan
tisme dat op de vocaal voigt als zeer belangrijk wordt gezien. 2

) 

Het algemene uitgangspunt bij het nieuwe theoretische kader is dat 
de syllabe een hierarchische structuur vertoont van die aard dat daar
mee rekenschap wordt afgelegd van het verschil in cohesie tussen de 
ver schillende ondel'delen van de syllabe . De s yUabe bes t aat illt nuc leus 
die de vocaal bev at en tevens de s onoriteits top van de syllabe is . AHe 
elementen die een inberente cohes ie heb ben met de nucleus volgen on
middell1jk op de vocaal en vormen daal'mee de core , door ande r en r hyme 
genoemd (Fujimura en Lovins 1978, lU) . Losser daarvan s taat ener
zijds het syUabebegin, de onset , en anderzijds een soort fonetische 
affixen aan het eind die volgens Fujimara enkel verbonden worden met 
het eindelement van de core dat een obstruent, nasaal, liquida, glide
diftongering of verlenging van de vocaal kan zijn. Ze moeten in stem
hebbendheid overeenstemmen met dat laatste element van de core en 
het zijn altijd apicale obs truen ten [+ coronaal]. Zo heeft het engelse 
wW. tends 2 affixen I tenl + / d/ + Izl en tents (plur.) 1 affix : ItEntl 
+ 151 . /tent} sing. heeft geen affix want er is verandering van stem 
bij de overgang van n nanr t. Sixths 'zesde', heeft 3 affixen en dat 
lijkt het maximum te zijn: Isrkl + 151 + lfijl + lsi. De engelse core 

1) oorspronkelijk ontwikkeld voor semitische talen waar het verbale 
systeem bestaat uit een consonantskelet als lexematische constante 
vorm en een vulling met vocal en (en pre- en infixen) die morfolo
gische functies weergeven (McCarthy 1979; 1981). 

2) de commissie van de dialectologenconferentie stelde deze indeling 
evenwel niet op binnen een bepaald theoretisch kader. De lijst van 
consonantomgevingen voor de vocaal betreft de mogelijke factoren 
die allofonie in de stamvocaal bepaalden. De gedachte hierachter is 
dat er dus een enge verbinding tussen vocaal en wat onmiddellijk 
voigt bestaat. 
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kan op zijn hoogst 1 echte consonant bevatten (niet-nasaal, niet-liqui
da) (Fujimura en Lovins 1978, 111). 

Dit model is vanuit fonetische inzichten opgesteld en het komt in 
grote lijnen overeen met het model dat door Halle en Vergnaud (1980, 
95; Kiparski z. j., tweede deel l

) gehuldigd wordt. 
Dit fonologische model ziet er als voIgt uit: 

/a~ 
(Onset) Rhyme 

I NUCl~ ~Od') 

xg 
V 
C 
G 
L 
N 
[± al 
(y) 
a 

[+ sonl 

/"" V 

( l~r 
o tot n segmenten 
vocaal 
consonant 
glide 
liquida 
nasaal 

+ 

positief of negatief kenmerk 
niet verplicht element 
syllabe. 

(Appendix) 

[
+ cor]n 
- son 0 

Anderen als Selkirk (1982) nemen geen appendix aan maar nemen 
deze structuur rechtstreeks in de syllabestructuur op met een aparte 
voorziening voor clusters die met s beginnen: 

[+ sylll 
I 

I 
I 

S 

-----S : sterke constituent 
-----W: zwakke constituent. 

sonl) [ + ([ - son ]) 

I 
I 

W 

1) de eerste helft hiervan is inmiddels gepubliceerd als Kiparsky 1982. 
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S en W geven, als men van onder naar boven de boom afleest, graden 
van sonoriteit weer: [[[+ syll lslslsls is dus de vocaal die het sono
riteitsmaximum heeft. 
Daarnaast is er voor de s-clusters de vOlgende structuur nodig: 

[
+ cons ] 
- son 
- syll 

/~ 
s [+ cons ] - son 

- syU 

Onset en syllabe-eind kunnen dus een soort segment met interne struc
tuur vertonen. Dit is Selkirks oplossing voor het geval van extrametri
caliteit: constituenten die buiten de canonieke structuur van de syllabe 
vallen : s-clusters gedragen zich v aak als een segment. Vergelijk ge
vallen als wesp - weps . uitvoer ig beschreven door Stroop . die in dit 
kader wellicht verklaard I<unnen worden als een 'Vel' schil in de timing 
van de articulatie van een cor onanl fricatieve en een nie t- fricatief 
obstruen t-articulatiepatroon. 

Echter Selkirks model lijkt algemener geformuleerd dan dat van Halle 
en Vergnaud, maar we houden ons aan dat van de laatste twee om 
hierna te noemen taalspecifieke redenen en vanwege de fonetische ar
gumentatie van Fujimura. 1) 

Halle en Vergnaud demonstreren dit aan de hand van Moultons (1956) 
analyse van de duitse lettergreep. De onset bestaat uit maximaal 3 
consonan ten, na korte vocaal kunnen in de 1e of 2e positie aIle con
sonant en voorkomen behalve /s /, /5/ en /t/ en daar aIleen; niet meer 
dan 5 consonanten kunnen er na de vocaal komen: bijv. des Herbsts. 

Na lange vocalen en diftongen komen in positie 1, en wei daartoe be
perkt, aIle consonanten behalve /s /, /5/ en /t /; niet meer dan 4 con
sonanten na lange vocalen en diftongen. 

Er is dus een soort syllabische balans tussen lengte van de vocaal 
en lengte van het volgende consonantcluster. De coda bestaat dus uit 
1 consonant die niet [+ coronaal, - sonl is en de appendix uit maxi
maal 3 consonanten. Voor bijvoorbeeld (des H)erbsts en (des) Obsts 
is er dan de volgende structuur: 

Rhyme Rhyme 
/\ 

Appendix /"" '" Appendix Nucleus Coda + Nucleus Coda + [+ sonl I, [+ cor]3 [+ son] 

I, [+ cor y 

~\1 
- son /\ - son 0 

/1"- /1 ""'-
Vo Lo Co C C C V V Co C C C 

\/ 
--e; r b 5 t 5 (5 b 5 t 5 

Deze structuur voorspelt dat binnen de syllabe de geprefereerde uit-

1) Selkirk acht op fonologisch niveau fonetische observaties niet door
slaggevend, men kan dat accepteren, maar dan wijst men tevens 
iedere vorm van prosodische segmentele analyse af. 
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spraak van wesp [v£ps) zal zijn. 1) 

Voor het nederlands noemt Moulton in een andere publikatie (1962, 
303-306) een aantal structuren die ik in het bovenstaande model onder
breng; het nederlands laat mogelijk wei t in de coda toe: 

V + L~ + c~ bijv. terp, kart, werk, korr, kers, berg, berm, 
kern, hulp, geld, walk, golf, hals, balg. helm, 

V + Ll 
0 

+ 

V + L 1 + 
0 

V + L 1 
0 + 

V + 

V + 

C 1 
0 + S /t 

C 1 
0 + s 

C 1 
0 

+ s + t 

C 1 + 
0 sit 

C 1 + 
0 s + 

ramp, hemd, hand, dank, ring. nimf, gems, mens; 
bijv. werpt, ( _ ) 2) , markt, verft, worst. burcht, 
kermt, Ieal"nL, helpt, (- ), melkt, helf!. hulst, 
VOigt, walmt. prompt, (-), ( - ), zink!, mengt, 
?, kOIl'lSI, kunst; 
bijv. dorps, arts, Ieerks, zwerfs, ( - ). ergs, 
warms, ?, wulps, mUds, zulks, zelfs, ( - J. volgs, 
kolms, lamps, verlamds, gekends, links, longs , 
?, (-), (-); 
bijv. scherpst, kortst, sterkst. herfst, (-), ergst, 
ormst, ernst, wulpst, wildst, sehalkst, ?, (-), 
?, kalmst, stompst, verlamdst, gekendst, flinkst, 
hengst, ?, (-), (-); 
bijv. stipt, rups, rots, tact, heks, gift, lafs, 
noeht, reeh(t)s; 3) 

bijv. (-), gipst, botst, (-), tekst, (-), lafst, 
raspt 3 ), (-), ? (-), zaeh(t)st. 

N a lange vocaal, die men als tweemorig kan zien, dus V + V, is de 
postvocale structuur als voigt: 

V + V + C 1 
0 bijv. hoop, boot, boek, dier . poes, leeg, I"iem, 

+ C~ + 
been, doel. dier, mooi, leeuwj 

V + V bijv. doopt, ( - ) , nookt, hoard, haast, maagd 

+ C 1 + 
beemd, moond, naald, woord, nooi!, duwt; 

V + V o s bijv. loops, riets, reeks, hoofs, ( - ). Iwogs, 

+ C~ + s 
teems, zoons. deels, koors, Lams, nieuws; 

V + V + t bijv. diepst. poetsl, zielcst, liefst. (- ). oogst, 
heemsL. dienst, geelst , heerst, mooist, ruwst. 

Van de uitzonderingen die Moulton noemt op biz. 305 met rn /rp / rf /lp /If 
al of niet gevolgd door t, s of st: 
deern toornt Boarns vertoorn( d)st 
wierp 
wierf, stierf, zwierf, bedierf 
hielp 
twaalf 

1) Stroop en Van Marie relateren deze metathesis aan de door het 
nederlands geprefel'eerde syllabestructuur. hier voIgt deze stl'uc
tuur wt een algemener principe. 

2) ( - ) zijn bij Moulton systematisch lege plaatsen, men zou als men 
haplologie a.anneemt het bestaan van (hij) kort hiervoor kunnen 
nemen en evenzo VOOl' de andere systematische lege plaatsen. 

3) Wesp, kast en grotesk rekent Moulton hier ook bij deze -CC struc
tuur. Men kan ze evenwel als monosegmenteel complex beschouwen. 
Zo ook rasp t. 
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zijn de tweelettergrepige realisaties heel gewoon en/of kunnen die met 
stamvocaal ie als met korte vocaal beschouwd worden; vergelijk ook de 
Zoetermeerse realisaties s turf etc .. 

De maximale omvang die Halle en Vergnaud voor de syllabe in het 
duits postuleren geldt ook voor het nederlands en de dialecten. Dat 
blijkt uit bijvoorbeeld Taeldeman (1975) die een onset van maximaal 
3 consonantsegmenten aanneemt en een postvocaal stuk van maximaal 
4 consonantsegmenten. Ook Bakker (1971, 140) heeft dezelfde opvat
ting. In het Kleits (Taeldeman 1975, 66) bestaat het lexicale morfeem, 
dus zonder suffixen, uit tenminste 1 en ten hoogste 7 segmenten; bijv. 
ei en sprankel; / t;i/ en / sprankl/. Bakkers overzicht betreft evenwel 
monosyllabische en tevens monomorfematische of polymorfematische 
woorden, zijn maximale structuur, CCCVCCC; / sxranst/, en voor 
CVCCCC; /wIldst/ bevat dus ook suffixen. Taeldemans maximale struc
turen CCCVCCC of CCVCCCC zijn daarentegen strikt monomorfematisch 
en tevens mono- of polysyllabisch (cfr. sprankel). Achter de mono
syIlabische morfemen kunnen dus nog consonantische flexieven komen 
die gezien hun [+ cor, - son] karakter tot de appendix horen; 
[spring]l1t] v bestaat als lettergreep dus uit maximaal 7 segmenten. 

Overigens kan door affigering de lettergreepstructuur gewijzigd wor
den cfr. lief - lie/ver, liefst - lief/ste. En hoewel de lettergreepstruc
tuur in de hierarchisch opgevatte vorm heel wat collocaties tussen 
segmenten automatisch genereert zijn er daarboven nog nadere res
tricties nodig op het samen kunnen voorkomen van segmenten. Voor 
een uitgewerkt voorbeeld daarvan op het terrein van de morfeemstruc
tuur (niet de syllabestructuur) zie men de studie over het Kleits van 
Taeldeman (1975). 

Dit algemene model van de syIlabe is zeer goed in staat de processen 
te verklaren die zich afspelen in het domein van de rhyme. Het is 
even weI niet direct inzichtelijk als het gaat om processen die zich af
spelen tussen onset en nucleus, want die vormen in deze theorie geen 
constituent, en zijn aIleen maar adjacent. Voorbeelden daarvan zijn 
historisch gezien het proces van e > 0 onder invloed van w bij worden 
(Van Bree 1977, 188, 189), synchroon gezien de verdwijning (of is 
het een relict) van w in kwam 1) en synchroon in enkele friese dialec
ten waar een synchrone [a achter ]-prosodie zich over de vocaal en 
de coda of de onset spreidt 2), en de ronding die als conditionerende 
factor de labiale consonanten voor en na de vocaal heeft; vlaams puup, 
wuuf 'pijp, wijf' e. d. dus zowel onset als nucleus + coda. 

Niettemin kunnen we voor de kwestie die ons hier interesseert goed 
uit de voeten met het bovengeschetste model van de lettergreepstruc
tuur dat zeer goed de beperkingen op segment-opeenvolgingen ver
antwoordt. 

Vocaalpatroon bij vocaalwisseling 

Het vocaalpatroon bij de sterke werkwoorden drukt grammaticale 
functies uit. Hiervoor werd al opgemerkt dat de resistentie van de 
sterke werkwoorden onder meer een gevolg is van de hoge frequentie 

1) eveneens in Kleit; Taeldeman (1975, 267); pret. /killn/, doch daar 
met analoge lange vocaal. 

2) een proces met structuurgebonden variabiliteit; zie Goeman (te 
versch.) . 
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van die werkwoorden in het taalgebruik. Er is voor deze studie geen 
aparte telling gemaakt op het spreektaaigedeelte van het frequentie 
materiaal van nit den Boogaart (1975) mam' men Itan op basis van het 
schriftelijk databestand toch een idee krijgen van de verhoudingen 
tussen g'rammaticale functies bij onrcgelmati.ge en regelmatige werk
woorden. Van Heuven heeft dit onderzoek voor geschreven taal gedaan 
(1978, tabel VIII, V affiks (25) biz . 153 en tabel Vlll, VI, bIz. 154) . 

Ons interesseren daarbij natuurlijk in eerste instantie de preLsing., 
pret. plur . en part. pret. -Vormen omdat in het presens ten opzichte van 
de regelmatige werkwoorden vocaalwisseling geen 1'01 speelt. 

Blj onregelmatige werkwoorden 1) komen de pret. sing. -vormen onge
veer 3 maal zoveel voor als bij regelmatige werltwoorden. Dezelfde 
verhouding vindt men ook bij het voorkomen van pret.plur. - vormen. 
De part.pret.-vormen houden elkaar in evenwicht . Daarentegen ligt 
het aan tal keren dat presensvormen, evenals infinitieven en impera
tieven bij de regelmatige werkwoorden voorkomen vee I hoger dan bij 
de onregelmatige werkwooi'den: ze komen bijnn drie maal zoveel VOOl'. 

Zie de volgende tabel voor de absolute aantsllen 2 ) : 

2e hoofdvorm 
3e hoofdvorm 
4e hoofdvorm 
1e hoofdvorm 

Voorkomen van grammaticale functies 

onregelm. ww. 
15.409 
3.408 
8.014 

14.256 

regelm. ww. 
4.186 
1. 022 
8.853 

49.380 

pret. sing. 
pret.plur. 
part.pret. 
pres., etc. 

Hoewel de verhoudingen in de spreektasl andel's kunnen liggen geven 
deze cijfers over de geschreven standaardtaal weI een indicatie dst de
ze onregelmatige patl'onen zeer frequent gebruikt worden en dat iedere 
taalgebruil<er deze patronen dus zeer vaak hoort. 

De ablautsvocalen worden in het morfeemmodel van McCarthy gezien 
als afzonderlijke morfemen die een vocaalpositie in de segmentstructuul' 
bezetten. Het voordeel is dat men niet meer hoeft uit te gaan van zo
g'enaamde "l'eplacive morphemes" : bijv. /£.i/-+ fe . f: bijten - beet etc . 

De morfemen bezetten rechtSti'eeks de vocaalpositie die door de let
tel'greepstructuul' gegenereerd is: als /l een mOl'feem is dan zijn de 
vocale~ v~~r de meest fl'equente groep sterke wel'kwoorden (stamvo
caal I£~ / in het standaardnederlands 54 van de 193 sterke werkwoor
den 3») san elkaal' gerelateerd door de volgende morfologische regel: 

(1) fEif /e./ 

I I 
/l 

- part. pret . 
+ sterk 

[

- pret. 
/l 

sterk [+
; ~~~;: 1 

[

+ part. pret. 
+ sterk 

1) bij Van Heuven zijn dat de sterke ww. en de onregelmatige werk
woorden zonder consonaritwisseling. 

2) een onderzoek als van Van Heuven is dringend noodzakelijk voor 
het spreektaalcorpus. 

3) Eeckhout (1968, 1, 29) heeft 191 werkwoorden, doch hij is komen 
en staan vergeten. 
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De betreffende lettergreepstructuur (die voor het pret. plur. en het 
part.pret. naderhand een hersyllabificatie ondergaat doordat er nog 
een suffix I-al of I-anI wordt toegevoegd) is bijvoorbeeld voor losing. 
pres. van bijten: 

Rhyme ---- "--... [ ] [+ son I (C) + + cor 
/' " - son 

.y y 

Ik neem aan dat het lexicon be staat uit wortels. Dit lijkt problemen 
op te leveren omdat Rooy (1982, 182) ervan uitgaat dat wOl'tels geen 
betekenisdragel' kunnen zijn. Hij kiest met lichte aarzeUng daarom VOOl' 
truncatie of suffixsubstitutie tot aan de woo1'ds tam . ook al omdat e1' 
aanwijzingen lijken te zijn dat getrunceerde segmenten hun invloed via 
resten aan de woordstam blijven uitoefenen. 

Nu is het eerste argument dat wortels geen betekenis kunnen dragen 
niet doorslaggevend: in semitische talen zijn de consonantische wortels 
wei degelijk de dragers van lexicale betekenis . en het tweede argument 
daar wiist Booy zelf al op, betreft analyses die andere analyses naast 
zich hebben. en er kan momenteel nog niet tus sen gekozen worden. 

Aangezien de bouw van nederlandse flectiesuffixen duidelijk is. is 
e1' mijns inziens niets tegen om in de flectiemorfologie van een notie 
wortel gebl'uik te maken. 

Er bestaat dus een wortel van de categorie werkwoord (Y) [[be:.it] ]v 
met daaraan toegevoegd de ideosyncratische lexicale informatie [+ sterk] . 
De segmentele structuur van bijt- past als voigt in de lettergreep
structuur: 

Y Y (C) [
+ cor) 
- son 

[ ... e: . it]. 
De morfologische regel (1) werkt voornamelijk als redundantieregel 

op vormen die aan de specificatie voldoen. 
We kiezen voor een wortel met vocaal en niet voor een vocaalloze 

wortel omdat er in het standaardnederlands buiten het systeem van de 
sterke werkwoorden practisch geen vocaalwisseling met morfologische 
functie voorkomt. 1) Door de vocalen die aan vocaalwisseling meedoen 
te beschouwen als morfemen kan verklaard worden waarom ook in het 
Zoetermeers. bl"eien sterk geworden is . namelijk op grond van het vo
calisme Ie:· ¥ dat als morfeem gevoeld wordt en waarmee dan tevens 
via de redundantieregel (1) de overige vocaalpatronen gegeven zijn. 

Omgekeerd is dan de overgang van sterk naar zwak werkwoord het 
vel' lies van een morfe.em uit de worteL 

Het lexicon is hierarchisch gestructureerd: ledere morfologische 
opel'atie veroorzaakt een afhankelijkheidsrelatie tussen de basis waarop 
de operatie wel'kt en de resulterende vorm. Aan het begin van deze 
hieral'chische structuur staat de wortel. 2) Zo ziet voor bidden de struc-

1) daarbuiten hooguit secundair als gevolg van opaak geworden fono
logische regels: zo bijv. de alternantie in oostelijke dialect en bieden 
- (hij) biedt: [bidn] - [bAt], of plur. vormen als schip - schepen: 
[sxrp] - [SXe:p] .. 

2) zie McCarthy (1979, 389-393) voor zoln structuur; hij laat zich ech-
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tuur er als voIgt uit: 

[bId] 
~l ____ 

wortel met idiosyncratische informatie 
als: [+ redundantieregel (2)] 

[bad] [ba.d] [be.d] via redundantieregel (2) 

Vervolgens kunnen nog flectieregels op deze vormen werken, waardoor 
de structuur verdeI' uitgebreid wordt. 

(2) 

De strikte scheiding die hier aangehouden wordt tussen lettergreep
structuur en vocalische morfemen gaat verdeI' dan het onder scheid dat 
Born (1980) maakt 1) tussen ablautsstructuur (vocaalpatroon) en wor
telstructuur (consonantisme). Dat model is gebonden aan de morfeem
structuur en er zijn in dat model problemen met de afperking tussen 
deze beide structuren enerzijds en met de verklaring van de overgang 
van delen van de wortelstructuur naar de ablautsstructuur, zoals in 
bijv. de sterke ww. I. klasse: e - i + C > I + C in het pres. tegen
over a - i + C in het pret.. 

In het hierboven ontwikkelde model van de niet-concatenatieve mor
fologie doen zich deze problemen niet voor; door de strikte scheiding 
van mOl'fologie en lettergreepstructuul' spelen veranderingen als mono
ftongering, diftongering en al dan niet compensatorische verlengingen 
zich af op h.et syllabeniveau: binnen de nucleus. De gevolgen voor de 
morfologie zijn indirect. 

De vormen in Zoetermeer 

Er is als in de standaardtaal een discrepantie tussen pret. en part. 
pret. wat betl'eft de overgang naal' zwakke vormen. Die overgang 
heeft zich in het pret. veel meer voltrokken: bijten, sliipen. breien. 
scheiden. vrijen, kruipen. buigen. spaugen, dorsen. barsten, zwem
men. scheren. bakken. Lac hen . d,"agen, varen. wassen. heLen. zOLLLen, 
spanne-n, braden, raden, blazen (uit het corpus 1979- 81) , slapcm 
(1895). In 15 gevallen is dat het geval bij de informant (1), infor
manten (2) en (3) vert on en de overgang .13 maal. 

Bij de part. pret. is dat veel mindel' bet geval : vrijen. dorsen , bak 
ken, zouten. bt'aden. Informant 0): 5x ; informant (2): lx en infol'
mant (3): 2x. 

Born (1980. 425-428)2) wi} dit verschil verklaren vanuit de tendens 
om het pret. uit de spreektaal te laten verdwijnen. Deze tendens is in 
het nederlands wei aanwezig maar niet volledig doorgevoerd zoals in 
het afrikaans of (zuidelijk) duits. Omdat de motivering voor de groeps-

tel' niet duidelijk uit over het dependentiekarakter. 
1) het model is van Van Coetsem. 
2) wegens misstelling te lezen in de volgorde 426-427, 425, 428. 
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gewijze indeling is weggevallen (doordat de conditionerende consonant
omgevingen er niet meer duidelijk mee samenhingen na verscheidene 
vocaalwijzigingen) worden sprekers onzeker over de juiste vorm en 
laten ze liever die vorm weg dan zich te vergissen, Ze wijken dan uit 
naar de omschreven verleden tijd met het part.pret.. Daardoor komt 
deze weer relatief sterkel' te staan en komt de ablaut alleen nog maar 
in pres. en part. pret, voor. Daardoor komt het part, weer relatief 
sterkel' te staan. 

Men kan even wei niet zoals Born doet de nederlandse verhoudingen 
zonder meer gelijkstellen met de zuidduitse. De cijfer-s van de tabel op 
biz, 135 zal ze dan ook niet aanvaarden omdat ze op de schrijftaal be
trekking hebben , 

Maar op het terrein van de spreektaal is in zuidelijk Duitsland ook 
het zwakke pret. verdwenen en men zoekt de oorzaak daarvan in de 
a-afval die pres. en pret, aan elkaar gelijk dreigde te maken. 

Bovendien is er in de randgebieden in de spreektaal, de dialect en , 
sprake van een staffellandschap naar het noorden toe: pret. vormen 
verschijnen het eerst (bleven bet langst bewaard) bij de hulpww. 
haben en sein, dan bij de modale hulpww. en vervolgens bij een be
perkte, maar steeds grotere groep van gewone verba, en in dat geval 
juist primair bij de sterke ww. (Schirmunski 1962, 490). 

Ook de "recente" gevallen van sterk geworden zwakke verba te 
Zoetermeer: mer-ken, spannen, jagen, vragen, reizen, ruilen en gooi
ell wijzen met zonder meer op een met de zuidduitse dialecten verge
lijkbare situatie. 

We moeten dit probleem onopgelost laten omdat het onderzoek naar 
de verhouding van pret. en omschreven pret. in de spreektaal nog 
moet plaatsvinden. 1 ) 

Met enige aanvullingen als staan, komen en een andere indeling voor 
bevelen kan men op grond van Eeckhout (1968), De Vooys (1957, 117-
118) en Van Haering'en (1940) de volgende synchrone indenng maken 
van de sterke werkwoorden voor het standaardnederlands met het 
daarbij behorende consonantisme: 

Pret. = Part. 

ei ee ee d s z P v k g n #/j 

9 8 2 3 5 7 6 8 2 1 2 

II a) ie 00 00 d s z p v k g n 

5 3 3 1 3 
b) ui 00 00 5 1 4 5 3 2 1 
c) uu 00 00 1 

[II a.1) r 6 6 nd mp nk ng n m 

5 1 6 6 4 2 

a.2) r 6 6 k 

1 

1) zie ook bIz. 133, noot 2, 
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III d s z p flv k Xlg n m st 

b) ~ 6 6 r+ /1 /1 1 
l+ 1 2 /1 1 /1 
n+ 2 1 

c) ~ 6 6 - 1/ 1 1 1 
X+ 2 

IVa) ee 00 00 d s z p v k g n m r 

1 1 2 
b) ei 00 00 1 

Pres. == Part. 

V 1) ee a aa ee d s z p v k g n m 

4 1 3 1 
2) 00 a aa 00 1 

VI a) a ie a t d s z p v k g n m 
1 

b) a a ng 
2 

VII a.l) aa oe aa d s z p v k g n m r w 

1 3 1 1 
a.2) aa De aa 1 
b) aa ie aa 1 1 1 1 
c) 00 ie 00 1 1 
d) ou ie ou 1 1 
e) oe ie oe 1 

Pret. ::/: Part. ::/: Pres. 

VIII d s z p flv k g n m r 

a) i d aa ee 1 1 1 
b) e ie 6 r+ I 1 /4 

l+ 1 
c) ee d ao ee 3 1 2 
d) ee oe 00 1 
e) ~ ie ee 1/ 

De kenmerken 1 ) voor de consonantomgevingen zijn dus: 

I: [+ cons]; II a/b/c: [+ cons]; III a.l: [+ nas] <[ + cons r - nas - son 
- cont 

III a.2: [+ hoog r III b: [+ s~n 1 [+ cons] ; III c: [+ cons] <[- son r + achter + mId - son - cont 
- stem + cor + cor 

1) zie Booy 1981,37. 
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IVa, b : [+ cons]; 
- nas 

V 1: [- son] ; 
+ ant 

V 2: [+ nas]; 
+ ant 
+ ged 

VI a: 

[

-son ; 
+ cont 
+ ant 
+ cor 
- stem 

VI b: [+ nas] 

[

-: son ]; 
VII a.1/a.2/b/c/d/e: [- nas]; 

VIII a: [- son]; 

VIIId: [+lat]; 

achter 
stem 
cont 

VIII b: [: ~~~t] [: :~~]. 
- cor 

VIII e: [- stem] + cont 
+ ant 
- cor 

VIII c: [+ cons); 

Te Zoetel'meer had in groep I in 1895 scileiden een zwak pl'et .. In
middels is het preteritum naa!' de synchrone klasse I overgegaan en 
het part. variabel. De VOl'men met d -+ j doen dat eerder. VervoLgens 
ook bl"eien en vl"ijen. Op het stramien v-an vocaal + consonantisme is 
ook reizen sterk geworden. 

Ruilen is sterk geworden op basis van het vocalisme en de consonant 
1 in groep II. 

In de meerderheid van de gevallen vertonen de analoge uitbreidin
gen in groep I en II de structuur die bij de nucleus hoort, liquida of 
glide j (ook j uit intervocalische d die tot de wortel hoort) of anders, 
zoals bij reizen tot de rhyme. 

In het Zoetermeers bestond, en bestaat ten dele nog een aparte sub
groep bij groep III. Het zijn de [h]-vormen uit 1895: hellepe. hielp/ 
hulp. hulpe. gehulpe; sturve Onf.), sturf. sturreve. gesturve; berre
ge. burg. burge. geburge. Deze vormen zijn nu bijna geheel verdwe
nen: deze aparte subgroep met vocalisme e/u ~ u ~ U 1) naast het 
"normale" eli ~ 6 ~ 6, breidde dit [h)-vocalisme dus ook naar het 
presens uit: vgl. sturve, en Zoet. wdb.: burgie 'berg je'. Vanaf dat 

h..I 
I zijn morfologische functionaliteit moment verliest het morfeem 
Ii 

[ ... ) 
voor het onderscheid pres. ~ pret. . Het part. blijft bewaard, gesteund 
als het is door een extra discontinu morfeem Ig-a - a /. Er staan dan 
twee wegen open: hetzij het preteritum wordt zwak zoals bij hie ten 
'heten' en dorsen (biz. 106, noot 5) gebeurd is, hetzij het pret. zoekt 
aansluiting bij een ander ablautsschema. De werkwoorden met liquida 

1) historisch gezien is er nog een andere verklaring mogelijk voor dit 
[JI.]-vocalisme dan die op bIz. 108, noot 1 vermeld werden. Bouw
mans, Schaal'S en Weijnen (1972) den ken aan klankwettige umlaut in 
het part.pret. voor klasse II, III en IV door een -in suffix. Dit 
soort vormen is meer oostelijk, westelijk vindt men ze vrijwel uit
sluitend bij de groep van gedregen 'gedragen'. 
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+ labiaal nemen ie in het pret. over en gedragen zich langzamerhand 
naar groep VIII b) van de standaardtaal met pret. f. part. f. pres .. 
Het part. blijft lang resistent, blijkbaar ook de imperatief. Was er 
aanvankelijk een tendens tot generalisatie van de [A) - vormen, nu is 
er een tegengesteld proces dat tot extreme differentiatie leidt. Het 
proces is in 1895 reeds begonnen blijkens de variant hielp. De stan
daardtaal zal hier weI sturend gewerkt hebben. 

Het werkwoord bergen met liquida + gutturaal ging naar groep III , 
b). En deze cluster heeft zelfs een zwak werkwoord aangetrokken: 
merken dat nu eveneens e ~ 0 ~ 0 heeft. 

Het mel'kwaal'dige in groep IV a is dat het ww. scheren in zi jn pret . 
zwak is geworden, maar dat s telen zich bij wegen gevoegd heeft . ove
r igen s voor sLeehts een infor mant. Wel!icht is dat op basis van een 
generalisatie op basis van de 1ater8aL I : bijna alle s terke ww. met I 
hebben ach tervocalisme minsten s in het part.: (j of 00 : helpen, bev e
len, stelen, of in de drie pret. en part.-vormen: delven, gelden, 
melken, schelden , smelten, zwelgen, zwellen , met uitzondering van 
vallen en vijlen, dat eigenlijk zwak is, zeker in Holland. Bovendien 
heeft schuilen ook sterke pret. -vormen met 00. Dit zou dan een voor
beeld zijn van een product-georienteerd schema dat aan bepaalde cri
t eria voldoet 1), het genereert niet vanuit een basis , maar bepaalt op 
grond van fonologische eigenschappen die een bereik van meer dan 
een segment hebben een eindproduct. 

I en 00 0 hebben het kenmerk [+ mid) gemeen, daarnaast is er in 
Zoetermeer een neiging /1/ meer naar achter te realiseren, soms zelfs 
met Lichte ronding. Beide eigenschappen k,unnen ,zich meedelen aan de 
voorafgaande vocaal: helpen [hETl+pa), [hl.lip); mvloed op de vocaal: 
stelen [ste. Alan ). Dus ook op de dimensie [+ achter) zijn er overeen
komsten. De overige ww. uit deze groep wreken, wegen hebben wat 
consonantisme betreft eveneens [+ achter) gemeen, daarentegen r niet. 
De verba scheren en zweren kunnen dus gemakkelijker een zwak pret. 
vormen. 

Het zwak worden van het pret. met behoud van een sterk part. is 
in feite het creeren van een nieuw type tegenstelling : pres. = pret. 
naast de drie bestaande pret. = part. , pres. = part. en pres, :I pret. 
:I part. . 

In groep V 1/2 vindt er een nivellering binnen het pret. plaats. De 
vorm uit het enkelvoud met korte vocaal verschijnt oak in het meer
voud. Het opmerkelijke is dat in 1895 bij de werkwoorden waarvan de 
wortel eindigt op stemhebbende consonant, die in het enkelvoud onder
hevig is aan verstemlozing ook in de plur. optreedt: gaffe, in 1932 
is dat de stemhebbende stamalternant: gavve . Een restant van een 
analogie in omgekeerde richting bij was: [va. ~r) dus vanuit de plura
lis. Vanaf 1932 komen er plur. - vormen met lange klinker Vaal', onge
twijfeld onder invloed van de standaardtaal, zo ook bij komen. 

Groep VI kenmerkt zich na het zwak worden van wassen door het 
consonantisme l/ rJ. Hij bevat slechts 3 leden: vallen , hangen en van
gen, maar deze laatste twee met wortel op - [rJ) (/ng /) trekken een 
aantal ww. in hun sfeer en gaan zelfs over naar de ww. met pret. = 
part.. De oorspronkelijke pret.-vormen waren - [llJ) voor hangen en 
vangen. Die zijn in 1979-82 weer gebruikelijk , er is een pret. [stIlJ) 
op dat patroon gevormd naast stand dat in Holland door velarisatie van 

1 ) in de zin van Bybee en Slobin (1982, 275 en 285). 
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de cluster nd tot [stulJ] werd. Deze vorm werd weer het patroon waar
op dan [hulJ] en vervolgens [xahulJa] /[xahDlJa] kon ontstaan, evenzo 
op basis van [stUlJ]: gong / gonge en als hangen ook [VU,-lJ], [xavu,-lJa], 
vandaar dat een zwak pret. [spu~] 'spande' sterk wordt en zelfs een 
nieuw sterk pret. [xaspu~~n] ontstaat bij een informant. Bet kenmerk 
dat al deze werkwoorden gemeenschappelijk hebben is dan niet /lJ / 
maar simpelweg [+ nas]. Dus ook spannen is een vorm van een pro
duct-georienteerd schema. 

Overigens zijn de [u ]-vormen al weer op de terugtocht: informant 
3 vertoont zelfs een compromisvorm: [xahDlJa]. 

De processen in deze groep spelen zich dus eveneens binnen de 
nucleus af. 

Groep VII a.l) hoorde in 1895 bij de ww. met pret. = part. daar de 
groep eveneens oe had: gedroege. In die tijd was vragen nog geheel 
zwak, zo ook in 1932. In 1979 evenwel is het pret. vroeg en van jagen 
zowel zwak als joeg met gejoege als pret. naast gejaagd. Bet part. van 
vragen is zowel zwak als sterk: gejaagd, gejagen. Varen heeft in 1979 
een zwak pret. waar informant (3) een compromisvorm voerde heeft. 
In deze groep hoort ook het pret. goei 'gooide' thuis ondanks dat de 
basisvorm voor dit pret. (waaien -) woei tegenwoordig zwak is. 

Slaan is het enige ww. in groep VII a. 2): in 1895 gedraagt het zich 
geheel als dragen inclusief part. gesloege, in 1932 geslage en in 1958 
zowel geslage als gesloege. 

Groep VII b): er is een grote nelgmg in deze groep om het pret. 
naar de zwakke verba over te laten gaan. Braden had een zwak pret. 
en vormde zijn zwak part. naar maaien, naaien, zaaien en draaien: 
[xadra.l-jt]; j hoort bij de wortel van het werkwoord, getuige: 
[bra. I-jda] , [ra: I-jda]. Maar ook andere werkwoorden uit deze groep 
had den een zwak pret. als bijvorm: 1895 slaapte naast sliep, 1979-81 
[ bla. zda] naast [blis]. Mogelijk stonden de ie-preterita bij deze verba 
zwak omdat de groep van bederven etc. overwegend [A] had. 

Groep VII c): enkel lopen; geen bijzonderheden. 
Groep VII d) bevat 2 verba houden en houwen; houden is in 1895 

houwe met pret. hiel als vie!. In 1979-81 [hQ.Uda]/[ha.UUa] met resp. 
pret. [hilt] en [hiUu] plur. [hLUua]. Van houwen: houwe was het 
pret. huuw. 

Groep VII e): enkel roepen. Dit ww. had in 1895 nog een part. ge
roope. ) Indien <00> hier relictmatig is dan zal in een vroeger stadium 
de infinitief eveneens <00> gehad hebben. Bet ww. is dus van pres. = 
part. via pres. =/: pret. =/: part. weer naar pres. = part. geevolueerd. 

1) Bouwmans, Schaars en Weijnen (1972, 25) overwegen analogie naar 
de IV. klasse met part. pret. 6, deze is ook te vinden bij verba 
van klasse VI met structuur -rVk-: gebroken, gewroken, gespro
ken, en ook gestoken, daarna bij dragen/dregen: gedrogen analo
gisch. Zo vindt men dan ook in Z.Boll., Zeel. en W.-Vl. geropen. 
Taeldeman (1975, 266) gaat liever uit van analogie met klasse II. 
Dit is voor de Zoetermeerse vorm onaannemelijk: het part. van dra
gen is er niet gedrogen, maar gedroege (cfr. in 1958 nog gesloe
ge) en geroope wordt door informant met scherplange <00> weerge
geven. Als het geen relict is dan is analogie met geloope/geloupe 
eerder voor de hand liggend. Beeroma (1968, 258-264) ne'emt re'" 
lictmatig karakter aan. 
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De laatste hoofdafdeling is die met pres. :f: pret. :f: part. 
Groep VIII a): bevat 3 verba: bidden, zitten en liggen. Het plur. 

pret. is ook hier met korte vocaal: lagge, daarnaast sedert 1932 ook 
lage, tevens is er een pret. leje /lee, het pres. is dat van leggen. 
Zit ten heeft pret. zatte, naast zate in 1932. 

Groep VIII b): bederven etc. zijn hierboven al besproken. 
Groep VIII c): deze groep bevat wortels op k I of m, en gedraagt 

zich wat betreft het pret. als groep V 1). 1895: sprak ~ sprakke, 
neme ~ nam ~ namme. Sedert 1932 dringt ook hier de standaardtaal
vocaal la: I als realisatie in het pret.plur. door. Stelen is hiervoor al 
besproken. 

Groep VIII d): zweren, zwoer bevindt zich niet in het corpus. 
Groep VIII e): heffen, er be staat een zwak pret. daarnaast kent (3) 

een part. [h::JJ.fj op het stramien van trof, vgl. III c), maar pret. :f: 
part. 

Bij deze bespreking zijn twee dingen duidelijk gebleken. Het over
grote dee 1 van de veranderingen betrof de nucleus. Vervolgens bleek 
dat het merendeel van de werkwoorden die zwak geworden zijn (als 
er tenminste geen functionele redenen voor waren) een lange wortel
vocaal of diftong vertoont, meestal nog gevolgd door een glide. 

De structuur VVj gaat eigenlijk de omvang van de nucleus: VV, te 
buiten. Het gevolg is dat ze ook makkelijker buiten de geprefereerde 
structuur die door de nucleus van het model voorspeld wordt vallen. 
En dat is de reden waarom de overgang naar de zwakke werkwoorden 
plaatsvindt. 

De gevallen die verklaard werden met het product-georienteerde 
schema dat een soort filter is, lijken in de twee besproken gevallen 
eerder een kwestie te zijn van gestuurde gissing dan van echte struc
tuurgebonden analogie, het zijn mogelijk incidentele scheppingen. Er 
blijken twee soorten invloeden van het standaardnederlands te zijn. 
Bij de verhoudingen binnen het preterit urn wat betreft de lengtever
houdingen van de vocaal wordt de nederlandse woordvorm overgenomen 
en dat resulteert in meer gedifferentieerde vocaalpatronen. 

Het overnemen van standaardtaalpatronen is meestal een poging om 
verlies aan morfologische functies tegen te gaan. Ook dit levert per 
definitie een ingewikkelder patroon op omdat een extreem vormelijk 
geuniformeerd vorm-functiepatroon wordt vervangen. 

Ais we tenslotte nog terugkeren naar de vraag die in het begin van 
dit hoofdstuk gesteld werd naar de verhouding tussen intern-paradig
matische nivellering (bi-directioneel: Tiersma 1978 en 1980) en extern
paradigmatische nivellering (veroorzaakt door veranderingen in de fo
nologische structuur van het woord: Bybee 1980) dan kunnen we con
cluderen dat extern-paradigmatische nivellering op gang gebracht kan 
worden zonder verandering in de fonologische structuur van de wortel. 
Op grond van overeenkomst krijgt het vocalisme van het zwakke reizen, 
ruilen en gooien een functie als morfeem en pas na die interpretatie 
krijgen de overige vormen de daarbij behorende vocaalmorfemen. 

Intern-paradigmatische nivellering kan morfologisch diffuus verlopen: 
zie de aanvankelijke uitbreiding van het [ ... j-vocalisme en vervolgens 
de diffuse vervanging door het [i) - voca.lisme: intern- paradigmatische 
nivellering hoeft dus niet abrupt te verlopen. Bovendien kan intern
paradigmatiscbe nivellering ook tot ovel'gang naar een andere morfo
log·ische klesse leiden: zie het zwak worden van dorsen, heten en de 
afgewende nivellering bij de [hj-vormen. 
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Wat zeer belangrijk bleek bij aIle processen die hiervoor aan de or de 
zijn geweest was de canonische structuur van de wortel zoals die in 
een model van de syllabe verantwoord kon worden. 
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APPENDIX I 

A. Deze appendix bevat in alfabetische volgorde de woorden die voor
komen in de lijst zoals die bij het veldwerk gebruikt wordt (opgesteld 
door de commissie morfologie-fonologie van de voormalige Dialectologen
conferentie). De appendix bevat niet de flexievormen en afleidingen, 
doch enkel de lexemen. 

B. De woorden zijn voorzien van hun etymologie. Daarbij is voor de 
klinkers als referentiesysteem het westgermaans gekozen omdat bij de 
klinkers de dialectische differentiatie in het middelnederlands a1 te groot 
is om als referentiesysteem te gebruiken. Voor de medeklinkers geldt 
dit bezwaar niet, dus daar is wei het middelnederlandse systeem als 
referentiesysteem gekozen. 1) De""cijfercode verwijst naar consonanten 
en consonantgroepen die op de vocaal volgen. De nummering voigt hier
onder: 

1. -tl-d 18. -1 + labiaal 
2. -s/-z 19. -1 + velair 
3. -p/-b 20. -1 + m 
4. -f/-v 21. -r + tid 
5. -k 22. -r + s/z 
6. -X/-g 23. -r + labiaal 
7. -1 24. -r + velair 
8. -r 25. -r + 1 
9. -n 26. -r + n 

10. -m 27. -r + m 
11. -w 28. -n + tid 
12. -j 29. -n + s/z 
13. morfeemauslaut 30. -m + p 
14. -st/-sp/-sk 31. -Q (+ velair) 
15. -ts/-ps/-ks 32. -1 + CC 
16 . -ftl-xt 33. -r + CC 
17 . -1 + alveolair 34. -n + CC 

C. Bij de etymologieen zijn geen doubletten aangegeven. Deze zijn in 
het oosten van het taalgebied vaak wei aan wezig. In het onderhavige 
geval hebben we ons op een westelijk standpunt gesteld. 

D. In de eerste kolom na de etymologie is met ,,+" aangegeven of het 
woord/woordvorm van het woord voorkomt in de enquete van het Aard
rijkskundig Genootschap van 1895; in de tweede kolom of dat het geval 
was in de Wenkerzinnen van 1879. Deze Wenkerzinnen zijn in de jaren 
dertig in Nederland afgevraagd. Uitsluitend zijn opgenomen die woorden 
die voorkomen in Kleiner Deutscher Sprachatlas (Veith e. a. 1983 e. v.). 
Zie ook Veith 1982. Op deze manier is een vergelijking mogelijk met het 
materiaal dat voor deze nieuwe atlas bewerkt is. 2) 

1) Zie voor dit principe ook: Taeldeman 1977. 
2) De opnames van de Wenkerzinnen strekten zich over een groot aan

tal jaren uit: een overzicht daarvan is te vinden bij Veith 1982, 1 
e. v.). Deze vragenlijst van Wenker kende verscheidene· versies 
(Goossens 1977, 110-114). In Kleiner Deutscher Spmchatlas wor
den aUeen die woorden opgenomen waarbij de heteronymie minimaal 
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In de laatste kolom is aangegeven of woord/woordvorm voorkomt in 
de Reeks Nederlandse Dialectatlassen. Het deel Zuid-Holland verscheen 
in 1968 (opname Zoetermeer is uit de jaren vijftig). Met behulp van dit 
apparaat is het mogelijk om taalverandering in werkelijke tijd te obser-
veren. 

Item Etymologie Enquete Enquete Reeks 
Aardrijks- Wenker Nederlandse 

kundig Dialect-
penootschap atlassen 

aap a-/3 + 
aarde e/21 .., + 
aardig a-/21 
acht a-/16 + 
achter a-/16 + 
adem a-/1 
af a-/4 + + 
anders a-/28 + + 
appel a-/3 + 
arm (adj.) a-/27 
arm (subst.) a-/27 + + 
auto gr.lnw. 
avond a-/4 + + 
baard a-/21 
bak a-/5 
bakken a-/5 + + 
balk a-/19 
barst e/33 
barsten e/33 
bed a+/1 (e/1) + 
beeld e/17 (i'/17) + + 
been ai-/9 
beer ('urs us') e/8 (e/8) 
beer (varken) e/8 (ai-/8) + 
beest fr.lnwd., fr. ~ + 
beet e/1 (i/ 1) + 
beginnen i/9 + 
beitel ai+/1 
bel e/7 
benen ai-/9 
berg e/24 + 
beuk 0+/5 + + 
beuke (noot (je) 0+/5 
beurs u+/22 + 
beven f/4 

is: heteroniemen laten geen geografische vergelijking toe. In Veith 
1982 is het materiaal tevens geordend naar de valgende referentie
systemen: nieuwhoogduits. middelhoogduits, oudhoagduits, middel
nederduits. oudnederduits (oudsaksisch) en westgermaans. Deze 
indelingen gelden daar vaor zowel vocalisme als consonan tisme. 
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Item Etymologie Enquete Enquete Reeks 
Aardrijks- Wenker Nederlandse 

kundig Dialect-
Genootschap atlassen 

beven 1/4 
bezem e/2 + 
bezig e/2 (i /2) 
bidden i/1 + 
biecht eo/16 (iji) 
bier eo/8 + + 
bij (subst.) i/13 
bij (vz.) i/13 + 
bijten ill + 
binden i/28 + 
bitter i/1 
blaas a-/2 
blad a-/1 + 
blauw a-/11 + + 
blazen a-/2 
bleek (subst.) ai-/5 + 
bleek (adj .) ai-/5 + 
blij(de) i/1 + 
blijven i/4 + + + 
blik it5 e/5 (vlg. 

Kluge i > e) 
blind i/28 
bloeden 0-/1 + 
bloeien 0-/12 + 
bloem 0-/10 + + 
bloes fr.lnwd. , fro u 
blond fr.lnwd., fro 0 

in fr. ontI. aan 
grm. u 

blozen 0-/2 
bobbel u-/3 
bodem 0-/1 
boer u-/8 (oosteI. + + 

mnI. ?) 
bok u-/5 + + 
bol 0-/7 + 
bonen au-/9 
boog 0-/6 + 
boom au-/10 + + 
boon au-/9 
boren 0-/8 
borst u-/33 
borstel u-/33 + 
bos u - /14 + + 
boter ij-/1 + 
bouwen u-/11 + + 
boven ij-/4 
braaf fr.lnwd. , fro a 
braden a-/1 
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Item Etymologie Enquete Enquete Reeks 
Aardrijks- Wenker Nederlandse 

kundig Dialect-
Genootschap atlassen 

branden a-, / 9 + + + 
breed ai-/1 + 
breien ell 

(uit bregdan) 
breken e/5 (e /5) + + + 
brengen a+/31 + + + 
brief e 2 /4 + 
bril i/7 
broek 6-/5 
broer 6-/8 + + + 
brood au-/1 + + 
brug u+/6 + + 
bruin u-/9 + 
buigen u- / 6 + + 
buik u-/5 + 
buis u-/2 fr.lnwd. 

fro ui 
buiten u-/1 (contrac- + 

tie uit bi en u-) 
burgemeester u+/24 + 
dag a-/6 + + 
dak a-/5 
damp a- /30 
dansen a-/29 fr . lnwd. 

fro a 
darm a-/27 
deeg ai-/6 
deel ai-I 7 + 
denken a+/31 (~/31) + + 
derde i/21 
deur u+/8 + + 
die eo/13 + + + 
dief eo/4 
dienen eo/9 
diep eo/3 
dieven eo/4 
dijk i/5 
dijn il9 + 
dik i/5 + + 
ding il31 + 
dins(dag) i/2 
dochter 0-/16 + + + 
doek 6-/5 
doen 6-/13 + + 
dol u-/7 
donder u-/28 
donder(dag) u-/28 
donker u-/31 
doof au-/4 + 
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Item Etymologie Enquete Enquete Reeks 
Aardrijks- Wenker Nederlandse 

kundig Dialect-
Genootschap atlas sen 

dooien au+/12 + 
door \i-/8 
doos au-/2 (lat. 0) 
dopen au+/3 + 
dorp u-/23 + 
dorsen i/33 of e/33 + + 
dorst u-/33 + + + 
draad a-II + 
draaien a-/12 + 
dragen a-16 (a-16) + 
dreigen ai+16 + 
drie il13 + + + 
drinken i/31 + + 
dromen au-/10 + 
droog au+16 + + 
druppel u+/3 
dubbel fr.lnwd. , fro 9 
duif u-/4 
duim u-IlO 
duivel iu/4 + 
duiven u-/4 
duizend u-/2 + 
dun u+/9 + 
durven u+/23 + + 
duur iu/8 + + 
duwen u+/ll + + 

(uit ~uhjan) 
dweil a+ contractie 

(agi) 
echt ai-/1S 

(uit ehaft) 
eend e/9 (a+/9 (e/9» 
eerste ai-/33 . + + 
eeuw ai-Ill + + 
eg a+16 (~/6) 
ei ai +/13 + + 
eigen ai-16 
eik ai+/5 + 
eikel ai+/5 + 
einde a+/28 (~/28) 
ekster a+/15 < *ag-
elf ai-/18 (contrac + 

tie) 
emmer ai-/10 
engel a+/31 (~/3l) 
enkel ai-/3l 
erwt a-/23 + 
eten ell (ell) + 
ezel e/2 (a+/2 (~/2» + 
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Item Etymologie Enquete Enquete Reeks 
Aardrijks- Wenker Ned e rlandse 

kund ig Dialect-
Ge nootschap atlassen 

fel e/7 
fijn i/9 + 
flauw a-/11 + 
fles a-/14 
fornuis uiZ / 2 
fout fr.lnwd., fro au 
fruit uiZ /1, fr.lnwd. 

fro ui 
gaan a-/13 + + + 
gaarne e/26 + 
gal a-/7 
gans a-/29 + + 
gapen a-/3 
gast a-/14 + 
gebruiken u-/5 + 
geel e/7 (e/7) + 
geit ai +/1 + + 
geld e/17 + 
geloven au+/4 + + + 
genoeg 0+/6 + 
geraken a-/5 
gerst e/33 
gesp a-/14 
geven e/4 (e/4) + + 
geweer e/8 (a+/8 (~/8» 
gewoon \i-/9 
gisteren e-/14 + + 
glas a-/2 + 
god 0-/1 + + 
goed 0-/1 + + + 
gom fr.lnwd. , fro 0 
goot 0-/1 
goud 0-/17 (0- < u-) + 
graf a-/4 
gras a-/22 + + 
graven a-/4 
grendel a+/28 (~/28) 
grijs i/2 + 
groen 0+/9 + + 
groep fr.lnwd. , fro u 
grof u-/4 
groat au-/1 + + + 
haak a-/5 
haan a- /9 + 
haar (poss . ) i/8 (eu klank-

wettig voor 0) 
haas a-/2 
haast a-/14 
haastig a-/14 

162 



Item Etymologie Enquete Enquete Reeks 
Aardrijks- Wenker Nederlandse 

kundig Dialect-
Genootschap atlassen 

haken a-/5 
halen 3.-/7 
half a-/18 + 
hand a-/28 + 
hangen a-/31 
hard a-/21 + + 
haring a+/8 
hart e/21 + + + 
haver a- /4 + 
hebben a+/3 + + 
heel ai-/7 + 
heer ai-/8 + + 
heet ai-/1 + + 
heffen a+/4 (e/4) + 
heilig ai- / 7 . + 
heks e/15 
helft a+/32 (~/32) + 
help en e/18 + + 
hemd a+/10 (~/10) 
hemel e/10 (t/10) + + 
hengst a+/31 (e/31) 
heten ai- / 1 . + 
hief e/4 
hier e 2 /8 + + 
hoed 0-/1 + + 
hoek 0-/5 (abl. van 

a) 
hoesten 0/14 
hof 0-/4 + 
hoI (subst.) u-/7 
hoI (adj.) 0-/7 
hond u-/28, + 
honger u-/31 
hoofd au-/16 
hoog au-/6 + + + 
hooi au+/12 + + 
hoop au-/3 
hoop (espoir) 6-/3 
hoorn 0-/26 
hopen au-/3 
horen au+/8 + + 
houden a-/17 + 
huis fl/2 + + + 
hun i/9 
ijzer i/2 + 
jaar a-/8 + + 
jagen a-/6 + 
jeuken u+/5 (u+/5) 
jong u-/31 + + 
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Item Etymologie Enquete Enquete Reeks 
Aardrijks- Wenker Nederlandse 

kundig Dialect-
Genootschap atlassen 

jongen u-/31 + 
jouw iu/13 
juist fr.lnwd. , fro y + 
(jul)lie iu/13 + + 
kaars a+/22 (~/22) + 
kaart fr .lnwd. , fro a + 
kaas 8+/2 + 
kabel fr.lnwd. , fro ii 
kaf a-/4 
kalf a-/18 
kalm a-/20, fr.lnwd. 
kam a-/10 
kamer a-/10, lat.lnwd. 

(camara camera 
kant fr.lnwd., fro a 

(champ) 
kar a-/8 + 
karper a-/23 
kast a-/14 
kat a-/1 
keel e/7 (e/7) + 
kei a+ contr. (agO 
kelder e/17 + 
kennen a+/9 (~/9) + 
kerel e/25 
kerk i/24 + 
kermis i/27 + 
kers i/22 + 
kerst i/33 + 
kervel e/23 
keuken ij+/5 
keuren ij+/8 (u+/8) + 
keutel ij+/1 
kiezen eo/2 
kijken it5 + 
kin i/9 
kind i/28 + + + 
klaver ai-/4 
kleed ai- / 1 + 
klein ai +/9 + + 
klok 0-/5 (kelt.lnwd 
klok (kloek) 

(hen) u-/5 
klooster au-/14 
kloppen 0-/3 
knecht e/16 + 
kneden e/1 (e/1) 
knie eo/13 + 
knop 0-/3 
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Item Etymologie Enquete Enquete Reeks 
Aardrijks- Wenker Nederlandse 

kundig Dialect-
Genootschap atlassen 

knuppel u+/3 + 
koe 0-/13 + + 
koel 0-/7 + 
koets fr.lnwd., fro u 
koffer fr.lnwd., fr.9/u 
kogel \i-/6 
koken 0-/5 + + 
kom (subst.) u-/10 
komen \i-/lO uit part. + + + 
konijn il9 
koning \i+/9 + + 
kool (groen te ) au+/7 + 
kool (s teen) 0-/7 + 
koord fr.lnwd. , fr.o 
koorts 0_-/33 + 
kopen au-/3 + + 
koper \i-/3 
korst u-/33 + 
kort u-/21 + + 
koster u+/14 + 
koud a-/17 + + 
kous a-/17 (mlat. als) + 
kraai a-/12 + 
kraken ii-/5 
kramp a-/30 
kreupel \i+/3 
krijgen i/6 + 
krijt ill 
krimpen i/30 
krom u-/lO + 
kruipen iI-/3 
kruk u+/5 
krul u+/7 
kuiken iu/5 + + 
kuip iI-/3 (lrr.lat. 

lnwd. ) 
kussen u+/2 
kwaad a-/1 
kwartje a-/21 lat.lnwd. 
laag (subst.) a-/6 
laag (adj.) a-/6 + 
laat a-/1 (a-/1) + 
lachen a-/6 (begin-

cluster: -hl- uit 
Xl- ) 

ladder ai-/1 (a verkort + + 
uit fries a uit 
ai) 

laken (ww.) a-/5 
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Item Etymologie Enquete Enquete Reeks 
Aardrijks- Wenker Nederlandse 

kundig Dialect-
Genootschap atlassen 

lam (subst.) a-/10 + 
lam (adj.) a-/l0 
lamp a-/30 fr.lnwd., 

fro a 
lang a-/31 + 
lastig a+/14 (~/14) + 
lat a-/1 
leeg e/1 (e/1) 
Ie em ai-/10 
leeuw e/ll 
leggen a+/6 (~/6) 
lepel e/3 (a+/3 (~/3» + 
leren ai-/8 + 

leugen u+/6 + 
leunen e/9 (i/9) (be-

gincluster hl-
uit Xl-) 

leven e/4 + 
lezen e/2 (e/2) 
licht (subst.) eo/16 + 
licht (adj.) il16 
lid i/1 + 
lied eo/1 + 
liggen i/6 + + 
lijk i/5 + 
lijken i/5 + 
lijster i/14 
likken i/5 + 
lint i/28 
lip i/3 + + 
lomp u-/30 
lopen au-/3 + + + 
lucht u-/16 + 
lui ui 2/13 + 
lui den u-/1 + 
luisteren u-/14 
maag a-/6 
maan 8.-/9 + 
maand 8.-/28 
maan(dag) a-/28 
maart 8.+/21 (?a+/21 + 

(e/21» 
maat (ploeg) 8.":/1 + 
magen a-16 
mager a-16 (a-/6) 

(lat.lnwd. ?) 
maken a-/5 + + 
man a-/9 + + + 
marmer fr.lnwd., fro a 
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Item Etym%gie Enquete Enquete Reeks 
Aardrijks- Wenker Nederlandse 

kundig Dialect-
Genootschap atlas sen 

mars fr.lnwd., fro a 
mazelen "8.-/2 
mees ai-/2 
meester ai-/14 (uit + 

maistru- uit 
lat. magister) 

mei ai+ 113 + 
meid a+ contr . (agi) + + 
melk i/19 + + 
menen ai-/9 + 
mens a+/34 (~/34) + + 
merg a-/24 
mes e/2 
metselen a+/15 (~/15) 
meubel u+/3 fr.lnwd. 

fro eu ¢. 
mijn i/9 + 
mispel i/14 
missen i/2 
modder u - /1 + 
moe 0+/1 + + + 
moeder / moer 0-/1 + + 
moes 0-/2 
moeten 0-/1 + + 
mogelijk \1+/6 (u+/6) 
mogen 6-/6 (0-/6) 
molen u+/7 + 
mond u - /28 + 
moord 0-/21 
morgen 

(demain) a- /24 + 
mossel u-/2 
mouw au-Ill 
mug u+/6 
muis fJ.-/2 + 
munt u+/28 
muren fJ.-/8 lat.lnwd. 
mus u+/14 
muur fJ.-/8 lat.lnwd. 
naald a-/17 
nagel a-/6 
nat a-/1 + 
navel a-/4 
negen e/6 (ew /6) + 
neger fr.lnwd., fro ~ 
nek e/5 
nest e/14 + 
neus \1+/2(u Schwund + + 

stufe van a) 
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Itgm Etymologie EnquiHe Enquete Reeks 
Aardrijks- Wenker Nederlandse 

kundig Dialect-
Genootschap atlas sen 

nicht i/16 
nieuw iu/11 + + 
noemen 0- /10 
nog 0-/6 + 
noorden 0-/21 
noot u-/1 + 
nu u-/13 + 
om u-/lO + + 
ons u-/29 + + 
oog au-/6 + + + 
oogst au-/6 fr.lnwd. 

ofr. U 
ook au-/5 + + 
oor au-/8 + + + 
oosten au-/14 
op u-/3 + + 
open 0-/3 (uit u-/3) + 

(afgeleid van op 
orde fr.lnwd., fro 0 
orgel 0-/24 
os 0-/2 + + 
oud a-/17 + + + 
oven 0-/4 + + 
over u+/4 (u+/4) + 
paal a-/7 + 
paard a+/21 (~/21) + 
pad (dier) a-/1 + 
pad (weg) a-/1 
park fr.lnwd. , fro a 
Pasen a-/2 
paus a-/11 + 
pauw a-/11 
peer e/8 (e/8) lat. + 

Inwd. 
pees e/2 (?i/2) 
pekel e/5 (?i/5) 
pellen e/7 
pen e/9 
pens e/29 
peper e/3 (i/3) + 
peren e/8 (e/8) lat. 

Inwd. 
piepen i/3 
pijp i/3 + 
pik (werktuig) i/5 
pH i/7 
plaats fr.lnwd. , fro a 
plank fr.lnwd. , fro a + 
plein fr.lnwd. , fro ai 
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Item Etymologie EnquiHe Enquete Reeks 
Aardrijks- Wenker Nederlandse 

kundig Dialect-
Genootschap atlassen 

plint fr.lnwd., fr. e 
ploeg (team) 0-/6 (verbaal-· 

nomen bij ple-
gen) 

ploeg (werk- 0-/6 
tuig) 

plooi fr.lnwd. , fr.oi 
pols u-/17 
pomp fr.lnwd. , fro 0 
poort 0-/21 + 
poot au- /1 (substr. 

pauta- ) 
pop fr.lnwd., fro qlu 
pot 0-/1 + 
prent fr.lnwd., fro ei 
prijs i/2 fr.lnwd., + 

fro i 
proeven 0+/4 
proper fr.lnwd. , fr.o 
put u+/1 + + 
raar fr.lnwd. , fro a 
raden a-/1 + 
rand a-/28 (nd uit 

md) 
rasp a-/14 
rauw au-Ill (uit 

iiwa / awa) 
recht e/16 + 
redden e/1 
regen e/6 (e/6) 
reis hd.lnwd.? (af-

geleid uit iI 2) 
rekken a+/5 (~/5) 
rest fr.lnwd., fro ~ 
rib i/3 
riem eo/10 
riet eo/1 
rijden ill 
rijk i/5 + + 
rijp il3 + 
rijst fr.lnwd. , fro i 
rim pel i/30 
ring i/31 
roede 0-/1 
roepen 0-/3 + + 
roeren 0+/8 
rogge u-/6 
rok 0-/5 
rond fr.lnwd. , fr.o 
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Item 

ronde 
rood 
rook 
roos 

rooster 
rug 
ruiken 
ruit 
rund 
rups 
ruw 
ruzie 
sabel 
sap 
saus 
schaap 
schaar 
schade 
schaper 
schaven 
scheef 
scheel 

scheen 
scheiden 
schelp 
scheppen 
scheren 
scherp 
schieten 
schijf 
schimmel 
schip 
schoen 
school 
schoon 
schop (trap) 
schop (werk-

tuig) 
schotel 
schouder 
schrijven 

Etymologie Enquete 

fr.lnwd .• fro 0 

Aardrijks
kundig 

Genootschap 

au-/1 + 
au-/5 + 
au-/2 laLlnwd. + 
Oat. 0 is 0 uit 
au-) 
au-/14 
u+/6 + 
u-/5 
u-/1 
i/28 
u-/15 
u-/ll 1

) 

u-/2 
fr.lnwd., fro a 
a-/3 
fr.lnwd., fro au 
a-/3 + 
a+/8 
a-/1 
a-/3 
8.-/4 
ai-/4 
e/7 (e/7) (cas. 
ob!. scelaw- uit 
scelhwa cfr. 
scheluw) 
e/9 (i/9) 
ai-/1 + 
e/18 
a+/3 (e/3) 
e/8 (ei8) 
a-/23 
eo/1 
i/4 
i/10 
i/3 + 
0-/9 
'0-/7 
au+/9 + 
u+/3 
u+/3 

\i-/1 
u-/17 (ult) 
1/4 

Enquete 
Wenker 

+ 

+ 

Reeks 
Nederlandse 

Dialect
atlassen 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

1) uit ruh(w)a uit ruXa, cas.ob!. ru(of u-/6)g later naar analogie van 
de -ga stammen zoals hoog. 
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Item Etymologie Enquete Enquete Reeks 
Aardrijks- Wenker Nederlandse 

kundig Dialect-
Genootschap atlas sen 

schudden u+/1 + 
schuin(s) u+/9 
schuiven u-/4 + 
schuld u+/17 
schuren fr.lnwd., fro y 

(escurar uit 
excurare) 

schuur u-/8 + 
schuw u-/11 + 
sikkel i/5 
simpel fr.lnwd. , fro e 
slaan a- / 13 (a- door + + 

contractie) 
slak e/5 + 
slapen a-/3 + 
slecht i/16 + + 
sleutel u+/1 
slijm i/10 
slijpen i/3 
slim i/10 
slok u-/5 
slons u-/29 
slot 0-/1 
sluiten u-/1 
smal 8.-/7 
smeden t/1 
smelten e/17 + 
smeren e/8 (e/8) + 
smid i/1 + 
snede ell (i/1) 
sneeuw ai-Ill + + + 
sneeuwen i/11 + + + 
soep fr.lnwd. , fro u 
som fr.lnwd. , fr.o 
soort fr.lnwd. , fro 0 
spaak ai-/5 
spannen a-/9 + 
sparen ii-/8 
spartelen a-/21 
spel i/7 
speld e/17 
spelen e/7 (i/7) + 
spiegel e2 /6 + 
spier i/8 
spook au-/5 
sport (spel) 0-/21 eng.lnwd. 
sprei ai + / 13 
spreken e/5 (e/5) + + 
springen i/31 + 
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Item Etymologie Enquete Enquete Reeks 
Aardrijks- Wenker Nederlandse 

kundig Dialect-
Genootschap atlassen 

spuiten uP /1 + 
spuwen i /11 (hadden + 

laryngaal) 
staan a-/13 + + + 
staart e/21 + + 
stal a- /7 + 
stampen a- /30 
stap a- /3 + 
stapel ii- /3 
steel e/7 (e/7) + 
steen ai- / 9 + + 
steken e/5 (e/5) + + 
stelen e/7 (e/7) + 
stem e/10 
stempel a+/30 (~/30) 
ster e/8 
sterven e/23 + + + 
stijf i/4 
stil i/7 + 
stoel 6-/7 + 
stof (huisvuil) u-/4 
stof (textiel) fr.lnwd. , fro 0 

(samenval met 
u-/4) 

stok 0-/5 + 
stom u-/lO 
stout 0-/17 (olt) + + 
straat a-/1 + 
streep ai-/3 
strik i/5 + 
stro au-/13 
strooien au+/12 + + 
stuk u+/5 + + + 
sturen (zen- iu/8 + + 

den) 
sturen (auto) iu/8 
suiker fr.lnwd. , fr o y 
taai a+/12 
taart fr.lnwd., fro a 

fr.o fro u 
tafel a-/4 + 
tak a-/5 
tam a-/lO 
tand a-/28 
tang a-/31 
tante fr.lnwd. , fro a 
tarwe a-/23 + 
teen ai-/9 (fries a + 

uit ai) vocaal 
is soms niet 
het product 
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Item Etymologie Enquete Enquete Reeks 
Aardrijks- Wenker Nederlandse 

kundig Dialect-
Genootschap atlassen 

tegen (te jeghen) e/6 + 
(a+16 (e/6) 
gagini) . 

tellen a+/7 (e/7) + 
temmen a+/10 (~/10) 
tent fr.Inwd., fro ~ 
tien eo/9 (uit ehu + 

contractie) 
tijd i/1 + + 
timmeren i/10 + + 
ton u-/9 
tong u-/31 
tor en \i-/8 + 
traag a+16 
tralie fr.Inwd. , fro a 
tram eng.Inwd. , 

eng. a 
trechter a+/16 
treffen e/4 mhd.Inwd. 
trein fr.Inwd. , fro ai 
trouwen iu/ll + 
tuig iu/6 + 
tussen i/14 
twaalf a+/18 (~/18) + + 
twee ai-/13 (neu- + + + 

trumstam) 
tweede ai-/13 (neu-

trumstam) 
twijfel i/4 
twintig ai-/28 (mascu-

linumvorm) 
(twaina tig) 

uil fl.-/7 (uit uw wa) + 
uit fl.-/1 + + 
uur fl.-/8 lat.Inwd. + + 
uw iu/13 
vaars e/22 + 
vaas fr.Inwd. , fro Ii 
vader a-/1 + + 
vallen a-/7 II uit In + + 
vais a-/32 
vangen a-/31 + + 
varen a-/8 + + 
vast a-/14 + + 
vat a- /1 
vechten e/16 
veel e/7 (e/7) + + + 
veertig eo/21 (uit ewo 

uit voorgerm. 
petwor) 
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Item Etymologie Enquete Enquete Reeks 
Aardrijks- Wenker Nederlandse 

kundig Dialect-
Genootschap atlassen 

venster e/34 + 
vent ai-/28 (contrac-

tie uit veem-
(ge)noot) 

ver e/8 + 
verf a- /23 + 
vers i/33 + 
vest fr.lnwd. , fro e 
vet ai+/1 + 
veulen u+/7 + + 
vier eo/8 (uit ewo + + 

uit voorgrm. 
petwor) 

vieren its + 
vijf i/4 + + + 
vijftig i/16 
vijg i/6 
vijl i/7 
vinden i/28 + + 
vinger i/31 + + 
vis i/14 + 
vissen i/14 
vlag a-/6 
vlam a-/10 
vIas a-/2 
vlees ai-/14 + + 
vliegen eo/6 + 
vlo au-/13 
vloek 0-/5 (postverb. 

uit redupl. ww. ) 
vloeken 0-/5 (postverb . 

uit redupl.ww.) 
vlooien au-/13 
voegen 0+/6 
voelen 0-/7 
voet 0-/1 + + 
vogel u-/6 + 
vol u-/7 + 
volgen 0-/19 
volk 0-/19 + + 
voor u+/8 (u+/8) + + + 
vorm fr.lnwd., fro 0 

vracht ai-/16 
vragen a-/6 + 
vreemd a+/28 (~ 128) 
vriend eo/28 (part. + 

pres. van vrij-
en)(schap a-/ 3) 

vriezen eo/2 
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Item Etymologie Enquete Enquete Reeks 
Aardrijks- Wenker Nederlandse 

kundig Dialect-
Genootsc ha p atlassen 

vrij i/13 + 
vrij(dag) i/1 (?i/13) 

dag a-/6 
vrijen 1/13 + 
vroeg 0+/6 + 
vrucht u+/16 
vuil 0.-/7 
vuist 0.+/14 (0. uit 

un(x)st-) 
vuur iu/8 + + + 
wachten a-/16 
wafel 8.-/4 
wapen 8- /3 
warm a-/27 + 
was sen a-/14 + + + 
week e/5 (i/5) + 
weer ell (i/1) + 
weg e/6 + 
wegen (ww. ) e/6 (e/6) 
weinig ai-/9 
weken ai+/5 
wensen e/34 
wereld e/25 + 
werk e/24 + 
werken e/24 + + 
wesp a-/14 
weten e/1 (i/1) + 
wieden eo/1 
wijd i/1 + + 
wijf i/4 + + 
wijn i!9 + + + 
wil i/7 
wild i/17 
willen i/7 + + + 
winnen i/9 
winter i/28 + + 
wippen i/3 
wit i/1 + + 
woens(dag) 0+/29 
wol u-/7 
wolf u-/18 + 
wolk 0-/19 
wonen \1-/9 + + 
woord 0-/21 + + + 
worden e/21 + + + 
worm u-/27 
worst u-/32 + 
wortel (boom) u-/21 
wrat a-/21 
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Item Etymologie EnquiHe EnquiHe Reeks 
Aardrijks- Wenker Nederlandse 

kundig Dialect-
Genootschap atlas sen 

wrijven i/4 
zaag a-/6 
zaal a-/7 
zacht a-/16 + 
zadel a-/1 
zak a-/5 
zalf a-/18 
zand a- /28 (md > nt) 
zater(dag) a-/1 
zee ai-/13 + 
zeep ai- /3 + 
zegel e/6 (i/6) Iat. 

Inwd. 
zeggen a+/6 (~/6) + + 
zeil (ege) (contrac-

tie) e/6 
zeker e/5 (i/5) 
zelf e/18 + 
zerk a- /24 
zes e/2 + + + 
zetten a+/1 (~/1) + 
zeven e/4 (e/4) + 
zeventig e/4 (e/4) 
ziek eo/5 + 
ziekte eo/5 
ziel eo/7 (eo uit 

aiwa) 
zien eo/13 (uit ehwa) + 
zij il13 + 
zijde ill 
zijn i/9 + + 
zilveren i/18 
zitten i/1 + + 
zoeken 0+/5 + 
zoet 0+/1 + 
zoider 0-/17 
zomer ii-/10 + 
zon u-/9 + 
zon(dag) u-/9 dag a-/6 
zonde u+/28 + 
zonder u-/28 
zool ii-/7 
zoom au-/10 
zoon U-/9 + + 
zorgen u-/24 + + 
zout a-/17 + 
zouten (ww.) a-/17 + 
zuchten iu/16 
zuigen u-/6 
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Item Etymologie Enquete Enquete Reeks 
Aardrijks- Wenker Nederlandse 

kundig Dialect-
Genootschap atlassen 

zuster e/14 + 
zuur fJ.- /8 + + 
zwaar a-/8 + 
zwaluw a-/20 + 
zwart a-/21 + + 
zwellen e/7 
zwemmen il10 + + 
zwijgen tl6 
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APPENDIX II 

Hoewel in het algemeen voor de westelijke, hollandse, dialecten niet 
van belang, voIgt hier - volledigheidshalve en omwille van de ver
gelijkbaarheid met opnames van andere dialecten - een opgave van 
de belangrijkste gevallen van morfologische umlaut voorzover gecon
ditioneerd door een suffix dat i bevat. Er kunnen daarnaast nog ana
logische morfologische umlauten voorkomen; deze zijn niet in deze 
appendix opgenomen. 

Daarnaast zijn de gevallen van breking in de vervoeging opgenomen. 
Dit is aangegeven door cursivering. 

Morfologische umlauten van wgm. a 

1. katje 
2. glaasje 
3. appeltje 
5. zakken (subst.plur.) 
7. hij valt, hij houdt, stalletje, stallen (subst. plur. ) 
8. karretje 
9. mannetje 

10. kammetje, kammen (subst.plur.) 
14. hij wast (zich) 
18. kalfje, kalveren (subst.plur.) 
21. baardje, kaartje 
28. handje, kantje 
31. hij vangt, hij hangt 

Morfologische umlauten van wgm. u I 0 

1. potje, potten (subst.plur.) 
5. bokken (subst.plur.) 

10. hij komt, kommetje 
14. bosje, bossen (subst.plur.) 
16. dochtertje 
21. poortje, woordje, woorden (subst.plur.) 
23. dorpje 
28. hondje, honden (subst.plur.) 
30. pompje 
31. jongetje 
33. korstje 

Wgm. e (morfologische umlaut van ii, breking) 
(breking = cursief) 

1. vaatje, blaadje, bladeren (subst. plur. ), hij eet 
2. haasje, glaasje, hij leest 
3. aapje 
4. hij geeft 
5. hij maakt, jij breekt, hij breekt, hij steekt 
6. zaagje, hij draagt 
7. hij haalt, hij steelt 
8. hij vaart 
9. haantje 

10. kamertje 

178 



Morfologische umlaut van wgm. U 0 

1. nootje, noten (subst.plur.) 
6. vogeltje 
9. zoontje 

Morfologische umlauten van wgm. u 
1. ruitje, hij sluit 
2. huisje, muisje, huizen (subst.plur.) , muizen (subst.plur.) 
3. hij kruipt 
4. duifje 
5. buikje 
8. rn uurtje 

10. duimpje 

Morfologische umlauten van wgm. a 
1. draadje, draden (subst. plur. ), straatje 
2. blaasje, hij blaast 
3. schaapje 
5. haakje, haken (subst.plur.) 
6. hij vraagt 
7. paaltje 

17. naaldje 

Morfologische umlaut van wgm. 0 

1. voetje, voeten (subst.plur.), hoedje, hoeden (subst.plur.) 
3. hij roept 
5. doekje, doe ken (subst. plur. ) 
7. stoeltje, stoelen (subst. plur. ) 
9. schoentje 

10. bloernpje 

Morfologische umlauten van wgm. au 

1. pootje, poten (subst. plur. ) , broodje , broden (subst. plur. ) 
2. roosje, doosje 
3. hoopje, hopen (subst.plur.), hij koopt, hij loopt 
6. oogje 
8. oortje 
9. boontje 

10. boompje, born en (subsLplur.) 
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APPENDIX III 

Kaart 2 gaf voor Zuid-Holland de oordelen weer welk dialect men 
geheel of nagenoeg geheel yond lijken op zijn eigen dialect. Let weI 
voor de jaren dertig. 

De kaart geeft een aantal complexe klonteringen - clusters - te zien 
die zich duidelijk van andere clusters onderscheiden. Men kan deze 
clusters dan ook beschouwen als de dialecten die men intuitief en glo
baal als nauw op elkaar gelijkend ziet. We zien op deze kaart dat het 
cluster rond Zoetermeer een groep van dialecten vormt die zich in de 
perceptie van de taalgebruikers duidelijk onderscheidt van het Delf
lands, van het Gouds met als achterland het Krimpenerwaards en van 
de dialecten langs de Oude Rijn. 

Is het nu mogelijk om in die complexe klontering waartoe Zoetermeer 
behoort meer structuur of een bepaald patroon te vinden? 

Dat is inderdaad mogelijk door een analyse op basis van de algebra
ische topologie. Deze analyse is ontwikkeld door Atkin (1976) en voor 
de technische uitwerking en de algoritme verwijs ik naar Dorian (1982). 

Plaatsen als representanten van dialecten worden in deze analyse be
schouwd als elementen van twee verzamelingen. Het cartesisch produkt 
van de verzameling plaatsen die een gelijkheidsoordeel geeft en de 
verzameling van plaatsen die als gelijk beoordeeld wordt is de basis 
voor de analyse die moet lei den tot het herkennen van een hH~rarchie 
van doorgaande verbanden, de zogenaamde q-connectiviteiten waarbij 
q een getal is dat een rangorde weergeeft. 

De vOlgende plaatsen of woonkernen werden in de analyse betrokken: 

E 169 Stompwijk E 199 Pijnakker E 209 Gouda 
E 170 Zoeterwoude E 200 Zoetermeer K 4 Overschie 
E 171 Leiderdorp E 202 Benthuizen K 6 Schiebroek 
E 173 Koudekerk E 203 Moerkapelle K 7 Hilligersberg 
E 174 Hazerswoude E 204 Bleiswijk K 8 Berkel 
E 176 Alphen aid Rijn E 205 Zevenhuizen K 9 Bergschenhoek 
E 197 Nootdorp E 207 Waddinxveen 

In de hiernavolgende tabel is de q-connectiviteit weergegeven, en 
ook het aantal plaatsen (simplexen) en de equivalentieklassen van 
plaatsen die met elkaar een verzameling vormen en dus samenhangen 
(weergegeven als omsloten door { }) alsmede het aantal equivalentie
klassen Qq dat die graad van q-connectiviteit vertoont. 

q simplexen equivalentieklassen Qq 

10 1 {K 8} 1 
6 2 {K 8} {E 200} 2* 
5 5 {E 199, 200, K 8} {E 203} {E 205} 3 
4 5 {E 199, 200, K 8} {E 203, 205} 2 
3 6 {E 173} {E 199, 200, K 8} {E 203, 205} 3** 
2 7 {E 173, 174} {E 199, 200, 203, 205, K 8} 2 

1,0 20 {alle} 1 

* K 8 en E 200 hangen op dit niveau niet samen. 
** E 173 hangt op dit niveau nog nergens mee samen. 
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Men kan deze informatie ook weergeven in een figuur als hieronder 
waar, omwille van de overzichtelijkheid niet aHe 1-connecties zijn ge
tekend, het zou andel's een onontwarbaar beeld gegeven hebben. 

O Stompwijk 

--_ 5-connectie 

===4-connectie 

---2-connectie 

- - - - - l-connectie 

= = = = = 3-connectie (niet voorhanden) 

De methode van Atkin/Dorian geeft voor de randgebieden betere 
indelingen in relatie tot de kerngroep(en) dan een clique/subgroepen 
analyse a la Romans (1950). Een analyse die op de techniek van block
modelling (Ennis 1982) gebaseerd is is vaak ongevoelig voor variaties 
in stel'kte van de onderlinge relaties. en een analyse met behulp van 
de infol'matietheorie geeft de groepsindeling vaak vel'keerd weer (Do
rian 1982, 225-227). 

Nog eenmaal samenvattend: de antwoorden op de gestelde vraag 
vormen een keuzepatroon. Dat keuzepatroon is een partitie van het 
aantal plaatsen in equivalentieklassen. De algoritme berekent de q-con
nectiviteit tussen de plaatsen: dat wi! zeggen dat hierdoor het verband 
wordt weergegeven tussen plaatsen die meedoen in de keus van andere 
plaatsen. Een andere mogelijkheid om het hieral'chische verband tussen 
plaatsen te bepalen zou zijn om te kijken naar plaatsen die door andere 
gekozen worden. Dat is een omkering van de eerste vraagsteJling . Om
dnt Diet iedere plants evenveel van zijn omgeving overziet zou dnt bij 
een analyse vOlgens de tweede mogeUjkheid wellicht een vertekend 
beeld weergeven . Daarom is hier voor het eerste gezichtspunt gekozen. 
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