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Abstract
Dialect and standard language in contact. The many forms of the 
Langstraat dialect
Over the past century, the dialects of the Langstraat region in the provin-
ce of Noord-Brabant have structurally changed under the influence of the 
Dutch standard language. The younger dialect varieties that have emerged, 
have lost characteristic features through time and have adopted features of 
Standard Dutch. Despite convergence and dialect levelling, however, more 
variation arises with new forms that sometimes exhibit even more divergent 
features than their traditional counterparts. Moreover, all participants in the 
present study seem to use a diversity of linguistic forms and intermediate 
forms are all but fixated, and even one and the same speaker shows diversity 
in the use of his dialect.

Keywords: language contact, dialect change, morphology, inflection,  
Noord-Brabant

1 Inleiding

De taalsituatie in Noord-Brabant is de afgelopen eeuw drastisch veranderd. 
Vanaf het interbellum (1918-1939) begonnen dialecten hun functie als domi-
nante gesproken taal te verliezen aan het Standaardnederlands (Verhoeven 
1978). De nationale eenheidstaal drong steeds meer door in het dagelijks 
leven doordat de mobiliteit toenam en de toegang tot het onderwijs werd 
vergroot. Het gevolg was dat dialect steeds meer geassocieerd werd met een 
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lage sociale klasse en een laag opleidingsniveau (Swanenberg & Van Hout 
2013). Bovendien was het sterk plaatsgebonden dialect niet meer toerei-
kend in een leefkring die zich uitbreidde buiten de dorpsgrens in een tijd 
van verstedelijking en sterk verbeterde infrastructuur. Al kort na de Tweede 
Wereldoorlog wees Weijnen (1952a) op een sterke afname van het dialect-
gebruik in Noord-Brabant.

Door taalcontact tussen de dialecten onderling en met het 
Standaardnederlands is een proces begonnen dat in twee dimensies 
kan worden beschreven (Hagen 1987, Britain 2009). Enerzijds is dat een 
 horizontale nivellering binnen de dialecten. Die convergeren door hun 
unieke kenmerken te verliezen en kenmerken van naburige dialecten over 
te nemen zodat er regiolecten ontstaan (Hoppenbrouwers 1990, Hinskens, 
Auer & Kerswill 2005, De Vogelaer & Heeringa 2011). Terwijl er aanvankelijk  
zelfs verschillen waren binnen één plaats, onderscheiden de dialecten  
van naburige Noord-Brabantse plaatsen zich vandaag de dag nog maar  
nauwelijks van elkaar.

Nivellering werkt op de tweede plaats verticaal en zorgt ervoor dat  
dialecten kenmerken van het Nederlands overnemen. Zo verdwijnen  
kenmerken die niet in de standaardtaal voorkomen. In de grammatica vallen  
bijvoorbeeld distincties weg die in het Standaardnederlands niet worden 
gemaakt. Deze verticale dialectnivellering is vaak gradueel van aard. Als 
voorbeeld bespreekt Hagen (1987, XIX) een reeks realisaties van de vorm ‘hij  
gaat’ in Helmond1: (1) hij gji, (2) hij gi, (3) hij go, (4) hij goa, (5) hij goat, (6) 
hij gaat. Hoe jonger de dialectvariëteit, hoe dichter de werkwoordsvorm bij 
het Nederlands ligt. Bovenstaande vormen co-existeren aangezien sprekers 
van verschillende leeftijden in dezelfde gemeenschap leven.

Het verticale nivelleringsproces vindt zijn oorsprong in de eerste-
taalverwerving. In het Brabant van de afgelopen eeuw is zoals gezegd 
ten eerste sprake geweest van een domeinverschuiving: taal B (het 
Standaardnederlands) treedt het domein binnen dat oorspronkelijk voor-
behouden was aan taal A (het dialect). Dit proces van functieverlies leidt 
vervolgens tot structureel verlies, veranderingen in de structuur van taal A 
(Münstermann & Hagen 1986, in Weltens e.a. 1986). De moedertaal wordt 
op de volgende generatie in ‘verdunde’ vorm overgebracht, wat zich in de 
daarop volgende generatie herhaalt op basis van de reeds aangetaste vorm. 
Doordat het Standaardnederlands de dominante taal is, wordt de houding 
van de oudergeneratie tegenover daaruit afkomstige afwijkende vormen 
milder en worden die getolereerd (Hoppenbrouwers 1990).

Zo wordt het dialect door jongere generaties in verdunde vorm ge-
leerd en is er sprake van onvolmaakte verwerving (Trudgill 1983, 124-126). 
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Jongere dialectvariëteiten hebben echter niet per definitie minder dia-
lectkenmerken. In eerste instantie neemt taalvariatie bij taalcontact toe: 
“When regional koineization takes place, dialect diversity is assumed to 
be at its greatest in the initial stages of contact” (Britain 2009: 144). Maar 
na verloop van tijd zou het taalsysteem weer stabiliseren en meer uniform 
worden. De nieuwe vormen die taalvariatie doen toenemen, worden op 
andere wijzen gebruikt dan in het oude dialect. “The assignment of sali-
ent dialect features is no longer restricted to its original domain of ap-
plication” (Swanenberg & Van Hout 2013, 325). Opvallende, afwijkende 
kenmerken worden overgegeneraliseerd en verschijnen ook daar waar ze 
in het oorspronkelijke dialect ongrammaticaal zouden zijn. Onder het oor-
spronkelijk dialect verstaat Hagen (1987, XIV): “het bevat de traditionele 
plaatselijke dialectkenmerken. Men noemt het ook wel het dialect met 
primaire kenmerken. Het is vooral aan te treffen bij de oudste generatie.” 
Het resultaat van overgeneraliseringen heet superdialect of hyperdialect. 
Zoals een hypercorrectie op de standaardtaal is gericht, heeft een hyperdi-
alectvorm het dialect als doel-variëteit en zoekt die juist de afwijking van 
het Nederlands (Lenz 2004). Hoppenbrouwers (1990, 123) geeft als voor-
beeld de woordgroep ‘nen hillen ouwen oma. De karakteristieke verbuiging 
van adnominale woorden bij een zelfstandig naamwoord met mannelijk 
woordgeslacht (-en) is hier toegepast op een vrouwelijke naamwoordgroep 
die in het oorspronkelijke dialect ’n hil ouw oma zou luiden. Hyperdialect 
kan worden ingezet om de Brabantse identiteit onderstrepen. De taalvorm 
“[…] becomes a local dialect symbol, and the use of that pronunciation a 
way of indicating dialect and local loyalty” (Trudgill, 1986, 75) en werkt 
dus als een uiting van bewustzijn van de regionale identiteit. Een naam-
woordgroep als ‘nen dikken boerin doet immers ‘Brabantser’ aan dan ’n 
dikke boerin. Men lijkt dus het onderscheid tussen de drie woordgeslach-
ten in het dialect niet langer te maken of te kennen. Dat onderscheid was 
vanzelfsprekend voor sprekers van het oorspronkelijk dialect, maar is dat 
veel minder voor jongere generaties.

Hagen (1987, XIII) definieert de wording van dit repertoire aan varië-
teiten als een “situatie waarin tussen de polen van zuiver dialect en zui-
vere standaardtaal allerlei tussenvormen gaan ontstaan”. Deze situatie 
wordt wel diaglossie genoemd (een term van Bellmann 1998, zie ook Auer 
2005): tussen de twee traditionele diglossiepolen – de high variety, het 
Standaardnederlands, en de low variety, het oorspronkelijke dialect – be-
staat een spectrum van taalvariëteiten met kenmerken van beide polen. 
Hoppenbrouwers (1990) noemt dit het regiolectspectrum. Hoewel het om 
een continuüm van talrijke tussenvormen en zonder afgebakende grenzen 
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gaat, onderscheidt men in het lekenoordeel volgens Hagen (1987, XIV) vier 
niveaus. Van dialect naar standaardtaal zijn dat: (1) het oorspronkelijke 
dialect; (2) de tussenvariëteiten: jongere dialectvariëteiten; (3) de accent-
variëteiten: standaardtaal met regionale kenmerken; (4) de standaardtaal 
zonder een herkenbaar regionaal accent.

In dit artikel ligt de focus op niveaus 1 en 2: variëteiten die in de basis 
dialect zijn. De leidende vraag is als volgt: wat gebeurt er op grammaticaal 
vlak met dialect in de besproken contactsituatie en hoe is dat te verklaren?  
We onderzoeken hoe enkele verschijnselen uit de morfologie in de  
afgelopen eeuw veranderd zijn. Het diaglossisch continuüm, dat typisch is 
voor het regiolectspectrum, staat centraal: naast oorspronkelijke vormen 
ontstaan tussenvormen in dat regiolectspectrum.

De veranderingen zijn in kaart gebracht in een empirisch onderzoek  
met 38 participanten. Hun leeftijd ligt tussen de 29 en de 81. Zij zijn  
geselecteerd op hun actieve dialectgebruik. Allen zijn in staat zich in het 
plaatselijke dialect uit te drukken. Het is echter inherent aan de taalsituatie  
dat bij jongere sprekers het Standaardnederlands de dominante taal is,  
terwijl de oudere sprekers zich daarentegen soms slechts met moeite in  
het Standaardnederlands uitdrukken. Er is gekozen voor een groot aantal  
grammaticale structuren. Hinskens (2004, 21) wijst op het belang van  
dergelijk onderzoek (cf. Hinskens 1996, Vandekerckhove 2000, Ghyselen 
2016): “De meeste uiteenzettingen over regiolecten en regionale variëteiten  
van de standaardtaal berusten op het onderzoek van afzonderlijke  
verschijnselen, op veranderingen in één enkel dialectkenmerk, één enkele 
taalvariabele. We weten nog voor geen enkele regio in het Nederlandse  
taalgebied in hoeverre regiolecten en regionale variëteiten van de  
standaardtaal werkelijk bestaan als structureel of minstens statistisch  
gefixeerde systemen.”

Het onderzoek is uitgevoerd in de Langstraatregio in Noord-Brabant, 
een gebied ten noorden van Tilburg en ten westen van ’s-Hertogenbosch.  
Ze vallen net als het Tilburgs onder het Midden-Noord-Brabants. De  
deelnemende sprekers komen uit de plaatsen Drunen, Waalwijk en 
Kaatsheuvel. De verschillen tussen deze naburige dialecten zijn niet  
aanzienlijk en liggen vooral op het vlak van het lexicon. Op grammaticaal 
vlak zijn de dialecten nagenoeg identiek. In paragraaf 2 gaan we daar verder  
op in en beschrijven we de methode. De onderzoeksresultaten worden  
vervolgens per categorie besproken in paragraaf 3. Paragraaf 4 gaat in op 
het totaalbeeld dat uit de analyse van de individuele structuren is gekomen. 
De conclusie volgt in pararaaf 5.
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2 Methode

Aan dit onderzoek hebben 38 participanten deelgenomen, mannen en 
vrouwen in de leeftijd van 29 tot en met 81. Ze zijn opgegroeid in Drunen 
(K143p), Waalwijk (K141p) of Kaatsheuvel (K164a) en hebben daar het 
merendeel van hun leven gewoond. Alle participanten zijn een vorm  
van dialect machtig en zijn opgevoed in een gezin waarin het dialect van 
een of twee van de drie plaatsen werd gesproken of een mix van dialect 
en Standaardnederlands. De participanten zijn in vijf leeftijdsgroepen  
verdeeld (29-39, 40-49, 50-59, 60-69 en 70-80), zodat we waar mogelijk op 
leeftijdsverschillen in kunnen gaan.

De dialecten van de naburige plaatsen Drunen, Waalwijk en Kaatsheuvel 
zijn nauw aan elkaar verwant. De drie dialecten hebben op een licht ac-
centverschil na hetzelfde klankrepertoire, maar de fonemen komen niet 
altijd in dezelfde woorden voor. Waar Drunen bijvoorbeeld een [ɪ] en [ʏ] 
voor [s] heeft, hebben Waalwijk en Kaatsheuvel [i] en [y]2: Drunens mist, 
vis, bus, dus tegenover Waalwijks en Kaatsheuvels miest, vies, buus, duus. 
In Drunen en Kaatsheuvel zijn de ij en ui overal behalve op het morfeem-
einde gemonoftongeerd: ‘n bruin truike [əm brœy̑n trœy̑kə] ‘een bruin trui-
tje’ (Waalwijk) tegenover ‘n brèùn truike [əm brœːn trœy̑kə] (Drunen en 
Kaatsheuvel), en ‘n blij kijnd [əm blɛi ̯ kɛi ̯nt] (Waalwijk) tegenover ‘n blij 
kèènd [əm blɛi̯ kɛːnt] ‘een blij kind’ (Drunen en Kaatsheuvel). Op morfo-
logisch vlak kennen de dialecten in kwestie maar een handjevol verschil-
len. Een daarvan is dat Waalwijk minder verkorting van klinkers laat zien 
dan Drunen en Kaatsheuvel. Voorbeelden zijn gij vijnt [ɣɛi ̯ vɛi ̯nt] ‘jij vindt’ 
tegenover gij vent [ɣɛi̯ vɛnt], of kijnder [kɛi̯ndər] ‘kinderen’ tegenover ken-
der [kɛndər]. Dus in Drunen en Kaatsheuvel wordt een stamklinker (als die 
niet gevolgd wordt door een fricatief, [r] of nasaal plus consonant in de 
stam) verkort als de uitgang -[t] volgt, maar in Waalwijk worden bepaal-
de historisch verlengde klinkers, zoals in vinden > viinden > vijnde > vijne, 
niet verkort. De grammaticale kenmerken die wij hebben onderzocht, zijn 
steeds identiek, zoals de verbuiging van adnominale woorden (paragraaf 
3.4). Zo heeft het adjectief jong [jʊŋ] in het meervoud in alle drie de dia-
lecten een nulmorfeem: jongØ kijnder (Waalwijk) en jongØ kender (Drunen 
en Kaatsheuvel).

De vormen die uit het onderzoek kwamen, zijn vergeleken met die van het  
oorspronkelijke dialect van de drie plaatsen. Het ijkpunt is daarbij niet meer 
dan een momentopname in de diachrone ontwikkeling. Voor dit onderzoek  
is het dialect van hoogstens receptief tweetalige moedertaalsprekers die 
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tussen 1881 en 1929 geboren zijn, als oorspronkelijk dialect beschouwd 
(zie paragraaf 1). Alle onderzochte taalkenmerken hebben we van tevoren 
vastgesteld bij zeer dialectvaste sprekers, die geboren zijn tussen 1926 en 
1929, en aan de hand van opnames van dialectsprekers, van wie de oudste  
in 1901 geboren werd. Bovendien is gekeken naar de transcripties in de 
Reeks Nederlandse Dialectatlassen (RND) (Weijnen, 1952b, K.141, K.143 en 
K.164a; de betreffende informanten waren geboren tussen 1881 en 1926). De 
gegevens uit de RND komen vrijwel geheel overeen met wat de dialectvaste 
sprekers zeggen. Onze drie plaatsen werden in de Morfologische (MAND) 
resp. Syntactische Atlas van de Nederlandse Dialecten (SAND) niet  
onderzocht. De dichtstbijzijnde plaatsen zijn Loon op Zand en Oisterwijk 
(MAND) en Waspik en Vlijmen (SAND). De gegevens van die meetpunten 
laten geen diversiteit zien; er wordt telkens één vorm gegeven. Die vormen 
zijn nooit, en dat geldt zelfs voor vrijwel alle gegevens voor Noord-Brabant, 
te kwalificeren als hyperdialectvormen.

Met iedere participant zijn twee taken uitgevoerd, beide gericht op 
semispontane spraakproductie. Daarbij is het gebruik van grammaticale 
structuren uitgelokt zonder dat de taalgebruiker zich bewust was van het 
kenmerk in kwestie. De onderzoeker sprak zelf ook dialect, in een varië-
teit die kenmerkend is voor zijn leeftijd (24). Van tevoren waren de par-
ticipanten geïnstrueerd om antwoord te geven in hun eigen vorm van het 
dialect. Daarbij werd besproken dat er in dezen geen “juist” of “onjuist” 
Drunens, Waalwijks of Kaatsheuvels dialect bestaat. Het ligt in de lijn der 
verwachting dat oudere sprekers vaster zijn in het dialect dan jongere. Uit 
de gesprekken met de participanten is dan ook naar voren gekomen dat ze 
het als vanzelfsprekend ervaren dat oudere sprekers “ouderwetser”, “plat-
ter” of “zwaarder” dialect spreken. Alle participanten bleken zeer gevoelig 
voor zulke verschillen: vormen die dichter bij het oorspronkelijke dialect 
lagen, deden jongere sprekers (soms zelfs honend) af als “plat” en niet ei-
gen. Ze leken dus niet de intentie te hebben de onderzoeker een zo oud 
mogelijk dialect te laten horen. Alle responsen zijn digitaal opgenomen en 
later getranscribeerd.

De participanten moesten in het eerste experiment in hun dialect ver-
woorden wat ze in filmfragmenten zagen. Ze kregen een reeks filmpjes van 
enkele seconden te zien waarin de onderzoeker een handeling uitvoerde 
met één of twee ondubbelzinnige voorwerpen die zo evident mogelijk wa-
ren gemaakt, zoals (in het Nederlands) jas, broek, bloem, doosje, haakje en 
een getekend huisje. In een van de fragmenten hing de onderzoeker bijvoor-
beeld een jas aan een klein ijzeren haakje naast een qua vorm identieke 
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grotere haak. De participant had de taak om in het dialect te beschrijven 
wat hij of zij zag. De volgende voorbeeldzin illustreert een typische situatie:

  (1) onderzoeker: Wè doej ik doar?
     ‘Wat doe ik daar?’
    participant: Gij hangt oewe jas òn dè klèèn hòkske.
     ‘Jij hangt je jas aan dat kleine haakje.’

Dit eerste experiment richtte zich op diminutieven en de verbuiging van 
adnominale woorden. Zo ontlokte het fragment van het bovenstaande 
voorbeeld het diminutief van hoak [ɦɔːk] ‘haak’ ~ hòkske [ɦɔkskə] en de 
verbuiging van het bezittelijk voornaamwoord van de tweede persoon bij 
jas [jas] – oewe [uu̯ə] met een mannelijke uitgang (zie paragraaf 3.4).

In de tweede taak kregen de participanten audiofragmenten met dia-
lectzinnen te horen. Vervolgens werd hun steeds de vraag gesteld hoe ze 
de zin in hun eigen dialectvariëteit zouden zeggen. Voor deze tweede taak 
werden dertig in audiovorm opgenomen dialectzinnen gebruikt. Die waren 
voorafgaand aan het onderzoek in het dialect vertaald door twee vrouwelij-
ke informanten van half zestig, die beiden een vrij oorspronkelijke variëteit 
spraken. Een van hen was afkomstig uit Kaatsheuvel, de ander uit Baardwijk 
in Waalwijk, een overgangsgebied tussen het Waalwijkse en Drunense dia-
lect. Eerst liet de onderzoeker de twee informanten steeds een zin in hun 
eigen variëteit vertalen, die wat de onderzochte kenmerken betreft gelijk 
was aan de oorspronkelijke variëteit. Vervolgens vroeg hij ze de zin nog-
maals uit te spreken, maar dan met een aanpassing: een vernederlandsing 
of een hyperdialectische vorm. Als voorbeeld dient hier de zin Jij hebt nog 
jonge kinderen. De twee sprekers vertaalden die als Gij het nòg jong kender 
[ɣɛi̯ ɦɛt nɔx jʊŋ kɛndər]. De onderzoeker vroeg ze de zin te herhalen maar 
in plaats van het oorspronkelijke jong het vernederlandste jonge [jʊŋə] te 
zeggen. Elke testzin bevat één aangepast element: ofwel een in bepaalde 
mate vernederlandst element (zoals het bovenstaande jonge in plaats van 
jong), ofwel een hyperdialectisch element. De gemanipuleerde zin Gij het 
nòg jonge kender nam de onderzoeker op. Later maakte hij een selectie uit 
het materiaal van de twee sprekers: hij koos per zin voor de meest natuur-
lijk klinkende informant van de twee. Het doel van de manipulaties was om 
in het onderzoek te kijken of de participanten het gemanipuleerde element 
zouden behouden in hun respons (in dit geval de vorm jonge), of dat ze het 
zouden veranderen in de oorspronkelijke vorm (de vorm jong). In het geval 
van bepaalde grammaticale kenmerken bestond bovendien de kans dat ze 
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een gehoorde vorm zouden vervangen door een tussenvorm of hyperdia-
lectische vorm.

Bij elke zin werd de participanten gevraagd om de zin in eigen woor-
den te zeggen. Van tevoren was hun verteld dat de sprekers in de audio-
opnames ergens uit de buurt kwamen. Ze kregen elke zin slechts één of 
twee keer te horen en moesten dan hun eigen versie geven. Ze wisten niet 
waarop de onderzoeker lette. Soms merkten ze in eerste instantie op dat 
ze de zin precies zo zouden zeggen als de spreker in het audiofragment 
maar gaven ze vervolgens toch een geheel eigen antwoord. In bepaalde 
gevallen gaven ze de indruk dat er meerdere mogelijkheden waren; alleen 
in die gevallen vroeg de onderzoeker ze expliciet om bevestiging van die 
nevenvormen. Beide experimenten werden uitgevoerd met één informant 
tegelijkertijd.

Behield een participant het gemanipuleerde – dus vernederlandste of 
hyperdialectische – element of gebruikte hij er zelf een, dan hebben we 
dat in de analyse geïnterpreteerd als acceptatie van het vernederlandste of 
hyperdialectische element in zijn dialectgrammatica. De verwachting was 
dat jongere sprekers meer vernederlandste en hyperdialectische elementen 
zouden accepteren en gebruiken dan de oudere sprekers. Daar kan tegen 
ingebracht worden dat het behouden van het gemanipuleerde element het 
resultaat van spiegeling van de aangeboden stimulus zou zijn. Maar zelfs 
als het om spiegelen ging, blijft de bevinding staan dat de oudere, dialect-
vastere sprekers dit minder deden dan de jongere sprekers: de data laten 
namelijk zien dat oudere sprekers in hun responsen vaker oorspronkelijke 
vormen gebruikten dan jongere sprekers.

Er zijn met deze dertig zinnen negen morfologische en syntactische 
taalkenmerken onderzocht. Het betreft naamvallen bij voornamen, 
hulpwerkwoordverdubbeling in de voltooide tijd, expletief dat, werk-
woordsvervoeging van de verleden tijd van de tweede persoon, het pro-
nomen van de eerste persoon meervoud in inversie [mə], de [ɣ] tussen 
persoonsvorm en pronomen, diminutieven, de verbuiging van adnomi-
nale woorden en vooropplaatsing bij imperatieven (zie Van Spijk 2015). 
Voor deze kenmerken was gekozen omdat die kenmerken bij de auteurs 
voorafgaand aan het onderzoek waren opgevallen als vatbaar voor ver-
andering. Ieder onderzocht kenmerk kwam gemiddeld vier keer in de 
dertig zinnen voor. Het was niet nodig om zogenoemde fillerzinnen in 
de stimuli op te nemen, omdat het grote aantal verschillende kenmerken 
voorkwam dat een daarvan de aandacht trok. Van de bovengenoemde 
kenmerken bespreken we in dit artikel een selectie: vier morfologische 
kenmerken.
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3 Discussie van de resultaten

In deze paragraaf illustreren we op welke manieren de Langstraatse dialec-
ten veranderingen ondergaan onder invloed van het Nederlands, waarbij 
we steeds een vergelijking tussen de polen van het oorspronkelijke dialect 
en de standaardtaal maken. We behandelen vier onderzochte morfologi-
sche kenmerken uit het onderzoek: het pronomen van de eerste persoon 
meervoud in inversie [mə] (paragraaf 3.1), de [ɣ] tussen persoonsvorm en 
pronomen (paragraaf 3.2), diminutieven (paragraaf 3.3) en de verbuiging 
van adnominale woorden (paragraaf 3.4). De nadruk ligt op de grote vorm-
variatie, met de typische regiolectvormen die tussen het Nederlands en het 
oorspronkelijke dialect te plaatsen zijn, en daarnaast nieuwvormingen die 
te classificeren zijn als hyperdialect. In de analyse zijn de informanten inge-
deeld in vijf leeftijdsgroepen: 29-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-80.

3.1 De eerste persoon meervoud in inversie
Het onbeklemtoonde persoonlijke voornaamwoord we [β ̞ə] kent in het oor-
spronkelijke dialect de allomorf me [mə]. Die vorm wordt in twee geval-
len gebruikt: in inversie of na complementeerders. Zo staat we loôpe [β̞ə 
luˑɔp̯ə] ‘we lopen’ tegenover loôpe me [luˑɔp̯ə mə] ‘lopen we’ en dè me loôpe 
[dɛ mə luˑɔp̯ə] ‘dat we lopen’. Bij werkwoordsvormen waarvan de stam op 
een klinker eindigt en de uitgang in de eerste persoon meervoud een [n] is 
(voorts klinkerstammen genoemd), treedt assimilatie met het pronomen 
op. Zo staat we zen [β̞ə zɛn] ‘we zijn’ tegenover zemme [zɛmə] ‘zijn we’ en 
we won [β̞ə β̞ʊn] ‘we wilden’ tegenover womme [β̞ʊmə] ‘wilden we’.

Voorafgaand aan het onderzoek hadden we de indruk dat in jongere di-
alectvariëteiten me door we vervangen wordt: zemme wordt zen we. Om die 
hypothese te toetsen is het gebruik van me onderzocht aan de hand van 
drie zulke werkwoordsvormen: hemme [ɦɛmə] ‘hebben we’, hamme [ɦamə] 
‘hadden we’ en zomme [zʊmə] ‘zouden we’.3 Voor deze werkwoordsvormen 
is gekozen omdat het twee zeer frequente hulpwerkwoorden zijn, waar-
van we het eerste dus in twee werkwoordstijden getest hebben. Vooral de 
gevonden varianten van hamme4 geven een interessant beeld vanwege de 
grote vormenrijkdom. De verwachting was dat oudere sprekers hamme ge-
bruikten en dat jongere variëteiten dichter bij het Nederlandse hadden we 
zaten. De resultaten die we hier bespreken zijn verkregen in experiment 2, 
aan de hand van de volgende testzin. Zin (2a) laat de zin in het oorspronke-
lijke dialect zien; (2b) is de zo goed als geheel vernederlandste variant die 
de participanten te horen kregen.
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  (2) a. Doar hamme nie op gelet. [dɔːr ɦamə ni ʊp gəlɛt]
    b. Doar hadde we nie op gelet. [dɔːr ɦadə β̞ə ni ʊp gəlɛt]
    ‘Daar hadden we niet op gelet.’

Na het horen van zin (2b) spraken de participanten de zin in hun variëteit 
van het dialect uit. De resultaten in tabel 1 laten maar liefst vijf vormvari-
anten zien5:

Bij vormen als hamme treedt variatie op in zowel het werkwoordelijke als 
het pronominale deel van samengesmolten vormen.6 Allereerst valt op dat 
hamme [ɦamə] zelfs in de oudste groep slechts drie keer voorkomt; in de 
drie jongste groepen is die vorm afwezig. Het vernederlandste hadde we 
[ɦadə β ̞ə] is zeer frequent in de jongste drie groepen en opvallend genoeg 
ook in de oudste. In de groep van 60-69 is de grootste rol weggelegd voor 
de vorm han we [ɦan β ̞ə], dat net als hawwe [ɦaβ̞ə] en hajje we [ɦai̯ə β ̞ə] 
kenmerkend is voor het regiolect.

Taalcontact heeft kortom gezorgd voor vormen die als meer of minder 
lijkend op Standaardnederlands beschouwd kunnen worden. Sommige 
vormen zijn compromisvormen op de diaglossische lijn tussen standaard-
taal en oorspronkelijk dialect maar een vorm als hajje we lijkt minder goed 
op die lijn te plaatsen. Zo’n vorm is in elk geval nog sterk afwijkend van de 
vorm in de standaardtaal.

3.2 De [ɣ] tussen persoonsvorm en pronomen
In de derde persoon enkelvoud en de tweede persoon enkelvoud en meer-
voud verdwijnt in het oorspronkelijk dialect de uitgang -[t] en de klinker-
verkorting als het pronomen ‘t [ət] erop volgt – zowel in de functie van 
onderwerp als voorwerp. Zo staat ‘t komt [ət kʊmt] ‘het komt’ tegenover 
doar koom ‘t [koːm ət] ‘daar komt het’, gùllie gebrùkt [ɣœli ɣəbrœkt] ‘jul-
lie gebruiken’ tegenover gùllie gebrèùk ’t [ɣœli ɣəbrœːk ət] ‘jullie gebruiken 
het’, en ge kôpt [ɣə ku ̯ʊpt] ‘je koopt’ tegenover ge koôp ‘t [ɣə kuˑɔp̯ ət] ‘je 

Tabel 1  De resultaten bij de teststimulus hadde we [ɦadə β̞ə]

[ɦamə] [ɦan β̞ə] [ɦaβ̞ə] [ɦai̯ə β̞ə] [ɦadə β̞ə]
groep p t N % N % N % N % N %
29-39 5 5 1 20 4 80
40-49 4 5 1 20 1 20 3 60
50-59 8 8 1 12,5 1 12,5 6 75
60-69 10 11 2 18,2 5 45,5 2 18,2 2 18,2
70-80 11 11 3 27,3 1 9,1 7 63,6
p = aantal participanten, t = tokens.
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koopt het’. Bij de in de vorige paragraaf aangehaalde klinkerstammen ver-
dwijnt niet alleen de [t] – indien aanwezig – tussen de stam en [ət], maar 
verschijnt ook een [ɣ]: ge hat [ɣə ɦat] ‘je had’ tegenover ge hag ‘t [ɣə ɦaɣ ət] 
‘je had het’; ze doe( j) [zə du(i ̯)] tegenover ze doeg ‘t [zə duɣ ət] ‘ze doet het’; 
’t stò( j) [ət stɔ(i̯)] tegenover doar stòg ‘t [dɔːr stɔɣ ət] ‘daar staat het’.7

Uit ons onderzoek blijkt dat bij zulke werkwoordsvormen in jongere di-
alectvariëteiten nevenvormen zonder [ɣ] ontstaan. In plaats van ze hag ‘t 
[zə ɦaɣ ət] vinden we ofwel de reguliere dialectvorm die in het oorspron-
kelijke dialect niet vóór [ət] gebruikt wordt, ze haj ‘t [zə ɦai̯ ət], ofwel de 
Standaardnederlandse vorm: ze had ‘t [zə ɦat ət]. We hebben hier naast die 
standaardtalige vorm had ‘t dus te maken met typische regiolectvormen als 
haj ‘t, die we in deze paragraaf verklaren.

Het gebruik van de [ɣ] is onderzocht aan de hand van drie werkwoords-
vormen: hig ‘t [ɦɪɣ ət] ‘heeft het’, hag ‘t [ɦaɣ ət] ‘had het’ en doeg ‘t [duɣ 
ət] ‘doet het’. Hier bespreken we hig ‘t. De resultaten zijn verkregen in ex-
periment 2, aan de hand van de volgende testzin. Zin (3a) laat de zin in 
het oorspronkelijke dialect zien; (3b) is de vernederlandste variant die de 
participanten te horen kregen.

  (3) a. Hiêr hig ‘t nie gesneêuwd. [ɦiːr ɦɪɣ ət ni ɣəsniˑɛ̯u̯t]
    b. Hiêr heej ‘t nie gesneêuwd. [ɦiːr ɦei̯ ət ni ɣəsniˑɛ̯u̯t]
    ‘Hier heeft het niet gesneeuwd.’

Na het horen van zin (2b) spraken de participanten de zin in hun variëteit 
van het dialect uit. De resultaten in tabel 2 laten maar liefst vijf vormvari-
anten zien8:

Hig ’t komt het meest voor in de oudste groepen; hi‘t, met het wegvallen van 
zowel [ɣ] als [ə]9, daarentegen slechts bij twee oudere sprekers. Heg ‘t lijkt 
analogisch te zijn ontstaan bij de tweede person (ge heg ‘t). De vorm heej 
(nevenvorm van hi [ɦɪ]10) komt in het oorspronkelijke dialect niet vóór ’t,  

Tabel 2  De resultaten bij de teststimulus heej ‘t [ɦei̯ ət]

[ɦɪɣ ət] [ɦɛɣ ət] [ɦei̯ ət] [ɦɛi̯ ət] [ɦɪ t] [ɦɛt ət]

groep p t N % N % N % N % N % % N
29-39 5 6 2 33,3 2 33,3 2 33,3
40-49 4 5 1 20 2 40 2 40
50-59 8 9 2 22,2 1 11,1 3 33,3 3 33,3
60-69 10 10 7 70 1 10 2 20
70-80 10 11 6 54,5 2 18,2 1 9,2 2 18,2
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bleek uit het voorafgaande onderzoek naar die variëteit. Hij is dus over-
gegeneraliseerd in de positie voor ‘t. De vorm hei ‘t wordt tot slot gebruikt 
door een participant uit de oudste groep: later bleek zij ouders te hebben 
uit het aangrenzende Nieuwkuijk, waar hei in het oorspronkelijke systeem 
past. De vorm is dus vergelijkbaar met heej ‘t.11 Het ’t is vrij frequent in de 
jongste drie groepen en is een combinatie van dialectische en standaard-
talige elementen: het heeft de klinker van de tweede persoon met daarbij 
de uitgang [t] van het standaardtalige heeft ’t. De Nederlandse vorm heeft 
’t is geheel afwezig, evenals de vorm hit ‘t [ɦɪt ət], waarin de Nederlandse 
uitgang [t] gecombineerd zou zijn met de oorspronkelijke vorm [ɦɪ].

Enerzijds breiden dialectvormen zich uit naar contexten waarin ze oor-
spronkelijk niet voorkwamen, zoals heej vóór ’t, waardoor het functieon-
derscheid tussen hig en heej wegvalt. Anderzijds ontstaan er nieuwe tus-
senvormen, zoals heg ‘t en het ‘t, door invloed van andere dialectvormen of 
Nederlandse invloeden.

3.3 Diminutieven
Net als in het Standaardnederlands bepaalt de fonologische structuur van 
het substantief de vorm van het diminutiefsuffix. Het volstaat hier om 
te wijzen op twee groepen suffixen in de dialecten. Enerzijds zijn er de 
varianten van het element -ke [kə], dat afhankelijk van de structuur van 
het substantief soms -eke [əkə] of -ske [skə] wordt. Voorbeelden zijn èèrm 
[ɛːrəm] ~ èèrmke [ɛːrəmkə] ‘armpje’, pin [pɪn] ~ pinneke [pɪnəkɘ] ‘pin-
netje’, wang [β ̞aŋ] ~ wangske [β ̞aŋskə] ‘wangetje’. Anderzijds zijn er woor-
den met een gepalataliseerd suffix: bed [bɛt] ~ bedje [bɛt ͜ɕə] ‘bedje’, steên 
[stiˑɛ ̯n] ~ stîntje [sti ̯ɪɲt ͜ɕə] ‘steentje’. Twee bijkomende kenmerken zijn 
klinkerverkorting en umlaut. Umlaut komt in Kaatsheuvel en Waalwijk 
op enkele resten na niet voor; Drunen kent wel umlaut: de umlautisoglos-
sen lopen ten westen maar ook ten oosten van het dorp (zie bijvoorbeeld 
Weijnen, 1937, p. 35). Vergelijk kan [kan] ~ kenneke [kɛnəkə] met kat [kat] 
~ katje [kat͜ɕə]. Klinkerverkorting is daarentegen een vaste regel in alle 
dialecten, tenzij bepaalde fonologische kenmerken van het substantief 
het verhinderen. Zo blokkeert een (epenthetische) sjwa in de lettergreep 
voor het suffix verkorting, zoals in èèrmke [ɛːrəmkə] (net in als voogel-
tje [voːɣəlt ͜ɕə]). Ook worden tweeklanken op de morfeemgrens niet ver-
kort, zoals in trui [trœy̑] ~ truike [trœy̑kə] tegenover huis [ɦœy̑s] ~ hùske 
[ɦœskə] (Waalwijk; in Drunen en Kaatsheuvel is het hèùs [ɦœːs] ~ hùske 
[ɦœskə]).12

In het onderzoek is gekeken naar klinkerverkorting en het diminutief-
suffix. Vanwege de geografische verschillen zijn omtrent de umlaut geen 
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hypotheses opgesteld. De kenmerken zijn onderzocht aan de hand van taak 1.  
In dit artikel bespreken we de resultaten van twee teststimuli.

We beginnen met de dialectvorm van het verkleinwoord doosje. De par-
ticipanten bekeken een filmpje waarin een klein kartonnen doosje gevan-
gen werd. Alle participanten herkenden het voorwerp als zodanig. In de 
resultaten zien we vier tussenvormen. Daarin zijn oorspronkelijke elemen-
ten verloren gegaan of vervangen door Nederlandse. In het oorspronkelijke 
dialect wordt in de diminutiefvorm de klinker of diftong verkort, waarbij de 
laatste stijgend wordt: [uˑɔ]̯ → [u ̯ʊ] (of eventueel met umlaut [y̑ʏ]13). Het 
onderzoek heeft een grote verscheidenheid aan vormen opgeleverd, hier 
weergegeven in tabel tabel 3:

De vorm dûske [dy̑ʏskə] met de stijgende diftong komt niet in de resul-
taten voor en is enkel bij het beschrijven van het oorspronkelijke dialect 
waargenomen bij oudere Drunense dialectsprekers. In het verder exclusief 
Drunense duske is de diftong vervangen door een monoftong. Dôske zonder 
umlaut komt alleen in de oudste groep voor. In die groep en in de twee jon-
gere wordt ook de diftong vervangen door de gesloten monoftong [ʊ], die 
de regelmatige verkorting is van [oː] in plaats van [uˑɔ]̯.14 In [dɔ̝skə] zien 
we vervolgens de vervanging van [ʊ] door de lagere [ɔ̝] (cf. Collins & Mees 
2003, p. 132) van het Standaardnederlands, dat het foneem /ʊ/ immers niet 
kent. De vorm dooske is tot slot een typische tussenvorm: het heeft het suf-
fix -ke [kə] maar de verkorting ontbreekt en de diftong is vervangen door 
een monoftong.

De tweede onderzochte vorm die we bespreken, laat hyperdialectise-
ring zien: kenmerken worden geovergeneraliseerd naar contexten waar ze 
in het oorspronkelijke dialect ongrammaticaal zijn. De suffixen -ke [kə] en 
-ske [skə] zijn elementen die vatbaar blijken voor overgeneralisatie. Het 
suffix -ske kan -ke vervangen (zie ook Swanenberg (2016): clubke > clubske). 
Dat lijkt erop te wijzen dat -ske als een meer Brabantse dialectvorm wordt 
ervaren. Beide verschijnen ze voorts waar het oorspronkelijke dialect -je 

Tabel 3  De resultaten bij de teststimulus doosje

[dʏskə] [du̯ʊskə] [dʊskə] [dɔs̝kə] [doːskə]

groep p t N % N % N % N % N %
29-39 5 6 5 83,3 1 16,7
40-49 4 4 4 100
50-59 8 8 1 12,5 1 12,5 6 75
60-69 10 11 3 27,3 5 45,5 2 18,2 1 9,1
70-80 11 11 3 27,3 3 27,3 4 36,4 1 9,1
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[jə] of -tje [t͜ɕə] heeft. In dit onderzoek is het diminutief van poal [pɔːl] 
‘paal’ geanalyseerd. De participanten bekeken een filmpje waarin de onder-
zoeker over een verkeerspaaltje sprong. Alle participanten herkenden het 
voorwerp als zodanig. De resultaten staan in tabel 4:

De oorspronkelijke vorm pòltje [pɔlt͜ɕə] (met verkorting van de stamklinker 
van poal [pɔːl] en het suffix -tje [t͜ɕə]) domineert in alle groepen behalve 
de jongste. De vormen [pɔ̝lt͜ɕə] en [pɑlt͜ɕə] komen niet in de oudste groep 
voor en zijn vergelijkbaar: in beide gevallen is de verkorting aanwezig maar 
gaat het om een afwijking van de oorspronkelijke klinker [ɔ]: de klinker [ɑ] 
is lager en ontrond en de vernederlandste klinker [ɔ̝] is hoger (cf. Collins & 
Mees 2003, p. 132). Bij [pɑːlt͜ɕə] ontbreekt de verkorting en zien we een ver-
laagde, ontronde klinker [ɑː] die dichter bij de Standaardnederlandse [aː] 
van paaltje ligt; de spreker in kwestie realiseerde poal dan ook als [pɑːl]. De 
laatste drie resultaten zijn typische vormen van hyperdialect. De vormen 
[pɑːlkə], [pɑlkə] en [pɑlskə] komen elk eenmaal voor, waardoor de vraag 
rijst of ze incidenteel zijn. De vorm [pɑːlkə] is daarbij weer opvallend om-
dat ook de kenmerkende klinkerverkorting ontbreekt. Het is onwaarschijn-
lijk dat de [kə]-vormen het resultaat zijn van horizontale nivellering – con-
tact met naburige dialecten. Dat zou namelijk betekenen dat horizontale 
nivellering voor vormen zorgt die verder van het Standaardnederlands af 
liggen, terwijl ook bij horizontale nivellering in jongere variëteiten opval-
lende plaatselijke dialectkenmerken verdwijnen (zie de inleiding) en zich 
juist niet verspreiden. De [kə]-vormen zijn immers opvallender Brabants 
dan pòltje.15

De klinkers in tussenvormen illustreren de verschillende manieren 
waarop het dialect kenmerken verliest en andere overneemt van het 
Nederlands. Daarnaast zien we dat hyperdialect zich in vele, niet vaststaan-
de vormen manifesteert, met overgeneralisatie van dialectkenmerken.

Tabel 4  De resultaten bij de teststimulus paaltje

[pɔlt͜ɕə] [pɔ̝lt͜ɕə] [pɑlt͜ɕə] [pɑːlt͜ɕə] [pɑːlkə] [pɑlkə] [pɑlskə]
groep p t N % N % N % N % N % N % N %
29-39 5 5 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20
40-49 4 4 3 75 1 25
50-59 8 8 6 75 2 25
60-69 10 10 8 80 1 10 1 10
70-80 11 11 10 90,9 1 9,1
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3.4 De verbuiging van adnominale woorden
De dialecten van de Langstraat kennen een adnominaal inflectiesysteem 
met drie geslachten en één gemeenschappelijk meervoud. Naamvallen spe-
len geen rol: door accusativisme is enkel de oorspronkelijke accusatiefvorm 
overgebleven in alle syntactische functies (Hinskens & Taeldeman 2013). 
De verbuiging van een adnominaal woord is daarentegen afhankelijk van 
fonologische en eventueel morfologische factoren: de beginconsonant van 
het erop volgende woord (in mannelijke naamwoordgroepen) of de eind-
consonant van het adnominale woord zelf (in vrouwelijke naamwoord-
groepen en in het meervoud). Adnominale woorden in onzijdige woord-
groepen kennen maar één verbuiging (in tegenstelling tot het Nederlands, 
waar het type lidwoord van belang is16). In tabel 5 staat een schematische 
weergave van de hoofdregels.

In dit artikel gaan we dieper in op de verbuiging in mannelijke en vrouwe-
lijke woordgroepen, waar in het onderzoek naar gekeken is. Adnominale 
woorden in mannelijke naamwoordgroepen eindigen altijd op -e [ə]. Daar 
komt een -n [n] bij indien het erop volgende woord begint met een [b], [d], 
[ɦ], [t]17 of klinker. Hieronder staan enkele voorbeelden met verschillende 
typen adnominale woorden:

  (4) a. zo’ne groôte stoêl [zʊnə ɣruˑɔt̯ə stuːl] ‘zo’n grote stoel’
    b. welken dag [β̞ɛləkən dax] ‘welke dag’
    c. diejen aauwe meens [dii̯ən aːu̯ə mẽːs] ‘die oude man’
    d. ‘ne nijen bessem [nə nɛi̯əm bɛsəm] ‘een nieuwe bezem’
    e. oewen hoêd [uu̯ən ɦuːt] ‘je hoed’
    f. ginnen eêne keêr [ɣɪnən iˑɛ̯nə kiˑɛ̯r] ‘niet één keer’
    g. d’n dreûgen doek [dən dryˑœ̯ɣən duk] ‘de droge doek’

Tabel 5  De adnominale verbuiging van de dialecten

mannelijk vrouwelijk en meervoud onzijdig
volgende woord begint met adnominale woord eindigt op

klinker /b/, 
/d/, /ɦ/, /t/

andere 
medeklinker

/m/, /n/, /ŋ/, /l/, 
/r/, /i̯/, /u̯/

andere 
medeklinker

lidwoord ‘nen [(ə)nən] ‘ne [(ə)nə] ‘n [ən] ‘n [ən]
d’n [dən] de [də] de [də] ‘t [ət]

voornaam-woord -en [ən] -e [ə] afhankelijk van het type 
voornaamwoord

-Ø

bijvoeglijk 
naamwoord

-Ø -e [ə]



VOL. 70, NO. 1, 2018

TAAL & TONGVAL

130

In vrouwelijke naamwoordgroepen gelden andere regels. De meeste typen 
voornaamwoorden en het onbepaald lidwoord krijgen geen uitgang. Het 
adjectief eindigt op -e [ə] maar die uitgang valt weg als het adjectief zelf 
eindigt op een sonorant ([n], [m], [ŋ], [r], [l] en semivocalen). In die geval-
len is er dus sprake van een nulmorfeem (Ø).

  (5) a. zo‘nØ zwoarØ kaast [zʊn zβ̞ɔːr kaːst] ‘zo’n zware kast’
    b. d’rØ valse kat [dər valsə kat] ‘haar valse kat’
    c. dieØ jongØ koej [di jʊŋ kui̯] ‘die jonge koe’
    d. heurØ liêve moêder [ɦøːr liːvə muːdər] ‘haar lieve moeder’
    e. ‘nØ roôjØ blom [ən ruˑɔi̯̯ blʊm] ‘een rode bloem’
    f. oonsØ hoôge tòffel [õːs ɦuˑɔɣ̯ə tɔfəl] ‘onze hoge tafel’
    g. deØ dikke vrouw [də dɪkə vrɔu̯] ‘de dikke vrouw’

In vergelijking met het Nederlandse systeem kunnen we de volgende gene-
ralisatie maken voor het oorspronkelijke dialect: het mannelijke geslacht 
kent meer verbuiging dan het Nederlands (er komt in het dialect immers 
altijd -e(n) [ə(n)] bij) terwijl het vrouwelijke geslacht minder verbuiging 
kent (de -e [ə] ontbreekt in bepaalde gevallen).

Er zijn zestien woordgroepen onderzocht in taak 1 en 2. Het zou te ver 
voeren om alle testzinnen te bespreken en de resultaten van de individuele 
woordgroepen in tabelvorm te tonen, ook vanwege de enorme variatie die 
uit het testen van de zestien onderzochte woordgroepen is gekomen in bei-
de taken van het onderzoek. Daarom houden we het hier bij twee beknopte 
overzichtstabellen en een voorbeeld uit taak 1 en 2.

De participant beschreef in taak 1 wat hij zag gebeuren in een filmfrag-
ment. In het fragment dat in paragraaf 2 besproken is, zag de participant 
bijvoorbeeld de onderzoeker zijn jas aan een klein ijzeren haakje hangen 
naast een qua vorm identieke grotere haak. Zo ontlokte de onderzoeker 
de verbuiging van het bezittelijk voornaamwoord van de tweede persoon 
bij jas [jas]: oewe [uu ̯ə]. In taak 2 kreeg de participant zin (6b) te horen, 
die in het oorspronkelijke dialect als in (6a) zou luiden. In de aangeboden 
stimulus is de verbuiging van het bijvoeglijk naamwoord vernederlandst: 
het wordt verbogen zoals het Standaardnederlandse oude, terwijl het in het 
oorspronkelijke dialect uitgangsloos is.

  (6) a. ‘r Laag ‘n aauwØ koej in de waaj. [ər laːɣ ən aːu̯ kui̯ ɪn də β̞aːi̯]
    b. ‘r Laag ‘n aauwe koej in de waaj. [ər laːɣ ən aːu̯ə kui̯ ɪn də β̞aːi̯]
    ‘Er lag een oude koe in de weide.’
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De gegevens in tabel 6 (mannelijke adnominalia) en tabel 7 (vrouwelijke 
adnominalia) zijn een samenvatting van alle data die verkregen zijn aan de 
hand van de zestien teststimuli. Adnominalia zijn verdeeld in oorspronke-
lijke dialectvormen, vernederlandste vormen, ambigue vormen en hyperdi-
alectvormen. Adnominalia die in het Standaardnederlands en het dialect 
hetzelfde zijn (zoals het lidwoord de bij mannelijke woorden in een context 
die het ontbreken van de uitgang [n] uitlokt, bijvoorbeeld in de noam) zijn 
beschouwd als ambigu.

We zien in tabel 6 dat de oudere participanten de meeste oorspronkelijke 
vormen realiseren. Vernederlandste vormen komen vooral in de jongste 
groep voor. Hyperdialect komt geheel niet voor: de [n] verschijnt alleen 
voor [b], [d], [ɦ], [t] of klinker en niet voor andere medeklinkers.

Tabel 7 laat de resultaten zien van de geproduceerde adnominale woord-
groepen bij vrouwelijke zelfstandige naamwoorden. Adnominalia die in 
het Standaardnederlands en het dialect hetzelfde zijn (zoals het lidwoord 
‘n bij vrouwelijke woorden, dat noch in het oorspronkelijke dialect noch 
in het Standaardnederlands de uitgang [ə] kent, bijvoorbeeld in ‘n broek 
‘een broek’) zijn beschouwd als ambigu. In de jongste groep komen hoog-
stens zulke ambigue verbuigingen voor (zoals ‘n bloem) en geen gevallen 
van de oorspronkelijke vrouwelijke [ə]-deletie na sonoranten, dus het nul-
morfeem. Er zijn bij die sprekers zes vernederlandste vormen opgetekend, 

Tabel 7  De resultaten bij de vrouwelijke adnominalia

Oorspronkelijk Vernederlandst Ambigu Hyperdialect
groep p t N % N % N % N %
29-39 5 21 6 28,6 6 28,6 9 42,9
40-49 4 16 1 6,25 2 12,5 6 37,5 7 43,8
50-59 8 33 7 21,2 5 15,2 14 42,2 7 21,2
60-69 10 40 9 22,5 4 10 19 47,5 8 20
70-80 11 41 14 34,1 3 7,3 20 48,8 4 9,8

Tabel 6  De resultaten bij de mannelijke adnominalia

Oorspronkelijk Vernederlandst Ambigu Hyperdialect
groep p t N % N % N % N %
29-39 5 24 15 62,5 8 33,3 1 4,2
40-49 4 20 17 85 3 15
50-59 8 39 34 87,2 5 12,8
60-69 10 46 41 89,1 4 8,7 1 2,2
70-80 11 52 49 94,2 3 5,8
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terwijl hyperdialectvormen goed zijn voor bijna de helft van de tokens. 
Hyperdialect komt relatief veel in de jongste twee groepen voor, minder 
in de groepen 50-59 en 60-69, en in drie van de 41 gevallen in de oudste 
groep. Dat is nog vrij veel, aangezien hyperdialect geassocieerd wordt met 
onvolmaakte verwerving van het dialect (zie de inleiding). De oudste groep 
realiseert 14 van de 41 adnominale woordgroepen met een volledig oor-
spronkelijke verbuiging en 20 woordgroepen met een ambigue verbuiging. 
Oorspronkelijke, niet-ambigue verbuigingen komen dus het meest in de 
oudste groep en het minst in de jongste voor.

In wat volgt zoomen we in op enkele resultaten. De verbuiging in zowel 
mannelijke als vrouwelijke naamwoordgroepen neemt ten eerste kenmer-
ken van het Standaardnederlands over. In mannelijke naamwoordgroepen 
betekent dit dat sommige participanten de -n [n] weglaten: ‘nen wordt ‘ne, 
d’n wordt de, diejen dikken dòkter [dii̯ən dɪkən dɔktər] wordt dieje dikke 
dòkter. Bij andere adnominale woorden dan het adjectief valt soms ook 
de -e [ə] weg, waardoor de vorm samenvalt met de Standaardnederlandse: 
oewe [uu ̯ə] of jouwe noam [jɔu̯ə nɔːm] wordt oe(w)Ø of jouwØ noam; ’ne 
theejdoek [(ə)nə tei̯duk] wordt ’nØ theejdoek [ən tei̯duk]. In vrouwelijke 
naamwoordgroepen eindigden de bijvoeglijke naamwoorden in de teststi-
muli steeds op een sonorant en zouden in het oorspronkelijke dialect dus 
uitgangsloos zijn. Jonge participanten gebruiken de buigings-e echter ook 
na sonoranten. De Nederlandse regel – op basis waarvan de uitgang altijd 
aanwezig is – vervangt dus de oorspronkelijke regel. Voorbeelden zijn dieØ 
zwoare kaast [di zβ̞ɔːrə kaːst] (oorspronkelijk zwoarØ [zβ̞ɔːr]); ’nØ aauwe 
koej [ən aːu̯ə kui̯] (oorspronkelijk aauwØ [aːu̯]); ’n blaauwe broek [əm 
blaːu̯ə bruk] (oorspronkelijk blaauwØ [blaːu̯]).

Het tweede waargenomen proces is hyperdialect. Sprekers overgene-
raliseren de -e van de mannelijke verbuiging naar de vrouwelijke verbui-
ging in posities waar het Standaardnederlands die uitgang niet kent (zo-
als in oewe broek) of gebruiken de mannelijke -(e)n (zoals in d’n broek). 
Overgeneralisatie van de vrouwelijke deletie van de -e komt niet voor (zoals 
het geval zou zijn in de *witØ broek, een theoretisch mogelijke hyperdialect-
vorm op basis van oorspronkelijke vormen als de blaauwØ broek). De voor-
beelden hieronder zijn een bloemlezing; de cijfers na de woordgroepen 
staan voor de groepen, met (1) voor de jongste en (5) voor de oudste groep:

  (7) a. ‘nen blaauwe pen [nəm blaːu̯ə pɛn] (1, 2, 3, 4), ‘nen blaauwen bal-
pen [nəm blaːu̯əm balpɛn] (4), diejen blaauwØ balpen [dii̯əm blaːu̯ 
balpɛn] (5)
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    b. m’nØ aanderen ooma [mən ãːdərən oːma] (3, 4, 5), m’ne aandere 
ooma [mənə ãːdərə oːma] (3), m’nen aanderen ooma [mənən ãːdərən 
oːma] (1, 2, 3, 4)

    c. dieje zwoare kaast [dii̯ə zβ̞ɔːrə kaːst] (1, 3, 4)
    d. ‘nen aauwe koej [nən aːu̯ə kui̯] (1, 3)
    e. ‘nen [nəm], d’n [dəm], diejen bloem [dii̯əm blum] (1, 2, 3, 4, 5)
    f. oewe broek [uu ̯ə bruk] (1), d’n [dəm], diejen blaauwe broek [dii ̯əm 

blaːu̯ə bruk] (1, 2, 3), diejen blaauw broek [dii̯əm blaːu̯ bruk] (4)

Opvallend zijn de woordgroepen die slechts deels hyperdialect bevatten, 
zoals m’n aanderen ooma en diejen blaauw balpen, met in het tweede ge-
val zelfs een oorspronkelijke verbuiging van het adjectief. Sprekers kunnen 
oorspronkelijk dialect en hyperdialect dus in dezelfde naamwoordgroep 
combineren. Opvallend is verder dat de hyperdialectische -n enkel kan 
verschijnen voor [b], [d], [h], [t] en klinker: de overgegeneraliseerde regel 
van het oorspronkelijke dialect wordt zelf dus niet geschonden; vormen als 
diejen zwoaren kaast en ‘nen blaauwen pen komen dus niet voor. De conclu-
sie bij de onderzochte vrouwelijke naamwoordgroepen is dat de variatie in 
mogelijkheden heel groot wordt in het geval van twee adnominalia: (1) -Ø + 
-Ø; (2) -Ø + -e(n); (3) -e(n) + -Ø; (4) -e(n) + -e(n).

Naast de variatie tussen sprekers blijkt dus dat het dialectgebruik van 
zelfs één en dezelfde spreker variatie in regels vertoont: hyperdialect en in-
vloed van het Nederlands sluiten niet uit dat die spreker ook oorspronkelij-
ke vormen gebruikt. Die variatie hebben we zelfs gezien bij dezelfde woord-
groep: sommige participanten gaven bijvoorbeeld zowel dieØ blaauwØ 
broek als diejen blaauwen broek als antwoord. Alleen in die gevallen vroeg 
de onderzoeker expliciet om de bevestiging dat beide vormen inderdaad 
acceptabel waren.

Het verbuigingssysteem van de Langstraatse dialecten is in beweging. 
Zowel door het Nederlands beïnvloede als hyperdialectische vormen ver-
schijnen in alle leeftijdsgroepen. Bovendien is er niet alleen een aanzienlij-
ke variatie binnen de verbuigingsgroepen en tussen verschillende sprekers 
maar ook binnen het taalgebruik van één en dezelfde spreker. In vergelij-
king met de oudste groep realiseert de jongste groep de minste oorspronke-
lijke vormen bij zowel mannelijke als vrouwelijke woordgroepen. Op basis 
van onze data lijken we ook de volgende conclusie te kunnen trekken: de 
verbuiging van mannelijke naamwoordgroepen staat sterker dan die van 
vrouwelijke. De percentages van oorspronkelijke verbuigingen van man-
nelijke en vrouwelijke woordgroepen zijn weliswaar niet goed met elkaar 
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te vergelijken omdat de vrouwelijke oorspronkelijke verbuiging in veel ge-
vallen ambigu is (dus zowel dialectisch als Standaardnederlands) en het 
vrouwelijke nulmorfeem met een andere frequentie voorkomt dan de man-
nelijke uitgangen, maar waar hyperdialect optreedt, zijn het de mannelijke 
uitgangen die overgegeneraliseerd worden en in dit onderzoek nooit het 
vrouwelijke nulmorfeem.

4 Algemene discussie van de aangetroffen variatie

Het beeld dat onze gegevens laten zien, geeft antwoord op een vraag die 
Hinskens (2004, 20) stelt: “Een andere vraag in verband met de nieuwe tus-
senvariëteiten is of ze een grotere variantenrijkdom bezitten dan enerzijds 
de dialecten en anderzijds de standaardtaal”. Met de kanttekening dat we 
geen data van spontane spraak hebben verzameld, laten onze resultaten 
zien dat er niet alleen sprake is van convergentie en nivellering, maar dat 
door het taalcontact ook nieuwe dialectvormen ontstaan. Dialectverlies bij 
jongere sprekers zorgt dus voor meer variatie dan in het oorspronkelijke di-
alect aanwezig is. We herinneren aan de vormen die naast het oorspronke-
lijke hij hig ‘t gevonden zijn: heg ‘t, het ‘t en hi‘t – naast de overgeneralisatie 
van heej ‘t (paragraaf 3.2). Denk ook aan een vorm als palske, die overigens 
verder van het Standaardnederlandse paaltje af staat dan de vorm pòltje in 
het oorspronkelijke dialect. De omvang van de variatie laten de data zien 
die in paragraaf 3.4 besproken zijn. Bij vrouwelijke naamwoordgroepen zijn 
oorspronkelijke, Nederlandse en hyperdialectische vormen mogelijk – met 
zelfs combinaties van die kenmerken in één naamwoordgroep: waar een 
spreker van het oorspronkelijke dialect enkel m’n aander ooma zou kunnen 
zeggen, zijn bij de jongeren vier extra varianten opgetekend: m’nen aande-
ren ooma, m’n aandere ooma, m’n aanderen ooma, m’ne aandere ooma.

De mate van vernederlandsing van het ene aspect lijkt voorts niets te 
voorspellen over andere aspecten: een dialectspreker kan op het ene vlak 
oorspronkelijke vormen gebruiken en op het andere vlak vernederlandste 
of hyperdialectische vormen vertonen. Een voorbeeld daarvan geven de res-
ponsen op de teststimulus die in paragraaf 3.2, zin 3 is besproken. In de oor-
spronkelijke dialecten kent die zin twee varianten: een in Drunen, Hier hig 
’t nie gesnûwd [ɦiːr ɦɪɣ ət ni ɣəsny̑ʏu̯t], en een in Waalwijk en Kaatsheuvel, 
Hier hig ’t nie gesnîuwd [ɦiːr ɦɪɣ ət ni ɣəsni̯ɪu̯t], met dus als enige verschil 
de ongeronde in plaats van de geronde diftong. In tabel 8 staan alle opgete-
kende responsen in IPA getranscribeerd. De leeftijden staan op volgorde; de 
plaatsen zijn aangegeven met hun initialen.18
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Het oorspronkelijke hig ’t kan bijvoorbeeld verschijnen met het verneder-
landste gesneeuwd (onder andere de spreker met de leeftijd 73 in Waalwijk); 
anderzijds gaat de oorspronkelijke klinkerverkorting (maar met een onge-
ronde en gemonoftongeerde klinker) in het voltooid deelwoord gesniwd 

Tabel 8  Alle 37 responsen op de stimulus [ɦiːʁ ɦei̯ ət ni ɣəsneːu̯t]

groep leeftijd plaats respons
29-39 29 W ɦiːʁ ɦɛt ət ni ɣəsneːu̯t

29 K ɦiːʁ ɦɪɣ ət ni ɣəsneːu̯t (naast ɦei̯ ət)
30 W ɦiːʁ ɦei̯ ət ni ɣəsnɪu̯t
31 W ɦiːʁ ɦɛt ət ni ɣəsneːu̯t
34 W ɦiːʁ ɦɪɣ ət ni ɣəsneːu̯t

40-49 45 K ɦiːʁ ɦɛt ət ni ɣəsneːu̯t
45 K ɦiːʁ ɦɪɣ ət ni ɣəsneːu̯t
48 K ɦiːʁ ɦei̯ ət ni ɣəsneːu̯t
49 D ɦiːʁ ɦɛt ət ni ɣəsneːu̯t (naast ɦei̯ ət)

50-59 51 D ɦiːʁ ɦɛt ət ni ɣəsnʏu̯t
52 K ɦiːʁ ɦɪɣ ət ni ɣəsneːu̯t
55 W ɦiːʁ ɦei̯ ət ni ɣəsneːu̯t
55 W ɦiːʁ ɦɛt ət ni ɣəsneːu̯t (naast ɦei̯ ət)
57 K ɦiːʁ ɦɛɣ ət ni ɣəsnɪu̯t
57 D ɦiːʁ ɦɛt ət ni ɣəsnɪu̯t
58 D ɦiːʁ ɦei̯ ət ni ɣəsneːu̯t
59 K ɦiːʁ ɦɪɣ ət ni ɣəsneːu̯t

60-69 60 D ɦiːʁ ɦɪɣ ət ni ɣəsneːu̯t
61 D ɦiːʁ ɦei̯ ət ni ɣəsnɪu̯t
62 W ɦiːʁ ɦɪɣ ət ni ɣəsniˑəu̯̯t
62 D ɦiːr ɦɪɣ ət ni ɣəsneːu̯t
63 W ɦiːʁ ɦei̯ ət ni ɣəsneːu̯t
65 D ɦiːʁ ɦɪɣ ət ni ɣəsnɪu̯t
67 W ɦiːʁ ɦɪɣ ət ni ɣəsniˑəu̯̯t
67 W ɦiːʁ ɦɛɣ ət ni ɣəsneːu̯t
69 K ɦiːʁ ɦɪɣ ət ni ɣəsniˑɛ̯u̯t
69 W ɦiːʁ ɦɪɣ ət ni ɣəsneːu̯t

70-80 70 W ɦiːʁ ɦɪ t ni ɣəsniˑəu̯̯t (naast ɦei̯ ət)
72 K ɦiːʁ ɦɪɣ ət ni ɣəsniˑɛ̯u̯t
73 W ɦiːʁ ɦɪɣ ət ni ɣəsnɪu̯t
73 W ɦiːʁ ɦɪɣ ət ni ɣəsneːu̯t
75 W ɦiːʁ ɦɪɣ ət ni ɣəsneːu̯t
77 D ɦiːr ɦei̯ ət ni ɣəsnʏu̯t
78 W ɦiːr ɦɪɣ ət ni ɣəsneːu̯t
78 D ɦiːr ɦɪɣ ət ni ɣəsni̯ɛu̯t
79 D ɦiːr ɦɪ t ni ɣəsnʏu̯t
79 D ɦiːr ɦɛi̯ ət ni ɣəsnɪu̯t
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samen met de jongere vorm heej ‘t (61; Drunen). De tabel laat zien hoe tal-
rijk de mogelijke combinaties zijn: er zijn maar liefst vierentwintig unieke 
combinaties, waarvan er dertien maar bij één spreker precies in die vorm 
aangetroffen zijn. De variatie zit hem in de persoonsvorm, de realisatie van 
de klinker of diftong in het voltooid deelwoord en de fonetische realisa-
tie van het foneem /r/ (oorspronkelijk alveolair in alle drie de plaatsen; in 
jongere variëteiten uvulair). Aan de hand van deze data kunnen we ook 
een tweede vraag beantwoorden die Hinskens (2004) zich stelt: “Zijn alle 
oorspronkelijke dialectkenmerken gelijkmatig afgebouwd in de tussen-
variëteit?” Onze data wijzen op het antwoord nee: hoewel de data van de 
besproken onderzochte structuren in het algemeen wijzen op minder oor-
spronkelijke elementen bij jongere participanten, hebben zij onderling in 
een andere samenstelling vernederlandste en dialectische elementen in 
hun taalgebruik.

5 Conclusie

In dit artikel zijn de uitkomsten van een onderzoek naar dialectnivelle-
ring in de Langstraatregio in Midden-Noord-Brabant beschreven. Door het 
contact met de Nederlandse standaardtaal zijn in de afgelopen eeuw vari-
eteiten ontstaan die op een diaglossisch continuüm tussen het Nederlands 
en het oorspronkelijke dialect liggen. Jongere dialectvariëteiten verliezen 
kenmerken, nemen elementen van het Nederlands over en ontwikkelen 
hyperdialectische nieuwvormingen met soms zelfs meer dialectkenmerken 
dan we op basis van eerder onderzoek (RND, MAND e.d.) van de oorspron-
kelijke variëteit kennen.

Het totaalbeeld laat zien dat er ondanks convergentie en nivellering 
juist meer verscheidenheid ontstaat. De vierentwintig unieke responsen 
op één teststimulus illustreren dat. Het is maar de vraag of het taalgebruik 
na verloop van tijd weer gaat stabiliseren en meer uniform wordt (Britain 
2009). De Langstraatregio kent een grote taaldiversiteit, die interessante in-
zichten geeft in de manieren waarop een dialect zich ontwikkelt als het in 
contact komt met de standaardtaal.

Om preciezere uitspraken te doen en generalisaties te maken is meer 
onderzoek nodig met een geperfectioneerde methode en een grotere sam-
ple van sprekers. Het zou bovendien interessant zijn om de situatie in de 
Langstraat te vergelijken met die van andere dialectgebieden in Noord-
Brabant en daarbuiten, die bijvoorbeeld typologisch verder van de stan-
daardtaal verwijderd zijn (Hinskens 1996, Vandekerckhove 2000, Ghyselen 
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2016). Mogelijk zouden we dan wel kunnen nagaan in hoeverre er covari-
atie van verschillende vormen (waarvan we nu geen gevallen hebben ge-
vonden) te vinden is die op een toename van talige coherentie wijst (zie 
Hinskens & Guy 2016) bij verschillende sprekers in de gemeenschap maar 
ook bij een en dezelfde spreker.

Noten

1. Het verlies van dialectkenmerken gaat hand in hand met de overname van Nederlandse 
kenmerken: de stijgende diftong van (1) wordt in (2) vervangen door een korte monof-
tong en in (3) door de – wel nog steeds korte – klinker van de infinitief. In (4) verliest de 
klinker zijn verkorting, om vervolgens in (5) de Nederlandse uitgang -t te krijgen. Met 
zijn voorklinker is (6) de standaardvorm.

2. Behalve waar [ɪ] en [ʏ] door morfologische verkorting ontstaan: Kees [keːs] ~ Kiske 
[kɪskə] (niet *Kieske [kiskə]); neus [nøːs] ~ nuske [nʏskə] (niet *nuuske [nyskə]).

3. In Drunen bestaat de nevenvorm zumme [zʏmə] ‘zouden we’ (niet te verwarren met het 
Standaardnederlandse zullen we, dat in alle drie de dialecten zamme [zamə] is). Naar de 
klinker is in het onderzoek niet gekeken, enkel naar de morfologische structuur.

4. In de rechte volgorde is de volledige vervoeging van de o.v.t. van hebbe in het oorspron-
kelijke dialect als volgt: ik haj/ha, gij hat, hij haj/ha, we han, gùllie hat, hullie han. Die 
uitgangen gelden voor elke klinkerstam: ik stòj/stò, gij stòt, hij stòj/stò, we stòn, gùllie stòt, 
hullie stòn (o.t.t. van stoan); ik woj/wo, gij wot, etc. (o.v.t. van wille).

5. Waar het aantal tokens (t) groter is dan het aantal participanten (p), gaf een participant 
twee verschillende antwoorden. Enkel in zo’n geval vroeg de onderzoeker expliciet om 
bevestiging van beide antwoorden.

6. De informanten varieerden tussen de Standaardnederlandse [ɑ] en de dialectische [a]. 
Daarop is in de analyse niet gelet.

7. De Bont (1955) verklaart de [ɣ] als resultaat van een serie analogiewerkingen. In het 
Middelnederlands bestonden twee vormen voor ‘zegt’: zeget en zeet. (Hetzelfde gold 
voor leget en zijn nevenvorm leet, beide met twee betekenissen: ‘ligt’ en ‘legt’.) Zeget-et 
‘zegt het’ veranderde via zegett in zeget ‘zegt het’, terwijl zeet veranderde in zee ‘zegt’. 
Vanwege de vorm zee werd het nieuwe zeget (met dus de betekenis ‘zegt het’ in plaats 
van ‘zegt’) geheranalyseerd als zee-g-et, met dus een [ɣ] tussen de stam zee en het prono-
men et. Vervolgens ontstonden analogische vormen, zoals heget ‘heeft het’ bij hee ‘heeft’ 
(terwijl uit hevet-et de klankwettige vorm hevett > hevet verwacht zou zijn). Uiteindelijke 
breidde de [ɣ]-vorm zich door analogiewerking uit naar andere klinkerstammen en 
naar de tweede persoon (en in het Drunens en Kaatsheuvels ook naar de eerste): ik doeg 
‘t, gij doeg ‘t, hij doeg ‘t, ‘ik doe het’ etc. (zie RND, 136).

8. Een van de elf participanten van deze groep gebruikte een afwijkende woordvolgorde. 
Zijn data zijn dus niet meegenomen in deze tabel. Doordat een andere participant twee 
tokens gaf, komt het aantal tokens op 11 uit.

9. ’t heeft in de dialecten de allomorfen [ət] en [t]. Na werkwoordsvormen op [n] wordt 
de vorm [t] gebruikt (we doen’t [dunt], hij kan’t [kant]); na eender welke andere werk-
woordsvorm [ət] (we vatten ‘t [vatən ət], hij moak ‘t [mɔːk ət]), op regiolectvormen als 
het besproken hi‘t [ɦɪ t] na.
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10. Heej staat in de dialecten in kwestie tot hi zoals stòj staat tot stò en haj tot ha. Door 
toevoeging van /j/ bij hi [ɦɪ] ontstaat de combinatie /ɪj/, die wordt gerealiseerd als de 
tweeklank [ei̯].

11. Het Drunens heeft heej en de nevenvorm hi (zie noot 4); het Nieuwkuijks (en Vlijmens 
en Haarsteegs) hei [ɦɛi̯] en hè [ɦɛ].

12. Er zijn meer beperkingen. Een overzicht daarvan kan bij de auteurs opgevraagd worden 
(Van Spijk, te verschijnen).

13. Die vorm is bij de participanten niet aangetroffen. De stijgende diftong in de oorspron-
kelijke Drunense vorm dûske [dy̑ʏskə] wordt in dit onderzoek zelfs door de oudste spre-
kers vervangen door de monoftong [ʏ]: duske [dʏskə].

14. Dat ligt op één lijn met de jongere vorm doos [doːs] naast het oorspronkelijke doôs 
[duˑɔs̯].

15. Bovendien komen vormen met [lkə] niet in de Langstraat voor. Midden-Brabant kent al-
leen [lt͜ɕə]; Oost-Brabant, met de isoglosse bij ‘s-Hertogenbosch, kent pùlleke [pœləkə], 
maar dat heeft -eke, zoals belleke, en niet -ke (MAND); de [lkə]-vormen liggen in 
Nederland in het uiterste oosten van Noord-Brabant en in Limburg.

16. De sterke verbuiging (onbepaald lidwoord, bijvoorbeeld in een groot huis) staat daar 
tegenover de zwakke (bepaald lidwoord, in het grote huis). Dat onderscheid kennen de 
oorspronkelijke dialecten van de Langstraat niet.

17. In het oorspronkelijke dialect blijkt de uitgang [n] voor een [t] optioneel: zo wordt bij-
voorbeeld zowel d’n tak/tek als de tak/tek gehoord en in de bronnen gevonden; bij latere 
navraag keurden de sprekers van een zeer oorspronkelijke variëteit zowel de vormen 
met als zonder [n] goed – anders dan bij vernederlandste vormen als de_ doek en ‘ne_ 
emmer. Zie voor de vergelijkbare situatie van [n] voor [r] in het Noord-Brabantse dialect 
van Oerle De Bont (1962, p. 197-198).

18. De respons van een van de 38 sprekers (leeftijd 80; plaats Kaatsheuvel) ontbreekt in dit 
overzicht omdat hij een andere woordvolgorde gebruikte.
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