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INLEIDING. 

§ 1. Uit algemeene overzichten als van Bach ^ , Dauzat 2) en 
Gamillscheg 3) blijkt zonneklaar tot welke stralende resultaten de 
taalgeographie, zuiver als zoodanig beoefend, reeds kan leiden. Al de 
groóte vondsten over de dynamiek der klankverschijnselen, het on
standvastige der dialecten, de blindwerkende klankwetten, de letale 
invloed der homonymie, het ontstaan van contaminatievormen, de 
doorbraakverschijnselen der verkeerswegen, de penetratie der cultuur
verschijnselen die zich op de kaarten vertoonen als olievlekken, het 
reconstrueeren van oude massieven met behulp van resten in de peri
ferieën, de oorzaken van het ontstaan der dialectgrenzen, enz. enz. 
hebben wy te danken aan de zuivere, de exclusieve taalgeographie, de 
taalgeographie in engeren zin. 

En dikwijls is voor een allerbelangrijkste conclusie niet eens 
een moeizaam voortschrijdende en scherpzinnige redeneering noodlg ; 
maar is soms reeds een heel simpele vergelijking van een paar Iso
glossen voldoende. Taaistudie zonder taalgeographie is dan ook wel 
haast een onmogelijkheid geworden. 

In deze verhandeling vormt de taalgeographie het hoofdbestand
deel. Misschien zou men hieruit concludeeren dat dan ook van meet 
af aan de taaiverschijnselen behandeld zullen worden, systematisch 
naar hun géographie gegroepeerd. Dit zou inderdaad de logische 
consequentie zijn. Maar dat zou ten gevolge hebben dat de bespreking 
van de grootste helft van onze kaarten op verschillende plaatsen 
verspreid zou staan, wat toch voor overzicht en inzicht — èn even
tueel gebruik voor andere doeleinden — een belemmering is. Daarom 
is het wenschelijk bij de uitvoerige bespreking een ander standpunt in 
te nemen. En als men in dat opzicht dan toch eenmaal water in den 
wijn heeft moeten doen, ligt het meest voor de hand een behandeling 
der kaarten in een volgorde die ons successievelijk klankleer, vorm
leer, woordvorming, woordenschat enz. toont. Zoodoende bespreken we 
eerst in genoemde opeenvolging kort kaart voor kaart, slechts terloops 
taalgeographlsche problemen aanroerende, om pas in het slothoofd
stuk tot de taalgeographlsche synthese te geraken. 

§ 2. Een enkel woord over de waarde van het voor deze studie 
speciaal verzameld materiaal. 

1) A. Bach. Deutsche Mundiu-tforsrhunsr Heidelberg 1934. 2) Α. Dauzat. La géographie llnguletique 
Parijs 1922. 3) E. Gamillscheg Die Sprachgeographie Bielefeld-Leipzig 1928. 
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Al kan men omtrent de methode van inzamelen goed-gefundeerde 
theorieën opstellen toch zijn deze in de praktijk voor den particulieren 
onderzoeker, aangewezen op zijn eigen geringe geldmiddelen, soms 
zeer slecht ten uitvoer te brengen l ) . Dit blijkt reeds wanneer men 
moet kiezen tusschen een m o n d e l i n g e of een s c h r i f t e l i j k e 
enquête, een directe of een indirecte methode. 

Algemeen is wel tegenwoordig de voorkeur voor de directe methode. 
Alleen Duitschland, Vlaamsch-België 2), Algiers, Hongarije en Nederland 
verzamelen het materiaal voor hun nationalen taaiatlas óók indirect, 
maar in Frankrijk, Corsica, Italië en Zuid-Zwitserland, Albanië, West-
falen en oostelijk Nederland, N. Amerika, Wallonië, Estland, Finland, 
Italië, Litauen, Roemenië, Tsjecho-Slowaklje en Vlaanderen 3) is het 
geschied, geschiedt het of zal het geschieden langs directen weg 4). 
Deze laatste methode heeft immers haar onbetwistbare vooraeeien 
Io de materiaalinzameling geschiedt door phonetisch-geschoolde spe-
ciaal-geschikt-bevonden personen, 2° foutieve of dubbelzinnige trans
scriptie Is uitgesloten ; ook de eenheid in de transscriptie is zelfs bij 
meerdere exploratoren nog zeer sterk, 3° bij een onderzoek „im Ge
lände" kan men de vraag, zoo noodig, nog verduidelijken, waardoor 
vergissingen voorkomen worden, 4° bij een vermoede foutieve opgave is 
navraag gemakkelijk uitvoerbaar, 5° de keuze van een definitieven zegs
man kan veel beter verzorgd worden,, enz. 

Daartegenover staat echter het vaak onoverkomelijk bezwaar 
van de veel grootere kosten en den veel längeren tijd die het onderzoek 
vergt. Wanneer het te onderzoeken gebied dan maar niet té groot is 
of wanneer men er zijn tijd voor nemen wil, kan men zich nog wel 
tot de directe methode beperken. Zoo deden in Nederland bijv. Welter 
voor zijn noordwest-Luiksch ·) en Hof voor zijn Friesch. Voor mijn stu
die gingen echter deze beide voorwaarden niet op en daarom besloot ik 
de directe met de indirecte methode te combineeren. Afgezien van de 
reeds genoemde voordeelen — geld- en tijd-besparing, en, als de tijd 
dringt, dus bevordering van de dichtheid van het „waarnemings-
net" ·) — zijn er toch wel evenzeer belangrijke overwegingen ten 
gunste van een schriftelijke enquête. 

Io psychologische overwegingen : 
„Voor woordgeographische gegevens is schriftelijk onderzoek zelfs 

„boven mondeling te verkiezen : de zegsman kan dikwijls op het 
„oogenblik dat hem de vraag gesteld wordt het juiste woord niet 

1) Cfr. Kloeke. Holl. Exp. 45: „Ik voor mij Roht wel-is-waar mondelinge enquûtc In de meeste ge-
..vallen de beste, талг zoodra ze ¿ c h moet uitstrekken over het geheele NederUmdsehe taalgebied, is ze 
„onuitvoerbiuir vanwege de niet meer te dragen opofferingen aan moeite, tijd en geld." 

2) Wetenaohappelijk Onderzoek der Zuid nederlandsche dialecten Ingericht door het phonetisch la
boratorium der Leuvensche Universiteit. 

Π) Onderzoek geleid door E. Blancquaert (Gent). 
4) Cfr. J. Schrijnen Essai do bibliographie de giographle linguistique générale. Nlmigue 1983. 
5) Slechts materiaal voor 25 plaatsen. 
β) Hierdoor is het immers mogelijk véél meer vormen te krijgen, terwijl anders fijne vcreehillen 

zeker verloren zouden gaan. 
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„vinden : in de aanwezigheid van iemand, die hem, met potlood en 
„notaboekje gewapend, gretig zit te bekijken, komt de gewone man in 
„een toestand van psychische bevangenheid die hem gedeeltelijk in 
„de uiting van zijn denkbeelden belemmert" ' ) . 

2° phonologische overwegingen. 
Het belang immers van phonetische scholing bij den onderzoeker 

mag wel hoog aangeslagen, doch dient toch ook niet overschat te 
worden. „Eine peinlich genaue phonetische Beschreibung ist für pho-
„nologische (und somit auch überhaupt für sprachwissenschaftliche) 
„Zwecke ganz unbrauchbar, sobald sie keine Angaben darüber enthält, 
„in welchen Stellungen die einzelnen Laute vorkommen, und welche 
„von diesen Lauten ohne Beeinträchtigung der Wortbedeutung mit 
„einander vertauscht werden dürfen",2) m.aw. als de klanken niet 
als phonemen bestudeerd worden hebben al die fijne phonetische on
derscheidingen nog maar heel weinig waarde. 

Minstens zoo belangrijk als een haarfijne phonetische reproductie 
— afhankelijk immers van allerlei omstandigheden — is de opgave 
van het phoneem, en dat een intelligent dialectspreker, die soms jaren 
lang met liefde zijn tongval „bestudeerd" heeft, het phonologische 
systeem veel beter bezit en aanvoelt dan een slechts enkele dagen 
ter plaatse logeerend onderzoeker is buiten kijf. Zoo vertellen Jaberg en 
Jud hoe de bekwame Scheuermeier, een van hun exploratoren voor 
den „Sprach- und Sachatlas Italiens und der Süd-Schweiz", vooral in 
Lombar dij e èèrst (sic !) niet genoeg op de s en ζ gelet heeft en wel 
eens de cacuminale en velare 1 niet uit elkaar heeft kunnen houden. я) 
Het lijkt ons dat hier het gemis aan inzicht in het betreffende pho
nologische systeem Scheuermeier leelljke parten gespeeld heeft. Maar 
dat was in den tijd van de overheersching der alleen-zaligmakende 
phonetiek. Daar zijn wij nu overheen gekomen. 

Het is dus soms verkieslijker dat een intelligent dialectspreker — een 
oude ter plaatse geboren en getogen onderwijzer bijv. — schriftelijk 
op zijn gemak de lijsten invult dan dat de onderzoeker een minder 
op afwikken ingesteld persoon „uit het volk" ondervraagt. *) 

§ 3. Nieuwe vragen duiken er dan weer op wanneer men tot de 
keuze van zijn zegslieden overgaat. Wien zal men bij voorkeur als 
proefpersoon nemen ? In dit opzicht vooral moet men vaak roeien met 
de riemen die men heeft. In elke plaats systematisch verschillende 
generaties naast elkaar als proefpersoon te nemen, hetgeen bijv. 
Blancquaert 'J aanbeveelt (sic !) en Ribbert voor zijn één-dorps
dialect inderdaad gedaan heeft e) is een eisch waarvan langs inductie-

1) Grootaers-Kloeke Handl. 43. 
21 N. Trulwt/kny Anleitung zu phonologisohen Boschreibungen Brno 1935 β. 
5) Κ. JnbcrK - J. Jud Der Spraehatlus ale Foraehungsinstrument Halle 1928. 34 vlgg. 
4) Zie voorts А. ВнеЬ Deutsche Mundartforschung, Heidelberg 1934, 21 vlgg. 
6) E. Blancquaert. Vlaamschc dialectologie. Handelingen van de Commissie voor Toponymie en 

Dialectologie I 1927 Liège 201 vlgg. 
β) P. Th. Ribbert Phonologie des Dialektes von Tilligte in Twente. Nijmegen 1933 XXX. 
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ven weg het groóte nut nog altijd moet aangetoond worden (!) en die 
praktisch onuitvoerbaar is. Natuurlijk zijn er wel bepaalde „wensche-
lijkheden" te vermelden : sociaal-onafhankelijke personen, bijv. heer-
boeren, zijn geschikter dan sociaal-lagerstaande personen als fabrieks
arbeiders, die het vaak „goed" willen doen en zich al te gemakkelijk 
laten suggereeren ; het meest geschikt zijn „menschen van gemiddelden 
leeftijd"1), „Personen etwa zwisschen 40 und 60"2). Maar in de 
praktijk kan men daar lang niet altijd rekening mee houden. Men 
is heusch al blij genoeg als men een adres in een plaats kent waar men 
zijn vragenlijst niet onverschillig ontvangen weet. En bij een directe 
enquête kan men zich doorgaans bij deze keuze wel laten leiden door 
inlichtingen van dorpsgenooten of zelfs personen uit een naburig dorp, 
of door in een peilgesprek reeds weldra ondervonden belangstelling 
en scherpzinnigheid. Want tenslotte zijn deze twee laatste factoren 
toch van niet te onderschatten belang. 

Alles bijeengenomen moet men dus de beginselen, noodig voor een 
doeltreffende materiaalverzameling, niet te rigoreus nemen, wat wij 
dan ook blijkens het bovenstaande niet gedaan hebben. 

§ 4. Lijst van N.Br. plaatsen waar door mij systematisch mate
riaal verzameld werd. 

1 Aalst 
2 Aarle-Rixtel 
3 Achtmaal 
4 Alem 
5 Almkerk 
6 Alphen 
7 Andel 
8 Asten 
9 Baard wij к 

10 Baarle-Nassau 
11 Babilonenbroek 
12 Bakel 
13 Bavel 
14 Beek 
15 Beek en Donk 
16 Beers 
17 Berchem 
18 Bergen-op-Zoom 
19 Bergeijk 
20 Berlicum 
21 Besoljen 
22 Best 
23 Beugen 

24 Bladel 
25 Boekei 
26 Bokhoven 
27 Bosschenhoofd 
28 Boxmeer 
29 Boxtel 
30 Breda 
31 Breugel 
32 Budel 
33 Capelle 
34 Castelre 
35 Gasteren 
36 Chaam 
37 Cromvoirt 
38 Cuyk 
39 Den Bosch 
40 Den Düngen 
41 Deurne 
42 Diessen 
43 Dinteloord 
44 Dinther 
45 Doeveren 
46 Dommelen 

1) Blancquaert ibid. 2) Jaberg-Jud Der Sprachatlas 109. 

47 Dongen 
48 Drongelen 
49 Drunen 
50 Duizel 
51 Dussen 
52 Eerde 
53 Eersel 
54 Eethen 
55 Eindhoven 
56 Elshout 
57 Engelen 
58 Enschot 
59 Erp 
60 Esbeek 
61 Esch 
62 Etten 
63 Fijnaart 
64 Gassel 
65 Geertruidenberg 
66 Geffen 
67 Geldrop 
68 Gemert 
69 Gemonde 

4 





70 Genderen 
71 Gerwen 
72 Gestel 
73 Giessen 
74 Gllze 
75 Glnneken 
76 Goirle 
77 Grave 
78 Haaren 
79 Haarsteeg 
80 Halsteren 
81 Hank 
82 Hapert 
83 Haps 
84 Haren 

(bij Megen) 
85 Hedikhuizen 
86 Heerle 
87 Heesbeen 
88 Heesch 
89 Heeswijk 
90 Heeze 
91 Heiningen 
92 Helenaveen 
93 Helmond 
94 Helvoirt 
95 Herpen 
96 Heusden 
97 Hilvarenbeek 
98 Hoeven 
99 Hoogeloon 

100 Hooge-Mierde 
101 Hoogerheide 
102 Hooge-Zwaluwe 
103 Huibergen 
104 Huisseling 
105 Hulsel 
106 Hulten 
107 Kaatsheuvel 
108 Kessel 
109 Klundert 
110 Krulsland 
111 Lage-Mierde 
112 Lage-Zwaluwe 
113 Langenboom 
114 Langeweg 

115 Leende 
116 Leur 
117 Liempde 
118 Lierop 
119 Lieshout 
120 Llessel 
121 Lith 
122 Lithoyen 
123 Loon-op-Zand 
124 Loonsche-Dijk 
125 Loonsch-Hoekje 
126 Luyksgestel 
127 Maarheeze 
128 Maashees 
129 Macharen 
130 Made 
131 Meerveldhoven 
132 Meeuwen 
133 Middelburg 
134 Mierlo 
135 Milheeze 
136 Mill 
137 Moerdijk 
138 Moergestel 
139 Moerstraten 
140 Molenschot 
141 Nederwetten 
142 Netersel 
143 Nieuwcuyk 
144 Nieuw-Vosmeer 
145 Nijnsel 
146 Nlstelrode 
147 Nuland 
148 Nunen 
149 Oerle 
150 Oirschot 
151 Oisterwijk 
152 Olland 
153 Ommel 
154 Oostelbeers 
155 Oosterhout 
156 Orthen 
157 Oss 
158 Ossendrecht 
159 Oudenbosch 
160 Oud-Gastel 

161 Overloon 
162 Princenhage 
163 Raamsdonk 
164 Raamsdonksveer 
165 Ravenstein 
166 Reek 
167 Reusel 
168 Riel 
169 Riethoven 
170 Rijen 
171 Rijkevoort 
172 Rijsbergen 
173 Roosendaal 
174 Rosmalen 
175 Rucphen 
176 Sambeek 
177 Schaijk 
178 Schijf 
179 Schijndel 
180 's-Gravenmoer 
181 Sleeuwijk 
182 Soerendonk 
183 Someren 
184 Son 
185 Sprang 
186 Sprundel 
187 Stampersgat 
188 Standdaarbulten 
189 St. Antonie 
190 Steenbergen 
191 Steensel 
192 Sterksel 
193 Stiphout 
194 St. Joachimsmoer 
195 St. Michielsgestel 
196 St. Willibord 
197 Terheijden 
198 Teteringen 
199 Tilburg 
200 Tongelre 
201 Tweede-Straatje 
202 Uden 
203 Udenhout 
204 Uilecoten 
205 Ulvenhout 
206 Valkenswaard 

β 



207 Veghel 
208 Veldhoven 
209 Vessem 
210 Vinkei 
211 Vleut 
212 Vlierden 
213 Vlijmen 
214 Volkei 
215 Vorstenbosch 
216 Vrijhoeve-

Capelle 
217 Vught 

218 Waalre 
219 Waalwijk 
220 Wagenberg 
221 Wanrooi 
222 Waspik 
223 Werkendam 
224 Wernhout 
225 Westerhoven 
226 Wijk 
227 Willemstad 
228 Wintelre 
229 Woensdrecht 

230 Woensel 
231 Woudrichem 
232 Wouw 
233 Zeeland 
234 Zeelst 
235 Zegge 
236 Zevenbergen 
237 Zevenbergsche-

Hoek 
238 Zijtaart 
239 Zundert. 

§ 5 . P h o n e t i s c h e T e e k e n s . 

Lang heb ik geaarzeld alvorens tot de keuze van een bepaald pho
netisch schrift over te gaan. Rijkdom aan systemen was er volop, 
maar geen hunner leek mij voor mijn doel geschikt. 

Het lag n.l. niet in mijn bedoeling alleen voor vakgenooten te schrij
ven, maar dit werk hoopte ook iets te brengen aan al die intellec-
tueelen - niet-linguisten die belang stellen in Noord-Brabant. Doch dan 
moest er ook in de transscriptie met him belangen rekening worden 
gehouden en moesten wij voorkomen dat zij, afgeschrikt door den vloed 
van ongewone phonetische teekens, dit werk zouden terzijde leggen. 
Daarom heb ik mij met mijn transscriptieteekens zoo dicht mogelijk bij 
de spelling van het A.B. aangesloten. 

De grondregel is zuiver phonetisch : voor eiken klank een afzonder
lijk doch ook maar één teeken. Hierop komen echter, voortvloeiend uit 
de vermelde doelstelling, twee uitzonderingen voor : 

Io Hoewel één teeken nooit twee of meer verschillende klanken 
kan aangeven, heb ik, om bij het A. B. aan te sluiten, vaak aan een 
verbinding van meerdere teekens een nieuwe klankwaarde toegekend : 
zoo s taat oe voor de vocaal van roet en niet voor o + e, aa voor de 
vocaal van zaak en niet voor dubbele a, enz. 

2° Omdat de spelling van het A.B. steeds na de korte of gedekte 
vocalen in open lettergreep de consonant verdubbelt zullen wij om het 
lezen te vergemakkelijken dit ook doen. Waar wij dus bijv. schrijven 
bak, zat, baas en waatar moesten wij volgens onzen hoofdregel voor ned. 
na t te r en bakker : natar en Ьакэг schrijven. Ben niet-linguist zou 
dan de a echter allicht als volkomen klank (aa) lezen, en om dat te 
voorkomen schrijven wij : nat tar en bakkar. 

De teekens zijn : 
a a de vocaal die gehoord wordt in ned. baas. 

oo „ 
eu „ 
ее „ 

ook. 
neus. 
geen. 
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oe de vocaal die gehoord wordt in ned. roet. 
uu „ 
ie „ 
öë „ 
ûû „ 
ië „ 

minuut. 
diep. 
boer. 
muur. 
dier. 

oa en ao geven de donker-gekleurde uitspraak van Ned. aa in 
sommige Ned. dialecten aan: oa duidt een nog donkerder klank aan 
dan ao. 

ou de vocaal die gehoord wordt in ned. hout. 
ui „ „ „ „ „ „ „ muis. 
Ц ti »ι »ι if i i i l i l T I J K . 

Wat oe ie, uu, öë, ïë, üü betreft : het is bekend dat oe, ie, uu in 
het A.B. altijd kort zijn behalve voor r. In het N.Br. is het evenwel 
totaal anders gesteld. Een enkele maal schrijf ik dus ook wel öë, Ië, uu 
i. ρ .ν. oe, ie, uu om duidelijker het contrast met öë, ïë, üü te doen 
uitkomen. Waar men in N.Br. deze drie vocalen vóór de r lang uit
spreekt gebeurt het dan ook meermalen dat ik gewoonweg oe, ie, 
uu schrijf. 

éê, ôô, êû zijn de teekens voor de onechte of zwevende diphtongen. 
Naast de echte tweeklanken immers, wier bijkomstig element altijd 

meer gesloten is dan het hoofdelement en van nature minder „Schall
stärke" heeft, bestaan er ook — en o.a. in N. Br. — onechte of zwe
vende diphtongen waarvan het eerste en beklemtoonde element 
meer gesloten is dan het bijkomstige en slechts kunstmatig „schall
stärker" wordt 'J. 

êê bestaat uit een hoofdbeklemtoonde soort van i, ie, ie-kleurige 
ее of ее, gevolgd door een zwak- of onbetoonde э of a. 

ôô bestaat uit een hoofdbeklemtoonde soort van o, oe, oe-kleurige 
oo of oo, gevolgd door een zwak- of onbetoonde э of a. 

êû bestaat uit een hoofdbeklemtoonde soort van u, uu, uu-kleurige 
eu of eu, gevolgd door een zwak- of onbetoonde э of a. 

Blijkens deze definities worden zij in de verschillende dialecten dus 
met groóte onderlinge verschillen gevormd. In de omgeving van Zee
land, in С en Bu is het eerste element bijv. heel sterk gesloten2), in 
het noordwesten van K, op de grens van T, vervalt het naslagje bijna 
totaal. 

Qm aan te geven dat een volkomen vocaal kort wordt uitgesproken, 
schrijven wij boog jes boven de vocaalteekens. 

a de vocaal die gehoord wordt in ned. pak. 
é „ „ „ „ „ „ dial. bed. 
è 
ó 
ò 

hgd. Männer, 
ned. stom. 

„ hol. 

1) Cfr. L. Süttcriin Die Lehre von der LautMldunK Leipzig 1908. 142. 
2) Cfr. Brabantius О. V I 85, 86, 164, 165, 166, 168, II 164, 165 
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ù de vocaal die gehoord wordt in ned. dun. 
ù , „ „ „ hgd. Götter. 
i „ „ „ „ „ „ ned. schip. 
9 ii il ι» и il li w Qe. 

Wij onderscheiden dus resp. é en è, ó en ò, ú en ù, telkens n.l. een 
meer gesloten en een meer open vocaal. 

Aangezien ons materiaal echter gedeeltelijk uit schriftelijke ge
gevens bestaat, is het vaak lastig uit te maken welke vocaalkleur bij 
de e, o of u bedoeld is. Wij schrijven dan gewoonweg e, o of u, waar
door de aangifte weliswaar vager wordt doch tenminste vrij blijft van 
fouten. 

Het gebruik dezer teekens — met weglating der accenten — op de 
kaarten is bovendien een groot gemak wanneer wij ons niet durven 
uit te laten over de juiste klankwaarde in een grooter gebied. Dan be
houden wij door het accentteeken weg te laten ons eenige speling voor. 

Als de onvolkomen vocalen gerekt voorkomen geeft men dit aan 
door er een streepje boven te plaatsen, bijv. : pïn, körst. 

χ, χ en χ duiden aan dat wij ons over den aard van de vocaal niet 
nader uitlaten ; alleen geven χ en χ aan dat er althans een korte, resp. 
een lange vocaal bedoeld wordt. 

Een accent of komma rechts boven een vocaal duidt op mouilleering. 
j en w geven dezelfde klanken aan als die letterteekens in het 

A. B. en worden gebruikt om het tweede lid van diphtongen te vormen, 
bijv. -ooj en aaw. 

De teekens voor de consonanten zijn : p, t, k, b, d, G ( = g van hgd. 
gut), f, s, eh, ν, ζ, g, 1, m, η, г, h ; ng geeft den ng-klank in A. В. 
„zingen" aan. 

§ 6. De in dit werk opgenomen kaartjes spreken voor zich zelf 
en hun gebruik vergt hier geen nadere verklaring. Alleen dient opge
merkt dat wanneer een isoglosse over een plaatsnaam heenloopt dit 
wil zeggen dat in die plaats de vormen die aan beide zijden van de 
isoglosse worden opgegeven, voorkomen. Voorts wete men dat de 
Isoglossen n a u w k e u r i g geteekend zijn. Om dus te controleeren of 
een plaats al dan niet een bepaalden vorm heeft kan men van de toe
gevoegde doorzichtige blaadjes gebruik maken. 

§ 7. In onze lijst van voornaamste afkortingen vermeldden wij 
ook de afkortingen voor de dialectgroepen. wy geven deze omdat wij 
bij de beschrijving van al onze kaarten steeds met die benamingen 
werken. In zekeren zin is dat vooruitloopen op de conclusies uit het slot
hoofdstuk. Maar in elk geval hebben wij het recht die conclusies nu 
reeds als werkhypothese te aanvaarden en dan zijn die namen een 
groot gemak bij de beschrijving. 

Korte omschrijving van hun geographische beteekenis : 
C(u) of Cuyksch : het dialect gesproken in het oude Land van Cuyk 
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en de Baronie van Boxmeer zooals die landen staan aangegeven 
op krt. 112. 

Bu of Budelsch : het dialect van Budel, Soerendonk en Maarheeze. 
W of Westhoeksch : het dialect van Willemstad, Klundert, Fij naart 

(en Heiningen) en Dinteloord. 
Mz of Markiezaatsch : het dialect gesproken ongeveer in het oude 

Markiezaat van Bergen-op-Zoom (cfr. krt. 112.). 
В of Baroniesch : het dialect gesproken ongeveer in de oude Baronie 

van Breda (cfr. krt. 112). 
Ρ of Peellandsch : het dialect uit den meest zuidoostelij ken hoek 

van N.Br. 
NM of Noordmeierijsch : het dialect dat daarboven aansluit en door

loopt tot op eenlgen afstand van de Maas. 
К of Kempenlandsch : het dialect gesproken in de Noordbrabant-

sche Kempen. 
Η of Hollandsch-Brabantsch : het dialect gesproken in het oude 

Hollandsche deel van N. Br. — voorzoover het ligt ten oosten 
van Geertruidenberg. 

Τ of Tilburgsch : het dialect uit M.N.Br, (bezuiden de Langstraat). 
Ml of Maaslandsch : het dialect langs de Maas vanaf Den Bosch 

tot Grave. 
Hoe al die dialecten door isoglossengordels omsloten worden toont 

krt. 111. 
De grenzen der dialectgroepen zijn vaag. 

§ 8. Zeer stellig zal op dit boek de critiek uitgeoefend worden 
dat het zich aandient als N o o r d brabantsche Dialectgeographie. Er 
zijn er die al schrikken wanneer ze hooren dat men N o o r d -
Brabant op zich beschouwt. Mijn kaarten waarop u i t s l u i t e n d en 
g e h e e l het huidige staatkundige Noord-Brabant onderzocht blijkt 
zal in hun oogen een Vitium originis aankleven. Waarom immers 
„Hollandsche" dialecten als van Fijnaart en Willemstad behandeld en 
waarom de verschijnselen niet verder onderzocht in de Antwerpsche en 
Limburgsche Kempen ? 

Het lijkt strijdlustig zich reeds te willen verdedigen tegen critici 
die nog komen moeten. Maar al moge de verdediging zelf van strijd
lust getuigen, de verwachting dat bepaalde critiek zal komen is er 
niet minder stellig om. Sommigen immers zullen zeker meenen dat de 
begrenzing van mijn arbeidsveld op staatkundigen grondslag niet we
tenschappelijk verantwoord en ouderwetsch is. 

Gaarne erken ik de hechte banden die de geschiedenis geslagen 
heeft tusschen het noordelijke en het zuidelijke deel van Brabant. Efen 
dialectgeographie van héél Brabant zou buitengewoon interessant 
zijn, al was het alleen maar voor de verruiming van het inzicht in 
allerlei invloedssferen. Maar daarmee zou mijn taak meer dan ver
dubbeld zyn. Ik moest me beperken, en als Noord-Nederlander lag het 
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minder op mijn weg en in mijn vermogen — gezien relaties en on
kosten — een enquête in Zuid-Nederland te houden. Het zou natuur
lijk heel goed uitvoerbaar geweest zijn uit e n k e l e Zuidned. plaatsen 
systematisch materiaal te verzamelen, maar hierdoor zou er een on
prettige disharmonie tussen de volledigheid in het noorden en moge
lijke onvolledigheid in het zuiden ontstaan zijn. Voor N.Br. heb ik 
239 plaatsen systematisch onderzocht waardoor het net zoo dicht is dat 
er op de kaarten praktisch geen enkele vorm tusschen de mazen kon 
doorglippen. In Belgisch-Brabant zou voor mij als Noord-Nederlandei 
zóó-iets in de verste verte niet mogelijk zijn. ') 

Dat Ik mij overigens ook naar het oosten, noorden en westen 
strikt aan de provinciale grenzen hield is eveneens om organisatori
sche redenen. De hoop n.l. dat men na de verschijning van dit werk 
kan zeggen dat héél N. Brabant op al de in dit boek uitvoerig behan
delde quaesties afgezocht is. Een even nauwgezet en volledig onder
zoek buiten de provinciegrenzen zou echter weer enorm veel tijd 
gevraagd hebben. 

Tenslotte moet toch het heele Ned. taalgebied afgezocht worden en 
moet men die taak in (locale) mooten verdeelen. Waar de dialectgren-
zen precies loopen is, behoudens enkele gevallen (bijv. de grens van het 
Friesch, die tusschen het Zeeuwsch en Zuid-Hollandsch), lang niet 
altijd overzeker. Daarom is het beter — met uitzondering misschien 
van die weinige bedoelde gevallen — zich bij het verdeelen van de taak 
naar aardrijkskundige of staatkundige grenzen te richten. Nadeel kan 
ik hierin bezwaarlijk zien. Integendeel, zoo zullen er zich nog minder 
Isoglossen aan onzen blik kunnen onttrekken ! 

HOOFDSTUK I. KLINKERS, TWEEKLANKEN, MEDEKLINKERS. 

§ 9. w g e r m. a. 
D a t . Cfr. Krt. 2. 

da : W, Mz, В (behalve oostelijk stuk), H (ged.), Maashees, 
de : Rest. 
Beide vormen gaan terug op thata. In O.- en M.-Brab. is er dus 

palatalisatie, vooral uitgelokt door de dubbele dentaal. Cfr. § 51. 

§ 10. M a r k t . Cfr. Krt. 3. 
mart : W, B, Mz, + enkele eilandjes o.a. Vlijmen, Sterksel. 
mercht : P. (vooral 't oosten), 
mjercht : Tongelre. 
merrette, merrat : Budel. 
mêrat : Soerendonk. 

1) „Politieke grenzen kunt (ce ontkennen, ze a(Jn er niettemin; en ze oefenen hun invloed uit. En 
„Juist in de laatste ttjd zijn er zoveel banden, die Noord en Zuid aan elkaar verbonden, losser (fewor-
„den en verbroken". Brief uit de Antwerpse Kempen Inleiding van de Redactie. Brabantla Nostra 1109. 
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merrat : Haps, Beers. 
mërt : Maashees. 
mert : Rest, Uilecoten, Castelre. 
Over cht cfr. § 90. Over de vormen in en rond Bu cfr. Van Ginne-

ken Ras en Taal § 21—23. 
Van der Meer § 6 A2 wil de e-vormen op het Lat. mercatus, de a 

op rom. vormen laten teruggaan. Persoonlijk leid ik liever al die 
vormen (evenals ohd., os. markât, oe.marcet) van romaansche vormen 
(met a) af. 

Het is immers bekend dat de Brab. dialecten de a voor r + he-
terorgane consonant palataliseeren. Dit is dan ook ЬЦ dit woord in O. 
N. Br. geschied ; maar niet in W. N. Br. waar de a bleef. Oorzaak hier
van kan zijn dat in W. N. Br. de gutturaal eerder verdwenen is dan in 

Kaart 3 Markt. 

O. N. Br. (men denke aan Ρ mercht) zoodat men in W. N. Br. al vroeg 
г + dentaal kreeg waarvoor die palataliseering niet optreedt. 

Het is echter ook mogelijk dat „mart" een Hollandsch leenwoord is 
(bij dit soort woorden heel begrijpelijk !) Heeroma geeft voor de 
M. E. ook al in W. N. Br. (Breda, Geertruidenberg, Steenbergen) merct. 
Dat thans die e er weer geheel verdwenen is, zou, als de schrijfwijze 
in deze 3 steden juist en algemeen is, dus Hollandsche invloed zijn. 
Of is het Antwerpsche invloed ? Daar is 't immers ook : mart. 

Cfr. Heeroma 17, 23, 24 ; krt. 8. 

§ 11. a v ó ó r ld, l t . 
Alleen in Cu is de 1 in deze verbinding nog plaatselijk bewaard, 

overigens is zij met de vocaal tot een diphtong versmolten. Globaal 
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genomen in het oosten tot een a-kleurige, in het westen tot een o-
kleurige, terwijl in een westelijk deel van Ρ later palatallsatie optrad. 
Goede voorbeelden heb ik niet in kaart kunnen brengen. Houden im
mers kent overgang van intervoc. d in w, terwijl bij koud ook in bijna 
heel N.Br. de t afgevallen is (analogie naar de verbogen vormen). 

Kaart 4 Houden. 

H o u d e n . Cfr. Krt. 4. 
haalda : Maashees. 
(h)ouwa : W, B, Mz, Η (gedeelten), Grave, Helenaveen. 
howwa : Baarle-Nassau. 
hëwa : Woensel, Tongelre, Nunen. 
hawwa : Maashees, Soerendonk. 
haawa : Castelre + Rest. 

K o u d (praedicatief in : het is koud). Cfr. Krt. 5. 
kalt, kaalt : С (grootendeels). 
kouw : В (zuiden), Helenaveen. 
kout : W, Mz, В (noorden), H, Grave, Gassel, Castelre. 
kawt : Cuyk. 
kaawt : Bu (ged.), Τ (noordoost), Boxmeer. 
kaaw : Ml, NM, Ρ (ged.), Κ, Τ, (ged.). 
kêw : Ρ (west.). 
kùw : Aalst. 
Opm. In attributief gebruik (het is 'n koude wind, winter) kaawa : 

Alem, Loonsch Hoekje, Drongelen, Tweede Straatje (toevallige op
gaven). 
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§ 12. w g e r m . a i e n a u , 1 ) (inzooverre er geen verkorting 
optreedt). 

Haar ontwikkeling is nog amper onderzocht. Alleen teekent zich 
duideiyk Ρ af. Want terwyi in de rest van N.Br. ее, resp. oo ; ë, ï, 
resp. ö ; jee, jêê, resp. woo, wôô ; êê resp. ôô voorkomen, kent alléén 
Ρ dalende tweeklanken : у, уэ, eja, ëja, resp. ou, oua, owa, öwa ( en in 
umlautsgevallen ui, uia, oi, oia, tegenover eu, û, êû, jfiû in de Rest). 

Cf г. Krt. 111. 

Kaart 5 Koud. 

§ 13. w g e r m . a u j . 
S t r o o i e n (n.l. de koeien strooien). Cfr. Krt. 36. 

j-diphtongen : W, B, Mz, H, T, Ml, К (west), rond Eindhoven, He-
lenaveen. 

w-diphtongen : Rest. 
Westeiyke vormen zijn : strooja, strooja, stroaja, straoja, strwooja, 

enz. ; oostelyke vormen zyn : strouwa, straawa, strewwa, stroawa, 
struuawa, enz. Beide vormen zyn in oorsprong één en komen uit een 
germ, stam * strauj- (Cfr. byv. got. straujan). Welnu, in de vormen 
met lettergreep-scheiding strau-j (byv. straujan) ontstond een j -
diphtong, in die met stra-wi (Cfr. got. strawida) ontstond 'n w-
diphtong. 2) 

Br waren in O. N. Br. enkele plaatsen die beide typen opgaven, 
en daarby kreeg ik dan de volgende specificaties : Asten : strojja, 
doch : da koej ströwa ; Gemonde : strooja, doch straawa van vee; Ros-

1) Steekwoorden: been, sloot, stooten. 2) Cfr. Schünfcld 3e <lr. 60-62; Franck-Van Wijk 2c dr. 701-
706. Aldaar ook meerdere voorbeelden als gool-gouw, hool-шпі. houwe, tuolen-touwon, enz. 
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malen : ströja (bij feesten), straawa (van vee) ; Tongelre : strooja 
(gewoon), stroawg van koeien; Zij taart : stroaja van bloemen, 
strouwa (van stroo). Dus Is in het oosten de w-diphtong vaak (of 
steeds ?) alleen bij die speciale beteekenis van : stroo gooien voor het 
vee in gebruik. In het westen bezigt men ook dan echter steeds de 
J-diphtong. 

§ 14. a + u m l a u t s f a c t o r i n g e s l o t e n l e t t e r g r e e p . 
Zie hierover Hfdst. II. 
Alleen wijzen wij op het volgende : vooral in het midden van 

N. Br. en langs de Maas is de uit a + umlautsfactor ontstane é vaak 
in i overgegaan. 

gesp : cfr. krt. 41 en § 18 ; zetten : zitta o.a. St. Joachimsmoer ; 
hebben : hibba o.a. Raamsdonksveer, 's Gravenmoer ; denken : dinka 
o.a. Rijkevoort, Beers, Grave, 's Gravenmoer ; zwemmen : zwimma o.a. 
's Gravenmoer ; brengen : bringa o.a. 's Gravenmoer ; bed : bit Goirle; 
mensch : mins, meens in het Land van Cuyk en het Land van Raven-
stein ') (bijv. Beers), Goirle, Rijsbergen, Dussen (mlëns), Lithoyen, 
Nuland, St. Michielsgestel, Engelen ; trechter : triftar, Gastel, Stand-
daarbuiten, Langeweg ; hemd : him(t) in Bu (Soerendonk, Budel, 
Maarheeze) en H (bijv. Drunen, Vlijmen, Heesbeen, Doeveren, Hedik-
huizen, Meeuwen, Drongelen, Dussen, Elshout, Hank, Raamsdonksveer, 
Alem) + Overloon + Den Düngen ; imtrok in Woensel. 2) 

§ 15. w g e r m . a in o p e n l e t t e r g r e e p (later gerekt en 
lang gebleven, zonder umlautsfactor). 

Io vóór dentalen (t, j < d, s, z, r, 1, n) 
aa : C, Ρ (oostel. strook). 
ao, oa : Rest. 
Deze indeeling is gemaakt op grond van het mij door den heer 

A. van Gerwen verschaft materiaal. 
Opm. Mijn indruk Is dat in het ao-oa-gebied het oosten meer oa, 

het westen meer ao heeft 3). In Asten is de uitspraak der aa wel lich
telijk gekleurd maar toch heel duidelijk te onderscheiden van de ao 
< ä. 

2° in andere positie 
aa : C, P, NM, Ml, Bu, Sleeuwijk, Bergen-op-Zoom. 
ao, oa : Rest + eilanden. 
Opm. Weerom heb ik den indruk dat in het ao-oa-gebied het oosten 

meer oa, het westen meer ao heeft. Willemstad : vrijwel zuiver aa ; 
Bergen-op-Zoom (meeste opgaven) : aa. De grens tusschen het aa- en 

1) Cfr. Brabantius O. V. II 163. 
2) Ook enkele oude e's en i's (voorn] die welke ook gaarne nis k verschijnen) ontwikkelden i. 

knecht: knieht alleen in Raamsdonksveer; helpen : hilpo, Elshout; ik hen : ik bin, Raamsdonksveer; 
zes: zis, Alphen, Gilze, Goirle, Hultcn, Rijen, Molensehot; nest: niat, Alphen, Gilze, Goirle, Hultcn, Rijen, 
ilcilenschot. 

:i) Voor Sleeuwijk, Bergen-op-Zoom en VVillemstiid had ik Reen mat. Ik veronderstel dat deze plaat
sen zieh juist zullen gedragen als by gerekte a voor niet-dentalen. 
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ao-gebied is zeer onvast. Verschillende dorpen met aa neigen al naar 
ao. Vb. : maken. Cfr. Krt. 6. 

Kaart β Maken, sloot, smal, broek. 

Deze Isoglosse toont een grillig verloop. Op onze kaart Is ze naar 
eigen materiaal geteekend. De heer A. v. Gerwen liet mij zijn O.Br. 
mat. inzien en daar vond ik vrijwel dezelfde verdeeling van aa en ao. 
Ook bij hem hadden bijv. nog Boxtel, Schijndel en Gerwen aa (ech
ter aa in tegenstelling met mijn mat. : Liempde, Olland, St. Oeden-
rode en Woensel — naast ao — ' ) . De grens is dus vaag en de waarde 
van den klank lastig te bepalen. Dit is ook wel het geval in Bakel, 
Milheeze, Deurne, Vlierden, Liessel, immers Bakel, Deurne en Vlierden 
hebben bij Van Gerwen : aa (Liessel en Milheeze : geen opgave). En 
in Asten dat ik als aa gaf is de aa toch wat gekleurd. 

Duidelijk zit er in het O. Br. aa-gebied een ao-wlg ingedrongen. 
Immers Lieshout, Mierlo, Veghel en Zijtaart gaven zoowel bij Van 
Gerwen als bij mij ao. En bij Van Gerwen ook Boekei en Gemert 
(naast aa). Alleen Aarle-Rixtel gaf bij Van Gerwen weer aa. 

Conclusie : de grens ao/aa is heel vaag. In het Z. O. is de aa sterk 
ao-kleurig en dus lastig te identificeeren. In het aa-gebied zit duide
lijk een ao-wlg. 

§ 16. w g e r m . e. 
w g e r m . e v ó ó r r + l a b i a a l of v e l a a r . 2) 
a, ä, aa : deelen van W. N. Br. 
e, ë : Rest. 

1) Gassel in Van Qerwens mat. : aa. 2) Cfr. N. van Wflk Nlet-gerekte a, e, vuòr г + koneonant. 
Ts. 30, 81 vlgg. ; J. van Glnneken Taalkaart : erwt O. T. III 30. 
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Voorbeelden : 
b e r g : barch : Zevenbergen, Stampersgat, Wouw ; baarch : Etten, 

Oudenbosch, Roosendaal, Leur, Rijsbergen, Zundert, Oud-Gastel, 
Wouw, Sprundel, (Beek echter : bërsch), Hulbergen, Rucphen, Bos-
schenhoofd, Heerle, Dlnteloord (soms), Stampersgat. 

w e r k : zie onder. 
Eten kaart hiervoor ontbreekt. Wel Is er een kaart „werken" maar 

dan Is de wgerm. vocaal 1. 

w e r k e n . Cfr. Krt. 7. 
a, aa : Mz, В (westelijk deel). 
e, ê : Rest. 
Babilonenbroek twijfelt tusschen werks en warka. 
Het substantief „werk" (wgm. e) heeft de a-aa nog op grooter ter

rein : Sprundel, (Zundert), Gastel en Stampersgat : werka, doch at 
wark, waark. In Bitten is de aa bij werk frequenter dan bij werken. 
Men zegt er ook swardochs ('s werkendaags). 

Kaart 7 Werken, regenen, beduitje, drempel. 

Opm. wgerm. a voor r + lab. of vel. is In O.Br. in het algemeen è 
of ê geworden. Maar in W. Br. is hier en daar de a-aa-kleur gebleven. 

erwt : vormen met a alleen in deelen van W. N. Br. Cfr. J. van Gln-
neken O. T. III 30-31. 

varken : еггэкэ in W, Mz. (noorden), В (grootendeels) doch var-
гэкэ in Mz (grootendeels), В (zuidwesten). 

Alleen mat. voor W. N. Br. Van Ginneken-Endepols Regenboogkleu
ren 2. 39. 
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§ 17. T e e r (pek). Cf г. Krt. 8. 
taars, taors, taar, taor : NM, Ρ, Bu, К, Τ (oostel.), Mz (ged.), В 

(Z.W.), Glessen. 
tar : C, MI (ged.), grens van Η en T, eilanden rond Roosendaal, 

Helenaveen. 
teer, têêr : breede strook van Den Bosch tot Bergen-op-Zoom langs 

de provinciale grens. 
tèr : Τ (ged.), В (ged.), Mz (ged.), Sleeuwijk, Heusden, Ml (ged.). 
Soms werd pek opgegeven. Dit werd op de kaart weggelaten. 
Voor den ausi, (r of rs) cfr. § 61. 

Kaart 8 Teer. 

De geschiedenis van de vocaal is duister. De germ, grondvormen 
zijn: * terwa-, *terwô(n)-, *terwiô(n)-. Hierop gaan teer, têêr en tër 
terug. Doch daarnaast bestaan er a-, aa- en ao-vormen, ook in an
dere dialecten : Veluwe, Bommelerwaard, Antwerpen, Limburg (bijv. 
Heerlen,, Valkenburg), Neder-Betuwe, Friesland, Tongeren, Hasselt. 
Deze a-klank komt ook al vroeg voor : bij Kiliaen (tarre), in het oe. 
(tara). 

Franck-Van Wijk meent dat die a - vormen ook uit de e moeten 
komen. Trouwens bij Hasseltsch târ merkten Grootaers - Grauls even
eens op dat vaker in het Hasseltsch a en ë voor rr samenvielen tot ä 
(zooals e > a werd voor r + dentaal) : mnl. carra > kär (kar), ohd. 
sterro > star (ster), ohd. vërro > var (ver), ohd. skërren > schara 
(scharrelen). 

De aa-, a-, ao-vormen worden in N. Br. langzamerhand verdrongen 
door de è, ее, en êê. Hoeufft bijv. vermeldde reeds voor Breda dat het 
w.w. er „taren, taeren" was, maar het z.n.w. nog tar. 
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§ 18. O e s p . Cfr. Krt. 41. 

Voor de ps-sp-metathese cfr. § 82. 
Voor den Cuykschen vorm gespal cfr. § 175. Elders is de vorm gxsp of 

gxps. 
De vocaal is : 
i, êê of é : rond Tilburg. 
aa : Leende, Heeze, Soerendonk, Budel. 
а : soms in NM (zuidel.), P, K. 
ê : Leende, Heeze, Soerendonk. 
e : Rest. 
We onderscheiden dus (afgezien van rekkingen) e, i en a. Ook reeds 

in het mnl. : ghespe, ghlspe, gaspe. De verhoudingen zijn hier wat het 
vocalisme betreft evenmin duidelijk. Franck-Van Wijk vermoedt dat 
deze mnl. woorden tot grondvorm hebben : *gapsô(n)- en den conta-
minatievorm *gipsô(n)- > * gepsò(n)-. Toch geloof ik niet dat ons 
M. Brab. i, êê, é op oudgerm. 1 terug hoeft te gaan. Cfr. § 14. 

§ 19. W g e г m. e o. (ontstaan uit ogerm. eu als re in de vol
gende silbe géén i, J, u stond). 

Deze diphtong werd in de meeste N. Brab. dialecten een ie-achtige 
klank (ie, lë, iej, іеэ). Alleen in enkele dorpen ten zuidwesten van 
Eindhoven, Geldrop en Bu komt een ee-achtige klank voor. In deze 
laatste gebieden ondervindt men veel moeilijkheden als men den klank 
juist wil omschrijven en de isoglosse wil trekken. Frings-Van G-inne-
ken (Zur Geschichte des Niederfränkischen in Limburg, Zs. f. d. Ma. 
1919 97-208) nemen Bu bij het ее- en overig N.Br. bij het ie-gebied. 
Terecht zegt G. Koeke (N. Taalg. 15, 30-42) dat het trekken van deze 
grens wat gevaarlijk Is t.g.v. de o v e r g a n g s k l a n k e n . 

Onze gegevens over den ee-klank i.p.v. ie zijn : 
Veldhoven1): veejl (viel), reem (riem), zeek, deep, leef, breef, 

geeieta, heel, scheeto. 
Meerveldhoven : zeek (ziek), reem (riem), doch : hij viel, lemant. 
Maarheeze : zeek, plazeer. 
Soerendonk : eeniat (iemand), doch : riem. 
Budel : geeta (mat. Willems). 
Geldrop : heejl (hiel), deejp, reejm, doch plaziejr. 
Voor г vonden wij dlphtongeering in Geldrop : vëêrj, vartëëjr, hejr, 

bi-jr (Van Ginneken Handb. I 2 194-196 ; O. V. II 164). Is dit verschijn
sel ook verder bekend ? 

De ontwikkeling in auslaut blijft buiten onze beschouwing. 

Het eenige voorbeeld waarvoor ons mat. door heel N. Br. ten dienste 
staat Is : 

1) In Veldhoven iraf men In het algemeen op: de Ie ie een klank tueaehen ie en ее in. 
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g i e t e n . Cfr. Krt. 9. 
De grenzen tusschen de verschillende vormen zijn zeer onzeker. Wij 

zien daarom hier van nauwkeurige aangifte af. 
Het kaartbeeld vertoont parallellisme met dat van bloed. Cfr. 

Krt. 26. 

Kaart 9 Gieten. 

§ 20. W i e d e n . Cfr. Krt. 10. 
wieja : W, B. Mz, К (zuidwest), + enkele eilandjes. 
wij ja, wêja (zelden waaja, wajja) : H, Ml, С (noorden), NM, Τ, К 

(noorden). 
weeja : С (midden). 
wejja : Castelre. 
Andere woordtypen : Cfr. Krt. 10. 
B t y m . Os. wiodôn, ags. wêodian. Hieruit is de westelijke vorm 

wieja normaal ontwikkeld. De vormen wij ja, wèja, weeja en wejja 
staan echter geïsoleerd. Wijja (waaruit wèja , weeja en wejja komen) 
moet een diphtongeering van wieja zijn. 

Deze zonderlinge diphtongeering van ie uit oude io staat niet al
leen : Oud-Beierland (§ 23) : dij (onl. thio), lij (os. hleo), wijja (ned 
wieden) ; Bommelerwaard (§ 38) : wija (wieden), dij (oe. thêoh) ; 
Tilligte (§ 286) : wajn (= wieden) ; A.B. bij (< *biô). Cfr. verder in 
O. N. Br. Liessel (waarin „lies") dat uitgesproken wordt lijssal, en 
in Someren tijt i.p.v. tiet (lokroep voor kippen). Cfr. § 148. 

De etymologische oorzaak waarom juist dit woord diphtongeerde 
ontgaat mij. Waarschijnlijk h€eft de uit d ontstane j meegeholpen 
(hiaatdiphtongeering !). 
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Brabantlus ziet er Iets anders In dan de gewone diphtongeerlng ; 
hii zegt „weien ( = ) wieden. Wieden werd wiejen, dit ... (werd) even
als elke ie vóór vocaal wiijen ; de onvolk. 1 ging vervolgens over in 
onvolkomen è." Aangezien het Zeelandsch echter ook zei (zijde), 
snèie (snijden) enz. kent, lijkt het mij waarschijnlijker dat wèie daar 
ook op wije als gewone diphtongeeringsvorm van wiej9 teruggaat. 

Kaart 10 Wieden. 

§ 21. w g e r m . e In o p e n l e t t e r g r e e p . 
Doorgaans werd deze in héél N.Br. gerekt. Voor de gevallen met 

korte vocaal cfr. Hfdst. Ш. 
Het resultaat van deze rekking is bij de verschillende woorden 

onderling sterk afwijkend. Soms zou men dat willen toeschrijven aan 
het al of niet er naast voorkomen van vormen met i, maar geven, 
meel en spreken missen alle drie de i en toch verschilt hun kaart-
beeld onderling zeer veel ; dus dat kan de oorzaak bezwaarlijk zijn. 

g e v e n . Cfr. Krt. 11. ') 
gëva : Cr P, Bu, K, P, NM (zuiden), Kaatsheuvel, Geffen, Nistelrode. 
g(j)ëva : Bladel. 
gjivva + gëva : Strijp (bij Eindhoven), 
gie - ее э + gëva : Woensel. 
givva : Oir schot (?), Eindhoven (+ gëva). 
geeva :Heeze, Sterksel, Gemert, Rest. 

De ее van geeva Is meestal monophtongisch. In de noordelijke 
streek volgt er wel een zwakke j op. 

1) Tot mijn spijt is mi¡n mat voor dit voord In Τ zeer beperkt. Mtyn gegevene voor С zijn Iets 
onzeker. 
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s p r e k e n . Cfr. Krt. 12. ') 
зргеекэ : W, B, Mz, rond Tilburg, stukjes In H. 
sprêêka : Alem, Zeelst, Sterksel. 
sprêêks (met zeer open ее) : stukken van Ml en NM en K. 
5ргЦ(э)кэ : Ρ (ged.). 
sprëks : Rest van O.- en M. N. Br. 
sprekka : Gassel, Mill. 
Heb ë-gebied reikt dus veel westelijker dan bij geven. 

Kaart 12 Spreken. 
1) Soms werd er een ander woordtype opgegeven: praten Om dan toch het Rewenechtc rceultaat te 

krijgen vroeg ik dan naar zinnetjea als : zou Ik den boer eena kunnen apreken, de dokter was niet te 
spreken, enz. 
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Bij de nu volgende kaarten komt de ë nog westelijker voor : 

l e v e r . Cfr. Krt. 13 en Ant. Weijnen E.V. ІП 20-21. 
ее : W, Mz, В (noordwesten), NM (grootste deel), Ml (ged.), Τ 

(ged.), К (ged.), Helenaveen, Heusden, Werkendam, Woudrichem. 
êê : Etten, Alem. 
ij : Ρ (ged.), Hoogerheide, St.-Joachimsmoer. 
ë : Rest. 
Paragogische t in W en deel van Mz. Cfr. genoemd artikel. 

Kaart 13 Lever. 

p e e r . Cfr. Krt. 14. 
ее, êê : W, Mz (ged.), В (ged.), Τ (ged.), NM (ged.), Qassel, As

ten, Reusel. 
ij : Ρ (ged.), Reusel. 
ejja : Geldrop. 
ë (э) : Rest. 
Het 'voorkomen van êê hier en daar 1. p. v. ее Is wel een gevolg 

van de r. 
Groóte overeenstemming dus met de kaart van lever. Het ontbre

ken op „peer" van enkele kleinere eilandjes die op andere kaarten 
voorkomen Is wel gedeeltelijk hieraan toe te schrijven dat ik peer 
niet op alle plaatsen heb afgevraagd. 

m e e l . Cfr. J. van Ginneken Ras en Taal O. T. IV 129 vlgg. + krt. 
meel : W, Mz (grootendeels), В (noordwesten). 
mJjl : stukken van O. N.Br. 
mêl : Rest. 
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Groóte overeenkomst met de kaarten van lever en peer. Afwijkingen 
zijn wel grootendeels een gevolg van het feit dat Van Ginnekens 
vraagplaatsen minder talrijk waren. 

Kaart 14 Peer. 

§ 22. De hoofdquaestie op de kaarten van § 21 Is of er een ee-achtige 
of een ë-achtige ') klank ontstaan is. En dan blijkt dat groóte gebie
den in het N. O. constant een open ее ontwikkelen, terwijl overigens 
O.N.Br, ë (+ daaruit gediphtongeerde vormen), doch W.N.Br, ее 
heeft. Dit zal wel samenhangen met een tijdsverschil in de rekking. 
Het westen van N. Br. sluit dan aan bij het west-Nederlandsch waar al 
rond 1000 rekking plaats had. Het oosten sluit dan aan bij het hoog-
duitsch, waar pas circa 1500 gerekt werd. Deze kaartjes gevoegd bij de 
rekkingskaarten uit Hfdst. ΙΠ wyzen er dus op dat wij voor het oost-
Nederlandsch een late (tusschen 1000 en 1500 liggende), halve, de 
e-klank behoudende rekking moeten aanvaarden. 

§ 23. w g e r m . i. 
wgerm. i wordt i in heel N. Br. O.a. t.g.v. sommige volgende con

sonantverbindingen of den uitval van э in de volgende lettergreep 
treedt soms rekking (met haar verdere gevolgen) op. Cfr. Hfdst. III. 
Zeer zelden wordt de i gelabialiseerd. Io Alleen een stuk van O. N. Br. 
n.l. С en Ml, heeft duk voor „dik" (dikwijls). Waarschijnlijk is hier de 
u van elders geïmporteerd. Cfr. § 167. 2° Krt. mispel heeft mupsel in 
Princenhage. 

1) Hierbij lit ook de ij te rekenen. 
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Vooral vóór dentalen en nasalen treft men vaak, vnl. in W. N. Br., 
ie i. p. v. i aan. 

§ 24. R i n g . Cfr. Krt. 38. 
ie : В (ged.), Mz, Woudrichem. 
I : Bu, Sambeek, Mill. 
ее : Егр. 
è : Gemert, Lderop. 
i : Rest. 
ï is door rekking uit i ontstaan (of het product van i - epenthese 

voor gemouilleerde ng), ê zal wel <• У < i i ontstaan zijn, ее uit I. Zie 
voor den auslaut § 68. 

M i s p e l . Cfr. Krt. 42 en Α. Weijnen О. T. IV 286 vlgg. 
I : Bu. 
u : Princenhage. 
ie : Ossendrecht, Hoogerheide, Oud-Gastel, Ulvenhout, Orthen en 

enkele plaatsen in H. 
i : Rest. 
Het woord komt uit lat. mespila. Is de ie-verspreiding misschien 

zoo veel minder omdat het woord eigenlijk slechts i kreeg door late 
umlaut en er blijkens de kaart metathesis optrad — waardoor i voor 
een labiaal kwam te staan ? Of is het een gevolg van het feit dat de 
vrucht op vele plaatsen onbekend is ? 

Cfr. voor de sp- metathesis § 83. 

V i s с h. 
Hiervoor stond slechts S. O. V.-materlaal ten dienste. In heel dat 

O. N. Br. mat. kwam nergens ie voor. 

B e g i n n e n . Cfr. Van Oinneken-Endepols Regenboogkl.2, 37 
vlg. (alleen mat. voor W.N.Br.), 

bagiena : Mz (ged.), eilandjes B. 
beginne : Rest. 

W i c h t (kind). Cfr. Krt. 16. 
Slechts de hieronder genoemde plaatsen geven het woordtype op. 
wiecht : Hulsel, Reusel. 
wicht : Milheeze. 
In Diessen en Middelbeers : wicht = meisje ; Reusel : wiecht = 

meisje. 

Big. 
Het woordtype komt niet overal in N.Br. voor. Cfr. Krt. 86. 

b i e c h : Ossendrecht, Hoogerheide, Raamsdonksveer, Rijen. 

K l i m m e n . Cfr. Krt. 54. 
ie : В (eilanden), Mz (eilanden). 

26 



I : Woensdrecht, Achtmaal, Rijsbergen, Ulvenhout. 
ij : Lierop, Someren. 
i : Rest. 
Voor de verklaring van Ц cfr. de opmerkingen bij „ring". 

V i n k . 
Voor de vocaal alleen mat. uit O. N. Br., waar nergens Ie voorkwam. 

Evengoed als wgm. i In sommige N. Br. dialecten als ie verschijnt 
is dit soms het geval met later ontstane i. 

I n k t . Cfr. Van Ginneken-Endepols. Regenboogkl. -, 37 vlgg. 
(alleen mat. voor W.N.Br.). 

ient : Mz (grootendeels), В (zuidwesten). 
int : Rest van W. N. Br. 
Etym : ofra. enque. 

( O o g w i m p e r ) . Cfr. Krt. 109. 
Overal waar type wimper, vlim, plimp, enz. voorkomt, wordt i op

gegeven, doch 
wiempar : Putte, Rijsbergen, Zundert, Baarle-Nassau, Bavel ' ) . 
wijmpar : Mill, Volkel. 
weempar : Sambeek. 
pleemp : Soerendonk, Budel. 

§25. w g e r m . i v o o r n d . 
B i n d e n . Cfr. Krt. 15 en § 73. 

Kaart 15 Binden. 

binda : : W + enkele eilandjes, 
blenda : Cu (ged.), Hoogerheide. 

1) nJ. wlempal. 
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Ыппэ : Mz (ged.), Bu + omgeving. 
ЬЦпэ : В, groóte stukken in M. N. Br. en О. N. Br. 
bijnda : streken langs de Maas. 
bajnda : Woudrichem. 
bajna : Baarle-Nassau, Tweede Straatje. 
bèna : Κ, Τ (ged.), rond Gilze, NM (ged.), Capelle. 
beena : К (ged.). 
binge, binge, bênge, bijnga : Ρ (ged.). 
bienga : Cu (eilanden). 
biena : Cu (ged.), rond Oud-Gastel. 

K i n d . Cfr. Krt. 16 en § 74. 
kient : Cu, Mz. (grootendeels), В (grootendeels). 
klnt : stukken langs de Holl.-Zeeuwsche wateren, В (oosten) + 

eilanden. 
kent : Liempde, NM (ged.), Hulsel, Westerhoven, eilanden in H, 

rond Tilburg. 

Kaart 16 Kind. 

kent : К (ged.), Capelle, Raamsdonk, Haaren, Olsterwijk, rond 
Gilze. 

keent : Baardwijk. 
kajnt : Woudrichem. 
keengt : Nunen. 
kingt : Zeeland, eilanden in P. 
kïnt : Soerendonk. 
jong : Bu + omgeving l). 
kijnt : Rest, d.w.z. groóte stukken in M.- en O. N. Br. 
1) jonp kwam trouwene wel vaker voor maar als er ook kind-vormen werden opRegevcn, verwear-

looadc ik jong. 
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Baarle-Nassau heeft enkv. kint, mv. kendar (<ki jnd3r) ; Zeelst 
heeft enkv. kint, mv. kljndar. Uit deze twee gegevens en uit de be
naderende schets van J. van Ginneken Ras en Taal p. 16 blijkt wel 
dat de „diphtongeering" in het mv. (waar de nd dus intervocalisch 
s taat) verder naar het westen voorkomt. 

Als verkleinwoord werd kientja (dus met ie !) opgegeven in : 
Klundert, Cromvoirt, Hilvarenbeek, Middelbeers, Tongelre, Heeze, 
Stiphout, l ieshout , Eerde, Beek en Donk, Milheeze. Deze ie bezit in 
de overgangsdialecten een intieme gevoelswaarde. Zoo zegt men bij 
verteederlng in Etten : oo man ienaka i. p. v. oo man aantja (o m'n 
handje) . Deze vormen werden mij slechts toevallig opgegeven. Nog 
andere plaatsen — Lierop, Uden, Schijndel, Someren — met kienake bij 
Pée Dialectg. diminut. 102. 

Klien voor klein dat zoowel in O.-1) als W.N.Br, bekend is heeft, 
zeker in W. N. Br., dezelfde gevoelswaarde 

De ontwikkeling van de vocaal moet beschouwd worden in verband 
met de ontwikkeling van de consonantverbinding. Cfr. Van Glnneken 
Ras en Taal § 4 vlgg. die op de praeslavische mouilleeringsdrang wijst. 
Wij laten hieronder een stamboom van de vormen van binden volgen 
(de met een asterisk geteekende vormen komen in N.Br. niet voor). 

oudgerm. * hiendan 
binda blenda 

binna *bin'd'a biena * bien'd'a 
•b inda * bin'a * bien'a 
bijnda bina binga bijnga bienga 
bajnda bijna binga bënga 

bëna bajna 
beena 

Ook is het mogelijk dat de groep blenda, bien'd'a, biena, bien'a, 
bienga, eveneens uit bin'd'a is ontstaan, doordat de i tot ie „umgelau
tet" werd. Dan wordt het schema als volgt gewijzigd : 

* bin'd'a 
* binda * bin'a * bien'd'a 

* bien'a blenda 
biena bienga 

Voor kind is de stamboom natuurlijk gelijksoortig. Bovendien 
heeft zich daar uit kijnt kent ontwikkeld en werd * kin't ' > * kin't > 
kingt > kïngt > keengt. 

§ 26. w g e r m . i u (ontstaan uit ogerm. eu voor i, j , u van de 
volgende silbe). 

Tot voor kort was de algemeene opvatting dat ogm. eu zich reeds 

1) O. V. I 209. 
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in 't oudste wgerm. gesplitst had in Io iu voor i, j , u van de volgende 
silbe — waaruit later Ned. uu en ui ontstond — en 2" eo > io in de 
andere gevallen — waaruit later Ned. ie ontstond —. In het Vlaamsch 
zou dan later de ongeronde klank het gewonnen hebben. 

Daartegenover heeft toen Heeroma (Holl. Dial, passim) zijn on
waarschijnlijke meening gezet dat in Holland, Zeeland, Vlaanderen en 
Brabant die splitsing niet oorspronkelijk is maar dat de ogerm. eu 
daar overal ie is geworden. De uu en ui zou in Holland en Brabant 
dus pas secundair zijn en vanuit het oosten binnengedrongen. 

Wat er nu van Heeroma's veronderstelling juist moge zijn : in elk 
geval komen bij deze z.g.n. wgm. iu in N. Brab. zoowel geronde als ont-
ronde vormen voor. 

r u i k e n . Cfr. § 28. 
v u u r . Cfr. § 27. 
d u u r : dier in Oirschot, Heerle, Etten (verouderd), Stampersgat, 

Wouw. 
d u i v e l : dieval in Bergeik ' ). 
( k i p p e n ) : kiekas : Castelre, Ossendrecht, Woensdrecht. 
s t u i v e n : stiejva: Hees wijk. 
k u i t e n : kieta : Oud-Gastel. 

§ 27. V u u r . 
Dit woord, teruggaande op germ. * fu(w)ir(a)- (ohd., onfrk. fuir), 

heeft zich al vroeg bij de woorden met iu aangesloten (ohd., os. fiur, 
ofrl. fiôr, fiûr). Daarom wordt het hier behandeld. 

Door combinatie van mijn eigen mat. met dat van Van Ginneken 
(O. T. I 21&-219) verkreeg ik het volgende kaartbeeld : 

vïër, viejar : hier en daar in W. N.Br. (Dinteloord, Gastel, Steen
bergen, Wagenberg, Achtmaal, Schijf, Wernhout, Zundert - achteraf -, 
Heerle, Stampersgat, Wouw, Alphen, Ulicoten) en rond Eindhoven 
(Zeelst, Stratum, Tongelre, Mierlo, Waalre, Bergeik). St.-Oedenrode 
en Gemert hebben in 't oudere mat. van Van Ginneken nog ie, bij 
mij uua, üü. 

vuur : Ml (westen, n.l. Empel, Alem, Kessel), Ρ (ged., n.l. Beek en 
Donk, Gemert, Asten, Lierop, Liessel, Vlierden, Deurne). 

veur, veujar : Budel. 
vujjar : Boekei, Grerwen, Veldhoven. 
vojjar : Strijp. 
vuur, шіэг : Rest 2 ) . 
N. Br. kent dus de niet-geronde vorm verbrokkeld nog bijna overal. 

Het lijkt mij toe dat het Zuidned. vier hier en retraite is 1 ). In bijna 
heel N. Br. zijn er reeds geronde vormen. 

1) Blijkens P. N. Panken en A. F. O. van Saesc van IJsselt Beschrflving van Bergeik 's-Bosoh 1902-
1904 07 vlgg. is de ontronding In Bergeik vrijwel algemeen. 

2) Mijn mat. is rond Etten, Baarle-NaíBuu en Woensdrecht eigenlijk te echaarsch. 
8) Wsohl. was het in de M.E. in N.Br. algemeener. Heeroma geeft Krt. 19 als iHat-Middeleeuwseh voor 

\V. N. Br. (n.l. Steenbergen, Qeertruldenbcrg, Breda) uitsluitend vier. In het Olsterwijksch hs. van ong. 1600 
(blz. 1S8) : vier. In de Denensage (he. .-copie uit de 15e е.): vs. 48 vier: ve. 199. 423 stierman; vs. 87, 90, 
205, dier. 
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Op enkele plaatsen in Ρ openbaart zich de neiging tot diphtongee-
ring, en eveneens in Ρ en westeiyk Ml tot verkorting. De eu (ja) in 
Budel is analogisch naar de woorden met umlaut van oudgerm. υ ont
staan. Cfr. O. Τ. I 81, 113. 

§28. R u i k e n . Cfr. Krt. 17. 

Kaart 17 Ruiken. 

ruüka, гшдкэ : W, В (behalve aan de Belg. grens), Mz, Τ (westen), 
К (westen), Bu, С 

гиікэ : К (ged.), Η, Ml, NM( oost), Ρ ' ) . 
rojka : Η (ged.), Ρ (ged.). 
rùka : NM (westen), К (grootendeels), Τ (oosten), Η (zuidoosten). 
гіекэ : Beek, Hulten, Udenhout, + strook langs Belg. grens. 
Het rojka-gebied verdwijnt voor гиікэ. 
De typen rojka en rùka gaan zeker op het ui-vocalisme terug. Ook 

de géographie bewijst dat. 
Ruiken is een w.w. met oude eu (onfr. riecon. „fumigare", ohd. rioh-

han, oe. réocan enz.). 
De гіекэ-gebieden, die blijkens Krt. vuur (O. T. I 219) en Hfdst. 

VII wel bij een zuidwest-Ned. gebied zullen aansluiten, kunnen dus 
óf volgens Heeroma zonder meer uit eu afgeleid worden, óf het zijn 
jongere ontrondingen. 

AJ de andere vormen gaan op een grondvorm * rüken terug. Merk
waardig is nu evenwel dat die ongediphtongeerde vorm is blijven be-

1) Woenael heelt voor ui epn klank tusschen úw en ui in, Xietelrode gaf ruijka met ui In de keel. 
Vorstenboseh rùjka. 
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staan in : W, В, Mz, Τ (westen) en К (westen). Een afdoende verkla
ring hiervoor heb ik niet gevonden. 

Is de uu in W. N. Br. nog betrekkelijk jong, pas ingevoerd (i.p.v. de 
ie) nadat de diphtongeering in N. Brabant al was uitgewerkt ? Maar 
van waaruit dan ingevoerd ? Niet vanuit Holland want dat heeft 
diphtongeering (Alkmaar гиікэ, Amsterdam rùka, zelfs Oud-Beierland 
roike). Bovendien : Holl. invloed in de westelijke Kempen aan te ne
men is absurd. Evenmin vanuit Antwerpen want dat heeft гіекэ. Cfr. 
§ 331. Is uu dan toch al ouder en heeft de к door een verkortenden 
invloed de diphtongeering tegengehouden ? Zoo gaf Kwintsheul ook 
rukka en wordt in Holland ï en ü vaak voor к verkort. Cfr. Heeroma 79. 
Als verdere parallel gelde dat uier (Heeroma De Nederlandsche bena
mingen van de uier) eveneens in een W. N. Br. deel nog uur heeft. Dan 
kan ruuks dus toch al vóór de diphtongeeringsperiode in W. N. Br. ge
weest zijn. 

§ 29. w g e r m . o. 
w g e r m . o v o o r r + h e t e r o r g a n e c o n s o n a n t . 

Materiaal voor héél N.Br. ontbreekt. Maar het schijnt dat overal 
gepalataliseerd is. Voorbeelden : W a g e n b e r g : durp, kurf, vurm, 
urgal. A s t e n : durp, kùrf, vùrm. F ij η a a r t : durp, kurf, urgal. 
Z e e l a n d , vùrm, ùrgal, kùrf, dùrp. D r u η e η : durp. G r a v e Cfr. 
W. Jacob § 24. 

ВЦ de participia praeterlti van de w.w. van de 3e klas echter 
werd o tot o of ö in W. N.Br., u of ü In O. N. Br. 

g e s t o r v e n ' ) . Cfr. Krt. 2. 
gestorva, gestörva : W, Mz, B, Almkerk, Loon-op-Zand. 
gesturva, gestürva : Rest + Wernhout, Bergen-op-Zoom. 
Naast dit woordtype werden ook termen als : dood, 'm gepiept, 

overleje aangetroffen, doch slechts zeer sporadisch, zoowel in O.- als 
W. N. Br. ; ik heb gemeend ze op de kaart te mogen verwaarloozen. 

W.N.Br, kan zijn o-vormen hier bezwaarlijk aan het Hollandsch 
ontleend hebben : Oud-Beierland heeft gesturrava (Opprel p. 9). En om 
onze toevlucht te nemen tot een cultuurvorm is ook te gewaagd. Im
mers indien zulk een cultuur-invloed in het westen gewerkt had, had 
hij het eveneens in het oosten gedaan ; want in beide gebieden komt 
het woord inderdaad voor. Heeft hier de rest van de groep van parti
cipia van de 3e klas op regelmatig olpa, oiga, onda, onna, ompa, enz. 
analogie bewerkt ? 

§ 30. w g e r m . o i n o p e n l e t t e r g r e e p . 
Voorzoover ze niet (speciaal in O.N.Br.) als kort verschijnt (Cfr. 

Hfdst. ΙΠ), wordt ze in héél N. Br. oo, rond Eindhoven gediphtongeerd 
tot ou (Cfr. § 53), maar in oostelijk Ρ en Bu en С ö. 
1) De svarabhaktt Is door ons niet aangegeven. 
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Zoon . Heel O. N. Br. heeft ongepalataliseerde vormen oo, oow. Cfr. 
Krt. 32. Voor uitgesproken gediphtongeerde vormen : Cfr. § 53. zön : 
Asten, Ommel, Vlierden, Helmond, Beek en Donk, Lieshout, Milheeze 
en Vught (!) en Sambeek. 

S p o r t . Heel O.N.Br, heeft metathesis-vormen (Cfr. § 86 en Krt. 
59). Daar komt de open vocaal (n.l. ö) alleen voor in sprot te : Asten, 
Milheeze, Beek en Donk, Lieshout, Stiphout, Nederwetten, Maarheeze. 

Op hetzelfde verschijnsel wijst het voorkomen van t u l a i.ρ.ν. 
teula (welks gebied op Krt. 100 staat) : Asten, Nuenen, Mierlo en 
s p u l i. p. v. speul (welks gebied op Krt. 58 staat) : Leende, Soeren-
donk ')· 

§ 31. w g e r m. u. 
w g e r m . u i n g e s l o t e n l e t t e r g r e e p . 

Vooral in M. N. Br. en langs de Belgische grens komt soms oe voor, 
bijv. : Raamsdonk (oep, doem, moecht, maar hont, vol), Ossendrecht 
(oep, poep = pop), 's-Gravenmoer (zoech = zeug, joeng, ik kloem, 
oemslachdoek, sloepkousa), Castelre (joeng), Meeuwen (joeng), Giessen 
(joeng), Werkendam (eroep), Raamsdonksveer (sloep = halve schort, 
oep) Hooge-Mierde (schoep2), Oerle, (kloecht = troep, ombaschoeft), 
en op Krt. 49· zeug in een groot deel van H. 

§ 32. К1 о к h e η. Cfr. Krt. 18 ; Cfr. Α. Weljnen E. V. VII 181-
182 ; Cfr. § 209. 

Brok : Bu, Ρ (zuidwesten). 
Klok : P, NM, Κ, Τ en rond de Donge. 
Kiek : Castelre. 
Kloek : Rest + Helenaveen. 
Vercoullie meent dat klok en kloek woorden van verschillenden oor

sprong zijn. Volgens hem is kloek verwant met hgd. Klucke en komt 
van * kloeken (hgd. klucken, eng. to cluck) maar komt klok van ono
matopoetisch klokken (eng. dial, to clock). Toch noemt ook hij * kloe
ken een bijvorm van klokken. Franck-Van Wijk evenwel houdt de twee 
woorden met hun families niet zoo streng uit elkaar en brengt de 
oudere ое- en o-verba er gelijkelijk mee in verband. Ik geloof ook dat 
klok en kloek best op denzelfden grondvorm terug kunnen gaan en dat 
het verschil van klank in het substantief secundair ontstaan is. 

w g e r m . ä. 
§ 33. wgerm. ä z o n d e r u m l a u t s f a c t o r (en voor zoover 

er geen verkortingen op inwerkten), 
s l a p e n , 

aa : Bergen op Zoom. 
1) Bij al deze kuarten bedenke men dat mijn onderanek oorspronkelijk niet op de quaestie Vim het 

open-worden van de voeaal Ingesteld was. 
2) In de bet. : schop. Want schop beteekent er : klein schuurtje. 
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oo: NM1), Zeelst, Vleut. 
ou : Bakel, Stiphout. 
oowa : Gemert. 
ao, oa : Rest. 
Mijn indruk is dat in het ao-oa-gebied het oosten meer oa 2 ) , het 

westen meer ao kent — de grenslijn hiervoor zou ongeveer van Geer-
truidenberg naar Hoogerheide verloopen. 

Z e v e n b e r g e n : J. te Winkel Tongv. I 54 geeft er aa. Dit is 
echter zeker ao ; trouwens Te Winkel zelf beschouwde de aa daar reeds 
als import uit de schrijftaal. W a a l r e : in mat. Willems o.a. pool. 

Kaart 18 Klokhen. 

M e e r v e l d h o v e n : sloapa ·; daarnaast schreef men ovent en ge-
vroge „met gesluierde o". M a c h a r e n : schoap, kloar, zwoagarin 
doch oovant. V o 1 к e 1 : in het mat. van Van Gerwen : ao. В e г с h e m, 
B e e r s en S t . - O e d e n r o d e in het mat. van Van Gerwen: oo. 
G г a ν e : Te Winkel ibid. 83 zegt dat één opgave ao, een andere oo als 
in Ned. hoor gaf. Evenwel is de uitspraak voor r oo, overigens meestal 
oa Cfr. Jacob § 29. H e e s с h : sloapa ; doch een andere zegsman : 
рооіэ ; mat. Willems : schoop. В o e к e 1 : mat. Willems : droot. 
B a k e l : ook: droot, kloor, ganooda. 

De grootte van NM is aangegeven op Krt. 111. 

§ 34. Plaatselijk schijnt de ä in Ρ neiging tot d i ρ h t o η g e e-
r i n g te hebben, zeker vóór r. G e l d r o p : proata, mo'nt (maand), 

1) Velp ontbreekt in one systematiich-verzamcld mat. Ik noteerde er echter рооіэ, nooje (imden). 
2) In Τ meent Bittbantlue duidelijk oa te hooien, terwijl de aa uit gerekte а Ллат eerder аія ли 

voor te stellen zon гЦп. 
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schoap, doch : jour (jaar), hour (hoofdhaar), klour (klaar), en ook : 
verstouw (verstaan), ik göw, slouw (slaan), drout (draad) ; B a k e l : 
jour, Воиэкэі (O. V. ІГ 163). Cfr. § 33. 

§ 35. Bijzonder lastig Is de klankwaarde vast te stellen bij de 
groep : gaan, staan, slaan. 

Kaart 19 Gaan. 

g a a n (inf.). Cfr. Krt. 19. 
gaan : Bergen-op-Zoom. 
goon : NM. 
gxn : Ρ (grootendeels), Bu, K, Beugen. 
gx(a) : Ρ (ged.), Budel. 
gaon, goan : Rest. 
Veel weten we hiermee nog niet. Immers gin komt voor als go'n, 

gäön, gan, ga'n, gwon ; en gx(3) als : goo, gao, gauw, gow, göäw. 
Al die typen juist te localiseeren was nog niet mogelijk. 

§ 36. Afwijkend is de ontwikkeling van de ä in de p r a e t e r i t a 
ρ 1 u r a 11 a der sterke werkwoorden. Daar hebben zeker analogie-in
vloeden gewerkt. Cfr. J. te Winkel Tongv. I 87 ( + Bij dr. 15—21 of Ts. 
Х ПІ 15—21). 

§37. w g e r m . ä g e v o l g d d o o r w. (Cfr. J. te Winkel Bijdr. I 
9 vlgg.). 

B l a u w . Cfr. Krt. 20. 
blaaw : W, Mz, Β, Η (behalve zuidoosten), Ravenstein. 
blouw : Bu, C, Helenaveen, gebied rond Den Bosch en rond Rijen, 

Riel. 
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blow : Ρ (oosten), К (zuidwesten), NM, Ml, Τ (ged.), Budel, Els-
hout, С (rand). 

blùw : groot gebied rond Eindhoven. 
blëw : Woensel. 
blùw : Oerle, Steensel. 
In het blöw-gebied gaven blouw : Enschot, Haaren, Oirschot, 

Macharen, Oss, Uden, Milheeze, Vlierden, Ommel, Liessel, Diessen, 
Moergestel, Zijtaart, Bergeik, Eersel, Liempde. Doch misschien is blow 
bedoeld. 

Kaart 21 Schaar. 
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§ 38. w g e r m . ä m e t u m l a u t s f a c t o r . 
Ten tijde van den jongeren en jongsten umlaut werkt deze umlauts

factor alleen in O. N. Br. Cfr. Hfdst. П. Voor de klanken die dan ont -
staan heb ik geen materiaal 1). Ten tijde van den ouden umlaut werkt 
de umlautsfactor in heel N. Br. Cfr. § 105. Materiaal voor héél N. Br. 
bezit ik alleen van : 

S c h a a r : Cfr. Krt. 21. 
ê : W, B, Mz, Η, Τ (behalve 't oosten), К (westen). 
Ц(э) : P. 
jee : Woensel 
ее, êê, іе(э) : Werkendam, Enschot, Elshout, rond Gilze, Rest. 
Voor nauwkeurige grenzen binnen het ee-êê-ie(a)-gebied zie men 

de kaart. 
Verder materiaal : Te Winkel Tongv. I 102 vlgg., 105 vlgg., 110. 

§ 39. De vormen hij gaat en hij staat en de woorden waar ä 
onmiddellijk door heterosyll. j wordt gevolgd hebben hun afzonderlijke 
ontwikkeling. Cfr. Te Winkel Tongv. passim. 

§ 40. w g e г m. ï. 
De kaarten waarover wij toevallig beschikken — tijd, blijf je en 

krijgen — zijn niet geschikt om als representatief voor wgerm. I in 
't algemeen te dienen. Tijd kent in O. N. Br. soms een vreemd-aan
doende ë en wijkt ook volgens Brabantius af ; krijgen heeft (in tegen
stelling met de meeste ΐ-woorden) ie in Ρ ; blijf je heeft eveneens ie 
in Ρ en is bovendien grootendeels onbruikbaar vanwege zijn verkortin
gen. Daar een „normale" kaart dus ontbreekt is het te gewaagd hier 
een samenvattende behandeling van dè ï te geven. Wij wijzen slechts 
op enkele verschijnselen die wij later voor onze synthese zullen ge
bruiken. 

§ 41. Cu onderscheidt (Cfr. J. Schrijnen Isogl. Ramisch 52 vlg.) : 
lë a) steeds in gesloten silbe b) in oorspronkelijk open silbe mits 

er een stemlooze cons, of m of η volgt, bijv. : wïën, tlët, rïëk, bïëta, 
sllëpa. 

ïë in oorspronkelijk open silbe als er een stemh. cons, volgt, bijv. : 
krïëga. 

ij, althans een tweeklank, op 't eind van een woordstam : ІЦэ, гЦэ. 
В u : gediphtongeerde klank op 't eind van een woordstam, doch 

ie in andere positie. 
Opm. Het gedrukte materiaal geldt slechts voor Budel en Soeren-

donk. Ik veronderstel evenwel dat Maarheeze ook den regel volgt. Ze
kerheid heb ik niet want het mat. ontbreekt me bij vijf en tijd, terwijl 

1) Cfr. Te Winkel Tongv. I 90 vlgg. 
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dat van krijgen en blijven niets bewijst — zie n.l. het Peellandsch mat. 
H e e z e e n L e e n d e wijken op Kloeke's muiskaart van de rest 

van Ρ af. Hoe zij zich bij de wgerm. I gedragen hebben wij nog niet 
volledig onderzocht. 

A s t e n (als specimen voor P) : 
kïêva (kijven), hïëga (hijgen), tïék (tijk), іё эг (ijver), piep, Ыіё э, 

drïëva, kïëka, kie (kijk), krïëgs, vïëga (vijgen), zwïëga, ïëvarach 
(ijverig), 

doch : dijk, bijta, bswijzs, fijn, gelijk, lijka (fra. ressembler), grijs, 
ijzar, knijntja (konijntje), knijpa, kwijt, lijf, lijm, lijk, lijst, pijl, pijn, 
prijs, prijza, rijk, schijna, (infin.), slijm, slijpa, spijt, splijta, stijf, 
stijva, strijka, vijl, wijf, wijn, wijt (wijd), wijza, tijt. 

ее 1) i n : tmeen ('t mijne), tseen ('t zijne), scheef (schijf), vreeva 
(wrijven), ga zeet (gij zijt), weezar (wijzer), schreeva ; 

deze ее verkort tot i in bijv. : da minna (de mijne), 
êj, èj op het einde van den woordstam : bèj, -arèj, snèja (snijden), 

mèj, rèja, hèj rêjt (hij rijdt), nëj (nieuw). 
Het meest opmerkelijke is hier wel de groep ïê, die blijkens Krt. 23 

en 22 heel F beslaat. 
In bijna heel Ρ (niet in Asten) maar ook in sommige noordelijker 

gelegen dorpen is In > ing geworden. H e l m o n d : wing, fing, zing. 
De u r n e : wijng2). G e m e r t 3 ) . B a k e l : wing. S t i p h o u t : 
wing. А а г 1 e-R i χ t e 1 : wing. G e 1 d r ο ρ : wing. Η e e ζ e : wing. 
B o e k e i : pieng + pingt (pijn), Beek e n D o n k : sachring (cha
grijn). Z e e l a n d : wing, ming, minga, schînga, pingt, pingdalak 
(pijnlijk), lïngt. 

§ 42. Uit ons mat. meenden wij te mogen concludeeren — zooals 
wij in een latere studie hopen te bewijzen — dat in W, Mz, B, H, T, 
К ï voor cons, zich in elk dorp op éénvormige wijze ontwikkeld 
heeft. Wschl. geldt in al die streken voor alle woorden het kaartbeeld 
van krijgen. 

К r ij g e n. Cfr. Krt. 22. 
ïë : Cu. 
ïë, iej(a) : P, Bu. 
ij, ëëj : H, Ml, В (behalve zuidoosten), Mz (grootstendeels), W. (ged.), 

Ml, Ρ (west), NM( oost). 
aj : W (ged.), Made, Raamsdonksveer, Hank *). 
ë : T, K, zuidelijke streken van Mz, В (oostelijke strook) '), NM 

(westen) ·!, Boekei. 

1) een zuivere monophtoiiK. 2) Te Winkel. Tonffv. II 168. 3) O. V. Il 169. 
4) Almkerk geeft op dat kragen, t(jcl en vijf „met vol geluid" worden uitgesproken. 
5) Uilecoten geeft in kragen, t(Jd en vijf de ij „wat slepend en scherp". 
6) Schrijnen Isogl. 53 geeft voor Duizel, Eersel, Eabeek, Goirle, Haaren, Hooge en Lago Mierde, 

Nuland, Oiaterwijk, Reusel, Rosmalen, SchDndel, Valkenswaard, Veldhoven^ — alle plaatsen die hij mij 
e hebben — wean, kweat, teat, beate. Deze klanken benaderen wel mijn e. 
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Kaart 22 Krijgen. 

ëj : Ossendrecht, Woensdrecht, Hoogerheide ' ) , Molenschot, Lies
hout. 

ее : Bergeik (mat. van Panken), Erp. 
De ontwikkeling is duidelijk : ij, ëëj, ëj en aj zijn diphtongeeringen, 

ë en ее hieruit ontstane monophtongeeringen. 
Op de grenzen van dit monophtongeeringsgebied komen natuurlijk 

Kaart 23 Blijf je. 
1) Van OsRendrecht, Woengdrecht, Huibergen en Putte geeft Te Winkel Tongv. 2, 157 aan dat 

wgerin. lange i tot aj, in sommige woorden tot aaj word. Bedoelt hij met ^sommige woorden" de gevallen 
met ij in stemauelauL De opgaven voor deze vier plaatsen stammen bij hem van denzelfdcn inzender. 
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naast elkaar zoowel de monophtong als de diphtong voor (ook voor 
cons.) : G e s t e l varieert in zijn opgaven tusschen ij en ë ; E i n d h o 
v e n : lastig te bepalen of het ij of ë is. Cfr. Te Winkel II. 151. 

В1 ij f je . Cfr. Krt. 23. 
ie : Cu, Bu, P. 
aj : W, Raamsdonksveer, Waspik, 
ее, ë, Ij, e : Rest. 
De grenzen zijn tamelijk vaag. 
Afgezien van de door de coniugatle optredende verkorting is ei 

groóte overeenkomst met krijgen. 

Kaart 24 Tijd. 

Tijd. Cfr. Krt. 24. Cfr. ook de twee noten by Krijgen. 
tiet, tiet : Cu, Bu, Leende. 
tit : Heeze. 
tojt : Geldrop, Sterksel. 
tëjt : Woensdrecht, Ossendrecht, Hoogerheide. 
tajt : W (ged.), Hank, Raamsdonksveer, Made. 
teet + tët : Westerhoven, Bergeik. 
tëët : Zeelst. 
t ë t : Mz, (zuidoosten), В (stukken), T, K. 
tijt, teetj : Mz (Rest), В (grootendeels), W (ged.), H (grootendeels), 

Ml, NM, P. 
tet : NM (ged.) + aangrenzende plaatsen, rond Loon-op-Zand, 

plaatsen in de Langstraat. 
täjt : Castelre. 
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De verkorting tot tet is wschl. naar analogie van uitdrukkingen als 
tetsat (tijd genoeg), batets (bijtijds), en drgl. 

Behalve voor Ρ, NM en (wat de quantiteit betreft) Cu is verder de 
overeenkomst met Krt. 22 sprekend. 

Vijf (i < im). Cfr. Krt. 25. 

vief, vief : Maashees, Bu. 
vif : Heeze. 
veef : Leende. 
vajf : W (ged.), Hank, Raamsdonksveer, Made. 
vëf : Ρ (ged.), T, К (ged.), NM (west), В (ged.), Mz (zuidoost), 

Grave. 
vojf : Geldrop, Sterksel. 
vijf, veejf, vêjf : Rest. 

Kaart 25 Vijf. 

vêjf werd bijv. opgegeven : Zeeland, Asten, Someren, Boekei, 
Stratum, Veldhoven, Helmond. Deze feiten zijn in één verband te be
schouwen met het feit dat Cu diphtongeert en een groot stuk van Ρ 
weerom monophtongeert. Immers in die gebieden komt vijf dan op 
één lijn met de woorden waar wgerm. I in stamauslaut staat. Houdt 
dit verband met den af wij kenden oorsprong van de ï ( < im) of met den 
invloed van de school, waar het tellen geleerd wordt? In elk geval 
hebben heele stukken ook elders in Ned. een afwijkende vocaal. Cfr. Te 
Winkel Π, 178. 

Behalve voor P, NM, С en Bu is er weer weinig verschil met krijgen. 
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§ 43. wg e r m. ö. 
wgerm. ö, niet gevolgd door umlautsfactor, heeft zich in de meeste 

N. Brab. dialecten tot een oe-achtigen klank ontwikkeld (oe, öë, oew 
of оеэ). Alleen in enkele dorpen ten zuidwesten van Eindhoven, 
Geldrop en Bu komt nog een oo-achtige klank voor. 

In deze laatste gebieden ondervindt men veel moeilijkheden als 
men den klank juist wil omschrijven en de isoglosse wil trekken. 
Frings-van Ginneken (Zur G-eschichte des Niederfränkischen in Lim
burg Zs. f. d. Ma 1919 p. 97-208) nemen Bu bij het oo- en overig N. Br. 
bij het oe-gebied. Terecht zegt G. Kloeke (Opmerkingen over Dialect-
geographie N. Taalg. 15 (1921) 30-42) dat die grens wat gevaarlijk is 
t.g.v. de overgangsklanken. 

Wat ik aan gegevens over den oo-klank kon noteeren bestond in 
het volgende : 

V e l d h o v e n : voowt, bloot (bloed), brook (broek), goo oew t 
(goed) ') , doch: ik doej, doeda ( = doe je), toe. 

M e e r v e l d h o v e n 2 ) : voowt, bloowt, doow (naast doej), goowt·1), 
broowk, koowk, stoowl, proof, doch: doeda (= doeja), toe, ΖΘ moeta, 
moedar. 

W i η t e 1 r e : ik doew (de oe nadert de oo). 
G e s t e l : hier zijn de toestanden zeer merkwaardig: oe in koek, 

boena % ik sloech, groeta »), doek, koej (koe), kroech, ik doej, 
doeda (doe je), moeta, ploega, toe (tot). Maar in de woorden goed, 
voet, bloed, meloen, roet, schoenen, doen vindt men een vocaal die 
ööw luidt doch die men soms ook al gemakkelijk als uuw, uiw of euw 
verstaat ! 

G e l d r o p : voowt, goowt (goed), ik doow (ik doe), stoowl, roopa, 
doow (doen), hoowt, doch : hoek, boek. 

M a a r h e e z e : blooat, göö (goed).') 
B u d e l en S o e r e n d ô n k : in mijn mat. alleen oe-klanken. Cfr. 

echter Frings-Van Ginneken o.e. 167 en Soerendonksch vëutja (voetje). 
W e s t e r h o v e n : vooat (voet), vooatja. 

§ 44. g o e d . 
gööwt : Gestel, Meerveldhoven, Veldhoven, Geldrop. 
göö : Maarheeze. 
vocaal is oe, öê, oew of оеэ : Rest. 
Voor den afval van d cfr. § 69. 

b l o e d . Cfr. Krt. 26. 
bloowt : Gestel, Meerveldhoven, Veldhoven, 
blooat : Maarheeze. 
bloe : Ρ (zuidoosten). 

1 ) Eveneens ZOOWT i. p. v. zoer (zuur). 2) Klank tusschen oe en oo in. 3) Eveneens zoowr i. p. v. 
zoer. 4) Dit woord biykt in het N. Br. zonder umleutsfactor te zijn ' 5) id. β) veuot (voeten). 
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blöët : stukken van W.N.Br, en M.N.Br., С (ged.). Ml (ged.), 
rond Den Bosch + eilanden, 

blöët, bloeat, bloewt : Rest. 

Kaart 26 Bloed, goed. 

Vooral de grenzen tussen bloeat, bloewt en blöët zijn zeer vaag. 
Deze typen zijn bijna niet te onderscheiden. ВЦ de opgaven van Uden, 
Mill, Sambeek, Cuyk, Boxmeer, St.-Antonis, Overloon Is het dan ook 
lastig uit te maken of men ze als öê dan wel als oew dient op te vatten. 

In Qemert lijkt de uitspraak zoowel op bloewt als bloowt. 

(Ik) doe . Cfr. Krt. 68. 
duu, duuj : Bu, Luiksgestel, Hooge Mierde, Maashees, St.-Willibrord 

(du un). 
doow : Meerveldhoven, Geldrop, Wintelre (oe-achtig). 
oe-klanken : Rest. 
De uu- en uuj-vormen moeten uit de 3e ps. sing, zijn binnenge

drongen. In Sint-Willibrord volstaat deze verklaring niet. 

§ 45. M o e t e n . Cfr. Krt. 27. 
motta : W, B, Mz, H, T, С en enkele eilandjes. 
moeta : Ml, NM, Ρ, К, Bu, St-Willibrord + eilandjes. 
mutts : Castelre. 
mùtta : Gassei. 
ВЦ dit woord, welks stamvocaal germ, ö is, treedt dus vocaalverkor

ting op. Deze dialectische vocaalverkorting wordt ЬЦ Schönfeld niet 
behandeld. Wel vermeldt Щ (Hist. Gramm. ^1 32) in 't algemeen dat 
in het Ned., althans in sommige dialecten, vaak vocaalverkorting 
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voorkomt. Bekend zijn de voorbeelden : verdommen, jammer, enz. 
Prof. Van Ginneken wees er in zijn college meer dan eens op hoe deze 
woorden bijzonder met affect geladen zijn en dat dus ook in motten 
voor moeten wel deze psychologische factor aanwezig zal zijn om de 
oe tot o te verkorten. Ik vind deze verklaring zeer aannemelijk, doch 
acht dezen klankovergang nog versterkt door het feit dat moeten 
meestal als hulpwerkwoord voorkomt en er dus in zijn bij-accent 
gemakkelijk vocaalreductie kon optreden ' ) . 

Kaart 27 Moeten, hij deed. 

Dat „moeten" daarom — evenals het w.w. doen — ook reeds in het 
mnl. vaak in klank afwijkt, kan men zien : J. Franck. Mnl. Gramma
tik s) § 30 Anm., § 31 en 41. 

De moéten-dorpjes In het westen wijzen op relictverschijnselen of 
cultuurinvloed. 

Mutta komt voor : Io in Gassel ; cfr. mutta = moet je in het Ne-
derbetuwsch (p. 86) ; 2° in Castelre ; cfr. muuto = moeten in Antwer
pen (Regenboogkleuren1 p. 41 vlgg.). 

§ 46. w g e г m. u. Cfr. Krt. 28, 29, 30. 

Wat de ontwikkeling in N. Brabant betreft kan men — buiten de 
relictwoorden — vier gevallen onderscheiden : 

A ü vòòr dentalen (behalve η en J) 
1 bij oorspronkelijk meersllbige woorden vòòr stemlooze consonant 

en bij oorspronkelijk eensilbige woorden. 

1) Zoo 1B ook In het hulpww. tullen de anUut onregelmatig uit вк ontstaan. 
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2 bij oorspronkelijk meersilbige woorden vòòr stemhebbende conso
nant. 

В ü vòòr labialen, velaren, η en j 
3 bij oorspronkelijk meersilbige woorden vòòr stemlooze consonant 

en bij oorspronkelijk eensilbige woorden. 
4 bij oorspronkelijk meersilbige woorden vòòr stemhebbende 

consonant (doch nooit n). 
Dit viervoudig onderscheid dat n.l. in elk van die 4 gevallen er een 

andere klank optreedt wordt echter slechts op zeer beperkt terrein 
(NM en K) althans gedeeltelijk gehandhaafd. 

In het Cu is de ontwikkeling van de ü alleen afhankelijk van het al 
of niet stemloos zijn van de volgende cons, maar niet van haar arti-
culatieplaats en vallen dus groep 1 met 3 en groep 2 met 4 samen. Cfr. 
Schrijnen Isoglossen 52 vlgg. 

In Ρ is vrijwel dezelfde toestand als in Cu ; alleen is er de diphton-
geering al doorgedrongen ; wat in Cu nog niet het geval is. 

Voor Leende, Heeze, Sterksel en Bu heb ik te weinig materiaal. 
In de Best is, volgens mijn weten, althans voor cons, de ontwikke

ling uniform. 
Uitvoerig mat. voor deze stellingen vindt men in A. Weijnen De û 

en iets over articulatiegewoonten in Noord-Brabant. O. T. VI 11-15. 

§47. u v o o r d e n t a l e n ( b e h a l v e η e n j), i n o o r 
s p r o n k e l i j k m e e r s i l b i g e w o o r d e n v ò ò r s t e m l o o z e 
c o n s , en i n o o r s p r o n k e l i j k e e n s i l b i g e w o o r d e n . 

H u i s . Cfr. Krt. 28. 

öë : Budel, Soerendonk. 
u : Heeze. 
üü : Cu, Leende, Maarheeze, Sterksel. 
új : Ml (oosten). 
ui1) : Ρ (ged.), Ml (westen), H, W, В (behalve oosten), Mz (be

halve zuidwesten). 
ù : Mz (zuiden), В (oosten), Τ, К (westen). 
úw : rond Best en Wopnsel. 
ew : Riethoven. 
oj : Η (zuidwesten), Ρ (ged.), Hooge-Zwaluwe. 
aw : К (zuidoosten). 
ou : NM + omgeving. 
Het gebied met ou en aw loopt wat door elkaar. 
Het woordtype is steeds h x s of xs. Cfr. § 71. 
öë is oorspronkelijk ; öë is gepalataliseerd tot uu ; uu gediphton-

geerd tot új, ui, oj ; ui weerom gemonophtongeerd tot ü. In het oos-

1) De ui І9 soms wat gerekt. 
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Kaart 28 Huls. 

ten werd öë ook gediphtongeerd tot ou en aw, en deze gepalataliseerd 
> úw en ew. Of in Heeze u uit ui of uu ontstaat is nog een vraag. 

Het ou- aw- gebied krimpt in : Gemert had t.t. van Brabantius nog 
hous ; vòòr diens tijd ook Zeeland. Eveneens had Vessem vroeger aw, 
thans ui. 

In zijn Holl. Exp. 51-52 geeft Kloeke In O. N. Br. mat. voor muis. 
Dit komt goed met ons mat. voor huls overeen behalve in : Asten 
(meus), Milheeze (id.), Reek (euw), Zeeland (id.), Volkel (id.), Velp 
(id.). Ik sta echter voor mijn gegevens in, zeker voor die van Asten, 
Reek en Zeeland. 

Kaart 29 Hulzen. 
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§48. ü v ò ò r d e n t a l e n ( b e h a l v e η e n J) i n o o r 
s p r o n k e l i j k m e e r s i l b i g e w o o r d e n v ò ò r s t e m h e b 
b e n d e c o n s . 

H u i z e n 2 ) . Cfr. Krt. 29. 

uu : Cu, Bu, Heeze, Sterksel. 
ui1), ùj : Ml, H, W, В (behalve oosten), Mz (behalve zuidwesten). 
Ù : Mz (zuidwesten), В (oosten), T, K. 
ou, ow : Rosmalen, Lithoyen, Berghem, rond Vechel. 
úw : rond Eindhoven, (uw + euw = Gemert). 
Ô : NM (ged.) + aangrenzende stukken. 
aw : Steensel. 
eu : Ρ, Zeelst. 
oj, ooj : Geldrop, Leende, Raamsdonksveer, H. Zwaluwe, Almkerk. 
oo : Bergeik (opgave naar Panken). 
Voor het uitganglooze van het meervoud cfr. § 141 vlgg. 

Kaart 30 Zuipen. 

EWt woord vertoont andere vocalen dan huis in een deel van O.
N.Br. Als type voor de ü in boven aangegeven positie is deze kaart 
echter niet geschikt. Het is immers m o g e 1 ij к dat, waar huis en 
huizen dezelfde vocaal vertoonen, er analogie aan 't werk is geweest. 
Waar de uitgangloosheid ten oosten van de isoglosse van het uitgang
looze meervoud ontbreekt vond ik steeds dezelfde vocaal als in het 
enkelvoud : in Ρ bijv. werd vaak hoiza opgegeven ; Budel : höëza ; 

1) De ui la soms wat gerekt. 2) Voorei in Η ів mijn materiaal voor dit woord niet talrijk. 
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Eindhoven en Tongelre : huiza, in Eindhoven ook : hojza ; in С werd 
enkele malen hüüza gegeven ; Boxtel höäs + hùza, enz. 

§49. ü v ò ò r l a b i a l e η, v e l a r e n e n η e n j , i n o o r 
s p r o n k e l i j k m e e r s i l b i g e w o o r d e n v ò ò r s t e m l o o z e 
c o n s , e n in o o r s p r o n k e l i j k e e n s i l b i g e w o o r d e n . 

Z u i p e n . Cfr. Krt. 30. 
zoepa : Bu. 
zuupa, zuupa : Cu, Heeze, Maarheeze. 
zojpa : Ρ (ged.), Raamsdonksveer, Babllonenbroek, Hooge-Zwaluwe, 

Almkerk. 
zuiapa : Geffen. 
zupa : В (zuidoosten), Mz (zuidwesten), Τ, Η (zuiden), NM, К. 
zuipa : Rest. 
De klank van zuipa verschilt vrij veel volgens de streek (zuipa, 

züïpa, züjpa, zujpa, zeujpa enz.). 

§ 49a. In het Van-Ginnekenfeestnummer van Onze Taaltuin heb 
ik aangetoond hoe zich hier in het uiterste oosten van N.Br. dezelfde 
tendenzen laten gevoelen als die welke in de Ripuarische dialecten 
doorwerken n.l. onderscheid naar gelang 't stemhebbende of stemlooze 
begin van de volgsilbe, en voorts hoe deze in het centrale gedeelte van 
de Meierij slechts heel verzwakt optreden en bijna geheel vervangen 
worden door prae-Slavische, die juist onderscheid kennen naar ge
lang de articulatieplaats van de volgende consonant, terwijl in M. en 
W. N. Br. geen van beide aanwezig zijn. 

„Aardrijkskundig beschouwd laat zich dit alles best verklaren. 
„Reeds meer is er immers op gewezen, hoe het Cuyks en het Peellands 
„gemakkelijk bij het Ripuarisch aansluiten. En blijkens Van Ginnekens 
„studies leven in centraal Oost-N. Br. juist de prae-Slavische „relicten" 
„heel sterk. Terwijl het vanzelfsprekend is dat W.N.Br., de eeuwen-
„oude doorgangspoort van zuid naar noord en omgekeerd, een verre-
„gaande vervlakking en unificeering vertoont." 

§ 50. In enkele woorden, zooals boer, knoest, is ü in het A. B. oe 
gebleven. Voor boer weet ik dat heel N.Br. böër heeft, maar voor die 
andere woorden heb ik geen kaarten. 

Daarnaast zijn er nog enkele gevallen van oe die in het N. Br. 
bewaard bleef. 

Wij hebben alleen een kaart van zo e r (zuur), cfr. Krt. 2. 
zuur : W, B, Mz, H, Helenaveen. 
zier (naast zuur) : Gilze. 
zoowr : Veldhoven, Meerveldhoven. 
zoear, zoer : Rest + Ulvenhout, (oud), Standdaarbuiten, Zeven

bergen, Waspik (oud), Babllonenbroek. 
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Merkwaardig hoe hier de grens van de palataliseering van de ü zoo 
midden door N. Br. heen loopt. Zoowr is een aanpassing aan het phono-
logisch systeem van die beide plaatsen waar immers wgerm. ö ook 
haar oo-klank bewaarde. 

§ 51. P a l a t a l i s a t i e . 
I Palatalisatie als gevolg van de omgevende consonanten komt 

wel het sterkst voor in W. N. Br. 

s c h a a t s . Cfr. Krt. 31. 
vocaal is e : W, Mz, Ba, Nunen, Soerendonk, С (zuiden), 
vocaal is a, äö, a', o, wa : Rest. 
Dus ook palatalisatie in de gebieden van de nog te bespreken 

groepen ! 

Kaart 31 Schaats. 

p l a a t s . Cfr. Krt. 98 en § 222. 
plets = plaats : Nunen, Geldrop en Boxmeer, 
plets = stoepje : praktisch heel W. N. Br. 

p i e к - p l a k . Cfr. Krt. 98 en § 222. 

Z o o n . Cfr. Krt. 32 en J. v. Ginneken O. Τ. I 251-252. 
g e p a l a t a l i s e e r d e v o r m e n : W, B, Mz, H (westelijk), Sleeu-

wyk, Boxtel, Nijnsel, Oirschot en Oostelbeers. 
o n g e p a l a t a l i s e e r d e v o r m e n : Rest. 
De vocaal gaat terug op oudgerm. u en luidt dan ook in het niet-

4Θ 
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palataliseerende deel oo, oa, ôô, oow, ou, ooj ' ) . (De afgrenzing dezer ge
bieden hebben wij in deze studie niet gegeven). De gepalataliseerde 
vorm is zeun ; de eu is meestal ongespannen, vooral echter naar de 
Holl. grens gespannen, zoodat zelfs zeujn voorkomt. 

Andere typen als jongen, knechje, werden sporadisch opgegeven. 
Hoewel er ook umlaut in het spel geweest kán zijn, zie ik hier met 

Van Ginneken als diepste oorzaak de palatallsatietendens. Van Gin-
neken wijst hier terecht op den palatalise erenden invloed van ζ en η 
zooals ook bij broer invloed van dubbele r, bij vroeg invloed van r + g, 
bij zeug invloed van ζ +g, bij jas(ke) invloed van j + s, en bij plaats 
en schaats eveneens invloed van de omgevende consonanten kan 
aangenomen worden. Cfr. § 101. Ook het kaartbeeld wijst op palatali-
seering. De west-Nederl. en noordoost-Nederl. palataliseerings-gebleden 
duiken hier duidelijk op 2 ) . 

Z e u g . Cfr. Krt 49. 
zeuch : Willemstad, Klundert, Zevenbergsche Hoek, Hooge-Zwaluwe, 

Geertruidenberg + enkele eilandjes in de andere gebieden. 
zuch : Mz, W (zuiden). 
zuuch : Ossendrecht. 
zoech : Η (westen) + Reusel. 
zooch : Bu. 
zóch : Rest (zôch : Wijk). 
zeuch, zuch en zuuch vertegenwoordigen dus de westelijke gepala

taliseerde vormen, tegenover niet-gepalataliseerd zoch, zoech en zooch 
in het oosten. 

Aan umlaut mag niet gedacht worden daar in de oudgerm. talen 
de umlautsfactor ontbreekt. 

Verbreiding In Nederland : ongepalataliseerde vormen ini Fries
land, Veluwe, Betuwe, O. N. Br., Limburg, Belg. Kempen, Z. O. Vlaan
deren, Hageland, Haspengouw, Tongeren, Zuid-Holland·1) ; gepalatali
seerde in W. Vlaanderen, Zeeland, Goeree, W. N. Brabant, N. Holland 
o.a. het Zaanlandsch (behalve Assendelft). Aangezien N. O. Nederland 
een ander woordtype, motte, heeft mag men dus concludeeren dat het 
kaartbeeld veel op dat van zoon/zeun lijkt. 

Ook hier zal er dus wel palatalisatle opgetreden zijn, uitgelokt door 
de ζ en de g. 

In zijn „Waalsche en Plcardlsche klank-parallellen" O. T. II 289 vlgg. 
wijst Van Ginneken erop l0hoe het westelijk zeun-gebied aansluit bij 
een N. W. Fransche palataliseeringsstreek, die lat. corde niet tot cour 
maakte zooals dat in het noordoosten van Frankrijk het geval is maar 
tot coeur palataliseerde, en 2° dat de palataliseeringslijn van lat. ü 
en oudgerm. ü eveneens nauwkeurig bij elkaar aansluiten. Redenen te 

1) ooj in Woensel en Llempde. 2) Wij spreken van een west-Ned. palabUieeeritiKegeblcd omdat 
bij zuur alleen O. Ned. de oe bewaard heeft. En van een Noordoostelijk onidiit Drente in het partlei-
ptnm practeriti een typische palatalisatle van o tot u kent 

3) T. g. v. Brabantsche expansie zegt Heeroma Holl. Dialektstudies 131. 
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meer om bij de zoojuist behandelde woorden de gedachte aan umlaut te 
verwerpen en palataliseering aan te nemen. 

Π Ook duiken er vaak palatalisaties langs de Maas op : 
Zoo verschijnt jas als jes : В (oosten + noorden), Woudrichem, Was

pik, Raamsdonk. Cfr. Krt. 53 en § 110. Last komt voor als lest : Ha
ren en Herpen. Cfr. Krt 95 en § 212. Asch komt voor als ësa : Haren, 
Herpen, Macharen, Kessel. Cfr. Krt. 79 en § 171. Wasschen als wësa : 
Haren, Herpen. Cfr. Krt. 55 en § 123. War (stopwoord) als wer : Sleeu-
wijk, Genderen. Cfr. Krt. 105 en § 233. Moeten verschijnt als mùtta in 
Gassel. Cfr. Krt. 27 en § 45. Schop (schuurtje) als schup in Woudri
chem (naast skùp in Oirschot). Cfr. Krt. 40 en § 228. 

ΙΠ Tenslotte ligt er een gedeeltelijk-regelmatig palataliseerend 
gebied in К en rond Eindhoven. 

Immers i ρ. ν. au- en ou-diphtongen (ontstaan uit wgerm. aid, alt, 
old, oit, uw, iuw, awwj, aww, âw en fra. au) verschijnen hier gepa-
lataliseerde diphtongen. Zie voor wgerm. âw, aid § 37, 11 en Krt. 20, 4, 
5. Zie verder § 51 I П. 

IV Merkwaardig is dat bij de woorden dat en mogelijk juist O.-
N. Br. de palatalisatie kent. Cfr. § 107 en Krt. 2, 62. 

§ 52. R o n d i n g . 
Io e e r s t e . Cfr. Krt. 32. 

x(r)st9 met geronde vocaal (ú, eu, uu, ù, jú Jù, Juu) : Bu, С, Ρ, К, 
Τ, NM, Ml. 

x(r)st8 met niet-geronde vocaal (ее, êê, ï, іе(э), jee, i, êê, ëô, e, 
je) : Helenaveen + Rest. 

Voor het ontbreken van de г cfr. § 76. 

Kaart 32 Eerste, h, avond, zoon, pakken, mensch, dorschvloer, wiel. 
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Eerst, mnl. id., os. èrest, ohd. mhd. id., oe. aerest, ofri. êrost, is een 
superlatief van * eer waarvan eer als comparatief in gebruik is (oud-
germ. vormen : os. ohd. ofri. êr, oe. aer, ono. âr, got. airis + air). De 
O. N. Br. ronding kan mede veroorzaakt zijn door de r en vooral de o 
die in het ofri. optreedt (o-umlaut). Er zijn immers wel meer friesch-
oostbrab. parallellen. Cfr. Hfdst. VII. Cfr. Van Ginneken Ras en Taal 
§ 20. 

2° d e e r n t j e . Cfr. Krt. 96 en § 215. 
In NM en Ρ is voor meisje dxrsks in gebruik, in Ml en С der(ka). 

In het der(кэ)-gebied is de vocaal altijd ongerond (e, i, je), in het 
dxrska-gebied altijd gerond (u, ju, eu, ëu, ëu) ; wel kwam er in één 
zelfde dorp soms naast een gerenden een niet-geronde vorm voor, in 
Heeze en Milheeze alleen dirska. Wschl. is de O. N. Br. ronding mede 
een gevolg van de o die in den stam zit. Cfr. Van Ginneken Ras en 
Taal § 20. 

3° s n e e u w e n . Cfr. Krt. 33. 
1 ongeronde vormen, n.l. snêêwa, snjêêwa, sneewa, sniewa, 

snïw3, snjêwa : W, Mz, B, H, Helenaveen, 

Kaart 33 Sneeuwen. 

2 ongeronde vormen, n.l. snewwa, sniwwa : Cu (noorden), 
3 ongeronde vormen zonder w, n.l. sneeja, snija : Cu (zuiden), 
4 geronde vormen, n.l. snëuwa, sneuwa, snjeuwe, s(j)nuww3, 

snuuwa, snëuwa, sniiwa : P, K, Bu, T, Ml, NM, Gassel, Cuyk (ook 
Moerstraten ? Rucphen ?), 
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5 snoowa : Soerendonk, Hooge Mierde, Lage Mierde, Haren, Biel, 
6 snowwa : Oirschot, 
7 snjouwa : Veldhoven. 
In groep 1 is snêêwa het frequentst. In groep 4 zijn de vormen 

met korte diphtong en triphtong het frequentst, behalve in T, de stij
gende triphtong vooral in Ρ, К (oosten). 

Groep 3 gaat op oud * snïwan terug ') (mnl. snûwen, snouwen, 
snïen ; oe. en ohd. snïwan, mnd. mhd. snïen, nhd. schneien). Voor den 
afval van de w cfr. § 57 vlgg. Groep 1 is een denominatief van sneeuw 
(* snaiwa). Om nu groep 4 en 5 zonder meer als ronding van datzelfde 
werkwoord op te vatten blijft toch gevaarlijk2). Deze groep kan zeer 
goed op * snïwan teruggaan (ouw, oew, uuw uit * iu, uit * iw, uit ïw 
zijn meer bekend. Cfr. Van der Meer § 65 Anm., 47 Anm. 5). In elk geval 
is groep 5 uitstekend uit * snïwan te verklaren en dan zou groep 4 
een binnengedrongen denominatief zijn, dat echter wel in wisselwer
king met het oude w.w. zal zijn getreden maar misschien ook zelf
standig onder invloed van den w-umlaut kwam. Groep 2 is eveneens 
een verkort denominatief. 

§ 53. D i p h t o n g e e r i n g v a n g e r e k t e k o r t e v o c a l e n . 
Dit verschijnsel treedt in К (sporadisch) en westelijk Ρ op. 
g e w e e s t gawijst : Veldhoven, Oerle2), Geldrop, Zeelst. 
z o o n zoun : Wintelre, Zeelst, Meerveldhoven, Veldhoven, Waalre, 

Steensel, Oerle, Duizel, Zeelst. 
o v e n ои э : Geldrop, Veldhoven. 
w o n e n wouna :> Steensel,, Veldhoven, Waalre, Duizel (wowna), 

Oerle. 
v e e l vuil: Leende (al Ù-achtlg), Geldrop, Riethoven, Veldhoven, 

Wintelre, Oerle, Meerveldhoven. 
s p e l spuil (Cfr. § 126) : Leende (al Û-achtig), Geldrop, Veldho

ven, Wintelre, Oerle, Meerveldhoven, Zeelst. 
s p o r t sprout (Cfr. § 126) : Waalre, Veldhoven, Wintelre, Oerle, 

Meerveldhoven, Zeelst. 
t e u 1 e η tuila : Leende, Veldhoven, Meerveldhoven, Zeelst. 
w e z e n wijza : Leende, Duizel (wejza), Wintelre, Oerle, Meerveld

hoven. 
m o g e 1 ij к muigalak : Riethoven, Meerveldhoven, Zeelst. 
k e u k e n киікэ : Riethoven. 
s p o o r spour : Geldrop. 
o p e n оирэ : Geldrop, Veldhoven. 
m o g e n muiga : Geldrop. 
z e v e n zuiva : Geldrop, Zeelst, Veldhoven. 
n e g e n nijga : Zeelst, Veldhoven. 
g e v e n gijva : Geldrop. 
i) J. te Winkel Nnl. Tongv. Afl. 2, 170. 2) Hoewel Heeroma 78, 79 het doet 
3) Men bedenke dat ons materiaal niet steeds voor alle plaatsen volledig was. 

53 



h e r t o g e n hertouga : Geldrop. 
b o v e n bouva : Geldrop. 
s t o k e n stouka : Geldrop, Veldhoven. 
s p e l e n spuila : Duizel, Geldrop. 
g e s c h e u r d gaschuirt : Geldrop. 
p e p e r pijpar : Gíldrop. 
d e u r duir : Geldrop. 
n e u s nuis : Geldrop. 
g e s l e p e n gaslijpa : Geldrop. 
v e r s l e t e n varslijta : Geldrop. 

§ 54. w g e r m . w. 
K w a a d . Cfr. Krt. 34. 

Vormen zonder w : NM, Ml (ged.), P, K, Bu, Τ, В (zuidelijk). 
Vormen met w : Rest. 
Vormen met w zijn : bijv. kwaot ; vormen zonder w : bijv. kaot, 

koot, ко. 

Kaart 34 Kwaad, vroeg. 

Blijkens de oud-Germ. vormen is de w in kwaad oorspronkelijk. 
Het gebeurt echter herhaaldelijk dat in Nederlandsche tongvallen de 
w na cons, verdwijnt. Cfr. Schönfeld3, 60 en J. van Glnneken Ras en 
Taal 94. In N.Br. is dat bijv. ook het geval in daola (O. V. I 173) l)· 
In kwaad is de w verdwenen in twee groóte complexen in Limburg, Bra
bant en Vlaanderen, welke eens verbonden geweest zijn, doch door 
den verkeersweg Brussel - Antwerpen - Oudenbosch - Dordrecht - 's-
Gravenhage gescheiden zijn2). 

I) Afgezien van gevallen als ert (erwt), кэйег (kwartier), (Ііккэів (dikwijls), Воггэк (Baardwljk 
enz. waar er niet direct een beklemtoonde vocaal volgde. 2) Opmerking van J. van Glnneken. 
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§55. w > f. 
§56. w w o r d t g in den anlaut van twee woorden : 

§ 56. w w о г d t g in den anlaut van twee woorden : 
g У a i. p. ν. wieden in het zuiden van C, n.l. Beugen, Boxmeer, 

Sambeek, Maashees, Overloon, Oploo, St.-Antonis. Cfr. Krt. 10. 
g o e n s d a c h e n g o e n s d a c h 1.p.v. woens-vormen in het

zelfde stuk + de aangrenzende plaatsen Haps, Wanrooi en Rijkevoort. 
Voor woensdag geeft G. Kloeke Ts. 55 (1936) 148 vlgg. ài de Ned. 
plaatsen uit het mat. van 1879 waar g-anlaut is. Zie verder, ook voor 
andere woorden en Z. Ned. J. van Ginneken Ras en Taal § 30. 31. 

Deze overgang van w > g is in Ned. alleen in het Z. O. tot in Twente 
bekend. 

§ 57. S n e e u w e n . Cfr. Krt. 33 en § 52. 
Vormen zonder w : alleen Cu (ged.). 

Kaart 35 Nieuw. 

§ 58. N i e u w . Cfr. Krt. 35. 
1 niew : strook langs de Hollandsche wateren, Castelre, Grave, He-

lenaveen, Den Bosch, Elshout, Heusden. 
2 nuuw : Mz, В (ged.), Τ (ged.), К (westen), Willemstad. 
3 noew njoew : В (zuiden), К (klein stuk). 
4 nie : Budel. 
5 ny, nèj, neej, nej, ni-j : grootste deel van H, T, K, Bu, P, C, NM, 

Ml. 
Al deze vormen gaan terug op * niuja < *neuja. a) * niuja 

> * niuwja (cfr. ohd. os. niuwi) > niew ; b) * niuwja > noew (cfr. 
1 ) Wschl. ontstond uit w eerst у ; deze werd in auslaut f. 

55 



onfrk. nûwi) > nuuw. Cfr. § 28 en Van der Meer § 73. Merkwaardig Is 
dat de oe hier bewaard bleef. Of is de oew weer secundair uit uuw 
ontstaan ? Want dat kan ook volgens Franck Mnl. Gr.2 § 62. 

In groep 4 en 5 is -w gesyncopeerd. Dit verschijnsel heeft O.N.
Br, niet alleen. Héél huidig O. Ned. heeft bij dit woord w-syncope 
(Heeroma Krt. 29). Reeds het ofri. kende ni, nie, nia. 

Parallellen met -w-syncope na ï (bijv. mnl. splën naast got. spei-
wan, O.N.Br, wijer = vijver naast Lat. vivarium) staan er niet min
der dan zeven bij Schönfeld3 § 46 no. 5. Cfr. voorts J. te Winkel 
Nnl. Tongv. afl. 2 169 vlgg. Cfr. § 148. 

Cfr. Franck. Mnl. Gramm. § 62, Van der Meer § 73, 47, Anm. 3, 4, 
Heeroma passim en Krt. 3 en 29. Deze kaart is zeer onvolledig, van
daar dat ook in den text nuuw verkeerdelijk een hollandisme genoemd 
wordt. 

§ 59. г i n a n l a u t . Cfr. Krt. 36. 
Suizende г : NM, Ρ, Woensel, Wintelre. 
Gewone r : Rest. 

Kaart 36 r, sk, zacht, achter, slapen, strooien. 

Het verschijnsel leeft lang niet overal even sterk. Het frappantste 
staaltje ondervond ik bij een circa SO-jarige vrouw in Stiphout, die 
werkelijk haar anlauts-r niet anders kón uitspreken. Voor verschillende 
plaatsen daarentegen hadden mijn proefpersonen gewoonweg г opge
geven, terwijl mij later toch bleek dat de r daar suizend was. Voor 
Uden werd het bestaan van een suizende r mij uitdrukkelijk ontkend. 
Zeeland gaf de r slechts op als „nog een beetje suizend". In Asten had 
ik aanvankelijk de suizende r niet kunnen ontdekken en had men mij 
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alleen verteld dat de boeren spraken van „het srenst" (het regent) 
tot ik op zekeren dag 1934 bij een autochtonen kleermaker de suizen
de г in volle springlevendheid ontmoette — rziem, rzok, rzoej (roede) 
— en ik in 1935 een boer van „srijpa" peren hoorde spreken. 

J. van Ginneken Ras en Taal 48-50 schrijft in 't algemeen de sui
zende г aan de prae-Slavische articulatiebasis toe en laat haar op 
gemouilleerde r teruggaan. Immers voor „de Praeslavische articulatie-
„basis is de dentale r niet heel geschikt om gemouilleerd te worden ; 
„de r neemt namelijk moeilijk de mouilleering aan, en als ze die aan-
„genomen heeft, dan verliest zij ze weer spoedig, of zet ze om in de 
„verscherpte, suizende . . . . rz". Dus zal ook onze rz - rs in auslaut, 
waarover aanstonds, wel op gemouilleerde r teruggaan. 

Over de Oost-Noordbrabantsche suizende r zijn er nog geen experi-
menteel-phonetische onderzoekingen verricht. Doordat men bij de 
r-uitspraak de lippen zet als of men een ζ of s wil uitspreken hoort 
men tegelijk met de г een gesuis dat eenigszins op ζ of s gelijkt. Terwijl 
de tong immers ratelt, is de afstand tusschen de tanden zoo klein dat er 
tevens een suizend dentaalgeluid mee klinkt O· 

Mijn proefpersonen hebben op verschillende manieren getracht 
dezen klank te omschrijven : 

1) sr : Woensel, Nederwetten, Nunen, Someren, Asten, Milheeze, 
Gemert, Brp, Veghel, Dinther, Heeswijk, Berlicum. 

2) rz : Ldessel, Beek en Donk, St.-Michielsgestel, Volkel, Zljtaart. 
3) rz en sr : Beek en Donk en Stiphout. 
4) zr en sr en suizende г : Boekei. 
5) suizende г : Vorstenbosch, Zeeland. 
6) rz door één proefpersoon en sr of zr door een ander opgegeven : 

Nistelrode. 
Merkwaardig is de opgave van G i l z e : zuivere r met een schijn 

van een zachte d ervoor2). In het Zuiden van ons taalgebied vermeldt 
J. van Ginneken Handb. I 2 178 en Ras en Taal § 16 ook iets dergelijks 
voor Edingen, Halle en Everbeek3) : dreus, drok, drugge, drand, 
drooster (reus, rok, rug, enz.). 

Bij de voorbeelden die J. van Ginneken Handb. 1 2 177-178 voor sui
zende г geeft vermeldt hij ook : S t . - O e d e n r o d e : romer = rjeumer, 
rooster = rjeussel ; O s s : rooster = rjeuster ; S o m e r e n : romer 
= rjemmer. Bovendien gaf E1 s h o u t in mijn materiaal zonder
meer rj in ani. ; en D e u r η e vertaalde bij mijn desbetreffende vraag 
riem door rjiem en roepen door roopen. (Zou hier de rj misschien alleen 
maar voor palatalen optreden ?). Deze rj's zouden een ouder stadium 
van de suizende rz kunnen zijn. Cfr. J. van Ginneken Ras en Taal 48. 

1) Br. Herman Jozef in De Kath. E n e VI 623 (1984) noemt de ratelende ζ een cacuminale г : „Caeu-
minalen zijn de ronnonantcn, die Keartieuleerd worden met de omgebogen tongpunt en het vóórgehemelte". 

2) Een andere Gllzenaar vermeldt er echter nieto van. 
3) Zeil heb Ik dit verechijneel in Mei 1984 ook geconstateerd voor Bekkerzeel bij Aesche. 
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Of is de J element van de volgende stijgende diphtong ? Misschien 
beide? 

§ 60. г 1 η a u s 1 a u t. 
Niet uitsluitend aan het woordbegin — eventueel voorafgegaan 

door een prefiks — komt de zoo-juist behandelde suizende r voor. WIJ 
vinden n.l. in O. N. Br. ook een soort rs vaak op 't eind van het woord 
— eventueel door suffix of uitgang gevolgd —. De rz treedt daar op in 
woorden die In andere dialecten een dubbele г hebben, welke dus op 
een door j gegemineerde r moet teruggaan en verder i.p.v. rn met 
steeds e of i vóór, tusschen of na de г + η. Zooais Van Ginneken reeds 
in Ras en Taal § 16· betoogde. Voorbeelden : Brabantius O. V. I 90, 173, 
II 172, 173 ; Van Ginneken Ras en Taal 48-50. 

§ 6 1 . I G e g e m i n e e r d e r i n a u s l a u t wordt rs - rz in 
een stuk van O. N. Br., г (rr) in de Rest. 

T e e r (= pek). Cfr. Krt. 8. 
rs in auslaut : P, NM. 
г In ausi. : Rest. 
Btym. : Kil. tarre, terre ; mnl. ter, terre. 
Voor de vocaal cfr. § 17. 
Studie van andere woorden leert dat die suizende rz < rr in auslaut 

voorkomt in NM, Ρ, Woensel (bijv. snoorza = snorren), Oerle (bijv. 
kaars = kar), Veldhoven (bijv. knoorza = knorren), Duizel (id.) en 
Vlijmen (snoorza = snorren). Conclusies voor het tusschenliggende ge
bied liggen voor de hand. 

§ 62. II Bij de ontwikkeling van o u d e r η is het beeld min
der egaal. 

a) In sommige gevallen moet er zich tusschen r en η reeds vroeg 
een svarabhaktivocaal ontwikkeld hebben. De verbinding rn als zoo
danig houdt dan op te bestaan en dus treedt er ook geen suizende г 
op. De auslaut is dan in heel N.Br. гэ(п), doch in een stuk van het 
Land van Cuyk r. Voorbeelden : 

g a r e n gaar : Cu (midden) ; -ra(n) : Rest. Cfr. Krt. 61. 
t o r en tor : St.-Antonis, Haps ; -гэ(п) : Rest. Cfr. Krt. 61. 
h o o r n (mannetjesduif) hööra : Geffen, Bladel, Lieshout, Dinther ; 

hor : Rijkevoort. l ) . 

§ 63. b) In andere gevallen is de rn in centrale stukken van 
O.N.Br, rs geworden maar kunnen de elders voorkomende r(r)-vor
men wel op ne ven vormen met г of rr teruggaan. Dit zou kunnen bijv. 
bij staarz, veerze, knoorze, pileerz2). 

11 Mtjn eenig mat. voor hoom. 
'2) horzel zal In het A. B. en W. N. Br. de ζ wel op een andere manier gekregen hebben. 
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§ 64. с) Overigens bijv. bij lantaren, gaarne, deerntje1) werd 
rn in O. N. Br. rs, in een eromheen sluitend stuk r en in W. N. Br. (en 
soms nog M. N. Brabant) гэ. Soms bleef in W.- en M. N. Br. rn bewaard 
(karn, kern, torna) ; en vindt men dus alleen rn- en rs- doch geen r. 

Bij deze groep с is op sommige plaatsen in O. N. Br. de r voor de η 
geëlideerd zoodat rn > η ontstond. Zie bijv. op de kaarten 37, 96 : 
lantjen, lantén, lampten, dan. Ook in het westen is dit sporadisch ge
schied : копп кэз ; Cfr. O. V. I 210. Eveneens viel soms r voor 1 weg : 
kei i. p. v. kerel in O.N.Br., Land van Cuyk 2) (huttakel). In verschil
lende plaatsnamen werd rl > 1 : Gooi (Goirle), Baal (Baarle), Jaale 
(Aarle), Meel (Meerle), Balkam (Berlicum) 3 ) . 

Opm. Als ran (< rn) in absoluten auslaut komt valt dus overal de 
η af, behalve In het noordelijk deel van H. Cfr. Krt. 37. 

Kaart 37 Lantaren. 

L a n t a r e n . Cfr. Krt. 37. 
lantèran : Η (noordel.), Willemstad. 
lantêra : W, B, Mz, Η (zuidel.), Ml (westen), T, westelijk deel van 

К en NM, Helenaveen. 
lampten, lant(J)en, lantjèn : eilanden in K. 
lantêr : NM (ged.), rond Eindhoven, Gassel. 
lanteer : Grave. 
lantaar : Oerle. 
lantèrs, lantaars, lanteers, lanters : Ρ (ged.), NM (ged.). 
lampter : Bu, Sterksel. 

1) Het woordtype i" echter slechts op beperkt terrein bekend. Cfr. Krt. 96. 
2) Bijv. Beugen. 3) Zoo wordt in Zeelst de intervocalische en poetvocaliach auslautende r een 

Rlottieexplosief en valt O. N. Br. г in rat uit. Cff. g 76. 
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lanter : С (noordel.), Ml (oostel.). 
latera : Fijnaart. 
Vooral in O. N. Br. sporadisch : le silbe lamp- of lam-. 
lucht : С (zuidel. deel). 
Lucht komt natuurlijk van licht. Al de andere vormen gaan terug 

op lanterne. Heel vaak is door bijgedachte aan lamp 't begin lant-
> lampt- geworden, dat soms als lamt- werd opgegeven. Bijna overal is 
de e gerekt. 

( D e e r n t j e ) . Cfr. Krt. 96. 
djerka, der, derka : Ml, С 
derka + djerka + dir : Reek, Schaijk. 
dan : Ravenstein. 
d(j)ëürska, djurska, dirska, deerska, derska : NM, Ρ, Κ (n.o.). 

De rest van N. Br. heeft andere typen. Cfr. § 215. 
Men bemerke dat westelijk het mèska - enz. - gebied regelrecht aan 

het gebied met rs aansluit. Dus mag deze westgrens niet als uiterste 
grens voor de verandering van rn in rs gelden omdat er ook in het 
mèska-gebied misschien rs-vormen hadden k u n n e n optreden als het 
woordtype er maar was voorgekomen. 

§ 6 5 . O u d e r d o m v a n d e s u i z e n d e r. 
Dorsen = Deume al in 1642') ; Die Dorse (een vlakte bij Deurne) 

1462 2) ; Dorsen = Deursen 1650 ; kaers = kar komt voor in een stuk uit 
Deume van 1629 3 ) . 

§ 66. n. 
In enkele werkwoorden : doen, gaan, staan, zien valt in den infinitief 

en het participium praeteriti de slot-η af in een gedeelte van Ρ en Bu. 

G a a n . Cfr. Krt. 19. 
Afval van η : Ρ (ged.), Budel. 
Slot-η aanwezig : Rest. 

§ 67. In enkele dialecten van NM en Ρ is η > ng, nkt *) ge
worden, als in het Ned. ei, ui of ij aan de η voorafging, maar ook niet 
eens in alle woorden. Cfr. § 41. 

Z e e l a n d gaf ' ) bijv. : wing = wijn, ming = mijn (poss.), minga = 
mijnen (w.w.), schïnga = schijnen, linkt = lijn, pïnkt = pijn, 
pingdalak = pijnlijk, klëng = klein, mënga = meenen, reng = rein *) , 
pùnga = puinen (onkruid), en verder nog : lingdascholk = linnen-
schort, Minkt ^ Mien (in W.N.Br, ook uitgesproken: Mijn). 

Om de uitbreiding van deze velariseering vast te leggen ontbreken 
mij de gegevens. Het schijnt mij toe Ρ en NM (ged.) te zijn. Immers 
J. Schrijnen De Isoglossen van Ramisch 52 kent het verschijnsel te 

1) OuwerlinK rx-umc 110. 2) ibid. 1Я4. 8) ibid. Ml. 4) Paragogieche t. 5) Mat. van 
A. van Gerwcn. β) Alleen opgegeven door Brabantius. 
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Stiphout, Helmond, Aarle Rixtel, Bakel, Geldrop en Heeze ; Braban-
tius kent het voor Zeeland ; persoonlijk vond ik het in Boekei (pieng 
= pijn), Lieshout (oneerlijk = onrengs = onrein), Deurne (oneerlijk 
= nie renks). 

Het gebied komt dus wel overeen met dat waar nd > ng werd. Cfr. 
§ 73. 74. 

Als men let op de voorafgaande vocaal of diphtong is het, gezien 
het feit dat we in oud mouilleerend gebied zijn, duidelijk dat de η hier 
eerst gemouilleerd en toen gevelariseerd is. l) 

§ 6 8 . η g 

ng verschijnt in auslaut soms als nk. 

Kaart 38 Ring. 

R i n g . Cfr. Krt. 38. 
nk in auslaut : Bu, P, NM, Ml (ged.), К (ged.), strook van Hedik-

huizen tot Coirle, enkele plaatsen in С langs de Maas. 
ng in auslaut : Rest. 
Het nk-gebied is dus nog midden- en oostbrabantsch te noemen al 

wordt het van alle kanten stevig aangevreten. Ook in het westen zal 
het nog niet lang geleden algemeen geweest zijn : Etten geeft het nog 
als verouderd. Deze nk in auslaut is eenmaal in Ned. algemeen geweest 
want ze is uit velare stemh. nasaal + velare stemh. explosief in auslaut 
verscherpt. Cfr. Schönfeld3 52. 

§ 69. d i n a u s l a u t . Cfr. O. T. V 371, 372. 
d in auslaut na oude lange vocaal of diphtong valt vaak weg in 

Z. O.-N. Br. 
1) Opmerking van J. van Qlnneken. 
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g o e d (als praedicatief by v. n.w. en adv.). Cfr. Krt. 26. 
geen d : Bu (ged.), Ρ (ged.) ; wel d (uitspraak t) : Rest, 

k w a a d (als praedicatief bijv. n.w. en bijw.). Cfr. Krt. 34. Voor 
de w Cfr. § 54. 

geen d : Bu (ged.), Ρ (ged.) ; wel d (uitspr. t) : Rest. 
b l o e d . Cfr. Krt. 26. 

geen d : Ρ (ged.) ; wel d (uitspr. t) : Rest. 
Afzonderlijk staat de d-afval in : 
K o u d (praedicatief gebruikt). Cfr. Krt. 5. 

lt-vormen : C. 
ausi. = w : Ρ, К, NM, Ml, Τ (ged.), В (zuiden), 
ausi. - t : Rest. 
Rijkevoort geeft ook kaaw. 
Men meene niet dat bij alle ald-woorden het verschijnsel zoo ver op

treedt. Brabantius geeft b.v. O. V. I 193 vlgg. voor Zeeland en Uden : 
aut = oud, doch kaaw = koud. Misschien dat het substantief kouw, 
dat uit koude móést ontstaan, omdat hier d intervocalisch tot w werd, 
op de verre verbreiding van invloed, was. 

Mag men uit het feit dat alleen oude d in auslaut wegvalt, — doch 
t niet —, concludeeren dat de afval al plaats had voor de d haar stem 
verloor ? 

§70. I n t e r v o c a l l s c h e d. 
Deze werd in het algemeen in N. Br. > J. Ons ontbreekt speciaal ma

teriaal. Voor den spoorloozen uitval van deze d cfr. J. Schrijnen Isogl. 57 
vlgg. 

Enkele woorden vallen buiten dien regel, bijv. : 

G e n a d e . Cfr. Krt. 39. 
-da-auslaut (ganaads, ganaoda, ganoada) : H (ged.), W, Mz, B, C, Ρ 

(zuiden), Bu en vele eilanden. 
- j - auslaut (ganaoj, ganoaj, ganöäj, ganooj, enz.) : Rest. 
Aan de randen van het -j-auslautgebied bestaat die -j-auslaut soms 

uitsluitend in de beteekenis : verlichting van pijn (van een wonde 
bijv.) zoo o.a. in Reek, Schaijk, Besoyen, Drunen, Helvoirt en Baard-
wijk. Deze beteekenis werd voorts ook nog opgegeven : Berchem en 
Rosmalen. 

Hier had de d in het westen ook j moeten worden volgens de klank
wetten (wat in enkele plaatsjes als Zegge, Princenhage, Zundert ook 
werd opgegeven). Nu genade echter de d behield meen ik dit te moeten 
toeschrijven aan cultuurinvloed. De dorpskapelaan preekt van de 
genade en vaak zelfs van de genaode. Toch meene men nu niet dat 
genade daarom geen volkswoord zou zijn. De uitdrukking „geen genade 
kennen" is verre van zeldzaam, en de uitroep „goeje genaode" ligt op 
de lippen bestorven. Bekend is bovendien het jongensspel waarbij de 
een den ander met een zekeren truc pijnlijk vastpakt en dan „genaode" 
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laat vragen. Dan zou hier de klankvorm van het woord met meer ver
heven beteekenis den klankvorm van het minder plechtige woord be
ïnvloed hebben. 

Kaart 3Θ Genade. 

§71. h i n a n l a u t (als eenige consonant voor geaccentueerden 
stamklinker). Cfr. Krt. 32. 

h valt weg : W, В (behalve de streek ten Z. O. van Breda), Mz, 
Tweede Straatje (in Kaatsheuvel). 

h blijft: Rest. 
Hoe westelijker men komt hoe algemeener de h-aphaeresis is. In 

plaatsen als Fijnaart en Roosendaal (zie bijv. Jan Trapsuutjes) valt 
de h stelselmatig weg en blijft nergens staan ; in meer oostelijke 
plaatsen als Wagenberg blijven er veel h's gespaard. De oostgrens is 
dus vaag. In de aan die grens gelegen dorpen komt de h - afval wel 
voor, maar niet algemeen. 

Voorbeelden van dat onzekere in het gebruik der h : 
С a s t e 1 r e gaf op de h weg te laten maar ik noteerde er o.a. 

hajje (hadden). 
Z u n d e r t : oets (mallejan), еетэі, wij ojjan (wij hadden), doch: 

hem (hemd), houwa, hebba. Bij navraag bleek ze in 't algemeen weg
gelaten te worden. 

R ij e n. Eén zegsman sprak door elkaar vormen mét en zónder h 
uit, bijv. еетэі en heemal, houwa, han (hadden), ieuw (hield). Twee 
anderen gaven op dat de h uitgesproken wordt. 

U l v e n h o u t . In Dré Brabantsche Brieven werden genoteerd op 
pag. 24-26, o.a. : hard, hangen, hier, hapkes, hals, hogstens, hoogen, 
hand, halen, hoek, hout, hoorde, haals (hals) en as g'ier en daar 
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keb (ik heb), m'ebben (we hebben), g'ad (gehad). Hier wordt de h 
dus vrijwel alleen in zeer frequente woorden weggelaten. En in de 
Briefkes van D'n Dré z'n Trui blijkt hetzelfde het geval te zijn. Maar 
toch weet ik van ingeborenen van Ulvenhout dat zij de h algemeen 
weglaten. 

R i j s b e r g e n gaf op dat de h wel werd uitgesproken doch niet 
in sandhlgevallen als пэп ont, dan аі э. Bedoeld zal wel zijn : in die 
gevallen waarin een voorafgaand enclitisch woordje of een partikel 
met het woord dat die h in aulaut heeft samensmelt (wat ook bij 
„Dré" het geval bleek ?). J. Grommers die in de Sinte Geertruydts-
bronne texten in het dialect rond Rijsbergen publiceert gebruikt de h 
overal. Uit zoo 'n text (Jrg. 10 76-83) werden bijv. genoteerd : haaien 
hadden), hemmen (hemden), hemme (hebben), haole, hoare, hoag, 
schuilhoek. De h-afval in Rijsbergen is dus niet algemeen. 

M o l e n s c h o t schijnt ook te weifelen. 
В a ve l . De eene zegsman bevestigt de uitspraak der h, de andere 

ontkent haar. 
In verschillende plaatsen voelt men het weglaten van de h als 

erg onbeschaafd : 
W i l l e m s t a d . Volgens het mat. van het Centr. Bur. ν. Ned. en 

Fri. Dial, is het h-loos. Ter plaatse verzekerde men mij dat de „stede
lingen" de h wel uitspreken, de boeren echter niet. 

H o o g e Z w a l u w e, grootstendeels protestant, gaat er prat op de 
h uit te spreken in tegenstelling met het zuidelijker gelegen, nagenoeg 
uitsluitend katholieke, gehucht Helkant. 

K a a t s h e u v e l spreekt de h u i t ; de scharenslijpers evenwel, het 
volk uit het T w e e d e S t r a a t j e , en B e r k d i j k (vlak bij het 
Tweede Straatje) niet. 

§ 72. Dat de h in W. N. Br. wegvalt wil evenwel niet zeggen dat 
men ze daar niet k a n uitspreken. Dit blijkt bijv. uit het verschijnsel 
van de h y p e r c o r r e c t h e i d . Men is zich in W. N. Br. n.l. bewust 
dat al de in het A. B. voorkomende h's in het dialect wegvallen. Wil men 
dan iets beschaafder spreken — en dat hoeft heusch niet alleen tegen 
meerderen te zijn, want ieder heeft altijd la tendance de parler mieux 
— dan komen er ook wel eens h's In anlaut waar ze niet thuis hooren. 
De vaak door niet-deskundigen geuite bewering dat men de h uit
spreekt waar ze niet mag staan en weglaat waar ze moest staan is 
dus in haar algemeenheid onjuist. Feit is slechts dat de h in deze 
westelijke dialecten g e e n p h o n o l o g i s c h e w a a r d e h e e f t , aan 
de verstaanbaarheid der woorden niets afdoet en dus willekeurig mag 
weggelaten of toegevoegd worden. In den regel spreekt men haar dus 
nergens uit maar t.g.v. affect of de tendance de parler mieux treedt 
ze soms (en vaak hypercorrect) op. ^ 

1 ) Geconstateerd bijv. : Filnaart, Gestel, Wagenberg, Kniieland, Willemstad, Steenbergen, Boosendaal. 
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Voorbeelden van de h t.g.v. affect. En al die kostalaka herta wiera 
zoo maor afchakeurt manêêr (zei een vrouw ééns tegen my in het 
volle van den oogsttijd toen de erwtenpluk voor de Bredasche conser-
venfabriek Hero aan den gang was. Paz op of ik sal ja op ja hôôga slaon 
(een bedreiging van de mannelijke schooljeugd om tot handtastelijk
heden over te gaan), at sal niet verhandara (schreeuwde een woe
dende boer op de „vergaorang" met de vuist op tafel) ' ) . 

Voorbeelden van h t.g.v. hypercorrectie : rechtgehaord (recht
geaard). Bekend is de kapelaan die preekt van „da hengalan in 
dan eemal". Een mijner leerlingen uit Roosendaal schreef wanneer 
ik onomatopee dicteerde, constant : „honomatopee". 

Cfr. Brabantius O. V. I, II. H. Jellinghaus N. VolksMa. 113-155 (zijn 
opgave voor Breda is onjuist). J. v. Ginneken O. Τ. I 379-382. 

§ 73 n d i n t e r v o c a l i s c h n a p a l a t a l e v o c a l e n . 
B i n d e n . Cfr. Krt. 15. 

nd : in verschillende dorpen langs de west-, oost- en noordgrens 
vanaf Hoogerheide tot Helenaveen. 

ng : een stuk vanaf Zeeland en Haps t.m. Nunen, Mierlo .Milheeze. 
η (η) : Rest. 
Voor het ontstaan Cfr. § 25. 

V i n d e n . Cfr. J. van Ginneken Taalkaart : Vinden O. T. II 26-28, 
en nogmaals Krt. vinden O. T. III 315. Hoewel beide kaarten slechts 
benaderende schetsen zijn is de overeenkomst met binden evident. 

Hoeufft geeft voor het Bredaasch nog vinga en binga. Hierbij be
denke men dat volgens Opprel (p. 19) in het Oudbeierlandsch ook nog 
vinga, winga, binga, grengal, enz. voorkomen. 

§ 74. n d i n a u s l a u t n a p a l a t a l e v o c a l e n . 
K i n d . Cfr. Krt. 16. 

nkt : een strook vanaf Zeeland t.m. Nunen en Milheeze. s ) 
nt : Rest. 
Al de vormen van kind kan men op dezelfde wijze als bij binden 

afleiden. Cfr. § 25, 73. 

§ 75. - η d j a (in het verkleinwoord van woorden op nd.) 
T a n d j e . Cfr. Krt. 111. 

-nja : NM, Zeelst. 
-ntja : Rest. 
NM kent dus b.v. hènja (handje), lènja (landje), munja (mondje), 

hunja (hondje), bènja (bandje), tènja (tandje),kijnja (kindje), 3) enz. 
В o e к e 1 : voor tandje geen materiaal, maar : an hunja mëë an 

bènja. N u l a n d : 1 inzender tèntja = tandje, een ander kenja = 
kindje. E e r d e : het gebruik van -nja doet erg oud aan. N i s t e 1-
r o d e kijnja = kindje. 

1) Kruisland. 2) Zeeland had ten tijde van Brabantius nog kinkt, nu uitsluitend kijnt. 
3) Cfr. O. V. II 171. 
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§ 76. r s + r s t. 
In de verbinding rs en vooral in de verbinding rst valt de r in W. N.-

Br- vaak uit, terwijl zy in de rest van N.Br, biyft. Wordt ze in W.N.
Br, wèl uitgesproken dan is ze er toch vaak erg verzwakt. 

K o r s t . Cfr. Krt. 57. 
auslaut = st : W, B, Mz, Vessem, Gasteren, Haren, 
auslaut = rst : Rest, enkele, zeer weinige, eilandjes. 

E e r s t e . Cfr. Krt. 32. 
auslaut = st : W, B, Mz, Hank, Loonsch Hoekje, Gasteren (soms), 
auslaut = rst : Rest, enkele eilandjes. 
Soms wordt in het westen de r zwak uitgesproken. 

Hiernaast nog enkele voorbeelden waarbij het niet om rst maar 
om rs te doen is. 

( V e u r s c h o o t ) . Cfr. Krt. 104. 
Ofschoon dit type slechts over een déél van W.-, M.- en O.N.Br, 

verspreid is en mijn aanduiding van de r-syncope slechts schematisch 
is blijkt toch dat in een deel van В de r gesyncopeerd wordt en verder 
nergens. 

K o o r t s . Cfr. Krt. 45. 
Dit woord is daarom en in zooverre te gebruiken dat héél W.N.Br, 

(behalve de drie zuidelijke „schiereilanden"), groóte stukken van 
M. N. Br. en een deel van O. N. Br. eerst reeds de t uitstooten. En dan 
blijkt: in stukken van W.N.Br, (vooral Mz), maar elders niet, wordt 
de r uitgestooten. 

§ 77. w g e r m . ft. 
In de 10e eeuw begint op frankisch (nederfranklsch en midden-

frankisch) gebied de ft over te gaan in cht. Deze stroom breidt zich 
uit in noordelijke en oostelijke richting, tegelijk in kracht afnemende. 
In het A.B. werd elke ft > cht. Niet natuurlijk de jongere vormen als 
heeft < hevet, hoofd < hovet. Soms is in het A. B. analogisch de ft weer 
hersteld (vijftig, helft, enz.) of vindt men er Friesche leenwoorden 
(bruiloft, schiften, enz.). 

In het Holl. won cht pas langzaam veld. Tot diep in de 17e eeuw 
handhaafde ft zich in Delfland. Het Zaansch kent nu nog bijv. after, 
zaft, kroft, enz. In het Friesch is ft nog intact. Cfr. Schönfeld1 § 73. 
Emonds diss. 48 vlgg. Heeroma 32. Wrede Afda 19, 277 vlgg. 

§ 78. In N. Br. sluit het westen in dit opzicht precies bij het 
A. B. aan en heeft cht waar het A. B. dit vertoont, maar in het ooste
lijk deel is ft nog in enkele woorden bewaard gebleven, n.l. in zacht, 
achter, gekocht, kocht, schichtig, gracht. Het is merkwaardig dat de 
verschillende dialecten die ft nog bewaard hebben dit steeds bij vrij
wel dezelfde woorden doen. B.v. Bommelerwaard : soft, after ; Kam
pen : kùft, akùft, schiftach, grafts (gracht) ; Oud-Beierland : zoit, 
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soft ; Veenkoloniën : koft (gekocht), gräft(9) grächt. Ook de Hol-
landsche 15e eeuwsche texten die Karsten I 65 noemt geven het ver
schijnsel bij geen andere woorden — behalve nog craft. 

Gaan wij onze woorden na. 

Z a c h t (< * samftia). Cfr. Krt. 36. 
cht-vormen : W, Β, M, H (noordelijk), К (westelijk), Bu. 
ft-vormen : Rest. 
De vocaal is meestal a of aa, vaak ö-kleurig. 
De ft is bij dit woord alleen behouden in de beteekenis „week" 

(zofte boter). In de andere beteekenissen treft men uitsluitend cht. 
Bijv.: D e u r n e : zaacht, doch een zofte preum. Z e e l a n d (Era
ban tius) : zoft van rijpe vruchten, was; zacht b.v. van zijde. R e e k : 
zoofte botter doch het frewiel is zaacht. H e e s w i j k : η zofta peer, 
zofta erpals, doch η zaachta huit, пэп zaachtan heer. 

Uit het feit dat Giessen en Eersel nog ft-vormen opgeven ziet men 
dat in O. N. Br. ft overal nog lang bestaan heeft. 

A c h t e r (een afleiding van af). Cfr. Krt. 36. 
De op deze kaart getrokken isoglosse is niet zuiver de isoglosse van 

de partikel „achter". Immers achter als bijwoord of voorzetsel ver
toonde ft slechts op beperkter terrein, ja de ft-gebieden van achter 
waren niet eens onderling verbonden. Daarom heb ik de ft-opgaven 
van achter gecombineerd met de taaftere- of saafteres-opgaven. Som
mige dorpen in O. N. Br. zeggen n.l. voor in den namiddag : taaftara of 
saaftaras. Zoodoende geeft mijn kaart aan : het gebied waar achter 
nog ft vertoont, hetzij gewoonweg als partikel, hetzij in bedoelde 
afleiding. 

ft-vormen : NM, P. 
cht-vormen : Rest. 
ff- en v-vormen, effarsta (achterste) : Rosmalen ; half taavara 

(half in den namiddag) : Heesch. 
t-vormen ; aatarsta : Duizel ; oatarsta : Hooge-Mierde ; taatarmld-

dach : Gasteren, Riel, Goirle ; ëtar + tëtamiddach : Alphen1). 
Een jong meisje in Duizel gaf mij aaftar. 

Voorts noteerden wij nog t o e v a l l i g volgende feiten : 
s c h i c h t i g ; in Oerle : schiftich. 
hi j k o c h t ; in Genderen begint hij koft te verouderen maar het 

partie, peri, is nog uitsluitend gakoft. Giessen geeft ook gakoft doch 
noemt het ouderwetsch. 

g r a c h t (breede sloot) ; graft in bijv. Heeswijk, Dinther, Bakel, 
Esch, Vinkei, Geffen, Gemert, Schijndel, Uden, Best. 2) 

1) atamao = achterna. Tongval in 1880 uit het zuiden van B. Cfr. J. V. Glnnekcn Handb. 12e dr. (1928) 
151. 2) In de bet graf: Schijndel, Ravenstein, Someren, Llerop, Heeze. 
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§ 79. Terloops konden wij nog enkele aanwijzingen noteeren 
over de chronologie van het verschijnsel in N. Br. ВЦ z a c h t zagen wij 
reeds in het isolement van Giessen en Eersel de verdringing aan het 
werk. Geertruidenberg gaf in 1934 zacht (zeer betrouwbaar ! ) maar in 
het mat. Willems nog een ft-vorm. En terwijl het thans in W. N. Br. 
onbekend is vermeldt Hoeufft zoft daar nog in 1836. A c h t e r heeft 
nu alleen ft in NM en Ρ ; Breda kende after nog in 1338 (Juten 
Cartul. Begijnhof). Zeeland gaf ten tijde van Brabantius in achter nog 
ft, nu alleen cht. Geertruidenberg gebruikt in deze soort woorden in de 
15e eeuw nog vaak ft (Heeroma 32), Steenbergen echter dan maar één 
maal in zijn texten (ibid.). Waar Heeroma echter zegt in de 15e eeuw in 
Bredasche texten nergens meer ft gevonden te hebben, sta ik, in aan
merking nemende Hoeufft en Juten Cartularium, sceptisch tegenover 
de „taalkundige betrouwbaarheid" van zijn rechtsbronnen". 

Voor g e k o c h t , k o c h t , v e r k o c h t heb ik weinig oude gegevens : 
Bergeik, schepenacte van 1599, (Panken 33) vercoft ; Breda (Juten 
Cartul. 6, 12, 17, 80) in 1291 reeds o.v.t. vercocht doch daarnaast in 
1317 en 1447 nog vercoft. 

§ 80. Als tegenhanger van de klankwet ft > cht bestaan er 
schaarsche gevallen dat cht > ft werd. Zoo werd tot heden steeds lucht 
van luft afgeleid maar de etymologie bleef dan duister. Vat men ech
ter lucht als primair op, dan komt men tot een begrijpelijke ver
wantschap met licht. 

Een ander geval van overgang van cht > ft kent t r e c h t e r , waar 
juist W. N. Br. de ft-vormen heeft. 

Kaart 40 Trechter, klieven, besteken, schuurtje. 
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T r e c h t e r . Cf г. Krt. 40. 
ft-vormen : W, B, Mz, Gemert, Volkel, Schijndel, Nijnsel, Liempde, 

Duizel, Meerveldhoven. 
cht- + ft-vormen : Heesbeen, Doeveren, Hedikhuizen, Haarsteeg. 
cht-vormen : Rest + Hoogerheide ' ). 
De ft-vormen zijn treftar, zeer zelden triftar, alleen in St. Joa-

chimsmoer trèftar, de cht-vormen in 't N. trechter, in 't Z. trêchtar. 
E t y m o l o g i e : mlat. tractarius ; ohd. trahtâri ; trihtere ; ond. 

alleen cht-vormen (Galleé Vorstudien Leiden 1903) ; mhd. trahter, 
trehter, trihter ; mnd. trechter ; Teuthonista : trechter, trichter ; mnl. 
en Kiliaen : trechter, trachter ; nhd. dial, trachter, overigens trichter. 

De Ned. dialecten kennen alleen cht-vormen, doch treiter in 't 
Westvlaamsch, Waasch, Antwerpsch, Leuvensch en Aalstersch. Ook in 
Kil. ed. 1777 681 staat treiter. 

Nog een derde geval: b e t j o e c h t (slim, leep). In Oerle batjoecht 
en (minder)batjoeft2). Het woord komt uit het jodenduitscn. De vorm 
met velaar is oorspronkelijk. Cfr. Vercoullie 2 27 en Wb. der Ned. Taal 
Kil ed. 1777 681 staat treiter. 

§ 81. sk in a n l a u t . Cfr. Krt. 36. Cfr. J. van Ginneken О.T. 
I 312 vlgg. 

sk : een compact gebied dat stukken bevat van NM, Ρ, Κ, Τ en een 
groot eiland in K. 

sch : Rest. 
Midden in het groóte compacte gebied (in plaatsen als Schijndel, 

Veghel) handhaaft sk zich nog ter dege4), maar aan de randen en in 
het zuidelijk gelegen sk-eiland is zij sterk in aftocht: E s b e e k geeft 
sk als zeldzaam. H o o g e - M i e r d e eveneens en voegt erbij dat men 
het op school de kinderen oogenblikkelijk afgeleerd heeft (mededeeling 
van een onderwijzer die in Mierde geboren en getogen was). R o s m a 
l e n , H e l v o i r t en V l i e r d e n kermen sk als verdwijnend. In В a -
k e i geeft één inzender sch, een ander sk op. D o m m e l e n : in mijn 
mat. sch ; in mat. S. G. V. nog sk. A a 1 s t : in mijn mat. sch ; id. in 
mat. S. G. V. doch nog skimmel (schimmel). S o m e r e n : in mijn 
mat. sch ; id. in mat. S. G. V. doch nog skooduw( schaduw). 

B e u g e n : één inzender: sj, twee andere en de opgaven in het 
mat. S. G. V. : sch. J. van Ginneken O. T. I 312 meent dat sk > sj 
werd voor palatale klinkers in Cuyk. Ik heb het verschijnsel persoon
lijk niet aangetroffen. Is die sj ook in Beugen misschien zoo gecondi-
tlonneerd ? 

H o o g e r h e i d e en R u c p h e n : telkens gaf één van de beide in
zenders een sch, die sterk op sk gelijkt; de beide andere gaven sch. 

1) EUen geeft irëchtar аів Щ ouderen in кеЬгшк, Hedikhuizen geeft trcftor als ouder. 
2) Meded. van den heer P. de Bont uit NJjmcgcn. 
8) Cfr. Haeeeltsch g 319 en De Wreef in de Nederiandsche dialecten, Krt. 1 van de Dialectencomm. 

der Kon. Akad. v. Wet. voor andere, gevallen van ch tot f. 
4) BI) het examen voor M. U. L. O. in Vught 19П4 trof ik zelfs een candidaat die ondanks mijn po

gingen er niet in slaagde de sch maar na te spreken. Zulke gevallen schynen niet zeldzaam te zijn. 
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R e u z e l : J. van Ginneken О T. I 313 geeft er sk. Schriftelijke 
navraag, raadpleging van het mat. S. G. V. en later onderzoek ter 
plaatse deed mij er alleen sch constateeren. Dus is sk daar de laatste 
50 jaar verdwenen. 

§ 82. p s - s p . 
In O. V. II 174 zegt Brabantius : „Geheel N.-Br. door is de omzetting 

„der verbinding sp in ps bekend ; in het W. Is zij regel : geps (gesp), 
„wèps (wesp), mlpsel (mispel), kwipselen (kwispelen), hapsel, hepsel 
„(haspel), enz." Beter ware het te zeggen dat het W.N.Br, steeds de 
oude ps bewaart, het O. N. Br. echter in sommige gevallen en op som
mige plaatsen deze ps in sp omgezet heeft. Immers g e s p (germ. 
* gapsô(n)- en * gipsfr(n)-, r u p s (oorspronkelijk ps), o p r i s p e n 
(germ. *rup-s), h a s p e l (uit haps)·, w e s p (germ. * wafsô-, 
* wapsô-), r a s p (uit raps) en d r i p s e l e n (W. N. Br. Cfr. Hoeufft 128 ; 
oorspronkelijk -ps-) hebben alle oorspronkelijke ps die in W. N. Br. be
waard bleef maar gelijk gezegd in bepaalde gevallen in O.N.Br, sp 
werd, zooals ook meestal in het A. B. 

Opm. O.a. bij gesp (Cfr. Krt. 41) ontstaat in het NM, op de grens van 
het sp- en ps-gebled : gezzap en gessap ; trouwens die auslaut komt 
ook elders in het sp-gebied voor. Verklaring : In gesp is de s een veel 
forschere s dan in geps. Welnu, in dit gebied met svarabhaktivocaal 
heeft het woord nog die oorspronkelijke zachte s maar nam het tevens 
de omzetting uit het aangrenzend gebied over. Daar dan gesp met 
zachte s niet uit te spreken zou zijn in één silbe, is het woord tweesilblg 
geworden. 

g e s p . Cfr. Krt. 41 en § 18, 175. 
gespal : С 

Kaart 41 Gesp. 
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gezzap, gessap : deel van NM. 
gassap, gaasap, gêsap : Beek en Donk, Helmond, Leende, Heeze. 
-ps-ausl. : W, Mz, B, H, T, Ml. 
-sp-ausl. : K, Bu, deel van NM. 
-sp en -ps : P, NM (zuiden). 
In het sp-gebied komt vaak ps voor. 

r u p s . Cfr. О. Τ. Π 301. 
ps In héél N. Br., doch een stukje ten Z. O. van Tilburg : sp. 

§ 83. Daarnaast zijn er gevallen met oorspronkelijke sp. Hier 
veranderde de sp tot ps alleen in W. N. Br. Omdat hier dus slechts 
analogisch de ps ontstond is de kleinere uitgebreidheid van ps, ver
geleken met de vorige groep, heel verklaarbaar. 

M i s p e l . Cfr. Krt. 42 en A. Weijnen O. T. IV 286 vlgg. 
ps : W, Mz, B, stukken van H. 
sp : Rest. 
Etym. Lat. mespila. 

Kaart 42 Mispel. 

In plaats van m staat w in anlaut : H (ged.), Ρ (ged.) ') Voor dezen 
overgang staan In genoemd artikel nog enkele parallellen. 2) 

Die zelfde sp-ps-overgang ook in k w i s p e l e n > kwlpselen. In 
N i s p e n dat in W.N.Br, nipsa luidt moet sp eveneens oorspronkelijk 
zijn. 

1) H. Henkele Wb. der Ned. volkenamen van planten 1907 156-157 vermeldt ook wlepeleer, opgege
ven bij Paque. 

2) Voeg daarbij nog Zandvoort zwonef i. p. v. iwenn, Heeroma 59. 
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§ 84. ld en l t . 
Id en It zijn evenals in het A. B. wanneer a of o voorafging, gevo-

caliseerd ; ld en lt bleef echter in een deel van Cu. 
k o u d . Cfr. Krt. 5 ; -lt : Cu (ged.) ; 1 is gevocaliseerd : Rest. 
h o u d e n . Cfr. Krt. 4 ; haalda : Maashees ; 1 is gevocaliseerd : Rest. 
Voor de vocaal cfr. § 11. 

§85. S t e m l o o z e g l i j d e r s in a n l a u t . 
Bij écht-Nederlandsche woorden kent het A. B. geen anlaut die be

staat uit scherpe spirant -»- klinker. Volgt de klinker aanstonds op de 
spirant —' en ook meestal wanneer er een liquida tusschen komt — dan 
heeft de glijder stem gekregen (veel, vak, vrede). Dit geldt ook voor de 
Brabantsche dialecten maar toch heeft vooral O. N. Br. hier in enkele 
uitzonderingen de oude f (en s) bewaard. 

Kaart 43 Vink, bakker, bez. vnw., van mij. 

1° v i n k . Cfr. Krt. 43. 
f in anlaut: P, К (ged.), NM (sed.), eilanden langs de Maas. 
ν in anlaut : Rest. 
In het zuiden van het NM is de grens een beetje onduidelijk want 

Liempde, Olland en Son gaven botfink waar de ν òòk t.g.v. de t > f 
moest worden — zoo gaf Oploo : boekfink —. Maar Best, Oisterwljk, 
Haaren, Esch, Boxtel, Schljndel, St.-Oedenrode, Nijnsel, Zijtaart, enz. 
gaven v. Dus vér zal er onze grens niet naast zijn. 

2° F1 a a s, naam van een water bij Hilvarenbeek. Hetzelfde woord 
als vlaas, vlooske waarover J. van Ginneken O. T. I 86 spreekt en als 
Flius, Fljues, fluus waarover J. Winkler Frlesche Naamlijst 1898 105 
handelt. 
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3° s o f t i. p. v. zoft of zacht komt voor in veel plaatsen in O.- en 
M.N.Br. : bijv. Giessen, Baardwijk. Drunen, Vlijmen, Rosmalen, Liemp-
de, Gemonde, St.-Michielsgestel, Cromvoirt, Coirle, Breugel, Son, 
Tweede Straatje, Schljndel. 

4" (ve ld ) . Meerveldhoven noemt zijn eigen dialect Mjerfëtafs. 
5° f i s voor bunzing, is met f-anlaut bekend in een groot deel van 

O. N. Br. (O. T. III 349) maar ook in een flink stuk van W. N. Br. ; 
(fis of fles(j) in Putten, Etten en Beek). Cfr. § 195. 

6° f а к voor vak (métier) o.a. Oosterhout. 
7° f 1 e e г m u 1 s. Brabantius O. V. I 172 geeft het voor Zeeland ; 

de f-anlaut schijnt mij toe door héél N.Br. bekend te zijn (bijv. ook 
FJJnaart, Wagenberg, Gastel). 

8° f l o e r i. p. v. vloer : o.a. Zeeland, Reek en Asten. 
9° ν 1 i m en ν 11 m ρ die blijkens Krt 109 voor wimper in gebruik 

zijn In gedeelten van P, NM, Ml, Cu en Waspik komen daar ook als 
flim en flimp voor. 

10° f 1 χ η d э г i. ρ. ν. vlinder : o.a. Maashees, Haren, Rosmalen, 
Woudrichem, Waspik, Engelen, Stiphout, Netersel, Luiksgestel, Maar-
heeze. 

§86. r - m e t a t h e s i s . 
In het ownfrk. is de r in de verbinding r + korte vocaal + tautasyl-

labische dentaal (d, t, s, n) achter de vocaal versprongen, behalve in 
de verbinding nd (nt), terwijl later analogisch de metathesis kon 
indringen In vormen waar de dentaal heterosyllabisch was. 

Zoo is ook A. B. sport (van een ladder of stoel) ontstaan. In het mnl. 
kwam naast sporte nog sprote voor. Verdere verwanten : os. gisprot 
(takje), ohd. sprozzo (sport), mnd. sprote (id.), oe. sprota, sprot (tak), 
on. sproti (tak), alle verwant met w.w. spruiten. 

Krt. 59 s p o r t nu heeft in enkele plaatsen rond Tilburg een afwij
kend woordtype : spil of staopal maar overigens bestaan de 

vormen zonder metathesis maar met gerekte vocaal (sprxt) : C, 
NM, Ρ, К (grootendeels), Bu. 

vormen met metathesis (sport, spurt) : Rest. 
Waarom zou O. N. Br. hier de metathesis niet kennen ? 
Daar het spr χ t - gebied zoo prachtig samenvalt met het gebied 

waar spel > speul rekte en smal >smäl, smaol, is het waarschijnlijk 
dat spr χ t al gerekte vocaal had voor de metathesisgolf dit gebied 
bereikte, en deze werkt alleen bij korte vocaal. Verder is het (mis
schien !) een geval van heterosyllab. dentaal, waarbij de klankwet niet 
opgaat. En tenslotte bestaat er in het Z. O. van N. Brabant een tendens 
voor metathesis in juist omgekeerde richting. J. van Ginneken, Ras en 
Taal 57 vlgg. bewees immers hoe in Crassei (bij Soerendonk) in de ver
binding vocaal + r of 1 + heterorgane cons, de liquida voor de vocaal 
versprong, terwijl in Budel-Dorp de swa die dan vóór de liquida bleef 
staan tot een volle vocaal werd. Zoo ontstonden daar bijv. uit berg 
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resp. berég en bérrég. Deze zelfde metathese in omgekeerde richting 
wordt voor Ρ verder bewezen door de namen Geldrop (nog in 1631 
Gheldorp) en Lierop < Liedrop < Liedorp 4, (metathesis al in 1411 : 
Liederop) 2 ) . Het behouden van den vorm s p r x t ligt dus geheel in de 
lijn van de Z.O.N.Br. articulatiegewoonte. 

§ &7. A f s t a n d s m e t a t h e s i s v a n r - 1 > 1-r. 
Vooral In de O. N. Br. dialecten verwisselt de r als ze vóór de 1 

staat soms met deze van plaats ; n.l. als de r een silbe sluit en de vol
gende silbe op эі uitgaat. 

Voorbeelden voor Grave bij Jacob § 47 no. 2. 
Brabantius geeft voor Zeeland als voorbeelden dùlpar < dùrpal ; 

еі эг < ег эі (armvol) ; gùlgar (gorgel) ; kèlvar (kervel) ; mùlmar 
(marmel, knikker) ; ùlgar (orgel) ; реікэг (<perckel) ; wùlvar (wer
vel)3). Hij geeft als uitzonderingen: èrpal (aardappel; dit heeft 
misschien pas te laat dien samengetrokken vorm gekregen), vëërdal 
(vierendeel), wortal en w.w. als spartala, wörstala waar wschl. de vol
gende dentaal de metathesis verhinderd heeft. 

D o r p e l . Cfr. Krt. 7 en Taalkaart dorpel in O. T. II 52 vlgg. 
dxlpar : P, К (eilanden), NM, Ml (ged.), Cu (ged.), H (zuidoosten), 

Τ (noordoosten), Oosterhout, St.-Willibrord. 
dxlpal : Hulsel, Oisterbeers, Westerbeers, Riethoven, Mlerlo. 
dulpral : Vessem. 
dxrpar : Waalre, Aalst, Zeelst, Woensel (+ dùlpar). 
dxrpal : Rest. 
χ is steeds u, ù of u. 
Ben enkele maal komt drimpal, drempel, drumpal voor : deze 

typen werden náást het andere opgegeven, doch als uitsluitend : Ber-
gen-op-Zoom, Strijp, Acht, Meerveldhoven. 

Natuurlijk komt dxrpal soms ook in de dxlpar-, dxlpal- en dxrpar-
dorpen voor. 

A a r d a p p e l . Hiervoor had ik mat. uit circa 65 N. Br. (vooral 
O. N. Br.) plaatsen. De uit erpal omgestelde vorm elpar alleen in Uden, 
Aarle-Rixtel, Breugel, Grave en Rijkevoort ; elpal in Boekei. 

Ook is dit) verschijnsel bekend in de O. N. Br. t o p o n y m i e : 
Τ o η g e 1 г e gaat terug op een ouderen vorm Tongerlo(e) ; W i η t e 1 r e 
luidt nog steeds in dialect Wlntarsal; dit woord moet een samenstelling 
met -lo zijn, en wschl. is rs < suizende r ontstaan, zoodat de grondvorm 
Winterel is ; W a a l r e , thans uitgesproken Woldara, luidde in 1175 nog 
Waderlo; H e r l a a r , bij St.-Michielsgestel, (1080 Herlar) wordt 
thans uitgesproken Halder, N. G. Ν. Π 126 ; in W. N. Br. ligt С a s t e 1 г e 
< * Kasterlo. 

§ 88. C h r o n o l o g i e : T o n g e l r e , 1241 Tongerle, 1338 Ton-

1) Welvearts N. G.N. II 26, 91, 92. 2) De echrflfwljze Lyrdob In 1156 Is stuntelig. 
S) Hieraan le nog toe te voegen maldar=merel te Hoeswijk, Dinther, GefTen. 
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gerloe, 1370 en 1575 Tongerlo(o), reeds 1404 Tonghelre, 1544 Ton-
gelro ') ; W a a l r e luidde in 704 en 1175 nog Waderlo, pas in 1608 
Waelre ; e 1 g e г e η voor orgel komt in Deurne ook al voor in stukken 
van 1619 en 1649 (Ouwerling, Deurne 340, 353); W i n t e l r e : 1331 
Wintelre, 1579 Winterte (Welvaarts N. G. Ν. Π 91) ; N i s t e Ir od e : 
ong. 1205, 1361, 1429 Nisterle, 1378 en 1439 Nistelre. 

§ 89. V e r e e n v o u d i g i n g v a n C o n s o n a n t g r o e p e n i n 
a u s 1 a u t. 

Vooral in het oosten van de Meierij weten zich zware consonant-
groepen goed te handhaven, elders minder. Naast de reeds behandelde 
wijzen wij op de volgende voorbeelden. 

Kaart 44 Hemd, adem. 

H e m d . Cfr. Krt. 44. 
auslaut = m (hem, em, him) : W, B, Mz, breede strook in M. N. Br. 

tot de lijn Capelle-Enschot-Casteren, Soerendonk, Budel. 
auslaut = mt — soms met een glide : mpt (hemt, himt enz.) : Rest. 

A v o n d . Cfr. Krt. 32. 
xvat : W, Mz, B, groot erbij aansluitend stuk rond Kaatsheuvel, 

Soerendonk, Maarheeze. 
xvant : Rest, enkele eilandjes. 
aovant doch Vastalaovat : Dussen. 
In het xv8t-gebied ook vaak xvant naast xvat. 
Vocaal = aa in Sleeuwljk en Bergen-op-Zoom, oo in NM, ao of oa 

elders. 

1) Zelfe al In 1282 Tungelare. N.G.N. II 142. 
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Q K ^ R T S * 
+ K ¥ R S * 

X К U RTS ··· (шілллгчАмллмі χηι ni 

Kaart 45 Koorts. 

yÎEHilCHST 

Kaart 46 Herfst. 

K o o r t s . Cfr. Krt. 45. 
auslaut = rts : Cu, Ml, NM, Ρ, К (oostel.), Soerendonk, stuk op de 

grens van Τ en H, drie westelijke aan België grenzende schiereilanden. 
auslaut = rs of s : Rest. 
Op de kaart is precies aangegeven waar de r in de rs-verbinding 

uitviel. Soms is het woord in het mv. gebruikt. 
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H e r f s t . Cfr. Krt. 46. 
herrast : Ρ (ged.), enkele eilanden in K, NM (ged.), С (noordwesten). 
herras : Milheeze. 
herrachst : Budel. 
hxrfst : Rest (voorzoover het type in N.Br. bekend is. Cfr. § 200). 
In Milheeze gaf één zegsman herras, een ander serras - in den herfst. 

De f-uitval bij dit woord komt ook nog voor o.a. te Noordhorn (Gr.) 
en Friesland (Hindeloopen, Molkwerum, Schiermonnikoog, Terschel
ling en Stadfriesch). Verdere vbb. : lieste (liefste), zeis (zelfs) in Delf
land (J. te Winkel Nnl. Tongv. II 48). 

Kaart 47 Oogst. 

O o g s t . Cfr. Krt. 47. 
auslaut chst : stukken van H en verschillende eilandjes. 
auslaut kst : Ml, NM, Ρ, Bu, Κ, Τ, deel van Η. 
auslaut st : W, В, Mz, Cu, H (ged.). 
We letten niet op de vocaal en ook niet op het feit dat С bouw heeft. 
Al deze vormen moeten even goed als mnl. ôghest, oogst, mhd. 

oug(e)st(e), mnd. ou(we)st, ôst van latijnsch Augustus komen. Ons 
W. N. Br ôôst heeft dus een anderen oorsprong dan oest (mnl. en 
zeeuwsch — St.-Jansteen, IJzendijke, West-Voorne, 's-Heerenhoek, enz. 
—) dat op ofra. aoust (< vulgairlat. Agustus) teruggaat. 

De ch heeft in het groóte O. N. Br. complex een eigenaardigen repre
sentant in к. К naast ch is zeldzaam. Zoo hebben Heerlen òòs (oud
tijds aust), Sittard : ougs, Weert : ougst, Geldersch-Overljsselsch : oogst 
+ oost, Hasselt üas, Tongeren ousit), Limburgsch (van Mertens) : ougst, 
Wvla. : oegst, oest, Bommelerwaardsch ogst. Maar de к vond ik alleen in 
oekst van Deurne bij Gent terug. 

77 



De auslaut kst bestond in Ρ al in de 17e eeuw (oecst in een stuk 
uit Deurne van 1637. Ouwerling 310). 

§90. B i j z o n d e r e g e v a l l e n . 
M a r k t . Cfr. Krt. 3 

auslaut = rcht : P. 
auslaut zonder velaar : Rest. 
Ρ heeft dus mèrcht (Tongelre : mjèrcht). Rest : mxrt, mxret(ta) >). 
Daar het woord van lat. mercätus afkomt is de velaar dus primair. 

Voor de ontwikkeling van kt > cht vergelijke men bijv. dacht, zocht. 
Waar mèrcht werd opgegeven werd meestal ook mèrt opgegeven 

(bijv. Asten, Stiphout, Gerwen, Tongelre, Vlierden,. Ommel, Liessel, 
Geldrop, Mierloo, Lieshout, Aarle-Rixtel). Voor Asten weet ik dat mèrt 
dan het concrete marktplein, mèrcht het abstracte instituut : markt 
beteekent. Deze onderscheiding zal wel voor meer plaatsen gelden ! 

Vlak bij het mèrcht-gebied ligt nog Volkel met eveneens mèrcht. 
Uden en Zeeland gaven bij Brabantius nog merkt (!) en mercht op 
doch missen thans de velaar. Het is dus nog niet lang geleden dat het 
gebied met velaar grooter was. Binnen de Isoglosse gaven Helmond en 
Bakel slechts vormen zonder velaar. 

De auslaut is thans ook al rt in de omliggende Limburgsche dialec
ten : Weert (stad : maarantj, boeren : mèrantj), Sittard (mert). 

Door het behoud van de cht vertoont Peelland zich dus als erg 
conservatief. 

§ 91. Mo e. Cfr. Krt. 50. 
auslaut = j : W, В (behalve z.o.), Mz, NM (oosten), Bu, Η (ζ. w.). 
auslaut = J of vocaal: C, Ml, Η (behalve z.w.). 
auslaut = ch : P, K, NM (ged.), Τ, В (zuidoosten). 
Moe komt van moede. De d is intervocalisch óf geheel verdwenen 

óf je geworden en deze j is, kort gezegd, in de Meierij ch geworden 
(voor het optreden elders in Ned. cfr. O. T. V. 376). Dat j > ch of g 
werd, behandelen — met diverse voorbeelden — Van der Meer 92, 
Franck Mnl. Gr.2 92, J. van Ginneken Ras en Taal 93. Zie verder nog 
bijv. : gicht (< jicht) Neeritter ; glja (verw. met hgd. jäten, cfr. § 20 ) ; 
aolig (< oleje = olie) Sittard, Heerlen, N. O. Luik2) ; tièèg (taai) Val
kenburg. 

§ 92. A d e m . Cfr. Krt. 44. 
xsam : W, Mz, Β, Η, Τ (ged.), К (westen), eilanden, 
xm : Bu. 
xjam : Rest. 
Soerendonk gaf in mijn mat. ooam, in het mat. S. G. V. oam. Budel 

gaf bij mij aosam en blijkens Schrijnen Isoglossen Ramisch 58 ook oom 

1) Cfr. J. van Ginneken Ras en Taal β7. 2) vorm oeleeh. 
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oí ooam. Maarheeze gaf mij schriftelijk oam + oasam, doch bij mon
delinge navraag ojjam. 

De juiste waarde van de vocaal is niet in kaart gebracht. Het wa
ren steeds vocalen die op wgerm. ä teruggingen, waarbij vaak verkor
ting was ingetreden. Vormen waren o.a. oojam, ojjam, aajam, aossam, 
o&sam, enz. 

Alle drie de vormgroepen gaan op wgerm. * äthma terug. Doordat 
er zich in den nom. ace. enkv. van dit woord een svarabhaktivocaal 
ontwikkelde viel de d < th intervocalisch uit en ontstond ooam of oam. 
Waar zich uit d een j ontwikkelde kregen wij de -jem-vormen. Het 
type op -sam ontstond in de casus obliqui en in het werkwoord 
(wgerm. *athmön). Daar werd n.l. thm > ththm > ssm > sm — cfr. 
mnl. ommevessemen = omvademen — en deze -sam-vormen werden 
algemeen. 

Bijna heel Ned. heeft -sam-vormen : Franck-van Wijk noemt alleen 
jam-vormen in Groningen, Veluwe, Bommelerwaard. J. Schrijnen Is. 
Ramisch geeft het verwante oam-type ook in Limburg. 

Door noordwestelijken drang (en in К drang vanuit Antwerpen) 
schuiven de -sam-vormen in N. Br. verder. 

HOOFDSTUK II. 
UMLAUT. 

§ 93. In elke taal, in elk dialect, kunnen verschillende klank-
overgangen en klankwetten tot groóte tendenzen herleid worden. Zoo'n 
tendens werkt dan soms eeuwen en eeuwen door, zoo, dat telkens nieuwe 
categorieën van klanken, die aanvankelijk gespaard waren, later 
mede worden aangegrepen. 

Het Grieksche iotacisme openbaarde zich reeds in ong. 1000 v. Chr. 
toen de idg. u > ü werd en leefde nog in de verandering van oi in i, ong. 
800 n. Chr. Cfr. J. van Ginneken O. Τ. I 168. 

Het verzwakken van het woordeinde in de Indogermaansche talen
wereld is één doorloopend proces waarbij op verschillende tijden ver
schillende soorten van klanken aangegrepen werden : zoo traden de 
bekende „germanische konsonantische auslautsgesetze" vóór de „voka-
lische" in werking ! 

Ook de bekende ontrondingstendens die men aantreft in den drie
hoek, welks hoekpunten in Vlieland, Zuid-Limburg en Fransch-Vlaande-
ren liggen, werkte op de verschillende klinkergroepen op heel ver
schillende tijden (zie onder). 

Verder ontstonden de rondingen in de woorden met oude e in open 
silbe onder invloed van gunstige omstandigheden (denk bijv. aan Van 
Heltens o-umlaut) niet alle op denzelfden tijd : reus bestaat al in de 
oudste Hollandsche texten uit de M. E., speulen verschijnt pas in de 
vijftiende eeuw, deuze en teugen pas in de zeventiende (J. van Ginne-
ken O. T. II 120 vlgg.). 
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En — om een laatste voorbeeld te geven — bij de palatalisatie der 
к onderscheidt men in sommige Fransche dialecten vijf chronologisch-
uiteenliggende phasen. Voor meer voorbeelden cfr. J. van Ginneken 
De Erfelijkheid der Klankwetten 1926 27 vlgg. 

§ 94. Waar wij evenwel vooral op wenschen te wijzen is dat in de 
verschillende phasen waarin zoo'n tendens werkt zij geographisch niet 
altijd over dezelfde uitgestrektheid terugkeert. Bij elke afzonderlijke 
klankwet reeds, waar men toch nog van een chronologische eenheid 
zou kunnen spreken, loopen de Isoglossen door elkaar. Het is dus be
grijpelijk dat bij een constante tendens, als er temporeel verschil 
optreedt, de eene groep de andere soms langen tijd voorblijft in geogra
phisch opzicht. Immers de uitstraling alleen reeds vergt haar tijd. 
Maar bovendien kunnen er inmiddels, door volksverhuizing en andere 
oorzaken, in bepaalde gebieden barricades voor een volgenden stormloop 
opgeworpen zijn. Enkele voorbeelden ter verduidelijking. 

De ontrondingstendens die zich voordoet in verschillende Neder-
landsche dialecten heeft in de groepen, bij welke vuur, put, enz. behoo-
ren, waar ze reeds circa het jaar 1000 inzette, een veel uitgebreider ge
bied dan bij woorden als groen, broer, en deur, van welke woorden het 
mnl. de ontrondingen nog niet kent. 

De eerste phase der Fransche k-palatalisatie, in de vijfae eeuw al 
voltooid, overstroomde héél Frankrijk, de volgende van ong. 700 liet 
tot op heden Picardie en een flink gebied in Zuid-Frankrük onberoerd. 
Cfr. den Franschen Taalatlas op de kaarten champ, chanter en chambre 
en J. van Ginneken ibid. 

En bij de Nederlandsche rondingen waarover Van Ginneken О. T. 
II 120 vlgg. schrijft blijkt er eveneens parallellisme te loopen tusschen 
den ouderdom en de uitbreiding van het verschijnsel. 

Verdere voorbeelden cfr. J. van Ginneken о. с 29 vlgg. 

§ 95. Een soortgelijk verschijnsel kent de i-umlaut. ' ) . 
i-umlaut is het verschijnsel dat in het ow.germ. (ook in het ono., 

doch niet in het got.) de u, ä en de achtervocalen der stamletter-
greep de artlculatieplaats wijzigden in de richting van i, onder in
vloed van 1 of j in een volgende silbe ; — de e was reeds voor i, j , 
tot i geworden, cfr. os. middi : lat. médius. 

De tendens tot umlaut is aan het gansche west-germaansch eigen, 
de wijziging zelf niet, want zij heeft zich In verschillende perioden 
en dan telkens over meer of mindere uitgestrektheid verbreid. De 
umlaut, dien wij in Duitschland en Nederland aantreffen is in het Duit-
sche Noordzeegebied begonnen en heeft zich vandaar naar het zuiden 
uitgebreid. Cfr. Bremer I. F. IV 31. Hoe verder men van den uitstralings-

1) Cfr. N. van WHk. De umlaut van a in Шриагіев- en Salles-Frenkicse Dialekten van België en 
Xeilerliiml Ta. 33. a03-247. M. S<hönfelrt. Hifitorlese Gramniatika van het Xederlands 9e dr. 1932. W. Wil-
mnnns Deutsche Urninmullk I Se dr. 1911. V. Michele Mlttelhochdeutechee Elcmcnlarbuch 4c dr. 1»21. К 
llulUiausen Altsiichslsches Elementarbueb 18!». 
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haard afkomt, hoe meer de intensiteit afneemt en hoe later het ver
schijnsel in werking trad, des te kleiner werd zijn verbreidingsgebied. 
De oudste umlautswerkingen hebben nog ons heele land overrompeld, 
de jongere hebben daarentegen het westen niet meer bereikt. 

Bij dezen umlaut zijn vooral met het oog op de Nederlandsche ver
houdingen meerdere perioden te onderscheiden : 

1. aller-oudste umlaut, 
2. oude umlaut, 
3. jongere umlaut, 
4. jongste umlaut, 
5. contemporaine umlaut. 
ВЦ de verschijnselen van deze afzonderlijke perioden zijn soms 

nog temporeele verschillen aan te toonen. 

§96. De v e r s c h i l l e n d e p e r i o d e n . 
1. A l l e r o u d s t e u m l a u t . 
T.g.v. i of j in de onmiddellijk volgende zwakbetoonde lettergreep 

worden wgerm. à en u (oudgerm. o was voor i en j onmogelijk) in de 
richting van een i veranderd. Deze umlaut is het oudst O en heeft 
dan ook geheel het ownfrk. ingenomen. Voor bepaalde consonant
verbindingen echter werkt in deze periode de umlaut nog niet, boven
dien werkt zij uitsluitend in geïsoleerde vormen en ontbreekt zij dus 
wanneer er vormen zonder umlautsfactor en dus zonder umlaut 
naast staan. (In deze gevallen is dan ook het huidige verbreidings
gebied kleiner). Voorbeelden : bed (got. badi), veen (got. f ani), bes, 
heffen, ketel, enz. ; put, neus, euvel, heugen, heup, deur, enz. 

In het schrift is de umlaut bij de ä nog iets ouder dan die bij 
ü : in het ohd., het os., het oud-Qentsch, het owvla. is dit te constatee-
ren. In het ohd. wordt de umlaut van ä al in de 8ste eeuw in het schrift 
aangeduid ; ook van den umlaut van ü zijn er weliswaar reeds sporen 
in het ohd. maar terwijl de oude umlaut van ä reeds in het Mnl. alle 
stellingen veroverd heeft, zijn er thans nog massa's niet-umlauts-
vormen voor oude u bewaard gebleven. Zoo algemeen als de umlaut 
van ä is die van u dus niet geworden. 

2. O u d e u m l a u t . 
T.g.v. i of j in de onmiddellijk volgende zwakbetoonde lettergreep 

worden ä en de lange achtervocalen, dus al de andere umlautfähige 
vocalen, in de richting van de i gewijzigd. Uitsluitend in geïsoleerde 
vormen. 

Deze umlaut werkt pas rond of na het jaar 1000s), m.a.w. eerst in 
de M. E. en verovert ook minder terrein. Van dezen en den jongeren um
laut vindt men in het A. B. (en in 't algemeen : West-Nederl.) geen 

1) Voor een afwijkende meening omtrent den ouderdom van den umlaut van u in het Holl. en 
Zeeuwsch dialect cfr. Heeroma Holl. Dialektstudiee 17, 88, 87. Diens betoog op blz. 86 geeit echter nog 
voldoende plaats aan de mogelijkheid dat de umlaut bij a en u in de andere dialecten even oud Is. 

2) ВЦ benadering want sporadisch komt Щ al voor in het latere ohd. Zie hiervoor de duiteche 
literatuur. 
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gevolgen meer, behalve in enkele woorden als bedeesd, beweren, beuk 
en vliering, die vooral uit oostelijke dialecten moeten zijn binnen
gedrongen. 

3. J o n g e r e u m l a u t . 
a) De umlaut van ä en ü treedt ook op bij verschillende conso-

nantverbindingen die hem vroeger verhinderden, ook als de i of j 
niet onmiddellijk volgt en als de lettergreep met i sterker betoond is. 

b) De umlaut van al de umlautfähige vocalen treedt ook op al 
werkt de stofgroep den umlaut tegen. 

Deze umlaut werkt pas na 1000 en wordt in de bronnen niet aan
geduid vòòr 1300. 

4. J o n g s t e u m l a u t of a n a l o g i s c h e u m l a u t . 
Doordat er geregeld in bepaalde morphologische systemen klank-

wettige vormen met umlaut naast umlautlooze vormen voorkwamen is 
de umlaut een morphologische correlatie geworden en worden soms 
vormen die klankwettig nooit umlaut konden krijgen toch hierdoor 
gewijzigd (analogische umlaut). Bijv. boom, stoel en wolf zijn in het 
germaansch a-stammen, kunnen dus in 't mv. geen klankwettigen 
umlaut ontwikkelen maar zijn toch in het O. N. Br. in het mv. umge
lautet. 

Dat deze umlaut n o g a l t i j d d o o r blijft werken blijkt wel bijv. 
wanneer naast een reeds bestaanden umlautsvorm nog een jongere 
opkomt omdat inmiddels de vocaal van het stamwoord of de niet-
umgelautete vorm van kleur gewijzigd is. Zoo vindt men in Zeeland 
als mv. van slach : sleech en slùch. Zoo komt in Zeeland naast staof 
alleen stuf voor, terwijl de umlaut van het oude staaf steef had 
moeten luiden. 

Deze analogische umlaut komt in Duitschland (en dus waarschijnlijk 
ook in Nederland) niet vòòr de M. E. voor. 

De umlaut is een morphologisch element geworden voor de vorm-
groepen van 1) pluralia der substantiva2) diminutivas) de vormen 
ν. d. 3e pers. enkv. teg. tijd en 4) de vergelijkingstrappen in de oos
telijke dialecten van het westgerm. ; in de meest westelijke is de 
umlaut in de vormgroepen definitief geweerd (een enkel vb. als stad, 
steden uitgezonderd). 

5. C o n t e m p o r a i n e u m l a u t . 

In sommige dialecten ontstaat in den allerjongsten tijd een umlaut, 
meestal slechts 'n begin van umlaut, voor medeklinkergroepen die tot 
op heden remmend hadden gewerkt. Men denke bijv. aan Tongersch : 
ha't'sa = hartje. Ook in het A.B. verschilt de a van mandje van die 
van mand en de o van hondje van die van hond. 

Over deze vijfde umlaut-soort wordt in deze studie verder niet ge
sproken. 
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§ 97. Een enkele systematische opmerking moet ons toch nog 
van het hart. Geregeld is er sprake van het éérste verschijnen van 
een bepaalden umlaut. Zulk een uitspraak is echter altijd met eenige 
reserve te aanvaarden, want het is vaak lastig uit te maken of de 
spelling een umlaut bedoelt aan te geven, ja al dan neen ! Vervol
gens merkten Franck, Slevers, Wilmanns e.a. terecht op dat de umlaut 
misschien reeds lang bestaan heeft voordat hij in het schrift werd 
weergegeven. Zoo is het bekend, dat Luther sommige wel degelijk be
staande umlauten in den druk verwaarloosde. Immers eerst wanneer 
de phonetische realisatie tot phoneem is geworden mogen wij in de 
spelling umlautssporen verwachten. Aanvankelijk toch is de umlaut 
altijd slechts een irrelevante phonetische realiseering. Pas langzaam 
wordt hij phoneem want de umlaut is een verschijnsel van geleidelijke 
aanpassing van de stamvocaal aan de i en slechts wanneer het i-ele
ment met de donkere kleur tot een eenheid versmolten is, zal er een 
nieuw phoneem ontstaan zijn. Ook zullen de morphologische functies 
wel een rol gespeeld hebben. 

Afgezien hiervan blijft de schriftelijke weergave natuurlijk nog een 
waardevol criterium voor de relatieve chronologie. 

§ 98. Volgt thans het overzicht van de verschillende umlauts-
gevallen in Noord-Brabant. 

Van te voren zij er aan herinnerd dat wij uitsluitend de zekere 
gevallen van i-umlaut zullen behandelen en de umlauten die in ge
noemde vier vormgroepen analogisch naar den i-umlaut optreden. 
Dus laten wij de „umlauten" van vocalen die door r of r + cons, ge
volgd worden terzijde, omdat die г alleen reeds palataliseerend of um
lautend werkt. Enkele voorbeelden hiervan : in het Brabantsch is de 
overgang van ar in er voor lab. of vel. een alledaagsch verschijnsel 
(Cfr. N. van Wijk Ts. 30 81 vlgg.) ; in woorden als : daar, schaar, 
paard enz. wordt de vocaal in Nederland op zeer groot gebied, t.g.v. 
de r, lichter ; A. B. or verandert voor lab. en vel. vaak in ùr. 

Ook met den bekenden sk- en sp-umlaut — Cfr. bijv. N. van Wijk 
Ts. 33 221 vlgg. en J. Jacobs Het Westvlaamsch 270 — zullen wij ons 
niet bezighouden. 

§99. 1. A l l e r o u d s t e u m l a u t . 
Deze is in héél N. Br. doorgedrongen. Voorbeelden : 
A.B. denken bed beter put deur rug 
Zeeland dénka bét béttar put deur ruch 
Fijnaart dênka bét beetar put deur ruch 
Niet overal is de door alleroudsten umlaut uit a ontstane e in klank 

met de oude e samengevallen. Immers, al verschilde die e uit a in 
vele mnl. dialecten reeds niet meer van de ogerm. e, tot op heden 
Is dit nog in vele andere ned. en hoogd. dialecten wél het geval. Van 
Wijk noemt als zoodanige dialecten : Maastricht, Tongeren, Leuven, 
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Aalst, Antwerpen, O. N. Brabant en de Bommelerwaard, dus praktisch 
heel Nederlands zuidoosthoek. Zoodoende kent O. N. Br. twee phone-
men e, W. N. Br. slechts één phoneem e. 

Kaart 48 Umlautverschijnselen. 

§ 100. A l l e r o u d s t e u m l a u t v a n ü. 
Terwijl de alleroudste umlaut van & heel Nederland reeds in den 

oudnederlandschen tijd had veroverd is bij oudgerm. ü in het mnl. nog 
in heele groepen woorden die umlaut niet opgetreden. En ook in het 
modem Ned. is de ontwikkeling van oudgerm. ü verward. Zoo moest 
Schönfeld3 48 bekennen: „Terwijl in sommige dialecten de u altijd 
„ö geworden Is, (ook) zonder dat er van umlaut sprake is (b.v. veugel, 
„zeumer), schijnt in andere dialecten de ü steeds tot ö te zijn gewor-
„den ; vandaar b.v. logen : leugen ; zuidnl. loteren : ndl. leuteren ; 
„sproke : spreuk ; vgl. ook goot, koning, noot, boter, (uit lt. butyrum), 
„Jood (uit lt. Judaeus), molen (uit lt. molïna) ; daarnaast de um
lautsvormen". 

Zeker men kan „zich redden" : een enkel doublet als Toon : Teun 
kan met behulp van late latijnsche ontleening verklaard worden. Soms 
bekruipt ons de lust om voor het eene gebied vormen mèt en voor het 
andere vormen zónder umlautsfactor aan te nemen — dit zou dan 
bijv. voor : veur kunnen verklaren —. En ook zou men bij zoon : zeun 
voor het eene gebied wèl en het andere gèèn analogie naar de pluralis 
kunnen aannemen. Maar wat doen wij dan met de voorbeelden zeumer 
en veugel ? 

E e n a l g e m e e n e v e r k l a r i n g v a n d e z e c o m p l i c a t i e s 
Is n o g n i e t t e g e v e n . 

En bij gebrek aan nauwkeurig Noordbrabantsch materiaal heb ik dan 
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ook de uitbreiding van den umlaut bij de verschillende woorden met 
oudgerm. u niet nagegaan. Voor de behandeling der woorden zoon en 
zeug waarbij er een tegenstelling van vormen met en zonder umlaut 
schijnt te bestaan maar waar het in werkelijkheid op palataliseering 
of niet-palataliseering aankomt, zie men § 51. 

§ 101. 2. O u d e u m l a u t . 
a) bij w e s t g e r m . ö. 
geen umlaut : W, Mz (en B). 
umlaut : Rest. 
Bij verschillende woorden blijkt В ook nog umlaut te hebben, bij 

andere niet ! Op pag 86, 87 staat daarom een overzicht van het door mij 
verzamelde materiaal van woorden met oude ö + umlautsfactor. 

Kaart 49 Zeug. 

Het verst is de umlaut naar het westen doorgedrongen bij : 
w r o e t e n , g r o e n , z o e t , r o e r e n , p r o e v e n , ( b r o e r ) , b r o e 
d e n , z o e k e n , g r o e i e n e n v r o e g . Het feit dat de umlaut bij 
de andere woorden niet zoover voorkomt te willen verklaren door het 
optreden van vormen zonder umlautsfactor zou een dooddoenertje 
zijn. Maar overigens ontgaat mij de etymologische grond waarom В 
bij deze woorden wel, bij andere geen umlaut heeft. Heeft misschien 
de voorafgaande г of ζ umlaut-bevorderend gewerkt ? Het zoojuist 
gegeven lijstje pleit hier niet tegen. En bovendien zijn er mèèr voor
beelden dat voorafgaande г en ζ zoo'n invloed uitoefenden. 

z. Cfr. § 51 voor hetgeen bij de palataliseering van zoon en zeug is 
opgemerkt. 
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Asten Zeeland Oosterho 
groen ohd. gruoni, os. gröni, ofri. oe. grene 
wroeten ohd. wruozzen, oe. wröt(i)an, (cfr. Hasselt), 

mnd. wrùta 
zoet ohd. swuozi, os. swôti, onfrk. suôti, ofri. 
(smaak) oe. swête 

roeren ohd. hruoren, os. hrörian, ofri. hrëra, 
oe. hrëran 

proeven ofri. prôvia, oe. prôfian 
groeien ohd. gruoen, ofri * growa 
broer2) ohd. bruodar 
vroeg Het bljw. kent in het oudgerm. geen i of j . 

Wel het bijv.n.w. (ohd. fruojl) 
bloeien 
broeden ohd. bruotan, mnd. bröien 
voegen ohd. fuogen, os. fögian, ofri. fögia, oe. 

fëgan, got. fögjan 
moede ohd. muödi, os. möthi, oe. mede 
droevig pas M.-Eeuwsch, mnd. drövich 
voelen ohd. fuolen, os. gifölian, ofri. fêla, oe. fëlan 
zoeken ohd. suohhen, os. sökian, ofri. sëka, oe. 

sêcan, onfrk. suocan, got. sökjan 
noemen ofri. nömia, wgenn. *nöm(n)ian 
koel ohd. chuoli 
spoelen ohd. spuolen, nhd. spillen, oe. spêlan 
boenen mhd. büenen, oe. bönian, wgm. * bönian, 

* bönön 
boeten ohd. buozzen, nhd. büszen, os. bötian, ofri. 

bèta, oe. bëtan, got. bötjan 
doel ohd. tuolla, mhd. tüele 
groeten ohd. gruozzen, nhd. grueszen, os. grötian, 

oe. grëtan 
gemoed ohd. gimuati, mnd. gemöde, gemöt(e) 
ontmoeten oe. mêtan, ne. to meet, mnd. entmöten 
snoepen nwfri. sneupe 
bloeden 

grüün1) gruun grüün 
vrüüta vruuta vrüüta 

züüt 

ruura 

zuut 

ruura 

züüt 

ruura 

pruuva 
gruija 
bruur 

pruuva 
groeja 
bruur 

vruuch vruuch vroech 

bluija 
brüüja 
vuuga 

bloeja 
broeja 
voega 

müüch muuch moej 
druuvach druuvach droevach 
vüüla 
züuka 

nüuma 

spüüla 
boena 

vuula 
zuuka 

spuula 

boeta (subst.) 

döël 
[goejandachsegga] 

gamoeat 
[tëgakomma] 
snoepa 
bloeja 

zuuka 
+zoeka 

noema 
koel 
spoela 
böëna 

boeta 

döël 

ontmoeta 
snoepa 
bloeja 

1) De quantiteita teek ene in deze lijsten zijn jammer genoeg niet volledig. 
2) Hier schijnt de dubbele г dezelfde uitwerking te hebben als een umlautsfactor. 
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Beek Sprundel Etten 
ruim gruün gruun 
muta vruuta vruuta 

Rucphen Wagenberg Roosendaal Standdaarb. Pijnaart 
grôën gruün gröën groen 
vruuta vruuta vröèta vruuta 

uut züut zuut zöët zuut zöët zöët 

uura ruura ruura roera 

ruuva prüüva 
ruuja gruuja 

bruur 
ruuch vroech 

loeja bloeja 
ruuja bruuja 
uuga voega 

oej moej 
roevlch droevach 
öëla vöëla 
uuka zöëka 

pruuve pröëva 
groeja, gruuja 

gruuja b r o e r 

vroech vröëch 

bloeja 
broeja 
voega 

moej 
droevich 
vöëla 
zoeka 

bluuja 
bruuja 
voega 

moej 
droevach 
voela 
zoeka 

roera 

pröëva 
groeja 

vroech 

ruura 

prüüva 
groeja 
bruur 
vröëch 

blöëja 
broeja 
vöëga 

(bouwterm) 
möëj moej 
droevach 
vöëla 
zöëka zöëka 

roera 

pröëva 
groeja 
broer 
vroech 

bloeja 
bröëje 
voega 

moej 
droevach 
voela 
zoeka 

oema noema noema 

böëne 

boe ta 

nöëma 
köël 
spöëla 
böëna 

boeta 

nöëma 
köël 
spöëla 
böëna 

böëta 

doel 

ontmoeta 
snoepa 
bloeja 

doel 
groeta 

gamoet 

snoepa 
bluuja 

döël 
gröëta 

gamöët 

snöëpa 
bloeja 

noema 
koel 

boena 

boeta 

doel 

ontmoeta 
snoepa 
bloeja 

m a 
Oí 
bc 
Іч 
α> 
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r. Volgens Franck Mnl. Gramm, verkeerde in het mnl. de oe voor 
r ook in een bevoorrechte positie om umlaut te krijgen. Broer, of
schoon geen umlautsfactor kennend, heeft juist door zijn dubbele г 
in Nederland (en N.-Brabant ?) dezelfde umlautsgrens als groen. 
Cfr. O. T. 181, 113 *). 

Ook merke men op dat bij vele woorden waar die oe zoo ver westelijk 
umgelautet wordt er op de oe een dentaal volgt. En deze dentaal kan 
eveneens met de voorafgaande samen invloed uitgeoefend hebben. 
Denken wij weer aan de palatalisatie in broer, in zoon, en in jas-jes en 
drgl. woorden. Cfr. § 51. Van Ginneken O. Τ. I 81, 82, 252. 

§ 102. G r o e n . Cfr. Krt. 48. 
niet-umlauts-vormen : W, Mz. 
umlautsvormen : Rest + Breda. 

Z o e t (van smaak). Cfr. Krt. 48. 
niet-umlautsvormen : W, Mz. 
umlautsvormen : Rest. 

Kaart 50 Moe. 

Moe. Cfr. Krt. 50. 
moej : W, Mz, В (behalve zuidoosten), stuk aan de Donge. 
muuj, muu : H (grootstendeels), Ml, Cu, Soerendonk, Eerde. 
muuch, muuach, muujch : P, K, NM (ged.), Τ, В (zuidoosten). 
meu(a)ch : Gestel, Meerveldhoven, 
muj, meuj, mùj : Bu, NM (oosten). 

1) Zoo oefende ook de dubbele labiaal soms lablallaeerenden invloed uit, bijv. piep en wlef werden 
in het Zeeuwech puup en wuuf; of zwepe werd zwuupe (O. T. II 849). 
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Alleen de eerste vorm is een nlet-umlautsvorm, de rest zijn umlauts
vormen. 

In muu is evenals in A.B. moe d spoorloos verdwenen. Over het 
ontstaan van ch < j cfr. § 91. uj, ùj en euj zijn uit uuj ontstaan 
(Cfr. O. V. I 167) ; uuj en uua zijn ontwikkelingen uit het sleepaccent 
der gerekte uu (O.T. I 82) ; еи(э) is uit ии(э) verbreed. Cfr. § 19 
en § 43. 

V r o e g . Cfr. Krt. 34. 
vroech : W, Mz (n.w.), В (noorden), H, Ml, C, Helenaveen. 
vruuch, vruu(3)ch : Best. 
Het merkwaardige in deze kaart is dat heel H, Ml en С (dus prak

tisch heel de Maasstrook of het noordelijk deel van N. Br.) den umlaut 
mist. De verklaring ligt voor de hand : Heel N. Nederland benoorden de 
groóte rivieren en ook het in het oosten daarbij onmiddellijk aanslui
tende gedeelte ten zuiden ervan mist bij dit woord den umlaut1)· Daar 
moet dus een oude vorm zonder umlautsfactor bestaan hebben, het
geen blijkens onfrk. en ohd. fruo, mnl. vrô best mogelijk is. 

§ 103. b) bij w g e r m . au. 
Geen umlaut : W, Mz, В (behalve Gilze, Hulten, Alphen), Werken

dam, Woudrichem. 
Umlaut : Rest. 
Voorbeelden van umlaut in O. N. Br. cfr. W. Jacob Grave § 36 en 

voor Zeeland Brabantius O.V. I 168. Isoglossen van h o o r e n , g e l o o -
v e n e n d r o o g op Krt. 48. 

§ 104. c) bij w g e r m . a i . 
Tot voor kort meende men dat in het A.B. ai in niet-umlauts-

gevallen ее werd, doch in umlautsgevallen ei, m.a.w. dat het А. B. 
umlaut van ai kende. Heeroma (o.a. 15, 116) trekt tegen deze voor
stelling van een splitsing van de ontwikkeling volgens umlautsfactor 
te velde maar neemt deze wel voor het Utrechtsch-Brabantsch aan. 

Ik geloof nu dat mijn (schaarsch) materiaal me volkomen gerech
tigt tot de volgende conclusie : 

in O. N. Br. is er een duidelijke scheiding in umlauts-gevallen en 
niet-umlauts-gevallen. De umlauts-gevallen hebben een ei of een ermee 
correspondeerenden klank, een anderen klank dus dan in de niet-
umlauts-gevallen. 

in W. N. Br. bestaat die scheiding niet, doch zijn er evenals in het 
A.B. indringers. Die indringers zijn over het algemeen dezelfde als in 
het A.B. maar bovendien hebben bleek (veld), bleeken en weeken (los-
weeken) in héél N. Br. umlaut (Cfr. Heeroma Krt. 31 ; wejka, wëjka : 

1) De Bommelcrwaard heeft nog vruuch, In aansluiting Щ ons gebied van Orthen en Rosmalen, 
maar umlautlooze vormen komen voor In Sakeenland, Wehl in de Lijmers, Veluwe, Deventer. Veen
koloniën, het Groningsch Wéster-kwartier, Kampen, Tubbergen, Elten-Bcrgh. 
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Asten, Grave, Zeeland, Wagenberg, Fijnaart ; wêk l) : Veldhoven 
Diessen, Mierlo, Hilvarenbeek). 

g e m e e n : gamën : Diessen; doch gamêên : Fijnaart, Veldhoven, 
Asten, Geldrop. 

d e e l e n : dëjla, dij la : Zeeland, Grave, Asten, dêla : Hilvarenbeek, 
Diessen, Mierde, Middelbeers, Veldhoven, Geldrop ; doch dêêla : Fij
naart, Wagenberg. 

h e e t e n 2 ) hëjta, hij ta : Asten, Zeeland, hajta : Geldrop; doch 
êêta Fijnaart, Wagenberg en heeta in Middelbeers. 

h i t t e : hejt, hijt : Asten, Zeeland. 
s l e e p e n : slëjpa : Zeeland, slijpa : Hilvarenbeek, Asten, slêpa : 

Diessen, Vedlhoven, Geldrop ; doch sleepa : Fijnaart, Wagenberg, 
m e en e n : mejna ; Zeeland3), Asten, ména: Reek4), Hilvarenbeek, 
Diessen, Middelbeers, Veldhoven, Geldrop ; doch mêêna : Fijnaart, 
Wagenberg. 

z e e v e r e n ' ) zejvara : Zeeland ; doch zêêvara Fijnaart, Wagenberg. 
b r e e d e r : brijar: Asten. 
v l e e s c h : vlij s : Grave; doch vlêês : Hilvarenbeek, vlëës : Asten. 
Evenwel is bij de volgende woorden umlaut thans onbekend. 
ζ w e e t e η : zwêêta : Hilvarenbeek, Diessen, Middelbeers, Veldhoven, 

Geldrop, Asten. 
t e e к en : têêka : Hilvarenbeek, teeka : Asten, tïka : Grave. " ) 

§ 105. d) bij w g e r m . à. 
Volgens Heeroma Holl. Dialektstudies 104 en Krt. 32 heeft héél 

Noord-Brabant den umlaut van wgerm. à. Zijn kaart is echter uitslui
tend naar het woord laag geteekend. J. te Winkel Noordned. Tongv. I 
88-89 noemde dezen umlaut „over bijna het geheele land verspreid, maar 
niet overal even sterk vertegenwoordigd en nergens regelmatig ge
handhaafd." In mijn eigen materiaal heb ik slechts weinig over 
deze quaestie maar uit de gegevens van J. te Winkel 1. с en mijn eigen 
materiaal samen blijkt wel dat in bijna alle gevallen héél N.Br. den 
umlaut heeft. 

gaa f , Zeeland : gèèf ; Breda, Rjnaart, Wagenberg : gèf ; Deurne : 
gjef ; Reek : gef, gjef ; Asten : gef. 

l a a g , Zeeland : lëêch ; Roosendaal, Fijnaart, Gastel, Almkerk : 
lêêch ; Boxmeer, Grave : leech ; Hilvarenbeek : leejch ; Reek : lech, 
Ijech ; Deume, Eindhoven : liech ; Helmond : lieh ; Asten : lech ; 
Etten : Ijeech. 

k a a s , Tilburg, Den Bosch, Reek, Zeeland, Helmond : kees ; Fij
naart, Wagenberg, Breda, Dussen, Hooge-Zwaluwe, Bergen-op-Zoom, 
Woensdrecht, Grave, Asten, Eindhoven : kès ; Deume : kejs ; Geldrop : 
kêjs. 

1) het weeken. 2) umlaut tg.y. analogie naar andere vormen. 
8) of minge cfr. J 67. reng (rein). 4) Ook Oisterwük ong. 1800 meljnende (ed. Pinkhof 132, 153). 
6) Hier ів de umlaut niet klankwettlg. 6) Voor Grave cfr. W. Jacob § 35 No. 3. 
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b r a a m b e s *), Fijnaart, Wagenberg: brem; Reek: brembees ; 
Asten, Zeeland : brembeer. 

b l a t e n , Gastel, Heerle, De Heen2) : blèta. (Asten: blêra). 
( g r a a d ) , 3) Wagenberg: grèt. 
s c h a a r . Cfr. Krt. 21. Héél Noord-Brabant heeft umlautsvormen *). 
- a a r (achtervoegsel). Cfr. § 187. 

-èr : W.N.Br. 
-(d)ar : O.N.Br, 
-ar : Cu (ged.). 
-aar, aor : Hedikhuizen, Den Bosch, Ravenstein, Grave, Huisse-

ling. 
Aan (d)ar is niet te zien of het zich uit umlauts- of niet-umlauts-

vorm ontwikkeld heeft ; -ar is merkwaardig. 
h a r i n g , Reek, Asten : herring ; Deurne : hjerring ; Fijnaart, 

Wagenberg : (h)êring. 
( g r a a g ) , ·) Zeeland : gréëch. In W.N.Br, is het woordtype mij on

bekend. 
a a n g e n a a m : Zeeland : genêêm ; Deurne : oangenoam. 
Bij dit woord is de umlaut dus minder verbreid. Evenmin is mij 

in N. Br. umlaut bekend bij v o o r n a a m en b e k w a a m (Deurne, 
Fijnaart, Wagenberg: bekwoam). Bij z a l i g merkte Te Winkel reeds 
op dat de umlaut nergens voorkomt. Dit geldt ook voor Noord-Brabant 
(Fijnaart: zaolach ; Zeeland: zäölach ; Woensel : zo'llach). De oor
zaak is dat de uitgang zoo jong is. G e b a a r , g e n a d i g , g e w a a d , 
s c h a k e n en m e e w a r i g vertoonen geen umlaut omdat het minder 
volksche woorden zijn. Dat ik bij t r a a g , s p a a n d e r , g e b a r e n , 
z w a a r , s c h r a m in N. Br. geen umgelautete vormen aantrof kan 
zijn omdat deze woorden germ, vormen mèt en zonder umlautsfactor 
kennen. ·). 

§ 106. Apart vermeld dienen de gevallen waar de i, hoewel 
in de volgende lettergreep staande, onmiddellijk op de â volgde. 
Het zijn : draaien (os. thrâian), kraaien (os. *krâian), maaien 
(os. mâian), naaien (ohd. najan), waaien (owfri. wal ja), zaaien (os. 
sâian), kraai (os. krâja) en taai (ohd. zâhi) 7) . 

z a a i e n en n a a i e n . Cfr. Krt. 48. 
umlaut: C, Bu, P, NM, Τ, К (oosten). 
geen umlaut : Rest. 
Zoo geeft J. Te Winkel 1. с 120-121 voor de woorden draaien, maaien, 

naaien en zaaien aan dat ze géén umlaut hebben : Dinteloord, Rijs
bergen, Almkerk, Dussen, Woudrichem, Waalwijk, Den Bosch, Baarle-

1) 08. brftmio. 2) Cfr. De JonK Het Verraad 20, 80. 
3) Bet. hongerig. Verwant met Got. grëdon = hongerig zijn. 
4) Helvoirt : ее ia iets ë-achtig. 5) Bet. gretig, hongerig, sehraapzuchtig, koopluetig. 
6) Voor de laatste tien woorden is mijn mat schaarsch. 7) Ook dit woord is met de groep 

meegegaan. 
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Nassau, Hilvarenbeek, Ossendrecht, Woensdrecht, Oosterhout, Hooge-
Zwaluwe, Tilburg, doch wél umlaut : Boxtel, Oisterwijk, Eindhoven, 
Helmond, Deume, Uden, Zeeland, Boxmeer en Grave. ') 

Bij J. Te Winkel 120 wordt voor Oud-Gastel, Stampersgat en 
Breda drèja doch in diezelfde plaatsen maaien, naaien en zaaien zon
der umlaut opgegeven. Ook Hoeufft geeft voor het Bredaasch dreijen, 
kreijen, weijen, zeijen, tel. Dus nog niet lang geleden is de umgelautete 
uitspraak westelijker voorgekomen. Hierop wijst ook wel het feit 
dat in vele W. N. Br. plaatsen, zooals Oudenbosch en Wagenberg, in deze 
groep woorden -aaj- gezegd wordt, niet -aoj-. 

§ 107. J o n g e r e u m l a u t a. a l s i of j n i e t o n m i d d e l 
l i jk v o l g t of a l s d e u m l a u t e n d e l e t t e r g r e e p b e k l e m 
t o o n d is. 

Umlaut : O. N. Br. Geen umlaut : W. N. Br. 
b a k k e r . Cfr. Krt. 43 en Krt. 48. 

Ьаккэг :Bu, К (zuiden), Ρ (zuiden), W, Mz, В, H. 
Ьеккэг : Rest. 
Etym. os. bakker!. 
Merkwaardig is op deze kaart dat Bu, Ρ (zuidel. deel), en К (zuidel. 

deel) geen umlaut hebben en de aangrenzende2) gebieden ten zuiden 
(in België) wel. Dit moet aan cultuurinvloed toegeschreven worden. 
Want Io in dit gebied ligt een umlautseiland, Valkenswaard, 2° Oerle, 
precies op de grens gelegen, geeft op dat bakker het gewone woord Is 
dat ook door ouderen gebruikt wordt, maar dat deze ouderen zich 
nog herinneren dat er vroeger Ьеккэг gezegd werd. Bovendien is 
bèkkarsmik er hèt woord. Iets dergelijks vindt men in het Noord
oosten. Terwijl Brabantius in Zeeland nog bekker gaf, blijkt het er nu 
reeds in onbruik te zijn. Ook Reek en Schayk gaven den umlautvorm 
als verouderd op. 

A k k e r . Cfr. Krt. 51. 
аккэг : В, Mz (uiterste oosten), Ml, Cu (noorden), enkele eilandjes. 
еккэг: Bu, Ρ, К, NM, Τ, Η (zuiden). 
andere lexicologische typen : Mz, W, Η, В (westen), Cu, Ml, 

eilanden. 
Etym. a(k)kari. 
In het gebied waar akker voorkomt, heeft dat vaak een aparte 

beteekenis. E11 e η : land : 't algemeene woord ; akker : land met heg
gen omgeven ; velt, plak : een klein stukje land. G e m e r t : akker : 
hoog bouwland ; velt : laag land, weiland. Uit het kaartbeeld blijkt dui
delijk dat in een groot centraal-Brabantsch massief type akker hét 
woordtype is en dat dus de аккэг-еккэг-grens een zuivere umlauts-
grens is. 

1) Cfr. W. Jacob Grave g 80. 2) bflv. Hasselt, Tongeren. 
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Vergeleken bij bakker loopt de umlautsgrens hier westelijker maar 
in tegenstelling met bakker kent het N. O. hier gèèn umlaut. Dit 
laatste zal wel aan het optreden van andere woordtypen zijn toe te 
schrijven, het eerste aan het feit dat bij bekker de stof groep bakken 
geremd heeft. 

Kaart 51 Akker. 

G e m a k k e l i j k . Cfr. Krt. 52 en A. Weijnen E.V. VIII 40. 
(g9)makkalak : W, B, Mz, Τ (westen), Η (westen). 
gamak : Τ (zuidoosten), К (westen). ') 
(еэ)теккэізк : Rest. 
Tilburg : volgens een proefpersoon теккэіэк maar ook gamak. 
In Τ en Η heb ik bij dit woord slechts weinig materiaal. 
In hoeverre gama/ekkalak of ma/ekkalak gezegd wordt is niet in 

kaart gebracht. Mijn indruk is dat W. N. Br. doorgaans makkalak zegt. 
O.N.Br, echter plaatst (vooral in het Zuiden) graag ga- voor het 
woord. 

Veel wordt vooral in O. N. Br. hendig gebruikt. 
Bij de volgende vbb. (met wgerm. ä) schijnt h é él N. Br. umlaut 

te hebben. 
k r a m e r (*krämari). Zeeland: krêêmar, Deurne: krjemmar, 

Woensel : krjijmar, Breda : kreemar, krêmar (Hoeufft), Wagenberg : 
krëmar. 

s c h a p e r (*skäpari). Breda: scheepar, schëpar, Zeeland: 
schêêpar, Deume : schijpar. 

1) Ook Raamsdonksveer en Kaatsheuvel gaven o.a. gramak op. 
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M о g e 1 у к. Cfr. Krt. 62 en A. Weijnen E. V. 1936 174-175. 
vorm zonder umlaut : W, Mz, В (noorden), H (zuidwesten), 
vorm met umlaut : Rest. 
Het is lastig te beslissen of wij hier te doen hebben met umlaut 

of palatalisatie. Cfr. § 51. 

Kaart 52 Gemakkelijk. 

§ 108. J o n g e r e u m l a u t (b) + J o n g s t e u m l a u t . 
In deze groepen combineeren wij de gevallen dat umlaut ondanks 

de stofgroep of door de vormgroep optrad. 
Ook de jongere umlaut (a) valt wat den tijd betreft binnen jongeren 

umlaut (b) immers bij de gevallen van jongeren umlaut (a) zijn er ook 
reeds waarbij de stofgroep (in O.N.Br, althans) niet meer geremd 
heeft. 

§ 109. U m l a u t bij h e t v e r k l e i n w o o r d . 
Deze leeft nog zeer sterk in O. Br., niet in W. Br. 
In een heel groot stuk van O. N. Br. n.l. wordt bij een massa woor

den, bijna steeds als de stamvocaal er zich toe leent, het verklein
woord met umlaut gevormd. 

1 J. de Josselin de Jong. De verkleinwoorden in een Noord-bra-
bantsch dialect (Olrschot en omstreken) Tijds. v. Ned. T. en Lett. 1903 
125 vlgg. geeft de regels voor den umlaut in de verkleinwoorden van het 
O i r s c h o t s c h . „De achterklinkers (oe, oo, o, òa en a) krijgen gere
geld umlaut, behalve in de volgende gevallen .... Io lange òa en o voor 
1 of n. 2° lange òa voor p. 3° lange a, òa, oe en o voor r. 4° lange òa 
en oe voor s". 

2 Als men in O. V. I 193 vlgg. de lijst van woorden voor het Ζ e e -
1 a η d s с h nagaat, ziet men eveneens bij sommige woorden, die toch 
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umlaut-fähige vocaal hebben, in het diminutief naast vormen met 
umi. ook vormen zonder umi., bijv. rat, blat, schoen. Maar verder 
komt de umlaut er kolossaal vaak voor. 

3 W. Jacob § 69 vlgg. geeft voorbeelden voor Grave. 
Op het eerste gezicht zou men verwachten ook materiaal te vinden 

bij W. Pée Dialectgeographie der Nederlandsche Diminutiva Tongeren 
1936, maar in de noot van p. 65 verklaart Pée eigenlijk dat hij zich tot 
de studie der diminutief-u i t g a η g e η beperkt heeft. 

O o g j e , P o t j e , B o o m p j e , B a n k j e , T a n d j e . Cfr. Krt. 48. 
geen umlaut : W, Mz, Β, H. 
umlaut : Rest. 
Bij potje is umlaut ook opgegeven in Castelre en Teteringen. Iets 

dergelijks is bekend uit Volendam (Cfr. Heeroma 55). 
Op de grenzen is het dialect vaak onzeker : S t . - J o a c h i m s m o e r . 

Cfr. Krt. 48 ; bovendien gaf het теппэкэ (mannetje) ; R i e l , Cfr. Krt. 
48; doch ôôchja ; Dr u n en, Cfr. Krt. 48; bovendien hupka (hoopje), 
Іетркэ ; В а а г 1 e-N a s s a u : реппэкэ, doch ôôchska en potje ; soms 
pùtja (kroesje) ; G o i г 1 e, Cfr. Krt. 48 euchska doch taantjas. 

Kaart 53 Jasje, jas. 

§110. J a s j e . Cfr. Krt. 53. 
Dit woord lijkt voor het verkleinwoord den umlaut veel westelijker 

te hebben, maar zooals aanstonds zal blijken is zulks slechts schijn ! 
Vergelijken wij de gegevens met die van het grondwoord : jas. 

j a s j e . Cfr. Krt. 53. 
jasja : W. 
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jaska : Mz, В (zuidwesten), H. 
jêska : Luyksgestel, Soerendonk, Budel. 
jeska : Ml, C, Maarheeze, NM, Ρ, Κ, Τ, een groot oostelijk stuk in 

W.N.Br., Woudrichem. 
frak : Uilecoten, Castelre, Achtmaal, Etten, Raamsdonksveer, Gilze. 

j a s. Cfr. Krt. 53. 

frak : В (zuidel. deel), Raamsdonksveer, Waspik (+ jes), Teteringen. 
jes : Woudrichem + hetzelfde oostelijke stuk van W.N.Br. dat voor 

jasje jeska heeft, behalve Teteringen. 
jas, jaas : Rest. 
Merkwaardig is dus dat jeska zoo ver westelijk voorkomt. Maar 

dat wij in het gebied tusschen Donge, Mark en Roode Vaart met een 
echten functioneelen umlaut te doen hebben is zeker niet waar. Immers 
in heel het gebied dat in afwijking van de kaarten potje, oogje, enz. 
„umlaut" vertoont spreekt men van Jes ') i. ρ. ν. jas — doch ook weer 
niet daarbuiten —. 

De e in jes doet wat vreemd aan. De etymologie van het woord 
is onbekend, doch al komt mnd. Jesse voor, toch behoeft die e niet pri
mair te zijn, zij kan een palatalisatie zijn t.g.v. de omringende j en s ; 
zoo heeft misschien ook de omringende dubbele dentaal in Hten-Bergh 
Geldersch-Overijsselsch, Veluwe en Neder-Betuwe2) gres uit gras ') en 
Geldersch-Overijsselsch desse uit das gemaakt. Iets dergelijks bij ζ + η, 
r +n, г + r enz. bespraken wij § 51. Men vergelijke ook den „sch-
umlaut" in flesch, O.N.Br, tes, Geld. Overijs. tesse = tasch (zak). Ofwel 
is het een analogie-vorm naar het umlaut-vertoonende diminutivum dat 
daar misschien toch reeds vroeger voorkwam, terwijl later jes en jeske 
elkander wederkeerig in den e-klank ondersteund hebben. 

In elk geval is het bestaan van jes — hoe dan ook ontstaan : door 
palatalisatie, naar analogie van het diminutivum of om beide oorzaken 
— wel de oorzaak van óf het voortbestaan óf het ontstaan óf belde van 
jeske in dit bewuste gebied. 

Het kaartbeeld is overigens reeds eenigszins vertroebeld door het 
optreden van f rak-vormen, die de grens tusschen jaske en zijn vormen 
met palatalisatie verstoppen. Want als frak heerscht, kán de jaske-vorm 
misschien wel door den zegsman voor de gelegenheid gevormd zijn. 

§ 111. U m l a u t i n h e t m e e r v o u d . 
Bij de meervoudsvorming der zelfst. n.w. treedt umlaut op — mits 

de stamvocaal de mogelijkheid biedt — niet in W. Br., wèl in O. Br. 
Zeeland Cfr. O. V. I 194 vlgg. 
Reek : sleech, heur, neuj, huuj, heunt (honden), strung (stronken), 

reng (ranken) enz. enz. 

1) Dut Теіегіпкеп frak opgeeft verandert natuurlijk niets aan de zaak. 
2) O. V. II 75 84. S) OB. ohd. gree. 
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Deze umlaut vormt, wat uitgebreidheid en sterkte betreft, een 
tusschentrap tusschen den diminutiefumlaut en dien der persoonsvor
men van het w.w.. De diminutiefumlaut beslaat nog een compact gebied 
en kent bijna geen verschil in het verloop der Isoglossen onderling. 
Maar bij den umlaut van het m.v. loopen de isoglossen totaal uiteen. 
Zie hiervoor Io het volgende staatje. 

Fijnaart + 
Wagenberg 

banden baanda 
boeken Ьоекэ 
stoelen stoela 
brooden brôôja 
draden draoja 
pooten pôôta 
palen раоіэ 

Reek Grave ') 
+ Mill 

stuul stoela 
breuj2) brôôja 
dreuj draoja 

Rosmalen 

baand 
Ьоекэ 
stuul 
breuj 
dreuj 

pul 

. Heesch 

baanda 
Ьоекэ 
stuul 
breuj 
breuj 

poola 

Zeeland Asten 

bent 
buuk 
stuul 
breuj 
dreuj 
peut 
peul 

bent 
buuk 
stuul 
breuj 
dreuj 
peut 
pul 

Velp 

bént 

stoela 
brôôja 
droaj 

poola 

2° Naast de bovenvermelde umlautgevallen in Reek zijn daar ook 
gevallen dat de umlaut er ontbreekt. Zie bijv. volgende meervouds
vormen : haos, schoop (schapen), gans, appai, schoen, mäönt, hunt. 

3° Een inzender van het mat.-S. G. V. uit Bladel schreef „De klank
wijziging (= umlaut) bij de meervoudsvorming bestaat ook nog, doch 
op verre na niet zoo algemeen als bij de verkleinwoorden en begint zeer 
te verouderen, wat bij de verkleinwoorden niet merkbaar is." 

4° De door ons geteekende isoglossen wijken onderling sterk af. 
B o o m e n . Cfr. Krt. 63. 

umlautsvormen : Bu, Ρ, Κ, Τ (ged.), Cu, NM, Ml, Elshout. 
niet-umlautsvorm : Rest. 

V o e t e n . Cfr. Krt. 64. 
umlautsvormen :Bu, Ρ (grootendeels) + aangrenzende stukken, Cu 

(zuiden). 
niet-umlautsvorm : Rest. 

H a n d e n , (naar mat. van het Centraal Bureau te Amsterdam). 
umlautsvorm : Leende, Boxmeer, St.-Hubert, RJjkevoort, Linden 

(bij Cuyk). 
niet-umlautsvorm : Rest. 

§ 112. U m l a u t i n d e 3e ps. s i n g . o. 1.1. 
In het hoogduitsch komt die umlaut alleen voor bij sterke werk

woorden en wel bij alle, uitgezonderd : schaffen, schallen, kommen, 
rufen, hauen, saugen, schnauben en schrauben. Eveneens is in de zuid
oostelijke dialecten van Nederland die umlaut niet onbekend. Zie bijv. 
de beschrijvingen van het N. O.-Luiksch, het Tongersch. Maar regels 
zijn daar lastig te ontdekken. Zie bijv. Grootaers Tongeren 317 vlgg. 

1) Waar W. Jacob Grave § ββ over de meervoudsvormlng handelt, vermeldt hij den umlaut niet. 
2) Alleen opgegeven voor Mill. 
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Wat nu N. Br. betreft : W. N. Br. kent hier geen umlaut. F ij η a a r t : 
(h)у gaot, staot, slaopt, kôôpt, lôôpt, past, doet, droomt; W a g e n 
b e r g : id. In О. N. Br. hebben wij getracht de regels te vinden. 

A s t e n : umlaut bij sterke werkwoorden: ЬЦ lùpt (loopt), stùt 
(stoot), helt (houdt), sti (staat), gi (gaat), slù (slaat), velt, vëngt, 
hëngt, west (groeit), wèst (wascht), spent, lût (laat), slùpt (slaapt), 
vrùcht (vraagt) 4 , ruüpt (roept), kumt (komt). Naast de aa en vòòr j 
schijnt evenwel geen umlaut voor te komen: hij draacht, jaacht2), 
maalt, laajt, braojt, raojt. Ook niet in hij bakt (Cfr. § 160). Verder 
weer wel in : hij düu (doet), vet (pakt) en pest al waren deze oor
spronkelijk geheel zwak, en 't alleenstaande zwakke hij küpt (koopt)3). 

De overige zwakke werkwoorden hebben geen umlaut : hij rapt 
(raapt), gapt (gaapt), zaacht, blaft, hopt (hoopt), rokt (rookt), 
voejart (voedert) enz. 

Z e e l a n d : hij gëé, stëë, slêupt, duu maar hy röökt, häölt, ruöjt, 
zaacht, räöst. Conclusie : Hetzelfde verschynsel als in Asten. 

R e e k : (ik) vang: (hy) vengt, was: west, hang: hengt, päs : 
pest, roep : ruupt, doej : duu, haaw : helt, sloop : slùpt, goj : gè, sto] : 
stè, sloj : slè, lôôp : lùpt, kôôp : kùpt, loot «.) : lût, span : spent, kom : 
kùmt. Conclusie : weer hetzelfde verschynsel als in Asten. De voor Asten 
gevonden regels en uitzonderingen zullen dus algemeen-O. N. Br. zyn. 
Voor Grave gaan ze echter niet op. Cfr. W. Jacob Grave § 90 vlgg. 

(hy) v a l t . Cfr. Krt. 48. 
umlaut : Bu, P, K, NM, Ml (oosten), Cu. 
niet-umlaut : Rest + eilanden. 

(hy) v a t . Cfr. Krt. 48 en Krt. 32. 
umlaut: Maarheeze, P, К (oostrand), NM (ged.), Cu, Macharen. 
niet-umlaut : Rest voorzoover er niet het woordtype „pakt" voorkomt. 
Hier bestrykt de umlaut een kleiner gebied omdat er geen eigenHjke 

umlautsfactor aanwezig was in de meeste germ, dialecten en de umlaut 
dus alleen analogisch kon optreden. Cfr. mnl. vatten, vaten, ohd. 
fazzön, mnd. vaten, on. fata, of ri. fatia, oe. fetian (eng to fetch), 

(hy) s l a a t (er op). Cfr. Krt. 48. 
umlaut : Bu, P, K, NM, Ml (oosten), Cu. 
niet-umlaat : Rest + eilanden L). 

§ 113. U m l a u t i n de t r a p p e n v a n v e r g e i y k i n g . 
By my η weten komt deze umlaut alleen In O. N. Br. voor en slechts 

in één geval · ) . Z e e l a n d : gróót, gröötar,grootst en grèutar, grëutst. 
G r a v e : groot, gróttar, grótsta en grattar grutsta. Cfr. W. Jacob 
Grave § 78. 

In het Heerlensch komt de umlaut ook slechts voor by hoog, na, 
groot, schoon (Jongeneel Heerlen 38 ,39), in het dialect van Montzen en 

1) Vroeger zwak. 2) ld. 8) Analogie naar regelmatig: ЬЦ lùpL 4) А. В. laat 
5) NatmirUJk zíjn de hier bedoelde vormen van het type elx(t). Over een type met analogische 

g cfr. g 158. 0) lest (laatst) ook In W. N. Br. 
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Еиред bij hoog en groot 1). Ook zelfs in het hoogduitsch is het aantal 
van deze umlautsvormen gering. 

§ 114. U m l a u t i n de w o o r d v o r m i n g . 
Verschillende gevallen werden reeds opgenomen bij : jongere um

laut a (cfr. § 107). Verdere voorbeelden : Zeelandsch zwêêrt (zwaarte), 
mèchtich (machtig), krèchtich (krachtig). 

Deze umlaut komt wel in O.N.Br., niet in W.N.Br, voor. 
Dat genadig, wildbraad, onderdanig, gedaante, vermaard, opklaren 

bij mijn weten nergens umlaut vertoonen, is wel een gevolg van het on
gebruikelijke van het woordtype. 

§ 115. Thans de vraag : wanneer zijn de umlautsverschijnselen in 
N. Brabant en zijn verschillende deelen binnengedrongen ? Zij zal in 
verband met de kaart behandeld worden. 

Vooraf zij opgemerkt dat zelfs de relatieve chronologie niet altijd 
door de taalgeographie alleen met zekerheid kan aangetoond worden 
omdat grooter uitbreiding niet altijd het gevolg van hooger ouderdom is. 
Een belangrijke rol immers voor de uitgebreidheid van het veroverde 
terrein speelt naast den ouderdom bijv. de frequentie. Sprekende over 
een bepaalde groep woorden zegt J. van Ginneken (О. Т. Π 127) „Alleen 
voor de allerfrequentste woorden moet ook Midden-Limburg zwichten". 
Ook kan het gebeuren dat een bepaalde rijke klankwet een zeker 
gebied aantreft, waarin deze klankovergang slechts in de meest gun
stige gevallen wordt overgenomen (bepaalde klankcombinaties, bui
ten de stofgroepen, enz.). In dergelijke gevallen bewijst de uitbreiding 
dus niets t.a.v. den ouderdom. 

Maar daarnaast is toch ook vaak inductief bewezen, dat bij een 
klankwet, wier phasen lang na elkaar werkzaam zijn, de verschijnselen 
die het verst verbreid zijn, de oudste zijn. J. van Ginneken constateerde 
dat trouwens in het zelfde artikel (O. T. II 120). Voor verdere voor
beelden cfr. § 94. En zeker is dat ook hier het geval waar de alleroudste 
umlaut het verst naar het westen is doorgedrongen. 

Er is dus wel eenigszins peil op te trekken ! Maar waar de verschil
lende isoglossenstrengen der umlautgevallen zoo dicht op en door 
elkander liggen als in N. Br. het geval is, moeten wij met nauwkeurige 
chronologische definities voorzichtig zijn. Al loopt de bundel hij velt, 
hij slee, hij vèt oostelijker dan de diminutief groep, dan bewijst dit nog 
niet dat de umlaut bij het diminutivum ouder is. Immers er kunnen 
ook andere factoren, bijv. mindere frequentie, remmend gewerkt 
hebben. Om de chronologie voor N.Brabant nauwkeurig te bepalen is 
dus een onderzoek van oude dialecttexten dringend vereischt. 
A. Uit de heele zoowel Duitsche als Nederlandsche taalgeschiedenis 

blijkt dat de alleroudste umlaut (van de a) in N.-Brabant waarschijn-

1) W. Welter noemt het hoogduiteehe ontleening (N. O. Luik 8 200). 
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lijk reeds in de 8e eeuw vertrokken was. Wij vinden hem immers al 
volgens Mansion volop in de 8e eeuw in Gent en in 't hoogd. al eind 
8e eeuw. J. Jacobs Het Westvlaamsch van de oudste tijden tot heden 60 
vermeldt voor het westvlaamsch nog umlautlooze vormen voor 648 en 800 
doch daarnaast al umlaut in 745 en 840. Hij stelt daarom p. 270 het 
begin van den umlaut bij a aldaar ong. 700. 

Ouderdom van den umlaut in N. Br. : 
ä. Nog umlautlooze vormen: Bast 12 05 (=Best) , Gamerthe ong. 

108 0 (= Gemert, in een persoonsnaam), Ganderon ong. 9 83 (= Gen-
deren), Hatalle 8 1 4 - 1 5 (=Hedel), Hasbenni en Hasibenna ong. 
9 18 (= Heesbeen), Hamaridta 8 1 4 - 8 1 5 Hamerthe 1006 1028 
Hamirthe 10 5 0 Hamarithi en Hamarltha 8 5 0 Hamarite 10 0 7 
Hamerten 127 5 (=Hemert), Malderich 1253 (=Maurik), Maldericke 
997 (= id.). 

Doch daarnaast reeds umgelautete vormen : Best 1307, Hesebenne 
ong. 12 0 5, Genderen ong. 1205, Hedilla 8 1 4 - 8 1 5 , Hemerze ong. 
12 05, Hemerthe 1028, Meldrika 1139 (= Maurik), Meldrike 1179 
(= Maurik). 

ü. Vormen die in hun schrijfwijze nog geen umlaut verraden : Ho-
men 1207 (= Heumen), Brogel ong. 1500 (= Breugel), Broghel 1458 
(id.), Roselo 1140 1173 Rosele 1232 1331 Rosule 1305 (= Reusel), Holten 
ong. 1300-1425 (=Hulten), Dorne 1637 1649 (= Deurne), Dorne(n) 
1332 ong. 1560 (= Deursen), Dorsen ong. 1650 (id.), Donghen ong. 1300 
(Den Düngen), Hosden 1173 (Heusden). 

Vormen die zeker umlaut bedoelen : Den Düngen 1632, Brueghel 
1441, Reusele 113 3, Duma 1096 (= Deurne), Deurne 1690 Ruexele 
1235 (= Reusel). 

Twijfelachtige vormen: Broeghel ong. 1300 (= Breugel), Doerne 
1479') (= Deurne), Doerne(n) 1400, ong. 1550 ong. 1560 (= Deursen), 
Roesel 1434 (= Reusel). 

Deze umlaut is dus ook in N.Br. al heel oud. Hiermede komt goed 
overeen dat hij over héél Nederland verbreid is. 

B. De oude umlaut, dat is dus die van de lange vocalen en diph-
tongen, is in het west-germaansch taalgebied rond 1000 opgekomen. 
Zijn Isoglossen zijn dan ook niet meer zoo ver naar het westen door
gedrongen. Zie bijv. Heeroma Krt. 32. 

Natuurlijk is het mogelijk dat vroeger de grens nog wat westelijker 
heeft geloopen. 

Immers het is opmerkelijk dat J. Hoeufft in zijn Proeve van Bre-
daasch Taai-eigen Breda 1836 van geleuven en dreug zegt dat het op 
het platte land van Breda voorkomt en dat „Den Dré z'n Trui" in haar 
dialectbrieven welke zij in het Dagblad van Noord-Brabant in haar 
Ulvenhoutsch dialect schrijft ook geleuvig, gebeurd enz. gebruikt, ter
wijl ik den umlaut in die streken niet meer heb kunnen vinden. Zoo 
moet ook in de groep maaien, naaien, kraai, enz. de grenslijn ééns 

1) Na 168S rindt men deze echrijfwljze niet meer. N. Q. N. II »2. 
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westelijker geloopen hebben (cfr. § 106). Ja bij woorden als laag, laagste 
kan eenmaal de umlaut wel algemeen-Nederlandsch geweest zijn (Te 
Winkel Tongv. I 97). 

ä vertoont in het gemeene mnl. géén umlaut, doch wel soms in 
brab., oostvla. en limb, texten. Voor N. Br. vermelden wij : cwaelck = 
kwalijk in Deume 1637 (Ouwerling 310), genedigst in Deurne 1526 
(ibid.) 288), voorts schrijft men in 1645 Leege Mierde (N.G.N. II 27), 
en heeft de Legende v. h. H. Kruis (copie uit de 15e eeuw) kese (vs. 
116), Oisterwijk in 1609 gemeijt (gemaaid), (Pinkhof p. 137, copie 
ong. 1800). 

Op Krt. 48 blijkt duidelijk dat de groep maaien, naaien, zaaien 
den umlaut niet zoo ver westwaarts kent als de andere lange vocalen. 
Dit hoeft niet met de chronologie in verband te staan. Waarschijnlijk 
is de geringere frequentie van de groep hieraan debet. 

„Umlaut van ò aus au — zegt Franck — der in einem Teil des 
„Sprachgebietes vorhanden gewesen sein musz, tritt sonst im litera
rischen Mnl. kaum zutage, woran die Mangelhaftigkeit der Schrift 
„die Schuld tragen mag." Prachtig klopt nu echter het feit, dat thans 
in N. Br. umlaut van ä veel westelijker voorkomt dan umlaut van au 
met het hier medegedeelde over het voorkomen in de M. E. 

Wat wgerm. ö betreft : 
Voor de 17e eeuw noteerde ik uit Ouwerlings boek voor Deurne : 

sich verveucht 1645 p. 112, vuerden 1629 p. 294 ; in veughen 1643 p. 
682, melkuy ( = mv.) 1650 p. 356 ; aff veuren 1643 p. 682. 

Zeker kende ook de oe < ö in vele mnl. dialecten reeds umlaut. 
Minstens moet blijkens de rijmen in enkele zuidoostelijke mnl. dia
lecten (zelfs nog in Antwerpen) oe vòòr r tot uu geworden zijn. Cor
respondeert hiermee misschien het feit dat oe o.a. vòòr r nu ook nog 
verder westwaarts umlaut kent dan voor andere consonanten ? 

C. De jongere umlaut groep a. 
De ht bijv. had vòòr 1000 umlaut van de a verhinderd maar liet 

wel umlaut toe in het mnd., mhd., brab. en limb. mnl. (Franck Mnl2 

39). Ook de umlaut van akker en bakker is nog niet ohd. maar wel 
vroeg-mhd. (Franck Mnl.2 38). In Deurne ecker al in 1530 (Ouwer
ling 271). 

Het jongere van deze umlautgroep blijkt uit haar minder ver door
dringen. Dat ze bijv. bij akker iets verder door drong dan de volgende 
functioneele umlauten, ofschoon ze toch in vrijwel denzelfden tijd ont
stond, komt omdat de stofgroep niet remmend werkte. 

D. De functioneele umlauten zijn als groep zeker pas na de lange-
vocaal-umlauten in Nederland binnengedrongen. Zien wij eerst het 
verkleinwoord. 

Onze moderne verkleiningsuitgangen -je, -tje, -ske, -pje enz. heb
ben zich uit een mnl.-kyn ontwikkeld, dat ook in het oud-Gentsch voor
kwam — bijv. Onekinus, Wivechin —. Dit -kyn is ontstaan door ver
smelting der germaansche suffixen -k- en -ïn. Volgens Schönfeld3 217 

101 



wijst het langdurig bewaard blijven van den langen klinker in het mnl. 
erop, dat ïn bijaccent had. Hieruit volgt dat umlaut in het verklein
woord pas mogelijk is sinds de periode van den jongeren umlaut (a) l). 
Maar dan konden natuurlijk ook ài de gevallen waarbij in de stam-
lettergreep een lange vocaal stond of waarbij de umlauts-factor niet 
onmiddellijk volgde, plotseling en tegelijkertijd umlaut vertoonen. Met 
dit later optreden hangt vermoedelijk de minder verre verbreiding 
samen. En ook hangt met dit late oprukken samen het feit dat alle 
diminutief umlauten vrijwel dezelfde isoglosse vertoonen. Immers toen 
-ïn umlaut kon bewerken, was men reeds in de periode dat ook umlaut 
verkregen werd door de lange vocalen en in de gevallen dat i niet 
direct volgde. 

Eten andere reden waarom deze umlaut niet zoo vér westelijk door
drong is — evenals bij de 3 volgende groepen — 't feit dat de stof-
groep hoe langer hoe meer begon tegen te werken naarmate men 
verder van het uitstralingspunt afkwam. 

De umlautsisoglossen van de uitganglooze meervouden en de 3e ps. 
enkv. o.t.t. loopen veel oostelijker dan die van de diminutiva. Dit 
komt omdat al de diminutiva die een umlaut-fähige vocaal hadden 
umlaut moesten krijgen (daar alle een i in een volgende silbe hadden), 
terwijl bij de 2 andere groepen telkens slechts een kerngroep klank-
wettig umlaut kreeg maar bij vele andere woorden de i of j in den 
uitgang ontbrak. Zoodoende moest deze umlaut wel veel minder vér 
naar het westen opdringen omdat, waar aanvankelijk slechts zoo'n 
kleine groep zou mogen meedoen, de stofgroepen buitengewoon rem
mend werkten — terwijl bij de diminutiva de vormgroep t.g.v. het 
grootere aantal beter kon doorzetten —. Ein bovendien moest deze groep 
een grooten sleep van analogiegevallen achter zich meetrekken waar
door haar eigen vaart vertraagd werd. 

In het mv. van de substantiva konden natuurlijk oorspronkelijk um
laut vertoonen : alleen de i- en de u-stammen (cfr. got. sunjus, os. sunl, 
ohd. id.) en de neutrale es-stammen. 

In de 3e pers. enkv. indie, o. teg. tijd van het w.w. kon die umlaut 
alleen klankwettig optreden bij de sterke w.w. van de 6e en 7e klas 
en bij de zwakke jan-w.w. Maar bij deze laatste had als de stamvocaal 
a of u is heel Nederl. en anders toch heel O.N.Br, natuurlijk in 't 
heele w.w. umlaut zoodat deze hier als teeken voor de 3e ps. enkv. o.t.t. 
geen waarde heeft. 

Dat wij deze groep dus jongeren en jongsten umlaut noemden is be
grijpelijk maar dat neemt niet weg dat het ohd. dezen umlaut toch al 
kent voor zoover het in dien tijd mogelijk was : gast : plur. gesti; lamb: 
plur. lembir ; var (ik beweeg mij) : 3° sing, ferit. Wanneer deze groep 
in O. N. Br. is aanbeland weet ik niet. Hoe dit ook zij : in enkele ge
vallen is zij over heel Ned. verbreid (stad - steden) en moet dus bij dat 

1) Deze verschijnt рае mhd-, niet ohd. 
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woord ook wel alleroudst zijn. Maar gelijk gezegd, in bijna al de andere 
gevallen werkte de stofgroep als een rem en over 't algemeen zal haar 
optreden in Nederland dus wel laat geweest zijn. 

In de M. E. blijkt N. Brabant en Limburg dezen umlaut ook al weer 
te kennen in de 3e ps. sing. o. t. t. : velt, dreghet, veert, sleet, enz. 
(Cfr. Franck Mnl. Gr.2 39) maar niet bij de meervoudsvormen of 
comparatieven. „In der Deklination haben die Ausgleiche noch gründ
licher die Spuren des Umlauts getilgt" als in de conjugatie, zegt Franck. 

Voor Deurne noteerde ik uit Ouwerlings boek in de 17e eeuw : 
laemmer = lammeren 1629 p. 294, Het Kempken (dimin. van Kamp) 
1693 p. 703, 704, cleger = klager 1645 p. 112. Oisterwijk heeft in 1609 
(copie van ong. 1800 cfr. Pinkhof 130) wullen (= wollen). 

De functioneele umlautsgevallen in het ohd. waren alle nog slechts 
zuiver klankwettige. Eerst later (in het middelduitsch en dus ook op 
zijn vroegst in het oostel. mnl.) is men den umlaut als morphologisch 
element gaan beschouwen en drong deze in bijna héél de vorm-
groepen in. 

Opm. Een ander gevolg van het feit dat in deze laatste twee 
groepen zooveel analogieën optreden is het ver uiteenloopen der Isoglos
sen zelf, immers er was analogie naar beide zijden mogelijk en die 
speelde overal haar grillig spel waarbij umlautsgevallen aanstekelijk 
konden werken op niet-umlautsgevallen maar ook het omgekeerde het 
geval kon zijn. 

HOOFDSTUK ΠΙ. REKKINGEN EN VERKORTINGEN. 

§ 116. Over het algemeen komt de r e k k i n g van o η v o l k o-
mlen k l i n k e r s I n g e s l o t e n l e t t e r g r e e p in O.N.BIr. veel 
vaker voor dan in W.N.Br.. W.N.Br, immers heeft haar vrijwel alleen 
als gevolg van nasaleering — en voornamelijk bij de a —. Trouwens in 
de verbinding amp kent W. N. Br. wèl, O. N. Br. bijna nergens rekking. 

§117. a v o o r m ρ wordt gerekt tot â in W, Β, Mz, Η, Τ (ged.) 
С (ged.) en Budel, tot ao in Soerendonk en blijft in de rest ongerekt. 

R a m p , Cfr. Krt. 2. 
ramp : W, B, Mz, Η (ged.), Τ (ged.), Budel, Sambeek, Maashees, 

Beugen. 
raomp : Soerendonk. 
ramp : Rest + eilandjes. 
Voor de suizende г in anlaut, cfr. § 59. 

L a m p , Cfr. krt. 2. 
lamp : W, B, Mz, Η, Τ (grootstendeels), Budel, Ravenstein, С (ged.). 
laomp : Soerendonk. 
lamp : Rest + eilandjes. 
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§ 118. Voor de rekkingen vóór de overige nasaal + cons-verbln-
dingen 2de men krt. 15, 16, 38 en § 24, 25 en O. T. II 26, Ш 92, 215, 217, 
218, 315, 316. 

§119. De s p e c i a a l o o s t - N o o r d b r a n t s c h e r e k k i n 
g e n I n g e s l o t e n l e t t e r g r e e p . 

Wij zullen hierbij nagaan : 
a) rekkingen die ontstaan t.g.v. den afval van de slot-э, 
b) rekkingen die optreden voor bepaalde verbindingen van con

sonanten, 
c) enkele andere gevallen. 

§ 120. R e k k i n g v a n de o n v o l k o m e n v o c a a l v ó ó r 1, 
m, n, ng, ( s o m s d en b) t e n g e v o l g e v a n a f v a l v a n d e 
s l o t - э bij h e t e n k e l v o u d v a n v r o u w e l i j k e s u b s t a n 
t i e v e n . 

In mijn materiaal komt het verschijnsel volop voor in P. en Zeeland. 
Ook in de dorpen daartusschen zal het wel niet geheel vreemd zijn. 

B e l (mnl. belle). In mijn materiaal gaven gerekte vocaal : Lierop, 
Bakel, Aarle-Rixtel, Leende, Lieshout, Asten, Someren, dus praktisch 
alleen P. 

H e l (mnl. helle). In mijn materiaal gaven gerekte vocaal : Asten, 
Lieshout, Aarle-Rixtel, Bakel, Lierop, Someren, dus praktisch Ρ + 
Zeeland. 

W a n g (mnl. wanghe) : Cfr. Krt. 108. 
wang : Ρ (ged.), Zeeland, Berchem, Qassel, Moergestel, Gilze, Bul

ten, eilanden in H. 
woang : Heeze. 
wang : Rest. 
Woensel : vroeger wang, nu wang. 
Voor andere woordtypen zie men Krt. 108. 

Wol (mnl. wolle; o.a. mat. Willems). Al de plaatsen van Ρ bij 
Willems (Someren, Heeze, Vlierden, Boekei, Lieshout, en Gemert) doch 
ook geen één daarbuiten hebben wöl (ook Etten). Hilvarenbeek schrijft : 
wol. Rest : wol. Ook Brabantius geeft voor Zeeland wól. Asten : wöl. 

§ 121. R e k k i n g v a n de o n v o l k o m e n v o c a a l v ó ó r 1, 
m, n, ng, t e n g e v o l g e v a n a f v a l v a n d e s l o t - э i n de I e ps. 
e η к v. o. 1.1.. 

Dfeze rekking is vrijwel tot Ρ + Zeeland beperkt. 
i к к 1 i m. Cfr. Krt. 54. 

Alleen P heeft de i in de le pers. s. o.t.t. gerekt tot I, ее, Ц [Enkele 
plaatsen in W. N. Br. vertoonen ook gerekten vorm in den infinitief en 
zijn dus voor dit onderzoek van geen belang. Mierlo heeft ik klim maar 
haj kleemt ; Beek en Donk en Zeeland ik klim, haj, hej klimt. ' ) ] . 

1) Toch kent Zeeland wel : Ik Win, Ik vang, Ik spring, Ik zing, Ik vài enz. 
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i к ν a 1 Cfr. Krt 54. 
ik fai, Ρ + Zeeland. 
Ik fai ') : Rest. 

fai : Leende, Stiphout, Aarle-Rixtel, Boekei (fôl), Gemert, Deurne, 
Asten, Someren, Liessei, Zeeland. 

fai : in de plaatsen ten w., ten n. en ten n.o. hiervan, zelfs nog in : 
Budel, Dorplein, Soerendonk, Valkenswaard, Waalre, Aalst, Strijp, 
Geldrop, Woensel, Son, Breugel, St. Oedenrode, Lieshout, Eîrp, Veghel, 
Mill, Wanrooy, Rijkevoort, St.-Antonis, Maashees, Bakel. 

Heeze : ik fai, ga vält, hej vält. Helmond : ik fai, gaj vält, haj veelt. 
Afgaande op deze gegevens heb ik de isoglosse geschetst. 

Kaart 54 Klimmen, ik klim, ik val. 

§ 122. Soms treedt in Ρ (en sporadisch elders in O.N.Br.) ook 
r e k k i n g o p i n d e 2 e e n 3 e p s . e n k e l v. o.t.t.. Wij noteerden reeds : 
Mierlo : ik klim, haj kleemt ; Beek en Donk + Zeeland : ik klim, haj, 
hej klimt : Heeze : ik fai, ga, hej vält ; Helmond : ik fai, gaj vält, haj 
veelt. Voorts : Zeeland : spannen - at spënt ar en Sterksel : hij kleemt. 

( d a t ) v a l t . Cfr. Krt. 81. 
Gerekte vocaal (ë doch ее in Helmond, Hulsel) : P, Hulsel, Maas

hees, Zeeland, Nistelrode. 
Niet-gerekte vocaal : Rest. 

§ 123 R e k k i n g v a n de o n v o l k o m e n v o c a a l v ó ó r 
s + c o n s , (en s < s e h ) . 

Wel in О. N. Br. maar niet in W. N. Br.. Bij sommige woorden evenwel 
blijft ook in O. N. Br. rekking achterwege. 

1) Vallen luidt In heel N. Br. valla. 
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O u d e r d o m : Esdonk werd in 1448 geschreven Bespendonck (N.G. 
N. II 96 vlgg.) ; Deurne schrijft in 1637: peest (pest), cooste (kost) 
(Ouwerling 310). 

W a s s c h e n . Cfr. Krt. 55 en Van Ginneken — Endepols Regen
boogkleuren 2 37-39. 

wassa : W, Mz. В (behalve het uiterst zuidoosten), Bu, Ρ (zuiden), 
Grave, Nistelrode, Den Bosch, Engelen, Werkendam, Woudrichem, 
Eethen, Waalre. 

wèsa : Herpen, Haren. 
waosa : Vught, Boxmeer, Heeze, Soerendonk, Uden. 
wassa : Rest. 

Kaart 55 Wasschen, knecht. 

A s c h . Cfr. Krt. 79. 
Niet-gerekte vocaal : W, Mz, В (behalve een stuk in het oosten), 

Soerendonk, Ρ (zuiden), Grave, Ravenstein, stukken van H. 
Gerekte vocaal : Rest. 

M e s t . Cfr. Krt. 56. 
Rekking van de vocaal vóór st : Ρ (zuiden), Bu, С (ged.), Zeeland. 
Niet-rekking van de vocaal vóór st : Bergen-op-Zoom, enkele eilan

den in H, Liempde, enkele plaatsen bij Eindhoven, Helenaveen, С 
(ged.), Ml (oosten). 

De Rest heeft geen st, telt dus niet mee. К (westen) heeft mês. 

L a s t . Cfr. Krt. 95. 
In het westelijke dol-gebied werd last als bij-vorm nog opgegeven, 

zelfs in Geertruidenberg, Molenschot, Gilze, Uilecoten ; in het dol + 
la(a)st-gebied van Η werd bijna steeds last opgegeven, doch last in 
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Bussen, Hank, Waalwijk. Van St. Joachims-Moer en Capelle weet ik 
niet of zij last of last hebben. Rekening houdend met het feit, dat er 
vaak een ander woordtype werd opgegeven meen ik toch te mogen 
concludeeren : 

a : W, Mz, B, H (ged.), rond Ben Bosch, Grave. 
gerekte vocaal : Rest. 

P o s t . Volgens mijn materiaal alleen rekking ten o. van de lijn 
Lith-Eindhoven. 

Kaart 56 Mest. 

G e s p . Cfr. Krt. 41. 
Gerekte vocaal : Bu, Leende, Heeze. 
Niet-gerekte vocaal : Rest. 
Blijkens de kaart komt niet overal -sp- voor. 

M i s p e l . Cfr. Krt. 42 en A. Weijnen O. T. IV 286 vlgg. 
ï : Bu. 
niet-gerekte vocaal : Rest. 

W. N. Br. heeft ps < sp, valt dus eigenlijk buiten beschouwing. 
Vóór s + p is de rekking dus wel héél onfrequent. 

§ 124. R e k k i n g v a n de o n v o l k o m e n v o c a a l v ó ó r c h t . 
Frequent in O. N. Br., slechts sporadisch in W. N. Br.. 

K n e c h t . Cfr. Krt. 55 en J. van Ginneken О.T. I 350-352. 
knecht : W, Mz, B, H, Vught, Grave, Steensel. 
knicht : Raamsdonksveer. 
knecht : Etten, Ulvenhout, Werkendam, Woudrichem, Rest. 
In bitten begint knecht voor knecht te wijken ; Giessen : knecht een 

weinig gerekt ; Sterksel : knecht of knecht ? 
К1 о с h t (troep) Cfr. Krt. 107. 
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Weliswaar komt dit woordtype in het grootste gedeelte van W. N. Br. 
en H niet voor, maar overigens lijkt mij de conclusie niet tè gewaagd : 
Gerekte vocaal : alleen Ρ (ged.), Engelen, Helvoirt. 

K o c h t . Volgens mijn mat. alleen rekking ten oosten van de lijn 
Lith—Oirschot. 

V o c h t . Volgens mijn mat. alleen rekking in P. 
B r o c h t (bracht, o.v.t. van brengen). Cfr. Emonds, Diss. 41. 

Mat. S. G. V.r dus alleen ten oosten van de lijn Den Bosch—Tilburg. 
Gerekte vocaal : Ρ (ged.), Bu, Esch, Haaren, Boxmeer. 

§ 125 B e k k i n g v a n de o n v o l k o m e n v o c a a l v ó ó r r s t . 
In een groot deel van O.N.Br. (C, Ml, NM, Ρ, Bu, en ged. van Τ en 

van K) wordt de gedekte vocaal voor rst gerekt, elders in N.Br. niet. 
Wij onderzochten dit voor de o. Doordat in heel W. N.Br. in die verbin
ding de г uitviel (Cfr. § 76) mogen we misschien niet zeggen dat de 
rekking daar achterwege bleef vóór rst, maar is het misschien beter te 
constateeren dat ze daar niet optreedt vòòr st. 

K o r s t . Cfr. Krt. 57 
Gerekte vocaal : C, Ml, NM, P., Bu, ged. van Τ, ged. van К. 
Niet-gerekte vocaal : Rest. 
Voor den uitval van г cfr. § 76. 

Kaart 57 Korst 

Hoewel er een mnl. corste (vr.), ohd. crusta, mnd. korste bestaat, 
hoeven we niet te denken aan rekking t.g.v. afval van de э. Immers 
b o r s t (ohd. os. ofri. brust, owfri. burst, borst, got. brusts, enz.) ver
toont in het oud-germ. enkel monosilbische vormen en heeft toch (blij
kens mat. Willems) rekking op hetzelfde gebied als korst. En d o r s t 
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(mnl. dorst, dorste, ohd. durst, got. thaurstei) heeft eveneens ongeveer 
hetzelfde rekkingsgebied (mat. Willems). Als wij dus by b o r s t ons niet 
willen redden met analogie komen wy er ook by k o r s t niet met de 
rekking enkel aan afval van de э toe te schryven, maar mogen wy 
gerust als rekkingsoorzaak de rst beschouwen. 

§ 126 Nadat in het ownfrk. de korte vocalen met hoofdtoon in 
de open silben gerekt waren kende de morphologie by verschillende 
nomina vormen met ongerekte en gerekte vocaal naast elkaar. In het 
A.B. is dit verschil vaak door analogie weer verdwenen, doorgaans 
ten gunste van den ongerekten klinker. Maar in O. N. Br. won het soms 
de vorm met gerekte vocaal (vooral als de stam op 1 of m eindigde). 

t ä m 1. ρ. ν. tam by v. : Asten, Zeeland, Woensel. 
l â m i. p. v. lam ЬЦ . : Zeeland. 
h ö 1, h o o i i. p. v. hol byv. Asten, Deurne, Zeeland. Ook ligt er 

een gehucht Vossenhool by Oirschot, een buurtschap Muggenhool ЬУ 
Zeelst, een boerdery Vossenhool in Stratum, en Alvershool in Gerwen 
(N.G.N. IX IOS—114). 

g a a t i. p. v. gat : Asten. 
S m a l . Cfr. Krt. 6. 

smal : W, Mz, B, H, T, Ml (westen), К (westen), Eindhoven, Helena-
veen. 

smal, smoal, smaol : Zegge, Rysbergen, Hank, Rest. 
Verder klinkt de vocaal in sommige westel. plaatsen nog een beetje 

gerekt : Standdaarbuiten, Bosschenhoofd, Ulvenhout, Ginneken, 
Tilburg. Trouwens in 3 plaatsen moest ik, geiyk zoojuist gezegd, zonder 
meer rekking consta teeren. 

T. a. v. de verdeeling van smäl - smoal - smaol : 
Smaal in heel C, Boxtel, Nynsel, Gerwen, Woensel, Nunen, Tongelre, 

Gestel, Valkenswaard, Sterksel, Lierop, Asten, Ommel, Helmond. 
Smoal of smaol in de rest van he t rekkingsgebied. 
Vooral in het Zuiden van de Меіегц komen soms smaol en smaal 

naast elkaar voor. De grens tusschen smal en smoal/smaol is dus zeer 
onvast. 

S p e l . Cfr. Krt. 58. 
Gerekte gelabialiseerde vormen : C, P, К (oostel.), Bu, NM. 
Niet-gerekte gelabialiseerde vormen : Rest. 
Шут. : mnl. spil, spel, ohd. os. spil, ofri. spil, spel. De gerekte vorm 

is in Z. O. Nederland niet onbekend. Aalst (B.) en Leuven : spel, maar 
Tongeren : spel, Hasselt : speel, Weert spuul, rond Weert : speul, 
Sittard : sjpeel, Valkenburg : sjpeel, N. O.-Luiksch : sjpeel. 

S p o r t . Cfr. Krt. 59 
staopal : Molenschot. 
spil : Gilze, Ryen, Molenschot, Diessen, Esbeek, Zeelst. 
sprxt (gerekte vocaal) : C, NM, Ρ, К (grootstendeels), Bu. 
spxrt (korte vocaal) : Rest. 
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De eerste twee woordtypen kunnen hier buiten bespreking blijven. 
Spxrt en sprxt gaan terug op sprot ·) cfr. § 86. Merkwaardig is dat bij 
dit woord de rekking evenver voorkomt als bij smal en spel. Dus moet 
het ook hier analogie naar een verbogen naamval zijn. En in heel het 
gebied waar de o niet gerekt was, is toen metathesis opgetreden. Ge
rekte vocaal komt ook nog elders in Z. O. Ned. voor bijv. Tongeren, 
Hasselt, Weert en omgeving, Heerlen, Valkenburg. 

Kaart 69 Sport. 

§ 127. Tot nog toe lieten wij die gevallen terzijde, waar in bepaal
de (of alle) N. Br. dialecten (evenals in het A. B.) de oude korte vocalen 

1) sport misschien op sprote? 
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i n o p e n s i l b e of v ó ó r г + d e n t a a l gerekt werden. Wij deden dit 
omdat, als er in dat geval korte en lange vocalen verschijnen, het heel 
goed mogelijk is dat de korte vocalen secundair uit vroeger-gerekte 
ontstaan zijn. Zulke gevallen worden hier nu eerst behandeld. 

§ 128. K o r t e v o c a a l v ó ó r r + d e n t a a l ( b e h a l v e r r ) . 
Wordt in het A.B. vaak gerekt (Schönfeld •'' § 48, 49). In W.N.Br, 

rekt zij in dezelfde gevallen als in het А. В., in het O. N.Br. is zij 
kort, hoewel uitzonderingen voorkomen. 

S t a a r t . Cfr. Krt. 60. 
stërt : W, Mz, B, Werkendam, Woudrichem, Heusden. 
stert, start : Rest. 
De germ, basis is * stert. 

Kaart 60 Staart. 

§ 129. Voorts bleek uit mijn materiaal dat doorn, hoorn, voorn, 
garen, arend, paarl, wereld, kerel, toren, enz. in O.N.Br, korte, doch in 
W. N. Br. (bijv. Fijnaart, Wagenberg) lange vocaal hebben. Het is niet 
duidelijk of de verlenging hier een gevolg is van het voorkomen vòòr 
r + n of 1 óf van het voorkomen in open lettergreep (gevolg van de 
svarabhakti-vocaal). 

G a r e n . Cfr. Krt. 61. 
garra, gwarra, gäörra, gorra : Ρ, К, NM, Ml, Τ (oosten) + Wijk. 
gaar : Cu (midden). 
goar8(n), gaor3(n) : Ravenstein, Rest. 
Voor den vorm gaar cfr. § 62. 
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T o r e n . Cfr. Krt. 61. 
torra, tööra, Wöra : P, NM, Ml (oosten), к (oosten), Udenhout, 

Genderen (töörn), Sambeek, Langenboom, Wanrooi. 
tor : St.-Antonis, Haps (+1оаэгэ). 
toaara, toara : С (grootendeels). 
toora, tôôra, tooran : Maashees, Cuyk, Gassel, Mill, Rest. 
tooran alleen in H ; voor den vorm tor cfr. § 62. 

§ 130. K o r t e v o c a a l i n o o r s p r . o p e n l e t t e r g r e e p . 
s p r e k e n . Cfr. Krt. 12 en § 21. Ongeveer heel N. Br. : lange vocaal 

of eruit ontstane diphtong. 
g e v e n . Cfr. Krt. 11 en § 21. Ongeveer heel N.Br. : lange vocaal of 

eruit ontstane stijgende diphtong. 
p e e r . Cfr. Krt. 14 en § 21. Heel N. Br. : lange vocaal of eruit ont

stane diphtong. 
l e v e r . Cfr. Krt. 13 en § 21 en A. Weijnen E.V. VIII 20-21. Heel 

N. Br. : lange vocaal of eruit ontstane diphtong. 
m a k e n . Cfr. Krt. 6. Heel N. Br. : lange vocaal. 
Conclusie : Als regel wordt korte vocaal in open lettergr. door héél 

N. Br. heen gerekt, al zal zulks niet in alle plaatsen op denzelfden tijd 
geschied zijn (in het oosten later. Cfr. § 22). 

In sommige groepen van gevallen evenwel kent O. N. Br. ook hier 
korte vocalen. In hoeverre die korte vocalen een voortzetting zijn van 
de oorspronkelijke kan hier nog niet behandeld worden. 

§ 131 Korte vocaal in oorspr. open lettergreep, 
ge vo Igd door cons. + al, ak (ik), ach (i g), am, a η ̂ , а г 2), 
ing, uuw, ie. 

Verschijnt doorgaans in W. N. Br., Bu en С als lang, in de rest van 
O. N. Br. kort. 

T a f e l . Cfr. Krt. 61. 
taofal : W, Mz, Β, Η (westen + eilanden), Τ (westen). 
taafal + taofal : Bergen-op-Zoom. 
toffal, töafal, taffal : Rest. 
Heel O.N.Br, heeft toffal, tuöfal. Maar het (verkortend) gebied be

noorden de Bergsche Maas, Heesbeen, Doeveren, Esbeek, Steensel, 
Eersel, Westerhoven en Middelbeers hebben taffal. 

Opm. С en Bu hebben dus korte vocaal. 
H e m e l . Cfr. Krt. 61. 
himmal, hëëmal, hemmal : P, NM, С (westen), Ml (oosten), К (oos

ten). 
(h)eemal, (h)êêmal, hëmal : Rest. 

W a t e r . Cfr. Krt. 61. 
wottar, wa'ttar, wo'ttar, wöätar : Ρ, NM, Ml, Κ, Τ (grootstendeels), 

Η (ged.), Maarheeze. 
1) Behalve als het een fleotie-uitgang la. 2) Ook als uitgang van den comparatlet. 
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waatar, waotar : Schayk, Reek, Ravenstein, Cromvoirt, Leende, 
Heeze, Rest. 

Valkenswaard, Moergestel en Oisterwijk weifelen tusschen lange en 
korte vocaal. 

O l i e . Cfr. Krt. 61. 
vormen met lange vocaal (oolie, oalie) : W, Mz, В (grootstendeels), 

H (bijna geheel), Ml (westen). 
vormen met korte vocaal (olile, ööllie, öallie, enz.) : Rest ') . 
In N. Br. komen behalve in Achtmaal, Baarle-Nassau en Budel, alle 

drie met patrol, uitsluitend vormen van het type umlautlooze vocaal + 
lie voor. Aangezien olie = petroleum bedoeld is, werd er soms een 
samenstelling: bronolie, gas(t)olie of stinkolie2) opgegeven. Wij 
letten hier alleen op de klankwaarde van het tweede lid. 

De Isoglosse Is zeer vaag. Hier hebben С en Bu de korte vocaal. 
Opmerking : hemel heeft dus wel een erg klein gebied van korte 

vocalen. Immers de etymologisch er sterk op lijkende woorden als ketel 
en lepel hebben de korte vocalen veel verder. 

k e t e l : klttal : Eethen (+keet3l), Drunen, Baardwijk, Vrijhoeve-
Capelle, Sprang, Loonsche-Dijk, Tweede Straatje ; echter keetal : Soe-
rendonk, 's-Gravenmoer, Engelen, Heesbeen, Andel, Wijk. 

1 e ρ e 1 : Ііррэі : Baardwijk, Drunen, Vrljhoeve-Capelle, Sprang, 
Loonsche-Dijk, Tweede Straatje ; echter Іеерэі, Іёрэі, Hjpal : Andel, 
Wijk, Vlijmen, 's-Gravenmoer, Oisterwijk, Soerendonk, Heesbeen. 

Waarschijnlijk is de lange vocaal bij hemel zoover doorgedrongen 
onder den invloed van preekstoel en catechLsmusonderwijs. Zooals ook In 
het Fransch oude se bij école veel verder teruggedreven is dan bij échelle, 
écuelle (kom), écrire, enz. 

Cfr. K. Jaberg Sprachgeographie 1908 Krt. II. Ook hier manifesteert 
zich dus de cultuurinvloed. 

§ 132 Een dergelijke verkorting vertoont zich bij : m o g e l i j k . 
Cfr. Krt. 62 en A. Wetjnen E. V. 1936 174—175. 

muggalak : P, Ml (behalve het noordwesten) + aangrenzend gebied, 
moogalak : W, H (zuidwesten), Mz, В (behalve zuidoosten), 
mulgalak : Zeelst, Meerveldhoven. 
meu(j)galak : Rest. 

§ 133. V e r k o r t i n g v a n o o r s p r o n k e l i j k l a n g e v o c a 
l e n e n d l p h t o n g e n . 

Voor de ook in het A. B. bekende verkorting van wgerm. ö, eo cfr. § 43 
vlgg., 19. 

Vòòr consonant-opeenhooping komt de verkorting soms ook ver in het 
westen voor. 

1) In Waalwijk kon Ik de qnantltelt niet dulJellJk onderscheiden. 
2) Zie bijv. Jacob Grave 124. 
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O o g s t . Cfr. Krt. 47 en § 89. 
verkorte vocaal : С (ged.), Bu, P, NM, Ml, K, T, В (zuidoosten), H 

(grootendeels). 
lange vocaal of diphtong : W, Mz, В (behalve zuidoosten), H (ged.), 

Cu (ged.), Reusel, Ravenstein. 
In Cu treedt een ander type op : bouw. 
Misschien is het niet-bewaardblijven van de velare cons. In W. N. Br. 

mede oorzaak dat daar minder verkort is. 

Kaart 62 Mogelijk. 

§ 134. Opvallend is de v e r k o r t i n g v a n o o r s p r . l a n g e 
voc. of d i p h t o n g v o o r a u s l a u t e n d e e n k e l e r, opvallend 
vooral om haar geographische verbreiding. 

v u u r . Cfr. § 27. 
h o o r e n. Korte vocaal in Molenschot, Chaam, Herpen, Lithoyen, 

Reek, Schayk, en zeer vaak in К bijv. Hoogeloon, Netersel, Hapert, Ves-
sem, Gasteren, Westerhoven, Nederwetten, Riethoven, Luyksgestel, Win-
telre, Bladel, Duizel. 

k l a a r . Korte vocaal in ЬЦ . Molenschot, Gilze, Tweede Straatje, 
Haarsteeg, Elshout, Oisterwljk, Etten, Diessen, Kaatsheuvel. 

§135. g a a n , s t a a n , s l a a n . 
O o r s p r o n k e l i j k l a n g e v o c a a l verschijnt in Ρ (ged.), Bu, 

K, Beugen (?) als korte vocaal of korte stijgende diphtong in de 
infinitieven van gaan, staan en slaan. Cfr. § 35 en Krt. 19. 
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§136. V e r k o r t i n g v a n o o r s p r . l a n g e v o c a a l of 
d i p h t o n g en k o r t e v o c a a l i n o o r s p r . o p e n l e t t e r 
g r e e p bij v e l e 1 ) m e t a g e v o r m d e m e e r v o u d e n v a n s u b -
s t a n t i v a , e i n d i g e n d op v o c a a l + r. 

B o e r e n . Cfr. Krt. 61. 
böéra : Ml, NM, Ρ, Κ, Τ (eilanden), 
boere : Bu, С, Mz, В, W, Η, Τ (ged.). 

§ 137. Tenslotte is er een echte P e e l l a n d s c h e v e r k o r t i n g , 
g e p a a r d gaande m e t a p o c o p e v a n t < d en c h t < gd. 

G e v r a a g d . Cfr. Krt. 70. gavruö (met korten klinker) alleen in Ρ 
(ged.) ; gavräöcht in Bu. 

B l o e d . Cfr. Krt. 26. blöê (met korten klinker) alleen in Ρ (ged.). 
Cfr. § 69, 44. 

K w a a d . Korte vocaal alleen in de gebieden met vocalischen aus-
laut. Cfr. § 69. 

§ 138. In enkele groepen van gevallen treedt de vocaalverkorting 
niet alleen in O. N. Br. maar ook in W. N. Br. op. Zoowel in de gevallen 
met oude lange vocaal of diphtong als de gevallen met oude korte 
vocaal in oorspr. open lettergreep. Het staat buiten verdenking dat de 
korte vocalen hier niet oorspronkelijk zijn, maar uit gerekte vocalen 
verkort werden. 2) 

§ 139. Bedoelde verkorting is voornamelijk een morphologisch-
geconditionneerde verkorting als gevolg van consonant-opeenhooping 
d.w.z. zij treedt op in stamwoorden wanneer daar door achtervoeging 
van een uitgang, suffix of samenstellend tweede lid consonanten-op-
eenhooping ontstond. Deze verkorting is niet in alle N. Br. dialecten 
even frequent. Hoe meer noordwestelijk men komt, hoe minder 
regelmatig zij optreedt. In W ontbreekt zij totaal (behalve lichtelijk 
voor r). 

В1 ij f je . Cfr. Krt. 23. Behalve aan de noordelijke randen blijkt 
de verkorting in N.Br. wel regel. 

Hij r a a d d e . Cfr. Krt. 61. In heel N.Br. het type raojda. 
korte vocaal : Ρ (ged.), NM (ged.), Vlijmen, Meerveldhoven, Elshout. 
lange vocaal : Rest. 
De oorzaak van de geringe verbreiding van de verkorting is de j . 

1) Dat niet alle woorden In deze omstandigheden In O. N. Br. verkorten blflkt reeds uit volgende 
gegevens voor Reek : boera, herra, stiere, jorra (jaren), maar pëëre, zwëêra, oora (aren). 

2) In vormen als mokte (maakte), zaoksks (zaakje) zou de donkere kleur van de vocaal onverklaar
baar zijn als er niet eerst rekking opgetreden wae. Bovendien Ie In verschlllende O.N.Br, dialecten (b^v. 
Zeeland) de vocaal duldelUk volkomen, wat ook een gevolg van oorspronkelijke rekking moet zijn. 
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HOOFDSTUK IV MORPHOLOGIE EN SYNTAXIS. 

§ 140. Over de rol die de umlaut, vocaalverkorting en rekking 
spelen in de morphologie, is reeds herhaaldelijk in de twee vorige hoofd
stukken gesproken. 

§ 141. H e t u i t g a n g l o o z e m e e r v o u d . 
Onder de uitgangloosheid van de meervoudsvorming der zelfstan

dige naamwoorden (verkeerdelijk betiteld als isosyllabisme van de 
nominale meervoudsvormen met die van het enkelvoud) verstaan wij 
het verschijnsel dat de meervoudsvorming n i e t plaats heeft door 
een aparte silbe of -s als uitgang achter het woord te zetten. Dit 
ontbreken van een m e e r v o u d s u i t g a n g is essentieel bij zulke vormen. 
Vaak immers wordt dit meervoud dan aangeduid door verandering 
(bijv. verlenging) van den stamklinker, umlaut of gewijzigd muzikaal 
accent, maar geen van deze afwijkingen is vereischt of regel over het 
gansche gebied. 

De verschillende auteurs schijnen het lastig gevonden te hebben 
regels te formuleeren volgens welke in een bepaald dialect het meervoud 
zonder uitgang gevormd wordt. A. v a n d e W a t e r In zijn dissertatie 
over het Bommelerwaardsch geeft alleen enkele voorbeelden, doch zoekt 
niet naar regelmatigheid. M e r t e n s schrijft O. V. Π 245 over het 
Llmburgsch dialect (tusschen Roermond en Weert) : „Bij de vorming van 
het meervoud der zelfst. naamwoorden gaat men in deze streken al 
vrij zonderling en willekeurig te werk" en weet ook geen regels voor 
het ontbreken van den meervoudsuitgang te geven. Ook in onze studie 
is de wetmatigheid van het verschijnsel niet nader onderzocht. 

In N. Brabant is het uitganglooze meervoud ten westen van onge
veer de lijn Werkendam—Alphen onbekend1), komt in Mldden-Bra-
bant hier en daar sporadisch, oostelijker overal als regel voor. J. van 
Ginneken Handboek 1 2 178 noemt het een eigenaardigheid der llm-
burgsch-frankische dialecten en zegt : „Ook in de Bommelerwaard komt 
dit verschijnsel voor, maar niet in West-Noord-Brabant. Het is hier zelfs 
het kenmerkend onderscheid tusschen Oost en West." 

Zeer levendig is het uitganglooze meervoud nog in de Meierij, kwij
nend in de rest van O. N. Br. : Brabantius geeft O. V. I 20 en 194—237 zeer 
vele voorbeelden voor Z e e l a n d . O e r l e gaf het verschijnsel als een 
van de kenmerken van zijn dialect op, W o e η s e 1 eveneens. Zelfs 
A n d e l : vaak worden de enkelvoudsvormen in het m.v. gebruikt : 
pèrd, koei, boooüm, huis. E n g e l e n — bij Den Bosch — evenwel : 
den meervoudsvorm verkrijgt men door en, es of s achter het woord te 
plaatsen. En D e n B o s c h : uitganglooze meervouden ontbreken (vol-

1) Behalve in de gevallen waar ook het Λ. B. het kent bijv. „drie meter". 
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gens В. van den Eerenbeemt), G r a v e : 
67. T i l b u r g : slechts weinig gevallen : 
tien) gabooj. 

id. Cfr. W. Jacob Grave § 66, 
treej, jong, егрэі, boom, (da 

Om van het grillige van het 
dient onderstaand s t a a t j e 1 ) . 

goten 
draden 
boomen 
hoopen 
brooden 
slooten 
zonen 
glazen 
zeugen 
stoelen 
beenen 
honden 
tanden 
handen 
huizen 
muizen 
slagen 
naden 
haken 
palen 
boeken 
slooten 
doeken 
knoken 
voeten 
paden 
hoeken 
hoeden 

koeken 
ploegen 

Grave 
geuta 
draoja 
bôôma 
hööpa 
brööja 
sloota 
zoona 
glaaza 
zeuga8) 
stoela 

Mill 

dreuj 
bum 

breuj (?) 

glaos 

stuul 
bêên 
h u n t 4 ) 
t aan t 

huus 
muus 

verschijnsel 

Velp2) 

droaj 
booma 

(toch ook 
met umlaut) 

brôôja 

glaos, 
glaoza 

stoela 

hont 
tent 
hënt 
huis 
muis 

nooja 

poola 
boeka 
graava 
doeka 
knooka 
voeta 
pao ja 
hoeka 
huuj ? 

hoej ? 
koeka 
pluuga 

een denkbeeld te geven 

Heesch 

dreuj 
beum 

breuj 

glaoza 

stuul 

hont 
tanda 
haan t 
huis 
muis 

poola 
boeka 

doeka 

voeta 

huuj 

Rosmalen 

dreuj 
beum 

breuj 
sleuj 

glaos 

stuul 

taan t 
haan t 
haws, huis 
maws 
sleech 

hooka 
pul 
boek 

doeka 

voeta 

huuj ' ) 

1) Al de voorbeelden zijn ter plaatse opgenomen. 
2) De proefpersoon leek ons erg onbetrouwbaar. 
3) enkelv. = zoch. 
4) Ook Escharen. 
5) Macharen : huuj. 
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Tenslotte van enkele voorbeelden de nauwkeurige geographische 
verbreiding. 

B o o m e n . Cfr. Krt. 63. 
zonder umlaut, met э : W, В, Mz en oostelijk deel van T. 
zonder umlaut, zonder э : H en Τ (westelijk). 
umlaut, zonder э : Rest. 
Cuyk heeft bij mij Ьоотэ, in het mat.-S. G. V. een monosilbisch type 

met umlaut. In M. N. Br. verloopt deze isoglosse erg vaag. Zoo gaven 
sommige zegslieden uit : Chaam, Uilecoten, Alphen, Gilze, Rijen en 
Dongen vormen zonder э en zonder umlaut op. 

Kaart 64 Beenen. 
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B e e n e n . Cfr. Krt. 64. 
niet-uitgangloos meervoud : W, B, Mz. 
uitgangloos meervoud : Rest. 
Ook hier is de M. Br. grens tamelijk vaag : Uilecoten, Chaam, Gilze, 

Dongen en Rijen gaven ook wel uitganglooze vormen op. 
H u i z e n . Cfr. Krt. 29. 

niet-ultgangloos meervoud : W, Mz, B, rond de Donge, H (ged.), Ml 
(westen), Budel, Eindhoven, Gemert. 

uitgangloos meervoud : Rest. 
In het gebied van het uitganglooze meervoud zeer zelden a-vormen. 

Alleen in 't heus-gebied vaak hoiza. 

V o e t e n . Cfr. Krt. 65. 
umlaut, zonder э : Ρ, Bu, К (ged.). 
zonder umlaut, zonder э : Ρ (ged.), К (ged.). 
zonder umlaut, met э : Rest. 
Weerom een vage isoglosse die sterk begint te verloopen. 
In Chaam, Uilecoten, Alphen, Loon-op-Zand en Elshout gaf één 

inzender : voet, de andere voeta op. 
Rosmalen en Den Düngen gaven bij S. G. V. nog den umlautsvorm 

zonder э, nu een vorm zonder umlaut en met a. [Aalst gaf daar nog 
vuut, nu voet op. Zeeland had bij Brabantlus nog vuut, nu uitsluitend 
voet]. 

Ook in Haps en Oirschot is de uitganglooze vorm snel aan het ver
ouderen. 

Kaart 65 Voeten. 

S c h e n e n . 
Hiervoor had ik geen eigen materiaal, maar mocht ik in 't voorjaar 

1933 inzage nemen van het mat. der dialectencommissie te Amsterdam, 
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die toen opgaven voor dit mv. bezat uit meer dan 100 N. Brab. plaatsen. 
Slechts Oss, Boxtel, Schijndel, Boxmeer, St. Antonie, Oploo, St. 

Oedenrode, Valkenswaard, Lierop, Lithoyen en Lieshout gaven een 
uitgangloos mv. op ; trouwens in al deze plaatsen — behalve de twee 
laatste — werd daarnaast ook een э-meervoud opgegeven. 

Bij dit woord is de uitgangloosheid dus wel heel sporadisch. 

§ 142. V e r k l e i n w o o r d v o r m i n g . 
Over den umlaut in de verkleinwoordvorming spraken wij reeds § 10β 

vlgg. Deze § zal dan ook uitsluitend over de uitgangen handelen. Naast 
uitvoerig persoonlijk mat. verzameld voor F i j n a a r t , R o o s e n d a a l , 
S t e e n b e r g e n en A s t e n gebruikten wij vooral voor O i r s с h o t 
J. de Josselin de Jong Ts. ХХП (1903) 125—131, voor Z e e l a n d 
Brabantius passim, voor G r a v e W. Jacob § 69 vlgg. en tenslotte 
W. Pée Dialectgeographie der Nederlandsche Diminutiva 1936. Bij het 
gebruik van de kaarten uit dit laatste werk voor N. Br. is echter eentge 
voorzichtigheid geboden. Zoo heeft Pée bijv. blijkens Krt 1 in Bu en 
het noordwesten van N.Br. (W +Steenbergen, De Heen, Nieuw-Vos
meer) geen materiaal. Wat Bu betreft is dat voor ons doel niet erg. 
Maar het hindert ons wanneer W nu eens bij het zuidoostelijke dan weer 
bij het noordwestelijke gebied getrokken wordt. De verklaring hiervoor 
zal wel liggen in het feit dat Pée ook het materiaal van het Aardrijks
kundig Genootschap gebruikt (cfr. Pée 16). 

Met al dit materiaal laten zich wel eenige taalgeographische con
clusies aflezen. 

Na p, s, f kent héél N.Br. (э) кэ, alleen W (bijv. Fijnaart) kent ja ' ) . 
Cfr. Pée, Krt. 4 huisje, 5 glaasje, 8 korfje en onze eigen krt. 53. 

Na k, ng, ch kent héél N. Br. (э) ska, alleen W (bijv. Fijnaart) kent 
Ja (atja). Cfr. Pée Krt. 10 Vlaggetje, 11 bankje, 12 kriekje, 13 koninkje. 

Na m, indien niet voorafgegaan door onvolkomen vocaal, heeft héél 
N.Br. ka, alleen W pja. Cfr. Pée Krt. 7 boompje (fout voor W). 

Na nd, nt, vocaal + t, kent heel N. Br. ja. Cfr. Pée Krt. 21 mandje, 
22 pintje. Voor de uitz. op krt. 22 kindje geven gevoelsargumenten de 
verklaring. 

Na 1, m, n, r, voorafgegaan door onvolkomen klinker, kent héél N. Br. 
a(ka). Cfr. Pée Krt. 20 mannetje, 22 stilletjes (voor N.W. N.Br. dus 
verkeerd geteekend). 

Na al is er een scheiding tusschen oost en west. 
trommeltje (Pée Krt. 18) ka : Bu, C, Ml, NM, Ρ, К, Ossendrecht, 

Woudrichem, Raamsdonk, Zevenbergen, Etten, Klein-Dongen ; ka + 
tja : Drongelen, Udenhout, Tilburg ; tja : Rest. 

vogeltje (Pée Krt. 19) ka : Bu, С (ged.), P, Ml, NM, К (oosten), 
Berkel ; tja : Rest. 

1) Waar er hier en hierna telkens sprake is van tegeiiBtelling tussehen W en de rest van N.Br. 
rekene men o.a. Fijnaart ЬЦ W en Steenbergen - De Heen bij de rest van N. Br. Dat Pée deze plaatsen 
steeds een zelfde type toekent als aan W ia evident fout. 
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Naarmate men meer naar het noordwesten komt zijn de vormen 
met (э)кэ die de oudste zijn zeldzamer, al zijn ze echter nergens 
geheel verdwenen. Fijnaart en dus W kent ze wel in de minste gevallen. 
Daartegenover is -ja dat in N.Br. overal vrijwel even zeldzaam is, 
beperkt tot plaatsing achter t, juist in Fijnaart (W) zéér geliefd (om 
den Hollandschen invloed aldaar heel begrijpelijk). Na al blijken in 
W. N. Br. tja-vormen, in O. N. Br. ka-vormen te overheerschen. Het
zelfde meen ik wel uit Pée's onoverzichtelijke krt. 17 kraaltjes en 
pareltjes te mogen opmaken. Pée's kaart 15 dochtertje acht ik van
wege het ontbreken van het woordtype niet in alle opzichten be
trouwbaar voor conclusies betreffende den uitgang na ar. 

§ 142a. De g e s l a c h t s v o r m e n v a n h e t b i j v o e g l i j k 
n a a m w o o r d . 

In de verbuiging van de stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden heeft 
W. N. Br. behalve В (oost) soms een aparten vorm voor het onzijdig, in 
tegenstelling met O. N. Br., en sluit hierin aan bij Holland, Utrecht, 
Zeeland, Oost-Vlaanderen, enz. De grens is echter vaag. Voorts is de 
apocopeering bij de vrouwelijke adiectiva die daartoe aanleiding geven, 
alleen bekend in O.N. Br. en het oosten van W. N. Br. Cfr. P. Peeters 
O. T. V. 357 vlgg. (aldaar twee desbetreffende kaarten). 

§ 143. P e r s . vnw. Ie ps. e n k v . v e r b o g e n n a a m v a l . Cfr. 
krt. 43.1) 

mich, meech : Bu. 
vormen zonder η in auslaut (mij, mej, enz.) : P, K, NM (ged.). 
vormen met η in auslaut (mijn, main, mien, mèn) : Rest. 
mich meech uit Bu zijn de bekende Zuldlimburgsche uit oergerm. 

* т е к verschoven vormen. Slechts in het uiterste Z.O. is dus de oor
spronkelijke wgerm. accusatiefvorm * mi 2 ) (zonder n) bewaard. In 
Beugen, Overloon en Maashees werden naast η-vormen ook nog n-looze 
opgegeven. Maar overigens vindt men in heel N. Br. vormen op n, dus 
den vorm van het bez. vnw. of het pers. vnw. 2e nv. 

In P, К en NM dringen toch ook al vaak vormen met η binnen 
(niet op de kaart aangegeven). In Gestel werd de n-looze vorm als oud, 
de η-vorm als Jong opgegeven. Uitsluitend vormen met η vindt men daar 
echter pas alleen in Bladel, Duizel, Waalre, Meerveldhoven en Bergeik. 

§ 144. P e r s . vnw. 2e p s. e n k v . Ie η ν. Cfr. Krt. 23 en Van 
Ginneken - Endepols Regenboogkleuren 2 38-40. 

Voor het ps. vnw. 2e ps. enkelv. nominat. gebruikt héél N. Br. ga, al
leen W heeft j a э ) . Het oude „du" is dus geheel verdrongen. Alleen geeft 
G. Kloeke N. T. XX in zijn artikel over den ondergang van du dit woord 
op de kaart nog als voorkomend in Bu. Ik heb de juistheid niet onder
zocht. Wel komt doe nog elders in O.N.Br, als relict voor. Asten bijv. 

1) De kaart is opgemaakt naar de conetructìe : van ml). 
2) EigenHJk de oude datlefrorm die accusatief-functie gekregen heeft. 
3) Met de waarde van de vocaal in de beklemtoonde vormen laten wj) ons hier niet nader in. 
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kent doe In uitdrukkingen als doewan deugniet. 
Overigens kwam in zijn plaats de afstammeling van idg. ius dat in 

het noord- en westgerm. al de vocaal van den meervoudsvorm van de 
Ie persoon had ontleend. Heel N. Br. kent voorts den frankischen 
overgang van j > g, maar deze ontbreekt in W, klaarblijkelijk onder 
Hollandschen invloed. 

Bij de i n v e r s i e - v o r m e n treedt precies dezelfde isoglosse op. 
Daar immers vertoont heel Noord-Brabant -da ') : blefda, blieda, blljf-
da enz. (= blij f je) hetgeen in sandhi uit den werkwoordsuitgang + gi 
ontstond, maar W kent dit alweer niet en spreekt van blljf-ja, ge
bruikt dus gewoon ja. 

§ 145. P e r s . vnw. 2 d e ps. e n k e l v . v e r b o g e n n a a m v a l 
( in n a d r u k g e b r u i k t ) . Cfr. Van Ginneken — Endepols Regen
boogkleuren2 36-39 + kaart, K. Heeroma De Nederl. benamingen van 
de uier 1936 32-33. 

jou : W, Mz (behalve het zuidwesten), В (noorden), H, Grave2). 
ou, oe : Rest. 
Al geeft het kaartje slechts materiaal voor W, Mz. en B, toch meen 

ik ook voor O. N.Br. het ontbreken van den j-vorm te mogen aannemen 
op grond van materiaal uit Asten : ou, Zeeland (brieven van de 
Hooghei) : ou, en Berlicum (M. Gijsen) : ou, Dat H. jou heeft vond ik 
in de brieven uit de Drunensche Haai (3 Jan. '35, 20 Dec. '34) ; en voor 
Den Bosch kreeg ik jou van B. v. d. Eerenbeemt. 

§ 146. P e r s . vnw. 2 e ps. mv. 
Terwijl men al in het mnl. den pluralisvorm van het pers. vnw. van de 

2e pers. voor den singularis ging gebruiken, ontwikkelde zich reeds toen 
een nieuwe pluralisvorm door samenstelling met liede, lude. Men vindt 
dezen thans (voor één of alle naamvallen) o.a. in het A. B. (jullie, jelui), 
het afrikaansch (Jul, Julie), het brab. (gelile met e uit Ц), het brusselsch, 
het antwerpsch, het westvlaamsch (gijlder, gijder, gilder, gulder), het 
oostvlaamsch (Deurne bij Gent en Land van Waas), het zeeuwsch (St. 
Jansteen, 's-Heerenhoek, IJzendiJke, Hoofdplaat), het Zuldhollandsch 
(Kwintsheul, West-Voorne, Oud-Beierland), het Amsterdamsch, het 
Alkmaarsch, het Drechterlandsch, en het Bommelerwaardsch, m.a.w. in 
héél west-Nederland ; maar n i e t in zuidelijk-Limburg (Weert : doo djè 
det, 4e nv. uch ; Heerlen ; Schrijnen Isoglossen van Ramlsch 55 kent 
gelile, gillie, guille in Noord-Limburg, maar niet in Zuid-Limburg) en 
Belgisch Limburg (in Tongeren sterven de laj-vormen uit ; N. O. Luik 
§ 205 en Krt. 28) en z e e r z e l d e n in de „Saksische" dialecten (Tub-
bergen Ie nv. ie, 4e oe en zelden oelù ; Tilligte le ην. ie, 4e ην. oe ; 
Geldersch-OveriJsselsch : le nv. ij, 3e en 4e nv. : oew ; Deventer le nv. 
uullie ; Groningen le nv. ie en zeer zelden : jijluu, joeluu, 4e nv. joe ; 
Kampen en omstreken le nv. ieja, iej, J ; 4e nv. oew). Friesland heeft 
iets dergelijks : jimme < gi-man. 

1) Some uitgebreid tot -dag9 (blefdsga). 2) W. Jacob | 79. 
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§ 147. P e r s . vnw. 2e ps . mv. I e nv. Cfr. Krt. 66 
gij (+ gelile) : К (westen), Uilecoten. 
gillie : Bu, Cu (ged.). 
gelile: Ρ (ged.),1) Κ (ged.), NM, Ml, Τ (oosten), Sambeek, Hulten, 

Gilze, St. Willibrord, Sprundel, Oud-Gastel. 
gallie : Ρ (ged.). 
gullie : Mz, Β, Η, Τ (westen), eilanden langs de Maas, rond Eind

hoven, Helenaveen. 
jullie : plaatsen langs de Hollandsche en Zeeuwsche wateren, W. 

Kaart 66 Jullie Ie nv. 

Gij is de oudste vorm. 
* Gij lie komt thans nergens meer in N. Br. voor, maar wel gelile, dat 

er door verkorting uit ontstaan is, zooals bief da < blij f de en реркэ 
< pijpke. Dit gelile beheerscht een groot Oost-Noordbrabantsch massief. 
Zijn voorkomen verder in Sambeek, Gastel, St. Willibrord, Sprundel, 
Hulten en Gilze is een relictverschijnsel. 

Op enkele plaatsen ten westen van de Peel leeft : gallie. Waar wij 
ook bijv. in Brussel naast elkaar gajla en gala vinden, kan ook hier 
wel de a op al < ij teruggaan. 

Een andere verkorting uit gij lie (misschien al van vóórdat I > У 
werd) Is gillie. 

Daarnaast heeft West- en het grootste deel van Midden-Brabant 
gullie of gullie. Bovendien dringt deze u sterk in O.N.Br, door. 
Verschillende plaatsen gaven gullie en'gelile naast elkaar op, maar 
Eindhoven en het nabij gelegen Waalre en Leende en Ravenstein, 
Huissellng, Grave, Cuyk en Beugen en Helenaveen gaven reeds 

1) Soms, bijv. Nunen : gej He. 
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uitsluitend guille. De ligging en beteekenls van al deze plaatsen toont 
duidelijk aan dat guille er een jonge vorm is. Zoo gaf ook Veldhoven 
mij thans reeds guille, terwijl het in het mat.-S. O. V. gelile had. En 
Cuyk gaf in dat materiaal nog naast guille : gillie. 

De g-anlaut is in deze vormen „frankisch" en dus autochtoon. 
Maar heel langzaam (hoewel reeds sterker dan bij gij-jij) begint ook 
hier vanuit het noordwesten jullie binnen te dringen. 

§ 148. P e r s . vnw. 2e ps. mv. v e r b o g e n n a a m v a l . Cfr. 
Krt. 67. 

ij, ej : К (uiterste zuidwesten). 
jullie, jullie: W, Mz, В (grootste deel), H, Ml (ged.), Τ (noord), 

enkele eilanden. 
ùllie, úllie : К (grootste deel), NM (ged.), Ρ (westen), Ml (ged.), 

Τ (ged.), strook aan de Donge, eilanden in O.N.Br. 
ellie : Ρ (ged.), eilanden in K, Castelre, Bu. 
allie a'llie : enkele eilanden in P. 
olile, ööllie, o'llie : С + een in 't westen er aan grenzende strook, 

Goirle, Moergestel. 
У, ej zijn de oudste, nog niet met lieden samengestelde vormen. 

ZIJ gaan terug op wgerm. * iu ; iu werd immers (o.a.) ook in 't west-
vlaamsch ie en diphtongeerde dan later in auslaut > ij, ej. Cfr. § 20, 58. 

Kaart 67 Jullie 4e nv. 

Overigens zijn alle vormen samenstellingen met lie < lieden. Het 
eerste lid gaat terug op wgerm. * iu. Hieruit ontstonden û > ou > o, 
öö, o'. Ofwel : uit u ontstond uu en hieruit ύ, ù, waaruit door guttura-
liseering e en zelfs a, a'. Bovendien kunnen ellie, allie en a'llie ook uit 
* Ij He worden afgeleid. 
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Bij het type met j-anlaut correspondeert het eerste aeel met mnl. 
асе. van het pers. vnw. 2e pers. mv. ju of jou, die eveneens op * iu 
teruggaat. Of vinden wij hier een samenvallen met den eersten-
naamvalsvorm die uit jU of je + lieden is samengesteld ? Het kaart-
beeld toont aan dat indien deze laatste veronderstelling juist is de 
ontwikkeling zich in elk geval niet in N.Br. zelf voltrokken heeft, maar 
dat de j-vormen Import uit Holland zijn. 

Bij vergelijking met krt. 66 ziet men immers dat in den accusatief 
jullie de j-vorm veel verder in N.Br. is opgedrongen dan in den 
nominatief jullie, waar immers de echte N.Br. vorm met g nog 
frequent is in het westen. Dus kunnen wij In het zuidelijk gebied van 
W. N. Br. zeker niet spreken van aldaar ontstane analogie naar den 
eersten naamval, doch moeten wij Hollandsch import van den oorspron-
kelijken vierden -naamvalsvonn aannemen. Dat zoo'n Holl. import zich in 
den accusât, veel gemakkelijker liet gelden is ook een gevolg van het 
feit dat de W.N.Br, vorm voor den 2en ps. mv. ace. úllie of ùllie zou 
zijn en deze vorm met dien van den 3en ps. mv. zou moeten samenvallen, 
wijl daar de h van hullie t.g.v. de Westbrab. articulatietendenz verdwe
nen is. — De taal heeft hier dus de homonymie weggewerkt. 

Toch is de Jullle-vorm vooral in M.N.Br, veel verder doorgedron
gen dan alleen daar waar door h-afval homonymie ontstaan kon en 
dus moeten er ook andere oorzaken gewerkt hebben. De j-looze vormen 
worden n.l. veel eerder als onbeschaafd gevoeld dan de g-vormen in 
den len nv. die men als verwant met A. B. ge en gij voelt. 

§ 149. P e r s . vnw. 3e ps . e n k v . 
Het pronomen personale van den derden persoon mannel. enkv. 

wordt ook gebruikt voor personen (en dieren en zaken) van het 
vrouwelijk geslacht in O.N.Br, doch niet in W.N.Br.. Hij voor een 
meisje werd opgegeven o.a. in Hapert, Milheeze, Eerde, Olrschot. 
Volgens Lixa Navorscher X 346-347 heeft de Meierij ЬЦпа nooit het 
vnw. van het vrouwelijk geslacht ; alles heet „hij" of „het". Van een 
vrouw zegt men „hij". Vader zegt tegen zijn dochter dat гЦ naar „zijn" 
(i.p.v. haar) moeder moet gaan. Hierop wierp H. M. van O. Navor
scher XI 20 wel tegen dat men van een koe nooit „hij" zegt, doch 
Kremer1) Navorscher XXIV 335-336 antwoordde dat hij Peel-
landsch gaf en dat men daar van een koe zeer zeker zei : hij gaf melk 
en dat het bez. vnw. steeds mase, was : de koe zijn hoorn. 

Dit verschijnsel, al bekend in het mnl. (Stoett Mnl. Sprkk. § 31), 
komt in meer dialecten voor. Cfr. bijv. Ts. XXXIX 266, Schuringa 
Veenkoloniën § 150, Jongeneel Heer Ie (n) § 5. 

§ 150. Bez . vnw. 3e ps. Cfr. Krt. 43. 
Ρ en zuidelijk К hebben als bez. vnw. van den 3en pers. steeds „zijn" 

(met z'n verbogen vormen) voor elk geslacht en getal, terwijl de rest 

1) Dezelfde ali LU» du·. 
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van N.Br. voor het meervoud en het vrouwelijk : hun1) , heur, d'r, er 
(met hun verbogen vormen) gebruikt en zijn alleen voor het man
nelijk en onzijdig. Vooral aan de grenzen in het Z. W. begint het 
gebruik van zijn voor vr. en mv. echter sterk te verdwijnen. 

Voorbeelden : ons Drieka hee zen dinge (haar kleeren A. B.) 
gelijk kapot ; de soldoate moeten op zenen buik liggen (A. B. op hun 
buik) ; Asten : ze schaomde zen eigen ; Coolen De Goede Moordenaar 
87 : ze ging zen eigen verrig maken, 16 : ze heeft in zijn morgenmutske, 
zijn vernijnige en goede gezicht van helder oud wijfke. 

Dit verschijnsel, in de verdere Ned. dialecten mij onbekend2), wordt 
wel teruggevonden in het mnl. Cfr. Stoett. Syntaxis § 78. Trouwens 
het gotisch gebruikte ook seins voor alle genera en numeri en de 
Romaansche talen zooals het Fransch en het Italiaansch, het oude 
„suus" althans voor alle geslachten ; het Spaansch kent su eveneens 
voor alle geslacht en getal ! 

§ 151. O n b e p a a l d V o o r n a a m w o o r d Men. 
In het gesproken Nederlandsch is het onbep. vnw. men een zeld

zaamheid. Cfr. G. Overdiep Mod. Ned. Gramm. § 132. Daar wordt het 
sterk beconcurreerd door je, ze enz. Ook in vele dialecten komt „men" 
absoluut niet voor, bijv. in het Oosten van de Bommelerwaard (Van 
de Watep § 51), West-Voorne (Van Weel §• 172), Land van Waas 
(Joos 27), Brussel (Mazereel § 101), Drechterland (Karsten § 124), 
Groningen (Schuringa § 177), Tongeren (Grootaers § 70) 3). 

Ook in het westen van N. Br. is „men" onbekend ; men zegt daar 
bijv. : ge zoudt zeggen, je werkt er je eigen kapot op, ze zeggen dat 
het winter wordt, enz.. Maar in O. N. Br., zeker in P, leeft „men" 
(ook in den vorm : ma) volop. Cfr. A. Coolen Het donkere licht 144 : 
me zit hier mee 't eten, Dez. De goede moordenaar 102 : hé, hé toch 
ja da zou me zegge, nie waar, Dez. Kinderen van ons volk « 121 : da 
duu' me niet aan een gewijde kaars, 134 : wa krie me v'rum ? Zie 
nog Coolen Schoone Voleinding2 68, 152, 156, 207, 213 ; Brief van de 
Hooghei (Zeelandsch) me za l . . . motte komme ; M. Gijsen Van Onge
weten Levens (dialect van Berlicum) 78 : me zè = men zegt. 

„Men" leeft verder ook nog volop in het Veluwsch (Van Ginneken 
Handb. I 2 109) en het Friesch (Van Blom 106, 107). 

§ 152. O n b e p a a l d , vnw. e e n e n ( z o n d e r e r e r v o o r ) 
i n d e n 3 e n en 4 e n nv. 

Terwijl men in W.N.Br. : een mensch, iemand, er een, er eenen zegt 
(ge zoudt er een mensch bang mee maoke) kent O.N.Br, eene(n) (ge 
mekt eenen bang). O.a. is eenen in gebruik in Asten en Deurne (Cfr. 
Coolen, Schoone Voleinding * 155 : wat ze eene aangedaan hebben). 
Het verschijnsel is al mnl. (Stoett Mnl. Sprkk.3 § 88). Thans komt het 
ook nog1 voor in het Friesch (Van Blom 107) en het wvla. (De Во i.V.). 

1) r hun" komt vrijwel alleen in oostelijke streken voor. 2) Behalve in Heerlen ? (Jongeneel ? 5 A). 
3) Het feit dat het in diverse dialeotgrammatiea's ataat, bewijst natuurlijk niets. 
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§ 153. L i d w o o r d v a n b e p a a l d h e i d . 
Bij namen van lichaamsdeelen, kleeren, wapenen, maaltijden, huis

dieren en verwantschapsnamen gebruiken sommige talen het lidw. van 
bepaaldheid, andere het bez. vnw.. Zoo zegt het A. B. Ned. bijv. : ik heb 
mijn arm gebroken. Maar als men in de parabel-„vertalingen" van 
J. Winkler's Algemeen Nederduitsch en Friesch Dialecticon Den Haag 
I II 1874 de zinnetjes „hij viel hem om zijn hals" en „schoenen aan 
zijn voeten" nagaat, blijken de meeste onzer oostelijke dialecten, Lim
burg, Gelderland, Overijsel, Drente, Groningen en Friesland, — en een 
stuk van Noord-Holland en Oost-Vlaanderen — evenals het Duitsch en 
het Fransch ') veelal het lidw. van bepaaldheid te hebben. 

Winkler geeft in Noord-Brabant parabelvertalingen voor Rijsbergen, 
Dussen, Oirschot, Helmond en Sambeek en ook hier hebben Oirschot 
en Sambeek in het tweede zinnetje „de". Toch bleek mij bij nader 
onderzoek in mijn eigen materiaal, dat dit verschijnsel in O. N. Br. bijna 
niet voorkomt ; W. N. Br. vertoonde het, zooals ik reeds veronder
stelde, nergens behalve in Oosterhout. In een zinnetje als „ze moeten 
op hun buik liggen" werd het lidw. v. bep. i.p.v. „hun" alleen opge
geven in 4 plaatsen in Cu : Gassel, Boxmeer, Beugen, Maashees. Het 
verschijnsel is dus tamelijk levend in Cu en sporadisch bekend in de 
Meierij. 

§ 154. L i d w o o r d v a n o n b e p a a l d h e i d . 
In het zuidelijke gedeelte van Ρ was mij een zeer eigenaardig ver

schijnsel opgevallen, een herhaling n.l. van het lidwoord van onbe
paaldheid achter het substantief of zelfstandig gebruikt adjectief 
waar zoo'n lidwoord of „geen" reeds voorstaat. Bij Antoon Coolen is 
deze merkwaardige zinswending zeer geliefd. Zie bijv. zijn De Goede 
Moordenaar (1931) 5 die Celine was een aardige een, 13 Haren buur
man Pietje Pinksteren was een braven manneke een, 122 Ge moet 
niet denken, dat het geen goeje en godsdienstige wijfke een was, 219 
Het was een goeie jonske een, en zijn Kinderen van ons volk* 31 
zoo'n durske een. 

Er bleken dus Oost-Noordbrabantsche dialecten te zijn, waarin onder 
bepaalde omstandigheden achter een substantief of zelfstandig 
gebruikt adiectief, voorafgegaan door het lidwoord van onbepaaldheid 
of de ontkenning ervan : geen, het lidwoord van onbepaaldheid nog eens 
kon herhaald worden. (Vermoedelijk is dit alleen het geval bij een 
praedicativum en misschien ook bij een object). 

Ik heb gepoogd een denkbeeld te krijgen van de verbreiding van dit 
verschijnsel en stelde derhalve de vraag of : „'t is een goei een" voor
kwam i.p.v. „het is een goede". Daarbij bleek dat deze constructie 
uitsluitend tot Oost-Noord-Brabant beperkt bleef en ook daar een 
kwijnend leven leidde en dat personen die deze uitdrukking gebruikten 
als buitengewoon primitief werden beschouwd. Deze constructie was 

1) Behalve het Pieardisch. 
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bekend in : Veghel, Zijtaart, Reek en Schayk (volgens тЦп zegsman 
was in deze beide dorpen de herhaling van „een" geen wet, ja zelfs 
sporadisch ; hy gaf nog als voorbeeld : 't was eene kanjer eene), 
Heeswyk, Dinther, Haps (zelden en ouderwetsch), Bakel (?), Sterksel 
(weinig), Valkenswaard, Moergestel, Cromvoirt, Engelen, Tilburg, Lith, 
Vinkei, Den Düngen, Beugen, St. Antonis, Overloon, Eerde, Schijndel, 
Son, Lierop, Soerendonk en wordt ook als O.N.Br, vermeld door 
P. Peters O.T. V 3601). 

Men vergelijke de Engelsche constructie met one bij de zelfstandig 
gebruikte adiectiva, die ook in het Westvlaamsch bekend is (De Во 1892 
253). 

§ 155. Blijkens J. van Ginneken Het onbepaald lidwoord en het 
geslacht O. T. V 353 vlgg. (+ kaart) onderscheidt O.N.Br, bij het 
l i d w . v a n o n b e p . nog 3 g e s l a c h t e n , Mz, Β, Η, Τ (ged.) alleen 
een aparten vorm voor het mannel. tegenover een gemeenschappelijken 
voor vrouwel. en onz. en kent W geen geslachten meer. 

§ 156. O n v o l t o o i d t e g . t i jd, a a n t . wijs. 3e ps. e n k v . 
Een uitgebreid onderzoek is door ons in dezen nog niet ingesteld 

maar wel constateerden wy, dat, terwyi ЬЦ . Asten en Zeeland deze 
vormen altyd op t laten uitgaan, deze t steeds meer wegbiyft, naar
mate men noordwesteiyker komt. 

hij l e e r t niet goed. Cfr. Krt. 2. 
leert met t : Bu, P, K, NM, Cu, Ml, Τ, Η (zuidoosten), В (zuidoosten) 
leert zonder t : Rest. 

dat v a l t niet mee. Cfr. Krt. 2. 
valt met t : Bu, P, K, NM, Cu, Ml, Τ, Η (zuidoosten), В (zuidoosten), 
valt zonder t : Rest. 
De w.w. doen, slaan, gaan, staan, liggen, leggen, zeggen, hebben, 

zien, krUgen, bHjven, zwygen hebben hier heel aparte verschynselen, 

§ 157. Onv. t e g . t i j d I e ps. e n k e l v . van de e e n s i l b i g e 
w.w. d o e n , g a a n , s t a a n , e n z . 

[ik] d o e 2 ) Cfr. Krt. 68. 
doe, döê : W, een strook vanaf Alphen en Reusel tot Haren en 

Volkei + eilanden. 
duuj : Maashees, Soerendonk. 
duu : Maashees, Luyksgestel, Budel, Hooge-Mierde (+ doe). 
duun + doen : St.-Willibrord. 
doew : Ρ, К (ged.). 
doewa : Leende. 
doen : Castelre, Mz. 
doe] : H, B, T, К (ged.), C, Ml (oosten), rond Den Bosch, Helenaveen. 
doet : Fy naart. 
1) Het werd mij gchriftelijk ook in SleeuwIJk opgegeven. 
2) Om den vorm geïsoleerd te krijsen afgevraagd in den zin: denk Je dat ik dat doe? 
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doen is thans verdwijnend in Etten en Hoeven, 
doew komt met een soort oow-klank voor : Geldrop, Wintelre, 

Meerveldhoven, Gemert. 
Zeer vage Isoglossen. 

Kaart 68 Ik doe. 

d o e t : eigenlijk is deze vorm my alleen opgegeven voor Fijnaart. 
In Dinteloord betrapte ik echter o.a. ik chaot (ik ga), ik bent. Geldt 
het verschijnsel dus voor héél W ? Over de verbreiding van dien t-uit-
gang in Nederland cfr. A. Weijnen E.V. Ш 21. Op de daarbij 
gevoegde kaart dient ook nog het verschijnsel aangegeven te worden 
in Utrecht (Van Ham en Hofker Een Nieuwe Ned. Sprkk.4 II 21, 22), 
de Lopikerwaard (De Man Het wassende water 1 1 17), Delfland (N.T. 
XX 242-249) en Dinteloord. 

d o e n : vgl. bijv. ik sijn (in Steenbergen; A. M. de Jong passim), 
ik sien (ik zie, Oudenbosch Regenboogkleuren1 45) doch Breda : ik 
chaaj. W. de Vries Losse Opmerkingen over het werkwoord N.T. XX 
242-249 betoogt dat de η bij doen, gaan en staan < m ontstaan is en 
dat de andere w.w. haai analogisch gekregen hebben. 

§ 158. [Hij] s l a a t [er op]. 
Terwijl hèèl N.Br. si + vocaal ( + t) heeft komt een uit andere 

vormen analogisch ingedrongen velaar voor in aan België grenzende 
plaatsen en een klein gebied in M. Br. n.l. s 1 а о с h t in Ossendrecht, 
Moerstraten, Achtmaal, Zundert, Uilecoten, Baarle-Nassau, Capelle, 
Tweede Straatje, Loon-op-Zand') ; s l o o c h i n : Leur, Princenhage ; 
s i e u c h t i n : Hooge- en Lage-Mierde2) en Bladel. 

1) Ook eloát 2) Id. 
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§ 159. S t e r k of z w a k . 
Over het algemeen heeft het westen méér sterke tijdsvormen dan 

het oosten. W.N.Br, n.l. heeft vele w.w. die vanouds zwak waren sterk 
gemaakt ; O. N. Br. daarentegen heeft hier een tendens in omgekeerde 
richting vertoond. Men ziet dit bijv. op Krt. 69 geduwd (westen o.a. 
gadouwd), Krt. 70 gevraagd (westen o.a. gavrooga), Krt. 71 durfde 
(westen o.a. dorf), Krt. 69 duwde (westen o.a. diew), Krt. 69 werd (oos
ten hij worda). 

Onder deze vijf voorbeelden die wij hier in kaart gebracht hebben 
is het gebied van de zwakke vormen bij werd het kleinste. Dit is 
begrijpelijk. Eterstens is werd de eenige der vijf vormen die ook in het 
A.B. sterk is. Vandaar dat de zwakke vormen hier den ruggesteun 
van het A.B. misten. Eii op de tweede plaats waren die vier andere 
vormen van huis uit zwak, maar was worden van huis uit sterk. 

G e d u w d Cfr. Krt 69. 
gadouwa : Mz, В (ged.), Τ (westelijke stukken). 
gadoowa : В (zuiden). 
gedxwt : Rest. 
Dat W en Hooge-Zwaluwe gadouwt hebben is aan Holl. invloed toe 

te schrijven. Opprel geeft bij dit w.w. voor het Oudbelerlandsch ook geen 
afwijking met het A. B. aan ; dus zal het daar ook wschl. een zwak 
veri, deelw. hebben. 

Kaart 69 Geduwd, duwde, werd. 

G e v r a a g d . Cfr. Krt. 70. 
gavrooga : W, В (behalve z.o.) Mz, Τ (ged.). 
gavräö (+ gavraocht, gavroacht) : Ρ (kern), 
gavraoga : К (ged.), Τ (ged.). 
gavruöcht : Budel, Soerendonk. 
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gavroega ( + gavraoga of gavraocht) : Sterksel, Leende. 
gavraocht, gavroocht, gavroacht : Rest + eilandjes (zoo goed als 

overal verspreid behalve in W, B, Mz.) 
In het A. B. hebben slaon-slaoga ') en draoga als ablaut in de stam-

tijden aa oe aa, waaraan in W. N. Br. natuurlijk had moeten beant
woorden ao oe ao. Doch ten eerste is hier de ö in het praet. bewaard 
(slooch, drooch) en vervolgens is deze oo analogisch in het partie, bin
nengedrongen (gaslooga, gadrooga)2). Vraoga en jaoga, oorspronkelijk 
zwak, zijn door klankgelijkheid in den infinitief, zooals in het Ned. 
gedeeltelijk, in W. N. Br. geheel in de 6e klas overgegaan en hebben 
zich in vocalisme bij de slaon-draoga-groep aangesloten (vrooch, 
gavrooga, jooch, wechajooga). De sterke-participiumvorm3) is ook nog 
in het westen van К doorgedrongen. Ik vermoed evenwel dat de vorm 
vrooch daar onbekend zal zijn en dat dit ook de oorzaak is waarom de 
oo in het partie, ontbreekt. In gavroega vindt men analogie naar : ik 
vroech. Voor gavr&ö cfr. § 164. 

Kaart 70 Gevraagd. 

D u r f d e . Cfr. Krt. 71. 
dorf : W, Mz (ged.), В (ged.), rond Kaatsheuvel, Dussen. 
dierf : deelen van В en Mz, Dinteloord. 
durf : Tweede Straatje, 
dùrf : St.-Joachimsmoer. 
dorst : Helvolrt. 
dors : Heusden, Woudrichem. 
dorst + dxrfda : Reek + Schayk. 

1) In Brabant frequent voor slaan. 2) Juist als In Oud-Belerland (Opprel 40). 3) Ik kan dit 
alleen met zekerheid zeggen voor: vingen. 
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dors + d xrfda : Langenboom, Macharen, Lithoyen, Wanrool, 
Ravenstein. 

dorst + d xrfda : Soerendonk. 
dxrfda (durfde, durfda, enz.) : Rest. 
Het dierf-getoied zit vol van dorf en dxrfda. 

Kaart 71 Durfde. 

D u w d e . Cfr. Krt. 69. 
diew: W, В (ged.), Mz. 
doow : В (zuidelijke deelen). 
dxwda (douwda enz.) : Rest + enkele eilanden en randgebiedjes. 
In het dlew-gebied vindt men ook meermaals zwakke vormen. Er

buiten komt diew evenwel nooit voor. 
Voor min of meer waarschijnlijke homonymitelt met den o.t.t. bij 

deze laatste twee w.w. cfr. § 162. 

§ 160. hi j w e r d . Cfr. Krt. 69. 
worda (en andere vormen op rda) : Ml, NM, Ρ, К (ged.), Τ (ged.), 

Maarheeze, Soerendonk. 
wier : Rest + eilanden in het worda-gebied. 
In het gotisch (zooals in het heele oud-genn.) waren de stamtljden 

van dit w.w. wairthan warth waurthum waurthans. Hiermede moest 
in het A. B. correspondeeren : werden ward worden (ge)worden. De 
vorm werden ging nu in vele dialecten in worden over (Io in West-Vlaan
deren verandert we geregeld in wo, cfr. mnl. pinewoke, woch = weg ; 
2° er + dent, wordt vaak or + dentaal ; 3° analogie naar het partici
pium 1 ) En daarnaast moest, zooals ook bij binden, helpen, enz., de 
o.v.t. enkv. ward in word overgaan door analogie naar den meervouds-
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vorm. De stamtijden werden n u 1 ) , zeker in het wvla., worra wor worre 
gaworra. Uit deze Impasse van homonymie heeft o.a. het wvla. zich 
geholpen door secundairen ablaut in te voeren : wier ; en dat wier heeft 
ook W. N. Br. veroverd ; maar O. N. Br. heeft zich gered door het 
praeteritum zwak te maken : worda. De oorzaak waarom de zwakke 
vorm hier zoo'n beperkte geographische uitbreiding heeft, is reeds 
vermeld in § 159. 

§ 161. [Wij] h a d d e n . Cfr. Krt. 72. 
(h)adda : langs Hollandsch Diep en Volkerak, rond Breda, Den Bosch, 

Bergen op Zoom, Werkendam, Woudrichem, Heusden. 
(h)aoja, (h)aaja, hajja : zuiden van В en Mz. 
han, ha'n, huän : С, Ρ, К, NM, Ml, Η, Τ, strook by de Donge. 
häön : stuk van К. 
haan, haon : Bu, stuk van Ρ, Boxtel, St.-Joachimsmoer. 
аагэ : Mz (grootstendeels). 
Het type hajja werd ook opgegeven voor de plaats Zeeland (naast 

den eensilbigen vorm die daar algemeen is) en door mijn zeer betrouw
baren zegsman uit Reek voor de onmiddellijke omgeving van Oss. 

Voor den afval van h cfr. § 71, 72. 

Kaart 72 WJJ hadden. 

De vorm (h)adda is de regelmatige, met het A.B. overeenkomende, 
vorm. Het praeteritum mist van ouds in het germ, de tusschenvocaal2) 
en zoo ontstond uit * habda door assimilatie mnl. ie hadde. Zooals alge
meen uit intervocalische d na ongedekte vocaal j ontstond is ook hier 
uit intervocalische d na gedekte vocaal (!) j ontstaan. In O.N.Br. 

1) Nadat ook de d in de verbinding rda geassimileerd was en dit verschijnsel analogische apocope 
in het praet. sing, had verwekt 2) Schönfeld 8e dr. 104, Franck Mnl. Gramm. 136. 

134 



verdween die J geheel en had er samentrekking plaats. Ook de vorm 
аагэ gaat op (h)add3 terug. In onze N. O. Ned. dialecten is overgang 
van intervocalische d na gedekten klinker > г een gewoon verschijnsel. 
Hetzelfde treft men nu ook hier in dezen vorm aan. Later is toen in 
Mz de a voor de г gerekt. 

§ 162. H i e l d Cfr. Krt. 73. 
hielt : Werkendam, Giessen ( + hiew) 
hiel (type) : Bu, NM, Ρ, Ml, К, Τ, С (zuiden), enkele eilanden, 
hiew, lew: W, B, Mz, Η (gedeelte), С (noorden), 
hief: Η (ged.) 
houwda + hiew : Dongen, 
houwda + hoow : Achtmaal. 
haawda : Bnschot. 
hoow, houw : zuidelijk stuk van Baronie. 

Kaart 73 Hield. 

Het w.w. houden had in het oudgerm. een geredupliceerd praeterl-
tum, cfr. got. halhald. Hieruit is hield, hielt en uit hield door assimi
latie van de d (cfr. schelle < schelden) hiel ontstaan. Houwda en 
haawda zijn zwakke vormen. (In het mat.-S. Q. V. geven ook Herpen 
en Hooge Mierde zwakke vormen.) Merkwaardig is (h)iew. Hier heeft 
het praeteritum zijn anomalie t.o.v. de onbep. wijs en de andere tijden 
opgeheven en analogisch de 1 vervangen door de w uit die andere tijden. 
Deze w is in vele dialecten van Η tot f geworden (historisch werd w 
> ν en deze verscherpte in auslaut). 

Voor dezen overgang w > ν of w (> v) > f vergelijke men o.a. vol
gende gegevens uit dezelfde of naburige dialecten : 
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О. N. B r a b a n t : zwaalf = zwaluw, terf = tarwe, gerfkamer = 
gerwkamer (sacristie) ; 

D u s s e n en G e e r t r u i d e n b e r g : murf = murw, zwaal3í = 
zwaluw ; 

Η e u s d e η : murf = murw ; 
B o m m e l e r w a a r d : hief naast hiew, murr3f = murw, terr3f = 

tarwe, zwäöll3f = zwaluw, herrevers = herwaarts, verechtech = waar
achtig ; stravel = struweel ; 

O u d-B e i e г 1 a η d : kôôllof = koolhouw (een soort schrepel) ; 
N o o r d-B e ν e 1 a η d : schoef = schuw, sloef = sluw (lummel) ; 
U t r e c h t 1 ) : duiva = duwen, duifwaaga = duwwagen. Verder ver

gelijke men den. tamelijk algemeenen overgang van wr- in anlaut > vr 
en de veelvuldige voorbeelden in Zuid-Nederland van den overgang van 
postvocalische w > ν of f — bijv. in het Brusselsch (Mazereel § 71), Has-
seltsch (Grootaers-Grauls § 323), Tongersch (Grootaers § 53), Leuvensch 
(Goemans 75, bijv. bräf = brouw, nlef = nieuw, schrief = schreeuw, 
schrieven = schreeuwen). 

hoow is een secundair ablautende vorm naast den infinitief houws. 
Typisch is de houw-opgave uit Schijf die toch absoluut zeker als 

o.v.t. bedoeld is. Merkwaardig om haar homonymiteit met den o.t.t. In 
zich is samenval in klank van o.v.t. en o.t.t. natuurlijk ook in taal
systemen als het onze goed mogelijk ; cfr. eng : to cost cost cost, to cast 
cast cast, to cut cut cut, to set set set, to hit hit hit, to burst burst 
burst, to shut shut shut, en den nederl. meervoudsvorm van den o.v.t. 
van zwakke w.w. met stam op d of t. Cfr. ook § 159. 

§ 163. (ik) k o n . Cfr. Krt. 81. 
kon : W, noordelijke deelen van Mz en B, deel van H, enkele eilanden. 
kos : Rest. 
kos wordt phonetisch gerealiseerd als kós, kost, koes, enz. 
De grens tusschen de s-vormen en de η-vormen is zeer vaag. Wij 

teekenden het gebied waar de s-vormen nog leven tegenover dat waar 
de n-vormen totaal ingeburgerd zijn. Een kwijnend leven lijden de s-
vormenl verder bijv. : Huibergen, Halsteren, Steenbergen, Kruisland, 
Wouw, Oudenbosch, Bosschenhoofd, Zevenbergen, Leur, Terheiden, 
Raamsdonksveer, Molenschot, Rijen, Luyksgestel, Eindhoven, Aalst, 
Waalre, Riethoven, Haarsteeg, Besoijen. In1 de andere kos-dorpen 
dringt kon soms wel reeds binnen doch is er nog steeds ver in de 
minderheid. 

Zoowel kon als kos gaan op konde terug. Kos is mogelijk geworden 
doordat konde mouilleerde. Voor dit feit en de verbreiding der vormen 
door heel Nederland cfr. J. van Ginneken Ras en Taal 32 vlgg. 

Breda en zijn onmiddellijke omgeving heeft thans kon, maar in de 
Legende van het H. Kruis o.a. vs. 50, 179, 298, 530 komt const, conste, 
consten voor. 

l) Kloeke. Holl. Exp. l ie. 
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§ 164. Afval van stamconsonanten in flectievormen is in W. N. 
Br. uiterst zeldzaam.l) Het verschijnsel komt daar alleen sporadisch 
voor, als men onder invloed van het affect al te vlug gaat spreken en 
dan met een volgend enclitisch woord verbindt. Bijv. : wa krijk = wat 
krijg ik (Fijnaart), loa m'n es kljke (Steenbergen. De Jong 22), 
da chalôôk ok = dat geloof ik ook ! En bij enkele veel-gebruikte woord
jes : da meuda nie = dat mag je niet (Breda, Steenbergen, Roosendaal). 

In O. N. Br. lijkt het evenwel alsof er een echte tendenz tot open 
silben aan het werk is. Naast vele andere verschijnselen waarvoor vol
doende mat. ontbreekt wijzen wij slechts even op het volgende : 

Io. Het lidw. van onbep. voor het onzijdig verliest in O. N. Br. de η 
en wordt э. Cfr. O. T. V 371 en § 155. 

2°. Bijvoeglijke naamwoorden op lange voc. of dipht. -, η verliezen 
die η soms in O. N. Br. in het onzijdig enkelv. : schoo in Duizel, Wes
terhoven, Hoogeloon, klei in St.-Oedenrode, Heeze, Vlierden, Waalre, 
Duizel (eigen mat. en O. T. V 378). 

3°. Infinitieven en participla van monosilbische werkwoorden ver
liezen de η in zuidoost-N. Br. Cfr. § 66. 

4°. d in auslaut postvocalisch valt vaak weg in zuidoost-N. Br. 
Cfr. § 69. 

5°. Blijven, krijgen en zwijgen verliezen o.a. in Ρ in de 2e en 3e ps. 
enk. indie + imperat. o.t.t. de spirant, bijv. hij blie, hij krie, gij bliet, 
gij kriet. 

В1 ij f j e. Cfr. Krt. 23. 
f valt uit : P, К (ged.), NM (ged.).2) 
f blijft : Rest. 
6°. In de participia praeterlti valt auslautende „gd" bij veel-voor

komende werkwoorden en „st" bij geweest uit in Ρ en andere stukken 
van O.N.Br. 

G e v r a a g d . Cfr. Krt. 70; auslaut = vocaal : Ρ (ged.) ; auslaut = 
cht of ga : Rest. 

G e z e g d , (mat. Te Winkel). W.N.Br, gazeet, in O.N.Br, gazëë 
(o.a. Asten, Geldrop, Zeeland, Liessel). 

G e l e g d . Geldrop : gali, Zeeland : galëë. 
G e w e e s t , gawi, gawe, gewee : С (noorden).3) gawxst : Rest. 

§ 165. w e z e n + i n f i n i t i e f . 
Het Nederlandsch kent gevallen dat op plaatsen waar men een volt. 

deelw. zou verwachten er een onbep. wijs optreedt. „Wanneer een 
„vervoegd w.w. door een infinitief gevolgd wordt, doet zich in eenige 
„gevallen het verschijnsel voor, dat bij de vorming van een volt. teg. 
„of veri, tijd het volt. deelwoord door een infinitief vorm vervangen 
„wordt : 

„1) Wanneer het ww. ten aanzien van den volgenden infinitief het 

1) Behalve natuurlijk in eonsonantropeenhooplng zooale fcoeja < kontje. 
2 ;Ook byv. Geffen : dè kredda = dat krijg je. 
3) Beek, Schayk, Gassel, Hape, Langenboom, Mill, St Antonie. 
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„karakter van een hulpww. van tijd of modaliteit heeft Hij was 
„blijven logeeren. Hij is komen e ten. . . НЦ is wezen zwemmen." ') Hier 
is het participium onder invloed van den volgenden infinitief ver
vangen door een infinitief. 

Bij het aldus gebruikte w.w. wezen doet er zich in N.Br. iets bij
zonders voor. Cfr. Krt. 74. 

Kaart 74 Wezen. 

wxste (wiste, wiest«, weesto, enz.) : W, B, Mz, Τ (westen), К (ged.), 
Bu, Overloon, Boxmeer en een viertal plaatsen in H. 

wxssa (wisss, wiessa, enz.) : Η (ged.), Overloon (+ wista), Lage-
Mlerde (+ weeza), Alem (+ wxzza). 

wx(z)z3 (wizza, weeza, enz.) : C, NM, Ml, P, К (grootste deel), Τ 
(grootste deel), H (ged.). 

O.N.Br, heeft dus gewoon zooals in het A.B. het participium door 
den infinitief vervangen. Maar vooral in W.N.Br, en in een stuk van 
M.N.Br, treedt er een contamlnatlevorm van infinitief en participium 
op : wxsta. Bij de wxssa-vormen heb ik een oogenblik gedacht de s(s) 
uit verscherping van de ζ (ζ) te verklaren (in anlaut wordt de ζ in 
Nijmegen verscherpt), maar ik heb hiervan afgezien, mede omdat die 
anlautsverscherping mij in het betreffende N.Br. gebied2) onbekend 
is. Het zijn dan vormen, door assimilatie uit wxsta ontstaan. Hiervoor 
pleit : 

1°. het feit dat de wxssa-vormen bijna steeds In de onmiddellijke 
nabijheid van wxsta-vormen voorkomen. 

2°. het feit dat die assimilatie bijv. in de vlakbij liggende Bomme
lerwaard heel frequent is (aonhisse = aanhitsen, fessoenlik = fat-

1) С den Hertog. De Nederlandeche Taal I 2e dr. 188. 
2) Zooals ook in de nabij gelegen Bommelerwaard. 
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soenlijk, hosklos = hotsklots, hussele = hutselen, klosse = klotsen), 
nessel = nestel, russel = rooster, ëndese = * eindeste, laatste. 

3". het feit dat bijv. in Drunen moesten > moesa geworden is en dat 
uit ik dorst ik dors ontstaan is in Heusden en Woudrlchem. 

§ 166. Er. 
Wanneer „er" beteekent „daarvan", kan het in Noord-Brabant in 

verschillende vormen voorkomen. Als voorbeeld namen wij „er" in den 
zin : ik heb er geen. Cfr. Krt. 75. 

Kaart 75 Br. 

at : C, Ml, NM, Ρ, Maarheeze, Κ, Τ, Η (grootstendeels). 
-s : Budel, Soerendonk. 
-st : Westerhoven. 
as, ar, ars : Rest + eilanden (De kaart geeft hun onderlinge be

grenzing) . 
at is het pers. vnw. 3e pers. neutrum acc.-nominat.-vorm ; as en s is 

het pers. vnw. 3e pers. neutrum genitiefvorm ; ar is het pers. vnw. 3e 
pers. mv. genitiefvorm ; st is een compromis van as + at ; ars is een 
compromis van ar + as. 

In een stuk van Ρ en NM werd voor „er geen" opgegeven : adagln 
of atagin. Cfr. § 177. 
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HOOFDSTUK V WOORDVORMING. 

§ 167. D i к w У 1 s. Cfr. Krt. 76. 
dikkals : W, B, Mz, T(zuiden), H, Helenaveen. 
dik : Bu, P, K, NM, Τ (noordel. deel), 
duk : C, Ml. 
dikkals + dik : Dussen. 
duk en duksantiet : Haps. 
Rijen : dik komt slechts buitenaf voor. 
Goirle : een heel enkele maal : dik. 
Het type dikkals luidt: dikkals (overwegend), diekals, dik wals en 

dikwijls. 

Kaart 76 Dikwijls. 

Het type dik, duk is het oudste. In het mnl. en mnd. is het gewone 
woord voor dikwijls nog: dicke. Daarnaast komt al mnl. „dicke (=--
menigvuldige) wile" voor, waaruit door toevoeging van adverbiale s 
dikwijls ontstond. (Pranck-van Wijk2 117). 

Wschl. is dik zoover teruggedrongen omdat het als homoniem min
der geschikt was. De uitdrukking dik sat die eveneens dikwijls be-
teekent (etym : dikwijls genoeg) werd behalve in het dik-gebled ook 
nog opgegeven voor Andel, Wijk, Eethen, Drongelen, Baardwijk, Drunen, 
Nieuwcuyk, Bokhoven, Engelen, Vught, Goirle en Oisterwijk1), dus in 
een breede strook om het dik-gebied heen. 

1) Ik heb deze uitdrukking: dik eat niet systematiech nagevraagd. Wschl. komt ze wel algemeen In 
M.N.Br, voor. 

140 



Ouderdom : O i s t e r w i j k gaf thans type dikkals ; in de bekende 
copie ( ± 1800) van het door Pinkhof uitgegeven handschrift van 1609 
staat p. 144 dick, p. 149 dickwiels. 

§ 168. - V a n (bedoeld is -van als tweede lid van de voornaamw. 
bijw. als ervan, waarvan, daarvan, hiervan, enz.). Cfr. Krt. 77. 

-af1) : C, NM, Ml, P, К (grootstendeels), Τ (ged.), В (ged.). 
-van : Rest. 
-af is reeds erg verouderd in Besoyen, Molenschot, Rijen, Haaren, 

Alem, Haps en Oerle. 
In 't algemeen komen rond de isoglosse beide vormen voor. 

Kaart 77 Van. 

Dit gebruik van „af" schijnt in Nederland tamelijk sporadisch te 
zijn. H. Jellinghaus immers die in 1892 zijn Niederländische Volksmund
arten samenstelde op grond van de voornaamste toen verschenen Ned. 
dialectstudies — zijn literatuurlijst beslaat een zestal bladzijden — 
kent „af" voor „van" alleen in het graafschap Zutfen. Cfr. H. Jelling
haus 120 en Jager Taalkundig Mag. Π 405. Van Dale ' 57 schrijft : „Af, 
als voorzetsel is verouderd, alleen nog slechts gewestelijk : ga af dien 
stoel". Af komt i.p.v. van ook in Vlaanderen voor, bijv. in Wvla. en 
Land van Waas. 

Van is een samenstelling, ontstaan uit af aan. Cfr. J. van Ginneken 
О. Т. Г 193 vlgg. Van is dus jonger dan af en heeft het reeds ver 
verdreven. 

Ouderdom : B r e d a thans van ; doch in de Legende van het H. 
Kruis (copie 15e eeuw) vs. 99 af ; O i s t e r w Ц к thans van ; doch in 
een copie ( ± 1800) van een hs. van 1609 of, af (Pinkhof 122, 139). 

1) Some gerekt tot af. 
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§ 169. T o t 1 ) . Cfr. Krt. 78. 
tot : Bu, deelen van W, В, Mz, rond Den Bosch, Sleeuwljk. 
toet : Ossendrecht. 
toe, toew, to : Rest 2 ). 
wis, wies + tot : C, Ml (oosten). 
wiestot : Haps. 
bies + toe : Uden. 
Soms wordt achter het woord waarvóór de praepositle staat nog 

eens het bijwoord toe gezegd, bijv. toe mèrcga toe. 
Over het lexicologisch afwijkende type wis, wies, bies vergelijke men 

§ 235. toe, toew, to correspondeeren met Ned. toe ; tot en toet zijn 
samenstellingen uit toe + te. 

Kaart 78 Tot. 

§ 170. S t o p w o o r d . Cfr. Krt. 105. 
Merkwaardig is de verhouding tusschen de twee groepen Io war, 

wor, wer, warra, werra en 2° wxnna, wxnnie. De tweede groep is een 
samenstelling van het woord uit de eerste vormengroep. Cfr. § 233. 

§171. As с h 3 ) . Cfr. Krt. 79. 
assle : W, Mz, В (behalve zuidoosten). 
asa: С, Ρ (noorden), Κ, Τ, rond Rijen, NM, Ml (ged.), H (ged.), 

Maarheeze. 
assa : H (ged.), Ρ (zuiden), Soerendonk, Grave, Vlijmen, langs de 

Donge. 

1) Gevraagd in de uitdrukking: tot morgen. 
2) äoms kwam er naast het type toe. toew, to ook tot In hetzelfde dorp voor, maar dán ie tot op 

de kaart niet aangegeven. 
S) In de beteekenls: verbrande stof. 
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ésa : Ml (ged.)· 
as : H (ged.), rond de Donge, Ravensteln. 
aos : Budel. 
äs : eilandjes in het äsa-gebled. 
In het äsa-gebied hebben aosa : Heeze, Nederwetten, Riethoven, 

Helmond, Uden, Oirschot, Boxmeer, Veldhoven. 

Kaart 79 Asch. 

Zooals het Fransch les cendres, het Engelsch het mv. ashes en het 
mnl. het mv. asscen kent gaven ook Alphen, Genderen, Gasteren, Hoo-
geloon, Veldhoven, Westerhoven, Oerle, Rosmalen, Capelle en Besoyen 
op dat de er voorkomende vorm assa of asa soms of steeds In het mv. 
gebruikt werd (bijv. Reek : d aasa vielan ob dan gront) doch omgekeerd 
verzekerden Zeeland, Uden, Babilonenbroek, Dussen, Woudrichem, Wijk, 
Vrijhoeve-Capelle, Loonsche Dijk, Sprang, Baarle-Nassau en Meeuwen 
dat hun assa- en asa-vormen enkelvouden aanduiden. 

Toch zal een ouder meervoudig gebruik het behoud van de a wel 
bevorderd hebben. Uit die a is in het westen ie ontstaan. 

§ 172. Mest. Cfr. Krt. 56. 
missie : H (noordwesten), Ml (ged.). 
messie : Lithoyen, 
missing + messing : H (oosten), 
mxs + mxst : Rest. 

§ 173. G e m a k k e l i j k . Cfr. Krt. 52 en A. Weijnen E.V. ПІ 
39-40. 

gamak : strook ten zuidoosten van Tilburg langs de Belgische grens 
vanaf Reusei tot Haaren. 
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(ga)makk3l9k, gamekkalak : Rest. 
Ook in het mnl. bestaan als bijv. n.w. : ghemac, ghemackelijc, ghe-

meckelljc. 

§ 174. R e g e n e n . Cfr. Krt. 7. 
type met ng i.p.v. g en al- of эг-sufflx [rengaUt), rèngalit), ren-

g3r(t), rèng8r(t)] : Mz (oosten), B. 
rèngant : Hoogerheide, Baardwljk, Tweede Straatje, Mill, Beugen, 

Gassel. 
type met g doch geen эі- of эг-suffix (reegant, règant, rij gant, 

enz.) : Rest. 
Het eerste type wordt in verschillende plaatsen als boersch of min

der gebruikelijk aangegeven. 
Btym. os., ohd. regan, oe. regen, on. regn, got. rign, verwant met Lat. 

rigare. De g is dus oorspronkelijk ; ng is vreemd. Ook in het mnl. is bij 
Verdam Handwb. van een vorm met ng in Inlaut en el- of er-suffix bij 
dit woord niets te bekennen. Maar thans ') komt deze vorm niet alleen 
in W. N. Br. doch ook in groóte stukken van Belgisch-Brabant en Lim
burg voor. Cfr. Hasselt : „ri-egala" en „ri-eranga" ; Tongeren : rengara, 
Roermond : renga (blijkens Kern. Limb. Sermoenen § 100). 

ng naast g komt ook nog in andere woorden voor2). 
Lat. benigna = goedertieren wordt in de Limburgsche Sermoenen 

vertaald door beningne. 
zegen,: (Aalst en Leuven: zeega), Tongeren: zengar, w.w. = 

zengara (Ts. 33, 239), Roermond : zenga blijkens Kern. ibid. 
degen : Maseyck : dengan, Tongeren : dengal. 
bezigen: Deurne 1619 (te) besinghe (Ouwerllng 340). 
mnl. : rengneren naast regneren vooral in vla. bronnen en de Lim

burgsche Sermoenen, ook mnd. rengneren en mhd. rengnieren. Cfr. Mnl. 
Wb. VI 1207-1206. 

singanet voor signet : Oud-Beierland, Drechterland, Zaanland. Het 
Mnl. Wb. VII 1097 kent geen singenet of iets dergelijks, alleen 1 χ zinget. 

Anganiet voor Agniet : Oud-Beierland. 
Soms is ng naast g ontstaan door suffixsubstitutie : honing-honlg ; 

Bommelerwaard ennang, A. B. eenig ; Cfr. ook velling-velg. 

§ 175. G e s p . Cfr. Krt. 41. 
gèspal : C, Reek, Schayk. 
gxsp, gxps, gxzzap, gxs(s)dp : Rest. 

§ 176. M e t s e l a a r . Cfr. § 187. 

§ 177. G e e n (in den zin : ik heb er geen). Cfr. Krt. 75. 
agin : Ρ (ged.), NM (ged.). 
type geen : Rest. 

1) Blijkens mat. Willeme. 
2) In verschillende voorbeelden schijnt een andere In 't woord voorkomende η meegeholpen te 

hebben. Cfr. A. Opprel g 87 en J. Kern De Limburgsche Sermoenen 1895 ? 100. 
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In agin is dus het mnl. egeen, engeen, (negeen) = geen bewaard 
gebleven. C h r o n o l o g i e : egeen voor geen komt in Deurne voor 1627 
en 1670l) In de Oisterwijksche kroniek van L. v. d. Hoevel (1609, copie 
± 1800) komt ook egeen voor.2) 

§ 178. Z w a g e r i n . 
Voor de verbreiding van Io zwee(g)ster, 2° zwijgerse - sweegerse, 

3° zwagerin cfr. Krt. 103 en § 227. De drie genoemde woorden zijn ver
schillende afleidingen van een zelfde grondwoord. 

§ 179. S c h o r t . 
Voor de verbreiding van Io schort, 2° scholk-skolk, 3° schortel cfr. 

Krt. 104 en § 229. De beide laatstgenoemde zijn composita van schort. 

§ 180. W i m p e r . Cfr. Krt. 109 en § 243. 

§ 181. M e t (voorzetsel). Cfr. Krt. 80. 
mit : Cu. 
met : Bergen-op-Zoom, Den Bosch, Etten, Hilvarenbeek, Someren, 

Oisterwijk. 
meej, mej, mee, mi : Rest. 
Het materiaal is niet volledig. Voor Bu bijv. ontbreekt het totaal. 
Mit gaat terug op ogerm. vormen met dentaal in auslaut (os. mid, 

med, enz.), meej, mej, mee, mi op ogerm. vormen met i na de dentaal 
(os. midi, enz.). De met-opgaven zijn óf jong óf onder invloed van de 
vraag opgegeven. 

Kaart 80 Met, ui, smal, jongen, knieholte, tarwe, stier. 

1) 1β27 egeene lasten utgeBPhe(Jden. Ouwerling 736; 1670 «Jet egeenen impost betaelt en wordt. 
Ouweritng 185. 2) Pinkhof passim. 
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§ 182. L i g g e n (infinitief, gevraagd In den zin : ze moeten op 
hun buik liggen). Cfr. Krt. 81. 

type legga : W, H, strook rond de Mark. 
liega : Moerstraten, Ossendrecht, Hoogerheide. 
ligga : Rest. 
legga komt ook wel voor met gerekte vocaal. 

Kaart 81 Liggen, kon, hij valt. 

A. B. leggen is een causatiefvorm van liggen. Nu is echter In al de 
Hollandsche dialecten met hun onmiddellijke omgeving, bijv. Goeree, 
Hunsingo, Marnestreek (Groningen), Utrecht en west-Be tu we, ligga 
verdwenen en beteekent legga-Iëga zoowel liggen als leggen. (Cfr. 
Schönfeld з 166 ; J. Klatter O. Τ. Π 77 ; Heeroma lû t . 4 eri p. 13, 103 
waar hij in Holl. leggen een klankwettige ontwikkeling uit liggen ziet, 
terwijl men voorheen er alleen een verwarring van twee vormen in zag.) 

O u d e r d o m : Breda heeft legga. In de legende van het H. Kruis 
(copie uit de 15e eeuw) staat vs. 516 legghen (geen sterk bewijs want 
het rijmt op segghen). Bij Heeroma Krt. 4 weifelen Geertruldenberg en 
Breda in de M. Б. maar heeft Steenbergen in de M. E. alleen liggen. 

§ 183. K l i e v e n . Cfr. Krt 40. 
klieva : W, Mz, B. 
klôôva, kloova, kleu(a)va, klul(a)va, klojva, klù(a)va, kluuava, klêûva, 

kljeuva : Steenbergen, Zegge, Breda, St. Wlllibrord, Rest. 
Klieva is het sterke werkwoord, het andere type de factitlef-forma-

tie, die ook In mnd. kloven, de. klove, noorw. kloyva terugkeert. 
De vormen in de vier W. N. Brabantsche plaatsen (resp. klôôva, 

kloova,) kloova* kloeava) zijn schrijf taalvormen : in die dorpen is 
(h)akka hét woord ; (h)akka werd trouwens ook meermalen naast of 
voor klieva opgegeven, doch dit Is op de kaart verwaarloosd. 
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§184. I n t e n s i t e i t s a c c e n t . 1 ) 
Het verschil in intensiteltsaccent is vooral door zijn graad en 

activiteit karakteristiek voor de germaansche talen. In het westger-
maansch is in al de ongeaccentueerde lettergrepen de vocaal tot een 
swa verzwakt« En tengevolge van dit specifiek-germaansche groóte 
accentv e г s с h i 1 is in de composita vaak de geheele klemtoon op één 
lettergreep gevallen waardoor er verholen samenstellingen ontstonden 
(bijv. Ned. jonker, bakkes, leisel, laars, vent, duizend, enz.), en verschil
lende z w a k b e t o o n d e af leidingssilben op den duur geheel t o o n-
lo os geworden zijn. Dit alles ging vaak gepaard met reductie van de 
consonanten. Aangezien het A.B. een conservatiever en archaistischer 
karakter draagt dan de diacten2) spreekt het vanzelf dat de overvloed 
van voorbeelden in de dialecten gezocht kan worden waar zij inderdaad 
ruimschoots voor het grypen liggen. 

§ 185. H e t v e r s c h i j n s e l i n N.-B r a b a η t. 
De vocaalverzwakking van het tweede Ud of van de afleidingssilbe 

is in het oosten veel frequenter dan in het westen. Want terwijl er haast 
geen gevallen zijn aan te wijzen waarin W. N. Br. het verschijnsel wel 
en O. N. Br. het niet heeft, is het omgekeerde vaak het geval. 

§ 186. S a m e n s t e l l i n g e n . 
[ D a g n a m e n ] . Het woorddeel -dag bij de dagnamen wordt in 

W.Br. niet gereduceerd, wel in O.Br.. Als voorbeeld nemen wij D o n 
d e r d a g . Cfr. Krt. 82. 

Kaart 82 Donderdag, zeel. 

1) Cfr. A. Meillet СагасиЧев généraux des langues germaniques Se dr. ; M. Sohünfeld. Hist. Or. Se dr. 
2) Cfr. A. Bach Deutsche Mundartforschung 1934 i 87. 
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dondarich, dondarach (type met totaal verzwakte laatste letter
greep) : Bu, P, NM, К (oosten), stuk op de grenzen van H en T. 

dondardach (type waarbij alleen de vocaal verzwakt is) : Elshout, 
Oirschot, Middelbeers, Hapert. 

dondardach (type met onverzwakte laatste lettergreep) : Rest. 
Westerhoven : dondsrdach doch maöndach en woenzach. Etten : don-

dardach + dondarach. 
Soms (doch zelden) wordt i.p.v. d : t, i.p.v. o : oe of ô, i.p.v. nd : nn 

uitgesproken. Dat is op de kaart niet aangegeven. 
Het type dondardach is een compromisvorm. Ook zijn ligging is daar

mee in overeenstemming. 

[ L o o p e n z a a d ] Cfr. Krt. 115. 
Het type loopenzaad < loopensaet (bep. landmaat) is nog in een 

deel van N. Br. in gebruik. 
leupasa, luipasa enz. : P, K, T, NM (zuidwesten). 
loopsa, loopsat, loopa(s), loopsaot : В (noordoosten), H (eilandjes). 
loopsaot wordt alleen gebruikt in Dongen en 's-Gravenmoer. 

[Ne u s d o e k ] . Cfr. Krt. 97, 110 en § 219, 245. 
Een van de aantrekkelijkheden van N. Brabant voor den toerist was 

tot voor kort de prachtig-gekleurde, geheel geweven en rij k-versierde 
omslagdoek, het sieraad der Brabantsche boerenvrouw. In de streken 
rond de Merwede, Hollandsch Diep en Volkerak is deze echter wel
haast verdwenen. Zijn eigenlijke Noordbrabantsche naam was neus-
doek, een samenstelling van neus en doek. Het eerste deel van de 
samenstelling is wschl. te verklaren uit het feit dat hij op den rug In 
een driehoek uitloopt. 

Bij dit woord kon door accentverzwakking het tweede lid -doek > эк 
worden. 

type op -doek, n.l. neuzdoek, nuuzdoek, nuzdoek, enz. : В (zuiden), 
Τ (westen), К (westen), rond Den Bosch. 

type op -эк, n.l. nuzzak, neuzak, enz. : C, P, NM, Ml (oosten), Bu, Τ 
(oosten), К (oosten). 

begrip is onbekend of men zegt : gestoken doek, steekdoek, omslag
doek enz. : Rest. 

K r u i w a g e n . Cfr. Krt. 83' en Roukens Krt. 15 en p. 147-153. 
type kruiwagen : W, Mz, В (ged.), Η (noordelijk stuk), Ml, Cu. 
kruiwaogal : Etten, Sprundel. 
kruiga, krùga, kreu(j)ga, kreu(j)gal, kruigal, krijga, krajga, krejga : 

P, K, NM, Zegge, Τ, H (zuiden), В (zuidoosten). 
kreugar + kruiwaaga : Wanrooi. 
kreum : Budel, Soerendonk. 
Omdat wagen in verschillende dialecten wagel is (Beek in Limburg, 

Heerlen, Ulvenhout, Valkenburg, enz.1)) kent Etten : kruiwaogal ; kruiga, 

1) Cfr. ook Roukens Krt. 15. 
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krûga, kreu(j)g9 zijn door accentverzwakking uit kruiwagen ontstaan, 
en hieruit door ontronding : krljga, krejga, krajga ; kreu(j)g8l, kruigal 
zal wel op dezelfde manier — door accentverzwakking — uit krui-
wa(o)gal ontstaan zijn of door suffixsubstitutie uit kreuga. Kreugar in 
Wanrooi zou eveneens door suffixsubstitutie te verklaren zijn. 

kreum : het type is mij in het Ned. taalgebied verder niet bekend. 
Het is ontstaan uit kreugan. Vgl. hiervoor bruum = bruidegom (dialect 
tusschen Roermond en Weert) dat van bruugam afkomt. 

Kaart 83 Kruiwagen. 

[ S c h o r t ] . Cfr. Krt. 104. 
scholk, skolk : Ml, NM, Ρ, Bu, К (grootstendeels), Τ (oosten), grens 

van С. Verder kent N.Br. andere woordtypen zoodat deze kaart voor de 
v e r s t e uitbreiding van het bedoeld accentverschijnsel geen uitsluitsel 
geeft. Scholk, skolk is door accentbeïnvloeding uit schorteldoek ont
staan, cfr. § 229. 

§ 187. A f l e i d i n g e n . De achtervoegsels -baar, -zaam, -aar, 
-aard, e.a. behouden in W. N. Br. hun volle vocaal terwijl deze in O. N. 
Br. > э verzwakt. Men vergelijke bijv. : 

A s t e n : leuganar. 
S o e r e n d o n k : tekkanar (teekenaar). 
Z e e l a n d 1 ) : kenbar, langsam, Bussanar (Bosschenaar), metsalar, 

sukkalar, Spanjart, gieragart. 
W.N.Br . 2 ) : sukkalèr, Willamstattanèr, Breedaanèr, Zeuvamberga-

nèr, Oevanèr, Gastalêr, langsaom, kenbaor. 

1) Cfr. O. V. I 168. 2) Ibid. + eigen mat 
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G o o c h e l a a r . 
Ultg. -эг, -dar : NM, Ρ, Bu, К (nootdoosten), Luljksgestel, Η (zuid

oosten?), Sambeek. 
ultg. -er : К (ged.). 
ui tg. -ar : Cu (noorden). 
ultg. -ër, aor, aar : Rest. 
In Ml, Cu, Τ en Η (zuidoosten) heb Ik weinig materiaal. 

M e t s e l a a r . Cfr. Krt. 84 en A. Weljnen E.V. П 182, 183 en 
Roukens 333-334 en Krt. 67. 

metsar : Ρ (ged.), K, Bu, В (de aan België grenzende stukken). 
metsalar : С (ged.). 
metS3l(d)3r : NM, С (ged.), Ml, Τ (oosten), Η (oosten), Ρ (ged.). 
metsalaor : Hedikhuizen, Den Bosch. 
metselaar : Ravenstein, Grave, Huissellng. 
metsalèr : W, Mz, В (behalve de zuidelijke strook), Τ (westen), Η 

(westen). 
metser + metsalër : Alphen, Hulbergen, Bosschenhoofd. 
metsalër + metsal(d)3r : Eethen, Drongelen. 
metsalar en metsaldar worden door elkaar gebruikt, m e t s a 1 a г 

( a l s o u d s t e v o r m ) m e e r a a n d e p e r i f e r i e , m e t s a l d a r 
( a l s j o n g e r e v o r m ! ) m e e r i n h e t c e n t r u m . 

Het optreden van een afwijkend woordtype „metsar" verhindert ons 
de Juiste verbreiding van het accentverschijnsel aan te toonen. Doch 
aangezien Hilvarenbeek, Son, Eindhoven, Neerwetten, Lieshout, Nunen, 
Ommel, Sterksel, Dommelen, Westerhoven, Soerendonk en Aalst naast 
metsar ook metsal(djar opgaven mag ook in Ρ en oostelijk К het 
bedoelde accentverschijnsel aangenomen worden. De overeenkomst met 
kaart goochelaar is dus zonneklaar. 
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§188. In de t o p o n y m i e blijkt òòk duidelijk, dat in W.N.Br, 
die vocaalverzwakking in nà-tonige silbe veel en veel minder optreedt 
dan in Midden- en O. N. Brabant. De grens loopt ongeveer bij de Donge, 
alleen West-Kempenland wijkt van het oosten af. Zeker heeft in W. 
N.Br. bij heel oude samenstellingen de vocaalverzwakking wel een 
enkele maal gewerkt — Baarle, Gastel, Castelre, bijv. zijn misschien 
-lo-samenstellingen — maar terwijl in O. N. Br. allerlei elementen 
als -schot, -hoven, -hees, -heeze, -huizen, -dijk, -hout, -voort, -wijk, 
-haren, -land, -laar, -donk, -beek, geregeld hun kleur verliezen (bijv. 
Barsant, Ginnava, Millas, Heekaza, Schoorik, Dan Munant, Krommart, 
Wollak, Machara, Nollant, Haider,. Zennank, Zammak), behouden deze in 
W.N.Br, en westelijk К steeds hun volle kleur (bijv. Meulaschot, 
Westarhoova, Moerdajk, Ulvanout, Kruislaant, Upalër, Viezdonk, Ezbeek, 
Strijbeek). Voor verder materiaal zie men Krt. 85. 

ЧішіДллХ , Itpaiiív/ 

7 Ъь\лгРЛ[Ъиом&М) 

Kaart 85 Accent In plaatsnamen. 

ariimj 

дО І 
лил- J 
m\M. 

§ 189. O u d e r d o m van het verschijnsel. Reeds Mlddeleeuwsch. 
B e r n is of Bernhese (etym : Bernhees) : 1196 Bernehese, + 1196 

Bemese, 1205 en 1356 Bernhese, 1542 Bernisse, 1558 Bernis. (N. G. Ν. Π 
110-111). 

M a c h a r e n : in 1200 noemt iemand zich nog de Machare, 1395 en 
1414 Machgeren. (N.G.N. II 133). 

M a a r h e e ге : 1371 Marreyse, H40 Marreys. (N. .G. N. IX 107). 
L i e s h o u t : 1629 al in Deurne Liessent genoemd. (Ouwerling 294). 
H e l m o n d : 1305 Helmedh (N.G.N. II 91). 
B a l v o o r t (bij Haaren) : 1416 Belver, 1422 Belvaren, 1636 Belve-

ren. (N.G.N. II 96 vlgg.). 
W o u d r i c h e m : al vroeg tweelettergrepig (1461 Woirckum ; 1476 

Woerchem ; N.G.N. Π 147). 
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HOOFDSTUK VI WOORDENSCHAT. О 

§ 190. [Be d u i t j e ] , naam van een kleine maat voor vloei
stoffen. Cfr. Krt. 7, Hoeufft 23, A. Weijnen E. V. П 14. 

beduitje bekend : W, aansluitend stuk van B. 
beduitje onbekend : Rest. 
Beteekenis : een bepaalde maat voor vloeistoffen (bijv. melk, olie, 

sterken drank. De grootte ervan varieert tusschen een halven, iets min
der dan een halven, een kwart en een achtsten liter. Soms gaf men mij 
op : vier deciliter ; Princenhage : vroeger kwam een beduitje voor en 
beteekende : ongeveer een lepel. 

Het woord komt voor in de vormen bsduit, baduitja, badùtja. 
Afgaand op de geographische verbreiding in N. Br. zou men mee-

nen met Hollandsch import te doen te hebben. Opprel vermeldt het 
evenwel niet, evenmin Karsten, van Weel of Boekenoogen. Trouwens ik 
heb het ondanks constante nasporingen in geen enkel N. Ned. of Z. Ned. 
dialect teruggevonden. Evenwel blijkt het volgens Hoeufft s.v. baduit 
vroeger verder bekend geweest te zijn. Kiliaen gaf het reeds als „vetus" 
op. Ook in W.Br. begint het te verdwijnen. Vele plaatsen gaven het 
reeds als verouderd op. Aan het jongere geslacht was het bijv. in 
Wagenberg reeds onbekend. Zoo gaf ook Lage Zwaluwe het als niet 
meer bekend. En in Gastel kwam het vroeger wèl, nú niet voor. 

E t y m o l o g i e : onbekend. Kiliaen geeft baduyt : uperken2), (lat.) 
cheopina. Uperken bestaat nog in het Zuidned. upperken ( = halve pint, 
1/2 liter ; cfr. Van Dale). Kil. verklaart uperken als cheopina, hemina, 
cyathus (alle drie woorden voor maten ; cheopina = fra. chopine = 
pint, 1/2 liter). Het is zeer twijfelachtig of het woord iets met „duit" te 
maken heeft. Toch is opmerkelijk de opgave voor Hoeven : deze maat 
heet thans motje, vroeger een duit, bijv. een halven duit olie. Of is op 
mijn kaart Hoeven misschien te voorbarig bij het bedult-gebied ge
trokken ? 

§ 191. [ B e s t e k e n ] , iemand (met zijn verjaardag) een cadeau 
geven. Cfr. Krt. 40. 

besteken is aldus bekend : P, K, NM, С, Ml (ged.), Τ, rond Gilze en 
Rijen. 

besteken is onbekend : Rest. 
De uitdrukking is : iemand met iets basteeka, bastêka, bastijka, enz. 

W.N.Br, omschrijft me t : an kadooka geeva, iets vur zana varjaordach 
cheeva enz. 

1) De kaarten door B. Martin In Teuthonieta gepubliceerd ztyn van dien aard dat ze In dit hoofd
stuk niet opgenomen zijn. Roukens' dtoaertatle ontving ik te laat om zijn kaarten nog te vermelden, 
behalve die welke ik eveneens behandeld had. 2) Niet чЦегкеп, zooals Hoeufift verkeerd schrijft. 
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De isoglosse is tamelijk vaag. Op heel veel plaatsen in O. N. Br. 
wordt besteken reeds als verdwijnend, verouderd of zeldzaam gequa-
lificeerd. Vroeger kwam het zeker verder voor : Soerendonk bijv. kende 
het nog in het mat. S. G. V. maar nu niet meer, Breda kende het nog 
in den tijd van Hoeufft. 

Verdere verbreiding : Bommelerwaard, Sittard, Weert, Valkenburg, 
Zuid-Nederland (Van Dale), West-Vlaanderen, Deurne b. Gent, Land 
van Waas, Antwerpen, „noté dans une grande partie du Brabant et en 
Fl. Осе. (Bruges, Rumbeke)" l ) . In de beteekenis van : met bloemen be
steken, met bloemen versieren, bekransen geeft Hoeufft het ook voor 
Vondel, De Decker, Moonen. Door die groóte verbreiding is het zelfs in 
het Waalsch overgenomen : bistoquer en bistoqui beteekent daar : 
iemand op zijn feest iets geven, fr. fêter2). 

Wat de semasiologie van dit woord betreft : het was oudtijds ge
bruik om als men iemand iets cadeau gaf bij zijn naam- of verjaardag 
het hem op den mouw te spelden, waarbij men dan zelfs mocht prikken 
— een gebruik dat nog bij kinderen voortleeft in het recht om een 
Jarige in den arm te knijpen zooveel maal als deze jaren telt. Mogelijk 
is ook dat de naam ontleend is aan het oudere gebruik dat men een 
groene twijg, later een ruiker, in den koek stak dien men de(n) feest
vierende aanbood. Zoo noemde men het eertijds nog : „een meisje 
besteken" als men den ring of klopper van haar huisdeur met groen 
versierde. 

Plaatselijk is het besteken vervangen door het bestrikken der jarige 
kinderen, d.i. de kinderen op hun verjaardag een stuk koek of iets 
dergelijks met linten op den arm vastbinden. Cfr. bestrikken : Gro
ningen ; binge : Heerlen ; binden : Overijselsch-Geldersch ; bij ne : Over-
Betuwe. Cfr. J. Schrijnen Ned. Volksk. I 267. 

§ 192. В i g. Cfr. Krt. 86 en L. Veldhuis O. T. VI 20-28. 
bich, biech : W, Mz, Β, H (westel.), verschillende eilanden. 
bach, baach, bawch, bawk : C, Ml, NM»), Ρ, К, Bu, Τ (ged.), Η 

(oosten). 
кар, каЬЬэ : К (noordwest), rond Tilburg. 
kuuska (naast de andere typen) : rond Tilburg. 
jong ёгкэ : В (oostgrens), eilanden in H, Hooge- en Lage Mierde. 
keu ja : stukken van С en Ml. 
kôôs : Bokhoven. 
drift : Tilburg. 
Met de verschillende benamingen voor het jonge varken — in de 

Ned. dialecten komen voor bijv. : big (pas sedert Kil. : bigge), biek, 
viggen, vikken, viggle, kab, kabbe, bag (mnl. bagge), bak, pogge, keu, 
keuje — heeft de germanistiek en indogermanistiek eigenlijk nooit goed 
raad geweten. Prof. van Ginneken echter deelde mij mede dat hij deze 

1 ) Orootaera L. B. XVI 57. 2) Ibid. 8) Ose : bawk, mv. bawgs, Berehem : bonk. 
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heele woordenfamilie van voor-indogermaansch standpunt beschouwt 
en dat er dus andere klankwetten dan de gewone gewerkt hebben. 
Daarom is er heel weinig te zeggen voor een opinie als men bij Franck-
Van Wijk vindt : „Blgge kan (sic !) een contaminatieproduct van mnl. 
bagghe en vigghe zijn". Juister inzicht geeft de overweging hoe hier 
in woorden die van indogerm. standpunt onregelmatig zijn een i-a-
afwissellng te vinden is en het toch dezelfde woorden zijn. 

Kaart 86 Big. 

keuja, KU. kudde ; cfr. Vercoullie *) 134. 
kuuska en kôôs. Misschien evenals het vorige onomatopeeën. Cfr. J. 

Naarding Drentsch dialect. O.T. III 378 vlgg. 
drift ; wschl. Is het oorspr. woord voor toom op de big zelf overge

dragen. (Cfr. essaim = bij in de noordfransche dialecten). 
kap : Etym. onbekend. 

§ 193. B o e r e n s l o p k o u s . Cfr. Krt. 87 en A. WeJJnen O.T. 
V 27 vlgg. 

beenslet : Ρ (ged.), NM, rond Oirschot. 
-wach (wagga, sllkwagga, bêênwagga, bêênbagga, waggals) : Η 

(grootstendeels), W, Mz, Β, Τ (zuiden), К (stukken). 
sllkwakka : St. Willibrord (niet op de kaart). 
get : een breede rand langs de Belgische grens vanaf Maarheeze 

bijna onafgebroken tot Ossendrecht. 
voorwerp onbekend : Cu, Ml, Langstraat (oosten), Τ (grootsten

deels), rond Eindhoven (sporadisch), Helenaveen. 
Soms in W. N. Br. (doch zelden) sllklap ; Breugel : slopjotta. 
Aangezien bedoeld worden de katoenen of linnen lappen, met 

knoopjes gesloten, die de landarbeiders om hun beenen winden om hun 
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ЬгоекрЦреп te beschermen bijv. bij ongunstig weer, veldarbeid of mest-
rijden, komt het woord vrijwel uitsluitend in het mv. voor. 

Het woord get, een fransch leenwoord (fr. guêtre = slopkous) 
d r i n g t n o g n a a r h e t n o o r d e n op. Zie hiervoor en voor den 
w- en b-anlaut van wach, de etymologie van beenslet en wach mijn 
artikel loc. cit. 

Kaart 87 Boerenslopkous. 

§ 194. B r o e k . Cfr. Krt. 6. 
boks : Bu, P, C, NM, Ml, Τ (ged.), К (uiterste oostrand), enkele dor

pen in het zuiden van H, Gilze, Hulsel, Netersel. 
broek : Η (grootendeels), К (grootendeels), W, Mz, Β, Τ (ged.) 
De isoglosse begint hoe langer hoe meer naar het oosten terug te 

wijken. Langs den rand wordt bijna altijd ook reeds broek gebruikt. 
Boks wordt reeds als boersch, of zeldzaam, of iets plat gevoeld in Hulsel, 
Moergestel, OisterwJjk, Nieuwcuyk, Heeswljk, Dlnther, Woensel, Oir-
schot, Best. Waspik en Gilze wijzen er op dat boks eigenlijk slechts voor 
de grap gezegd wordt. Daar zal het dus wel niet inheemsch zijn. 

Boks is bekend in Friesl., Oost -Ned., bijv. Geld.-Ov., Gron., Achterh., 
Lijmers, Oost-Brab., Limb., Nederd., Westf., Rijnl. (vroeger ook : Drech-
terland). Het type boks is in Nederland binnengedrongen op twee ma
nieren. Eenmaal van over zee langs de Nod. kuát en haar groóte haven
steden — het Wooraenuoek der Neü. 1. neemc zelfs zonder meer аап dat 
het woord boks aan het Frlesch is ontleend, omdat de vorm in Neder
land alleen in dát dialect als klankwettig verschijnt en omdat het hier 
in het land naast Limburg enz. v.n.l. in de van ouds Friesche kuststre
ken gangbaar zou zijn — ; en andermaal uit het N. O., o.a. het Rijn
land. Voor N.Br. geldt wel alleen deze tweede strooming. 
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Cfr. J. Schrijnen Uit Nederlands zuidoostelijk dialectgebied. 
Ehrenheft für Wrede of Zs.f.d. Ma. 18 (1923) 232-236 ; Th. Frings, Aus 
der Wortgeographie der Rhein-und Niederlande Festschr. Otto Beha-
ghel Heidelberg 1924, 196-199 ; Woordenboek der Ned. Taal ΠΙ 275 ; J. 
van Ginneken. De namen Brabant en België, een keerpunt in de Euro-
peesche kleederontwikkeling. O. T. IV 97 vlgg. ; Roukens 205-208 en 
Krt. 39. 

§ 195. B u n z i n g . Cfr. A. van Gerwen О.Т. Ш 348 vlgg. ( + 
Kaart), Roukens 374-379 + krt. 80. 

ulling : C, Ml (oosten), NM (behalve het uiterste westen). 
fis : P, Bu, K, Ba (zuiden). 
bunzing, bôôssam : Τ, Η, westen van NM en Ml, nw. van W. N. Br. 
Voor de rest ontbreekt bij Van Gerwen en Roukens materiaal. 
Ook in een groot stuk van dat overige gedeelte van N.Br. is het 

fis-type bekend. Hoeufft vermeldt het voor Breda s.v. vis. Voorts is het 
mij opgegeven o.a. Beek, Etten, Putte, Bavel en Gastel voor 60 tot 70 jaar 
geleden. Verder gaf mijn W. N. Br. mat. bijv. Stampersgat, Zevenbergen, 
Etten, Roosendaal, Fijnaart, Heiningen, Kruisland, Heerle, Wouw, 
Wagenberg vrij constant het type bunzing (vnl. bonsam, bôôssam). 

§ 196. [ D o e n ] in de beteekenis : gaan.1) Cfr. Krt. 27. 
gaan : W, B, Mz, Η, Τ (ged.), Helenaveen, stukken aan de Maas en 

rond Eindhoven. 
doen : Rest + enkele eilandjes. 
Vooral komt doen voor in de bet. : gaan met een vervoermiddel. Ik 

noteerde o.a. volgende bijzondere opgaven van doen i.p.v. gaan : 
G e m e r t : bijv. per fiets of ander vervoermiddel ; 
H e e s с h : vooral met een vervoermiddel ; 
L a n g e n b o o m : vooral bij gevaar of in haast ; 
Z e e l a n d : vooral als 't snel of met een vervoermiddel is ; 
В o e к e 1 : bijv. per fiets of ander vervoermiddel ; 
G a s t e r e n : vooral met fiets of wagen. 
Maar deze beperking geldt niet voor héél O. N. Br. ; mogelijk is dit 

beperkt gebruik het laatste stadium waarin doen = gaan in deze rand
gebieden getreden is. Bovendien kunnen er hier —• waar niet een gelei
delijk en langzaam gaan met de voeten bedoeld is — taboe-Invloeden 
meegewerkt hebben om gaan te vermijden. Een dergelijk taboegeval kent 
bijv. ook Groningsch doun dat wel geven = aanreiken, leenen, maar 
nooit geven = schenken beteekent (Molema 86). Alles bijeen is dit ge
bruik van doen uiting van een primitieven geest. Wij vergelijken hier
mee het feit dat een groot deel van O. N. Br. van „z'n dingen" i.p.v. „zijn 
kleeren" spreekt. Cfr. ook mensch voor man, echtgenoot, § 217. 

Cfr. G. S. Overdiep. Dialectstudie en Syntaxis. Doen. О. Т. Π 302. 

1) bijv. : ЬЦ deed op hula aan — h(J ging naar hals. 
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§ 197. D o r s c h v l o e r . Cfr. Krt. 32 en A. Weljnen. E.V. VIII 
39-40 en Roukens 112-118 en zijn kaarten 2, 4. 

dorsfloer (type) : W, B, Mz, H, Helenaveen. 
den : Bu, Ρ (ged.). 
deel : Cu, Ml (tm. Orthen : dël). 
type schuurêra, dorseera, eera, neera : NM (ged.), rond Den Bosch. 
schuurhert : Ρ (behalve z.o.), K, NM (westrand), Helvoirt, Gemonde. 
type schuurert, schuureert : Τ (ged. ; Esbeek : ërda), Vlijmen. 
In het gebied ten oosten van de dorsfloer-isoglosse werd nergens, 

behalve in Helenaveen, dorsfloer opgegeven. 
In het dorsfloer-gebled gaven enkele plaatsen naast dorsfloer : 

deel op. 
Daar bijv. ook Drunen opgaf dat dêêl er voor dorsfloer was moeten 

wijken en J. Hoeufft in 1836 deel nog als W. N. Br. vermeldde zal deel 
wel oorspronkelijk algemeen-W. N. Br. geweest zijn, en die deel-plaatsen 
zijn dus relictgebleden. 

Etym : den is verwant met hgd. Tenne (Heerlen din, Sittard dén). 
deel, cfr. Franck van Wijk 108. 
eera, ëra, mnl. ere, eren : vloer, dorschvloer, = lat. area. Hieruit ont

stond neera, nera, nijra door aangroeiing van den uitgang van het lid
woord ; (schuur-) eerda en ërda en schuurreert ontstond uit (schuur)-
eera door volksetymologische bijgedachte aan eerda, eert = aarde ; uit 
den nevenvorm schuurert ontstond schuurhert eveneens volksetymolo
gisch. 

O. N. Br. wordt dus ingenomen door eera en al zijn afstammelingen. 
Daarnaast heeft een stukje van Ρ onder zuidoostelij ken invloed het 
Dultsche den. Deel (saksisch) komt langs de Maas voor. Vroeger was 
deel ook het type van Η en W. N. Br. maar daar heeft nu het Holland-
söhe dorsfloer groóte veroveringen gemaakt. 

Blijkens Roukens Krt. 4 beteekent neera, nera, nijra in het z.o. van Ρ 
koestal, en (soms samengesteld met schuur-) In NM dorschvloer. 

§ 198. [ G o e j v r o u w ] (= vroedvrouw). Cfr. Krt. 88 en A. WeJj-
nen К V. VU 247-248 ; Roukens 316-323 + Krt. 62. 

goej vrouw is bekend : Bu, К (oosten), P, Putte (bij Ossendrecht). 
goejvrouw is onbekend : Rest, Valkenswaard, Heeze. 
Valkenswaard gaf vuudvrouw, Heeze (volkomen betrouwbaar) gaf 

baoker. In Beek en Donk en Geldrop kwam goejvrouw vroeger voor, 
thans echter vroedvrouw. 

Het beroep van vroedvrouw is al oud (Exodus I 15-21, Socrates' 
moeder Phainarete). Maar bij de Germanen duurde het langer voor 
zich dat „beroep" ontwikkeld had. Een gemeengermaansche naam ont
breekt daarom. Oudhgd. hevannun en hefihanna hoeven geen beroeps
benamingen geweest te zijn. Wel echter duiden mnl. vroetwijf, vroede-
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moeder, vroedemoer, wijsmoeder, wijsvrouw en Kil. vroedvrouw, verta
lingen van Fransch sage-femme, op zekere scholing, dus : een beroep. 
Goejvrouw ontbreekt in het mnl., maar wat bewijst dit tegen zijn ouder
dom ? Voor de etymologie cfr. Roukens. I.e. 

- ^ 

Kaart 88 Goejvrouw. 

§ 199. H e n n e p . Cfr. Krt. 89. 
hennap : C, Ml, enkele eilanden in O.- en M. N. Br. 
кеппэр : H (ged.), NM (ged.), Ρ, К (oosten), Bu. 
kemp : W, В, Mz, Η (zuiden), Τ, К (westen), NM (ged.). 
kemmat : Someren. 
Hedikhuizen : hennap, doch kempkassaot ; Terheijden : hennap in 

den landbouw, doch kemp bij molenaars ; Dussen, Oisterwijk, Klundert, 
Halsteren geven alleen kempsaot op. 

Op veel plaatsen is het gewas reeds onbekend, bijv. Den Bosch, 
Ravenstein, Geertruidenberg. Zoo wordt het ook thans niet meer ver
bouwd in Zeeland, Dlnteloord, Diessen, Andel, Wijk, Alem, Helenaveen. 
En de -zaad-opgaven bewijzen ook wel het verdwijnen van de cultuur. 

кеппэр is de mannelijke plant, кеппэріп is de vrouwelijke plant te 
Oerle ; kempin is de mannel. pi., kemp de vrouwl. pi. te Baarle-Nassau ' ) ; 
кеппэр de mannel. pi., hennap de vrouwelijke pi. te Dinther, HeeswJJk ; 
hennap de mannel. pi., кеппэр de vrouwelijke pi. te Zeeland ; kemp de 
mannel. pi., kempin de vrouwel. pi. te Vleut. 

Hennap, кеппэр en kemp gaan op denzelfden grondvorm terug. 
Hennep (os. hanap, on. hampr, ohgd. hanaf, hanif) is een vóór de 

1) Voor deze eigenaürdlgheld dat Juist de naam van de mannelfjke plant dit vrouwelijke euölx 
krijgt vergelijke men volgende vier feiten : Joos. Waasch Idioticon 835 kempin = mannel. vrucht van de 
hennep In Antwerpen, Land van Waas, Haspcngouw; Ned. mannetjeshennep, de zaaddragende hennep, 
wordt In de plantkunde terecht vronweiyko hennep geheeteu; Hgd. Fimmel = mannel. hennep (femella), 
Muschel = vrouwelijke hennep (mascula) ; de mannelijke Is nl. kleiner. 
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klankverschuiving door de Germanen ontleend cultuurwoord en heeft 
denzelfden niet- indogermaanschen oorsprong als gr. kannabls, waaruit 
lat. cannabis komt en als de Slavische en baltische hennepnaam. 

Direct-verwante vormen — ook dus met een h, gevolg van de klank
verschuiving —, vindt men in Nederland in Holland (Zaanstreek 
Alkmaar, West-Voorne, Kwintsheul) ' ) , Twente, Kampen, Achterhoek, 
Veluwe en in het os. Derhalve verbaast het ons niet dat dit type in Cu 
en langs de Maas optreedt en, aangezien hennep het A. B. cultuurwoord 
is, evenmin dat wij het sporadisch elders vinden, vooral daar waar men 
de plant niet kent. 

Kaart 89 Hennep. 

De beide andere typen zijn jonger en uit het Latijn tot ons geko
men. Кеппэр is een ontleening < mlat. cannapis < lat. cannabis. Kemp 
is uit кеппэр ontstaan. De э is n.l. gesyncopeerd en de η daarna aan de 
ρ geassimileerd2). Het type is ook Haspengouwsch (kempin), Ant-
werpschL Waasch, Limburgsch (Heerlen, Slttard, enz.), Tongersch, West-
vlaamsch, Leuvensch, Oostvlaamsch (bijv. Deurne bij Gent), 
Zeeuwsch (bijv. LTzendljke, St. Jansteen). Кеппэр komt ook voor in 
Weert, de streek tusschen Roermond en Weert en Hasselt. De vormen 
met h-anlaut zijn dus Noordnederl. ; die met k-anlaut Zuidnederl., 
terwijl кеппэр vrijwel tot M.Br., O.Br. en M. Limb, beperkt schijnt. 

Kemmat zal wel oorspr. een s.s. zijn waarvan het tweede lid toonloos 
werd. Of is het uit * kempt (een vorm met t-paragoge) ontstaan ? Im
mers ook in Drente komt naast hùmp < hennap hùmpt voor (Bergs-
ma 98). 

1) Van Wyk zegt Te. 38 215-216 dat er ook een k-vorm op de Zuidhol], eilanden voorkomt, maar 
waar dan ? 

2) Cfr. Drente : hùmp en hùmpt < hennep (Beigsma 98), Krleaeh : himp > bennap, Eng. : hemp =: 
hennep, on. : hampr (hennep) < * hanpr en wvU. zemp, Kil. eennep, < lat. віпарів. 
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§ 200. H e r f s t . Cfr. Krt. 46. 
type herfst: C, Ml (oost), H (ged.), NM, Ρ, К (zuiden), Bu + 

eilanden. 
type baomes : Rest + vele eilanden. 
Uiterst vage Isoglossen. 
Type naojaor werd meer dan eens opgegeven, door héél N. Br., maar 

dit is niet op de kaart aangebracht. In het oosten van het baomes-
gebled is baomes vaak weinig frequent. Dit konden wij evenwel niet op 
de kaart aangeven. Wel blijkt uit de volgende opgaven dat baomes dáár 
nog niet de algemeene beteekenis „herfst" heeft gekregen. 

baomes komt alleen voor in de bet. 1 October : Rosmalen, Esbeek, 
Nistelrode. 

baomes komt vnl. of alleen voor in de ss. baomestyd : Besoyen, 
baomesmert : Vrijhoeve-Capelle. 

men spreekt van herfst doch bäömmesweer : Den Dungen, Haaren, 
Bladel, Geertruidenberg. 

Etymologie : Cfr. Vercoullie Etym. Wb. i. v. 

§ 201. H i e l . Cfr. Krt. 90 en A. Weijnen E.V. ІП 173-174. 
type hiel (of iel, hiejl, enz.) : W, Mz, Β, Η, Τ (ged.). 
type hak : Ml, Τ (oostelijk deel), P, K, NM, С, Bu. 
type vers (vers, vars, vaars, vejrs, vjers) + type hak : Gedeelten van 

P e n K. 

Kaart 90 Hiel. 

Het was zeer moeilijk het hiel-gebied van de hakstreek te onder
scheiden. Eerlijkheidshalve hebben wij al de plaatsnamen aangestreept 
waar hak en hiel beide even dikwijls werden opgegeven. Afgezien dan 
van de (weinige) plaatsen waarvan wij geen materiaal hadden en de 
enkele waar het eene type meer opgegeven werd dan het andere — 
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waar ten gunste van dát type besloten werd — Is in de overige plaatsen 
van het hak-gebied alleen hak, en van het hiel-gebied alleen hiel 
opgegeven. 

Type vers. Hier is dus het oude enkelvoud versene, dat voortleeft in 
modern meervoud verzenen, als meervoudsvorm opgevat. Hetzelfde 
woord komt nog voor in Neerltter (O. V. III 149) en Roermond (J. Kats 
in Roermondsch Gedenkboek). 

§ 202. H o o i b o o m . Cfr. A. van Gerwen O.T. III 350-351 ( + 
Kaart). 

wisboom : C, Ml, NM, Ρ (behalve het zuidwesten), 
hooiboom : rond Eindhoven. 
Voor de rest ontbreekt materiaal. 

§ 203. H o u t e n h a r k. Cfr. A. van G e r w e η O. T. III 343 vlgg. 
(+ Kaart), Roukens 136 vlgg. en zijn Krt. 13. 

hark : Cu. 
rèèk : P, K, Bu. 
rijf: Rest. 

§ 204. J a s . Cfr. Krt. 53. 
frak : В (zuiden), Waspik, Raamsdonksveer. 
jas, jaas, jes : Rest. 
Slechts Uilecoten en Castelre gaven uitsluitend frak op. Prak is 

een Fransch leenwoord. 

Kaart 91 Karnemelk. 

§205. K a r n e m e l k ' ) . Cfr. Krt. 91, 92 en A. WeUnen. De 
woorden voor melk en karnemelk. O.T. Г 345 vlgg. 

1) Bij dit en het volgende woord „melk" lette Ik (behalve by de e van melk) niet op den klank, 
alleen op het woordtype. 
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karnemelk : W, Mz, В (ged.), eilanden langs de Maas. 
kamemulk : В (ged.), H (zuidwesten), 
botermelk : В (zuiden), Budel, Helenaveen, Cu (zuiden), 
botermulk : В (zuidoosten), 
melk : C, Ml, H (ged.), enkele eilandjes, 
mùlk : Ρ, К, Bu, NM, Τ, Η (zuiden). 

Vergelijken wij hiermee de vormen van : 

Kaart 92 Melk. 

M e l k (=melk) . Cfr. Krt. 92. 
melk : W, Mz, В (ged.), Dussen, Dommelen. 
mùlk : В (ged.). 
room, roome : Rest 1). 
Uilecoten gaf goejmelk, Wlntelre gaf goejromme. Dit woorddeel 

goej is er bijgevoegd omdat het woord tegelijk met karnemelk werd 
gevraagd en men het duidelijk daarvan wilde onderschelden. In het 
gewone gebruik zegt men daar ook zeker melk en romme. 

Het merkwaardigste van deze beide kaarten is natuurlijk dat melk-
mulk in W. N. Br. melk, maar in O. N. Br. karnemelk beteekent. Hoe 
komt dat en wat hangt daar mee samen ? 

In het eenvoudige oergermaansche leven was de melk en wat er van 
gemaakt werd een allervoornaamst voedingsmiddel. De woorden melk 
en room zijn dan ook gemeengermaansch. 

Merkwaardigerwijze is tegenwoordig door héél Ned. voor melk het 
oude woord melk nog in gebruik, doch alleen in O. N. Br. en enkele 
aangrenzende gebieden het type roome of (zelden) room. En terwijl 
heel Nederland voor karnemelk : karnemelk of, in het zuidoosten, 

1) (таввеі, Macharen en MoeigeBtel gaven éénsllbig room, Volkel : romme naast room. De rest gaf 
een tweeellbigen vorm. 
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botermelk zegt, heeft p r e c i e s d a t z e l f d e roome-room-gebied melk 
of mùlk voor karnemelk. Kijken wij nu eens scherp toe in N. Br. ! 
Overal waar roome i. p. v. melk in gebruik is wordt melk of mùlk voor 
karnemelk gebezigd1). Alleen aan de randen en in enkele grootere 
plaatsen kent het roome = melk-gebied karnemelk-karnemulk of boter-
melk-botermulk. Vanzelfsprekend zijn dit jonge verhoudingen en is er 
voor ouderen tijd een nog nauwkeuriger samenvallen aan te nemen. 
De conclusie is nu duidelijk : 

In O. N. Br. heeft het oudere melk zich gespecialiseerd in de betee-
kenis : karnemelk2). — Wijst dit misschien op een sobere levenswijze 
waarbij het volk geen melk, maar alleen karnemelk drinkt ? — En toen 
men het inconvenient gevoelde van één woord voor twee begrippen 
redde men zich door voor de ongekarnde melk het woord room of 
roome te nemen (heel begrijpelijk omdat room juist in tegenstelling 
met karnemelk de room-bevattende vloeistof is) 3). 

§ 206. K i n d . Cfr. Krt. 16. 
Kind wordt in hèèl N. Br. sterk beconcurreerd door jong, jonk of 

„er een". In Ρ ziet men dit al heel duidelijk. Overigens beschouwe men 
deze kaart als gemaakt voor de klankvormen van kind en niet om het 
verschil in lexicologisch opzicht te verduidelijken, want dan zou zij er 
heel anders uitzien. 

§ 207. К i ρ ρ e η. Cf r. Krt. 93. 
henna, hèna, hinna 4) : С, NM, Ρ, Bu, Κ, Τ (ged.), В (ged.). 
tieta : W, В (ged.), Mz (ged.). 
kiekas : Woensdrecht, Ossendrecht, Castelre. 
hoendar(s) : Schayk, Reek, К (ged.), Willemstad. 
tuuta + henna : Haps en Boxmeer. 
kippa, кіерэ : Ml (ged.), H, rond de Donge, enkele eilanden. 
kippa of kiepa is thans reeds bijna overal het gewone woord. Maar 

waar òòk een ander type leefde vermeldde ik kippa, kiepa niet. 
Hulsel : hoendar is er ouder dan henna. 
tuuta komt ook voor in het noordoostelijk deel van Nederland, bijv. 

Groningen, Gelderland, Over-Betuwe, Lijmers (O. V. I 92), Deventer, 
Drente, en is natuurlijk verwant met tieta. tiet komt ook elders voor, 
bijv. wvla. (tiete, tijte) en is al bekend bij Kiliaen (tijte). J. Naarding 
O. T. III 384 noemt tuut een onomatopee. Overigens is de etymologie van 
tiet en tuut nog niet opgehelderd. Buiten het op de kaart aangegeven 

1) DU geldt ook tamelijk nauwkeurig voor mijn opgaven door héél Nederland. 
2) Andere gevallen van woorden die oorepr. melk beteekenden en een dergelijke bctcekenlsver-

andering ondergingen vindt men in míjn bovengenoemd artikel. 
3) Het juist gesignaleerde ongemak van homonymitelt deed zich later nog eens op een andere 

wijze gevoelen. In meerdere O.N.Br, plaatsen begint roome voor melk te verouderen, terwijl mulk=: 
karnemelk bleef bestaan. Maar die plaatsen hebben zich mecflterlijk gered door het nieuwe woord melk 
In zijn ongelabialtseerden vorm te gebruiken en dus mùlk — karnemelk maar melk =: melk te gebruiken 
(Aalst, Bladel, Hooge- en Lage-Mierde, Waalre, Vrijhoevc-Capelle, Sprang, Dussen en Dommelen — deze 
laatste twee hebben roome zelfs totaal niet meer opgegeven—). 

4) henne, hinne zijn halfwasklppen in Besoyen, Capelle, Almkerk. 
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tieta-gebied is de lokroep nog tiet-tiet-tiet bijv. te Waspik, Raamsdonk, 
Nunen, Eerde, Woensel, Uden, en tijt-tyt-tijt te Someren. 

kiekas < kiekens. Voor de etymologie van dit en de overige woorden 
cfr. Franck-Van Wijk i.V.. 

Kaart 93 Kippen. 

§ 208. K l a a r . Cfr. Krt. 94. 
garêêt: W, В (ged.), Mz (ged.). 
vèrrach : C, Ml (oosten), tusschen Den Bosch en Tilburg, NM (oos

ten), P, K. 
klaar : Rest. 

Kaart 94 Klaar. 
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Type klaar komt vaak In de beide andere gebieden naast die respec
tieve vormen voor. In het vèrrach-gebied begint vèrrach te verdwijnen. 
Veel plaatsen gaven het reeds als zelden op, Hulsel en Drunen bijv. als 
beslist verouderd. Volkei heeft naast verrach nog rzeej (etym. reede). 

Verrach < vaardig ; de d is aan de r geassimileerd, zooals in эг-
тоогэ (vermoorden), worra (worden), hetgeen door het niet geaccen
tueerd zijn bevorderd werd. 

§ 209. K l o k h e n Cfr. Krt. 18 en A. Weijnen E.V. VII 181-182. 
kloek : W, Mz, В (grootstendeels), H, Ml, Cu, Helenaveen. 
klok : NM, Τ, Gilze, Rijen, Κ, P. ' ) . 
brok : Bu, Leende, Heeze, Sterksel, Someren. 
kiek : Castelre. 
klokhen : St.-Joachimsmoer. 
Over de verhouding van kloek en klok cfr. § 32 ; brok is misschien 

ook een onomatopee. Verder Is dit woordtype bekend in Midden-Limburg 
en Zeeland. Cfr. mijn artikel loc. cit. 

§ 210. K o u s . Cfr. J. van Ginneken. O.T. IV 97 vlgg., Roukens 
208-211 en zijn krt. 40. 

h o o s : C, NM, Ρ, Bu, К (bij Eindhoven). 
k o u s : Rest. 
Voor de verbreiding cfr. Van Ginneken loc. cit. en Roukens Krt. 40. 

Aanvulling : hoos is ook bekend in Bergeik (Panken 68) en Spoordonk 
bijl Oirschot (eigen mat.). 

Reeds in 1654 Deurne : hosenbreyer (Ouwerling 179). Hoos is trou
wens volgens Van Ginneken het oudere woord. 

§ 211. L a n t a r e n . Cfr. Krt. 37 en § 64. 
lucht : С (zuiden), 
lantaren (in zyn vele vormen) : Rest. 

§ 212. L a s t , m o e i t e . Cfr. Krt 95. 
dol : W, B, Mz. 
last (soms : last of lést) : P, К (ged.), NM, H (ged.), С, Bu, Τ, 

(ged.), Ml. 
dols : Stukken van Τ en К. 
Voorts: g a n e u k : Hulten (+las t ) , Waspik (+dol) , Raamsdonk 

(+ last), Raamsdonksveer (+ last), n a n t o e r : Ravenstein. w e r k : 
Gassel. d o 11 ä s t : Oerle ( + dol + laast). lieat : Maarheeze. 1 e e t s : 
Leende (+dol) . d ö ë w : Lierop. t o p + g a s c h a r r a l : Sleeuwljk. 
m б ë t а : Beek en Donk ( + dol), Reek ( + dol + laast) Schayk ( + dol + 
laast). t r u b b а 1 : Asten ( + moeite), Etten ( + dol), Beek ( + dol), Wes
terhoven, o η g a m a к : Vleut, Sterksel ( + dol), Tongelre ( + last), Eersel 
( + dol), m о e i t a : Helenaveen, Almkerk. 

1) In Almkerk gaven menschen van ong. 70 Jaar: кібк; ook Meeuwen gaf een klank tueschen o 
en oe in. Klok werd met lange vocaal opgegeven ; Mlerlo, Om mei, Tilburg (Tilborg ook кібк, kloek). 
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Op de grens van dol(s) en last werden deze beide typen vaak door 
elkaar gebruikt. In het zuivere last-gebled werd ook nog dol naast type 
last opgegeven, hetzij bij een zelfden, hetzij bij een anderen proefper
soon in Huisseling (niet erg betrouwbaar), Vorstenbosch, Oss (tamelijk 
onbetrouwbaar?), Nuland, Bergeijk (vrij onbetrouwbaar), Haps, Olland 
(vrij onbetrouwbaar), Beek en Donk (+ möëta), Breugel, Lieshout, 
Boekei, Geldrop, Helmond, Reek (cfr. boven), Schayk (cfr. boven). 

Dol (bet. moeite) is een oud westelijk Nederlandsch woord ; het komt, 
behalve In het gebied van onze kaart, ook voor in Oud-Beierland, Bom
melerwaard, Antwerpen, West-Voorne, Zeeland (bijv. 's-Heerenhoek en 
St. Jansteen), Land van Waas. 

Kaart 95 Last. 

Het ontbreekt echter bijv. in het Priesch, Groningsch, Drentsch, 
Geldersch-OverJjselsch, Llmburgsch (bijv. Heerlen, Sittard, Weert). 

Rtymologie : dol is zeker verwant met onfrk., o.s. tholon, ofri. tholia, 
ohd. dolen, oost-mnl. dolen, got. thulan = lijden, dulden, waarover 
Pranck-Van Wijk 143' spreekt. 

d o l s is een genitief-vorm die gemakkelijk in een ontkennenden zin 
als ik heb er geen dol(s) mee of in een versterkende uitdrukking als 
veel dols er mee hebben- kon ontstaan en blijven voortleven. 

§ 213. L i n k s . Cfr. J. van Ginneken Taalkaart : Links O. T. II 
189 vlgg. 

slinks : Putte, Castelre, К (westen), Son. 
auw : Linden, Uden. 
links : Rest. 
ous : de verkeerde kant (mot 'k da kleed ous opvouwen ?) opgegeven 

voor Cu in Noord en Zuid 1880 178-179. Zie overigens voor de etymologie 
genoemd artikel. 
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§ 214. M a n n e l i j k e e e n d . 
wiel(d)er : С (zuiden), Bu. 
wiender : P, К, С (rest). 
wuunder : NM, Ml, Τ (ged.), omgeving van Den Bosch. 
woert, wêrt, waort, waart : Rest. 
De kaart vindt men : Ja. Chra. Kroes. De mannelijke eend in de Ne

derlandse dialekten Ts. LIV 245. Cir. ook A. Weijnen E.V. П 183. De 
voorstelling van juffr. Kroes voor W. N. Br. is misleidend. In mijn eigen 
mat. trof ik aan : waort : Wagenberg ; wert : Gastel, Fij naart, Zeven
bergen, Wouw, Stampersgat, Kruisland (dit lijkt ons dus wel hèt type 
van Mz) ; woert in : Willemstad, Roosendaal, Heerle, Etten, Bergen-op-
Zoom. 

§ 215. M e i s j e . Cfr. Krt. 96. 
(1) mijsja, majsja : W. 
(2) mèska, masks : В, Mz, Η, Τ, К, enkele eilanden. 
(3) majska, mejska : strook tusschen Ρ en K. 
(4) mijt(ja) : Zeelst, Meerveldhoven, Asten (Jong), 
(5) mechja : Bu. 
(6) der(ka) : Ml, С 
(7) dan : Ravenstein. 
(8) dxrska : NM, P. 
(S) wl(e)cht + mèska : К (ged.). 

Kaart 96 Meisje. 

Gebied n0. 8 zit vol mèska-opgaven. Ook Alem, Kessel, Lith, Lithoyen, 
kennen mèska, maar omdat dit type er pas recent is werd het niet op 
de kaart gezet. Middelbeers en Riethoven gaven zelf meska, hun nabuur-
dorpen getuigden dat er wicht gezegd wordt. Reek en Schaijk kenden 
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vroeger maötje, nu dir en derka. Type β, 7 en 8 vormen één lexicologisch 
type (Cfr. § 60-64) dat aansluit bij deern in Gelderland, Utrecht, 
Z. W.-Overijsel. Wi(e)cht : typisch is dat overigens in Ned. wicht voor 
meisje in gebruik is in Groningen, O.-Drente en Twente. Type 1, 2 en 3 
vertegenwoordigen : meisje, waar verderop ook type 4 en 5 mee samen
hangen. Mechja vindt men ook in 't aangrenzend Limburgsch gebied : 
Horst, Weert (mëchtja), tusschen Roermond en Weert (id.). 

§ 216. M e l k (bet. melk) Cfr. § 205. 

§ 217. [ M e n s c h ] in de beteekenis Io man, 2° echtgenoot. Gir. 
Krt. 32. 

Mensch is in deze beide bet. niet bekend : W, B, Mz. 
Mensch is in deze beide bet. wel bekend : Rest. 
W.N.Br, gebruikt o.a. man, vent, baos (alleen bet.: echtgenoot), 

manskëral (alleen bet. : man) of andere typen. In W. N. Br. is het ge
bruik van mensch als zeldzaam opgegeven voor Roosendaal en Zeven
bergen. 

Verdere verbreiding : mins = man : Bommelerwaard, Neder-Betuwe, 
tusschen Roermond en Weert (p. 223 noot 3), Weert, Sittard, Antwerpen 
(mens). Verder beteekent minsechtig : manziek in Bommelerwaard en 
Neder-Betuwe. Ons O. N. Br. mensch maakt dus deel uit van een grooter 
complex. 

Merkwaardig is deze beteekenis van mensch, die blijkens Verdam 
Mnl. Handwb. niet mnl. is. Ook de weliswaar schaarsche citaten uit het 
Mnl. Wb. kennen die bet. niet. Cfr. § 196. 

§ 218. M i s t . Cfr. J. van Ginneken О.T. IV 60-62 (+ Kaart). 

§ 218 a. Na g r a s . Cfr. Jos. Schrijnen. Uit Nederlands Zuidoos
telijk dialektgebied. Zs. f. dtsche Ma. 1923 ( ПІ) 232-236 (alleen mat. 
voor O.N.Br.). 

nagras, nahooi, nawei : Cuyk, Cuyk-St.-Agatha, Vierlingsbeek, Maas
hees. 

toemat : P, Bu, K, [T zuiden ?]. 
nömat + nögras : Boxmeer. 
nömat + iemat : Vortum . 
ymat, iemat, eemat : Rest van O. N. Br. 
In mijn eigen W. N. Br. mat. (bijv. Heerle, Stampersgat, Wouw, Kruis-

land, Zevenbergen) vond ik alleen type toemaot en tommat (Breda, 
Beek). 

§ 219. O m s l a g d o e k . Cfr. Krt. 97. 
Bedoeld zijn de prachtige, roodbruine wollen omslagdoeken van de 

Brabantsche vrouwen waarover gesproken is in § 186. 
neuzdoek, nuzzak en verwante vormen : Bu, P, K, NM, Ml, C, Τ, В 

(zuiden), Mz (zuidelijkste punt), Langstraat (stukje). 
neuzarak : Oirschot. 
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steekdoek, gestoken doek, doek, omslagdoek, enz. (in elk geval n i e t 
type neuzdoek) : Rest. 

In sommige noordwestelijke stukken, vooral rond de Merwede, het 
Hollandsch Diep en het Volkerak, is het voorwerp niet meer bekend. 
Zoo ook niet in Den Bosch en Helenaveen. 

Kaart Θ7 Omslagdoek. 

§ 220. O o g s t . Cfr. Krt. 47. 
bouw (soms + type oogst) : Cu, Schayk, Reek. 
typen verwant met oogst : Rest. 
Reek gaf mij toevallig : bouw = oogst, öëaksta = aren lezen. Mis

schien is dit w.w. ook wel in Cu bekend. 

§ 221. P a k k e n . Cfr. Krt. 32 en J. van Ginneken О.T. I 43-44. 
pakken : W, B, Mz. 
vatten : Rest. 
De isoglosse verloopt aardrijkskundig scherp. 
Ulvenhout : pakken; vatten is er boersch (d.w.z. ouder?). 
Vatten is een centraal-Nederlandsch woord. Het is reeds oudger-

maansch. Alleen het oudsaksisch mist het. Pakken daarentegen is pas 
mnl., mnd. en 16e hgd. En toch kan het in Ned. wel ouder zijn dan vat
ten ! 

§ 222. P l a a t s . Cfr. Krt. 98. 
plxts (nl. plats, pläöts, plääts, pla'ts, plo'ts, plwats, plots) : C, Ml. T, 

В (zuiden), К (ged.), P, NM, Woensdrecht en Ossendrecht. 
plaots (eventueel naast een andere opgave) : Tilburg, Breda, Steen

bergen. 
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plets : Nunen, Geldrop, Boxmeer. 
plek : W, В (westrand), Mz, H. 
plak : Bu, К (ged.), В (ged.), Mz (zuiden). 
Gelijk de kaart vertoont zijn de grenzen tusschen plak/plek eener

zij ds en plxts anderzijds zeer vaag. Zoo zeggen ook Molenschot, Ruc-
phen, St. Willibrord en Oosterhout dat men er soms, hoewel zelden, 
plots zegt. Ditzelfde geldt voor Ossendrecht en Woensdrecht. Riethoven 
zegt dat pläöts thans binnendringt. Waar de typen plek of plak met 
pbcts samen voorkomen, treedt er vaak s e m a n t i s c h e s p l i t s i n g 
op. Bijv. hechtte zich de plak-vorm vast aan de beteekenls : plaats bijv. 
waar een ongeluk gebeurd is, de plääts-vorm aan die van plaats in de 
kerk, of omgekeerd, maar dat verschil was m.i. steeds min of meer in
dividueel want mijn zegslieden stemden in dergelijke opgaven niet over
een. 

( -' 
Kaart Θ8 Plaats. 

E t y m o l o g i e . „Men" neemt aan dat het type plaats met het 
type plak/plek geen verwantschap bezit, p l a k beteekent oorspronke
lijk : slag, klad en pas later : plaats. Het hangt met mnl. placken = 
slaan samen, p l e k is hiervan een bijvorm, wsch. gepalataliseerd ; 
p l x t s is een leenwoord. Het is het vroegoudfransch place (met ts uit
gesproken) dat afkomstig is van vuig. lat. platëam, gr. piatela, p l e t s 
in Nunen, Geldrop en Boxmeer is palatalisatie van dit vorige plxts. Voor 
andere palatallsaties aldaar cfr. § SI. Reeds Kil. gaf pletse. j plaetse. 

p l e t s beteekent in genoemde drie O. N. Br. dorpjes plaats, maar 
komt in W. N. Br. (bijv. : Pijnaart, Wagenberg, Oud-Gastel, Heerle, 
Wouw, Heiningen, Roosendaal, Kruisland, Zevenbergen, Stampersgat) 

170 



zeer vaak voor als steenen stoep je bij het huls 1). Ook hier is er wel 
palatalisatie. Cfr. § 51. 

Verdere semantische tegenstellingen in deze woordgroep : ρ 1 а к be-
teekent in W.N.Br, plaats, in O.N.Br, ook stuk grond (cfr. Krt. 51) ; 
ρ 1 e к = plaats is alleen in W. N. Br. bekend, plek = vlak, vlek èn in W. 
N.Br. èn in O.N.Br. (O. V. I 220). 

§ 223. Ρ1 e i ζ i e r. Cfr. Krt. 99. 
leut : W, Mz, В, H (grootstendeels), Τ, Hulsel, Mierde, 
wil : Boekei, Gemert. 
deech, dêêch (naast leut) : В (ged.), Mz (in relicten). 
t moo] ; Uden, Vorstenbosch. 
schik : Cu, Ml, NM (noorden), 
andere typen, vnl. lol, plazier : Rest. 

Kaart 99 Pleizier. 

De geographische gesteldheid wijst er op dat d e e c h vroeger in В een 
grooter gebied bezet heeft. Gastel geeft deech trouwens ook thans als 
uitstervend. L o l en p l a z i e r zijn eigenlijk door hèèl N.-Brabant be
kend, doch in sommige O.N.Br, gedeelten, blijkens de kaart, alleen in 
gebruik. Hoogst zelden werd k e e t of p r e t opgegeven. L e u t lijkt mij 
in het oosten op veroveringstocht te zijn. Zie slechts volgende opgaven : 
Tilburg, Golrle, Enschot : leut (jong), Vleut : plazier, leut (minder), 
Hllvarenbeek : lol, plazier, leut (minder), Hulsel : plazier, leut (weinig), 
Moergestel : lol, leut (minder), Kaatsheuvel : plazier, lol, leut (wei
nig), Nieuwcuyk : leut (weinig) г ) . Leut werd in W.N.Br, als minder in 
gebruik opgegeven : Breda, Ossendrecht. 

1) Flets In deze beteekenls ie mij overlgene nergene in ons taalgebied bekend. 
2) Ook Marie Gijeen Van Ongeweten LcYens 152 vur de lent = voor de pret 
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Verdere verbreiding en etymologie : 
L e u t is vooral in het westen van Nederland wijd verspreid : Zaan

streek, Oud-Beierland, Dordrecht, Sliedrecht, Kwintsheul, Overflakkee, 
Neder-Betuwe, West-Noord-Brabant, Zeeuwsch-Vlaanderen (Uzendijke, 
St. Jansteen), Land van Waas, Deurne bij Gent (leude), Ζ.©.-Vlaande
ren, West-Vlaanderen. Ook in het dialect tusschen Weert en Roer
mond 1 ). D e e с h (in de uitdr. deech van iets hebben = ergens mee in
genomen zijn, of deech = pleizier) : Neder-Betuwe, Zaanstreek, Drech-
terland, Noordhorn2), Noord-Holland, Oud-Beierland, West-Voome 
(Van Weel 93), Midden-Flakkee (E.V. 8, 181). Zie verder Wb. Ned. 4. ΙΠ 
(1916) 2324 enz. Het woord is verwant met gedijen en ontwikkelde zijn 
beteekenis aldus : aanwas (van kracht) > voorspoed, welvaart > baat, 
nut > genoegen, pleizier. Al deze phasen zijn nog in het Zaansch (en 
ten deele bij mnl. dege) te zien. S c h i k : Geldersch-Overijselsch type : 
Tilligte (Ribbert 7), Geldersch-Overijselsch, Kampen. W i l : Tilligte 
(Ribbert 60), Tubbergen, Geldersch-Overijselsch, Groningen, Oost-Fries
land, Drechterland, Friesland, Stadfriesch (Van Ginneken Handb. 1 ' 
34). t M o o j vond ik niet terug. Lol, p l e z i e r enz. zijn in Nederland 
niet regionaal. Zie verder de etymologische woordenboeken. 

§ 224. P l o e g e n . Cfr. Krt. 100 en Heyne Deutsche Hausalter
tümer Π 35 vlgg. 

ploega : W, Β, Mz, Η, Τ, К (westelijk), Bu (zuidelijk), Grave, Helena-
veen. 

eera, ёгэ : NM (ged.). 
bouwa, baawa : C, Ml en aangrenzende strook van NM. 
teula, tula, tulla : Ρ, К (ged.), Η (zuidoosten), Vught, Udenhout, 

Dongen, Alphen. 
Eera, ëra. Het NM heeft in dit woord een zeer oud type bewaard. 

Eera is het oude idg. woord voor ploegen3). Gr. aróö, lat. aro, lit. ariù, 
got. arjan, oudijsl. erja, oe. erlan, ohd. erran, mnl. eren en eriën, Von
del eren, enz. beteekenen ploegen ; oudijsl. ardr, os. erida = ploeg ; 
ohd. art = het ploegen ; enz. Al deze ogerm. woorden sloegen op het 
werken met den eenvoudigen hakeploeg. Merkwaardig is dat dit woord 
geïsoleerd in N.-Brabant ligt terwijl het ook voorkomt in N.Utrecht 
en Z.Nederland *) (met vier paarden ploegen), Land van Waas (eren 
= gereedleggen om bezaaid te worden), West-Vlaanderen (eren 
eeren, eerden = ploegen, een land omploegen om te bezaaien of te be
planten, met de eerploeg akkeren. De Во noemt het Noordvlaamsch). 

Bouwa, baawa. Langs de Maas leunt tegen dit eera een Oost-
nederlandsch woord. Bouwa, baawa voor ploegen komt o.a. voor in het 
Geldersch O-Overijselsch, Tilligte, Neder-Betuwsch, Deventersch, 
Bommelerwaardsch, Noordllmburgsch ·) . Eveneens een oud woord 

1) Aldus tenminste O. V. II 223 L т. lult ; maar шЦп zegsman uit Weert kent het n i e t 
2) Althans volgens Karsten 151 ; hij geeft ЬЩкЬааг een verkeerde vindplaats aan. 
3) De oorspronkelijke beteekenis was bebouwen (Franck-Van Wyk 1. v. aard). 
4) Verdam, ü l t de gesch. 4e dr. 105. 5) Westeiyk tot Tiel ongeveer, 
β) Uiterste zuidelijke plaateen : Hont, Mnasbree, Baarloo, Neer, Beesel. 
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(cfr. Franck-van Wijk s.v. bouwen), oorspr. met de beteekenis bewer
ken, bouwen. Alleen in deze dialectgroep heeft zich de beteekenis-
overgang naar ploegen voltrokken. 

Теиіэ. Weerom een soortgelijke beteekenis-vernauwing ; het Is 
A. B. telen. De ее werd gerond t.g.v. o-umlaut ; cfr. onfr. tllon, ohd. 
zilön, got. andtilon, gatilon. Vanuit een grondbeteekenis zich uitstrek
ken, streven had zich reeds in het mnl. en ofri. de beteekenis : 
bebouwen ontwikkeld. Ook in veel O. N. Br. dialecten, waar ploegen 
ploegen is, komt teula nog voor in de bet. bebouwen, verbouwen, 
voortbrengen, er de opbrengst van krijgen. Maar in andere O. Br. 
tongvallen specialiseerde zich de beteekenis tot ploegen. Buiten N. Br. 
komt het alleen in Meijel (L.) voor (volgens Van Ginnekens Over-
zichtskaart is daar Meierijsch dialect !). 

Kaart 100 Ploegen. 

Ploega. Een jong, wschl. germ. ') woord, dat den ouden term * arjan 
verdreef toen het werktuig volmaakter werd2). In O.N.Br, is het nog 
tamelijk jong, wat wel blijkt uit de vele teute-eilanden. Dit woord 
komt voor in heel Z. Nederland, Zuid- en Midden-Limburg, en het 
westen van Noord-Nederland. 

Natuurlijk kan de oorzaak van zijn opkomst in het germaansch 
best aan de nieuwe techniek toegeschreven worden zonder dat het 
voortschrijden van de benaming in jongeren tijd daarvan afhankelijk 
hoeft te zijn. 

1) Reeds bij Plinius heet een bepaalde ploeg der Rhaetiére : plaumoratl ; het woord yereehljnt 
dan weer voor het eerst In de 7e eeuw In het Lanpobiirilisch : plovus ; ohd. plûh. 

2) In tegenstelling met den ouden hakeploeg komt nu de „Wcndepflug", de niet alleen loewroe-
tende maar omgooiende ploeg, In gebruik. 
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§ 225. P o o s j e . Cfr. Krt. 101 en A. Weijnen O.T.II 216 vlgg. 
Aangezien hier, evenals bij het nog te behandelen „troep", in de 

diverse plaatsen dikwijls verschillende synoniemen voorkomen is het 
lastig te zeggen welk type er in een bepaald gebied heerscht. Daarom 
zijn sommige gegevens niet in kaart gebracht. 

hortje, ort je : W (ged.), noord- en oostrand van Ba, H, Orthen, P, 
oostrand van K. 

lutske : NM, Ml, K. 
stùtje, stuitje, stôôt : С + aangrenzende strook. 
steutje : Steenbergen (volgens mat. Willems ; Α. M. De Jong Fliere

fluiters Oponthoud 107 stuitje). 
scheutje : enkele eilanden in Mz. 
endje, eindje : B, Raamsdonk. 
bietje, bitje, beetje : tamelijk vaak in W, Mz, B, (en verder in 

Boxmeer, Vught, Den Bosch, Eindhoven, Qoirle). 
wljltje, weitje, welleke, enz. : binnen de volgende grens : Bakel - Eind

hoven - Oostelbeers - Middelbeers - Hilvarenbeek - Waspik - Eethen -
Heusden - Maas tot Grave - Bakel. Verder in W, Steenbergen, Ze
venbergen, Standdaarbuiten. 

efkes (bijw.) : passim ; mijn indruk is dat het vooral in M. N. Br., 
d.w.z. minder aan den oost- en west-rand voorkomt. 

poosja : passim, doch het wordt weinig gebruikt. 
tydje : passim. 

Kaart 101 Poosje. 

H o r t j e voor poosje is in N. Ned. tamelijk algemeen (Friesland, 
Groningen, Geldersch-Overljselsch, Deventer, Bommelerwaard, Beier
land, Goeree) en is voorts in Hageland en Haspengouw bekend. In 
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N.Br. is het een uit elkaar geslagen massief. E n d j e - e i n d j e (in 
deze beteekenis) is mij verder nergens in Ned. bekend behalve in 
wvla. en zovla. Wat s t e u t j e of s t u i t j e uit Steenbergen betreft, 
dit is een echt Zeeuwsch woord. Cfr. О. Τ. Π 220. 

§ 225a. R a g e b o l . Voor lit. en mat. cfr. § 231a. 
spinnejager, -rager, -vager en varianten : Bu, Ρ, К (zuidoost), 

Cu, Ml (oost). 
rage, raag(s) en varianten + bol, hoofd, kop : Rest. 

§ 226. S a j e t . Cfr. Krt. 102 en A. Weijnen O.T. V 61-62. 
saoj : Mz (zuiden), В (zuiden). 
type stopgarra, garra : Bu, Ρ (zuidwest), К (zuiden), 
sajet, sajet, sjet, sêêt, sjêêt : Rest. 

Kaart 102 Sajet. 

Type sajet, een fra. leenwoord, komt in Ned. pas voor sinds 1534. 
Saoj, eveneens een fra. leenwoord, is ouder. Saai is ook bekend in 
het Land van Waas en Antwerpen. Type stopgarra, garra is het oudst. 

Sajet > sajet > sjet ; sajet > seejat > sêêt. Verklaring van sjêêt : 
Io s en sj wisselen in anlaut in W. N. Br. wel meer af (cfr. mijn boven 
gecit. artikel). 2€ W.N.Br, kent vaker jêê i.p.v. êê (ibid). 3° Of is 
het een compromis tusschen sêêt en sjet ? De sajet- en sajet-opgaven 
van ons kaartje zijn evenwel betrekkelijk jong. Hierop wijst bijv. de 
geografie. 
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§ 227. S c h o o n z u s t e r . Cfr. Krt. 103 en A. Weljnen E. V. 
1936 194-195. 

zwagerin ') : P, K, NM, Ml, Τ, H (ged.). 
maseur : В (ged.), Mz (ged.), rond Eindhoven. 
zwee(g)ster : C. 
zwijger se, sweegerse : Budel, Asten. 
schoonzuster : bijna overal (doch in het zwageringebied nog slechts 

sporadisch). 
aangetrouwde zuster (naast de andere vormen) : Waspik, Hank. 

Kaart 103 Schoonzuster. 

De vormen zwagerin, zwee(g)ster, zwljgerse, sweegerse zijn de oud
ste en wel germaansche. Hleroverheen is later, in het Westen en rond 
Eindhoven, maseur gekomen, een Fra. leenwoord. Dit woord komt in de 
beteekenls : schoonzuster ook voor in het Land van Waas, Antwer
pen en de Haspengouw. En waarschijnlijk nóg later (pas in de 15e 
en 16e eeuw volgens Franck-Van Wijk) : schoonzuster, een ontleende 
vertaling uit het Fransch, die geleidelijkaan van boven af Noord-
Brabant binnendringt, ook Oost-Noord-Brabant doch daar nog slechts 
op weinig plaatsen afdoend. In West-Noord-Brabant is maseur sterk 
aan het verdwijnen. Cfr. A. Weljnen loc. cit. 

§ 228. [ S c h o p ] (klein schuurtje, afdakje om gereedschap, kar
ren, brandhout enz. op te bergen) Cfr. Krt. 40. 

schop is bekend : P, K, NM, Bu, С, Τ, Η (Ζ.Ο. strook), Β (ten Ζ.Ο. van 
Breda) 2), Wouw, Roosendaal. 

schop onbekend : Rest. 

1) Op de Juiste ultspra&k ie bty geen dezer woorden gelet 
'2) Hoeufft vermeldt schop eveneens (omtrek van Breda I). 
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Schop komt voor als schop of skop, cfr. § 81. skùp : Oirschot ; 
schup : Woudrichem. Brabantius noemt schop onzijdig. 

De uitdrukking begint thans in O.N.Br, te verdwijnen. In Zeeland 
was ze t.t.v. Brabantius wel, thans niet meer bekend. 

Verdere verbreiding : Antwerpen, Limburg, Heerlen, Sittard, Valken
burg, Weert, Hasselt, Geldersch-Overijselsch, Tubbergen, Platduitsch, 
Twente, Lemseloo bij Oldenzaal (schup), West-Vlaanderen (in den vorm 
schopwlnkel). Het is dus wel oost- en zuidoost-Nederlandschl). Het 
mnl. kent het in oostnl. (en Gouda!). Zie hiervoor en voor de beteekenis 
en verdere parallellen Mnl. Wb. VII 661. 

§ 229. S c h o r t (lange werkschort die een vrouw voor het werk 
aandoet). Cfr. Krt. 104, Roukens 200-204 en zijn krten 37, 382). 

scholk, skolk : Ml, NM, Ρ, Bu, К, Τ (costei.), grens van С. 
schortel: С. 
slôôf : H (noordwesten), Uilecoten, Alphen, Riel. 
voorschoot : Mz (zuidoost), В (grootendeels), К (westen), Τ (wes

ten), Η (zuidoosten). 
schort : Mz (noordwesten), W, В (noordelijk), enkele eilanden. 
Op de verschillende klankvormen Is bij deze beschrijving niet gelet. 
De grenzen zijn zeer vaag. Als naast schort een ander type werd op

gegeven heb ik schort als cultuurvorm achterwege gelaten. In weste
lijk К dringt scholk nog naar het westen op. In Reuzel bijv. geldt scholk 
als nieuw, in Duizel gaf het mat.-S. G. V. nog veurschoot, maar een jong 
meisje in 1934 : scholk. In Hooge- en Lage-Mierde, Gasteren en Bladel 
is scholk nog niet doorgedrongen. 

In heel N. Br. bestaat sloof = werkschort voor mannen (smeden, 
bakkers, slagers, enz.) bijv. : Genderen, Leur, Zeeland, Asten, Den 
Bosch, Oudenbosch, Fijnaart, Standdaarbuiten, Hoogeloon, Alphen 
(sloef) ; slechts in de op de kaart geteekende gebieden bedoelt men er 
de vrouwenschort mee. 

Beek, Wagenberg, Raamsdonksveer, Cromvoirt, Rijen vermelden : 
slop = lage schort voor het vuile werk. Ook een heel M. N. Br. gebied 
met als uiterste plaatsen (volgens mijn opgave) : Zundert, St. Willi-
brord, Etten, Beek, Wagenberg, Made, Raamsdonksveer, Rijen, Loon-op-
Zand, Baardwij k, Cromvoirt, Enschot, Goirle geven zonder verdere spe
cificeering : slop (Raamsdonksveer, Wagenberg en Made : sloep). Daar 
zal het wel dezelfde beteekenis hebben. 

Pleggar (halve schort van baaigoed) : P, n.l. Asten, Beek en Donk, 
Lieshout, Lierop, Deurne, Someren, Mierlo, Helmond, Aarle-Rlxtel, Boe
kei, Woensel, Gemert, Son, Breugel, Bakel, Heeze, Leende, St.-Oedenrode. 
In NM : ріеккэг, n.l. : Heeswljk, Dinther, Veghel, St.-Oedenrode (ook 
hiervoor heb ik slechts toevallig mat.). 

1) Niet opgegeven voor bijv. : Krulningen, Bomraelerwaard, Oud-Belerland, Weet-Voome, Land van 
Waaa, Groningen, Zaanland, Drechterland, Kwlntsheul. 

2) Roukens' beschouwingen Ы\ dit woord konden niet meer geraadpleegd worden. 
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Het begrip schort in het Ned. taalgebied : 
schort, schorte, enz. : West-Vlaanderen, Hoofdplaat, Uzendijke, 

Kloosterzande (+ boezer), 's-Heerenhoek (+ boezele), Goeree, Kwints-
heul (ook als werkschort: sloof), Amsterdam (+ boezelaar), Zaanland, 
Alkmaar, Deume bij Gent, Noord-West-Noord-Brabant. Dus eigenlijk 
een westelijk type (Hollandsch-Zeeuwsch-Westvlaamsch). 

schorteldoek, scholk, enz. : Sittard (sjolk), 21 plaatsen in midden-
Limburg tusschen Roggel-Neer en Echt-Putbroek (sjolk, sjollek, cfr. A. 
Weijnen E.V. ПІ 78 vlgg.), Heerlen (sjolk) Friesland (skelk, skeldoek, 
skerteldoek), Deventer (schòldok), Frlezenveen (schjùlowk), Tilligte 
(schollook + schut), Geldersch-Overijselsch (schorteldoek + schorte), 
Achterhoek (Van Ginneken Handb. I 2 67 schorteldoek), Neder-Betuwe 
(scholk), Bommelerwaard (scholk), Weert (schùllak), Weert-Roermond 
(sjolk), Neeritter (sjolk), Kampen (scholk), Banholt (Bours 63 scholk ; 
uitspr. : sjolk?), Valkenburg (scholk), Tubbergen (scholdook), O.N.
Brabant. Een Oost-Nederlandsch (Friesch, Saksisch, Limburgsch) type 
dat teruggaat op schorteldoek. 

Kaart 104 Schort. 

schortel, skortel : Zaanlandsch (+ skort), N.O. Luiksch (sjottel), Cu 
(Noord en Zuid 1880 178—179, Navorscher IX 61 tm. 63). 

огэк : Tongeren (etymologie = voordoek, zooals in O. N. Br. neus-
doek > nuzzak werd). 

voorschoot : Antwerpen, Z. O. Vlaamsch, Brussel (Sinte Geertruydts-
bronne X 128), Leuven (en dorpen in de buurt: Bautersum, Lubbeek, 
Corbeekloo), Deume bij Gent, Thienen, Land van Waas, W.- en M.-N.-
Brabant ; Brabantsch-Oostvlaamsch type. 

sloof : M. N. Brabant, Kwintsheul. 
Beteekenissen van „schort". In de Hollandsch- Zeeuwsch- West-
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vlaamsche strook beteekent schort dus de lange werkschort die een 
vrouw voor het werk aandoet. Ditzelfde woord beteekent in verschillen
de andere germaansche en oudgermaansche talen hemd, denk aan eng. 
shirt. Daarnaast beteekent het in verschillende Ned. dialecten vrouwen-
rok of vrouwenonderrok, bijv. : Heerlen (sjot), Marken (Molema Wb. 
Groningsch), Nunen, Deurne, Asten, Meierij (Navorscher XI 20), Noord-
Oost-Luiksch (Welter 179), Weert, Neeritter, Friesland ; of jak : Gro
ningen. Een enkele maal vindt men het ook vermeld voor : voorschoot 
met borstlap dat sommige ambachtslieden dragen, bijv. Land van Waas, 
Friesland (skoart). Op de Noordsche eilanden zegt men schort tegen 
den zwarten rok dien de vrouwen bij begrafenissen over het hoofd 
slaan (O. V. ΠΙ 149). In het Duitsch is Schurz het voorschoot voor man
nelijke beroepen, het afgeleide Schürze de lange vrouwenschort (Paul 
Dtsches Wb.). Voor de etymologie en de grondbeteekenis: kort gesne
den, kort kleedingstuk vergelijke men Franck-Van Wijk 594. 

§ 230. S l o o t . Cfr. Krt. 6. 
graaf : C, Bu, P, NM (oostel. deel), Ml (oostel. deel). 
graacht : Etten, Reusel, Moergestel. 
sloot : Grave, Huisseling, Helenaveen, Rest. 
Bij Woensel ligt de „Doode graaf", een gegraven sloot, en tusschen 

Zeelst en Strijp de „Rundgraaf", een waterloop die al in 1462 Rund-
grave genoemd werd (Kuysten N.G.N.IX 114). Vroeger is het woord 
zeker westelijker voorgekomen. In Dussen bijv. heet thans sloot : sloot, 
maar er zijn nog poldernamen met het oude graaf, bijv. de Midgraaf. 
Zoo vermeldt ook Ramaer Holland... 52 „De Graaf", een weg van Alm-
kerk naar Dordrecht met aan weerszijden een sloot. 

§ 231. S p e e n . Cfr. K. Heeroma. De Nederlandse benamingen 
van de uier (1936), 2, 61 vlgg. 

speen: W.N.Br. + H(?) . 
deern : Cu. 
strekel : Rest. 

§ 231 a S p i n . Cfr. E. Blancquaert en W. Pée en hun Studenten. 
De Nederlandsche Dialectnamen van de spin, den ragebol en het spin-
neweb, 's-Gravenhage z.j. (1933). 

spinnekop : W. N. Br. 
spin : O. N. Br. 
De grens loopt ongeveer over Waalwijk en Tilburg. 

§ 231 b. S ρ i η η e w e b. Voor lit. en mat. cfr. § 231 a. 
Heel N.Br. heeft spinneweb, doch stukken in M. N. Br. spinnekop. 

§ 232. S p o r t (= stoelsport). Cfr. Krt. 59 en § 86. 
staopal : Molenschot. 
spil : Gilze,, Rijen, Molenschot, Dlessen, Esbeek, Zeelst. 
sport, spurt, sproot, sploot, spreut enz. : Rest. 
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§ 232. S t o p w o o r d j e . Cfr. Krt. 105. 
Bedoeld is het stopwoord dat gewoonlijk na een mededeellng-vol-

gens-den-vorm (nooit een vraag!) gebruikt wordt, met den psychischen 
achtergrond van een beroep op de meening van den toegesprokene in 
verwachting dat deze gunstig is. In het Nederlandsch wordt hiervoor 
nietwaar of hé gebruikt, bijv. : We gaan naar de stad, hé Moeder ! Dat 
is toch zoo geweest, nietwaar ! 

ее] : W, Mz, B. 
war : С, H. 
wor : Ml, Eindhoven, Oeldrop, Helenaveen. 
warra : H (ged.). 
wor + war : T. 
wo'nna, wa'nna, wanna : P, NM, Best, Oirschot. 
wonnie : Helmond, Someren. 
hee(j) : Willemstad, Hooge-Zwaluwe, Raamsdonksveer, Werkendam, 

Woudrichem. 
wer : Sleeuwijk. 
werra : Genderen. 
imirna : Sterksel. 
nùnnie :Wintelre. 
type wonna + nunnie + nawel : Oerle. 
geen stopwoord : K, Bu en enkele verspreide plaatsen. 

Kaart 105 Stopwoordje. 

De verdeeling der typen wor en war is — ook op de kaart — slechts 
schematisch. Hun onderlinge begrenzing is zeer vaag. 

Ravenstein gaf ook nog wanna op, Hoogeloon wonna als totaal uitge
storven, Meerveldhoven zei dat er ook wonna/le voorkwam, doch dat het 
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niet inheemsch was. Rosmalen en Oirschot : wor is beschaafder dan 
Wonne. Wonna is dus aan het inkrimpen. Voor Tilburg werd ook worra 
opgegeven. 

In het geen-stopwoord-gebled werd hurra (etym. : hoor) opgegeven 
in Gestel, Gerle, Luyksgestel, Eersel ; maar heeft dit stopwoord niet een 
andere beteekenls ? Soms kwam in dit gebied hee voor : Dommelen, 
Bergeik, Reusel, Veldhoven. Wor of war : Netersel, Bladel, Duizel, Reu
zel ; maar in alle vier die plaatsen leek het mij niet erg betrouwbaar. 
Toch is het mogelijk. 

Westelijk eej (zelden aj of heej) is een zuiver exclamatief tusschen-
werpsel. Wonnie, wonna, enz. is ontstaan uit waarniet, een omzetting 
van nietwaar. War en wor is Ned. waar ; wer is gepalataliseerd war ; 
warra, worra, werra zijn hiervan de (door psychische invloeden ?) ge
rekte vormen. Nunnie < (isat) nu nie (t soo), of door assimilatie 
< wonnie ? Nawel < niet wel. 

§ 234. T a r w e . Cfr. Krt. 80 en Heeroma. Krt. 30 en pag 30, 110 ; 
A. WeUnen E. V. VIII 193 vlgg. 

weit : Cu + klein aangrenzend stukje van Ml (tot aan Lithoyen, Oss). 
tarwe (allerlei klankvormen) : Rest. 
Weit is in Nederl. het noordoostelijke en oostelijke woord voor tarwe. 

§ 235. T o t . Cfr. Krt. 78, Mnl. Wb. I 1268, IX 2333 vlgg., Grimm 
Wtb. II 42, Kluge Etym. Wb. d. Spr. " i.V. bis, Roukens 396-398 en 
zijn krt. 89. 

wis, wies : Cu + in het noordwesten aangrenzende strook. 1). 
bies : Uden. 
tot, toet, too, to, toe(w) : Rest. 
Over de verhouding van tot-toet (< toe + te) en too-to-toe(w) is 

§ 169 gesproken. 
bies herinnert aan hgd. bis dat ook in Limburg (Heerlen : bis, Sit-

tard : bés, Valkenburg : bis) voorkomt benevens in de Lijmers (O. V. 
I 234). Het Mnl. Wb. noemt het een germanisme en vermeldt het alleen 
voor Veldeke's Servatius-Legende. De etymologie van hgd. bis is erg 
onzeker. In elk geval is er geen verwantschap te bewijzen met : 

wis, wies (mnl. wes, wies, wis). Dit woord is in oorsprong de gen. 
sing, van het vragend vnw. wat. Het komt in de bet. tot of totdat in 
de M. E. voor o.a. in de Limb. Wljsd. en het Holl.-Utrechtsche Biënboec. 
Thans is het nog bekend bijv. in Weert : wis. 

Al zijn bies-bis en wies-wis in oorsprong wel verschillende woorden, 
toch vloeit daaruit natuurlijk niet voort dat ze — vooral in de randge
bieden — niet verwisseld zijn. 

1) Brabantln» geeft voor Zeeland weeë. 
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§ 236. T r o e p . Cfr. Krt. 106 en 107. 
Vaak wisselt de benaming naar gelang de soort van objecten waarop 

zy betrekking heeft, wy hebben slechts die typen waarnaar wij speciaal 
gevraagd hadden, in kaart gebracht, maar deelen hier ook de andere ons 
verstrekte gegevens mee. 

slach : Boekei voor ganzen ; Oerle voor patryzen en soms andere 
vogels. 

hoop (in zyn dialectvormen) : passim. 
troep : passim. Evenals hoop lijkt het my In N. Brabant geen echt 

volkswoord. Alleen Bu gaf uitsluitend troep. (Maarheeze ook : koj). 
trop : Cu (zuid), Giessen. 
toom : Baardwyk (voor biggen). 

Kaart 106 Troep I. 

koppel : Oenderen (voor schapen ; uitdrukkelijk opgegeven dat het 
er meer dan twee zyn), Meeuwen, Capelle, Boekei (voor schapen), 
Nistelrode, Heeswijk, Dinther, Woudrichem. 

schaor : Hank. 
schoer : Oostelbeers (voor schapen). 
kooj (koj, kôôj, kwoj, enz.) : Ρ (ged.), К (ged.),1) В (zuiden ged.), 

Beugen, Drunen, Baardwyk, (opgegeven voor schapen te Oerle, Acht-
maal, Someren, voor biggen te Oilze). 

berzie : Wagenberg, Tongelre. 
streup : Tilburg. 
klucht, klócht, kloocht, klöcht2) : P, K, C, NM, Ml, Τ, Η (zuidoost), 

В (zuidoost). Opgegeven voor ganzen : Beugen, Oostelbeers, Oerle ; 

1) Kooj voor Bergeyk ontleende ik niet san eigen mat. maar aan Panken 68. 
2) Oerle: soms kloecht, Reiuel: klaacht 

182 



kippen enz. : Gestel, Asten ; patrijzen : Duizel, Riethoven, Hoogeloon 
(nooit: ganzen!), Gasteren; vogels: Goirle, Heusden (alleen vogels) ; 
spreeuwen : Hoogeloon ; biggen : Uilecoten, Oerle, Asten ; schapen : 
Genderen. 

krôôj (gezegd van kinderen, duiven, enz.) : Mz, W, В (behalve zuid
oost), H (ged.), Esbeek. 

stouw, staaw ') (gezegd van koeien, varkens, kinderen, ganzen, enz.) : 
W, B, Mz, H (ged.), К (ged.), Stiphout, Sambeek. 

Kaart 107 Troep II. 

s 1 а с h is niet А. В. 
t r o p ook in Geld.-Overijs. (Groningen en Kampen echter troep). 
t o o m . Ook A.B. (cfr. Van Dale) ; Etym. cfr. Franck-Van Wijk. 
к о р р э і = troep, méér in O.-Ned., bijv. Groningen, Tubbergen, Ne-

der-Betuwe. 
s с h а o r, gewestelijk volgens Van Dale. 
к о о j . Is de verbrokkeling van dit gebied misschien maar schijn ? 

Een gevolg van de enquête ? kooj voor kudde op meer plaatsen in Z.-
Ned. : Uzendijke, 's-Heerenhoek, St.-Jansteen, Land van Waas, Ant
werpen, Haspengouw, enz. 

b e r z i e , cfr. A. Weijnen E.V. VII 108. 
k l u c h t enz. Een vraagteeken op de kaart wil zeggen : type klucht 

niet opgegeven. Klocht, klucht zijn afleidingen van klieven en hebben 
hun beteekenis dus uit die van : afdeeling, gedeelte ontwikkeld. Ook dit 
woord is elders bekend, bijv. : Weert, Bommelerwaard, Geldersch-Over-
ijselsch (nog in den vorm : kluft, klufte). 

k r ô ô j . In Bavel is krôôj nog jong. Krooj komt ook in ander dialect, 

1) Woensel : etêw. 
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bijv. Oud-Beierland, voor. In het mnl. was het erode. Dit beteekent o.a. 
tegenstand, verhindering, troep. Het is een afleiding van het w.w. kruien 
< mnl. cruden = stooten, duwen, stuwen, voortschuiven. Crode heeft 
dan de beteekenis : troep ontwikkeld uit die van gedrang (die ook 
oe. eroda bezit). Immers de bet. dringen is eng verwant met die van 
stooten, duwen. Cfr. J. Verdam : Krooi Ts. XII 120-128. 

s t o u w , staaw, stëw ; afgeleid van stuwen zooals krooi bij mnl. cru-
den behoort. 

§ 237. Ui. Cfr. Krt. 80, Boukens 335-336 en zijn krt. 68. 
look : Cu (ged.). juin : Rest. 
Geen opgaven in Beers, Cuyk, Wanrooi. 

§ 238. [Va r ] (bet. stier). Cfr. Krt. 80 en A. Weljnen E.V. ІП 
193-195 (alleen berustend op mat. voor den N.O.-hoek van N.Br.). 

var : Cu + Reek (zelden : Ravenstein — niet op de kaart aange
geven). 

var onbekend : Rest. 
Biji mijn weten is het woord in Ned. alleen bekend in Cu, stuk van 

Land van Ravenstein, Opper- en Neder-Betuwe, Bommelerwaard, N.- en 
M.-Limburg. 

§ 239. [ W a a l ] (knieholte). Cfr. Krt. 80 en A. Weijnen E.V. П 
246—249. 

waai in gebruik : C, Ml (oosten). 
waai niet in gebruik: Rest. 
Ook Franck-van Wijk en Van Dale kennen wade, waai = holligheid 

boven de kuit. Het is natuurlijk identiek met mnl. wade = kuit, hgd. 
Wade = kuit. Voor andere vbb. dat één naam voor verschillende 
lichaamsdeelen in gebruik is, cfr. o.a. mijn artikel loc. cit. 

§ 240. W a n g . Cfr. Krt. 108 en J. van Glnneken Taalkaart: wang 
O.T. Π 154-157. 

wang : K, NM, С, Ml, Τ,, Bu, Η, Β (noordoosten), Ρ (waang), Heeze 
(waong). 

kaok, koak (soms : kaak) : Mz, В (ged.), enkele eilandjes. 
kôôn : W, В (noorden), enkele eilandjes in H. 
Blijkens de kaart van Van Ginneken is kôôn een Zuidhollandsch-

Noordzeeuwsch woord ') ; kaok daarentegen komt voor in Vlaanderen, 
Brabant, Antwerpen, zuidelijk Zeeland, West-Noord-Brabant en in en 
om de Lijmers2), wang beheerscht in het algemeen de rest. Wschl. is 
wang in het westen geweken voor kaak dat door de Middeleeuwsche cul-
tuursteden (Gent, Brugge, Antwerpen, Mechelen, Brussel) steeds verder, 
tot in W.N.Br, toe, is uitgestraald.·1) 

1) Het komt ook voor in Grijpekerke (Walcheren) en Bmlnlsse (Dulveland). 
2) Volgene Gallée ook Geld.-OveiUe. 
3) In de legende van het H. Kruis, een copie uit de 16e eeuw uit Breda, staat nog wanghe Ti. 597. 
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Kaak heeft in het A. B. de beteekenis van fra : machiore. Voor het 
verschijnsel dat de namen voor lichaamsdeelen wisselen cfr. § 239. 

Kaart 106 Wang. 

§ 241. W i e d e n . Cfr. Krt. 10. 
plukka : P, К (zuidoosten), Bu. 
schoffala : Budel. 
gij ja, gëja : С (zuidelijk). 
wieja, weeja, wijja, wëja, waaja, wajja, enz. : Rest. 
Het derde en vierde type zullen wel verwant zUn. Cfr. § 56. De be-

teekenis-verenging die optreedt in plukka verschijnt ook In Weert 
(gêja + plukka). 

§ 242. W i e l . Cfr. Krt. 32. 
wiel : W, Mz, В (behalve het Z.O.). 
rat ') : Rest. 
Vlak bij de isoglosse treden er vaak doubletten op, maar bijna steeds 

is er dan een s e m a n t i s c h e s p l i t s i n g op gevolgd: in Molenschot 
en Almkerk : rat bij kruiwagen, wiel bij kar en wagen ; In Bavel, St. 
Willibrord, Beek : rat bij kruiwagen, wiel bij kar ; in Sprang, Vrijhoeve-
Capelle, Loonsche dijk en Chaam begint wiel bij een wagen (nog niet 
bij een kar of kruiwagen) in te dringen. Verder gaven doubletten zon
der meer op : Gilze (vnl. : rat), Rijen (id.), Raamsdonksveer (id.), 
Raamsdonk, Oosterhout (vnl. : wiel), Sprundel (id.), Rijsbergen (mijn 
zegsman gaf : wiel, maar blijkens Sinte Geertruydtsbronne X 77 wordt 
er bij een kar : rat gezegd). 

1) Soerendonk: raat. 
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Steunend op het materiaal van het Kon. Ned. Aardrijkskundig Ge
nootschap, voor Friesland op J. Hof Friesche Dialectgeographie, op eigen 
materiaal en op de Zuid-Nederl. idiotica kan ik een kaart voor heel ons 
taalgebied schetsen. West-Nederland heeft wiel, Oost-Nederland rad, 
Friesland heeft afwijkende vormen, alleen in een klein zuidoostelijk 
stuk den indringer wiel en in een noordoostelijk stuk het secundaire rad. 
De grens tusschen het oostelijk en het westelijk type is ongeveer gelijk 
aan de umlautsgrens der oudgerm. ô ; cfr. Taalkaart groen, O. Τ. I 113. 
Uit de N.Br. feiten meen ik te mogen besluiten dat wiel langzaam naar 
het oosten opdringt. In het westen immers komt rad slechts in de 
allerkleinste plaatsjes meer voor. 

§ 243. W i m p e r . Cfr. Krt. 109. 

АЖіцш зІтли/пЛла • yĵ mtot ,Δ irvnv v̂ avnv (jtJ 

Kaart 109 Wimper. 

vlim, f Hm : NM (ged.), Ml (oosten), Elshout, Waspik, Hulten, Til
burg, St. Antonis, Helmond. 

vlimp, flimp : Ρ (ged.), NM (ged.), Reek (verouderd). 
plimp : К (ged.), NM (ged.), Ρ (westen), Bu. 
plimpar : К (zuidwesten). 
рітрэг : Alphen. 
plim : Eindhoven. 
vim : Oss, Boekei. 
ріпкэг : Ossendrecht. 
wimpal, wiempal : eilanden in W. N. Br., Cromvoirt. 
wimpar, wiempsr, ôôch(h)aor, (h)aor vam т э п ôôch : Mz, В, W, H, 

Τ, Ml (westen), С, Ρ (zuiden), enkele eilanden. 
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Als er een type uit de laatst-genoemde groep in een dorp tegelijk 
met een anderen vorm voorkomt vermeld ik het niet, in de veronder
stelling dat het minder volksch is. 

Vóór vlim, plimp, enz. wordt soms ook òòch- gezegd. Zulks bleef op 
de kaart achterwege. In plaats van plimp, vlimp, flimp wordt soms ook 
pleemp, vleemp, fleemp gezegd (dus vóór mp gerekte vormen). 

E t y m o l o g i e . Het zou niet onmogelijk zijn dat vlim(p), flim(p) 
en plim(p) samenhangen, dat nl. plimp de onverschoven en de vl-vorm 
de verschoven repraesentant is. Het is immers wel zeker dat er in het 
germ, enkele woorden met onverschoven stemloozen ploffer гЦп blijven 
bestaan. Van prof. Baader kreeg ik destijds als voorbeelden : got. 
kaupatjan (oorvijgen: geven) naast haubith ; got. kaupon (koopen) 
naast lat. caupo ; ned. pad naast gr. patos = pad. Zoo bestaan ook 
in N. Br. naast elkaar met dezelfde beteekenis : plug en vlug (O. V. I 
231), plag en vlag (ibid.), plas (= plas) en vlaas, flaas, vloos (cfr. § 85), 
ja misschien zelfs plak, plek en vlak, vlek. Dan zouden plimp en plim 
de oudste vormen zijn die ook voortbestaan in Heerlen, Maastricht, 
Sittard, Weert (plumpe = wimpers). Zou vlim(p)-flim(p) echter niet 
met plim(p) verwant zijn, dan kan het mogelijk nog een nevenvorm 
zijn van vim dat voorkomt in Boekei en Oss. ') Eh dit Boekelsch-
Ossche vim is etymologisch hetzelfde als Ned. vin. Vim immers (uit vin 
ontstaan, cfr. Franck-Van Wijk i.v. vin) beteekent in andere dialecten 
(bijv. in Vlaamsch-Zeeuwsch vimme) Io vin, 2U stekel van een korenaar, 
en kan dus ook goed de beteekenis wimper ontwikkeld hebben. Eïn dát 
uit vlim vim kon ontstaan, wordt nog nader bewezen door het dialect 
tusschen Roermond en Weert waar vlum beteekent : Io haartjes en be-
kleedsels der graankorrels, 2° graten der visschen, en Gastelsch vlim : 
bovenste blad van de tarwe (dus dezelfde beteekenissen als gemeld 
vimme). 

Vim kan dus, gelijk gezegd, uit vin ontstaan zijn, maar het kan ook 
omgekeerd uit vlim vereenvoudigd zijn. 

Plimpar is wschl. een contaminatie van wimpar en plimp ; рітрэг : 
ld. ; ріпкэг is door bijgedachte aan wegpinken ontstaan(?) en wimpsl 
door suffixsubstitutie uit wimpar, welks etymologie overbekend is. 

Over de afwisseling van ν en f in anlaut cfr. § 85. Over de verhou
ding van de -m- en -mp-auslauten zullen wij bij niet voldoende zeker
heid omtrent de etymologie der woorden niet nader uitweiden. Als 
vlim bijv. in oorsprong niets met plimp gemeen had zouden vlimp en 
plim contaminaties kunnen zijn. 

§ 244. W r e e f . Cfr. De wreef in de Nederlandsche dialecten. 
Kaart №. 1 van de Dialectencommissie der Koninklijke Academie van 
Wetenschappen. Volgens deze kaart is de toestand in N. Br. : 

vost2) : op het knooppunt van W, В en Mz. 

1) Voor dit verschijnsel van inlaseching der 1 vergelijke men vonder en vlonder, pavé en plaveisel 
en al de in die groep bekende leenwoorden. 

2) Ook vorst, vùrst, vùst. Sehr. 

187 



vrijf, wreef : W (ged.), Mz (ged.), В (ged.), Veldhoven. 
gawrif, gavrif : Ρ (ged.). 
gavricht : Ρ (ged.), K, T, H, NM, Ml, Cu, В (oosten). 
vree : Bu, Ρ (zuidrand). 
vrief : Dorplein. 
Enkele opmerkingen slechts : 
Rucphen (177)') heeft vreef + vùrst, Sprundel (177 b) vreef + 

vust ; beide dorpen dienen dus bij het vorst-vost gebied getrokken te 
worden. 

Veldhoven dat op de kaart vrij f heeft kent wel degelijk gavricht. 
Op de kaart staat voor В wreef. Dit moet vr-anlaut hebben. Ik ken 

er nergens wr-anlaut, doch steeds vr-, bijv.: Rijsbergen, Zundert, Moer
dijk (zie ook boven bij Sprundel en Rucphen). 

gavricht komt nog westelijker voor dan de kaart aangeeft ; nl. ook 
t e : Wagenberg (158a), Zevenbergen (155). Baarle-Nassau (195) en 
Bavel. 

vricht komt voor te : Oploo, Sambeek, Maashees, Vortum, Oeffelt, 
Boxmeer (+ gavricht), St.-Antonis (+ gavricht) dus in het zuiden van 
Cu. Ook Helmond gaf vricht + gavricht, Heeze : vriacht. 

gavrif en gawrif komen ook voor als gavrif, ga vrij f, gavrlft (Gemert), 
gavrèf (Leende). 

Z. O.-P (Helenaveen, Liessel, Asten, Someren) en Soerendonk hebben 
vreef, Asten ook : gavricht. 

gavricht luidt in Ρ vaak gavricht. 
vrljf/vreef ; vrêjf : Woensdrecht, Hoogerhelde, Ossendrecht ; vrèf : 

Putte, Huibergen, Wouw; vrijf: Zundert (heel betrouwbaar). 
Budel Dorplein spreekt uit vri-J. 

§ 245. Z a k d o e k . Cfr. Krt. 110 en § 186, 21Θ. 
type tesneuzek : С (ged.), NM (oost), Bu, Ρ (ged.). 
tessendoek : Someren. 
type zaknuzzek: NM (westen), Ρ (noordwesten), К (enkele eilanden). 
zaknuusdoek : Achtmaal. 
type zakdoek, zaddoek : Rest. 
Triviale termen werden sporadisch opgegeven, bijv. snotlap : Oir-

schot, snotnùzzak : Reek en Schaijk. Vaak reeds kwam zakdoek naast 
het dialectwoord voor. 

§ 246. [ Z e e l ] (dik touw). Cfr. Krt. 82. 
zêêl2) = dik touw komt voor : Ml, NM, Ρ, Bu, К, Τ (ged.), eilandjes. 
zêêl = dik touw komt niet voor : Rest. 
zêêl als zeldzaam opgegeven in Molenschot, Rijen, Oilze, Hulten. 

1) De ctyters die hier tusechen haakjes achter de plaatniamen geroegd worden, geven aan, wáAr de 
plaatsen op de bovengenoemde kaart liggen, 

2) Met allerlei vocaolklear. 
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Kaart 110 Zakdoek. 

In heel N. Br. is zeel echter meestal in samenstellingen en speciale 
beteekenlssen bewaard gebleven. Alleen in Η en ten westen van de lijn 
Zevenbergen—Achtmaal is het zoo goed als onbekend. Maar in de 
andere gebieden werd het opgegeven : 

in de s.s. karzeel : Baarle-Nassau, Alem, Cromvolrt. 
in de s.S. buikzeel : Achtmaal. 
als borstband van een paard : Huisseling, Herpen, Genderen, Cuyk, 

Wanrooi. 
in de s.S. kruizeel : Willemstad (zelden), Hooge-Zwaluwe, Lage-Zwa-

luwe, St.-Willibrord, Etten, Beek, Langeweg, Raamsdonk, Loonsche dijk, 
Vrijhoeve-Capelle, Sprang, Bijen, Rijsbergen, Princenhage, Leur, Tete-
ringen, Made (vorm : kruisdèël). Zevenbergen (kruiszeel), Oosterhout 
(kruissêêl). 

In de s.s. klokkezeel : Etten, Beek, Zevenbergen. 
in de bet. band voor graanzakken : Etten, Beek, Kruisland (zelden), 

Rijen. 
in de bet. draagband voor kruiwagens : Wagenberg (zêêlt), Stand-

daarbulten (zêêlt), Hoeven. 
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HOOFDSTUK П TAALGEOGRAPHISCHE SYNTHESE.1). 

§ 247. In de provincie Noord-Brabant wijkt de tongval van drie 
kleine gebieden — het B u d e i s c h rond Budel, het C u y k s c h rond 
Cuyk, het W e s t h o e k s c h rond Willemstad — in zeer voorname 
trekken van de Noordbrabantsche af 2 ). Bij de eigenlijke N.Br. dialecten 
onderscheidt men een o o s t e l i j k e , een w e s t e l i j k e en een o v e r 
g a n g s g r o e p . Deze overgangsgroep (of Middenbrabantsch) sluit 
nauwer hij de oostelijke dan bij de westelijke aan. Cfr. § 308. Het West
hoeksch bezit ook de criteria welke de W. N. Br. dialecten tegenover de 
O. N. Br. kenmerken, het Budelsch en Cuyksch meestal ook die welke de 
O. N. Br. dialecten van de W. N. Br. onderscheiden. Dit alles zullen wij 
thans gaan bewijzen. 

§ 248. Het B u d e l s c h is het dialect van de dorpen Budel, 
Soerendonk en (voor zeer vele gevallen althans) Maarheeze. 

K e n m e r k e n . 3 ) . 
de bekende verschuivingsvormen; van,' de Uerdingerlinie : m i c h , 

m e e с h, cfr. § 143 ; i c h , cfr. Schrijnen Isoglossen Krt. 2 — zelf vond 
ik ich in Maarheeze — ; o o c h en - c h - v o r m e n i.p.v. ou, cfr. Th. 
Frings-Jac. van Ginneken Zur Gesch. des Niederfränkischen in Limburg 
Zs. für deutsche Ma. Jrg. 1919, 97 vlgg. 

wgerm. ï en ü blijven ongediphtongeerd evenals in Cu, cfr. § 40, 46 
vlgg. 

wgerm. ü bleef zelfs bewaard. Cfr. § 47 vlgg. Budel en Soerendonk 
hebben regelmatig oe, Maarheeze bijv. boek (buik). 

de vocaalverkortingen als bedoeld in Hoofdstuk III komen veel min
der voor. 

korte vocaal voor r + dentaal wordt er veel minder gerekt. Cfr. 
Hoofdstuk III. 

i.p.v. Ned. ie en oe kent Bu (evenals enkele plaatsen ten zuiden van 
Eindhoven) open vocalen. Cfr. § 19 en § 43. 

adem en ader ; d is spoorloos weggevallen in Bu. Bij ader bovendien 
in Cu (zuiden) en К (zuidoosten). Cfr. J. Schrijnen. Isogl. Ramisch 58. 

mechja (meisje) Cfr. § 215. 
rink (ring) Cfr. Krt. 38. 
zooch (zeug) Cfr. § 51. 
mïspal (mispel) Cfr. Krt. 42. 

1) In dil hoofdstuk heb i t roet Ronkene' pas verschenen cUseertatie slechts incidenteel rekening 
kunnen honden. 

2) Van Ginneken - Endepols Regenboogkleuren 2e dr. Overaichtskaart rekenen geen dezer dialecten 
zelfs maar ten deele bij het Brahantsch-Frankisch, in tegenstelling met de rest van X. Br. 

3) Deze kenmerken zijn niet alle excluslef-Budelsch, maar karakterlseeren het dialect tegenover de 
omringende N. Br. dialecten. 
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Kaart 111 Overzichtskaart (hierop is het afwyken van steden en kleine 
eilanden verwaarloosd, en de quaestie van de doubletten naar eigen 
inzicht opgelost ; voor deze finesses raadplege men de afzonderlijke 

kaarten). 
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liquida-metathese bij liquida + heterorgane consonant ; door Van 
GHnneken volop aangetroffen In Budel-Dorp en Gassel (Ras en Taal 
§ 21-24). Voor markt vonden wij Budel : mèrrat of merretta en voor 
Soerendonk mërat (ook Beers en Haps merrat). Cfr. § 10, 90. 

hemd ; mt-auslaut in de Meierij, him in Budel en Soerendonk. Maar
heeze heeft als compromis : himt. Cfr. § 89. 

morgen (bijw.); terwijl de omliggende Meierij (Leende, Westerhoven, 
Nederwetten, Riethoven, Sterksel, Bergeik, Luyksgestel, Dommelen) 
mêrga hebben, kennen Budel, Maarheeze en Soerendonk mùr(ra)g3. 

handen ; terwijl W.N.Br, een mv. op -nda heeft, en O.N.Br, op -nt 
— hänt zelfs in Heeze, Valkenswaard, Lierop, Asten, Leende ( + hênt) 
— hebben Maarheeze, Soerendonk en Budel haan ' ) . 

de diminutiva gaan uit op an (stjentjan, teskan, bj ent jan, jëskan, 
uchskan, enz.) in Budel, Soerendonk, doch niet in Maarheeze, en verder 
nergens in N.Br. (overal op a). 

[ik heb] er [geen] ; s : Budel, Soerendonk. Cfr. § 166. 
brok i.p.v. klokhen : Bu, Heeze, Leende, Sterksel, Someren. Cfr. § 209. 
ik duu(j) i.p.v. ik doe : Bu, Hooge-Mlerde, Maashees en St. Willibrord 

(Ik duun). Cfr. § 157. 
tot ; in tegenstelling met de МеіегЦ heeft Bu tot. Cfr. § 169. 
[ik ben] wezen [visschen] ; terwijl heel de omliggende Meierij 

wx(z)za heeft, kent Bu wista. Cfr. § 165. 
kreum i.p.v. kruiwagen : Budel, Soerendonk. Cfr. § 186. 
koud ; in tegenstelling met O.N. Br. (vormen op -w) hebben Budel en 

Soerendonk vormen op -wt. Cfr. § 69. 
blijf je ; Bu mist de Meierijsche -f-syncope. Cfr. § 164. 
moe ; Bu mist den Meierij sehen -ch-auslaut Cfr. § 91. 

§ 249. Enkele gevallen dat Bu een Limb, of Z. Ned. vorm heeft. 
[ik heb] er [geen] ; es ook in o.a. Sittard, Montfoort, Weert, Horst, 

Venlo, Aubel (G. v. Kersbergen Diatesseron 75). 
brok i.p.v. klokhen ; Cfr. A. Weijnen E. V. VII 181-182 (vermeld voor 

Weert en in O.V. II 214 en voor Sittard s.v. prók). 
wgerm. u blijft. Cfr. Kloeke Holl. Exp. passim en Kaart. 
mechja i.p.v. meisje. Cfr. § 215. 
verschijnselen der Uerdingerlinle. Cfr. Schrijnen Isogl. passim. 
[ik] duun i.p.v. ik doe : Tongeren (§ 77). 
tot-toet: in Limburg2) en Z.Ned. (wbb. + mat. Kern, Willems). 
haan i.p.v. handen: Tongeren (§ 60), Hasselt (§ 55). 
wista i.p.v. wezen : ook in Venray. 
murraga i.p.v. morgen (bijw.) : Tongeren, Roermond-Weert (252). 

Volgens G. v. Kersbergen Diatesseron Krt. opp. 40 ook in Z.Limb, en 
deelen van Belg. Limb. 

koud eindigend op (w)t : Tongeren, Hasselt. 
adem, ader. Cfr. J. Schrijnen Isogl. Ramisch. 58. 

1) Kckelv. hänt. 2) Behalye beooeten de Benmther-llnle. 
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de η in den auslaut der diminutiva is Zuidned. Cfr. Pee Diminutiva 
passim. 

In de volgende § § wordt er nog op gewezen hoe Bu soms met 
andere O. N. Br. dialecten samen bij Limburg aansluit. 

§ 250. Budel en omgeving heeft altyd in economisch en cultu
reel opzicht veel relaties met het zuiden, met Limburg, gehad ; het lag 
precies ten westen van de sterk scheidende hoogveenmoerassen, door
gang naar het zuiden was daar dus mogelijk. Daarentegen vormden 
groóte heidegebieden een verkeersgrens naar het noorden, zoodat men 
vooral — gelijk mij bijv. voor Soerendonk werd medegedeeld — met 
Weert en Hamont in België contact had. 

Andere h i s t o r i s c h e feiten die mede oorzaak zijn van het 
Limburgsche karakter van het dialect : In 779 werd het dorp Budel 
door Karel den Oroote aan de Mariakerk te Aken geschonken, welke 
schenking in 844 bevestigd is ; tot aan de Fransche Revolutie ging 
men daarom dan ook van zijn schepenbank naar Aken in hooger beroep. 

V o l k s k u n d i g karakteriseert zich het Bu door een zekere land
maat, het vatsant (± 1/6 H.A.) die verder in N.Br. alleen nog in Oes, 
Berchem, Herpen, Schaijk en Uden bekend is. Cfr. Krt. 115. In deze 
laatste vijf dorpen is de naam votsant en werd als grootte opgegeven : 
voor Oss 1/5 mërga (dus 16 à 17 A) maar voor Berchem 9 A. en voor 
Uden 1/7 H.L. (sic.) l). Voorts kent de plaats Budel in tegenstelling met 
de rest van N. Br. geen witte muts meer. Ook in dit opzicht is er over
eenkomst met Zuid-Limburg, waar de „Frankische" muts eveneens 
ontbreekt. Cfr. J. Schrijnen Ned. Volksk. Π 1 Isethnenkaart. 

Andere feiten welke als parallellen van de dialectafscheiding mogen 
gelden : 1° de inwoners van Maarheeze zijn al in de 18e eeuw bekend 
om hun buitenlandschen handel ; ook in Budel woonden veel kramers 
die op reis gingen ; 2" Maarheeze, Soerendonk en het thans erbij hoe
rende Gassel vormden eertijds samen de baronie van Kranendonk 
welke bezit was van de Oranjes ; ook Budel was een vrije heerlijkheid 
en hoorde eveneens aan deze familie ; 3° velen uit Soerendonk, Maar
heeze, Gassel en Budel werkten al in de 18e eeuw op de bleekerijen te 
Haarlem en elders ; 4° van de gereformeerde gemeenten ten platten 
lande in de Meierij van 's-Hertogenbosch was Budel in de 18e eeuw de 
grootste. 

K a r a k t e r : Het Bu is het in N. Br. meest-Rdpuarische dialect. 

§ 251. Het Cuyksch is het dialect, gesproken in het uiterste 
noordoosten van Noord-Brabant ten oosten van de lijn Velp, Reek, 
Zeeland, Volkel, Boekei, Gemert. 

K e n m e r к e n : 
wgerm. ï en ü blijven ongediphtongeerd en regelen hun quantiteit 

naar de volgende consonant en silbe. Cfr. § 40, 46 vlgg. en § 248. 
1) Etym. = vat zaad. Cfr. kopsant ( = 1/4 vatsant) Maarheeze, en de oppervlaktematen: vatplaks 

(Uden, Volkel), scheepalplaks (Uden, Zeeland), zakplak· (Uden, Zeeland), mutplake (Zeeland). 
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-ind- verschünt in tegenstelling met het О. N. Br. als lend, lent, ien, 
ieng, dus met ie. Cfr. § 25. 

aid, alt ; alleen in een gedeelte van Cu is de 1 nog bewaard. Cfr. § 84. 
hield ; in tegenstelling met het О. N. Br. heeft het noorden van Cu 

hiew. Cfr. § 162. 
werd ; in tegenstelling met het O. N. Br. heeft het noorden van Cu 

wier. Cfr. § 160. 
schort ; schortal : Cu. Cfr. § 179. 
de vocaalverkortingen als bedoeld in Hfdst. III komen er veel min

der voor. 
korte vocaal vòòr г + dentaal wordt er veel minder gerekt. Cfr. § 128 

vlgg. 
var i. p. v. stier alleen Cu„ Reek. Cfr. § 238. 
met ; mit : Cu ; t-looze vorm : aansluitend deel van O. N. Br. Cfr. 

§ 181. 
ui ; look : Cu. Cfr. § 237. 
smal; smaal: Cu; smaol : aangrenzend stuk 1 ). Cfr. § 126. 
schoonzuster ; zwee(ch)star : Cu, Schaijk, Reek. Cfr. § 227. 
gesp ; gespal : Cu, Schaijk, Reek. Cfr. § 175. 
oogst ; bouw : Cu, Schaijk, Reek. Cfr. § 220. 
sneeuwen ; ontronde vormen : Cu ; geronde vormen : rest van O.-

N.Br. Cfr. § 52. 
hark : alleen in Cu. Cfr. § 203. 

§ 252. De afscheiding van het Land van Cuyk als afzonderlijk 
dialect vindt prachtige parallellen op het punt van a a r d r l j k s -
k u n d i g e g e s t e l d h e i d , g e s c h i e d e n i s en v o l k s k u n d e . 

§ 253. A a r d r i j k s k u n d i g e g e s t e l d h e i d . 
Ten zuiden van Zeeland en Langenboom begint de P e e l , die Mill, 

Wanrooi, St.-Antonisf Overloon te eener en Uden, Volkel, Boekei, 
Gemert te anderer zijde laat liggen. De Peel was vroeger een enorm 
breed moeras dat communicatie tusschen beide rijen dorpen zoo 
goed als onmogelijk maakte. Duidelijk komt op de kaarten deze geo
graphische factor, de Peel, als dialect-scheidend te voorschijn, ver
schillende Isoglossen vallen er mee samen. 

Niet alleen uit de dialecten lezen wij den scheidenden invloed 
van de Peel af. Ook in de geschiedenis der n e d e r z e t t i n g e n . 
Immers de oudste vaste O.N.Br, nederzettingen bevonden zich op het 
vruchtbare gebied langs de stroompjes en van hieruit werd door de 
pioniers een reeks van dorpen gesticht op terreinen nader bij de 
Peel gelegen : Uden, Volkel, Boekei, Handel, Gemert, Mortel, Bakel. Zoo 
ook waren ten oosten van de Peel de oudste kolonies vlak bij de Maas 

1) In het zuiden van de Meier)] soms ook weer smaal. 
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gelegen doch pioniers trokken er een tweede rij : Overloon, Oploo, 
St.-Antonis, Wanrooi en Mill. 

De Peel blijkt dus een ethnologische grens te zijn want van geen 
van beide zijden kwam men er overheen. 

§ 254. G e s c h i e d e n i s . Cfr. Krt. 111, 112. 
In den tijd dat Merovingers en Karolingers in en na hun machts-

worsteling In West-Europa ook het gebied dat thans Noord-Brabant 
heet onder hun zeggingschap hadden gekregen, den tijd van den 
Frankischen g o u w s t a a t , trof men in Noord-Brabant verschil
lende gouwen — of graafschappen zonder overheidsrechten — aan. 
Het grootste gedeelte werd ingenomen door de gouw Toxandrla, die 
zich nog over een heel eind van de Belgische Kempen uitstrekte. Ten 
oosten daarvan lag Mosago of de Maasgouw, die ongeveer vanaf 
Elsloo tot Cuyk de Maas volgde. Over de nauwkeurige begrenzing der 
oude gouwen is nog hoegenaamd niets bekend, maar daar over het 
algemeen wel continuïteit der grenzen aangenomen mag worden 
zullen ook hier de gouwgrenzen wel dezelfde geweest zijn als de latere 
feodale grenzen. Hoogstwaarschijnlijk was dus de grens tusschen 
Mosago en Toxandrla wel dezelfde als de latere westgrens van de 
stad Grave en het Land van Cuyk en de baronie van Boxmeer, zooals 
die geteekend Is op Krt. 112. En zuidelijker zal ze wel de oude oost
grens van de Meierij van 's-Hertogenbosch tot en met Budel, de hui
dige provinciale grens, gevolgd hebben. 

Deze gouwen hadden echter niét de beteekenis van politieke een
heden en hadden in oorsprong geen enkelen vorm van onafhankelijk
heid of immuniteit. Het Karollngsche rijk was uitsluitend voor het 
plaatselijk bestuur In gouwen verdeeld en de gouwgraven die aan het 
hoofd stonden waren enkel ambtenaren die voor de rechtspraak, 
het innen der belastingen en het oproepen en aanvoeren van den 
heirban moesten zorgen. Uit politiek oogpunt en als verkeersllmlet 
had deze gouwgrens dus weinig te beteekenen. Maar volledigheids
halve vermelden wij ze toch wanneer er samenval met dlalectgren-
zen Is. 

Langzamerhand, en toch ook weer vrij spoedig, heeft de Frankische 
gouwstaat zich ontbonden In een f e o d a a l s y s t e e m . Maar over 
de eeuwen die volgen op den vroeg - Karollngschen tijd, hangt voor 
N. Br. een dichte mist en wanneer In de 13e eeuw de nevels optrekken, 
zien wij, dat bijna heel N.Br. aan den hertog van Brabant behoort 
(cfr. § 274), maar de gebieden die wij hier behandelen nog niet. 

Vanaf den tijd waarvan we gegevens hebben over de feodale toe
standen In dit noordoostelijk gedeelte van N. Brabant tot aan het eind 
van de feodalltelt in de Fransche revolutie is het gebied waar thans 
het Cu gesproken wordt verbrokkeld geweest. 

De Stad Grave en het Land (later : de Baronie) van Cuyk zijn 
zoover als wij kunnen nagaan steeds met elkaar verbonden geweest ; 
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doch de heer bezat Grave als allodium en het Land van Cuyk als 
rechtstreeksch keizerlijk leen. In de veertiende eeuw kwam er een 
einde aan de zelfstandigheid : in 1323 verkocht de heer zijn allodium 
Grave aan den hertog van Brabant van wien hij het in leen terug
ontving en na een internen strijd werd ook het Land van Cuyk in 
1353 een Brabantsch achterleen. Het gebied bleef met eenige schom
melingen •) leengoed van Brabant tot den tachtig jar igen oorlog. Vanaf 
dien tijd werden de Staten-Generaal leenheer, maar het bleef een 
aparte heerlijkheid. 

Parallel met deze geschiedenis loopt die van de Baronie van Box
meer (die het Land van Cuyk in een Opper- en een Nederambt 
verdeelt). Dit gebied was tot 1367 een zelfstandige heerlijkheid, werd 
toen leenroerig aan Brabant, maar bleef na den tachtig Jarigen oorlog 
los van onze Republiek. 

Oeffelt, gelegen tusschen Beugen en Cuyk, heeft oorspronkelijk 
(zelfs nog rond 1300) bij het Land van Cuyk behoord, maar is later 
aan Gelder en sinds 17 Sept. 1446 bij Cleef gekomen. Het was dus door 
geen enkelen staatkundigen band met de Nederlanden verbonden. 

Voorts bleven de politieke toestanden voor deze drie gebieden tot 
aan den Franschen tijd ongewijzigd en eveneens de grenzen, die wij op 
Krt. 112 hebben aangegeven. Alles bijeen zien wij dus dat al deze 
gebieden vanaf het begin tot het uiterste einde van den feodalen tijd 
politiek van de westelijk er aan grenzende heerlijkheden Ravenstein 
en Gemert afgescheiden zijn geweest en dat de band met de Meierij, 
als r e c h t s t r e e k s c h bezit van Brabant en later van de Staten-
Generaal, uit den aard der zaak los was. 

Vergelijking van Krt. 111 en 112 bewijst dus dat de taalgrens hier 
nauwkeurig met de alleroudste feodale grens, ja zelfs met de oude 
gouwgrens samenvalt. 

§ 255. Zelden is het bewijs zóó dringend als hier dat de politieke 
grens n a u w k e u r i g het verloop van de taalgrens bepaald heeft. 
Weliswaar bleek uit § 253 dat ook de aardrijkskundige gesteldheid (de 
Peel) voor het zuidelijk gedeelte aansprakelijk kan zijn, doch in het 
noordelijk gedeelte is er geen natuurlijke grens die de taalgrens ver
klaart. Maar nu valt op de kaarten 15, 16, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 33, 61, 69 
in dat noordelijk deel de politieke grens precies met de isoglosse samen 
(en op vele andere bijna !). Het sterkst-bewijzend is wel de toestand in 
Velp: Grave, behoorende bij het oude Land van Cuyk, dlphtongeert oude 
ü en I niet, Velp, op slechts een kwartier afstands, maar gelegen in het 
Land van Ravenstein, dlphtongeert wel. In deze omgeving zie ik geen 
anderen differentiëerenden factor dan de staatkundige grens. 

1) Bijv. ie het tegen het einde der 14e eeuw Geldersch geworden en dat ongeveer een eeuw 
gebleven. 
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§ 256. V o l k s k u n d e . 
Met de taalgrens komen hier ook ethnologische grenzen overeen. 
Io De grens van het er thans vrijwel uitgestorven nedersaksisch huis-

type, die alleen de stad Grave buitensluit 'J. 
2" In het Cu is het „veurbuuka" als onheilspellend voorteeken be

kend, een elders in N.Br. niet levende voorstelling2). Veurbuuka — ook 
wel : vurbuuka, vurbuuk, vurgabuuka, vurbuugal, veurbuksal, enz. — 
werd n.l. opgegeven voor : Mill, Wanrooi, Beers, Vortum, Esscharen, 
Oploo, Haps, Boxmeer, Langenboom, St.-Antonis, Gassel3) en ook te 
Herpen *) en Reek. 

3° Eveneens vindt men In N. Br. „dwaaslicht" *) voor dwaallicht al
leen in Cu : Mill, Esscharen, Langenboom, Beugen, Oploo, Beers en ook 
in het aangrenzende Reek. 

4° Cu kent de (Saks.) paaschvuren ; de rest van N. Br. niet. Cfr. 
Roukens Krt. 45 en p. 222. 

§ 257. Het dialect van het s t a d j e G r a v e wijkt soms op z'n 
eentje van de rest van het Cu af. Cfr. W. Jacob Grave 23 ; cfr. A. Weij-
nen E. V. Vul 193 (voor stier heeft Cu + Reek : var, doch Grave : stier), 
cfr. Krt. 27 moeten, Krt. 73 hield en Krt. 104 schort (bij deze laatste 
twee wijkt ook het zuiden van Cu weer af). Zoo zijn in Grave voor 
wgerm ï en ü ook reeds volop gediphtongeerde vormen in gebruik. 

§ 258. Eens en voor al memoreer ik hier het bekende verschijnsel 
— waarvan het ons trouwens zou verbazen als het in N.Br. niet voor
kwam — dat het dialect van steden en oude stadjes het karakter van 
het omliggende-plattelandsdialect min of meer verloren heeft. De oor
zaak hiervan is niet ver te zoeken : als oude markt-, vesting-, garnizoen
en (soms) hoofdsteden hebben zij veel meer de vreemde invloeden 
ondergaan dan het omringende platteland. Immers in de steden en 
stadjes wonen menschen van hoogere beschaving, en langzamerhand 
dringt de taal van artsen, leeraren, kantoorbedienden en allerlei amb
tenaren, (en eventueel: de garnizoenssoldaten), die trouwens ook 
grootendeels van elders komen, in de lagere kringen door. Afgezien van 
het feit dat de woordenschat reeds door het groóte verschil in levens
gebieden sterk moet afwijken. 

Den Bosch, de hoofdstad van de Meierij, spreekt een dialect dat wij 
al niet meer tot het Oostbrabantsch rekenen. Cfr. Krt. 111. Personen 
die het oude Eindhovensch nog spreken zijn uitzonderingen geworden. 
En zoo hebben ook Megen, Ravenstein, Heusden, Woudrichem, Breda en 
Bergen op Zoom een dialect dat sterk den invloed der beschaving onder
gaan heeft — maar onder de mindere volksklassen leeft er toch nog 

1) Cfr. W. PeBzIer Das AltsSehsieche Bauernhaus in seiner geoRraphiechen VerbreitunR Braunsch
weig 1906 ; J. Schrijnen. Ned. Volksk. I. 87, 38 II 38, 347. 

2) Etymologie : voorbode-tje of verwant met mnl. boekijn = teeken, voorteeken ? (ik veronderstel 
het laatste). Bedoeld zijn de voorteekenen van een naderenden dood. Cfr. J. Schrijnen Ned. Volksk. I 288. 

3) Voor het Land van Cuyk vermeld in Nav. X 89. 
4) Verder vurgabui en vurbuia : Rosmalen, Asten. 
5) Cfr. gedwee (onheilspellend voorteeken) : Mill. 
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altijd een taaltje, dat getrouwer bij dat van de landelijke omgeving aan
sluit. 

Voor Tilburg en Eindhoven is er nog een aparte oorzaak die de af
wijkingen van de omgeving bracht. Onder deze gemeenten zijn immers 
verschillende vroeger afzonderlijk-staande dorpen vereenigd, zoodat 
daar verschillende autochtone dialecten moesten samensmelten en er 
vanzelf nivelleering optrad. En dit proces wordt er nu door den enormen 
vreemdelingentoevloed ') van voor enkele jaren onverbiddelijk voort
gezet. 

§ 259. Verder is het reeds overbekend hoe de steden als centra 
van verkeer ook invloed kunnen uitoefenen op de omgevende dialecten. 
En met dat doel wijs ik ook op enkele van onze kaarten. 

s c h i n a n l a u t . Cfr. Krt. 36. Eindhoven (dit heeft zelfs een 
volledige breuk bewerkt), Den Bosch, Tilburg, k o n . Cfr. Krt. 81. Breda, 
s c h o r t . Cfr. Krt. 104. Den Bosch, Breda, s t r o o i e n . Cfr. Krt. 36. 
Eindhoven, n e u s d o e k . Cfr. Krt. 97. Breda, Den Bosch, h ij g i n g . 
Cfr. Krt. 27. Eindhoven, b r o e k . Cfr. Krt. 6. Den Bosch, Tilburg, t o t . 
Cfr. Krt. 78. Den Bosch, Breda. w e r d . Cfr. Krt. 69. Eindhoven, Tilburg, 
Den Bosch, Boxtel. 

Dat Grave, Megen, Heusden en Ravenstein zoo weinig invloed op het 
dialect van hun omgeving uitoefenden, behoeft ook al weer niet te ver
wonderen. Het bleven immers kleine marktplaats jes waarheen geen han
delswegen convergeerden, zonder achterland, omdat zich vlak er achter 
groóte heiden uitstrekten en er geen waterwegen het binnenland in
liepen. 

§ 260. Tot nog toe werd het Cuyksch een menging van Saksisch 
en Frankisch genoemd. Wij kunnen deze opinie niet deelen. H e t 
C u y k s c h is o η-S a k s i s c h e n s l e c h t s e e n m e n g i n g v a n 
R i p u a r i s c h e n B r a b a n t s ch. Het is on-saksisch want het heeft 
het participium prefix ga- en het mist de sonantische η in de flectie-
uitgangen en de eenvormigheid in de meervoudsvormen van het werk
woord. On-saksisch is verder zijn ultgangloos meervoud en de overgang 
van intervoc. d in j . Ook allerlei in Cu (en soms ook elders in N.Br.) 
voorkomende verschijnselen welke aanvankelijk Saksisch leken — en 
meermalen ook zoo werden uitgelegd — blijken eveneens Limburgsch of 
Z.-Ned. te гЦп. ВЦ . 

het niet-diphtongeeren van wgerm. I en û is Saksisch èn Limb. 
het niet-vocaliseeren van -alt, -aid is Saksisch èn Roermondsch 

(O.T. ПГ 307, Emonds 48). 
de rekking van oude ä in open silben tot aa is Saksisch maar ook 

Limburgsch- Cfr. § 289. 
duk2) i.p.v. dik komt voor in Gelderland, Bommelerwaard, Tieler-

1) Evenals in Helmond. Eindhoven telde bijv. In 1860: 11278, 1 Jen. U20J(na de annexatie) : 45624, 
1 Jan. 1931: 94731 Inwoners, thans al over de 100.000. 

2) Ctr Hoevtfft ; Navorecher X 146 ; De Jager. Areh. v. Ned. Taalk. III 82-95. 
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waard, Neder-Betuwe, Overljsel, Groningen, maar ook in Maastricht, 
Heerlen (11), tusschen Roermond en Weert1), West-Vlaanderen. 

tuuto2) i.p.v. kippen (Haps, Boxmeer) : Gelderland, Groningen, 
Drente, Deventer, Overljsel, Lijmers, Over-Betuwe, Roermond-Weert. 

g in plaats van w is Oostned. èn Limburgsch. Cfr. § 56. 
schoer ( = bui, voorkomend in Cu, Zeeland, Uden) ^ is volgens 

Verdam Uit de Gesch. 50 Saksisch, maar komt ook voor : Heerlen (sjoel), 
Sittard (id.), Valkenburg (id.), Aken (sjoor), Maastricht (sjor). 

schink (=ham, echt Cuyksch woord; volgens mijn mat. : Gassel, 
Haps, Boxmeer, St.-Antonis ; niet : Gemert, Reek, Boekei, Zeeland, 
Uden, Asten) is Saksisch doch ook Limburgsch (bijv. Maastricht). 

stôôt (poosje), voorkomend in Cu en Ml (oosten), is bekend in de 
Saks. gebieden en in Z.-Ned. (o.a. Haspengouw). Cfr. O. T. II 220. 

schans (mutserd), voorkomend in Cu (Navorscher X 1860, 89), is 
bekend in Groningen (schinsken : takkenbossenmaken E.V. VII 8), 
Nederbetuwe doch ook in Limburg (bijv. Meljel). 

schortal voor schort, gespal voor gesp ; dit -al-suffix is Saksisch. Cfr. 
Geldersch-Overijselsch gespal, schortaldoek, raspai (rasp) ; Deven-
tersch gespal, gepsal, maar ook Limburgsch want in Heerlen (Jongeneel 
13) worden verschillende dergelijke -al-substantiva gebruikt en in Belg. 
Limburg rupsal = rups (O. Τ. Π 301). Ook in „De Wreef in de Nederland-
sche Dialecten, kaart No. 1 van de Dialectencommissie der Koninklijke 
Akademie van Wetenschappen" wordt gesproken van het „typisch-Lim-
burgsch achtervoegsel -el" (aldaar ook voorbeelden). 

Uiterst zeldzaam zijn de verschijnselen die in N.Br. uitsluitend in 
of ook buiten het Cu voorkomen en verder alleen bekend zijn uit „Sak
sische" dialecten of daaraan grenzende gebieden. Maar bovendien be
wijzen ze voor het Saksisch karakter van Cu zoo weinig Io omdat het 
slechts losse woorden zijn, 2° omdat hun Isoglossen nogal verschillen. 

ulk, ulling, ilk (bunzing). Cfr. § 195. Ook in N.- en M.-Limburg tot 
Beesel bij Roermond, Land van Nijmegen, Overbetuwe (ged.), Twente, 
Overljsel, Deventer, Tilligte, Drente, Enschede (О. Т. ΠΙ 348 vlgg.). 
Roukens 376 vlgg. noemt ulling wel oost-Noord-Ned. maar verder hoog-
of middelduitsch. 

bouwen (ploegen). Cfr. § 224. Ned.-Bet., Bommelerw., Dev., Drente, 
Tilligte, Geld.-Ov. 

deel (dorschvloer). Cfr. § 197. Geld.-Ov., Deventer, Drente, Veenkolon., 
Bommelerw., N.W.-Veluwe. 

bouw (oogst). Cfr. § 220. Drente, Elten-Bergh (bouwt), os. (bewod, 
beo), of ri. (bê), mnd. <). 

krang (het binnenste buiten) is bekend in Gassel en Boxmeer en 
verder alleen Geld.-Ov. en Elten-Bergh (averechts). 

Alles bijeen kunnen deze magere feiten bezwaarlijk het bewijs vor-

1) O. V. II 214. 2) OJU O. V. I 22», 92. 
S) Ook bij Hoeufft doch oiet in Asten. Eigen mat. + Nav. IX β1-β3 ; O. V. 1 228. 
4) Cfr. Ы. Heyne Dae deutsche Nahrnngiwesen Leipzig KOS, 48. 

200 



men dat er in het . Cu een Saksisch bestanddeel aanwezig is. Het 
feit immers dat Grave en Cuyk een tijd lang aan Gelder behoord heb
ben kan mét de aardrijkskundige ligging reeds veel als cultureelen en 
socialen invloed verklaren. 

§ 261. Uit al deze gegevens blijkt verder wel een sterke Ripuarl-
sche Inslag. (Denk ook bijv. aan zijn uitgangloos meervoud en losse 
woorden als steevals voor laarzen, dat men aantreft St. Antonie, Box
meer, doch ook Heerlen en Valkenburg). Dit Ripuarische is natuurlijk 
door zijn verren afstand van het Ripuarisch centrum reeds ver vervaagd. 

Begrijpelijkerwijze is juist in het z u i d e n v a n Cu de aansluiting 
ЬЦ Limburg het sterkst. Zie bijv. bij karnemelk (Cfr. § 205) en ader 
(Cfr. Schrijnen Isogl. Ramisch Krt. 11). Zoo hebben ook Sambeek, Slnt-
Antonis, Vortum en Maashees de merge ter grootte van 28 roej of are, 
in aansluiting bij Wellerlooij en Venraij, waar de grootte wisselt tusschen 
28 en ± 32 are, en het gebied verderop in Limburg (Maasbracht, Roggel, 
Beesel, Baarlo, Horst, Maasbree en Velden"), waar de grootte ± 32 roej of 
are is. Meer noordelijk in Cu is de merge aanzienlijk grooter. Cfr. § 325. 

Voor het verschil tusschen noordelijk en zuidelijk Cu denke men ook 
aan de oude staatkundige indeeling in Opper- en Neder-Ambt. 

§ 262. Tenslotte nog enkele duidelijke bewijzen hoe het verkeer 
op de groóte rivieren vooral in het noorden van Cu de dialectverschijn
selen weggevaagd heeft : immers sommige verschijnselen die zoowel in 
de noordoostelijke provinciën als in Limburg terugkeeren zijn alleen in 
zuidelijk Cu bekend. 

g In plaats van w in wieden en woensdag. Cfr. § 56. 
lucht i.p.v. lantaren. Cfr. § 211. Voorts bekend : Gelderland-Overijsel, 

Kampen en Neeritter, Eijs-Wittern, Slttard, Valkenburg, N. O. 
Luiksch (11). 

w-looze vormen van sneeuwen. Cfr. § 57. Ook bekend : Geld.-Ov., 
Kampen en Heerlen, Maastricht, Tongeren, Hasselt. 

§ 263. K a r a k t e r . Het Cuyksch is dus, zooals wij reeds zeiden, 
een menging van Brabantsch en Ripuarisch, voorzien van een zwak 
Saksisch (of eerder nog : Geldersch) vernisje, terwijl het rivierverkeer 
vooral in het Noorden de dialectverschijnselen verdreven heeft. 

§ 264. Het W e s t h o e k s c h is het dialect van Willemstad, 
Klundert, Fijnaart, Heiningen en Dinteloord. 

K e n m e r k e n . 
het pers. vnw. 2e ps. enkv. Ie nv. Is Ja, jij (ook enclitisch ЬЦ inversie). 

Cfr. § 144. 
het diminutiefsuffix heeft er in veel meer gevallen een j dan in de 

rest van N. Br. Cfr. § 142. 
ik doe(t) tegenover ik doej, doen, in de rest van W.N.Br. Cfr. § 157. 
Voor de vele gevallen waarin het mèt een oostelUk егЬЦ aansluitende 

strook van W. N. Br. afw4kt, cfr. § 313. 
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§ 265. F o l k l o r i s t i s c h e p a r a l l e l l e n . 
Terwijl in heel W. N. Br. en ook in W de katholieke vrouwen de West-

Brab. muts dragen die beschreven zal worden in § 281, en de protestant-
sche vrouwen in noordwestelijk N. Br. een neepjesmuts, dragen e n k e l e 
protestantsche vrouwen in W (behalve Klundert) en het aangrenzende 
Kruisland en Nieuw-Vosmeer de k e u v e l 1 ) . Deze keuvel is een bepaald 
soort muts die om het voorhoofd sluit, over de ooren en schouders tot 
ongeveer halverwege den rug daalt en van gouden Ijzers voorzien is. Zij 
wordt nauwkeurig beschreven in A. Opprel Het dialect van Oud-Beier-
land 64. 

Deze muts moet vanover het water zijn binnengevoerd. Johan 
Winkler en Schuiling2) noemen haar Zeeuwsch-Overmaasch. Men vindt 
ze bijv. op Overflakkee3) en in Oud-Beierland'). 

Ook In den woningbouw draagt W een apart karakter en ook weer 
onder invloed van Holland. Immers het Friesche type (met aparte 
schuur en woning) komt volgens J. Gallée Het boerenhuis in Ned. 
(1908) 19-20 voor „in Noord-Brabant in de oude gouw Stria, d.i. het land 
bewesten eener lijn, die ongeveer van Steenbergen over Zevenbergen 
naar den Blesbosch loopt" en blijkens de bijgevoegde kaart Lage-Zwa-
luwe, Moerdijk, Leur, Oudenbosch en Halsteren reeds uitschakelt. 

Op f o l k l o r i s t i s c h gebied is er dus v e r w a n t s c h a p m e t 
H o l l a n d . 

§ 266. Een van de oorzaken dat het dialect van W zoo sterk af
wijkt van de N.Br. tongvallen is zeker de o v e r s t r o o m i n g v a n 
d e n S i n t - E l i s a b e t h s v l o e d , 18 Nov. 1421. Gelijk in § 319 nog be
wezen zal worden, hebben die overstroomingen in de Landen van Heus-
den en Altena en de Langstraat slechts een tijdelijk karakter gedragen, 
zoodat daar van discontinuïteit in de bevolking wel geen sprake is. 

Maar wel heeft deze watervloed den westhoek ten westen van Zeven
bergen weer in een onbewoonde streek veranderd en daar is de herin-
dijking pas veel later geschied, zoodat er vreemd volk kon komen (trou
wens Willemstad, het tegenwoordige Fij naart en Dinteloord hebben ook 
vóór den St.-EHisabethsvloed niet bestaan). De bedijking van Klundert, 
als Niervaart al vernoemd in 1290 en 1297, bleef by den St. Elisabeths-
vloed zelf wel bestaan, maar werd toch eenige jaren later overstroomd. 
Pas in 1544 werd er herdijkt op den „hoogen cluynder" of „cloender" ' ). 
Willemstad, waar te voren alleen enkele slikplaten gelegen hadden, is 
pas in 1564 bedijkt, Fij naart pas in 1549, Ruigenhil in 1565. Heiningen 
in 1580 *) en Dinteloord pas in het begin van de 17e eeuw. Natuurlijk 
zeggen deze feiten op zich nog heel weinig. Maar omdat Willemstad, 
Dinteloord en Klundert7) in de dagen van de (her)bedijking bezit van de 
Oranjes waren is het niet erg waarschijnlijk dat er zich veel (katholieke) 

1) Cfr. Schuiling Nederland 5e dr. 616. 2) IMd. 516. 8) Ibid. 515. 4) Opprel 64. 
5) Cfr. A. Beekman De geweiten van N. en Z. Ned. In 1S00 2e dr. 46. 
6) Moded. pnit. Juten. 7) Klundert kwam al aan de Polanene In het midden van de 14e eeuw. 

O. Juten Taxandria 24 (1017) 2β vlgg. 
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Noord-Brabanters gevestigd hebben en dit verklaart veel. Pastoor G. 
Juten verzekerde mij dat er veel Zeeuwsche en Dordtsche families zijn 
komen wonen. 

Het verdient vervolgens de aandacht dat de taalgrens tusschen West-
hoeksch en West-Noordbrabantsch precies samenvalt met de g o d δ
α i e η s t g r e η s. In al de plaatsen van W is de meerderheid protestant 
(volgens de uitkomsten van de volkstelling van 1909), in de rest van 
N. Br. bewesten de Donge katholiek. Het W is nu dàt gebied waar en de 
St.-Elisabethsvloed de bewoning langen tijd onmogelijk gemaakt heelt 
èn de bevolking overwegend protestantsch is. Daar is de Hollandsche in
vloed dus het sterkst waarneembaar. Vandaar dat minder Hollandsch 
dan W zijn (omdat een dier „condities" ontbreekt) : 

Io de noordelijke deelen van Midden-N. Brabant beoosten de Donge, 
want al zijn die grootendeels overwegend protestantsch (cfr. § 320), de 
St.-Elisabethsvloed heeft er (cfr. § 319) weinig verwoestingen aangericht. 

Τ andere noordelijke stukken in W. N. Br. die wel langen tijd na 1421 
onder water gestaan hebben maar in meerderheid katholiek zijn — 
wschl. mede omdat ze bijna alle steeds Brabantsch geweest zijn — bijv. 
Nieuw-Vosmeer ·), Stampersgat2), Standdaarbuiten3). 

3° Hooge-Zwaluwe dat spoedig na den St.-Elisabethsvloed „weder 
boven gekomen" en Lage-Zwaluwe dat „kort daarna weder droogge-
maakt" is. (Van der Aa ΧΠΙ 391, 394) en Zevenbergen, dat, nooit geheel 
ondergestroomd, tot 1648 aan katholieke beeren behoord heeft. 

Het gebied waar beide condities echter vervuld zijn werd het W. Oor
zaak van zijn afwijking moet dus zijn : de na den St.-Elisabethsvloed op
tredende H o l l a n d s c h e bevolkings- en niet alleen cultuur-penetratie. 

§ 267. K a r a k t e r v a n h e t W e s t h o e k s c h d i a l e c t . 
Het W vertoont verschillende B r a b a n t s c h e en verschillende 

H o l l a n d s c h e trekken. Het is lastig uit te maken welk element het 
sterkst is. Eterstens omdat de Hollandsche dialecten nog zoo weinig be
studeerd zijn. Tweedens is het Zuidhollandsch ook weer lang niet een
vormig, zoodat eerst precies zou moeten worden bepaald, met welk Hol
landsch dialect de overeenkomsten aanwezig zijn. Dit laatste is nog niet 
gebeurd. 

§ 268. Absoluut on-Brabantsch Is het veelvuldig voorkomen van 
j-vormen en het verdwijnen van de к in de diminutiva. Het Hollandsche 
karakter van dit verschijnsel blijkt wel uit de taalgeographle van het 
suffix. Zie bijv. : het Oud-Beierlandsch : nergens meer een k, chie of 
achie alleen na vocaal, dlphtong of w, en 1, nT r, m met voorafgaande 
korte vocaal (Opprel 31-32) ; Westvoornsch : alleen ja, tja, pja (Van 
Weel 56) ; Zuidoosthollandsch (Van Ginneken Handboek 1= 94) ; 

1) Pas in 1567 weer aan de indilking begonnen. BL Geertr. br. 19S6 165 ylgg. 
2) Nieuw-Gastel ie pas ingedijkt in 1550 (meded. past. Juten). 
8) Pas in 1525 weer ingepolderd (meded. past. Juten). 
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ook in de dialectteksten van Bodengaafsch-Zwammerdamsch en Krim-
pensch (ibid. 98-Ш1) wordt in de diminutiva nergens een к gevonden. 
Cfr. Pée Dialectg. Diminutiva Krt. 3. Cfr. Heeroma Krt. 28. Cfr. § 142. 

Verder het zoo goed als geheel ontbreken van de vocaalverkorting, 
zelfs in de vormleer. Cfr. § 128 vlgg. 

Voorts het ontbreken van -da als inversievorm van het pers. vnw. 2e 
ps. enkv., en het optreden van den J-vorm in het pers. vnw. 2e pers. enkv. 
Die J-vormen zijn Hollandsch. Dit bewijst het dialect van Oud-Beierland 
(Opprel 34), Krimpen aan de Ussel (Van Ginneken Handb. I 2 100), 
Schiedam (ibid. 96, 97), Bodegraven-Zwammerdam (ibid. 98). 

Ook de t in de Ie ps. enk. o.t.t. van sommige ww. (als ik gaot) is 
Hollandsch. Cfr. § 157. 

Zie verder § 313. 
De hier vermelde gevallen zijn van buitengewoon groóte waarde om 

het dialect te typeeren. Immers bedoelde vormen zijn uiterst-frequent 
en niet zelden speelt er het gevoel een voorname rol. 

§ 269. Toch zijn er enkele gevallen (en zelfs heel voorname) waar
in W niet Hollandsch maar Brabantsch schijnt. 

De wgerm. à klinkt er evenals in heel N. Br. ao-kleurig, terwijl Z.
Holland (althans het grootste deel van het zuiden en oosten) palatale 
vocaal heeft. Cfr. J. Te Winkel Nnl. tongv. I passim. 

W spreekt evenals W. N. Br. de h in anlaut niet uit. Dit in tegenstel
ling met heel Zuid-Oost-Holland. Cfr. J. van Ginneken O. Τ. I 381. 

W heeft by oude u, gevolgd door geminaat + umlautsfactor, géén 
ontronding. Dit in overeenstemming met héél N. Br.. In zuidelijk en 
noord-westelijk Zuid-Holland komt deze echter sporadisch voor. Cfr. J. 
van Ginneken O. T. I 149 ; Heeroma krt. 24. 

Al heeft W wel zoo goed als geen k's in de verkleinwoorden, het echt-
Hollandsche -Ie ·) ontbreekt er ook absoluut. 

In de verkleinwoorden is in Holland к zelden bewaard (cfr. § 268) 
maar W kent het nog volgens sommige regels. Cfr. § 142. 

zei i.p.v. zal (Ie ps. enkv. o.t.t. van zullen) is in bijna heel N.- en 
Z.-Holland tot aan Hollandsch Diep en Haringvliet bekend (cfr. A. Op
prel Inleiding ; Heeroma Krt 22) maar ontbreekt in W. 

§ 270. De W. N. Br. d i a l e c t e n zijn de dialecten die, globaal 
genomen, ten westen van de Donge (voor W cfr. § 247), de O.N.Br, 
dialecten die, welke ten oosten van de Donge (voor Cu en Bu cfr. § 247), 
de M.N.Br, d i a l e c t e n (die eigenlijk ook tot de oostelijke moeten 
gerekend worden) die, welke tusschen Donge, Reuzel, Maas, Nieuwe 
Merwede gesproken worden. 

De W. N. Br. dialecten k a r a k t e r i s e e r e n zich tegenover de O. N. 
Br. door : 

1) In de 18 door Heeroma systematiach onderzochte dorpen was -ie in het diminutief alleen onbe
kend in : Wierinçen, Katwijk aan Zee en Scheveningen. Oud-Beierland en het dialect van H. de Man 
kennen ie. 
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het veel zeldzamer optreden van umlautsvormen. Cfr. Hfdst. II 
en Krt. 48. Speciaal Is de umlautsisoglosse van wgerm. au de grens tus-
schen В en Τ + Η. Cfr. Krt. 48. 

het veel minder voorkomen van vocaal-verkortingen" als bedoeld in 
Hfdst. ΙΠ. Cfr. Krt. 61. 

(Opm. ВЦ deze beide verschijnselen toont zich duidelijk een oostelijke 
en een westelijke kern met daartusschen het overgangsgebied.) 

het veel meer rekken van korte vocaal vòòr r + dentaal (behalve rr). 
Cfr. § 128, 129. 

het uitvallen van г in de verbinding rst. Cfr. § 76. 
Voorts loopen er nog tallooze Isoglossen midden door N.Br. in de 

richting noord-zuid1), die dus alle een oostelijk van een westelijk deel 
afscheiden. Wij noemden hier slechts deze vier groepen omdat zij een 
min of meer duidelijk stempel op de phonologische en morphonologische 
systemen van oost en west drukken. 

§ 271. De tegenstelling tusschen Oost- en West-Noord-Brabant op 
taalkundig gebied vindt prachtige parallellen op het punt van a a r d -
r l j k s k u n d i g e g e s t e l d h e i d , p r a e h i s t o r l e , p o l i t i e k e 
g e s c h i e d e n i s , k e r k e l i j k e g e s c h i e d e n i s , k u n s t u i t i n 
g e n , e c o n o m i e , r e c h t s i n s t e l l i n g e n , p s y c h o l o g i e , 
v o l k s k u n d e . 

§ 272. A a r d r i j k s k u n d i g e g e s t e l d h e i d . 
N.Br. valt uiteen in twee groóte afwateringsgebieden, een oostelijk 

dat af watert op de Maas en een westelijk dat af watert op het Hollandsch 
Diep en de Zeeuwsche stroomen. De waterscheiding staat aangegeven 
op Krt. 112 *). Erg veel overeenkomst van deze waterscheiding met de 
Isoglossen tusschen O.- en W. N.Br. is er niet. Later zal nog op een 
nauwkeuriger samenval van een centraal-O. N. Br. dialect en het stroom-
stelsel van Dommel en Aa gewezen worden. Cfr. § 330. 

Voor zoover er dus overeenstemming is kan deze natuurlijk niet toe
vallig zijn maar moet zij via den mensch zijn tot stand gebracht. Welnu, 
de O. N. Br. dialecteenheid wordt door het samenhangend stroomenstelsel 
goed ondersteund. Immers al deze kleine riviertjes die ten slotte ЬЦ Den 
Bosch bijeenkomen, konden als verkeerswegen dienen en onderhielden 
den band 3 ) . Bovendien ligt door de afwatering van heel dit oostelijk 
gebied op de Maas het contact met Z.-Limburg, het heele Belgische 
Maas- en het Rijngebied voor de hand, terwijl Antwerpsche invloed via 
de Schelde gemakkelijker in het westelijk stroompjesstelsel kon binnen
dringen. 

Zeker een veel sterker verkeersscheiding is het heidelandschap dat als 

1) Omdat er zoo enorm veel van deze ieogloeeen zijn. zien wij hier van een opsomming af. 
2) Aangegeven naar Beekman Ned. als polderland. Putte watert over België naar de Srhelde af, 

Reusel langs Nethe en Rupel eveneens. 
3) De kroniekschrijvers betuigen inderdaad dat de riviertjes van de Meierij bevaren werden. En dit 

ging natuurlijk naar Den Bosch. Van Velthoven 52. 
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hoekpunten heeft Waalwijk, Vlijmen en Tilburg en dat zijn voortzetting 
vindt In de helden tusschen Tilburg en Breda. Volop samenval met 
Isoglossen ! 

§ 273. Of er I n p r a e h l s t o r l s c h e tijden reeds een tegenstel
ling tusschen O.- en W. N. Br. bestaan heeft is lastig te achterhalen. W. 
Willems, Urnenvelden, beweert uitdrukkelijk dat In de vòòr-Romelnsche 
tijden W. N. Br. (en niet O. N. Br.) zuiver Nd.-Fransch-Belgische invloe
den vertoont (pag. 3), en dat de urnentypen ten westen van de Donge 
(scherp geprofileerde trechterhalsurnen en voetbekers) totaal afwijken 
van die van de rest van O.N.Br, (p. 78, 88). 

Ook vòòr hem had Holwerda reeds op een verschil tusschen Oost- en 
West-N. Br. gewezen : „De aard van de vondsten ' ) deed Holwerda beslui-
„ten tot een indeeling van Noord-Brabant In twee gebieden : een Ooste-
„lljk deel, in hoofdzaak de Meierij omvattend, met de oudere vòòr-Ro-
„meinsche urnenvelden, en een Westelijk deel met een sterken La-Tène 
„inslag. De breede rug bewesten Tilburg zou dan de scheiding hebben 
„gevormd." (Van Velthoven 39). 

Een gedeelte der verschillen tusschen O.- en W. N. Br. zal misschien 
wel aan den „beruchten" Thoringlërstocht toe te schrijven zijn. Er is n.l. 
volgens Gregorius van Tours rond 300 een stam van Thüringers naar de 
Veluwe getrokken en van daaruit verder naar Oost- en Zuid- doch niet 
naar West-Noord-Brabant. In dat O.- en Z. Br. hebben zij het rijk Tho-
ringia met de hoofdstad Dispargum (Diest of Duisburg bij Brussel) ge
sticht. Cfr. J. van Ginneken O. Τ. Π 4 vlgg. Maar al voor deze Thorin-
giërs, en ook daarna, zouden er volgens Van Ginneken O. Τ. Π 11 vlgg. 
door W. N. Br. Saksen getrokken zijn en door O. N. Br. Warnen en 
Angelen, waarbij zich allicht ook Friezen hebben aangesloten. Een 
eerste bewijs hiervoor leveren misschien O.- en M.N.Br, plaatsnamen 
als Engelen, Wernhout, Berllcum, Den Engel. Eten tweede : de bekende 
koningsnamen der Warnen en Angelen die In het tweede lid gisil en 
gislus maar ook glsclus hebben, terwijl de mnl. scl-verbinding juist 
vooral in Saks. streken en O. N. Br. voorkomt. Cfr. J. van Ginneken ibid. 
En tenslotte de eigenaardige benaming van de „lex Angliorum et Weri-
norum hoc est Thoringorum" die bewijst dat deze drie volkeren samen
gewoond moeten hebben, wat dan in Gelderland of (O.) Brabant moge
lijk geweest is. 

Het bestaan van de „Acht Zaligheden" ten westen van Eindhoven 
wijst er op, dat de Sallsche Franken niet alleen door W. N. Br. maar ook 
door het zuidwesten van de Meierij getrokken zijn. Cfr. § 285 vlgg. 

§ 274. P o l i t i e k e g e s c h i e d e n i s . 
De oudste bewijzen van een aparte historische ontwikkeling in Oost 

en West treft men aan in den tijd van de Frankische g o u w e n , 

1) sell, praehlstorlsobe. 
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waarover reeds sprake was in § 254. Een klein stuk van het noord
oosten behoorde tot de gouw Masago (cfr. § 254), in het noorden be
hoorden er nog enkele stukken tot Merweda en Teisterbant, maar ver
der behoorde heel N. Br. tot de gouw Toxandria, die noordelijk tot 
aan den (vroegeren) loop van de Maas reikte. 

Nu kunnen wij evenwel volgens Piots1) systeem groóte en kleine 
gouwen onderscheiden en dan heeft er in W. N. Br. als deel van de gouw 
Toxandria een kleiner Stria of Strijen gelegen. Deze — zoo men wil : 
„kleine" — gouw Strijen bestond uit Zuid-Beierland en nog enkele Z.-
Hollandsche eilanden en het westelijk deel van N. Brabant. Haar gebied 
komt hoogstwaarschijnlijk overeen met dat van de latere heerlijk
heden Niervaart, Zevenbergen, Baronie van Breda, Marklezaat van 
Bergen-op-Zoom en de latere heerlijkheden Strijen en Putten. Haar 
westgrens is slecht te bepalen maar het is waarschijnlijk dat zij tot de 
huidige (tevens historische) grens van Zeeland gereikt heeft. Ten zui
den lag de gouw Rien. 

Haar oostgrens, die ons momenteel meer interesseert, is al evenmin 
bekend, doch volgens de gewone redeneering is zij wschl. nauwkeurig 
behouden in de oostgrens van het latere Land van Breda (waarover 
aanstonds). Bovendien zegt Piot Les pagi de la Belgique Bruxelles (1879) 
84 dat Baarle-Hertog, Baarle-Nassau, Dongen, Drimmelen, Qeertrul-
denberg, Gilze, Sprundel, Strijen en Zundert ЬЦ de gouw Strijen be
hoorden. 

Daar wij nog zullen zien dat die oostgrens van het Land van Breda 
samenvalt met de Isoglossen tusschen oost en west, kunnen wij dus 
ook hetzelfde van de oude gouwgrens zeggen. 

Reeds in het voorbijgaan (§ 254) werd opgemerkt dat de omstan
digheden waaronder de oude gouwstaat zich vervormde in een feodalen 
niet erg bekend zijn. Hier willen wij, alvorens wij constateeren dat in 
de M. E. weerom W. N. Br. politiek van O. N. Br. onderscheiden wordt, 
even over uitweiden. 

Het Frankische rijk bestond uit té heterogene elementen dan dat 
het duurzaam kon zijn. Nadat de grootste zijner vorsten, de groóte 
Karel, ontslapen was, werd het spoedig verdeeld. Ons land, benoorden 
de Schelde, kwam bij het Middenryk. De levensduur van dezen onmo-
gelijken staat was begrijpelijk zeer kort. Na den dood van zijn eersten 
keizer (855) werd het reeds tusschen diens zonen verdeeld. Als de 
koning van het noordelijk deel, Lotharingen, Lotharius II in 869 zon
der wettige nakomelingen sterft, is het jarenlang de twistappel tusschen 
het Oostelijke en Westelijke Frankenrijk, totdat het in 925 definitief 
Duitsch wordt. 

In dien tijd van Karolingers en Saksische en Frankische keizers Is 
Nederland te verdeelen in Friesland (in het Noorden en Westen) en 
het hertogdom Neder-Lotharingen (in het zuidoosten). Ons N.-Brabant 

1) Plot. Lee pagi de la Belgique Вгиввеі 187». 
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behoorde geheel onder Neder-Lotharingen, maar bljkens allerlei kaar
ten (bijv. F. Putzgers Historischer Schulatlas " (1920) Krt. 15 Deutsch
land zur zeit der Sächsischen und Fränkischen Keiser, Krt. 14 Mittel
europa zur Zeit der Karolinger en Blok en BJJvanck De Romeinsche 
Tijd en de Frankische Tijd, Geschiedkundige Atlas) was een deel ervan 
Friesch : ongeveer het stuk dat bewesten de lijn Willemstad—Roosen
daal—Putte ligt, het land benoorden de Bergsche Maas en de klei-
strook ongeveer vanaf Grave tot Zwaluwe. 

Welnu, in dien tijd van twist (en Noormannenlnvallen !) kon de 
hertog van Lotharingen en nog veel minder de keizer in dezen verren 
uithoek van het Rijk zijn gezag steeds doen gelden. En al is de geschie
denis in die tijden duister, waarschijnlijk is toen in de 10e en ook 
later in de 11e eeuw Lotharingen uiteengevallen in allerlei min of meer 
zelfstandige gebieden, terwijl er ook wel stukken rechtstreeks onder het 
Rijk gebleven zijn. Allerlei machtige krijgers hebben hun zetel tot 
allodium verklaard en zou het niet mogelijk zijn dat de oude gouw-
graven, die trouwens niet sterk waren, grond onder hun kinderen 
hebben uitgedeeld ? 

Er is een oude overlevering die In het westen van een g r a a f s c h a p 
Strljen spreekt. Dit zouden wij ons dan kunnen denken als feodaal 
gebied, ontstaan uit den ouden gelljknamigen pagus, en hetzelfde ge
bied beslaande. Een onechte oorkonde ') noemt zelfs „Hilzondls comi-
tissa terrae de Strljen", de vrouw van graaf Ansfried, en de overleve
ring laat het graafschap In 1039 in een noordelijk deel (Strljen) en een 
zuidelijk deel (Breda) verdeeld worden2). Maar al die veronderstellin
gen berusten op historisch onbetrouwbaar materiaal en er is geen 
enkele graaf van Strljen bekend, zoodat heel die geschiedenis tot het 
rijk der fantasie verwezen kan worden en er nooit een graafschap 
Strljen in feodalen zin geweest is. Wel Is er in het oostelijk deel een 
graafschap geweest blijkens graaf Ansfried van Toxandrië ^), die 
Toxandrië en vele andere bezittingen had. Doch als deze in 995 bis
schop van Utrecht wordt doet hij van al zijn goed afstand en de ge
schiedenis verliest zich weer In nevel. 

Maar een der kleine Z. Ned. zelfstandige vorstjes, Lambert, de graaf 
van Leuven, gestorven 1015, vereenigde de noordelijke gedeelten van 
Lotharingen tot een nieuwen staat die de grondslag werd van het 
latere hertogdom Brabant. En later in de M.E. zien wij het grootste 
deel van N.-Brab. in Brabantsch bezit. Hoe had die toestand zich ont
wikkeld ? En trad er toen een tegenstelling tusschen O.- en W. N. Br. op? 

Op de laatste vraag kan al aanstonds bevestigend geantwoord wor
den. In het westen lag het Land van Breda, een leen van Brabant, in 
het oosten de Meierij van 's-Hertogenbosch, die rechtstreeks onder den 

1) Cfr. HoilendaagBohe Hiatorie of Tegenw. Staat XII 179 vlgg. 2) Ibid. 240. 
3) Gehuwd met die Hilzondls. 
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hertog stond. En zooals de grens tusschen beide deelen in 1795 was, 
was ze al bij haar eerste begin. 

In politiek opzicht is er van W. N. Brabants geschiedenis uit dien 
tijd niets bekend, totdat wij ineens in 1202 zien dat practisch geheel 
W. N. Brabant Brabantsch i s zonder dat wij weten hoe die toestand 
ontstond ')· Er is nl. een oorkonde uit dat jaar, waarby, de hertog van 
Brabant aan den heer van Breda alle nog hertogelijke Westbrabant-
sche gronden en alle heerlijke rechten, voorzoover die nog niet (aan 
kloosters bijv.) verschonken гЦп, over heel W. N. Br. (behalve natuur
lijk het Hollandsche2) gedeelte) verleent. Daaruit moet men dus con-
cludeeren dat W.N.Br, toen al in zijn geheel aan Brabant behoorde 
(hetzij het door verovering, schenking of anderszins verkregen was), 
want anders kon het nu niet aan Breda in leen geschonken worden·1). 
Vóór dien tijd is waarschijnlijk de toestand in W.N.Br, zóó geweest, 
dat er allerlei kleine allodia lagen, althans gebieden die zich zoo 
noemden. En tusschen die allodia door lagen allerlei kloosterbezittin-
gen, bijv. van Nijvel en Thorn, waar de kloosters de lagere heerlijkheid 
uitoefenden. Een van deze allodia was — zooals de overlevering zegt, 
sinds 1039 — de heerlijkheid Breda, bestaande slechts uit Breda, Te te
ringen en Terheijden zonder Wagenberg. (Anderen willen het grooter 
zien, en zeggen dat er bijv. ook Baerlebosch 4) bij behoorde). Een der 
heeren van Breda droeg dan rond 1200 zijn allodium aan den hertog 
van Brabant over, en in verband met een oorlog tegen Holland schonk 
Hendrik I in 1202 heel W. N. Br. in leen aan Godfried van Schoten, heer 
van Breda, en vergrootte alzoo diens allodium „met de Veenen tot bij 
„Strljen, en den Geleytol van Breda. En bovendien al het recht, 't gene 
„wij moeten hebben in 't gemelde Landt (uytgezondert onze bediedens, 
„en de leenen onzer dienaren en mannen."'). НЦ kreeg dus alle her-
togelljke W. N. Brab. gronden en, op enkele uitzonderingen na, alle 
heerlijke rechten over héél W.N.Br. Of nog anders gezegd : Breda had 
in 1202 in leen gekregen héél het land, dat Kaart 112 aangeeft met M. 
v. В., L. v. В., S(teenbergen) en R(oosendaal) (Dinteloord en Willemstad 
waren nog onbewoonbaar ! ) . En dat alles vormde dus toen een eenheid. 

Practisch was Breda's positie in bijna iedere plaats eenigszins 
anders. Het land kon immers rechtstreeks van den heer afhangen maar 
ook konden er achterleemnannen en lagere en middelbare heerlijk
heden zijn. Dongen was eigenlijk een conglomeratie van heerlijkheden 
waarvan er sommige niet tot de Baronie van Breda behoorden * ). Ook 
Borgvliet was een heerlijkheid, los van het Marklezaat. Wagenberg be
hoorde nooit tot de Baronie, al kwam het er practisch bij in 1349 ). 

1) Inmiddcle was het noordelijke deel van den pagus Strien (weehl. al убог 1150 door verovering) 
aan Holland gekomen, ala heerlijkheid Strien. 

2) Cfr. g 316. 
3) Het is minder waarschijnlijk dat Brabant het in dat jaar ale blanco-gebied geaccapareerd zou 

hebben. 4) d. 1. Oudenboech. 
5) Th. van Goor. Besehr. Breda 1744. 409 vertaalt aldus de authentieke acte. 
0) Mondelinge mededeeling G. Juten. 
7) ti. Juten De Farochien In het bisdom Breda. Dekenaat Breda 2. (1936), 273. 
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Een deel van Zundert, Zundert-Hertog, bleef voorloopig rechtstreeks 
onder Brabant en werd pas in 1387 aan Breda verpand om zoodoende 
geheel in de Baronie te worden opgenomen. Ook Baerle-Hertog was 
zoo'n enclave die steeds hertogelijk bleef. 

Heel lang is het Land van Breda als zoodanig toen niet meer blijven 
bestaan, want weldra werd het verdeeld In een oostelijke heerlijkheid 
Breda en een westelijke heerlijkheid Bergen-op-Zoom, maar deze twee 
samen strekten zich over precies hetzelfde gebied uit als het oude 
Land van Breda en de oostgrens van de heerlijkheid Breda was een 
voortzetting van die van het Land van Breda. 

Een bewijs dat het Land van Breda bij zijn ontstaan de uitbreiding 
had als wij boven omschreven, hebben wij nog niet gegeven. Wij wezen 
echter reeds op het taaie leven van oude grenzen en dus verwachten 
wij a priori dat de oostgrens van het Land van Breda, zooals wij die 
nauwkeurig uit den tijd van de Republiek kennen, in de M. E. reeds 
precies dezelfde was. En werkelijk, blijkens een Dénombrement van 
1474 l) behoorden toen tot het reeds van Bergen-op-Zoom gescheiden 
Breda : Breda, Steenbergen, Roosendaal, Nispen, Etten, Princenhage, 
Terheijden, Zonzeel — onder Terheijden —, Ginneken, Rijsbergen, 
Zundert, Oosterhout, Gilze, Alphen, Baerle en Dongen, welke laatste 
vijf plaatsen dus de oostelijkste zijn. Als in het oosten eraan grenzende 
vernoemt dit Dénombrement 's-Gravenmoer, Loon2) en Tilburg. In 
het algemeen wijzen allerlei belastingstaten uit dien tijd op dezelfde 
grens. Van Goor 459 geeft een acte van 1 April 1350 waarbij' het Land 
van Breda nauwkeurig omschreven wordt (een oorkonde die een ouderen 
toestand bevestigt) blijkens welke de grens toen al gelijk aan de latere 
was. De grens tusschen Meierij en Land van Breda uit la teren tijd 
bekend zal dus in 1202 al wel dezelfde geweest zijn. 

Ook het bestaan en de grenzen van de Meierij van Den Bosch zijn 
al heel oud, maar over hun ontstaan is nog minder bekend. Dit gebied 
moet eerst tot den pagus Toxandrlë behoord hebben, die tot in het begin 
der 12e eeuw als graafschap voorkomt. Wij wezen reeds op graaf 
Ansfried van Toxandrlë die ook buiten dit land veel bezittingen had. 
Maar in 995 wordt deze bisschop van Utrecht en doet hij van bijna al 
zijn goed afstand. Waar dat goed toen bleef, weet men niet precies. 
Een zekere Aleid kreeg o.a. Orthen bij Den Bosch. Later blijkt heel de 
Meierij Brabantsch, maar hoe zij dat werd is slechts ten deele bekend. 
Zoo kreeg graaf Hendrik II van Leuven (1054-1079) door zijn huwelijk 
met Aleid Orthen, dat sedert dien bij Brabant bleef. Ook kreeg Hendrik 
Vught door aankoop van Gelder. Maar hoe en wanneer de rest van 
Toxandrlë, d.i. het Z.O. deel van de provincie N.Br., aan Brabant is 
gekomen, is onbekend. Men weet niet of Brabant het rechtstreeks van 
Ansfried heeft verkregen. Ik onderstel van niet. (Teg. Staat XII 76 

1) H. van der Hoeven Bijdragen tot de kennis der geechledenle тип Zundert en Wernhout 1920. 76 
vlgg. 2) Loon-op-Zand. 
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vermoedt, dat het kwartier van Kempenland misschien voor 1203 niet bij 
Brabant heeft gehoord want dat Gelder er veel te zeggen had, maar 
dat dit zijn rechten aldaar In dat jaar aan Brabant afstond. Ook stond 
Utrecht pas tegen 1300 theoretisch zijn recht op de Kempen af !). 
Vanaf circa 1200 hoorde het wel grootendeels aan Brabant1) (Tilburg 
b.v. werd door hertog Hendrik I (1190-1235) aan Keulen afgestaan2). 
Waalwijk kreeg (pas in 1303) van Jan II stadsrechten3) en het vlek 
Oisterwijk kreeg in 1230 van hertog Hendrik I verschillende wetten 
en vrijheden. In 1232 geeft de hertog aan Eindhoven een vrije jaar
markt. WschL heeft Godfried van Brabant in 1184 Den Bosch gesticht). 

Men mag dus al in 1200 het bestaan van een Land van Breda en 
de Meierij van Den Bosch aannemen met (gelijk reeds gezegd) dezelfde 
grens die In 1795 nog bestond. 

In tegenstelling met groóte heerlijkheden als Breda en Bergen-op-
Zoom die in hun geheel en los van elk ander gebied door den hertog in 
leen gegeven waren had de hertog het meeste van zijn Oostbrabantsch 
gebied (d.wjs. alles wat op Krt. 112 als B, M, P, K, O geteekend is) tot 
een eenheid samengevoegd en die onder het bewind van een meier of 
hoofdschout geplaatst, terwijl elk der vele kleine heerlijkheden afzon
derlijk in leenbetrekking uitsluitend tot den hertog stonden. Die 
Meierij vormde reeds in de M. E. tot zekeren graad een eenheid in 
rechtszaken en bestuur : er was een iuridisch beroep bij de Hoofdbank 
van Den Bosch, er bestonden, vnl. later, vergaderingen van afgevaar
digden van alle plaatsen van de Meierij ten einde middelen te bera
men om oorlogslasten af te wentelen of te verminderen. De Meierij 
van Den Bosch was dus tot zekeren graad ook als zoodanig een ver-
keerseenheid. De vergelijking van bijv. Krt. 111 en 112 toont nu dat de 
taalgrens tusschen В en M. Br. prachtig samenvalt met deze oude poli
tieke, feodale en gouwgrens. Oorzakelijk verband zal daaraan niet 
vreemd zijn. 

Na 1795 is het spoedig met deze grens gedaan. Bij de eerste staats
regeling (1798) wordt Brabant verdeeld in een departement van de 
Schelde en Maas ( in het westen) en een departement van de Dommel 
(in het oosten ; hierbij ook het Land van Altena, het Land van Heus-
den en de Langstraat). Alle grenzen waren bij deze regeling opzettelijk 
anders gelegd dan de vroegere, vandaar dat ook in N. Br. de grens ten 
westen van Oosterhout en Baarle-Nassau liep. Bij de grondwetten 
van 1801, 1805 en 1806 verviel de grens en werd héél N.Br. (behalve 
het noorden) één departement. Even tijdens de inlijving kwam de 
oude grens weer terug «) als grens tusschen het dep. van de twee 

t) Met recht zegt Van Velthoven 47 dns, dat Brabant in de 12e eeuw nagenoeg de heele vroegere 
gonw Toxandrië in bezit kreeg. 

2) zy kwam in 1288 t-g.v. den slag bij Weeringen weer aan Brabant terug. 
8) Teg. St, XII (1761) 75 vermeldt 120S. Dit ie natuurlijk in dat Jaar onmogelijk want Jan II regeer

de een eeuw later. Van der Aa geeft het juist 
4) Precies samenvallend met de oude historische grens tusschen Land van Breda en Meierij, be

halve dat Dongen nu bij het oostel^ke en Hiel Щ het westclUke Departement gevoegd werd. Ook het 
oude Holl. gebied werd weer bij het (oostelijke) Dept. der monden van den KIJn getrokken. 
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Nethen en het dep. der monden van den Rijn maar sindsdien is ze als 
staatkundige grens verdwenen ' ) . 

§ 275. Min of meer parallel met de dialectlndeeling wordt N. Br. 
(later) ook k e r k e l i j k in oost en west verdeeld. Tot 1559 behoorde 
N. Br. onder het bisdom Luik behalve het deel benoorden de Oude 
Maas + Heusden en Herpt, dat tot Utrecht behoorde. Daarna be
hoorde het Land van Cuyk by het bisdom Roermond, de rest van het 
oosten (met heel het Land van Heusden, het Land van Altena en het 
oude Holl. deel t.m. Khmdert) tot het bisdom 's-Hertogenbosch, het 
westen (nl. heel het oude Land van Breda, dus ook Steenbergen, Din-
teloord, Willemstad, Fljnaart en Standdaarbuiten) tot Antwerpen. De 
grens tusschen beide viel samen met de oostgrens van de Baronie — 
behalve voor Riel. Maar zooals men weet ging deze kerkregeling spoedig 
te niet. Later bij de reorganisatie werd het : in het oosten Den Bosch, 
in het westen Breda met dezelfde grens als In 1559. Cfr. Erens Tonger-
loo en 's-Hertogenbosch Krt. opp. I.XTI welke kaart genomen is uit 
A. Hensen en A. Beekman Geschiedkundige Atlas van Nederland. De 
Nieuwe bisdommen in de Noordelijke Nederlanden 1559-1561. 1922. 

§ 276. R1 e 1 e η A1 ρ h en. Op sommige kaarten loopt de Iso
glosse die В van Τ scheidt tusschen Riel en Alphen in (bijv. krt. 4, 103, 
31, 32 (pakken), 33, 105), op andere precies ten oosten van Riel (bijv. 
krt. 51, 7 (regenen), 3, 40 (klieven), 10), weer op andere precies ten 
westen van Alphen (bijv. krt. 57). Het eerste verschijnsel is volkomen 
in overeenstemming met het feit dat oudtijds Alphen bij de heerlijk
heid Breda en Riel bij de Meierij van 's-Hertogenbosch behoorde. Dat 
er nu kaarten zijn waar Riel den vorm van Alphen en het westen of 
Alphen den vorm van Riel en het oosten vertoont — en dát dan in 
tegenstelling met de andere omgevende plaatsen welker dialect met 
de politieke onderhoorigheld overeenkomt — vindt zeker zijn verkla
ring in het feit dat Riel in de M. E. parochieel onder Alphen behoorde 
en ook nu nog deel van het bisdom Breda uitmaakt. (Cfr. § 275). 

Juist dit geval met Riel is een sterk bewijs voor den invloed van ker
kelijke indeellngen op het verloop van Isoglossen. 

§ 277. K u n s t u i t i n g e n . 
Vooraf zij vermeld een vermoeden van R. Lágtenberg2) op het punt 

van Romaansche doopvonten. Hiervan zijn er (volgens genoemden au
teur) in N. Br. slechts twee bekend en wel : hardsteenen vonten in Her
pen en Leur. In België zijn onder de hardsteenen vonten twee typen, een 
Maas- of Namensch en een Schelde- of Doorniksch type te onderschei
den. Onze beide exemplaren behooren tot het eerste type. 

1) Cfr. H. Hettema. Grote Historische Schoolatlas 18e dr. 193Б Krt. 7 en Van Velthoven I 202-203. 
2) R. Llglenbcnc Romaansche Doopvonten In Nederland. Bulletin van den Nedcrlandschen Oud

heidkundigen Bond 2e serie Jrg. 8 (1915) 161 vlgg., 2 3 e vlgg. 
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Omdat aangenomen mag worden dat het vaderland van onze hard-
steenen typen België is, concludeert Ligtenberg, ondanks die schijn
bare tegenspraak t.g.v. de schaarschte van het materiaal : „Zonder 
„twijfel zijn er in Zeeland, Westelijk Brabant en op de Hollandsche 
„eilanden (Doorniksche vonten) geweest", ") „Het gebied waar 
„binnen In ons land de hardsteenen vonten der Maasateliers in den 
„romaanschen tijd gebruikt werden, laat zich vermoedelijk aldus bepa-
„len : langs de beide Maasoevers en in N. Oostelijk Brabant2) tot waar 
„de Scheldewerkplaatsen hunne producten afzetten"·1). Het is duidelijk 
dat Ligtenberg bedoelt dat via de Maas in het oosten het Namensche 
en over de Schelde in het westen het Doorniksche type geïmporteerd 
m o e t zijn. 

Wat de oude (gothieke) burgerlijke bouwkunst van (de zandstreken 
van) N. Br. betreft : in de baronie van Breda en het markiezaat van 
Bergen-op-Zoom heerscht de Brabantsche school, in de Meierij (bijv. 
het kasteel van Crooy) de Nederrijnsche *). 

In den kerkenbouw (gothlek) teekent zich een West-Noordbra-
bantsch (Terheijden, Princenhage, Oud-Gastel), een Midden-Noord-
brabantsch (Oisterwijk, Hilvarenbeek), en een Oost-Noordbrabantsch 
type (Rosmalen, Geffen, Bakel) af. Het West-Noordbrabantsche en 
Midden-Noordbrabantsche lijken veel op het Zuidbrabantsche ; bij het 
Oost-Noordbrabantsche „is voor wat de groóte lijnen van plattegrond en 
„opstand betreft de Invloed der reduceerende Duitsche en meer spe-
„ciaal der Nederrijnsche gothiek te bespeuren."'). 

Dus ook in de kunsthistorie is er tegenstelling tusschen O. en 
W. N. Br. 

§ 278. Tegenover M.N.Br, vormt W.N.Br, een e c o n o m i s e h -
g e o g r a p h i s c h e eenheid ')· Terwijl M.N.Br, een industriegebied is 
met textiel- en leernijverheid, is W.N.Br, nog een landbouwgebied en 
de zich daar als secundair ontwikkelende industrieën zijn agrarische of 
dezulke die op goedkoope arbeidskrachten steunen. De grens van de 
leernijverheid loopt dan ook over de lijn Gilze-Dongen. Dus weerom 
een zwakke parallel met de linguistieke grens. 

Het feit dat Dongen, Gilze en Baerle-Nassau zich economisch meer 
op Tilburg dan op Breda oriënteeren en toch in hoofdzaak een W. N. Br. 
dialect spreken is een sterk bewijs voor den invloed van de oude 
politieke grenzen. 

§ 27Θ. R e c h t s i n s t e l l i n g e n . 
Ten opzichte van het erfrecht is er zooals E. Meyers in zijn bekend 

1) loc. cit. ¿47. 
2) In Htan Leurs Steden en Landschappen I De Kempen Antwerpen z. J. 4i worden nog zulke 

Romaanechc Maaslundeche doopvonten vermeld voor St. OeJenrode en Middelbeers. 3) loc. eit 247. 
4) Stan Leurs Steden en Landscheppen I De Kempen Antwerpen z.j. 44 vlgg. ft) Ibld. 38 vlgg. 
6) Cfr. A. van der Poel. bijlage tot Jaarverslag van de Westbrab. Kamer van Koophandel. West-

brabant als oeconomisch-geografieche eenheid. 1935. 
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boek ') aangetoond heeft ook In N. Br. een diepgaand verschil tusschen 
Oosten en Westen. 

Kaart 113 Erfrecht. 

Meyers schrijft bijv. op pag. 1 : „het stelsel van erfrecht... hetwelk 
door mij het Ligurische genoemd wordt.. . is dat stelsel van erfrecht, dat 
zich voornamelijk onderscheidt door drie regels : het kind staat in de 
plaats van zijn vader en moeder, het goed gaat vanwaar het komt, en 
het goed klimt niet. Dit Ligurische erfrecht werd in de Nederlanden aan
getroffen In een aaneengesloten gebied, dat het grootste deel van 
Diets-Vlaanderen, een stuk van Noordelijk Artois en Henegouwen, het 
westelijk deel van Brabant met inbegrip van Antwerpen en Mechelen, 
benevens Zeeland en het oude Zuid-Holland omvat. Dit in het westen 
door de zee begrensde gebied wordt aan de 1 andzij de omvat door een 
recht, waaraan juist alle elementen van het Ligurische erfrecht ont
breken . . . De verschillende rechten die wij tot het Ligurische erfrecht 
terugbrengen, deelen wij in vier rubrieken : 

A Het West-Brabantsche recht 
В Het West-Vlaamsche recht 
С Het Oost-Vlaamsche recht 
D Het Hollandsch-Zeeuwsche recht." 
In N.Br. onderscheidt men dus (cfr. Krt. 113) : Io West-Brabantsch 

recht — Ligurisch — in W. N. Br. en het westelijk deel van Kempenland ; 
2° Zeeuwsch-Hollandsch recht — eveneens Ligurisch — in de strook 
langs de Z.-Holl. grens ; 3° Belgisch-Helvetisch recht in de rest. 

Dus een héél duidelijke tegenstelling oost-west ! 

1) E. Meyers. Bet LignriBche Erfrecht In de Nederlanden I Het Weet-Brabantsche Erfrecht Haarlem 192*. 
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§ 280. P s y c h o l o g i e . 
„In het Oosten van Noord-Brabant vindt men een overgangskarakter 

„tusschen West-Brabant en Limburg. Ik heb de Oostbrabanders vroeger 
„eens met den geur hunner boekweitvelden getypeerd. En ik geloof nog 
„dat het beeld juist is : in de verdrukking ietwat dof geworden ziels-
„parfum. Met de scherpte van hun Oostelijke taaibroeders zijn zij toch 
„sympathieker om hun matelooze goedigheid, die hun de oolijke oogen 
„uitstraalt. Smullen doen ze graag en wel wat te veel. Ook wijn drinken 
„en bier. Hun gastvrijheid geeft hiervan misschien een ietwat veront-
„schuldigenden uitleg. Hun lichaam is ontzaglijk goed verzorgd want ze 
„denken en doen langzaam, maar werken zich stijf door hun volharding, 
„ze staan bijna allen rond en loopen er ook al hoekigen tusschen, de ma-
„geren zijn er zeldzaam, als zenuwlijden of gebrek niet prangen. Bijna 
„allen Roomsch-Katholiek zijn ze wel zoo trouw maar toch niet zoo diep 
„godsdienstig als de westelijke Noord-Brabanders."1). 

Inderdaad : het oosten vormt een overgangskarakter naar Limburg, 
het westen sluit dichter bij Holland en Zeeland aan . Tegenover de 
matelooze goedigheid van den Oostbrabanter staat de felle koppigheid, 
en soms de energie en het doorzettingsvermogen, van den Westbra-
banter. 2 ) . 

Niet onvermeld mogen hier blijven de prachtregels uit Volk in de 
processie van Anton van Duinkerken. 
„Voorop Meiereiers met rond gezicht en zoetjes zeurende stem, 
„nog mensen van vroeger, eenvoudig en goed als de herders van 

Beteljem. 
„Maar die van West-Brabant zijn taai en rauw als de bast van een 

wilgeboom, 
„hun ogen zijn nat van de wind en ze bidden als iemand, die praat 

in zijn droom ; 
„de kleiboeren, deftig in 't Zondagse pak, gaan rechtop met hun 

stevige kop. 
„en als van een ouwe, statige klok gaat hun plechtige harteklop ; " 

§ 281. V o l k s k u n d e . 
M u t s e n 3 ) . W.N.Br, kent een heel apart type, de W.N.Br, muts. 

Deze wordt door katholieke vrouwen gedragen in W 4 ) , Mz en В (behalve 
het zuidoosten) ' ) . Cfr. Krt. 114. 

МЦп zegsman uit Etten beschreef haar aldus : 
„Vervaardigd van kant. Men heeft echte en valsche kant ; de rijke 

„vrouwen dragen echte, de minder rijke valsche. De kruin of bodem (ook 
„van kant) hangt achter op het hoofd naar omlaag (tot een soort zakje) 

1) J. van Ginneken Handb. der Ned. Taal I 2e dr. 171. 
2) Hangt dit misschien ook samen met het feit dat de Baronie en het Marklezaat steeds hun eigen 

heeren bij zich In het land gehad hebben terwijl de Meierij onmiddellijk als Brabautsch kwartier door 
ambtenaren bestuurd werd. л аагЬУ men naar de oogen moest zien en het karakter een volgzamer trek kreeg 7 

S) Cfr. W. Vereter Brabantsche Boerenmuteendracht Ons Zuiden 7 No. 51, 1640—1641. 
4) Willemstad, bijna uitsluitend protestant, gaf deze muts dus ook niet op. 
5) In Achtmaal, Zundert en Wemhout Is zl) zeldzaam, In Alphen en Baarle-Nassau alterst sporadisch. 
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,,en wordt vastgemaakt met geplooide kant. Deze muts bevat 6 el kant ; 
„de kruin is een ronde kant met een middellijn van ongeveer 40 centl-
„meter. Ongeveer 30 jaar geleden voegde men hieraan toe een kroon van 
„bloemen voor op het hoofd (witte kunstbloemen en glazen bolletjes ) ; 
„eerst was dit een uitzondering ; thans loopen er alle boerinnen mede')· 

„In vroegere Jaren, dus wel voor het In gebruik komen der bloemen-
„kroonen, was de kruin naar omhoog gericht, een z.g. kapke ; van voren 
„was de muts ook veel grooter dan tegenwoordig. Men begon deze muts 
„te dragen op den leeftijd van 16 of 17 Jaar. Er waren en zijn linten 
„noch ijzers aan. 

„Voordat het meisje 16 jaar was, droeg het een zwarte muts of hoed. 
„Deze zwarte muts was passende om het hoofd met van voren een rondje 
„van zwarte geplooide kant met zijden lint er door heen. Er hingen twee 
„lange zwarte linten van voor en een zwart strikje van zijden lint met 
„twee linten hing tot over de schouderbladen omlaag. Boven op de muts 
„staken twee bloemtakken, paars ofwel zwart. 

„Ik vergat nog te vertellen van de witte muts der volwassenen, dat 
„men daaronder een klein zwart mutsje, een ondermuts, draagt, om de 
„witte kant blank te houden en ook opdat de muts gemakkelijker gedra-
„gen kan worden. Er bestaan ook speciale rouwmutsen van hetzelfde 
„model, maar van een ander soort kant ; men moet kenner zijn om het 
„verschil te kunnen bemerken. De boerinnen met mooi donker haar 
„laten twee tressen onder de kant van het voorhoofd uitkomen, zoodat 
„men twee zwarte nopjes ziet. Anderen doen ditzelfde met kunsthaar." 

Deze beschrijving geldt in hoofdzaak ook voor de andere plaatsen van 
W. N. Br.. In verschillende plaatsen (o.a. Gastel) onderscheidt de tech
niek weer twee typen : Γ dubbele mutsen waarbij de muts geplooid en 
dus heel lang is ; 2° strakke mutsen die niet geplooid zijn. 

Duidelijk is ook de beschrijving van de Bredasche muts door W. Ver-
ster in Ons Zuiden Jrg. 7 № 51, 1650-1641. „Zij bestaat uit een rand bij
zonder dun geplooide of strakke kant, welke om het hoofd loopt en ver
bolgens langs de ooren in den nek uitkomt tot ongeveer op de schou-
„ders. Aan de achterkant heeft de kanten strook een breeden tot op de 
„schouders afhangenden lap kant-stof, den bodem of kruin. . . Ze is van 
„kant, tule of gaas en wordt over een zwarte ondermuts gedragen . . . De 
„„kroon", de „bloemkrans" of de „kroesel" is de versiering, die over de 
„strakke en dubbele muts wordt aangebracht, en uit een dikke wrong 
„van kleine in tule uitgevoerde bloemetjes bestaat, welke opgesierd is 
„met meerendeels witte kralen, of blauwe bloemetjes en kralen. Deze 
„kroon bevindt zich op de muts, juist boven het voorhoofd, en loopt van 
„den eenen slaap naar den anderen. Ze is gewoonlijk vastgehecht aan 
„een blauw lint, dat aan het achterhoofd door haak en oog wordt vast-
„gehouden." 

1) Die krans heet krôftn of krans, in Wagenberg ook wel кгоегві. 
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's Zondags, bij feestelijke gelegenheden, enz. wordt er dus als regel een 
bloemenkrans op de W.Br. muts gedragen, terwijl dat bij gewone men-
scheni of door de week niet het geval is. Doch circa 60 jaar geleden was 
er een type inheemsch dat de kroon miste, geweldig groóte neerhan
gende zijvleugels bezat doch overigens hetzelfde was als het zoo juist 
beschrevene. Dit type kwam in dien tijd voor ook in Wagenberg, Ooster
hout, Raamsdonksveer, FTJnaart, Oud-Gastel, Princenhage, enz. ; doch 
nu alleen nog aan de periferie : Hooge-Zwaluwe (weinig), Made, Wouw, 
Terheijden, Dongen, Ulvenhout, Achtmaal, Schijf, Ossendrecht, Hooger-
helde, St.-Willibrord (oud) — overigens werd het nergens anders ver
meld. 

Langzaamaan werden later de zijvleugels gekort en vooral In het 
Noorden de kanten meer gewipt l). Toen begon men den rand van voren 
te versieren, eerst met linten en strikken, toen daardoorheen bloemen 
en ten slotte waren het enkel bloemen. Aanvankelijk was het een dunne 
en magere, later een volle, dikke rand. Deze ontwikkeling van de laatste 
50 jaar werd mij bijv. aldus opgegeven voor Princenhage, Beek, Etten. 
Zoo'n magere bloemenrand werd my voor vroeger tijd opgegeven in bijv. 
Beek, Etten, Ossendrecht ; nu komt ze nog voor in Hoeven, Huibergen, 
Hoogerheide, Spnmdel (bij armeren), Dongen. 

Ook de volksdracht blijkt dus te evolueer en. En de trappen van ont
wikkeling correspondeeren met de geographische verbreiding (periferie-
verschijnselen !). 

Terwijl de verbreiding van de boven-beschreven muts dus duidelijk 
met de grenzen van W.N.Br, overeenkomt2), zijn er ook O.N.Br, en 
M.N.Br, mutsen. Cfr. Krt. 114. 

De Meierijsche poffermuts komt voor in Bu, P, Cu, Ml, NM, H·1) 
(uiterste zuidoosten), Τ (zuidoosten) en К (tegenwoordig niet meer in 
het zuidwesten) *). 

In M. N. Br. onderscheidt men noordelijke en zuidelijke mutsen. Over 
de noordelijke vergelijke men § 320. De zuidelijke zijn : 

a) de Middenbrab. poffermuts : Τ (ged.), Η (zuidoosten), Orthen, 
Rosmalen, Alem. 

b) de Tilburgsche muts : Τ, Η (zuidoosten), Ml, К (noordwesten), 
rond Rijen. 

Voor de Meierijsche poffermuts die ook weer mèt en zonder „poffer" 
gedragen wordt heeft men mij meerdere beschrijvingen gegeven. Bijv. 
voor Reek : „De muts zonder poffer bestaat uit een „bojjem" van kant, 

1) wippen = de zij- en achterkanten van een muts iele hoog optrekken. 
2) In het voorbijgaan vermelden wij nog even een andere (weeteche) W. N. Br. muts, een muts van 

boven wat geplissoerd, met linten op rug en borst: Roosendaal, Schyf, Bosschenhoold (vroeger), Wagen-
berg, Made, Geertruldenberg, Raamedonksveer, Waspik, Kaatsheuvel. 

3) In Baardwfjk begint ze te verouderen. In bruñen, Nieuwcuyk en VHJmen Is ze aan het opkomen. 
In Haareteeg zijn er slechts een twee- of drietal. 

4) Zij bestond daar langs de Belgische grens nog voor enkele jaren maar is er nu geheel uitgestor
ven (alleen in Hapert en Luyksgestel komt ze nog sporadisch voor). Ook op de randen begint zij te ver
dwijnen. In Waalre wordt er maar één meer gedragen, In Meerveldhoven en Gestel geen enkele meer. 
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„die echter niet op het haar gedragen wordt maar over een zwarte 
„ondermuts van satinet. Aan die bodem is bevestigd op het voorhoofd 
„een rand van z.g.n. „knippen" (vandaar het woord knipmuts) ook van 
„kant, die met karkas tot knippen geplooid is. Boven de oren en in den 
„nek hangt aan de bodem een rand van tule, waaraan lager weer een 
„rand van kant. Deze kant hangt rond van oor tot oor over schouders 
„en bovenrug. 

„De poffermuts bestaat uit bovenbeschreven muts + een poffer. De 
„poffer ') is een krans van kunstbloemen en geplooide tule op stijf gaas 
„genaaid van oor tot oor. Boven het oor hangen aan weerszijden twee2) 
„brede gebloemde zijden linten (wit) 3), die naar achter hangen over de 
„rug en veel langer zijn dan de mutsrand. Aan de breedte en lengte van 
„die linten kan men de aanzienlikheid van de draagster beoordelen. De 
„breedte varieert van 7—15 c.M. Over de linten boven het oor wordt nog 
„geplooid, met een punt, een stuk kant en daarover hangt weer een „tak" 
„bloemen die aansluit bij die krans. Die bloemen hebben zachte tinten, 
„rose, geel, blauw, lila, groen. Met een elastiek wordt die poffer om de 
„bodem der muts vastgehouden. *) 

„De rouwmuts heeft dezelfde vorm, maar mist de kant en is vervaar-
„digd van tule of neteldoek ; ook de poffer, de linten en de bloemen, 
„die op zeer kunstige wijze worden gemaakt van die stof 0· De linten 
„worden ook bewerkt met krulletjes en plooitjes. Deze muts is minder 
„kostbaar." 

De beschrijvingen van de Meierijsche poffermuts voor andere plaat
sen zijn essentieel hetzelfde. Toch zijn er zeer zeker weer regionale en 
locale verschillen. De mutsen uit het Land van Cuyk bijv. zien er van 
voren vierkanter uit, die uit de noordelijke streken zijn kleiner dan de 
Peellandsche en Kempische, enz. 

Op de westelijke randen van het gebied van de Meierijsche poffer
muts en meer westelijk buiten dat gebied wordt de Middenbrabantsche 
poffermuts ·) gedragen (waarvan de poffer natuurlijk ook weer wegge
laten kan worden). Zij verschilt van de Meierijsche Io doordat zij ook 
twee strikken onder de kin heeft en 2° doordat de bodem veel kleiner is 
— de muts heeft ongeveer de grootte van het hoofd — en de geweldige 
op de schouders afhangende kanten ontbreken. Ook bij deze muts zijn 
er weer verschillen volgens de plaats. Voor Elshout bijv. beschreef men 
haar aldus : „De muts, van boven gezien, heeft een hoefijzervorm met 
„den ronden kant naar achter. ZIJ zit met een breeden witten band voor 
„het voorhoofd en met lintjes onder de kin. Van achter hangen twee 
„breede linten tot op de schouderbladen, op de borst geen. Boven Is een 
„poffer, licht rose- en groen gekleurd." 

1) De poffer heet ook krnl (bijv. in Haps, Boxmeer), krol (Meerveldhoven) en toer (Maaeheeel. 
2) Soms, ЬЦ . In Borneren, Eerde, Zeeland, Geffen, Denme enz. zijn het vier zulke Unten. 
S) Elders ook lichtblauw. 
4) Keutervrouwen dragen alleen het onderstel, soms met een klein kransje bloemen ervoor. 
5) ZÍJ zijn dan dus wit. β) Soms, bijv. in Gemonde, kogeltje genoemd. 
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In Haarsteeg merkte men op dat de muts kleiner en smaller, de poffer 
minder dik en de linten smaller waren dan bij het Meierijsche type. 

Op iets uitgebreider terrein dan de M.Brab. poffermuts komt de muts 
voor die ik de Tilburgsche noem, een eenvoudige geplooide, geheel witte 
muts (met pijpjes van voren), met een paar korte en vrij smalle, een
voudige witte linten op den rug (3 à 5 c.M. breed, ± 25 c.M. lang) en 
een paar lintjes onder de kin. Natuurlijk zijn er weerom kleine locale 
verschillen : in Hllvarenbeek bijv. zijn de linten die op den rug hangen 
lang, hebben een rond einde en witte bloemen, in Moergestel zijn ze 
korter en hebben ze een vierkant einde en gekleurde bloemen. 

Tot dit type moet ook behooren de langs de Maas (Alem, Kessel, 
Macharen, Haren, Oss) opgegeven plooimuts, een kleine muts met twee 
witte lintjes op den rug. 

Tot voor kort droegen de jonge meisjes in de Meierij zwarte mutsen 
uit één stuk bestaande. Zij droegen die tot haar 18e of 20e jaar en kre
gen dan een poffer. In het buitengewoon afgelegen Milheeze vertelde 
men mij in den zomer van 1934 nog, dat dit gebruik pas een jaar of drie, 
(dus sinds 1931) verdwenen was. In Asten zijn ze thans circa IQ jaar uit
gestorven. Voorts vond ik die zwarte meisjesmutsen als vroeger bestaan 
hebbend in o.a. Mierlo, Ommel, Stiphout, Olland, Zeeland. Maar in den 
zomer van 1934 heb ik behalve in Haaren — waar zij nog door een 
meisje gedragen werd — haar nergens elders meer in O. N. Br. aange
troffen. Nog vroeger schijnen zulke mutsen ook in W.N.Br, gedragen 
te zijn. In Wagenberg circa 50 jaar geleden door meisjes tot ongeveer 
haar elfde jaar. Zie ook in het begin van deze § de beschrijving voor 
Etten. 

§ 282. Op het punt van de o p p e r v l a k t e m a t e n is er eigen
lijk lastig een O. N. Br. of M. N. Br. type te geven, maar wel een W. N. Br. 
Het g e m e t nl. is in gebruik in W, Mz en В (westen) en heeft slechts 
in het oostelijke deel van dit gebied bunder als concurrent. De juiste 
grens wordt aangegeven op Krt. 115. Bovendien komt het nog sporadisch 
voor in Vrijhoeve-Capelle, Raamsdonk, 's-Gravenmoer, Teteringen ·) en 
Helvoirt2). 

Grootte : Wernhout + 2/5 ha. ; Achtmaal 42 а ; Beek 133 haagsche 
roeden, dus 1/3 van het oude bunder ; Etten 300 Ettensche roeden of 
3/7 ha (1 Ettensche roede = 3.767 M.) ; Krulsland 3/7 ha ; Klundert 
id. ; Rijsbergen 133 roe of 40 a ; Zundert 300 roej of 42 a ; Moerdijk 266 
roeden ; Fijnaart 300 roeden (van 3.767 M.) dus 3/7 ha. 

In tegenstelling met W.N.Br, waar de roede kleiner is (cfr. § 293) 
heeft O. N. Br. s) evenals Cu een r o e d e ter grootte van 1 Are. Aldus 
werd opgegeven voor : St.-Antonis, Maashees, Vortum, Sambeek, 

1) Hier wordt het ale jong opgegeven. 2) Haaren gaf een landmaat „gement" op. 
3) Voor zoover z^ er tenminste voorkomt. 
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Beugen, Rijkevoort, Beers, Grave, Esscharen, Enschot, Bladel, Best, 
Liempde, Boekel, Asten, St.-Oedenrode, Vinkel, Berlicum, Oss, Reek, 
SchaUk, Velp, enz. enz. Dit is zoo ongeveer ten oosten van de lijn 
Hilvarenbeek—Den Bosch. Ook Riel gaf roej = are of 1/50 loopse. 

In de noordwestelijke deelen van O. N. Br. is de roede kleiner : Den 
Bosch heeft een landroede van 20 landvoeten of 5,755 M (overeen
komst met de Bredasche), Loon-op-Zand heeft eveneens de Bredasche 
landroede (1/300 ha), Waspik en Giessen hebben een roede van 
± 4 M in 't vierkant en Drunen een van 3.69 M in 't vierkant. 

Blijkens het materiaal, mij door A. van Gerwen welwillend ver
leend, komt de roede van 1 Are ook in N.Limburg voor, t.m. Eicht. 

Echt O. N. Br. is ook l o o p e n z a a d voor een bepaalde opper
vlaktemaat. 

V o o r k o m e n : P, K, T, NM (zuiden) ' ) , В (noordoosten), Meeuwen, 
Babllonenbroek en Woudrichem. 

W o o r d v o r m : umlautsvorm (lêupasfe), Іиірэз(э), 1оірэ8(э), 
luipsa, leupsa) in P, K, T, NM (zuiden) ; umlautlooze vormen (Іоорзэ, 
lôôpsaot, lopsat, Іорзэ, lôôpa(s) in de rest ; ook komt in Gilze, Rijen 
en Hulten lupsa voor ; Іеирэ : Golrle en Oisterwijk. In В komen dus 
nog wel minder afgesleten vormen voor dan in O. N. Br. Parallel voor 
deze afslijting : Llesselsch kopsa (=kopzaad = 1/4 leupas). G r o o t t e : 
overal 1/6 ha of 1/6 bunder (bijv. Dommelen, Mierlo, Bakel, Lierop, 
Asten, Riel, Gilze, Rijen, Hulten, Molenschot, Best, St.-Oedenrode). 
Aan de noordgrens heeft het soms een andere waarde, bijv. 1/8 ha te 
Liempde en Boxtel, 1/10 ha te Schijndel. E t y m o l o g i e : De betee-
kenis : landmaat is overgedragen van de inhoudsmaat : zooveel als 
met een loope of loop bezaaid kan worden. Een loope is nl. een „in
houdsmaat" die nu nog bestaat, bijv. in Etten (± 35 liter), Achtmaal 
(161/4 kilo), Rijsbergen en Princenhage. Dit „loope" beteekent oor
spronkelijk : zooveel als men in één maal loopen in zijn zaadkorf of 
zaaizeil kan meedragen. In verschillende germ, talen is loop, loope als 
inhoudsmaat bekend. Cfr. Brabantius O.V. I 212-213, Hoeufft 365-367. 

§ 283. B a l k e n b r i j , een gerecht van boekweltmeel met 
vleeschnat, is onbekend in W. N. Br., bijv. Wagenberg, Sprundel, Zeven
bergen, Etten, Kruisland, Heerle, Roosendaal, Dlnteloord, doch bekend 
in O. N. Br., bijv. Asten. 

S t ê ê η (gewicht voor afgewerkt vlas) : 4 K.Gr. in O. N Br., ± 3 
K.Gr. in W.N.Br. 2). 

P a a s c h e i e r e n b o l l e n (het gebruik dat de kinderen met 
Paschen, vnl. op Tweeden Paaschdag, met hardgekookte eieren naar 

1) Ook voor Vinkcl opgegeven. Komt het ook voor In Wanrooi, Uden, Heareteeg? 
2) Cfr. O. V. I 227. ïoevalllg gaven тЦ op : Gastel 3 kilo, vroeger 12 ons, Etten 2,75 kilo. Zeven

bergen S kilo, Fljnsart ong. 2,7 kilo, Heiningen vroeger 28 ons, nu ong. 3 kilo, doch Kruisland a,S6 kilo. 
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de wei gaan, deze over het gras bollen of in de lucht gooien, waarbij 
het een genot is als het ei langen tijd heel blijft) ; bekend in W + 
W.N.Br, (behalve de zuidelijkste aan België grenzende stukken), 
niet bekend : Rest1). 

§ 284. O o s t - N o o r d - B r a b a n t t e g e n o v e r W e s t -
N o o r d - B r a b a n t k a r a k t e r i s e e r e n d e valt het ons op dat 
O. N. Br. in verschillende opzichten a r c h a i s t i s c h e r is dan W. N. Br. 
Iets wat wij ook al in de folklore concludeeren konden bij de zwarte 
mutsen (cfr. § 281). 

O.N.Br, heeft nog oergerm. sk (cfr. § 81), af (i.p.v. van, cfr. § 168), 
sporadisch ft i.p.v. cht (cfr. § 78), relicten in de woordvorming (cfr. 
Hfdst. V), enz. 

Kaart 116 Paascheieren. 

In § 154 zagen wij in O.N.Br, een merkwaardig gebruik van het 
lidw. van onbepaaldh. Eveneens vindt men in sommige andere talen 
zoo'n overvloedig gebruik hiervan terug. WIJ herinneren aan het 
engelsch waar men „one" achter zelfstandig-gebruikte adlectiva 
plaatst ten einde de herhaling van het substantivum te vermijden 
(a red rose and a white one). Ook in het mnl. komt het lidw. van 
onbepaaldh. voor in een thans in het A.B. onbekend gebruik. Cfr. 
F. Stoett. Middelnederl. Spraakkunst3 (1923) 58, 59. B.v. vóór abstracte 
zelfst. nmw. : „doe quam hem an een vaec" of bij stofnamen : „root 
als een bloet". In verband met deze bezetenheid om het lidw. van 

1) Duizel gaf bet gebruik ook als bekend ('n rergieelng ?) en Hapa ale verouderd. 
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onbepaaldh. te gebruiken wees Van Ginneken in гЦп Diesrede ') op 
de mogelijkheid van een substraat met patriarchale totemistlsche 
jagercultuur welke cultuur al zou behooren bij het hier levende Cro-
Magnonras uit het archaiolithicum. Hier zou O. N. Br. dus wel een zeer 
oud verschijnsel bewaard hebben. 

Het feit dat W.N.Br, een modemer, minder archaistisch karakter 
vertoont, komt omdat het althans in historischen tijd veel opener 
heeft gelegen voor allerlei invloeden. Langen tijd immers was het een 
twistappel tusschen den Hollandschen graaf en den Brábantschen 
hertog en heel het verkeer van het noorden op het zuiden en omge
keerd trok langs den weg Brussel -Antwerpen - Oudenbosch - Dordrecht -
Den Haag - Amsterdam, dus door W. N. Br. heen. Zoo was het reeds 
in de M. E., zoo is het thans nog, al trekt men nu langs Moerdijk en 
Keizersveer. 

Trouwens niet alleen lag W. N. Br. als meest-gerichte d o o r 
g a n g s p o o r t gunstiger voor invloeden van bulten, maar O. N. Br. 
lag met zijn uitgebreide heidegebieden veel geïsoleerder en met zijn 
schralen bodem kon het weinig vreemdelingen lokken. Zoodoende 
treft men vooral in W. N. Br. voorbeelden van Antwerpsche en Holland-
sche expansie. Hier volgen enkele voorbeelden van Holl. verschijnselen, 
markt : de a in W. N. Br. is óf Antwerpsch óf Hollandsch. Cfr. § 10. 
Ook uit § 154 a blijkt W. N. Br. een overgangsgebied te zijn en O. N. Br. 
meer conservatief. En blijkens § 225a komen de vormen van het type 
ragebol, die echt Noord-Ned. zijn, voor in W.N.Br, en een groot deel 
van O.N.Br., terwijl het type spinnejager uit Bu, Ρ, К (zuidoost), Ml 
(oost) en Cu een Llmburgsch en zuidoost-Qeidersch woord is. Zie ver
der § 313, 331. 

Speciaal het complex P, К en NM is conservatief (een enkel vb. in 
§ 143). Over het conservatieve karakter van vooral Ρ cfr. § 302. 

§ 285. In § 273 hebben wij er reeds op gewezen hoe een groóte 
stroom van S a k s e n door N.Br. naar Engeland is getrokken. Wij 
zullen bewijzen dat vooral W. N. Br. en soms M. N. Br. maar niet O.-
N. Br. een Saksischen Inslag vertoont. 

1". Een der kenmerken van hun taal is het niet-omzetten van ps 
in sp en het omzetten van sp in ps. En dit verschijnsel is W. N. Br. Cfr. 
§ 82, 83 en J. van CHnneken Ras en Taal 34. Wat het verschil in kaart-
beeld bij mispel en gesp betreft : bij mispel is de sp oorspronkelijk, bij 
gesp de ps. Mispel kreeg ps natuurlijk uitsluitend in het Saksisch-
beïnvloed gebied waar ook in andere woorden reeds ps bestond. Onmo
gelijk dus dat het gebied van mipsel grooter werd dan dat van gxps 
e.a., ja heel begrijpelijk dat het kleiner bleef en dat het ook nergens 
in het oosten voorkomt, waar de gxps-gevallen juist als relict te 
verklaren zijn. 

1) Cfr. J. van Qiuneken. De geschiedenle der Middelnederlandeehe Letterkunde In het licht der 
ethnologlBphe literatuur-Wetenschap 1928/18. 
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Opm. Die ps-gevallen in О. N. Br. zijn misschien ook een gevolg van 
het feit dat de Angelen en Warnen, welke die afwisseling wschl. 
eveneens gekend hebben, door O. N. Br. getrokken zijn. 

2°. Volgens Lecoutere-Grootaers з 249 is mooi een Saksisch, schoon 
een frankisch woord. Dit frankische schoon (bet. fra. beau) nu is in 
O. N. Br. heel gewoon maar W. N. Br. kent alleen mooi. 

3°. deel (i.p.v. dorschvloer) is een echt Saksisch woord (Deventer, 
Geldersch-Overljselsch, Drente, Groningen). Het komt in N.Br. voor 
in Cu, Ml en hier en daar als relict in W.N.Br, (cfr. § 197). 

4". ааг(э) voor had(den) in Mz (grootstendeels). Verder is zoo 
een vorm met r bij ik had mij alleen bekend in de noord-oostelijke 
dialecten : Elten-Bergh, Geldersch-Overljselsch, Drentsch (Van Gln-
neken Handb. I 65), Stelllngwerfsch (ibid.), Groningen (ibid.). Veen
koloniën, Tilligte, Ootmarsum en Westfalen (Schrijnen Ned. Volksk. I 
197). 

De westbrab. vormen tieta en schoer (cfr. § 260) bewijzen niets van
wege hun Limburgsche parallellen. 

Op ander terrein treft men trouwens ook Saksische bestanddeelen 
in W.N.Br, aan. Meyers II 21, 22 wijst op overeenkomsten tusschen 
W. N. Br. en Geld.-Overijs. r e c h t (overeenkomst in huwelijksgoede-
ren-recht, in rechterlijke organisatie — laathoven in W. N. Br. en 
tinshoven in Overijsel, het bestaan van hooger beroep voor een heel 
gewest). En terwijl Cu wél het Saksische h u i s t y p e heeft, is dit in 
O. N. Br. onbekend maar weer wél bekend in noordelijk W. N. Br. en 
noordelijk M. N. Br. Cfr. J. Schrijnen Ned. Volksk. I I 1 Isethnenkaart. 

Dat die Saksen ook nog wel door M. N. Br. trokken zou misschien 
kunnen blijken uit : 

1". ps-sp-metathesls. Cfr. § 82, 83. 
2°. het behoud van de η in lantaren en drgl. Cfr. § 62-64. De η 

sonans is immers typisch-Saksisch. 
3°. palatalisatie o.a. van jas > jes. Cfr. § 110 in verband met het 

voorkomen van de vroegere vocaalvormen. 
4°. de vernauwing van e > i. Cfr. § 14. Want dit wijst op een 

gesloten mondstand, die voor de Saksen kenmerkend is. 

§ 286. Daarentegen kent O.N.Br, verschijnselen die sterk aan 
het F r 1 e s с h herinneren. 

sk blijft bewaard in anlaut. Cfr. § 81 en O.T. I 313. 
ft blijft soms bewaard, byv. in soft, after. Cfr. § 77-79 en Schön

feld3 Ini. 35. 
de stemlooze s en f in anlaut. Cfr. § 85. 
geronde vocaal in eerste. Cfr. § 52. 
-w-umlaut als bedoeld In § 52. Dat dit verschijnsel Friesch is en 

ook als Friesche invloed in westelijk Groningen merkbaar is, vindt men 
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J. Klatter. Ο. Τ. Π 77. Men vindt het ook In Marken en misschien 
Volendam. Cfr. Heeroma 51, 53 ^ . 

de aa-vormen bij teer : alleen in O. N. Br., enkele dialecten, Kiliaen, 
o.e. en т .е. Cfr. § 17. 

het gebruik van men. Cfr. § 151. Immers men is Frlesch, Veluwsch 
en O.N.Br. 

dat heeft in O.N.Br, gepalatallseerde vormen. Cfr. § 9. Ook dit 
doet erg Friesch aan. Immers wij hebben ook uit de enquêtes van 
Kern en Willems een kaart voor heel Ned. ontworpen. Heel Ned. heeft 
a, ao, oe, enz., dus ongepalatallseerde vocalen, doch gepalatallseerde 
vocalen (e of ê) in Io het aaneengesloten gebied : Harderwijk (Velu-
we), Epen (Veluwe), Olst (Ον.), Zwolle, Friezenveen, Holten (Ov.) ; 
2" O. N. Br. + N.- en M.-Limburg (d.w.z. overal tusschen Mook en 
Sittard) en daarbij aansluitend : Hedel, Druten, Wychen, en in België : 
Westmalle en Lommei. 

Zoo werd ook bij Kern en Willems w a t onderzocht. Daar kwam 
slechts een gepalatallseerde vocaal voor In : Io een stuk van O. N. Br. 
met erbij aansluitend Dreumel en Alphen ; 2° Harderwijk en Olst (zie 
boven) ; 3° Bergum en Sneek in Friesland ; Zaanland. 

Opm. d a t is verwant met onfrk. that, ohd. daz, os. that, ofri. thet, oe. 
daet, on. that, got. thata ; w a t is verwant met onfrk. wad, ohd. (h)waz, 
os. hwat, ofri. hwet, oe. hwaet, on. hvat. 

Voor de verklaring van die Friesche parallellen vergelijke men § 273. 

§ 287. Daarnaast kent O. N. Br., meestal slechts het noordooste
lijke deel doch soms een groot centraal-Meierijsch gebied, verschijn
selen die door Van Glnneken O.T. II 4 aan de T h o r i n g l ë r s toe
geschreven worden zooals : var, dxrska, look. 

§ 288. Ook heeft O. N. Br. in tegenstelling met W. N. Br. г 1 ρ u a-
r i s c h e verschijnselen bijv. Io het uitganglooze meervoud, 2" ver
schillende umlauten (wschl. rlpuarisch), 3° tes = zak (in kleedlng-
stuk) ; dit woord is in O.N.Br, bekend (in bijv. tesnuzzak, cfr. krt. 110), 
en voorts in Sittard, Valkenburg, Heerlen, Maastricht, Roermond-
Weert, Elten-Bergh, 4° spinnejager. Cfr. § 284. 

§ 289. In zeer veel gevallen waarin men een oost- en een west-
N. Br. type onderscheidt, sluit bij het eerste de o o s t e 1 ij к e en bij 
het tweede de w e s t e l i j k e h e l f t v a n N e d e r l a n d aan (zooal 
niet telkens in hun geheel, dan toch in relicten), bijv. : 

rad; rad in O.N.Br, en oostelijk Ned., wiel in W.N.Br, en weste-
Щк Ned. Cfr. § 242. 

kous ; hoos in O. N. Br. en oostelijk Ned. Cfr. § 210. 
boks i.p.v. broek ; Cfr. § 194. 
schort ; het O. N. Br. scholk is bekend in heel O. Ned. Cfr. § 229. 
1) Bij sneeuw, sneeuwen komen geronde vormen verspreid door zelfs heel Holland voor (Heeroma 

98 t.m. 101). Maar Is dit wel ronding van oude al voor w Î Cfr. i 6'2. 
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den umlaut van wgerm. au en ö. Cfr. § 101-103; Ο. Τ. I 113; 
Heeroma kit. 32. 

onderscheid bij de aa in verband met de oorspronkelijke quantitelt. 
Cfr. § 15 en § 33. Dit onderscheid bestaat in de N. O. dialecten, in het 
Limb, en in het oost-N. Br. Cfr. Verdam-Stoett. Gesch. Ned. Taal 4 49. 

Of die verschijnselen in O.N.Br, nu noordoostelijke (Saksische), 
Duitsche' of Limburgsche (Ripuarische) zijn, is vaak lastig te bepalen. 

§ 290 Het W e s t - N o o r d b r a b a n t s c h valt uiteen in 
M a r k i e z a a t s c h en B a r o n i e s c h . Het Markiezaatsch wordt in 
het westen (rond Roosendaal en Bergen-op-Zoom) gesproken, het 
Baroniesch in het oosten (rond Breda), terwijl het uiterste zuidwes
ten (Ossendrecht, Woensdrecht, Huibergen en Hoogerheide) vaak met 
het Baroniesch en het uiterste noordoosten (Zevenbergen, Moerdijk, 
Lage-Zwaluwe, Hooge-Zwaluwe en Geertruldenberg) soms met het 
Markiezaatsch overeenstemt ' ). 

K e n m e r k e n d e v e r s c h i l l e n . 
Ie ps. enkv. o.t.t. van de eensilbige ww. doen, gaan, staan enz. heeft 

-n als uitgang in Mz + Castelre. В heeft geen karakteristieken vorm. 
Cfr. § 157. 

o.v.t. van hebben is enkv. aar, mv. аагэ : Mz (grootendeels). В heeft 
geen karakteristieken vorm. Cfr. § 161. 

de bewuste rij met wgerm. ö uit § 101 ; geen umlaut : Mz, umlaut : B. 
Cfr. § 101, 102. 

peer ; peer, pêêr : Mz, per : В (behalve noordwesten). Cfr. § 21. 
lever ; leev8r(t) : Mz, В (eilanden), levar, lijvar : В (overigens). Cfr. 

§ 21. 
meel ; meel : Mz, В (westen), mêl : В (overigens). Cfr. § 21. 
mogelijk : Cfr. § 107. 
zeug ; zuch : Mz, zoch : B. Cfr. § 51. 
plaats ; plek : Mz, plak + plxts (sporadisch) : B. Cfr. § 51. 
schort ; type voorschoot : В (behalve uiterst noorden), Mz (zuidoost-

rand), type schort : Mz (behalve zuldoostrand), В (uiterst noorden). 
Cfr. § 229. 

(ik heb) er(geen) ; as + ars : В (ged.), ar : Mz en groóte brokken in 
B. Cfr. § 166. 

akker komt voor in B, komt niet voor in Mz. Cfr. § 107. 
regenen ; type met ng i.p.v. g en -al- of -эг-suffix : B, Mz (oosten). 

De grenslijn is bij dit verschijnsel tamelijk onzuiver. Cfr. § 174. 

§ 291. Allerlei grenzen zijn met deze merkwaardige isoglossen
streng te vergelijken, maar welke zijn er werkelijk mee i n c a u s a a l 
v e r b a n d te brengen ? 

1) De namen Markiezaatsch en Baroniesch zijn gekozen omdat hun gebied zich ongeveer met het 
vroegere Marklezaat van Bergen-op-Zoom en de vroegere Baronie van Breda dekt. 
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Wij wezen er in § 274 reeds op dat de westelijke strook van het 
huidige N.Br. in de vroege M.E. tot F r i e s l a n d gerekend werd, niet 
tot N e d e r-L o t h a r l n g e n , waartoe de rest van N. Br. behoorde. 
Maar dit gegeven verklaart al uiterst weinig. 

Vindt het verschil tusschen В en Ma misschien steun in het feit dat 
het Land van Breda in t w e e h e e r l i j k h e d e n , B r e d a e n B e r -
g e n - o p - Z o o m , uiteengevallen is ? In het Land van Breda') was de 
rechte lijn der heeren n.l. met Elisabeth in 1280 uitgestorven. Daarom 
verviel de heerlijkheid toen aan Brabant, dat Elisabeths echtgenoot, 
Arnoud van Leuven, er voor zijn leven mee beleende. Nadat deze kin
derloos gestorven was deden er zich twee pretendenten gelden. Daarom 
splitste de hertog in 1287 het land in twee heerlijkheden die sedert 
nooit meer vereenigd zijn : Raso van Gaveren ontving Breda, Gerard 
van Wesemale Bergen op Zoom 2 ) . Breda bestond toen uit de oude heer
lijkheid ten oosten van Hoeven, Rucphen en Schijf, Bergen op Zoom uit 
de rest"), maar een groot stuk grond bleef voorloopig condominium der 
beide heerlijkheden, n.l. Stad en Land van Steenbergen en Gastel (hier
toe behoorden : de tegenwoordige gemeenten Gastel, Oudenbosch, Hoe
ven, Standdaarbuiten, Willemstad, Fijnaart en Heiningen 0. In 1458 
kwam er aan deze tweeheerigheid een einde. Steenbergen kwam als 
aparte heerlijkheid aan Breda, terwijl de markies van Bergen-op-Zoom 
de heerlijke rechten over de bij Steenbergen behoorende polders en 
heel het oude gebied van Gastel kreeg ' ) . Daarom ontving Breda Roo
sendaal *) van Bergen-op-Zoom en zoo bleef het tot aan den Franschen 
tijd. 

Al komen nu de Isoglossen tusschen het Mz en het В goed met de 
staatkundige grens tusschen het Land van Breda en het Markiezaat 
overeen, toch zijn er bezwaren om deze laatste grens als oorzaak te be
schouwen. Immers in de Bredasche enclaven Steenbergen en (vooral !) 
Roosendaal is het dialect Markiezaatsch ! Tot veilige bevestiging of 
ontkenning durf ik niet te besluiten. 

De grens tusschen de westelijkste dorpen waar В en de oostelijkste 
dorpen waar Mzi gesproken wordt, is al o u d. Dat blijkt uit de zoo juist 
besproken grens tusschen Markiezaat en Land van Breda, dat bleek ook 
al uit de grens tusschen het Condominium (oostelijkste plaatsen : Gas
tel, Oudenbosch en Hoeven) en de Bredasche heerlijkheid. Ein ook vroe
ger was deze grens de scheiding tusschen : aan de oostzijde de parochie 
Gilze, waartoe behoorden : Ginneken, Princenhage, Rijsbergen, Sprun-

1) Zie hiervoor ? 274. 
2) Volgens W. Bezemer Oude Keehtsbronnen der stad Breda 1982 Ini. p. XII heeft de paalsoheidlng 

der goederen van Gerard en Baso plaats gevonden in 1290. 
3) Cfr. Krt. 112. Men bedenke evenwel dat Willemstad, Sinteloord en Nieuw-Vosmeer (het huidige 

N.-Vosmcer is pas gcetlcht in 1567) niet bestonden. Van de paroehie SL-WilUbrord behoorde het weste-
lijk deel aan Bergen-op-Zoom, het oostelijk aan Breda. Cfr. O. Juten De Parochlën in het bisdom Breda 
St. Willibrord 127. 

4) Cfr. G. Juten Taxandria 1981, 802. 
5) Cfr. Teg. St II (1740) 298, Van der Aa X 091. 
6) Beschr. van den Gesch. Atlas. De gewesten van Noord- en Zuid-Nederland in 1300 laat ook Wouw 

in dat jaar aan Breda overgaan. Dit Ie ЫЦкепв Teg. St. II 170 onjuist. 
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del en Etten — gebieden die met Oosterhout en Baerle (ook alle in het 
dialect В) onder Thorn stonden — en ten westen de Bernardijnen-com-
plexen n.l. Io Wouw, 2° Gastel met als dochterkerken Oudenbosch en 
Hoeven1). 

Speciaal voor E t t e n deelde mijn vriend P. Boeren mij mede dat de 
taalgrens tusschen Etten en Hoeven geen geïsoleerd verschijnsel is. Al 
liggen deze plaatsen vlak bijeen, toch willen ze niet veel van elkaar 
weten ; dat bleek wel toen er voor enkele jaren plannen waren Hoeven 
en Etten tot één gemeente te vereenigen. Ook loopt daar een oude 
rechtsgrens : in Etten werd n.l. oudtijds volgens twee rechten recht 
gesproken, door de Ettensche Hooge en Lage Schepenbanken in Etten, 
Leur, St. Wlllibrord en Sprundel volgens Ettensch recht, maar in de 
„Palen van de Hoeven tot Etten" (het gedeelte van Etten, dat aan 
Hoeven grenst) volgens het Hoevensche charter van 1267. 

§ 292. Tenslotte is er nog een g e o g r a p h i s c h e grens ter ver
gelijking en misschien wel ter verklaring aan te halen. 

In W. N. Br. liggen er in het Z. O. veel, in het N. W. weinig bosschen 
en woeste gronden. Om de grens te vinden namen wij onderstaande 
statistieken over uit het Verslag van de Kamer van Koophandel en 
Fabrieken voor Westelij k-Noordbrabant over het jaar 1925. Roosendaal 
104-105 en hetzelfde Verslag over het jaar 1932 [Roosendaal?] 
32-33. 
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Bergen-op-Zoom 3298 1411 255 1666 
Breda 268 — 1 1 
Dlnteloord 4682 5 555 560 
Etten en Leur 6025 336 377 713 
Fljnaart 4103 2 451 453 
Qiimeken 5619 825 744 1569 
Halsteren 3359 119 304 423 
Hoeven 3020 487 117 604 
Huljbergen 1035 481 63 544 
Klundert 4483 80 1161 1241 
Nieuw-Vosmeer 1545 — 189 189 
Oosterhout 7068 1332 476 1808 
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3298 1392 94 45 
1195 — — — 
4682 5 — — 
6026 226 83 5 
4103 2 — — 
5725 760 430 20 
3359 87 62 4 
3120 452 110 18 
1035 473 45 50 
4483 8 0 — 2 
1545 — 10 — 
7068 1378 350 20 

1) Tongerloo zat zoowel in Rooeendaal en Nispen ala In Alphen en Chaam. 
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1926 
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Afgaande op de gegevens van deze statistiek heb ik op krt. 112 een 
grenslijn getrokken : 

Al de plaatsen ten Z. O. hiervan hebben 12 % of meer van de opper
vlakte aan bosch of woesten grond (in Putte zelfs 79%). 

Al de plaatsen ten N. W. minder dan 5 %. 
Opm. Terheijden kent in 1932 weliswaar slechts 9 %, doch In 

1925 nog bijna 24 %. Etten en Leur kennen in 1932 weliswaar slechts 
5 %, doch in 1925 nog bijna 18 %. Breda is als stadje een heel begrijpe
lijke uitzondering. 

De overeenkomst van deze grenslijn met de Isoglossen tusschen Mz 
en В is opvallend. Bovendien staan Wouw en Bergen-op-Zoom op de 
„geographische kaart" wel bij het zuidoosten en op de „taalkaart" bij 
het noordwesten, maar dit is o.a. hieruit verklaarbaar, dat de woeste 
gronden van deze gemeenten ook Inderdaad In het zuiden liggen, zoodat 
de plaatsen zelf dus eigenlijk In de vruchtbare noordelijke gedeelten 

1) Coir, naar p. 163. 
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liggen. Voor Bergen-op-Zoom is bovendien ook zijn bijzondere positie als 
stad in aanmerking te nemen. 

§ 293. Hiernaast nog enkele parallelle verschijnselen. 
Ten westen van de lijn Ossendrecht—Breda komen er opvallend veel 

b r u n e t t e n voor. Cfr. J. Gallée Het boerenhuis In Nederland en zijn 
bewoners 1908, 93. 

Ook schijnt het mij toe dat in Mz de 1 a η d r o e d e een andere 
grootte heeft dan in B 1 ) . (En Oost-N. Br. heeft weer een andere roede, 
cfr. § 282). Men onderscheidt immers : 

Io De B r e d a s c h e l a n d r o e d e . Deze komt volgens Placidus =) 
ter grootte van 20 voet of 5,682 M. in 't vierkant voor in heel de Baronie 
van Breda behalve Etten en Roosendaal ; Gilze, Hulten en Rijen gaven 
haar dan ook op als 20 voet, Rijsbergen als 6 χ 6 = 36 M7 of 1/300 bun
der, Molenschot als 1/300 ha. Zij correspondeert vrijwel met de Zeven-
bergsche (5.796 M.) en komt ook voor in Klundert. 

2° De R l j n l a n d s c h e r o e d e . Deze komt volgens Placidus3) ter 
grootte van 12 voet of 3,767 M. in 't vierkant meer in het westen voor, 
in Roosendaal en Etten en „alle moeren in de voorsz. baronie", als
mede ongeveer van die zelfde grootte in Klundert (naast de Bredasche), 
Dinteloord, Willemstad, Steenbergen, Fij naart. Deze roede vond ik ook 
in 1934 : Bosschenhoofd <), zij moet ook voorkomen In Zundert (300 
roeden = 42 Are). 

Met de Bredasche landroede correspondeeren bijv. de Antwerpsche 
(5,736 M.) en de Bossche (5,755 M.) ; de Rljnlandsche was ook in 
verschillende plaatsen van Holland, Zeeland en Vlaanderen in gebruik. 

§ 294. Het eigenlijke O.N.Br, valt uiteen in P e e l l a n d s c h , 
K e m p e n l a n d s c h en N o o r d-O o s t-M e i e г ij s с h. 

§ 295. Het P e e l l a n d s c h is het dialect dat in het zuidoosten 
van N. Br. (ten oosten van Eindhoven, rond Helmond) gesproken wordt. 

K e n m e r k e n : 
wgerm. ai en au zijn er echte dalende diphtongen. Cfr. § 12. 
ее en ë worden ij(a) voor r 1 ) . Cfr. § 21, 38. 
d in auslaut na oude lange vocaal of diphtong valt weg. Cfr. § 69. 
η in infin. en partie, praet. van doen, gaan, staan, zien valt weg in 

gedeelten van Ρ en Bu. Cfr. § 66. 
ï in Ыіе э, zwiega, enz. blijft bewaard (ook in Bu). Cfr. § 41 vlgg. 
markt ; auslaut rcht : P. Cfr. § 90. 
ρ legger voor een bep. soort schort alleen in P. Cfr. § 229. 

1) Cfr. P. Placidus De landroede in de stad en baronie van Breda. Tazandria 1932 (¡Tg. 89) 39-42. 
2) Ibid. 3) Ibid. 4) n.l. 12 voet. 
5) Ook Huleel en Hooge-Mierde diphtongeeren de ee/ê al iets naar de У toe. 
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stalkaars (dwaallicht) ; alleen in Ρ heerscht de vorm stJjlka(a)rs. In 
de Best van N.Br. (voorzoover het begrip er bekend is) is de eerste 
lettergreep stel(t)- of stal-. 

§ 296. In sommige gevallen s l u i t e n bij Ρ r e l i c t e n I n h e t 
N M o f K a a n (soms zelfs een heel oostelijk stuk van het NM). 

1° Ρ + NM (soms nog met enkele eilandjes). 
rekking van de onvolkomen vocaal vòòr 1, m, η, ng (soms d en b) 

wanneer die door afval van slot-э auslautend zijn geworden, bij het 
enkv. van vrouwel. substantiva : v.n.l. Ρ en Zeeland. Cfr. § 120. 

rekking van de onvolkomen vocaal vòòr 1, m, η, ng in de le ps. 
enkv. o.t.t. : v.n.l. Ρ + Zeeland. Cfr. § 121. 

dezelfde rekking in de 2e en 3e ps. enkv. o.t.t. : Ρ en sporadisch 
elders in N.Br. Cfr. § 122. 

velarlseerlng van nd > ng na palatale vocalen : stuk vanaf Zeeland 
en Haps t.m. Nunen, Mierlo, Milheeze. Cfr. § 73, 74. 

η > ng, nkt : enkele dialecten van NM en P. Cfr. § 67. 
rr > rs : P, NM, Woensel, Duizel, Veldhoven, Oerle, Vlijmen. Cfr. 

§ 60 vlgg. 
suizende г in ani. : NM, Ρ, Woensel, Wintelre. Cfr. § 59. 
achter ; ft-vormen in P, NM. Cfr. § 77 vlgg. 
stopwoordje ; wo'nna, wa'nna, wanna, wonnie, wonna : P, NM, Best, 

Olrschot, Oerle. Cfr. § 233. 

2° In enkele gevallen ook onderschelden zich Ρ en К (meestal dan 
met Bu) van de rest van N. Br. 

wieden; plukken: Ρ, К (zuidoosten), Bu. Cfr. § 241. 
sajet ; Bu, Ρ (z.w.) en К (z.w.) is relictgebied. Cfr. Krt. 102. 
vroedvrouw ; goejvrouw ; P, Bu, К (oosten). Cfr. § 198. 
hak ; type vers in relicten van Ρ en К Cfr. § 201 en A. Weijnen E. V. 

Ш 173-174. 
bakkar ; terwijl O.N.Br, bekkar heeft, komt bakkar voor : P, Bu, K. 

Cfr. § 107. 
bez. vnw. 3e ps. vr. enkv. en alle gesl. mv. = type zijn: Ρ, К (zuidoos

ten). Cfr. § 150. 
ploegen ; teula, tula, tulla : Ρ, К (ged.), Bu (noorden), Η (zuidoos

ten), Vught, Udenhout, Dongen, Alphen. Dus een mank voorbeeld. 
houten hark ; cfr. § 203. 
Een blik op de s o o r t e n der overeenkomsten bewijst aanstonds dat 

de eenheid tusschen Ρ en NM veel dieper gaat dan die tusschen Ρ en K. 

§ 297. Terwijl Nunen en Oerwen nog volop onder Ρ te rekenen 
zijn, mist N e d e r w e t t e n vaak de Peellandsche vormen. Zoo heeft 
Nederwetten in tegenstelling met die beide plaatsen bijv. gen rs- doch 
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r-auslaut in teer ; geen ng doch η in binden en kind ') ; geen sk- doch 
sch-anlaut ; voor gerekte wgerm. a niet aa doch ao ; in woorden als 
gaan geen vocalischen doch n-auslaut ; voor wgerm. ai en au niet de 
Peellandsche diph tongen ; geen vlimp of f limp doch plimp2) ; niet hij 
deed maar hij ging·1). Het is dus in al die gevallen niet Peellandsch 
maar westelijk georiënteerd. En toch hoorde Nederwetten bij het oude 
kwartier Peelland maar het ging in Woensel in Kempenland naar 
de kerk. 

§ 298. H e e z e en L e e n d e (soms met S t e r к s el samen) wij
ken meer dan eens van Ρ af. Bijv. 

Zìi hebben by wgerm. ai en au niet de bekende dalende diphtongen. 
Cfr. § 12. 

Zy missen (althans Heeze vrywel constant) de bekende diphtongee-
ring van I en u. Cfr. § 40 vlgg., 46 vlgg. 

zy missen de diphtongeering of velariseering in de verbinding 
-ind-. Cfr. § 73, 74. 

Leende en Heeze palataliseeren in het woord : koud. Cfr. § 11. 
Leende en Heeze missen een stopwoord. Cfr. § 233. 
Leende en Heeze hebben steeds van i.p.v. af. Cfr. § 168. 
zy kennen voor schoonzuster o.a. het type maseur. Cfr. § 227. 
In Leende en Heeze ontbreken by zacht de ft-vormen. Cfr. § 78. 
In markt ontbreekt de velaar. Cfr. § 90. 
In water is de vocaal lang. Cfr. § 131. 
zy hebben type zakdoek i.p.v. type tesneuzik. Cfr. § 245. 

In de meeste van deze gevallen stemmen ze overeen met Bu. Behalve 
de hier opgesomde gevallen zyn er nog verschillende andere waarin ze 
met den heelen westeiyken rand van Ρ samen, van de rest van Ρ af-
wyken. Cfr. byv. Krt. 8, 37, 67. 

Merkwaardig in verband met die aansluiting by Bu is de Limburg-
sche oriëntatie in Leende : Het heeft een kerk in den styi van de kerken 
uit Noordelijk Belgisch Limburg, nl. den Maaslandschen styi der hoog-
gothiek (centra hiervan In Luik en Maastricht), een styi die absoluut 
anders is als die van de Belgisch-Brabantsche Kempen of de rest van 
N.Br. ' ) . 

Een andere oorzaak van de afwijking kan zyn dat Leende al in de 
18e eeuw koperhandel op het buitenland dreef. Het vormde met Heeze 
één baronie. 

§ 299. H e l e n a v e e n wykt zeer vaak van Ρ af, Ja mist de ken
merken van Ρ ten eenen male. Het wykt ЬУ . af op Krt. 51, 20, 15, 23, 
26, 76, 68, 75, 4, 66, 67, 93, 94, 54, enz. 

1) Gerwen : jong. 
2) Cfr. Krt. 109. 
8) Cfr. Krt 27. 
4) Cfr. Stan Leurs Steden en Landschappen I De Kempen Antwerpen z.j. ib. 
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De oorzaak hiervan Is dat het pas een zeer jonge nederzetting, uit 
1853, is. 

Tot in het midden van de vorige eeuw had men een groot deel van 
den Brabantschen veengrond in de Peel onbewerkt laten liggen. Welis
waar hadden de bewoners der aangrenzende dorpen er steeds in geveend 
maar de systematische exploitatie daarvan werd pas in 1853 begonnen 
door Johan van de Qrlendt, opzichter van den Waterstaat te 's-Her-
togenbosch. Hij stichtte in dat jaar Helenaveen, zoo genoemd naar zijn 
echtgenoote Helena Pañis, en in 1860 Oriendtsveen. 

De bevolking voor deze kolonies kwam van alle zijden aanstroomen, 
van Brabant, Gelderland, Holland, Limburg en Drente. Ieder bracht zijn 
dialect mee en om zich nu onder elkander beter verstaanbaar te maken 
spreken deze menschen „Hollandsch". 

De invloed van het Limburgsch element blijkt bijv. bij een woord als 
karnemelk (cfr. § 205). 

Parallel : T.g.v. de ethnologische menging mist Helenaveen ook de 
regionale vrouwenmuts. Slechts komt er (als reeds verouderend) voor : 
de morgenmuts ') en bij de vrouwen uit Drente en Overijsel de neepjes
muts, waarop soms nog een hoedje gedragen wordt. 

§ 300. S t e r k s e l wijkt eveneens vaak van Ρ af. Cfr. bijv. Krt. 
55 (knecht), 19, 11, 12, 108, 109, 107, enz. 

Sterksel Is voor een dialectonderzoeker een verschrikkelijke plaats. 
Et zijn nl. bijna geen autochtonen. In 1751 bestond de heerlijkheid nog 
slechts uit zes huizen (groóte hoeven)2). In 1847 pas uit elf huizen met 
90 inwoners3). Thans is het inwoneraantal aanzienlijk grooter maar een 
groot gedeelte wordt gevormd door de bevolking van de beide kloos
ters4). De meeste inwoners zijn dus van plaatsen uit de buurt gekomen 
en spreken nog hun moederdialect. Een zuiver Sterkselsch dialect heb ik 
niet kunnen betrappen. 

§ 301. G e m e r t , hoewel in de M.E. reeds gedeeltelijk aan de 
Duitsche Orde behoorende en gedurende de heele Republiek een zelf
standig zonneleen, wijkt toch op onze kaarten niet vaak van Ρ af. 

§ 302. K a r a k t e r v a n P. 
Gezien zijn ligging, in oost en zuid begrensd als het was door het 

oudtijds bijna onoverkomelijk Peelmoeras, in het noorden en westen 
door heidevlakten, is het verklaarbaar dat er verschillende t a a 1 r e-
l i c t e n konden blijven voortleven. 

goejvrouw, eveneens in Bu en in K. Cfr. § 296. Roukens maakt door 

Il De mortçcimiutH Ie een muts van kant, waarbtj het gericht omlijst wordt door een fijn-gepliHseerde 
strook met achter in den nek een breed geplooid etuk dat wel ieta wegheert van den uitgezetten staart 
van een mnsch. 

2l ("Гг. Heilend. Hist, of Tegeiiw. Staet II (1751), 14U. 
•A) CTr. Van (1er Ла X (Ш7), 785. 
4) Cfr. Piue-Almanak 1938, 254. 
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de etymologie van goejvrouw zijn hoogeren ouderdom wel waarschijn
lijk. 

vers (voor hiel) ; ook in K. Cfr. § 296. 
strapel (boschbes) ; ook in Bu + К (ged.). Cfr. W. Roukens. Veldeke 

№ 50 (1934) 460 en Roukens Diss. 351-355 +• zijn Krt. 73. 
mercht i.p.v. markt. Cfr. § 90. 
Na Bu vertoont Ρ het sterkst een L i m b u r g s c h ( R i p u a r i s c h ) 

karakter (en daarna gedeelten van K). 
plukka i.p.v. wieden : P, К (zuidoosten), Bu ; ook : Weert. Cfr. § 296. 
vers i.p.v. hiel : relicten van Ρ en К ; ook Limburg. Cfr. E. V. Ш 

173-174, Cfr. § 296. 
Ië in de groep Ыіе э en zwiega is Limburgsch (of O.-Ned. ?). Cfr. § 41. 
os voor ons (vnw.) : Ρ (zuiden), Bu en Z.- en M.-Limburg. Cfr. Jos. 

Schrijnen Ramisch 55. 
schoonzuster ; zwJjgarsa en sweegarsa in Asten en Budel. Cfr. Sittard 

sjweigesje, Valkenburg sjweegesje. Cfr. § 227. 
Voor deze Limburgsche parallellen geeft natuurlijk de ligging een 

gereede verklaring. Bovendien was van invloed het feit dat bijv. Deurne, 
Asten en Someren tijdens de Republiek in het tegenwoordige Limburg 
ter kerke trokken 1 ) . Verder treft men parallellen aan in de f o 1 к 1 o r e. 
De echt-Limburgsche voornaam SJang komt bijv. in Asten een paar 
maal voor. Eveneens hebben de boeren in Asten bij het binnenhalen 
van den oogst alleen touwen over de kar. Dit gebruik is Limburgsch. 
Cfr. A. van Gerwen O. T. III 350. 

Al is Ρ van den eenen kant een echte dialectburcht, van den anderen 
kant dringen er toch m e r k w a a r d i g e b e s c h a a f d e v o r m e n in, 
vooral in zuidelijk P. 

wasschen ; zuidelijk Ρ heeft met Bu, in tegenstelling met heel O. N. 
Br., niet gerekt. Cfr. § 123. 

sk In ani. is gebleven in noordelijk P, doch niet in zuidelijk P. Cfr. 
§ 81. 

de diphtong ij, als bedoeld in § 21, 38, is reeds sterk in aftocht. Zoo 
vertoonen bij schaar reeds ë naast ij : Erp, Bakel, Deurne, Stiphout, 
Lieshout, Aarle-Rixtel, Lierop. 

de dalende diphtongen, als bedoeld in § 12, ontbreken in zuidelijk P. 
Cfr. § 12. 

wgerm. ü ; vóór dentalen heeft NM en К -w-diphtongen (die dus op 
u moeten teruggaan) en Limburg heeft nog den ü-klank zelf. Ρ heeft 
ui dat op uu moet teruggaan. Jonge verdringing dus ? 

bakker ; geen umlaut in Ρ (+ Bu + К). In § 107 is getracht aan
nemelijk te maken, dat ook dit een jong verschijnsel is. 

§ 303. Het K e m p e n l a n d s c h Is het dialect dat, globaal geno
men, gesproken wordt ten zuidwesten van Eindhoven. 

1) Van Velthoven I 115. 
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In § 296 werden reeds enkele trekjes opgesomd, waarin het zich met 
Ρ (en soms Bu) samen van de Rest onderscheidt. In één opzicht trekt 
het, merkwaardigerwijze, één lijn met NM tegenover heel de Rest ; nl. 
in de verschillende ontwikkeling van ü al naargelang de articulatie-
plaats van de volgende consonant. Cfr. § 46 vlgg. In Zeeland is dit ver
schijnsel pas een vijftigtal jaren geheel verdwenen. Heeft Ρ het mis
schien ook eenmaal gekend ? Cfr. § 302. 

Slechts weinig verschijnselen zijn speciaal-Kempenlandsch. Enkele 
zijn: 

diphtongeering van gerekte korte vocalen, die sporadisch in К en 
het westen van Ρ voorkomt. Cfr. § 53. 

palatalisatietendens (eveneens op de westgrens van P) die zich bijv. 
uit bij a) blauw: gepalataliseerde vormen in К (ged.) en Ρ (westen). 
Cfr. § 37. b) houden : gepalataliseerde vorm in Tongelre, Woensel, Nu-
nen. Cfr. § 11. Verdere vbb. cfr. § 51. 

Met Geldrop en Bu samen kent К (sporadisch) een open uitspraak 
waar A. B. oe of ie heeft. Cfr. § 43, 1Θ. 

§ 304. К (althans gedeeltelijk) heeft een aparte l a n d m a a t , 
die verder in N. Br. onbekend is : spènt, spint, spijnt, en die in al de 
plaatsen welke de grootte aangaven (Hulsel, Netersel, Middelbeers, 
Zeelst, Westerhoven, Gasteren, Hoogeloon, enz.) 1/4 leupes, d.i. ± 1/24 
ha groot is1). 

Voorts heeft in N.Br. alleen К voor dwaallicht de betiteling de 
g 1 o e 1 ï g e, n.l. Hooge- en Lage-Mlerde, Eersel, Duizel, Bergeik, Veld
hoven en Meerveldhoven 2). 

Merkwaardig is, dat volgens J. Gallée Het boerenhuis in Nederland en 
zijn bewoners 1908, 93-94 „de streek ten westen van Eindhoven en ten 
Zuiden van Tilburg" een groóte meerderheid van b l o n d e n hebben, 
terwijl er ook in die streken veel meer u r n e n v e l d e n liggen dan in de 
daaromheenliggende N.Br. gebieden. 

§ 305. Het is merkwaardig dat vooral het westen van het К e m-
p e n l a n d s c h zoo vaak m e t h e t W e s t - N o o r d b r a b a n t s c h 
o v e r e e n k o m t . Zonder dat Midden-Brabant hiertoe de brug vormt, 
of althans niet noemenswaard. 

Zoo vertoonen o.a. volgende kaarten dit verschijnsel : b o e r e n -
s l o b k o u s : wag, Krt. 87 ; n i e u w : nuuw, Krt. 35 ; p l a a t s : plak 
en plek, Krt. 98 ; r u 1 к e η : ruke, Krt. 17 ; w i e d e n : wieje, Krt. 10 ; 

1) Bulten N. Br. gal Tilligte spent = 2,26 a; Geldersch-OveiDselsch spind = bijna 2 a ; Oldambt en 
Weeterwolde spint = 1/88 ha. Van Dale noemt spint een verouderde maat van 200 & 250 M 2. Elders ie 
spint een inhoudsmaat van circa 5 4 7 liter, bijv. Hasselt (g 96), Land van Waas, West-Vlaanderen, Gel-
dersch-Overiieelech, Groningen. Natuurmk Is de beteekenls van de Inhoudsmaat primair. Voor de etymo
logie cfr. Molema Wb. Gron. 896. Andere gevallen, dat namen van Inboudsmaten oppervlaktematen wer
den, zí¡n : vat (Nlstelrode 7 Are, Nuland, Berllcum, Grave 1/18 bunder), vaot (Zeeland ong. 6 roeje), zak 
(Nlstelrode 66 Are), enz., scheepl (Tilligte 9 Are), mur (= mud TUligte ong. 36 are). Zie voor deze beide 
woorden ook Gallée Geld. Ov. Wb. L v. 

2) Ook nog : de gloeiige man in MUheeze en de vurige man in Wanrooi. 
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ik ben w e z e n visschen : ik ben wiste vissche, krt. 74 ; h e m d : (h)em, 
Krt 44 ; a d e m : vormen op -sem, krt. 44. 

Wanneer nu, gelijk op sommige kaarten, de dialecten rond Tilburg 
of héél het Middenbrabantsch ook meedoen en het verbindingslid zijn, 
ЬЦ . bij schaar, schort, broek (cfr. Krt. 21, 104, 6), dan is de „inkrimping" 
van het Oost-Noordbrabantsch verschijnsel niet zoo heel merkwaardig 
en doet in Kempenland waarschijnlijk ook invloed vanuit Midden-
Brabant zijn werk. Waar die brug evenwel ontbreekt zooals op de kaar
ten ruiken, wieden, adem, plaats, heb ik naar een andere verklaring 
uitgezien. Een eventueele beïnvloeding vanuit W. N. Br. over België heen 
is sinds de 17e eeuw, toen de huidige staatsgrens ontstond, natuurlijk 
uitgesloten. 

Het viel mij op, dat ik onder deze gevallen gèèn klankwetten als voor
beeld kon krijgen, maar steeds slechts bij alleenstaande woorden het 
verschijnsel waarnam, zoodat wij dus vrijwel zeker alleen met ontleenin
gen te doen schenen te hebben. Aan oude nauwe verwantschap tusschen 
West-Noord-Brabant en Kempenland hoeft dus hier nog niet gedacht 
te worden. Merkwaardig is het nu dat verscheidene dezer parallellen 
een derde overeenkomst in het Antwerpsch vonden, bijv. : wag, es (voor 
er, cfr. Krt. 75), asem, hem (hemd), ik ben wiste visschen ' ) . plak *). Dan 
zou dus directe beïnvloeding vanuit Antwerpen of althans de Belgische 
Kempen de oorzaak van de overeenkomst tusschen К en W. N. Br. zijn. 
Zijn voor dezen invloed in Kempenland aanwijzingen ? Ja, volop ! Van 
Oerle bij Eindhoven vertelde mij dhr. P. de Bont, dat het in de Middel
eeuwen op Antwerpen georiënteerd was, waarschijnlijk heeft dus heel dit 
gebied handelsrelaties met Antwerpen onderhouden. Reusel en Bladel 
zijn langen tijd door het Markiezaat van Antwerpen aan de Meierij van 
's-Hertogenbosch betwist. In de Reuselsche sigarenfabrieken werken nu 
nog zeer vele Belgische werklieden. Luyksgestel is tot aan de Fransche 
revolutie Zuidnederlandsch bezit geweest. De Z.-Ned. schrijvers August 
en Reinier Snieders zijn in Bladel geboren. En tenslotte hebben de 
Belglsch-Brabantsche abdijen Floreffe, Postel en Tongerloo vooral in 
deze gebieden sinds de 12e eeuw haast onmetelijke bezittingen gehad. 
Zie verder § 331 vlgg. voor den invloed in W.N.Br, en N.Br. in het al
gemeen. 

Maar het merkwaardigst is misschien wel, dat, terwijl heel Oost-
Noord-Brabant volgens Meyers' bekende boek 3) Begisch-Helvetisch 
e r f r e c h t heeft, West-Noord-Brabant <) plus ons Kempenland Ligu-
risch erfrecht en wel het stadsrecht van Antwerpen en Santhoven bezit. 
Cfr. Krt. 113. 

Gelijk er sterke banden waren tusschen Antwerpen en West-Noord-
Brabant, zijn die er dus ook zeer zeker tusschen Antwerpen en de Noord-
brabantsche Kempen geweest. Hiervoor is dit erfrecht-complex een 

1) Comeliesen - Vervliet I 72. 2) 1Ы<1. Ш 972. 
3) E. Meyers. Het Ligurische erfrecht in de Nederlanden I Het Wept-BrebanlBche Erfrecht, Haar

lem 1929. 1) Behalve een noordelijke strook. 
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aanwijzing. Want òf het is zélf een gevolg van overoude stam- of cul-
tuurovereenkomst óf het heeft de economische en cultureele betrekkin
gen door het systeem van gerechtelijk beroep en hofvaarten naar de 
moederstad (in casu : Antwerpen) verstevigd. Of beide is het geval. 

Mogen wij ter verklaring van de overeenkomst er misschien ook aan 
denken, dat er, zooals Van Ginneken uit de sel-dorpen bewijst, zich 
Salische Franken in dit gebied hebben neergezet, wier sporen ook in 
W. N. Br. aanwezig zijn ? 

§ 306. Het N o o r d - O o s t - M e i e r i j s c h is het dialect dat ge
sproken wordt in het noordoostelijk deel van de Meierij en het Land 
van Ravenstein, behalve een strook langs de rivier. 

K e n m e r k e n : 
In de verkleinwoorden op ntja < ndja werd de d geassimileerd. Cfr. 

§ 75. 
wgerm. ä wordt er oo, hetgeen sporadisch ook in Ρ en К (oostgrens) 

plaats had. Cfr. § 33. 
ë is er onbekend, maar verschijnt er steeds als ее. Evenals in W. N. Br. 

en deelen van К en oostelijk T. Cfr. § 21 vlgg. 
stalkaars (dwaallicht) ; alleen in NM ( + Haaren) heerscht type 

stel(t)kaars. In Ρ heerscht stljlka(a)rs. In de Rest, voorzoover het 
begrip er bekend is, is de eerste lettergreep stal-. Cfr. § 295. 

ploegen ; еегэ + èra uitsluitend in een deel van NM. Cfr. § 224. 
Voor de eigenaardigheden die het met Ρ en К samen vertoont cfr. § 

296 en § 303. 
Positieve cultureel-historische kenmerken, die het van alle andere 

dialectgroepen in N. Br. onderscheiden, hebben wij nog niet kunnen 
achterhalen. De negatieve blijken duidelijk bij de behandeling dier an
dere dialectgroepen. 

§ 307. Het M i d d e η-B r a b a n t s c h bevat, globaal genomen, de 
dialecten binnen de „ruit", wier hoekpunten zijn : Geertruidenberg - Til
burg - Den Bosch - Werkendam + de strook langs de Maas vanaf Den 
Bosch tot Grave. 

In het M. Br. onderschelden wij H o l l a n d s e h-B r a b a n t s c h , 
T i l b u r g s c h e n M a a s l a n d s c h . 

Exclusief- en algemeen- M.Br. kenmerken zijn niet aanwezig, wèl 
enkele waarbij het H gedeeltelijk met het Τ overeenstemt of omgekeerd. 
Eigenlijk kan dus het Ml bezwaarlijk met Η en Τ in één adem ge
noemd worden, maar wij nemen het er toch bij omdat In alle drie die 
dialecten ontbreken : zoowel de specifiek-W. N. Br. als de Meierijsche 
of enger-O. N. Br. (NM, Ρ en К) kenmerken. 

Binnen Noord-Brabant kent dit gebied dus alleen een oost- en een 
west-grens. De westgrens Is reeds nauwkeurig bepaald door de oost
grens van het Ba. De oostgrens is dezelfde als de noordgrens van het 
NM en de noord-westgrens van het NM en К. De duidelijkste Isoglos-
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sen hiervoor zijn die van de umlautsvormen bij hij valt en hij slaat 
en de w-diphtongen voor de oude ü (vòòr dentalen). Cfr. § 112 en § 46 
vlgg. 

§ 308. Het M.N.Br, (ook het H) is eerder oost-N.Br. dan west-
N. Br. te noemen. Het heeft met O. N. Br. (in tegenstelling met W. N.
Br.) samen : umlaut van wgerm. au en ö, h in anlaut en diverse 
„lexicale" verkortingen (drie heel belangrijke kwesties in verband met 
het phonologisch systeem), het uitganglooze meervoud (volgens Van 
Ginneken Handb. I 2 178 hét kenmerk van de O.N.Br, dialecten), 
zwakke werkwoordsvormen als bedoeld in § 159 vlgg., verschillende 
lexicalia als hetzelfde stopwoord, rad, mensch (man), vatten, en in zijn 
toponymie dat merkwaardige initiaal-intensiteitsaccent, als bedoeld in 
§ 184-189. Dit laatste is een sterk bewijs, omdat hierbij van leenbeïnvloe-
dlng kwalijk sprake kan zijn. Bovendien vinden de meeste dezer over
eenstemmingen geen derde aanknoopingspunt in het Hollandsch, het
geen het O. N. Br. karakter nog nader bevestigt. 

Zeker zijn er ook gevallen dat deelen van M. N. Br. met W. N. Br. mee
doen en niet met O.N.Br., maar dan sluit bijna altijd ook het (Zuid-) 
Hollandsch hierbij aan, zoodat die gevallen minstens evengoed als 
Hollandsch kunnen getypeerd worden. Zoo heeft M.N.Br, bijv. : minder 
umlauten, minder verkortingen, blaaw i.p.v. blouw, dikkals, jullie in den 
4en nv., koo/ors, aosam, hij vraoch i.p.v. vraocht, enz. (alle ook Holl. 
verschijnselen) ' ) . 

Conclusie : het M. N. Br. is verhollandscht en verwaterd Oost-N. Br. 

§ 309. Zooals er op taalkundig terrein moeilijk specifieke alge
meen-M. N. Br. kenmerken gevonden worden, zijn ook de algemeen-
M. N. Br. typische f o 1 к 1 о г e - verschijnselen schaarsch. Voor de ΊΊΙ-
burgsche muts en de M. N. Br. poffermuts cfr. § 281. In § 277 spraken 
wij van speciaal-M. N. Br. kerkenbouw. 

§ 310. Het H o l l a n d s c h - B r a b a n t s c h is het dialect dat 
gesproken wordt benoorden de Bergsche Maas en in de Langstraat. 

Het onderscheidt zich van het Τ : 
1° geen umlaut in de diminutiva : Η, wel umlaut : Τ ; cfr. § 109. 
2° in wws.-vormen als „hij valt" geen t : H, wel t : Τ ; cfr. § 156. 
Met deze twee gevallen volstaan wij, om er aan toe te voegen dat 

een enkele blik in de kaarten ons ervan overtuigt dat vele Isoglossen 
Η en Τ scheiden. 

Het onderscheidt zich van het W. N. Br. door het gemis van allerlei 
W. N. Br. eigenaardigheden ; cfr. § 308. 

Het onderscheidt zich van het Ml door het voorkomen van allerlei 
Holl. eigenaardigheden ; cfr. § 308 en 313. 

1) Van de meeste dezer gevallen Is dit algemeen bekend. Ik wijs alleen even voor dlkkâle op Oud-
Beierland, voor koo/ors op het Zaansch, voor аовэш op West-Voome Іпаевэті. 
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§ 311. Sommige verschynselen in H zijn vrijwel beperkt tot het 
noordelijk deel, d.w.z. tot het gebied benoorden de „oude" Maas. Deze 
oude loop van de Maas is nog gedeeltelijk over In het Oude Maasje en 
valt vrijwel samen met de Bergsche Maas met uitzondering voor Hees-
been en Heusden. Andere verschijnselen zijn er speciaal oostelijk of 
westelijk. 

zoech (zeug) : westelijk deel van H. Cfr. § 51. 
mest ; messing en missing in oostelijk en zuidoostelijk H. Cfr. § 172. 
schaats ; met schats teekent het deel benoorden de Maas zich 

scherp af. Cfr. § 51. 
tafel ; taffal in het deel benoorden de Maas + Heesbeen, Doeveren. 

Cfr. § 131. 
lantaren; uitgang ran benoorden de Maas + Heusden. Cfr. § 64. O-
кеппэр (hennep) in H vrijwel alleen in het gebied benoorden de 

Maas. Cfr. § 199. 
kruiwagen ; dit woordtype is in H ook weer vrijwel alleen noordelijk. 

Cfr. § 186. 

§ 312. P l a a t s e n in het gebied van H gelegen, die heel s t e r k 
af wij k e n . 

W e r k e n d a m . 
Zie bijv. by hooren, gelooven, droog (cfr. § 103), hadden, houden, 

nieuw, spreken, staart, stopwoord, enz., waar Werkendam van de rest 
van (althans noordelijk) H afwijkt2). Bijna steeds sluit in zulke geval
len de Werkendamsche vorm bij het W.N.Br, of liever het Hollandsch 
aan. Deze nog jonge verhollandsching vindt haar verklaring in het 
feit, dat de inwoners, griendwerkers en visschers, geregeld met de Hol
landers aan de andere zijde van de rivier, die hetzelfde vak uitoefenen, 
in connectie staan. 

W o u d r l c h e m . 
In tegenstelling met zijn N. Brab. omgeving mist het den umlaut 

bij de wgerm. au, en mist het verschillende woordtypen als mensch 
(voor man), melk (voor karnemelk), wang, zwagerin en het stopwoord 
war/wer. Voorts wijkt het vaak in klankontwikkeling af. Het is een 
van de weinige N. Br. plaatsen die de palataliseering van a > e ken
nen. Cfr. § 51. In dit opzicht komt het overeen met de Neder-Betuwe 3), 
waaraan het rivierverkeer niet vreemd zal zijn. Dit en гЦп „steedsch"-
heid (het is een oud, nog door dikke wallen omgeven vestinkje) zijn 
ook aan vele der andere dialectafwijkingen debet. 

§ 313. Wij behandelden reeds de gevallen waarin W een Hol
landsch karakter vertoont. Talrijk zijn ook de gevallen van H o l -

1) Bij „toren" had ik voor den auslant veel minder mat Toch leek mij het knartbeeld vrtywel het
zelfde. Evenwel vertoonde garen nergens n-auslaut 

2) Zoo schreef mijn zegsman bijv. dat Werkendam goot en hoot (= hoofd), maar heel de rest van 
„het eiland,, geut en heut zei. 

S) Nederbetuweoh gres = gras. Neder-Betuwe 84. 
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1 a η d s с h e v e r s c h i j n s e l e n in H zooals trouwens in het heele 
noordwesten. 

kôôn i.p.v. wang : W, В (noorden), enkele eilanden in H. Cfr. § 240. 
Blijkens O. T. II 154-157 is kôôn een ZuidhoUandsch-Noordzeeuwsch 
woord. 

legga, léga i.p.v. liggen : W, strook rond de Mark, H. Hollandsch-
Priesch. Cfr. § 182. 

diminutiva : hoe dichter bij Holland, hoe meer ja- en hoe minder 
кэ-vormen. Cfr. § 142. 

pers. vnw. 2e pers. enkv. verb. ην. is jou : W, Mz (behalve het zuid
westen), В (noorden), H. Cfr. § 148. Deze vormen zijn Hollandsch-
Priesch. Cfr. J. van Ginneken-J. Endepols Regenboogkleuren2 38. 

pers. vnw. 2e ps. mv. Ie nv. is jullie : plaatsen langs de Holl. en 
Ze. wateren, W ; die J-vormen zijn Hollandsch-Friesch. Cfr. J. van 
Ginneken-J. Endepols ibid. 

pers. vnw. 2e ps. mv. verb. ην. is jullie : W, Mz, В (grootste deel). H, 
Ml (ged.), Τ (noord), + enkele eilanden ; de j-vormen zijn Hollandsch-
Friesch. Cfr. J. van Ginneken-J. Endepols ibid. 

hadda (= hadden) : langs Volkerak en Hollandsch Diep, rond Bre
da, Den Bosch, Bergen-op-Zoom, Werkendam, Woudrichem, Heusden. 
Cfr. § 161. Deze vorm ook o.a. : Oud-Beierland, Kwintsheul, Amster
dam, Alkmaar, Drechterland, dus : Hollandsch. 

kon (o.v.t. van kunnen) : noordelijke deelen van Mz en B, W, deel 
van Η + enkele eilanden. Het is een Noordned. vorm. Cfr. J. van Ginne-
ken Ras en Taal 32. 

teer (pek) ; têêr, teer in een breede strook van Den Bosch tot Ber
gen-op-Zoom langs de provinciale grens. Het verschijnsel is Hollandsch, 
teer : West-Voome, Alkmaar, Amsterdam, Kwintsheul. 

§ 314. Over de verklaring van den Hollandschen invloed in het 
W is reeds gesproken § 265 vlgg. Dat er ook in de andere noordelijke 
streken van N. Br., en vooral in het Hollandsch-Brabantsch, noordelijke 
en vooral Hollandsche sporen waar te nemen vallen en (ruimer geno
men) dat deze dialecten zich van de zuidelijkere Brab. streken onder
scheiden maakt niet alleen de a a r d r i j k s k u n d i g e l i g g i n g maar 
ook de p o l i t i e k e en k e r k e l i j k e g e s c h i e d e n i s duidelijk 
(voor de p s y c h o l o g i s c h e kenmerken cfr. § 280). 

§315. A a r d r i j k s k u n d i g gesproken zat Immers oudtijds het 
noorden van Noord-Brabant aan Holland vast ! Biesbosch, Hollandsch 
Diep en Nieuwe Merwede zijn pas van lateren datum. De noordelijkste 
streken waren voor den St.-Elisabethsvloed (1421) met Dordrecht 
samen in één Groóte Hollandsche Waard vereenigd. Geographisch 
behoorde het gebied van Η grootendeels bij Holland. Het heideland
schap, dat als hoekpunten heeft : Waalwijk, Vlijmen en Tilburg, scheidt 
eveneens Η van de zuidelijkere streken af. 
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§ 316. Voorts maakt de p o l i t i e k e g e s c h i e d e n i s den Holl 
invloed aannemelijk, en tevens de (gedeeltelijke) aansluiting bij Gel
derland. 

In den tijd der gouwstaten immers reikte de echt-Brab. gouw To
xandrla noordelijk slechts tot aan den ouden loop van de Maas. Het 
land dat thans gelegen is tusschen Maas, Oude Maasje en Biesbosch 
— of zoo men wil, de Nieuwe Merwede — behoorde tot de gouw Mer-
weda of Holland. (Het andere deel dezer gouw was om Dordrecht 
gelegen). Verder naar het Oosten scheidde de Maas Toxandria van de 
gouw Teisterbant, maar omdat de Maas vroeger anders liep dan tegen
woordig behoorden Bern en Aalburg ') by Teisterbant (Gesch. Atlas 
Frankische tijd Beschrijving, 15). En tenslotte lag in het westen de 
gouw Strljen, hetgeen ook allicht Hollandschen Invloed verklaart. 
Cfr. § 274. 

Ook de verdeeling tusschen Frisia en Neder-Lotharingen viel niet 
met de huidige provinciale grens van Noord-Brabant samen. Ben 
noordelijke en noordwestelijke strook behoorde tot Frisia. Cfr. § 274. 

Zóó was het dus al vòòr den feodalen tijd. In dat tijdperk laat Hol
lands politieke macht zich in het gebied van het huidige N. Br. geducht 
gelden. 

Niet steeds rustig en onbetwist heeft de Brabantsche hertog zijn 
noordelijkste landen kunnen bezitten. Op stukken van de Meierij werd 
aanspraak gemaakt door Gelderland en Utrecht en op W. N. Br. door 
Holland. Maar wederkeerlg heeft zich eens Brabants hand ver naar het 
noorden uitgestrekt. De Veluwe was door Utrecht aan Brabant in leen ge
geven, dat er pas circa 1200 definitief ten gunste van Gelder van afzag 
en ook met Holland was Brabant in conflict over grondgebied. Zoo 
pretendeerde Brabant zelfs op Dordrecht. Of het alleen ongerecht
vaardigde landhonger geweest is, is onbekend. Zou 't niet kunnen zijn 
dat toen Willem van Utrecht van keizer Hendrik IV heel Holland kreeg 
deze, niet erg op zijn gemak met dit reuzencadeau, een zuidelijk brok 
ervan aan Brabant schonk ? Dan kon daarin een reden van Brabants 
aanspraken op Dordrecht liggen. 

Licht in de verhouding komt er + 1200 en dan zien we duidelijk 
Hollands macht (wijkend of groeiend ? maar in elk geval bestaand) 
in N. Br. In 1200 immers heeft graaf Dirk VII om een quaestle over 
leenhulde, die Brabant in Z.-Holland eischte, een verraderlijken inval in 
Brabant gedaan doch hij werd daarbij gevangen genomen en moest 
toen een deel van zijn land afstaan om de vrijheid te verkrijgen. HIJ 
stond dan af „oppidum Durtreth ex utraque parte aque, Durtretswerde, 
Harredeswerde, Dusne (= Dussen)" maar kreeg dit in leen terug even
als een ander Brabantsch leen, dat hij reeds had, nl. het land ten wes
ten van Waalwijk tot aan de Strlene (het Land van Heusden behoorde 
toen nog aan Cleef en Gelre, het Land van Altena nog aan Cleef). Zoo 

]) Belden tegenwoordig In Noord-Brabant gelegen. 
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Is dus vanaf 1202 het land om Dussen, de Biesbosch en de strook vanaf 
Waalwijk tot Klundert Hollandsch met een zuidelijke grens als aan
gegeven is op Krt. 112, welke grens tot het einde der 18e eeuw blijft. Of 
vóór 1202 Holland zuidelijker of Brabant noordelijker gezeten heeft, is 
onbekend. 

De Landen van Altena en Heusden (op Krt. 112 aangegeven met A 
en Hd), hebben een druk bewogen geschiedenis gehad en daarmee 
komt goed overeen, dat men er zoowel noordoostelijke (Geldersche) als 
Brabantsche, alsook Hollandsche verschijnselen aantreft1). 

Aanvankelijk wschl. tot de gouw Teisterbant behoord hebbende, 
maakten zij later deel uit van het gelijknamige graafschap, om te 
zamen hiermede in 1026 aan Utrecht over te gaan. Utrecht beleende 
er toen Gerard van Wassenberg, den stamvader der Geldersche graven 
mee, maar t.g.v. een geschil met Holland over een voogdij In Aalburg 
komt hierin tegen het eind der 12e eeuw verandering. De heerlijkheid 
Altena komt aan Cleef, dat den heer van Altena leenman laat ; het 
deel van Heusden ten N. van de Maas eveneens aan Cleef, maar het 
deel ten Z. van de Oude Maas aan Gelder. Beiden echter geven den 
heer van Heusden zijn gebied in leen. Een eeuw later kan Heusden 
niet van Den Bosch afblijven en nu laat in 1319 Brabant zich het 
noordelijk deel van Heusden opdragen, schenkt het Cleef in leen, 
maar Cleef geeft het weer aan den heer van Heusden in achterleen 
terug. Practisch veranderde er dus altijd weinig. Als evenwel in 1329 
(of 1330 ?) het huls van Heusden in de mannelijke lijn uitsterft, vervalt 
het zuidelijk deel weer aan Gelder, dat het nu (met Oudheusden, 
Hedikhuizen, Vlijmen en Engelen — over Baardwljk en Hulten (= Els-
hout) was geschil —) met Brabant tegen Tiel, Heerewaarde en Zand-
wijk ruilt (in 1339 vindt hiervan de formeele overdracht plaats). Dan 
echter komt Hollands tijd. In 1332 koopt Holland het Cleefsch leenheer
schap over Altena, op 4 Mei 1334 Cleefs deel van het leenheerschap 
over Noordelijk Heusden en in 1357 staan Johanna van Brabant en 
Wenceslaus heel die heerlijkheid, welke zij toen onder hun onmiddellijk 
gezag hadden, aan Holland af. En beide landen bleven Hollandsch tot 
aan den Franschen tijd. 

Zoodoende is reeds in de M. E. de grens ontstaan, die op Krt. 112 als 
noordwestgrens van de Meierij geteekend staat2), en dateert vanaf 
dienzelfden tijd (voor het oostelijk deel van H iets later) de Hollandsche 
invloed in het noordelijk aangrenzend gebied. Het is dus begrijpelijk dat 
Isoglossen die H van Τ en Ml scheiden met deze oude grens overeen
komen. Soms is het parallellisme niet volkomen, maar dit laat zich best 
begrijpen. Immers de politieke grens loopt in de Langstraat zeer grillig 
(sommige dorpen, bijv. Waalwijk, hoorden politiek steeds bij Brabant) 

1) Enkele vbb. van Geld. aansluiting: zoech, dat In weateltyk Η voorkomt, ie ook Nederbotuwech 
(Cfr. J. (Jroothuis 91 tv . kelderzoeg en keujene), de palatalleatiee die In Η voorkomen herinneren ЬЦ . 
aan Nederbetuwsch gres (gras), mesBlng/miseing (mest) In H herinneren aan Bommelerwaardsoh messing. 

2) En die tot in den Fransohen t()d bleef beslaan en eigenlek pas Щ de inlijving voorgoed ver
dween. 
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en dan heeft het onderlinge economische verkeer, zeker later, soms een 
nivelleering in deze Langstraatdialecten bewerkt1)· Zoo was ook Bok
hoven aan den mond van de Dieze steeds een souvereine katholieke heer
lijkheid en dus ten tijde van de Republiek minder voor Holl. invloed toe
gankelijk. 

§ 317. Natuurlijk had deze politieke toestand ten gevolge, dat deze 
streken zich e c o n o m i s c h op Holland oriënteerden. Zoo lag er veel 
moer of veen, dat In de Middeleeuwen reeds afgegraven werd hetgeen 
bijv. in het begin der Іве eeuw een zeer levendigen turfhandel van de 
Langstraat op Holland (en Zeeland) ten gevolge had. Voor die veenderij 
was er in 1396 reeds een turfvaart van Den Bosch naar 's-Oravenmoer 
gegraven, aanleiding en getuige van een levendig verkeer met Holland2). 

§ 318. In de к e г к e lij к e indeeling is H ook langen tijd van de 
rest van N.Br. afgescheiden geweest. Vòòr 1559 behoorde hèèl N.Br. 
onder het bisdom Luik, maar het gebied benoorden den ouden loop van 
de Maas onder Utrecht (vgl. hiervoor § 275). 

§ 319. Na al het voorafgaande is het dus niet verwonderlijk dat 
het n.w. van N. Br. en vooral H zulk een sterken H o l l a n d s c h e n i n 
s l a g vertoont. Maar een andere mogelijke verklaring moet uitdrukkelijk 
van de hand gewezen worden. Men stelt het wel eens voor, alsof deze 
landen (Landen van Altena en Heusden, Langstraat en de strook langs 
Hollandsch Diep en Volkerak) door den S t . - B l l s a b e t h s v l o e d een
maal deerlijk gehavend zijn en dat toen bij de herovering op het water 
veel Hollanders hieraan hebben meegewerkt. Maar voor het gebied waar 
nu het H gesproken wordt is deze voorstelling onjuist. 

Het is lastig zich een zuivere voorstelling te vormen van de verwoes
tingen die de Sint-Elisabethsvloed van 17 November 1421 heeft aange
richt. Vaak immers wordt er overdreven. Zelfs in den vijfden druk van 
een boek als Nederland door Schulung3) vindt men dat de St.-Elisa-
bethsvloed een aantal dorpen verzwolg met over de 100.000 menschen 
en bijna al het vee, dat van de kerken der Langstraatdorpen alleen die 
van Raamsdonk en Drunen staande bleven en dat er na den vloed een 
plas ontstaan was van ± 50.000 ha (ruim 3 χ de Haarlemmermeer). 
Zeker is, dat de verwoesting enorm groot was. Tevoren hadden er een 
paar kolossale polders gelegen die ongeveer heel onzen huldigen Bies-
bosch, het Eiland van Dordrecht en het Land van Altena besloegen en 
nu liepen ineens heel de huidige Biesbosch en het Eiland van Dordrecht 
onder water. Maar in de Landen van Altena en Heusden en het weste
lijk deel van de Langstraat zijn die verwoestingen toch niet zoo ver
schrikkelijk geweest. Wij hebben dit iets uitvoeriger nagegaan. 

1) Toch ook weer niet altijd. En dan zien we soms de oude politieke grens weer doorwerken. Tus-
schen Waalwflk en Baardwljk ЬЦ , ofschoon heden één gemeente, Is er vaak dlalectverschll. 

2) Cfr. J. Schrijnen Ned. Volkskunde I 22. 
3) R. Schuiling Nederland. Handboek der Aardrijkskunde Zwolle 1916 Se dr. 520 v.v. 
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Gelijk wij zagen hebben de kerktorens van Drunen en Raamsdonk 
het altijd gehouden. Maar ook Geertruidenberg, Woudrichem, Heusden, 
Werkendam en Zevenbergen hebben binnen hun wallen en muren altijd 
het water gekeerd. Zij zijn immers precies op dezelfde plaats blijven 
liggen. In 1465 wordt er vanuit Werkendam een dijk naar het zuiden 
gelegd, die dus praktisch het heele huidige Land van Altena afdamt, 
maar daarvóór had men zich al jarenlang met zomer dij ken beholpen. 
Na 1421 „lag het land van Altena aan de Westzijde voor het water der 
„toen gevormde Biesbosch open, zoodat het water zich bij eiken storm 
„over dat land verspreidde" •), maar als het niet stormde stond er dan 
toch ook geen water ! Vòòr dat jaar 1465 was er al in 1454 een klooster 
te Waalwijk gesticht en vindt men in 1450 reeds bewijzen dat Muilkerk 
(Dussen) alweer bestond. In 1446 wordt er reeds een bepaalde gunst 
aan Zevenbergen verleend, een stadje dat wel nooit zal ondergeloopen 
zijn, zoodoende dat men in 1426 zelfs een belegering van het slot van 
Zevenbergen vermeld vindt. 

In keuren van 1422 en 1434 blijken Stad en Land van Heusden te 
bestaan. Trouwens, in de schepenlijsten van Heusden is er geen leemte. 
Voor 1434 worden er nog tienden vermeld van Nieuwerkerk ten westen 
van Almkerk. In 1427 worden in een kerkelijk stuk wèl Capelle en 
Drimmelen, doch niet : Zwaluwe, 's-Gravenmoer, Geertruidenberg, 
Raamsdonk en Waspik submersa genoemd. En als men nog eens spe
ciaal let op de eerste jaren na den vloed, dan ziet men dat in 1423 
Waardhuizen, Emmikhoven en De Werken nog bestonden, Munsterkerk 
( = Dussen) na 1421 voorloopig droog bleef (volgens de rekeningen) =) 
en dat zelfs eenige jaren na den St.-Elisabethsvloed Bernstein nog be
stond en een visscherij in de Devel kreeg. Trouwens in 1421 bleef de 
dijk van Dussen naar Heesbeen bestaan, zoodat al het land ten zuiden 
ervan beschermd lag3). 

Daar deze landen thans nog langzaam oploopen In oostelijke rich
ting (vanaf 0.5 M. - in het Oudland van Altena tot 2.5 M. + AP. ten 
oosten van Heusden) is het begrijpelijk dat de verwoestingen ten oosten 
van den in 1465 opgeworpen dijk nooit groot geweest zijn. Eerstens zal 
er veel grond óf geheel niet óf slechts voor korten tijd onderstroomd 
zijn. Immers in 1422 beveelt Jan van Beieren reeds de roovers in het 
Land van Altena, menschen die daarheen gevlucht waren uit de elders 
overstroomde streken en die nu broodeloos waren, gevangen te nemen. 
En vervolgens zullen de „bewoners van de later weer opduikende dorpen 
zich grootendeels gered hebben" 4) en zoo zullen dus wel d e z e l f d e 
b e w o n e r s t e r u g g e k e e r d zijn. 

Er zijn dus in het gebied van H g e e n Holl. elementen binnenge
drongen t.g.v. d e n S t . - E l i s a b e t h s v l o e d . 

1) J. Ramaer Geographische Geschiedenia van Holland beznlden de Lek en de Nieuwe Маш in 
de Middel-eenwen Amsterdam 1881) 222. 

2) Ook Almkerks kerk verdween niet Ramaer 22S. 
8) A. Beekman Nederland als Polderland 2e dr. Zutphen z. j . krl 4) Ramaer 111. 
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§ 320. Verdere parallellen voor het Hollandsch karakter van de 
N. W. streken van N. Br. 

E r f r e c h t . W.N.Br, heeft het West-Brabantsche recht maar de 
noordelijke streken het Zeeuwsch-Hollandsche. Cfr. Krt. 113 en § 279. 

P s y c h o l o g i e . Men denke aan de stijfheid van de kleiboeren. Cfr. § 
280. 

G o d s d i e n s t . Hoe het W in tegenstelling met het overige W.N. 
Br. overwegend protestant is, werd reeds aangetoond in § 266. Hier zij 
op het protestante karakter van een groot deel van H gewezen. Immers, 
terwijl — volgens de volkstelling van 1909 — de plaatsen van W in 
meerderheid protestant waren, hoorden Dussen en Besoyen nog tot de 
groep plaatsen, waar 40 tot 70% katholieken woonden, maar in het 
gansche N.Br. gebied benoorden de Bergsche Maas — behalve in het 
genoemde Dussen — en in 's-Gravenmoer, Capelle, Vrijhoeve-Capelle 
en Sprang woonden er nergens meer dan 10% katholieken. In alle 
andere gemeenten van N. Br. besloegen de katholieken minstens 70 %. 
Dat dit protestant zijn èn een sterke aanduiding èn een groóte oorzaak 
van verhollandsching is (denk aan huwelijken, marktbezoek, predikan
ten, studie, enz.), behoeft geen nader betoog. 

V o l k s d r a c h t . Cfr. Krt. 114. De protestanten hebben doorgaans 
een andere dracht dan de katholieken. Verderop zal aangetoond wor
den hoe in een groot deel van H de protestantsche vrouwen in de week 
een plooimuts dragen, maar hier vragen wij eerst de aandacht voor een 
nog algemeener verschijnsel. In H, W en enkele aangrenzende dorpen, in 
't algemeen gezegd : de noordwestelijke plaatsen waar protestanten wo
nen, dragen dezen een neepjesmuts ' ) , een eenvoudige kanten muts, van 
voren met een geplooide en van achteren met een gerimpelde strook, 
waarover meestal een lint van gebloemde zijde ligt, terwijl er vooral bij 
plechtige gelegenheden en door de rijkere lul nog een zwart hoedje over
heen gedragen wordt, dat men met twee lange zwarte linten onder de kin 
vastknoopt. Een muts die (in tegenstelling met de plooimuts) als deftige 
muts geldt2). De verbreiding van deze muts komt keurig met de ligging 
van de meest verhollandschte dialecten overeen3). 

Tamelijk goed valt met de verbreiding van H samen de verbreiding 
van de plooimuts. Mijn zegsvrouw uit Sleeuwijk beschreef haar als een 
kanten of batisten muts, waar voorop een drietal geplooide reepjes 
liepen en bij welke er achterom een met de hand dubbelgeplooide om
hoogstekende krans liep, terwijl er ook een bandje om de keel zat. Zij 
is eigenlijk een door-de-weeksche muts. De beschrijving uit andere 
plaatsen komt hier sterk mede overeen. Ook in dit opzicht sluit deze 
streek bij het noorden aan. Immers Gallée vermeldt de plooimuts ook 
in Bameveld. 

1) Ook nog de (weinige) protestanten in Etten, Beek, Ulvenhout, Helenaveen. 
2) En daftrom wordt zij bijv. in Genderen doopmuts genoemd. 
8) Al hoeft deze mute geen Holl. import te üljn. Ze wordt immers volgene Gftll6e Boerenhuis Atlas 

XLV ook te Brummen op de Veluwe gedragen. 
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§ 321. Merkwaardig als voorbeeld van noordelijken invloed is de 
verbreiding van de v l a k t e m a a t : h o n d . 

In N. Br. komt deze voor in een groot noordoostelijk stuk langs de 
Maas. Cfr. Krt 115. De grootte is : meestal 1/7 ha of 1/7 bunder (bijv. 
Drunen, Wijk, Haarsteeg, Lithoyen, Berchem, Herpen), 100 roej (Giessen 
— roej = 4 M. in het vierkant —, Waspik, Vrijhoeve-Capelle, Sprang), 
1/6 ha of 1/6 bunder (St. Joachimsmoer, Loon-op-Zand, Waspik — of 100 
roej ; roej = 4 M. in 't vierkant —, Vinkel), 1/5 mèrge (Eethen, Gende
ren —• soms 1/7 merge —), 1/6 merge (Babilonenbroek), 1 leupes (Vin
kel). Berchem zegt dat deze maat alleen voor gras in gebruik is. Buiten 
N.Br. komt hond voor in het Land van Maas en Waal (volgens A. van 
Gerwen steeds 1/7 ha of 100 roeden), Oud-Beierland (100 roeden), 
Bommelerwaard (id.), Zaanstreek (id.). Hier kunnen we niet van een 
Hollandschen maar moeten we van een Noordelijken vorm spreken. 

Etym. : Het woord zal wel hetzelfde zijn als got., os. hund, ohd. hunt, 
dat honderd beteekent. Want rond Waspik en in het Land van Maas en 
Waal geeft men als grootte op : honderd roeden, en overal waar de 
grootte 1/7 ha is, is het eveneens 100 rijnlandsche voeten groot. Zie ook 
de opgaven voor Oud-Beierland, Bommelerwaard en de Zaanstreek. 

§ 322. Het T i l b u r g s c h is het dialect dat gesproken wordt in 
het oude kwartier Oisterwijk, of anders uitgedrukt : in het gebied be
grensd door Reuzel, Donge en Langstraat. 

In § 310 vlgg. zijn enkele kenmerken gegeven waardoor het zich van 
de omliggende dialecten onderscheidt. Specifiek-Tilburgsche verschijn
selen zijn : 

vocaalverkorting bij klaar. Cfr. § 134. 
gips en gêêps i.p.v. gesp. Cfr. § 18. 
kap, kabba i.p.v. big. Cfr. § 192. 
gamak voor gemakkelijk, hoewel dit slechts In een klein zuidelijk 

gebied van Τ bekend is. Cfr. § 173. 

§ 323. P a r a l l e l l e n . In p r a e h i s t o r i s c h e tijden vindt 
men in N. Br. vrijwel uitsluitend in en rond Τ onder de urnen het 
Deverel-type, dat verder nog in het midden van ons land en in Engeland 
bekend is : Alphen, Riel, Tilburg, Baarle-Nassau, Hooge- en Lage-Mier-
de, Knegsel, Nunen. Cfr. W. Willems Urnenvelden 141. 

De M. Brab. p o f f e r m u t s en de Tilburgsche m u t s hebben welis
waar haar centrum in T, maar bestrijken toch een grooter gebied. 

§ 323 a. Meermalen sluit Τ bij Η en tegelijk bij het Hollandsch 
aan. Cfr. § 223, 147, 148. 

Immers Kaatsheuvel, Loon-op-Zand, Oisterwijk, Dongen, Rijen, Gilze 
en Tilburg zitten vol leder- en schoenenindustrie, een bedrijfstak, die 
ook sinds de dagen dat in de Langstraat de veenderij in verval raakte 
en het goede water en de aanwezigheid van eikenschors de mogelijkheid 
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openden om de huiden der koeien uit de welige grasvlakten te looien In 
die Langstraat was ingevoerd. Onderlinge beïnvloeding van H en Τ ligt 
dus voor de hand. En daar er ook nog cultuurinvloed vanuit Tilburg 
en Den Bosch te verwachten is, dringt het Hollandsch-getinte type dus 
al heel gemakkelijk soms tot de spoorlijn tusschen Tilburg en Den 
Bosch door. 

§ 324. Het M a a s l a n d s c h is het dialect dat tusschen Grave 
en Den Bosch langs de Maas gesproken wordt. 

Gevallen, dat het een in N. Br. verder onbekend, apart type heeft, zijn 
niet gevonden. Voorts is het zeldzaam, dat het samen met NM (en an
dere dialecten) een type vertoont dat afwijkt van H en T. Ben exclusief 
O. N. Br. verschijnsel vertoont het dus bijna nooit. En als het van het 
NM afwijkt, gaat het meestal met het Cu, of met M. N. Br., of met beide 
samen. 

Gevallen, dat Ml zonder Cu van NM afwijkt : 
sport ; anlaut spr : NM en Cu ; ani. sp + voc. : Ml. Cfr. § 86. 
spel ; gerekte vocaal : NM, Cu ; korte vocaal : Ml. Cfr. § 126. 
strooien ; j-diphtong : Ml ; w-diphtong : NM, Cu. Cfr. § 13. 
schop (schuurtje) ; onbekend : Ml ; bekend : NM, Cu. Cfr. § 228. 
Op folkloristisch terrein treffen wij ditzelfde ook aan bij de Til-

burgsche muts. Cfr. Krt. 114. Meermalen zijn het slechts enkele plaatsen 
in Ml die van het NM afwijken. Cfr. Krt. 79, 95, 55 (wasschen) en 6 
(smal). Maar in veel gevallen wijken Cu en Ml samen, beide geheel of 
gedeeltelijk, van NM (al dan niet met andere dialecten) af : 

kruiwagen ; type kruiwagen : Cu + Ml ; type krxga : NM. Cfr. Krt. 83. 
dikwijls ; duk : Cu, Ml ; dik : NM. Cfr. Krt. 76. 
meisje ; dxrka : Cu, Ml ; dxrska : NM. Cfr. Krt. 96. 
donderdag ; dondardach : Cu, Ml ; dondarach : NM. Cfr. Krt. 82. 
klokhen ; kloek : Cu, Ml ; klok : NM. Cfr. Krt. 18. 
suizende rz in ausi. ; onbekend : Cu, Ml ; bekend : NM. Cfr. § 60 vlgg. 
achter ; cht : Cu, Ml ; ft : MM. Cfr. § 78. 
akker ; akkar : Cu (п.), Ml ; ekkar : NM = Wanrooi (Cu — zuiden — 

heeft afwijkende typen). Cfr. Krt. 51. 
kwaad ; vormen met w : Cu, Ml (grootendeels) ; vormen zonder w : 

NM + grenzen van Ml. Cfr. § 54. 
vroeg ; type zonder gepalataliseerde vocaal : Cu, Ml ; gepalat. vo

caal : NM. Cfr. § 102. 
karnemelk ; melk : Ml, Cu ; mùlk : NM. Cfr. Krt. 91. 
pleizier ; schik : Ml, Cu ; andere typen : NM. Cfr. Krt. 99. 
sk in ani. ; sch : Cu, Ml ; sk : NM. Cfr. § 81. 
ploegen ; bouwa, baawa : Cu, Ml, NM (noordoost) ; Cfr. Krt. 100. 
to t ; wis, wies, wiestot, bies (+ tot, to(ew)) : Cu, Ml (oosten). Cfr. 

Krt. 78. 
Bij gevallen als motto l.p.v. moeten wijken alleen Cu + enkele plaat

sen (i.e. Orthen, Nuland, Alem, Lith) van het NM af. Cfr. Krt. 27. 
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§ 325. Min of meer parallel met die Isoglossen loopt ook de zuid
west-grens van de l a n d m a a t m è r g a . Deze maat komt n.l. voor in 
Cu, Ml, NM (behalve het zuidwesten), H (noordoosten). 

De grootte bedraagt in een klein aan Limburg grenzend stuk (Maas
hees. Vortum, Sambeek, St.-Antonis) 28 are of 28 roej. In het overige 
gebied schommelen de opgaven tusschen de 80 en 86 aren, nl. 86 are of 
roej (Boekei, Uden, Lithoyen, Hulsseling, Schaijk, Zeeland, Nistelrode, 
Nuland), 82 are (Esscharen, Grave), 80 are (Reek, Den Düngen), 84 are 
(Berchem, Lithoyen, Volkel), 85 are (Heesch, Velp), 5 hond of 5/7 ha 
(Etethen), 5 of 7 hond, d.i. 5/7 à 6/7 ha (Genderen), 10 hond of 10 
leupes, d.i. 10/7 ha (Vinkei), en 6/7 ha (Haarsteeg, uitgespr. maarga) ·)· 

De morgen bedraagt volgens het mat. van Van Gerwen ook tusschen 
80 en 8© are in heel het Land van Maas en Waal, maar ± 28 are in 
Wellerlooy en Venray (in beide ook ± 32 are) en ± 32 are verder in 
Limburg (Maasbracht, Roggel, Beesel, Baarlo, Maasbree, Horst, Velden). 

Etym. : morgen kreeg deze beteekenls van een bepaalde landmaat, 
omdat het wil zeggen „zooveel als men op een morgen beploegen of be
werken kan". 

Parallellen : fra. matin ; mlat. dies, dlurnalis = zooveel als iemand 
op een dag kan ploegen ; za. dagwerk = zooveel als men oorspronkelijk 
op één dag bewerken kan (40O vierkante roeden) ; Tilligte : dagwerk = 
± 1/2 ha ; mnd. dachmaet, fri. demieth, za. deimt = zooveel als op één 
dag gemaaid kan worden. 

Het Ml heeft eveneens een andere m u t s dan het O. N. Br. Cfr. § 281. 

§ 326. O o r z a k e n van de a f w i j k i n g e n van het Ml. 
Reeds in de praehistorie treft men in de Maasstrook vanaf Linden bij 

Cuyk tot Engelen en Genderen Bataafsche woerden aan. Ook valt het 
wel op dat er in deze streek zooveel oude kerken gestaan hebben zoodat 
een klein bevolkingsverschil met de eigenlijke Meierij niet onmogelijk 
is. Maar vooral zal het reeds in oude tijden drukke scheepsverkeer over 
de M a a s in deze streken 2) veel v e r n i e u w i n g e n gebracht heb
ben •1) en een egalisatie zoowel aan het H als aan het Cu bewirkt heb
ben. De in dit gebied liggende oude stadjes Megen en Ravenstein had
den daarbij de leiding, maar omdat er geen waterwegen het land inliepen, 
drong hun invloed niet ver door en de zich ten zuidwesten van Zeeland, 
Schayk, Berchem en Oss uitstrekkende heldegebieden vormden een 
doodende verkeersgrens en teekenden dus de isoglosse van de Maasland-
sche verschijnselen scherp af. Vanaf Oss naar het westen blijken de 
Isoglossen de scheidingslijn van klei en zand te volgen. Cfr. Bos-Nier-
meyer Schoolatlas. 

Vergelijking van kaart 111 en 112 toont duidelijk dat wij in geen 

1) Almkerk gaf een „morga" ter grootte ven 600 are op. Juiet ? 
2) Llth bflv. ie een havenplaate, waar reeds In de 10e eeuw tol geheven werd. N. G. N. II132. 
3) Cfr. het nlt de Fransche taalgeografle bekende trouée de la Meuse. 
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geval een verklaring mogen zoeken in de grenzen van het oude decanaat 
Cuyk. 

Daarentegen is het wel mogelijk, dat de missioneeringsarbeid, die 
tijdens de Republiek uitging van de onafhankelijke kloosters te Velp ' ) . 
Megen (en St. Agatha), de nabijliggende „Staatsche" gebieden beïnvloed 
heeft ook in taalkundig opzicht, zoodat die streken een dialectvernieu
wing meemaakten. 

In § 260 is er op gewezen dat van een Saksische bevolkingslaag geen 
sprake kan zijn. 

Speelt misschien, ook p o l i t i e k verschil hier een rol ? Wat dat be
treft waren de oostelijke gebieden van het Ml zelfstandig en niet met 
de Meierij verbonden. 

Het Land van Ravenstein, aanvankelijk Land van Herpen genoemd, 
was oorspronkelijk een vrije heerlijkheid, maar werd al in 1191 aan den 
hertog van Brabant opgedragen en van hem in leen ontvangen. Na den 
80-jarigen oorlog evenwel heeft het zich onafhankelijk van de Republiek 
weten te houden en werd het een zonneleen dat alleen den keizer boven 
zich erkende. Toch zijn er bijna geen Isoglossen die de grens tusschen 
de Meierij en het Land van Ravenstein volgen. 

Het graafschap Megen, bestaande uit Megen, Haren, Macharen en 
Teeffelen is waarschijnlijk oorspronkelijk een allodium geweest. Reeds 
in 1293 komt het voor met den titel van graafschap. Wanneer het aan 
Brabant leenroerig is geworden, is onbekend, maar in 1437 vindt men 
het ter leen gehouden van het Opperleenhof van Brabant. Ten tijde van 
de Republiek was het een volkomen zelfstandig zonneleen, door geen 
enkelen band met deze verbonden. 

Dieden, ten noorden van Haren, en Ooien, ten noorden van Lithoyen 
en Macharen, beide niet op onze kaart geteekend, behoorden ook na 
1648 tot Gelder. Cfr. Velthoven I 14. 

§ 327. Het feit, dat enkele Isoglossen alléén Cu + oostelijk Ml 
insluiten, hangt misschien met de staatkundige zelfstandigheid van deze 
kleine territoria samen. 

tarwe ; weit : Cu, Ml (oosten), tarwe (type) : Rest. Cfr. 234. 
stier ; var : Cu, enkele plaatsen in oostelijk Ml. Cfr. § 238. 
lantaren ; lanter : Cu (behalve zuiden) + Ml (oosten). Cfr. § 64. 
poosje ; stùtja, stuitja, stôôt : Cu + aangrenzende strook. Cfr. § 225. 
waaj-waoj i.p.v. knieholte : Cu, Ml (oosten). Cfr. § 239. 
jongen ; eensilbig woord : Cu, Ml (oosten). Cfr. Krt. 80. 
big ; keuja : noordelijk Cu + Ml (oosten). Cfr. § 192. 

§ 328. K a r a k t e r t r e k k e n v a n h e t M l . 
Hoewel nú door talrjjke en belangrijke Isoglossen van het NM ge

scheiden, heeft het nog vòòr betrekkelijk korten tijd vele overeenkom-

1) Waar de Capuctjnen vanaf 1646 hun klooster hadden. 
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sten met dat dialect vertoond. Immers belangrijke kenmerken van het 
NM komen ook in het Maas-en-Waalsch en Geldersch-Limburgsch voor 
en sporadisch in het Ml, waaruit geconcludeerd kan worden, dat het Ml 
t.o.v. het NM een jongere ontwikkeling heeft meegemaakt. 

l" In het NM wordt in de verkleinwoorden op ntja < ndj» de d ge
assimileerd. Dit heeft ook plaats in het Nederbetuwsch. Nederbetuwsch 
zijn immers : henja (handje. Groothuis 88, 89, Van Meurs ·) 43) ; munja 
(mondje, Van Meurs 44, 48) ; kijnja (kinneke, vochtmaat. Groothuis 91. 
Mnl. kindekijn). Cfr. § 75. 

2° In het NM komt de suizende rs in ausi. voor. Cfr. § 60 vlgg. Ook 
deze is eenmaal zeker noordelijker en oostelijker voorgekomen. In de 
plaatsnamen Beers, Deursen (bij Ravenstein) en wschl. Duurseind 
(gehuchtnaam in Berchem) vindt men die rs, ook in het woord voor 
meisje in Berchem. Cfr. § 215. Zelfs ten noorden van de Maas : durska 
ЬЦ . in de Bommelerwaard. Eh het is zeer wel mogelijk, dat Ammerzoden, 
dat thans weer wordt uitgesproken : Ammarooja, ook een suizende rs 
bevat heeft. Immers het tweede lid is -ooien — cfr. het nabijgelegen 
Pouderoyen, Wadenoyen, Lithoyen, enz. Of is dat s-element, tenminste 
in oorsprong, een verbindingsklank of genitief-aanduiding ? Wat hier
van ook zij, feit is dat de oudste vormen alle rs hebben (bijv. 1196 
Ambershoye) en dat de uitgang roy eerst op het einde van de 16e 
eeuw wordt overgeleverd. Cfr. Hoevenaars N. G. N. II 102 vlgg. 

3° In het NM wordt wgerm. à > oo. Eveneens ten noorden van de 
Maas. Volgens J. te Winkel Nned. Tongv. nl. in Tiel — niet de Tieler-
waard of de Betuwe —, en voor r in Arnhem, Rheden, Dieren, Ellecom, 
en de Lijmers ; volgens A. van Gerwen in Wychen en Overasselt. Daar 
er verder in N.Nederland nergens oo < à bekend is 2), is het noodza
kelijk hier een oud samenhangend gebied aan te nemen en moet het 
ontbreken van de oo in Ml aan jongere invloeden zijn toe te schrijven. 

Aan deze jonge ontwikkeling is het Maasverkeer natuurlijk op de 
eerste plaats debet geweest. En dat dit dan ook veelal Geldersche ver
schijnselen importeerde, is nog beter te begrijpen als men bedenkt, dat 
het Land van Cuyk en Ooien langen tijd aan Gelder behoord hebben. 

§ 329. Bij de verdeeling van het O.N.Br, en M. N. Br. in dialecten 
zou men een oogenblik kunnen denken aan een parallel met de oude 
k w a r t i e r i n d e e l i n g van de Meierij van 's Hertogenbosch. Deze 
wordt immers in de 17e eeuw verdeeld in den Vrijdom van Den Bosch, 
en de vier kwartieren Olsterwijk, Kempenland, Peelland en Maasland. 
Cfr. Krt. 112, waar zij respectievelijk staan aangegeven als B, O, Κ, Ρ en 
M en waar de grenzen voor de 17e eeuw gezet zijn. Waarschijnlijk had 

1) B. van Meure. Kriekende Krlekekc, 'e-Hertogenboseh z. j . 
2) J. te Winkel o.e. zegt nog wel dat~a werd ]e ongeveer de oo van door in Gooreeht, 2e ongeveer 

oo te Weort, Ptramprooy, Neeritter en Kessel (Lb.). Doch hiertegenover etaat Ie dat Schuringa het voor 
Westerwolde ontkent, 2e dat bli.lkene een opzettelijk onderzoek, door mti persoonlijk Ingesteld, Stramp-
rooy en Weert oa, eo zeggen en 8e dat de opgave voor Neeritter In O. V. door Te Winkel verkeerd is 
opgevat daar Cuypers zijn oowa voor wgerm. au opgaf. Alleen voor Kessel heb ik de opgave niet ge
controleerd. 
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men In de M. E. reeds dezelfde indeeling en grenzen, want in Peelland 
zyn er al kwartierschouten (personen die aan het hoofd van een 
kwartier stonden) bekend vanaf het midden der 14e eeuw. Deze 
kwartieren vormden rechts- en bestuurseenheden. Zij hadden kwartier
vergaderingen, bestaande uit afgevaardigden van alle tot het kwartier 
behoorende dorpen, welke over oorlogsschattingen, legerlasten enz. be
raadslaagden, doch ook over andere gemeenschappelijke, geestelijke 
en stoffelijke belangen, bijv. het oprichten van studiehuizen, het ver
beteren van wegen en rivieren1). De kwartiersvergaderingen en de 
colleges van zes gecommitteerden, die de schouten moesten bijstaan, 
bestonden pas vanaf de 17e eeuw (zoo vond ik het althans voor 
Peelland). 

Dat dit alles weinig bewijst voor een onderstelling, dat een kwartier 
een dialecteenheid zou zijn, is onbetwistbaar. De feiten duiden trou
wens op niet anders. Zeker kan men wel aan de grens tusschen Oister-
wijk en Kempenland en die tusschen Kempenland en Peelland enkele 
Isoglossen vastpraten maar het parallellisme is uiterst zwak en boven
dien is de zoo sterke grens tusschen NM en Τ ten zuiden van Den 
Bosch geheel in afwijking van de kwartlerlndeeling, vertoont het 
noordwestelijk deel van het kwartier Peelland absoluut geen Peel-
landsch dialect en is de omgrenzing van NM in de verste verte niet met 
de kwartiergrenzen te verbinden. De oude kwartierindeeling zal dus 
weinig verklaren. 

Een duidelijk voorbeeld van afwijking tusschen de dialectgrens en 
de oude politieke en kerkelijke grens toont wel de plaats D e n 
D u n g e n . Den Düngen heeft in heel het feodale tijdvak (tot aan de 
Pransche revolutie) ЬЦ den Vrijdom van Den Bosch behoord. Even
eens behoorde het vòòr 1569 parochieel tot deze stad, in welk jaar pas 
bisschop Sonnius het afscheidde en tot een zelfstandige parochie ge
maakt heeft. Het dialect is echter uitgesproken NM. Cfr. Krt. 111. 

§ 330. Het feit dat P, K, NM (en T2)) een nauwere dialecteen
heid vormen (cfr. § 298) vindt slechts gedeeltelijk zijn verklaring in po
litieke grenzen. Immers dan had er de Maasstrook ten oosten van Den 
Bosch en het Bu ook bij moeten behooren en omgekeerd had het zui
den van het Land van Ravenstein met zijn noordelijk deel moeten 
meedoen. Veeleer vindt deze eenheid haar oorsprong in aardrijkskun
dige en sociaal-economische verschijnselen. Immers dit heele gebied, 
en dit gebied alleen, valt samen met het stroomgebied van de Dommel 
en de Aa met hun vele bij stroompjes die alle waaiervormig In de rich
ting van Den Bosch convergeeren. 

En wat zijn begrenzing t.o.v. de andere N. Br. dialecten betreft : van 
het Η en het Ba wordt het afgescheiden door het Loonsche heide-

1) Cfr. A. Frenken Iet» over het kwartienbeetaur van Peelland, Taxandria ШВ 255 TÌgg. 
2) Althans vaak : de zuidoostelijke deelea. 
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landschap, van het Bu door de hel, van het Cu door de Peel, terwijl 
het Maasverkeer voor afwijkingen van het Ml gezorgd heeft. 

§ 331. Heel sterk doen zich ook in N.Br. z u i d e l i j k e v e r 
s c h i j n s e l e n gevoelen, hoe dichter bij de grens, hoe meer natuur
lijk. WIJ hebben in deze studie hier nog zelden op gewezen. Daarom 
zetten wij nu enkele voorbeelden bijeen : 

meisje : masks komt alleen voor in Ossendrecht, Woensdrecht, 
Castelre en Achtmaal doch wordt ook opgegeven voor Werkendam en 
Orthen. Cfr. Krt. 96. In Z. Ned. maska : Brussel, Klein-Brabant (Leo
pold I 52), Antwerpen, Leuven. 

nieuw : niew in Castelre zal wel een Zuldneerlandisme zijn, al is 
het in Antwerpen e.a. Zned. dialecten eigenlijk nief. Ook sluiten de 
N. Br. noew-opgaven bij N. Antwerpsch noew, noewt aan. Cfr. Krt. 35. 

olie (petroleum) : heel N. Br. heeft het woordtype : olie, stinkolle, 
bronolie of gastolie1), doch petrol I n : Achtmaal, Baarle-Nassau, Bu-
del. In Z. Ned. petrol : Corbeekloo, Bautersum, Kerkom (alle drie rond 
Leuven), Leuven. Cfr. § 131. 

sajet : saoj komt in N.Br. alleen voor in Mz (zuiden) en В (zuiden). 
Het is een Z. Ned. woord. Cfr. § 226. 

kippen : klekas in N. Br. alleen in Woensdrecht, Ossendrecht, Cas
telre. Echt Zuidned. woord, bijv. : Waasch, Antwerpen, Westvlaamsch, 
Leuven. 

boerenslobkous : get in een strook langs de Belgische grens vanaf 
Maarheeze bijna onafgebroken tot Ossendrecht ; wach In de rest van 
W.N.Br., Η, Τ (zuiden), К (rest). Beide zijn Zuidned. typen. Cfr. 
A. Weijnen. O. T. 5, 27 vlgg. en § 193. 

karnemelk : botermulk en botermelk in Maashees, Overloon, Helena-
veen, Budel, В (zuiden). Zuidned. type. Cfr. A. Weijnen O.T. 4, 345 vlgg. 
en § 205. 

[hij] slaat [er op] : type slaogt of sleugt, dus met ingedrongen 
g (eh), in een smalle niet-continuë strook langs de Belg. grens vanaf 
Ossendrecht t.m. Bladel en in Capelle, Tweede-Straatje, Loon-op-Zand. 
Cfr. § 158. Deze vormen zijn Zuidned. : Leuven en de omringende plaat
sen : Winghe, Kerkom, Bautersum, Lubbeek, Corbeekloo, Meldert, Land 
van Waas, Antwerpen, Brussel, Hasselt. Meer oostelijk bijv. in Heerlen, 
Sittard en Tongeren is het type onbekend. 

stalkaars (dwaallicht) : stalliecht of stalliechje alleen in Mz (zui
den) n.l. Bergen-op-Zoom, Ossendrecht, Huibergen. In de rest van N. Br., 
voorzoover het begrip er bekend is (o.a. Mz en B), type : stalkaars. 
In het Antwerpsch Idiot, wordt alleen stallicht, niet stalliecht of stal
kaars, opgegeven. 

metselaar : metser in Ρ (ged.), Bu, K, aan België grenzende stukken 
van В en Mz. Cfr. § 176. Zuidned. woord. Cfr. A. Weijnen E. V. VII 182-
183, Roukens 333-334 en zijn Krt. 67. 

1) = gasolle (epenthetlsche t). 
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koorts: type kurts alleen in В (zuidwesten), Mz (zuiden). In N.Br. 
komen deze vormen nergens elders voor. W.N.Br, heeft bovendien 
verder uitsluitend (r)s(8)-auslaut. Cfr. Krt. 45. Antwerpen : korts ; 
Antwerpsche Kempen : kots. 

wgerm. lu : ie slechts sporadisch in N.Br. Cfr. § 26 vlgg. Daar blij
kens de Ned. taalkaart vuur O. T. I 219 ie zoowel in Z. Holl. (ged.) als 
Zeeland en westelijk-België voorkomt, mag men by deze groep woorden 
de ie niet zonder meer Zuidnederlandsch noemen. Wel is dit het geval 
bij гіекэ (ruiken) in : Beek, Hulten, Udenhout, Baarle-Nassau, Castelre, 
Zundert, Wemhout, Achtmaal. Immers гіекэ : Land van Waas, Ant
werpen, Leuven, Winghe, Kerkom, Bautersum, Lubbeek, Corbeekloo, 
Bierbeek, Meldert — zeven plaatsen bij Leuven —, Deume bij Gent, 
Brussel1), doch daarentegen ruuka : Uzendijke, 's-Heerenhoek, West-
Voorne ; гиккэ : Kwlntsheul (Z. H.) ; гоікэ : Oud-Beierland. 

jas : frak In В (zuiden), Waspik, Raamsdonksveer. Cfr. § 110. Frak 
is een Zuidned. woord : Land van Waas, Haspengouw, Tongeren, Brus
sel (echter niet bij De Во). In N.Br. hebben alleen Castelre en Ulle-
coten uitsluitend frak. Dit illustreert juist aardig de zuidelijke herkomst. 

tot : Cfr. § 169. Hier is zeker in Ossendrecht, Wernhout, Castelre 
aansluiting bij de Belg.-Brab. tot-vormen. De overige tot-vormen In 
N. Br. leunen bij het noorden aan. 

kooj (kudde, troep), in heel zuidoostelijk N.Br. bekend, is Zuid
nederlandsch. Cfr. § 236. 

bunzing. Cfr. § 195. Het woord fis is bekend in het zuidelijk deel van 
N. Br. en is Zuidnederlandsch. Cfr. O. T. III 348 vlgg. 

links. Cfr. § 213. 
markt. De W. N. Br. a is misschien Antwerpsch. Cfr. § 10. 
bloempje. W. N. Br. heeft dezelfde vormen als Antwerpen. Cfr. Pée 

Diminutiva 70. 
vlaggetje. W. N. Br. heeft dezelfde vormen als Antwerpen ; ibid. 78. 
bankje. W. N. Br. heeft evenals Antwerpen bangaska ; ibid. 80. 
Men ziet dat onze voorbeelden van zuidelijke verschijnselen in het 

zuiden van N. Br. nergens tot klankwetten zijn te ordenen en dat, 
zeker in W.N.Br., er ook geen belangrijke morphologische of syntac
tische verschijnselen onder vallen, zoodat er niet tot een nieuw dialect 
te concludeeren valt. Zie verder J. van Qinneken-J. Endepols Regen
boogkleuren2 37 vlgg. 

§ 332. Niet alleen dat onze geschiedenis politiek langen tijd met 
die van Zuld-Ned. is verbonden geweest2), er Hepen nog andere banden 
van noord naar zuid. 

De Z u i d n e d e r l a n d s c h e k l o o s t e r s hadden in onze stre
ken onafzienbare bezittingen en de meest uiteenloopende rechten. 
Soms had een klooster het collatlerecht, d.w.z. het recht van pastoors-

1) reelca. Cfr. ook Q. van Kenheigen Het Lulieche Diateseeron Krt opp. p. 14. 
2) In i 274 staat behandeld, hoe ЬЦпа heel N. Br. tot het Z. Ned. hertogdom Brabant behoord heelt. 
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voordracht, soms had het er hoeven of tienden, maar soms ook — wat 
bijv. bij de Bernardijnen in Oudenbosch het geval was — een gedeelte 
der heerlijke rechten, ja zelfs bepaalden grond in leen. En als 
zoo'n klooster in een dorp vasten voet had, kwamen de monniken er 
werken, de polders indijken, de gronden ontginnen en bebouwen, pre
diken en schrijven, en de tienden en andere lasten innen. En nu is het 
wel waar, dat de bevolking van een klooster niet homogeen is van 
afkomst en moederdialect, zoodat het schijnt, alsof we nooit homoge
nen taal-invloed vanuit een bepaalde abdij of een bepaald klooster 
kunnen bewijzen, toch komt er wel degelijk in zoo'n klooster dialect
assimilatie tot stand en bovendien komt de groóte meerderheid wèl 
uit dezelfde streek, zoodat bijv. in een klooster als dat van de Bernardij
nen bij Antwerpen zeer zeker een Antwerpsch dialect gesproken is. En 
dan kan zoo'n klooster op het punt van dialect een expansie-centrum zijn. 

Een kleine bloemlezing om dit soort Zuidnederlandsche penetratie 
te laten zien. 

E c h t e r n a c h (Luxemburg)1): collatie van de kerk of (en) 
goederen te Bakel, Chaam, Diessen, Alphen, Riel2), Oss, Deurne3), 
Aalst, Waalre, Hapert, Hulsel, Eersel, Megen, Heeze. 

FI o r e f f e : vanaf 1173 collatie te Reusel. Patronaatsrecht te 
Aarle-Rixtel (moederkerk van Helmond) «). 

St . В a v o (Gent) : collatie in Rijsbergen. 
T o n g e r l o o had zijn bezittingen en patronaten vooral in de 

Meierij : Eersel, Best, Gasteren, Duizel, Hoogeloon, Hapert, Enschot 
(reeds 1186), westelijk Tilburg, Udenhout, Goirle, Moergestel, Loon-op-
Zand, Waalwijk, Drunen (+ Nieuwcuyk), Oostelbeers, Westerhoven, 
Bergeik, Mierlo, Haaren, Onzenoort, Hilvarenbeek, Kerkcasteren, 
Waalre, Den Bosch, Vessem, Steensel. Doch het bezat ook cynsen in 
Huibergen, tienden en het patronaatsrecht te Klein-Zundert, sedert 
1175 het collatierecht te Alphen — hierbij hoorden Diessen, Riel en 
Chaam — en sinds 1157 te Nispen (de moederkerk van Roosendaal) ' ) . 

T h o r n · ) , het klooster dat door Hilsondis gesticht en volgens de 
overlevering en een vervalschte oorkonde met haar allodium bedeeld 
is, had (zoodoende) belangrijke rechten en bezittingen in de Baronie 
van Breda, bijv. te Gilze, Ginneken, Prlncenhage, Etten, Sprundel, 
Baerle, Geertruidenberg en Oosterhout. 

P o s t e l : zeer gewichtig zijn de betrekkingen tusschen dit Norber-
tljner-klooster en onze Meierij geweest. De heer Floris Prims, stads-
archivaris van Antwerpen, dien ik over de kwestie van Zuidned. in-

1) Van Velthoven 1 eo, e i ; 'e-Hertofrenbosch 1180-1933 (Verzamelwerk) 9. In C.Wampar'h (jeeehlchte 
der ürundherreehnft Echternach 1 1929 kaart 111 staan diverse missiecontacten van de abdij In N.Br. 

aangegeven (alleen O. N. Br.). 
2) In deze laatste vier plaatsen heelt Tongerloo later Echternach vervangen. 
3) Hrabantia Nostra II 31. 
4) Cfr. Th. Welvaarts Bijzonderheden van Helmond en Rlxtel naar Posters archieven, 1890. Later 

kreeg Postel hier hot recht van Floreffe. 
6) Cfr. Van Velthoven I «1-62 ; St. Qeertr. bronne 1936, 169 ; A. Erens Tongerloo en 's-Hertogenbosch 

De dotatie der nieuwe Bisdommen In Brabant 1669-1596. 1925. 338 vlgg. 
β) Op het randje van Ned. Limburg gelegen. 

255 



vloed in N. Br. raadpleegde, schreef mij 12 Maart '35 : „Er zijn de 50 
„hoeven in de Meierij, van Postel ontvreemd door de Staten ') in 1649 
„en betwist 130 jaren lang In de chambre mi-partie en In de ambas-
„sades. Er Is voor de oudere periode heel de cultuurgeschiedenis van 
„Postel-Ploreffe sedert de 12e eeuw. De „acht-zaligheden" zijn heel en 
„al Postelsche cultuur."2). 

S i n t e B e r n a a r d s 3 ) , in 1237 te Vremde gesticht en spoedig 
naar Antwerpen verplaatst, heeft een machtigen Invloed in het weste
lijkste deel van N.Brabant uitgeoefend. Zoo noemt Levelt4) onder de 
schenkingen, aan deze abdij tusschen 1237 en 1277 ten deel gevallen, 
voor 1275 de nieuwe tienden onder Gastel en heel het Baarlebosch 
(Oudenbosch), enz.; voor 1276 het patronaatrecht der kerk van Gas
tel, 60 hoeven en verschillende tienden onder Etten ; voor 1277 het 
patronaatrecht der kerk van Wouw en tienden onder Wouw. St.-Ber-
naards had dus in heel het Gastelsche vrij goed o.a. den grond, en tot 
dat „Gastel" behoorden : Gastel, Oudenbosch, Hoeven, Standdaar-
buiten, Willemstad, Fij naart en Heiningen, zoodat de abdij een zeer 
groot gedeelte van het latere Markiezaat bezat. Cfr. § 291. 

§ 333. Maar als de H e r v o r m i n g gekomen is houden deze 
betrekkingen op. Dan ontstaan er nieuwe, ook weer samenhangend 
met den godsdienst. Talrijke paters, vooral Capucijnen en Jesuieten, 
komen vanuit de Zuidelijke Nederlanden in het geheim in ons Bra
bant werken en de onderdrukte katholieken gaan in groóte drommen 
bezuiden de grens hun godsdienstplichten vervullen·). 

§ 334. De dialect-overeenkomsten van N. Br. en Z. Ned. zijn zeker 
mede een gevolg van de h a n d e l s b e t r e k k i n g e n . Zeer groot bijv. 
was het aantal Zuidned. bezoekers op de Bergen-op-Zoomsche jaar
markten (cfr. С Slootmans De Bergen-op-Zoomsche jaarmarkten en 
de Bezoekers uit Zuid-Nederland, Sinte Geertruydtsbronne 1934, 99 
vlgg. en 186 vlgg.). Over den aard en de intensiteit der economische 
en overige relaties tusschen Bergen-op-Zoom en Antwerpen speciaal 
weidt С Slootmans uit in De Verhouding Antwerpen—Bergen op Zoom 
In het verleden. Sinte Geertruydtsbronne 1933, 40 vlgg., 49 vlgg., 101 
vlgg., 153 vlgg. 

§ 335. Verdere parallellen. 
In de zuidelijke streken van W. N. Br. komt een z.g.n. B e l g i s c h e 

m u t s voor : В (zuiden) en uiterst sporadisch in Ulvenhout en Ossen-
dr echt. Cfr. Krt. 114. Mijn zegsman uit Zundert gaf de volgende vrij 
nauwkeurige beschrijving : „Van voren heeft de muts 'n rand van 
gepijpt lint, enkele lagen opeen, zoo dat het als kantwerk aandoet, als 

1) Staten-Generaul. 
2) Cfr. Th. Welvaarts Geachledenls der abdij van Postel 1ββ7 2e dr. passim. 
3) ffr. H. Levelt Oudenbosch In Verleden en Heden. Met Inleiding van J. van rUnneken 1931. 
4) pag. 2. i) Van Velthoven I 116. 
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men er voor staat. Het bolletje Is van witte kant met een duidelijk 
figuurtje erin op de kruin. Tusschen den rand en dit figuurtje loopt 
een gewoonlijk iets geplooid, bruin lint met van achter gewoonlijk een 
apart strikje, dat er echter plat tegen genaaid is en vanwaar twee 
± 75 cM. lange linten op den rug afhangen. Vóór zitten er nog twee 
linten, die onder de kin kunnen vastgestrikt worden. De linten zijn 
moiré en roodbruin." In het algemeen kan men van deze linten '.eg
gen dat ze donker gekleurd zijn (Achtmaal sprak van oranje linten, 
Wernhout van donkergele). De muts zelf is tamelijk klein, heeft een 
eenigszins vierkanten vorm en omsluit het hoofd als een kap. Deze 
muts komt ook in de Belgische Kempen voor1). 

Een andere parallel voor de nauwe aansluiting van déze streken bij 
het zuiden is, dat Zuidelijk W. N. Br. tot in Roosendaal, Rijsbergen en 
Baerle toe In erfrecht met het aangrenzend deel van België overeen
komt en het r e c h t v a n S a n t h o v e n heeft, terwijl de rest van 
W.N.Br, het stadsrecht van Antwerpen bezit. Cfr. Krt. 113 en § 279. 

Nog een andere parallel lijkt mij te liggen op het gebied van de 
P a a s c h f o l k l o r e . 

Het begrip paascheieren Is, behalve misschien in enkele protestant-
sche streken, wel overal in N.Br. bekend en naargelang de plaats be
weert men, dat deze door de paaschhen (paaschkip, paaschtiet), paasch-
haan, paaschvogel, paaschhaas, het paaschkonljn of de van Rome 
terugkeerende klokken gebracht zijn. Alleen in Achtmaal, Wernhout, 
Zundert, Schijf vertelt men dit van den vos. Ik kan het niet bewijzen 
maar zou uit de géographie tot zuidelijke aansluiting willen conclu-
deeren. Ein Is het verschijnsel dat men in Gilze, Rijen, Hulten, Riel, 
Molenschot, Baarle-Nassau, Gastel, Bosschenhoofd, Schijf dit ook van 
den mol vertelt, misschien eveneens Belgisch ? Het zijn twee van de 
vele vragen, waarop ook deze studie nog geen antwoord kan geven. 

1) Cfr. W. Vereter One Zuiden Jrg. 7, IMI. 
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VERBETERINGEN EN AANVULLINGEN. 

p. 2 г. 14 = Deze laatste methode heeft immers haar onbetwistbare 
voordeelen. 

p. 2 r. 5 v. o. : Vul aan. Zie thans ook Roukens 34-70. 
p. 6 № 196 : St. Willibrord. 
p. 9 r. 1 : lees ú i. ρ. ν. ù. 
p. 11 г. 5 : lees tusschen i. p. ν. tussen, 
p. 20 г. 17 : lees er i. ρ. ν. re ; г. 6 v. о. : vêéjr i. p. ν. ёбг]. 
p. 22 г. 3 : lees wlyen i. p. v. wlijen. 
p. 30 r. 8 : lees zouden 1. ρ. ν. zou. 
p. 40 г. 7 : lees у i. ρ. ν. ïj ; г. 5 v.o.: teejt i. p. v. teetj. 
p. 42 bij § 43 : Cfr. G. van Kersbergen Het Luiksche Dlatesseron 1936 

krt. doen-doon opp. p. 18. 
p. 43 r. 4 : lees tusschen i. p. v. tussen. 
p. 55 r. 2 = w wordt f ·) in Ik hief voor ik hiew ; cfr. § 162. 
p. 64 r. 9 : lees anlaut 1. p. v. aulaut. 
p. 67 r. 6 : lees Mz 1. p. v. M. 
p. 73 r. 5 : lees Mjerfëltafs 1. p. v. Mjerfëtafs. r. 21 : lees tautosyl- i. p. v. 

tautasyl-. 
p. 69 r. 18 = II 22 31.»). 
p. 95 bij § 109 : Cfr. G. van Kersbergen Het Luiksche Dlatesseron 1936 

1936 Krt. hondjes opp. p. 34. 
p. 97 bij § 112 : Cfr. G. van Kersbergen Het Luiksche Dlatesseron 1936 

Krt. hij, gaat opp. p. 18. 
p. 128 r. 11 v. o. : ge moet vervallen, 
p. 147 r. 12 lees : dialecten i. p. v. dlacten. 
p. 154 r. 13 v. o. en p. 155 r. 3 en onderschrift Kaart : lees boerenslob-

kous i. p. v. boerenslopkous. 
p. 184 Na § 238 Inlasschen: § 238a V l i n d e r . Cfr. J. Schrijnen De 

Beiaard 1917, 26 vlgg. 
p. 204 r. 1 : lees Bodengraafsch i. p. v. Bodengaafsch. 

Omdat de verschillende deelen van deze studie niet alle op denzelf
den tijd geschreven en de cliché's niet alle tegelijk vervaardigd zijn, is 
het mogelijk, dat in de spelling, o.a. van de plaatsnamen, onregelmatig
heden voorkomen. Ik hoop, dat men dit zal verontschuldigen. 

Ook een verkeerd of verkeerd geplaatst leesteeken herstelle de wel
willende lezer zelf. 
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