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Voorwoord

In deze studie wordt verslag gedaan van een onderzoek naar variatie en verandering
in het dialect van Montfort, een dorp in Nederlands Limburg. Het materiaal voor
het onderzoek werd verzameld rond 1 januari 1989. Het idee om een samenvattende
studie te maken over de variatie binnen het Montforts hadden wij al lang voor 1989
opgevat: vanaf 1963 hebben wij systematisch materiaal verzameld. Plezier in dialect
spreken en het analyseren ervan hebben wij van huis uit meegekregen. Het Montforts
is in de familiekring altijd beschouwd als iets van zeer grote waarde, ook nu nog.
Misschien dat iets van die waardering in deze studie doorklinkt. Ook hebben wij ons
altijd verbaasd over de structuur van het Montforts. Daarin onderscheidt het zich
weliswaar niet van andere taalvariëteiten, maar doordat er maar weinig analytisch
voorwerk gedaan was, konden wij zelf bewonderend kijken 'naar de structuren die
stukje bij stukje duidelijker werden. Ook deze verbazing zouden wij graag overbrengen.
De langdurige onderneming die deze studie naast een volledige betrekking was,
kon alleen maar tot een goed einde gebracht worden dankzij voortdurende steun van
personen in onze omgeving. De zwaarste belasting was daarbij voor ons thuisfront.
Ook in onze werkkring is er veel ondersteuning geweest. De vakgroep Nederlands
van de Hogeschool Katholieke Leergangen Sittard bood hulp waar dat mogelijk was.
Collega drs. Ton Brouns heeft menig uur met ons overlegd over analyses en conclusies. Ook de collega's van de vakgroep Duits toonden veel interesse. De medewerkers
van de mediadienst hebben heel wat problemen met computerprogramma's met ons
doordacht. Vanuit de vakgroep Natuurkunde-Techniek werd een student ondersteund toen deze in 1989 een toen revolutionair programma voor frequentietelling
schreef voor ons. Vanuit de directie was er steeds belangstelling.
Ook buiten onze werkkring was er veel belangstelling; in sommige gevallen werd
dat: begrip voor het feit dat er van onze kant minder inzet in verenigingen was dan
gebruikelijk. Allereerst betreft dat de familie en de vrienden, die ons te lang en te
vaak moesten missen. Een verrijking was de kennismaking en latere vriendschap met
dr. Henk Kars uit Posterholt die ons op zijn bescheiden manier niet alleen taalkundig maar ook technisch sterk gesteund heeft. Ook steunden de mensen in verenigingen (niet alleen Veldeke, de vereniging die zich inzet voor het in levend gebruik
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houden van Limburgse dialecten), die soms wel meer recht op onze inzet hadden dan
we realiseerden. Te weinig aandacht voor anderen kan door voltooiing van dit werk
niet teniet gedaan worden. Wat heet dank daarvoor? Hartverwarmend was de belangstelling van onze informanten, die heel wat tijd aan ons afgestaan hebben.
Prof. dr. A. Hagen (van de Faculteit der Letteren, vakgroep Algemene Taalwetenschap en Dialectkunde van de Katholieke Universiteit in Nijmegen) nam de taak op
zich om iemand die onderzoek gedaan had buiten het wetenschappelijk circuit zo ver
te brengen dat dit werk in de stand van de hedendaagse wetenschap geplaatst werd.
Hoeveel ondersteuning daarvoor nodig was, weet niemand beter dan hij. Zonder
zijn aanmoedigingen was dit werk blijven steken. Prof. dr. Anneke Neijt-Kappen
(ook van de Nijmeegse Faculteit der Letteren, Vakgroep Nederlandse Taal- en Letterkunde) kwam in een latere fase vooral de taalanalytische kant van het onderzoek
mee begeleiden. Ook zij bleef ons voortdurend aanmoedigen. Aan beiden ben ik veel
dank verschuldigd.
Een werk als dit is zwaar. Allereerst is er het probleem dat het uitgevoerd moet
worden buiten de dagelijkse sfeer van de wetenschap aan de universiteit en ver weg
van alle noodzakelijke literatuur. Het speelt zich af ¡n een lang durende isolatie.
Vervolgens is er de eis van de wetenschap om als onderzoeker zo objectief mogelijk te
zijn ten opzichte van het studie-object. Door die eis kan deze studie enerzijds wel
komen te staan in de wetenschappelijk traditie, anderzijds kan ze slechts in geringe
mate bijdragen aan verandering van maatschappelijke waardering voor dat object en
zelfs aan de directe onderwijspraktijk van een lesgever. Vooral betreuren wij dat
wetenschappelijke analyse geen plaats biedt aan het ontwerpen van beleidsplannen
voor een maatschappelijke aanpak. De eindconclusies betreffende het Montforts
nodigen uit tot het maken van taalplannen. In dit opzicht betekent het beëindigen
van dit werk voor ons een nieuw begin.
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Afkortingen

Naast algemeen gebruikelijke (bv. jr voor 'jaar/jaren') worden de volgende afkortin
gen gebruikt:
1. voor taalkundige begrippen:
bn
bw
bwbn
ev
m
m/v
m/v?
mv
onz.
ott
ovt
ps
RP
ν
vd
vz
vzaz
wdn
wrd
ww
wwdn
zn
zn's

bijvoeglijk naamwoord
bijwoord
bijwoord of bijvoeglijk naamwoord (beide mogelijk)
enkelvoud
mannelijk zn
het is een zg.'de'-woord, mannelijk of vrouwelijk
is het een mannelijk of vrouwelijk woord? (genus van
'de'-woord is onzeker)
meervoud
onzijdig zn
onvoltooid tegenwoordige tijd
onvoltooid verleden tijd
grammaticale persoon
Received Pronunciation: algemeen aanvaarde uitspraaknorm
voor Brits Engels
vrouwelijk zn
voltooid deelwoord
voorzetsel
voorzetsel-achterzetsel
woorden
woord
werkwoord
werkwoorden
zelfstandig naamwoord
zelfstandige naamwoorden
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2. voor overige begrippen:
%jong / %jng
%oud
d
fac.
jng
jo
mi
mm
ms
mv
om
ou.
ov
tot.
tot. pop.
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het percentage 'jonge' scores van het totale aantal
het percentage 'oude' scores van het totale aantal
diagram
facultatief
jong
jongsten (de jongste generatie informanten)
middelsten (de middelste generatie informanten)
middelste mannen (de mannen uit de middelste generatie)
manuscript (nog niet in druk verschenen)
middelste vrouwen (de vrouwen uit de middelste generatie)
oudste mannen (de mannen uit de oudste generatie)
oudsten (de oudste generatie informanten)
oudste vrouwen (de vrouwen uit de oudste generatie)
totaal (het totaal van alle scores)
totale populatie (gegevens die gelden voor alle informanten
samen)

I
Theoretisch kader

1. Taalgeografisch kader
a. het Montforts taalgeografisch beschouwd
Voor het dialect van Montfort geldt wat voor de meeste locale dialecten, en niet
alleen in Nederland, geldt: het is fragmentarisch beschreven. Het is tot nu toe maar
in enkele kleine studies (bv.: Bakkes 1980, 1981b, 1982, 1986c) apart aan de orde
gesteld, en dan meestal ook nog in beperkte, lexicologische zin. In standaardwerken
over Nederlandse of Rijnlandse dialectologie wordt het niet genoemd, alhoewel het
impliciet mee aan de orde komt. Daar zijn een aantal redenen voor. De voornaamste
is wel, dat de aandacht voor dialecten bij dialectgeografisch onderzoek in de regel
areaalgericht is; men is meestal niet gericht op onderzoek van een plaatselijke variëteit.
Studie daarvan wordt meestal pas ondernomen als er vanuit plaatselijke kring aandacht voor komt. Er bestaan studies over het Roermonds, dat ± 10 km noordwestelijk van Montfort gesproken wordt als locale variant. Die studies zijn: Simons 1889,
alle werken van Kats (1939, 1977a+b, 1985), Hansen 1947 en Schmitz 1978.
Pas sinds er veel aandacht is voor veranderingen in taal - die konden pas intensief
worden aangepakt nadat de bandrecorder niet meer afhankelijk was van het
elektriciteitsnet - is er meer aandacht voor variatie binnen plaatselijke variëteiten.
Dat betreft dan ook de variëteiten die een niet of nauwelijks ontwikkelde schriftelijke
vorm hebben. Daarin treden veranderingen meer waarneembaar op dan in variëteiten
die veelvuldig op schrift gesteld worden. In dialecten in alledaagse zin, zijn - naar
algemeen door linguïsten wordt aangenomen - de lijnen waarlangs taalverandering
verloopt, talrijker dan in standaardtalen, die schriftelijke traditie hebben. Vandaar
ook de belangstelling vanuit de sociolinguïstische kant voor de dialecten.
Het Montforts is wel vaker mede betrokken in taalkundige studies. Van Ginneken
(1943:52) zegt dat de Internationale (fonologische, P.B.) Enquête van het Kopenhaagse Linguïstencongres van 1936 onder andere voor 'Montfoort (bij Roermond)'
in het Frans beantwoord is. Dat materiaal bleek niet terug te vinden. Het zal wel
geleverd zijn door de Montforter docent-Frans A.H. Simonis, die in de dertiger jaren
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meer blijken van aandacht voor zijn moederraal getoond heeft.' Rond 1915 is er een
vragenlijst ingevuld (zie hfdst. H.2.b, p. 25) die aan de basis ligt voor vermelding van
Montfort in Schrijnen 1920. Ook is er, waarschijnlijk in 1947, een opname gemaakt
voor de Reeks Nederlandse Dialectatlassen (zie hfdst. II.2.b en Bijlage 2). Verder
komt Montfort onder aanduiding L 382 voor als plaats waar gegevens over opgenomen zijn in het Woordenboek van de Limburgse Dialecten. In onze eigen studies
(bv.: Bakkes 1979a en b, 1981a, 1987b) over dialecten in Midden-Limburg zijn de
gegevens uit het Montforts meestal ons voornaamste materiaal.
b. Montfort en het Montforts: geografische en historische situering
Montfort is een dorp dat ten zuidoosten van Roermond ligt. 'De stad' voor Montfortenaren is Roermond. Met die stad zijn er trouwens oude historische2 banden: Roermond is eeuwenlang de hoofdstad geweest van het Gelderse Overkwartier, waarvan
Montfort een stad was: het kreeg stadsrechten in 1263; in 1312 kreeg het zijn stadscharter. De plaats, die naar men aanneemt, als nederzetting ontstaan is bij het
kasteel, had een van de schepenbanken in het Overkwartier. De hoofdstad van Gelre
was de plaats Gelder (later: Geldern): ze is nu Duits Nederrijns gebied. Geldern ligt
op zowat 60 km afstand van Montfort. Binnen het graafschap en latere hertogdom
Gelder is er, voor de periode dat documenten dat kunnen staven, in het bestuursapparaat een bovenregionale taal in gebruik geweest die wij thans - anachronistisch - als
Nederlands herkennen. De historie van dat 'Nederlands', dat moet concurreren met
wat wij nu Duits noemen, wordt voor het tegenwoordige Duitse deel van Gelre, voor
de periode van 1770 tot 1870 beschreven in Comelissen 1986.
Montfort is tot 1543 Gelders geweest. Dan is het een eeuw, tot 1647, Oostenrijks, vervolgens tot 1702 Staats, dan weer Pruisisch tot 1769. Van 1769 tot 1794 is
het weer Staats. In de Franse Tijd, die er duurde van 1794 (in Noord-Nederland:
1795) tot 1814, hoorde Montfort tot het Franse Département de la Meuse Inférieure. In 1815 riep koning Willem I het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden uit. Van
1830 tot 1839 hoorde Montfort tot het gebied dat later België zou worden. In 1839
is het bij verkleind Nederland gekomen als plaats in het Hertogdom Limburg (dat in
geval van oorlog soldaten moest leveren voor de Duitse Bond, wat nooit gebeurd is!);
vanaf 1864 is het een deel van Nederland.
Per 1 januari 1989 telde Montfort 3465 inwoners. Per 1 januari 1990 is Montfort
als zelfstandige gemeente opgeheven. Samen met Posterholt en Sint-Odiliënberg is
het in de nieuwe gemeente 'Posterholt' ondergebracht. Uit historisch besef besloot
de gemeenteraad van 'Posterholt' in 1993 om de naam van de gemeente per 1 januari
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Van zijn hand verschijnen er twee verhalen in het Montforts: in Veldeke 41 (mei 1933)
en Veldeke 46 (maart 1934). Het zijn allebei ongecompliceerde humoristische dorpsverhalen.
De hier vermelde historische gegevens komen voornamelijk uit Simonis 1932 en 1950.

Hoofdstuk I

1994 te veranderen in 'Ambt Montfort'. Dit werk gaat over het dialect van het in
1989 nog zelfstandige dorp Montfort. Binnen de gemeente 'Ambt Montfort' worden thans drie plaatselijke variëteiten gebruikt: het Montforts, het Posterholts en het
(St.-Odiliën-)Bcrgs.
Er zijn geen cijfers bekend over het aantal dialectsprekers in Montfort. Wij
schatten dat 90% van alle inwoners van Montfort Montforts of een ander Limburgs
dialect spreken. ledere Montfortenaar beheerst het Nederlands in zekere mate, in
ieder geval receptief. De voertaal op straat, in winkels, in het postkantoor, in de
bank, bij sportevenementen, in cafés en bij dorpsfestijnen is Montforts. Het Nederlands is van oudsher de taal in de (katholieke) kerk en in de school. Schriftelijk
taalgebruik gaat altijd, behalve in camavalskrantcn en in enkele rubriekjes in het
parochieblad, in het Nederlands.
с

het Montforts in zijn taalgeografische omgeving

Het Montforts is geen dialect met unieke kenmerken. 'Typisch Montforts' bestaat
wel voor de taalkundige leek. Voor de taalkundige is het typische aan het Montforts
dat het een eigen, plaatselijke verzameling van kenmerken is die in andere configura
ties ook elders voorkomen. Niet de kenmerken op zich zijn typisch, maar de typische
plaatselijke configuratie. In Bakkes 1981a hebben wij een groot aantal kenmerken
van Montfort en omringende plaatsen (St.- Odiliënberg, Melick, Herkenbosch,
Vlodrop, Posterholt) in samenhang en soms in eikaars oppositie beschreven. In
Bakkes 1987b is dat ook gebeurd voor de dertien woonkernen van de toenmalige
gemeente Echt.' Beide studies zijn ruim opgezet: ook voor de niet in de titels van de
studies genoemde buurdorpen staan er gegevens in. De gegevens in beide studies
gelden, net als de nu volgende feiten, voor het 'oude' dialect. Voor het Montforts is
dat in het algemeen het dialect dat gesproken wordt door de generatie die in deze
studie als 'oudste' aangeduid wordt. Die 'oudsten' zijn geboren vóór 1925.
Het Montforts en zijn buurdialecten behoren tot het Westgermaanse continuum.
Dat houdt in dat ze onderling overeenkomsten en verschillen vertonen. Er zijn veel
meer overeenkomsten dan verschillen. Het Montforts en alle buurdialecten hebben
een aantal gemeenschappelijke kenmerken. Hier volgen de voornaamste.
a. Het verschijnsel van de polytonie is aanwezig. In veel woorden werkt de
silbebetoning woordonderscheidend, omdat er sleeptoon (=) en stoottoon (») in
kan voorkomen. Zie ook hfdst. III. 4, p. 45 cv.
b. Er is umlaut in verkleinwoorden bij zn's met achterklinkers,
с De verkleiningsuitgang -(s)ke komt voor, naast -je.

De voornaamste conclusie uit deze studie is wel dat 'Echts' niet mag staan voor alle
varianten uit de gemeente: er is heel wat onderscheid tussen de varianten uit Echt, SintJoost (dat gedeeltelijk up Maasbrachts grondgebied lag, vóór 1991), Diergaarde en
Koningsbosch. Deze worden hier dan ook als aparte eenheden beschouwd.
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d. Er bestaat een regelmatige correspondentie oo'-at en «»-ie tussen het Limburgs
en het Nederlands (¿oo'ifr-bock, dock-aoek; brce*f-hï\cÇ, dee*f>-diep).
e. Doe= is de normale vorm met klemtoon voor 'jij'.
f. De vormen mich, dich, ich, ou=ch 'mij, jou, ik, ook' komen voor. Deze woorden
betreffen de verschijnselen van de zg. Uerdinger linie.
g. De verschijnselen van de Panninger zijlijn komen erin voor: woorden die in het
Nederlands sch- hebben in anlaut, hebben in het Montforts sj- (sjoearl-schoo\,
sjr=rp-scherp, sjer- haarscheiding).
Daarnaast zijn er een aantal kenmerken die niet voor alle dialecten in de omgeving
van Montfort gelden. Deze worden hier behandeld met behulp van de volgende
kaart. Daarop zijn de gemeentegrenzen van vóór 1990 aangegeven met dunne lijnen.
St.- Joost bestond uit een stuk van de gemeente Echt én een stuk van de gemeente
Maasbracht. Het dialect van St.-Joost is een aparte variëteit. Het heeft meer trekken
van het Echts dan van het Maasbrachts. In de kaarten 2 tot en met 6 worden de
plaatsnamen weggelaten, voor een duidelijker totaalbeeld. De grens van de taalkundige verschijnselen wordt in kaart 2-6 aangegeven met een brede lijn in de vorm van
een rits.
А

Л
• . - DUITS-Elmpt
Mauniel ( L A N D *<%

.^уМеИск

¿^

iv
HerkenbotcV^'
bdïlrtp^

Ncuhsreo
¿Waldicucht
Dieter«..^
SustereAKoninB«bo»c#
DUITS*V
>SaefTelcn
LAND
kaert :
ISchalbrKh
> basiekaert
Kaart 1: Basiskaart: Montfort en omringende plaatsen
De plaatsen op deze kaart volgen hier in alfabetische ordening met de nummering
uit het Woordenboek van de Limburgse Dialecten4:

waarin de Duitse dialecten niet voorkomen: deze hebben hier om die reden geen nummer.
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Beegden: L 327
Diergaarde
(=Maria-Hoop):L381c
Dieteren: L431
Echt: L 381
Elmpt
Grathem: L 326
Heel: L 328
Herkenbosch: L 384
Herten: L 330
Holtum: L0426
Horn: L 325
Hunsel: L 320

Karken
Koningsbosch: L 432a
Linné: L 376
Maasbracht: L 377
Maaseik: L 372
Maasniel: L 332
Melick: L 383
Montfort: L 382
Neuhaaren
Ohé en Laak: L 379
Panheel: L 328a
Pey:L38lb
Posterholt: L 387

Roermond: L 329
Roosteren: L 373
SaefFelen
SchaJbruch
Sint-Joost: L 377a
Sint-Odilicnberg: L 385
Srcvenwcert: L 378
Susteren: L 432
SwaJmen: L 331
Thorn: L 374
Vlodrop: L 386
Waldfeucht
Wessem: L 375

Verschilpunten van het Montforts ten opzichte van buurdialecten:
a. de verschijnselen van de Panninger lijn komen niet in het Montforts voor, evenmin als in het Maasbrachts\ Stevensweerts, Echts, St.-Joosts, Peys, maar wél in
het Roermonds. Hertens, Liniies, St.-Odiliënbergs, Posterholts, Maria-Hoops
('Diergaards' zegt men daar tegen; wij gebruiken verder deze term) en Konigsbosch'.
Het betreft Montforts sp-, st-, si-, sn-, sm- tegenover in plaatsen van de laatste
reeks: sjp-, sjt-, sjl-, sjn-, sjm-.
\

„ίΛΙΛ.
cSlWpK

K

MAS
¿Ormond

staonV*

xl

* DUITSi LAND
.«^

ξ sjta^fi
ViVV||||H^

У
DUITS
LAND

kaart 2: Panninger liji
Kaart 2: de Panninger lijn rondom Montfort
'

In Crompvoets 1988:101 worden onterecht Roggel en Maasbracht genoemd als plaatsen
met s)-. De bekende buutercdner uit Maasbracht spreekt voor wat dit betreft geen

Theoretisch kader

9

Ь. de verschijnselen van deflei-flesjAïfnkomen in het Montions niet voor, wél in het
St.-Odiliënbergs, Melicks, Herkenbosch', Vlodrops, Posterholts, Koningsbosch'.6
MAAS

il

1

. 1
ertnond

l

V." ¿
Hle SJ

DUITS

.

LAND
m t m

4*>

, +

j

.*
Vi

Γ Ν Λ ι / I™*
kaart 3: fles-flesj-lijn
Kaart 3: de Jles-flesjAijn rondom Montfort
Voor de stoottonige klinkers die parallel lopen met de Nederlandse ее, oo, eu
geldt, dat de monoftongische varianten binnen Nederland blijven:
er, oo*, etc voor het Roermonds, Melicks, St.-Odiliënbergs, Vlodrops;
tir, оса*, иг voor het Hertens, Linnes, Montforts, Maasbrachts, Echts;
«'», ow, ui' voor het Herkenbosch' (de verschijnselen van de zg. Sittardse
diftongering);
ir, oo'W, ewj voor het Posterholts (dat tendeert naar de Sittardse diftongering
maar dat thans sterk richting Roermonds verandert).

autochtoon Maasbrachts. Verder zegt men in Panheel, het zuidelijk deel van Heel, niet sjmaar s-.
Wat deze lijn betreft is Crompvocts 1988:100 voor Oost-Midden-Limburg onnauwkeu
rig en globaal. Stcvcnsweert bijvoorbeeld ligt wel 7 km van die grens (die op die geografi
sche hoogte loopt tussen Koningsbosch en Peij) af.
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AS

à| DUITS-d6
£ LAND
Я
ч ^
"»
•» =

.
lermond

&*

Í ee»/o©»/eu»

1<
Fl

ЦопЧод/

\

?

^»

DUITS
LAND
[AAS
i6»/oea*/ue»

^•Jííart 4: i6/oea/uc<>cc/oo/ei

Kaart 4: tí· of ее·, oeer ofσο·, ue· of eu· rond Montfort
f. Voor 'houden' komen er vormen voor van
ha-jein Roermond, Herten, Melick, St.-Odiliënberg, Montfbrt,
ha=wte in Herkenbosch, Vlodrop, Posterholt, Diergaarde;
hao=je\n Linne, Maasbracht, Stevensweert, Echt, St.-Joost, Pey.
Parallel aan deze woorden loopt de verdeling van aa=d, a=wd, ao=d'o\i
woorden voor 'zout' en 'koud', telkens met hun morfologische gevallen.
AS

\
DUITS3 LAND # 4
ermond J b ( - . , » , * v
|
haje

/%

S.

ì

atfw

hawte ,*•"

S

V í

DUITSLAND

V
kaart S: haje/hawte/haoje

Kaart 5: ha~je ofha=wte of haagje 'houden' en parallelle gevallen
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g. voor de persoonlijke voornaamwoorden 'wij' en 'u / jullie' mét klemtoon zijn er
een aantal varianten te horen:
veu-rtn geu=r in Maasniet en Herkenbosch;
ver=rcn gee=r\n Roermond, Melick, St.-Odiliënberg, Montfort, Diergaarde;
weerren gee=r\n Maasbracht, Echt, St.-Joost, Pey;
vie=r en gif=r in Posterholt;
wierren gic^r'm Koningsbosch.
De Roermondse (en ook de Montforter) varianten komen in de regio steeds meer
voor: de andere, daarvan afwijkende, vormen komen voor bij ouderen.
DUITSLAND

/ 4

V*-

4

еіівг/geiUtt

wee « г/gee » г

¿fkt¿$f

ƒ
DUITSLAND

'ÍAAS )

^\wleygte-r

I

Kaan6:psvnwdlecn3cpsmv

Kaart 6: de beklemtoonde vormen persoonl. voornaamwrd Ie en 2e ps mv
h. er is verschil in mouilleringsgraad: in Vlodrop wordt niet gemouilleerd, terwijl
Maasbracht wellicht in het kerngebied van de mouillering ligt.
Met behulp van deze kenmerken is het Montforts globaal gesitueerd in het taaigeografisch landschap. In Schrijnen 1920 en Blanquaert 1962 wordt het Montforts
verder taalgeograflsch ingebed.7 In velerlei kenmerken, zowel in de kenmerken die
het Montforts deelt met omringende dialecten alsook in de daarvan afwijkende, in al
genoemde en nog niet genoemde, kan men veel variatie waarnemen. Die variatie is
onderwerp van deze studie.

waarbij voor Schrijnen 1920 geldt dat de gegevens eruit met voorzichtigheid gehanteerd
dienen te worden. Zie hiervoor weer II.2.b., p. 25 e.v.
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2. Sociolinguïstisch kader
a. het onderzoeksparadigma van Labov
Dc7.e studie is uitgevoerd in wat wel het sociolinguïstischc kwantitatieve paradigma
genoemd wordt. Deze onderzoeksopzet is ontworpen door William Labov bij zijn
pogingen om inzicht te krijgen in het proces van taalverandering. Zowel door Labov
zelf als door bij hem aansluitende sociolinguïsten is de onderzoeksopzet geleidelijkaan verfijnd.
Vóór 1963. het jaar waarin hij verslag doet van zijn onderzoek uit 1961 op het
eiland Martha's Vineyard, waren veel linguïsten ervan overtuigd dat het onmogelijk
was om taalverandering die aan de gang was ('ongoing language change') waar te
nemen. Aitchison 1991 wijt dit aan het gegeven dat de taalkundigen gericht waren
op het ontdekken van een unificerende structuur en dus alles wat niet paste binnen
die zich ontvouwende structuur buiten beschouwing lieten: 'When faced with social
fluctuations and unsolvable fuzziness, the majority of linguists have, in the past,
made the understandable decision to concentrate on the clear-cut cases and ignore
the messy bits' (37). Pas de laatste twintig jaar, zegt zij, kunnen de linguïsten taalverandering observeren: zij weten thans '... where to look' (37). Labov heeft aangetoond dat de taalverandering juist in die 'messy bits' - die door Aitchison ook
aangeduid worden als 'the frayed edges of languages' - waar te nemen is, en dat
bestudering daarvan aan kan geven in welke richting de verandering gaat. Hij doet
dit op grond van materiaal van een groep informanten die in statistische zin representatiefis voor een taalgemeenschap, en niet meer op grond van het taalgebruik van
een individu. De bestudering van het taalgebruik van een individu was in de synchrone taalkunde van vóór I960 vrij gebruikelijk (zie Williams 1992:67, die voor
deze karakteristiek Dittmar aanhaalt).
Vóór Labovs studie op Martha's Vineyard bestudeerde men taalveranderingen in
de diachronische taalkunde door verschijnselen die op uiteenliggende tijdstippen in
een taal geschreven waren te vergelijken. Taalverandering werd vóór 1960 in de regel
bestudeerd in het kader van de historische grammatica. Als er geen grammatica's
waren over een bepaalde taalperiode, moesten die eerst geschreven worden. Dat
gebeurde op grond van het beschikbare taalmateriaal uit die bepaalde periode. De
voorstudies waren de fixatiepunten voor de historische grammaticus die een totaalbeeld ontwierp van veranderingen in die taal in de loop van de tijd die te overzien
was. De linguïst kreeg zicht op veranderingen in taaldata door vergelijking. Voorzover de feiten niet op elkaar aansloten, werden deze beredeneerd en aangevuld. Taalverandering werd vooral bestudeerd op grond van schriftelijk materiaal: mondeling
materiaal was er alleen van na 1900.
Het is de verdienste van Labov dat hij een bruikbare methode voor het ontdekken
van taalverandering ontworpen heeft voor oraal materiaal. Ook hij vergelijkt verschijnselen. Maar hij bestudeert materiaal uit mondeling taalgebruik van sprekers die
tot verschillende groepen behoren: vaak tot verschillende leeftijdsgroepen. Daardoor
kan er ook taalverandering geconstateerd worden bij variëteiten die niet of nauwe-

Theoretisch kader

13

lijks in geschreven vorm voorkomen. Ook in dialectonderzoek kon en kan het
onderzoeksparadigma van Labov dus gehanteerd worden.
In zijn onderzoekingen naar taalverandering probeert Labov zorgvuldig gekozen
informanten spontane taaldata te ontlokken die hij bestudeert op zorgvuldig gekozen variabelen. Drie kenmerken moeten die variabelen hebben (zie Labov 1963:8).
Ze moeten frequent voorkomen, ze moeten structureel zijn en de distributie van het
te onderzoeken kenmerk ('feature') '... should be highly stratified: that is, our preliminary explorations should suggest an asymmetric distribution over a wide range of age
levels or other ordered strata of society' (8). Die asymmetrische verdeling betreft de
verdeling van de te onderzoeken features over de taaldata van de informanten.
De informanten worden gekozen op grond van een aantal extralinguistische
kenmerken (zie bv. Downes 1984:197-9), die voor een deel afhankelijk zijn van de
doelstellingen bij elke aparte studie. Beslissend is de vraag aan welke sociale gegevens
de onderzoeker de taalgebruiksdata wil relateren. In veel studies die aansluiten bij
Labovs traditie worden informanten gekozen op grond van leeftijd, sexe en sociale
positie. In het algemeen moeten de informanten een afspiegeling zijn van de groep
die bestudeerd wordt. In statistische termen heet dat dat de informantengroep een
steekproef moet zijn uit de totale populatie.
Op grond van verbanden van scores met extralinguistische kenmerken, zoals
leeftijdsklasse of sexe kunnen er conclusies over variatie of verandering in het taalgebruik getrokken worden.
Er wordt gesproken van taalverandering die aan de gang is ('change in progress',
bv. in Labov 1972b:293, of 'ongoing change') als er wezenlijk andere scores verschijnen voor dezelfde varianten bij verschillende leeftijdsgroepen. Labov stelt: '... I would
like to suggest that the mixed pattern of uneven phonetic8 condition, shifting
frequencies of usage in various levels, area's, and social groups, as we have observed it
on Martha's Vineyard, is the process of linguistic change in the simplest form which
deserves the name' (1972:23).
b. onderzoek naar stijlen
In de basisstudie van de sociolinguïstische aanpak, Labov 1963, worden - zoals
boven al aangegeven - drie eisen gesteld aan de te verzamelen taaldata. Over de
clicitatieprocedure voor de data zegt Labov dat deze moeten komen uit 'undirected
natural conversation' in ongestructureerde contexten van korte interviews; er mag
geen sprake zijn van opzettelijk veranderen van de data.
Labovs onderzoeksparadigma is in de loop van de tijd uitgebreid en verfijnd. Al
in zijn onderzoek in New York City is Labov (1972b, met name p. 79-85) ertoe
gekomen stijlverschillen in taalgebruik te bestuderen. Met dat doel brengt hij de
taalgebruiker ertoe om meer aandacht te geven aan zijn taalgebruik. Vanaf dat

"
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onderzoek is het in sociolinguïstische werken gebruikelijk dat er onderzoek gedaan
wordt naar vijf stijlen van taalgebruik. Ze verschillen in de mate waarin de spreker
aandacht heeft voor zijn actuele taalgebruik. Deze stijlen zijn (zie Romaine 1980:
182)
A
В
С
D
E

Casual
Careful
Reading a text
Reading word lists
Reading minimal pairs

SPIAKINI; SIYI.ES

most informal

RFADINC, SΊΎΙ.Κ
most formal

Op het gebruik van deze vijf stijlen is in de loop van de tijd de nodige kritiek
gekomen. Romaine (1980:183) noemt Macaulay, die in 1973 opmerkt dat deze vijf
stijlen niet van hetzelfde continuüm kunnen zijn. In zijn onderzoek in Glasgow geeft
Macaulay de laatste drie stijlen dan ook geen plaats. Romaine ziet er zelf ook geen
plaats voor (193): 'Clearly there is nothing like RI' in the United States; nor do
urban communities like New York City have the long and complex history of social
and linguistic interplay between dialect and standard observable in Brittain'.
Haar eerste argument gaat voor het Montrons niet op: de notie van de standaardtaal (met standaardaccent) is wellicht minder vast omschreven dan het RP' in GrootBrittannië, maar ze bestaat (zie: De Vries 1987). Haar tweede argument geldt voor
het Montforts zeker. De linguïstische afstand tussen het Standaard-Nederlands en
het Montforts is zó groot dat de activiteit van het lezen voor Montforcenaren het
gebruiken van een andere taal (het Nederlands) inhoudt.
In dit werk vindt geen onderzoek plaats naar stijlen van taalgebruik. De stijl die
wij tegenkwamen bij onze informanten ligt in het schema van Romaine tussen
'casual' en 'careful' in. Het Montforts van onze informanten is verzorgd, maar niet
zeer bewust. Voor sommigen waren wij, als gesprekspartner, een onbekende, niet
van naam maar wel als persoon. De informanten wisten dat wij het plaatselijk dialect
wilden onderzoeken en hebben hun taalgebruik zeker verzorgd.
с

tie Apparent- Time-Methode

Labov is niet de eerste geweest die taalgebruiksdata uit een plaats verbonden heeft
met leeftijd en/of sociale gegevens. Hagen (1987:405 passim) noemt een aantal
eerdere onderzoekers. Een van hen is Louis Gauchat, die in 1905 zijn studie over
taalheterogeniteit in Charmey publiceerde.10 Daarin verbond deze linguïst taaldata
met drie leeftijdscategorieën (90- tot 60-jarigen, 60- tot 30- jarigen, en 30-jarigen),
om tot de conclusie te komen dat de leeftijdsgroepen aanmerkelijk verschillen in
fonetische realisatie en in zich ontwikkelende fonetische tendenties. Abbé Rousselot

De zogenaamde Received Pronunciation is een uitspraakvariant van Brits Engels die
algemeen aanvaard is in Engeland.
die vaak door sociolinguïsten, bv. door Labov, met ere genoemd wordt.
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(met werk uit 1891 ) en Alf Sommerfeit (met onderzoek uit 1915-6 en 1930) verbonden ook taaldata met leeftijdscategorieën. Hotzenköcherle constateerde situatieve
variatie in taalgebruik 'between spontaneous speech and purposive inquiry (...)'.
Labov is wél degene geweest die een onderzoeksparadigma voor taalverandering
vorm grgeven liccft. De kern «laarvan is wat in tic litcrariiur bekend staar als de
Apparcnt-Timc-Methode (in het vervolg aangeduid als ATM). In zijn vroege werken
(1972a en -b) komt het begrip ATM nog niet in uitgewerkte vorm voor. De verdeling
van informanten over leeftijdscategorieën wordt dan nog gegeven zonder verantwoording. Chambcrs-Trudgill 1980:180 zien als 'influential beginning' van hetATMbegrip het begin van hoofdstuk 9 van Labovs werk uit 1966, The Social Stratification
of English in New York City."
ATM is een manier om het gebrek aan studies in echte tijd, Real Time, te ondervangen. Downes 1984 geeft een adequate beschrijving van ATM. Om een taalverandering zichtbaar te maken moet de linguïst aangeven hoe 'the temporal transition'
ervan verlopen is. Dat doet deze door de scores voor de varianten van een variabele te
verbinden met leeftijdscategorieën. 'The current age-grading of the scores ... presenrs
the direction of change 'frozen' in apparent time', waarbij hij opmerkt dat een
patroon dat bij jongere en oudere sprekers dezelfde scores vertoont, aangeeft dat er
geen verandering plaatvindt. De verdeling van scores in ATM, zegt Downes, bevestigt
observatie in echte tijd en stelt ons in staat om de fasen in de verandering vast te
stellen (98).
De validiteit van een dergelijke methode berust cruciaal op de hypothese dat het
taalgebruik van veertigjarigen direct het taalgebruik reflecteert van degenen die twintig jaar geleden twintig jaar waren; daardoor is hun huidige taalgebruik vergelijkbaar
met het taalgebruik van nu twintigjarigen met betrekking tot verandering (zie
Chambers-Trudgill 1980:165). 'Discrepancies in the speech of 40 year olds and 20
year olds are attributable to the progress of a linguistic innovation in the twenty years
that separate the two groups'.
Er is volgens Chambers-Trudgill 1980:180 weinig discussie geweest omtrent de
toepassing van 'Rcal-Time-Study' bij taalverandering. Ook de aanvaarding van de
ATM is niet fel bediscussieerd. Labov 1994:45 noemt het, dertig jaar na de eerste
systematische toepassing ervan: 'The first and most straightforward approach to
studying linguistic change in progress ...'. De problemen die hij voor de oudste
generatie van informanten betreffende de ATM bespreekt (46-7), zijn noch linguïstisch
noch sociaal: het gaat om de verstaanbaarheid van de informanten en de kwaliteit
van hun stem. In verband met de jongste generatie stelt Labov (47-9) een principiëler punt aan de orde, namelijk dat van de leeftijdscategorisering. Hoewel hij het
alleen maar heeft over de minimumleeftijd voor informanten raakt hij hiermee aan
het principe van de standaardisering van de leeftijdscategorieën voor informanten. In

Ze vermelden er nog bij dat 'Studying diffusion in REALTIME (hun hoofdletters, P.B.) is
traditional, and the topic has received little discussion in print at any depth'.
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verschillende studies blijken die nopal uiteenlopend te zijn. Hier enkele willekeutig
gekozen voorbeelden:
Labov 1972b:316

Trudgill 1974:28

Van Hout 1989:46

08-19
20-39
35-44
50-59
60-69

10-19
20-29
40-49
50-59
60-74

15-18
30-39
40-49
60+
70+

Hieruit is afte leiden dat de leeftijdscategoriseringcn niet zeer parallel lopen. Van
Hout laat, anders dan Labov en Trudgill, oningevulde perioden tussen de leeftijdsgroepen. Labov neemt nu eens personen die 19 jaar in leeftijd verschillen bij elkaar,
dan weer personen die 9 jaar verschillen. Ook de leeftijd waarop jongeren als informant kunnen dienen verschilt nogal: 8, 10 en 15 jaar.
d. sociolinguïstisch onderzoek van regionale variëteiten
Het onderzoek van Labov betrof steeds het taalgebruik in Amerikaanse steden; de
informanten kwamen uit een grote groep sprekers. De sociale stratificatie van de
informanten was een zeer belangrijk gegeven bij de interpretatie van de taaldata. De
allereerste toepassingen van Labovs paradigma in de dialectologie vonden voornamelijk plaats bij de bestudering van stadsdialecten. Hagen (1987:402) waarschuwt
tegen eenzijdige toepassing van het paradigma als hij opmerkt '... that 'social
dialectology' came to be considered as synonymous with 'urban dialectology' (for
example, Chambers/Trudgill 1980). -Such a equalization is not justified by history'.
Chambers 1993: 133 beschrijft nog steeds die door Hagen gewraakte verbinding:
'Sociolinguistics concentrates on urban varieties of language as used in interaction
among and within groups determined by such factors as class, age, gender, ethnicity,
or network'. Toepassing van Labovs onderzoeksparadigma op regionale of locale
(niet-stedelijke) dialecten is tot nu toe in verhouding nog niet vaak voorgekomen. In
het Nederlandse taalgebied zijn er onder andere studies over het Nijmeegs, het
Maastrichts, het Heerlens, het Maaseiks12, alle stadsdialectcn, en over plattelandsdialecten als het Rimburgs en het Wondelgems.
e. taai, dialect, variëteit, variabele, variant
In sociolinguïstische studies is het gebruikelijk om talen en dialecten in het algemeen
variëteiten te noemen. Een variëteit is volgens Trudgill 1992:77 Ά neutral term used
to refer to any kind of language - a dialect, accent, sociolrct, style or register - that a
Inwoners van Maaseik spreken over hun taal met de aanduiding 'Maaseikers'.

Theoretisch kader

17

linguist happens to want to discuss as a separate entity for some particular purpose'
(met zijn markeringen, P.B.). In de zin van deze omschrijving kan het Nederlands
een variëteit genoemd worden (bv. van het Westgermaans), net als het Montforts.
De termen taal en dialect gebruiken wij in dit werk ook. Dat gebeurt in
sociolinguïstische studies geregeld, onder verwijzing naar de opvattingen van Haugen
1964. Diens visie volgend mag men het Montforts een dialect noemen en het
Standaardnederlands een taal De beslissende factor daarin is het hebben van een
gestandaardiseerde schriftelijke vorm. Is die er - dat is altijd een resultaat van een
proces - dan is, volgens Haugen, de term taal op zijn plaats. Is die er niet, of is die er
zonder dat standaardiseringsproces, dan wordt die variëteit dialect genoemd.
Haugens opvattingen worden sterk ondersteund door Coulmas (1989:1-25) die
duidelijk maakt dat een taal niet geschikt gemaakt wordt voor diensten ('services') in
nieuwe functies, maar dat die taal zich in sommige gevallen met de ingewikkelder
wordende samenleving mee móét ontwikkelen. Dat gebeurt overigens maar met
enkele van de vele variëteiten. Centraal in dat ontwikkelingsproces is de rol van de
schriftelijkheid (12-15). Coulmas spitst zijn standpunten overigens niet toe op de
definities van 'taal' en 'dialect'.
Het begrip taalvariabele (ook wel: variabele of sociolinguïstische variabele) is niet
van dezelfde orde als de begrippen variëteit, taal, dialect. Het wordr hier desondanks
genoemd omdat het, evenals het woord variant, etymologisch samenhangt met variëteit
en omdat de drie begrippen weleens verwarring veroorzaken.
Weinreich-Labov-Herzog (1968:167) geven als omschrijving: '... the linguistic
variable - a variable element within the system controlled by a single rule'. Chambers
en Trudgill (1980:60, hier weergegeven met door hen gebruikte hoofdletters) nemen
'variabele' en 'variant' in een beschrijving op: "... the LINGUISTIC VARIABLE, a linguistic
unit with two or more variants involved in covariation with other social and/or
linguistic variables. Linguistic variables can often be regarded as socially different but
linguistically equivalent ways of doing or saying the same thing, and occur at all
levels of linguistic analysis'. De vcthouding tussen 'vatiabele' en 'variant' wordt
duidelijk aangegeven door Bell (1976:32): 'variables may be distinguished from
variants. A variable is 'an inconsistency or disagreement that a particular form of
language may exhibit from an abstract standard' while a variant is 'a specific value of
a variable". Men zou de verhouding kunnen omschrijven als: een variabele is een
abstract vormgedeelte uit een taal met een functie, een variant'is een van de meerdere
concrete vormen waarin dat abstracte vormgedeelte met die ene functie voorkomt.
Uiteraard kan een vatiabele ook nulvarianten hebben. De oppositie binnen de variabele kan bijvoorbeeld zijn:
a. het wel vóófkomen van een kenmerk;
b. het niet vóórkomen van een kenmerk, een nulvariant.
De notatie van variabelen geschiedt in sociolinguïstische werken altijd tussen haakjes. Het teken (=) houdt daar dus in: een variabele betreffende sleeptoon (zie hfdst.
III.4, p. 45 e.v. voor het begrip 'sleeptoon'). Als er meer mee aangeduid moet
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worden dan alleen het wel of niet voorkomen van slccptoon, zal de betekenisvolle
aanduiding ook tussen haakjes moeten staan. De aanduiding (^woordgrens) houdt
dus in: een variabele betreffende sleeptoon in verband met woordgrens. In de notatie
van de varianten moet dan verduidelijkt worden welke verbanden er eventueel zijn.
Deze notatie is vooral handig bij klinkervariabelen. Bij morfologische variabelen
wekt ze verwarring. Bijvoorbeeld: de vermelding (le/3e ps ovt van 'zijn') in een
lopende tekst stoort. Vandaar dat wij de variabelen in woorden formuleren.
f.

taalvariant, taalverandering en typen van oorzaken

Het waarnemen van variatie in taal is volgens Hagen (1987:409) misschien wel even
oud als de mensheid zelf. Er bestaan volgens hem, hisrorisch gezien geen taalgemeenschappen waar geen taalverschillen zijn. Het ligt dan ook voor de hand dat
taalkundigen altijd variatie hebben waargenomen.
Over liet vóótkoincii van variatie bestaai weinig ofgeen meningsverschil. Ook is
dal er niet over het gegeven dat talen veranderen. Maar er is des te meer discussie
over de oorzaken van variatie en verandering in taal. Over 'oorzaken in de taalkunde'
is al heel wat geschreven. In de Nederlandse dialectkunde is er zelfs een publicatie
met ongeveer die naam." In de hedendaagse discussie over de oorzaken mengen wij
ons nier. Sinds de theorieën van Pc i ree in het centrum van de belangstelling van een
aantal linguïsten 4 staan, is er een nieuwe impuls gegeven aan deze discussie. Wij
houden ons in de beschrijving van oorzaken aan een indeling die tradirioncel binnen
de linguïstiek geldigheid heeft en die ons aangereikt wordt onder anderen door
Bolinger 1968:387, Aitchison 1991:106 en Hoppenbrouwers 1990:44-8. Wij onderscheiden de veranderingen die hun basis vinden in het gebruikte taalkundige
systeem, dus in de variëteit zelf (interne of linguïstische factoren) en de veranderingen die niet uit het gebruikte taalkundige systeem komen (externe of extralinguistische
factoren, waartoe ook de invloeden uit andere taalkundige systemen behoren). De
meeste factoren die in studies aangevoerd worden, zijn extralinguistisch. Aitchison
1991:105-169 biedt een handzaam overzicht van oorzaken.
De verdeling in interne en externe factoren is niet helemaal onproblematisch.
Weinreich-Labov-Herzog (1968:184) zien dit onderscheid als ongewenst, aangezien
elke variabele een structureel element is dat onder controle staat van de linguïstische
competentie van leden van een taalgemeenschap. Downes (1984:79) merkt op dat
variabelen gewoonlijk geconditioneerd zijn door linguïstische factoren; 'These sets of
environments inside the language combine with social factors to yield the scores we
observe'. Toch komt de verdeling in interne en externe factoren ook in recente
studies vaak terug, zoals gezegd onder meer bij Aitchison 1989 (16) en 1991 (106).
Binnen het Laboviaanse onderzoeksparadigma kan de vraag gesteld worden bij
welke configuratie een onderzoeker moet besluiten om van een onderzochte varia13
u

Weijnen 1971: De oorzaken in de taalgeschiedenis
Vooral Shapiro 1991, Anntila 1993 en Itkoncn 1983.
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bcle te zeggen dat hij variatie vertoont en in welke gevallen er 'verandering' waarneembaar is. Labov (1994:45-6) stelt, dat de meest oprechte ('straightforward')
benadering van de studie van taalkundige verandering die plaatsvindt, is het traceren
van verandering in schijnbare tijd. Volgens hem is dat '... the distribution of linguistic
variables across age levels'. De meest algemene observatie van Idankvcranderingen
(Labov 1994 is grotendeels beperkt tot het fonische deel van taal) kan statistisch
weergegeven worden in een S-curve "... or ogive' (65). De verandering begint langzaam, verbreidt zich snel in het middendeel en verlangzaamt weer in de laatste fasen.
Met andere woorden: er is een begin met alleen gevallen van het oude verschijnsel,
vervolgens komen er steeds meer gevallen van het nieuwe verschijnsel terwijl het
aantal oude afneemt, tenslotte zijn er alleen maar gevallen van nieuwe verschijnselen.
De vraag op zich 'Wanneer moeten scores voor een variabele geïnterpreteerd
worden aJs variatie en wanneer als verandering?' is van groot linguïstisch belang.
Taalverandering houdt immers als eindresultaat een welhaast categoriale verandering
in: in plaats van de ene regel komt, na een fase van diffusie, een andere regel,
behoudens de uitzonderingen. Downes (1984:199) zegt dat bij taalverandering de
beweging in de richting van categorialireit toeneemt naarmate er meer tijd verloopt.
De conclusie die eruit te trekken is met betrekking tot scores voor variabelen
wordt gesuggereerd door Labov. Hij stelt dat er blijvende variatie is als er een een
nagenoeg gelijkblijvende verdeling van varianren in elke leeftijdsklasse is. Neemt de
score voor één variant aanmerkelijk toe bij jongere generaties, dan is er sprake van
verandering (1972b:275). Hij noemt nadrukkelijk hier leeftijd als covariërende factor: 'In most of the studies ..., the investigator observed distribution in apparent time
- that is, the differential behavior of speakers in various age levels. We distinguish this
behavior from regular and repeated age- grading by obtaining at least one measurement
at some contrasting point in real time'. Het wél of niet eendere patroon van variatie
in elke generatie duidt aan of er enkel variatie of'ongoing change' te constateren is.
In deze zin interpreteren wij ook de waarschuwing van Romaine (1982:200) voor
het laten samenvallen van variatie en verandering: 'A very dangerous line of
argumentation seems to have developed within sociolinguistics, .,., with respect to
the nature of variation and change. For some, the implicational relationship between
the two holds equally well in both directions so that not only does change imply
variation, but also variation implies change'.
Zoals gezegd hierboven spreken wij pas van verandering als er een wezenlijke
toename van een variant is bij jongere generaties in vergelijking met oudere. Blijft de
verdeling van varianten in alle generaties nagenoeg gelijk, dan spreken wij enkel van
variatie. Hierbij moet in gedachten gehouden worden wat Milroy (1972:77) opmerkt, dat de quantificering van varianten niet voorspellend, verklarend of theoretisch is. Quantificering is enkel een middel dat gebruikt wordt door hen die verantwoorde uitspraken willen doen over de verdeling van linguïstische vormen in taalgemeenschappen in die gevallen waarin buiten die quantificering geen andere verantwoording evident is. Uitspraken over 'verandering' of 'variatie' zijn, nog altijd
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volgens Milroy, geen quantitatieve maar onaflunkclijkc ('substantive') uitspraken.
De quantifkcring kan de basis zijn voor die uitspraken.
g. de regio ab invloedsfactor van verandering
Het effect van de rwee typen oorzaken die genoemd zijn in de voorafgaande paragraaf (interne en externe, welke laatste dan weer onderscheiden moeten worden in
invloeden uit de standaardta.il, invloeden uit omringende variëteiten en anderssoorrige
invloeden), kan zijn dat er ontwikkelingen binnen locale variëteiten optreden met
regionale verbreiding. Op grond van grotendeels dezelfde taalontwikkelingen verliezen locale variëteiten dan hun typische kenmerken. Er ontstaan streekkenmerken in
een variëteit die vervolgens meer aansluit bij de standaardtaal (soms: bij andere
regionale variëteiten) dan bij de oudere fase van die variëteit. Hinskens (1993:23)
geeft aan dat dialectnivcllering kan betekenen: nivellering tussen een locaal dialect en
de standaardtaal, maar ook tussen een dialect en omringende variëteiten. In Duitsland is het proces waarbij de locale dialecten opgaan in regionale variëteiten in een
verder stadium dan in Nederland. Besch 1983 biedt een ruim overzicht van de
studies betreffende ontwikkelingen in de richting van dergelijke regionale variëteiten.
In Duitsland wordt een dergelijke regionale variëteit 'Umgangssprache' genoemd. In
Nederland is de studie naar regiolectisering later begonnen dan bij onze oosterburen.
Vooral Hoppenbrouwers (1982, 1986 en 1990) en Hinskens (1993) hebben hier
studie naar verricht. Onderzoek naar regionaal verbreide kenmerken die komen in
plaats van vroegere locale verscheidenheid past binnen de sociodialectologie. Hinskens
merkt overigens op dat er nauwelijks literatuur is over dialcctnivellcring op zich (zie
p. 21). Model voor onderzoek op de dimensie stad-platteland zou het werk van
Oosterlinck (1992: 114-128) kunnen zijn, die nagaat welke invloeden het Gents in
fonologisch opzicht heeft gehad op het dialect van Wondclgem, een dorp in de
buurt."
Regionalisering moet in onze optiek gezien worden als oorzaak. Het beïnvloeden
van een dialect vanuit de regio wordt beschouwd als regionalisering. Het resultaat
ervan zijn regiolectische kenmerken. Als deze evident overheersen boven de locale
kenmerken moet een variëteit als rcgiolect benoemd worden. In dit werk wordt
rekening gehouden met de regio als invloedsfactor.

Voor sommige dialecten in Limburg van kleinere plaatsen vlak bij een stad zou een
dergelijk onderzoek ook erg welkom zijn: het Blericks lijkt Vcnlo's te zijn geworden (zie
Dalcker-Hendriks 1995), het Maasniels Roermonds, het Melicks Rocrmonds, het Heers
Maastrichts.
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II
Doelstellingen en opzet van deze studie

1. Doelstellingen
In deze studie wordt gebruik gemaakt van het taalveranderingsparadigma van de
sociolinguïstiek. Het is een studie in een diglossiesituatie: in Montfort zijn geregeld
twee functioneel verschillende talen aanwezig: het Montions en het Nederlands.
Voor beide variëteiten lijkt er een status quo te bestaan voor wat betreft het gebruiksdomcin (zie Hagen-Sturm 1982:63). Niettemin doen zich taalveranderingen voor in
het Montforts, de variëteit die in Montfort ontwikkeld is. De basisvraag waarop een
antwoord dient te worden geformuleerd is: 'Welke veranderingen vinden plaats in
het Montforts en welke factoren spelen een rol bij die veranderingen?'
Ons eerste doel is het opsporen en beschrijven van de veranderingen die er in het
Montforts van rond 1 januari 1989 te constateren zijn. Wij verwachten dat er
veranderingen zijn die zich nagenoeg voltrokken hebben en de mate van categorialiteit
zoals bedoeld door Downes (1984:199) bijna bereikt hebben. Daarnaast zullen er
veranderingen zijn die aan de gang ('ongoing') zijn. Tenslotte zullen er zijn die nog
maar net begonnen zijn. Het beeld van het veranderende Montforts moet systematisch zijn en zo gedetailleerd mogelijk.
Onze tweede doelstelling is: inzicht verkrijgen in de vraag in welke groep de
variatie of verandering gelocaliscerd is. De scores betreffende linguïstische gegevens
worden in dit werk op twee manieren met extra-linguïstische gegevens verbonden:
de eerste koppeling is die met 'leeftijd', in drie generaties: oudsten, middelsten,
jongsten; daarnaast wordt er een koppeling gemaakt met sekse: vrouwelijk en mannelijk, telkens weer in oudste, middelste en jongste generatie. Door systematisch te
rangschikken in deze drie en zes groepen hopen wij gedetailleerd inzicht te krijgen in
de localisering van variatie in die leeftijdsgroepen en eventueel in leeftijdsgroepen per
sexe. Daarbij staat de indeling in drie generaties overigens voorop.
De derde doelstelling is: een taalkundige beschrijving geven van de taalgebruiksdata bij drie generaties van sprekers. Van een aantal belangrijke verschijnselen in
Limburgse dialecten (bijvoorbeeld van het systeem van de mouillering) bestaan maar
weinig gedetailleerde taalkundige analyses, terwijl die voor nadere taaltheoretische
studie van belang zouden kunnen zijn.
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Ren volgende, vierde, doelstelling is, antwoorden te vinden op de vraag naar de
causaliteit van de veranderingen: de vraag naar interne of externe oorzaken. Voor
elke door ons onderzochte variabele zullen wij oorzaken van variatie trachten aan te
geven. Vooral de verdeling over beide soorten oorzaken heeft onze belangstelling.
Een complicerende factor daarbij is, dat omringende dialecten soms al meer invloed
van de standaardtaal hebben ondergaan dan het Montforrs, voor wat betreft sommige variabelen. De vraag of de invloed van de standaardtaal rechtstreeks richting
Moiuforts is, of gaat via buurdialecten (bijvoorbeeld het Roermonds), laten wij
grotendeels rusten. Dergelijke invloeden vanuit buurdialecten zouden in een apart
onderzoek bestudeerd moeten worden. In ieder geval zal de verdeling van interne
tegenover externe oorzaken zicht geven op de status van de bestudeerde varianten in
het Montforts.
Wij hopen een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van onderzoeksopzetten
voor variëteiten die in een diglossicsituatic voorkomen. Ook hopen wij enkele kanttekeningen te kunnen geven omtrent de bruikbaarheid en reikwijdte van de Apparent
Time-Methode.
2. De herkomst van liet hier bestudeerde materiaal
a. eie eigen materiaalverzameling van rond I januari 1989
Rond l januari 1989 zijn er door ons opnamen gemaakt van 37 Montfortenaren die
van huis uit Montforts spreken. In onze eerste opzet hebben wij het materiaal
genummerd per tekst. De protocoltckst van elke informant kreeg een volgnummer
evenals elke andere tekst die eventueel als materiaal zou kunnen gaan dienen. In een
latere fase hebben wij bepaalde teksten buiten de studie gelaten. Dat zijn alle oudere
teksten waarvan wij of de auteur(s) niet konden achterhalen of die moeilijk bruikbaar waren als gevolg van de spelling waarin ze bestaan, of die naar ons oordeel
onbetrouwbaar waren in weergegeven taalvormen Voor de nummers O/1 en 04volgt
een verantwoording daarvoor onder b: het zijn materiaalverzamelingen die in oudere
taalwetenschappelijke werken gebruikt zijn.2 Op het moment dat wij besloten om de
oude nummers 01-04 enkc\ als toegevoegd materiaal te behandelen, was er al zoveel
werk gedaan met de oude informantennummers dat hernummering gemakkelijk zou
kunnen leiden tot ernstige fouten, ook bij automatische verwerking. Vooral om
zulke fouten te voorkomen, hebben wij besloten om de allereerste informantennummering ongewijzigd te laten.
Onze informanten hebben een informantennummer naar leeftijd: de oudste heeft
het laagste nummer: 08, de jongste het hoogste: 44. Zie Bijlage 1 (p. 229) voor
bijzonderheden over onze informanten

'
2
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Alleen in deze paragraaf worden de informantennummers cursief weergegeven.
De andere weggelaten teksten zijn: 02: drie carnavalskranten, resp. uit 1906, 1923 en
1932; 03: twee verhalen van A.H. Simonis in Veldckc 1932.
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b. additioneel materiaal
Op 19 september 1972 is er door medewerkers van bet latere l'.J. Mccrtcns-Instituut
een opname gemaakt van het Montions van drie informanten in het huis van een
van hen. Die opname wordt door ons gebruikt met toestemming van het Hoofd van
de afdeling Dialectologie van genoemd instituut, Dr. J.B. Berns. Omdat wij geïnteresseerd zijn in gegevens per spreker, is het gesprek van de drie mannen die als
informant fungeerden door ons uit elkaar gehaald in deelnemersrollen. Op enkele
korte interrupties van de gespreksleider na wordt het gesprek alleen gevoerd door de
informanten, die in dit onderzoek verder aangeduid zullen worden als
05: deze man is op het moment van opname 83 jaar oud;
06: deze man is op het moment van de opname 80 jaar;
07: deze man is op het moment van de opname 69 jaar.
Geen van deze drie informanten leefde nog op 1 januari 1989. Hun bijdrage is uit
een andere periode. Vergelijking van hun gegevens met die uit ons eigen materiaal
komt enkele malen ad hoc voor. Die vergelijking zal ter plaatse verantwoord worden.
Het oudste wetenschappelijke materiaal dat voor het Montforts beschikbaar is, is
de lijst die als basis heeft gediend voor Schrijnen 1920. In ons werk zal ernaar
verwezen worden onder nummer:
01. De Lijst-Munnichs.
Ze is te dateren tussen 1914 en 1917. In 1914 berichten Schrijnen, Van Ginneken
en Verbeeten in De Nieuwe Taalgids: 'De vragenlijsten, die niet minder dan vijftig
bladzijden druks beslaan, zijn verzonden, met een cirkulaire, ...' (Schrijnen c.s.
1914:135). Schrijnen 1920:1 zegt: 'Een zestal jaren geleden werden ten behoeve van
het wetenschappelijk onderzoek der zuidoostelijke dialecten aan een groot aantal
personen, meestal onderwijzers, vragenlijsten verzonden...' De allereerste publicatie
op basis van de verzamelde gegevens kwam ook van de hand van Schrijnen: Schrijnen 1917. Vóór de publicatie van dat artikel zal de lijst-Munnichs klaar zijn geweest:
op de losse 'Isethnen-kaart' bij het artikel (p. 29) wordt Montfort ingetekend onder
nummer 99.'
De lijst-Munnichs is, met diep respect voor het werk dat eraan besteed is ook
door de invuller, van weinig waarde voor onze studie. Erger nog: ze heeft in taalgeografische werken een verkeerd beeld doen ontstaan van het Montforts. Dat is niet
Munnichs maar de wetenschappelijke bewerker van zijn materiaal te verwijten, die te
weinig gecontroleerd zal hebben of de informatie die hij kreeg ook wel klopte. Hij
zegt daarover: '... alle lijsten heb ik persoonlijk getoetst en hertoetst, voor zoover dit
wenschelijk bleek. Het kon wel niet anders of in sommige gevallen werd het plaatselijk dialekt door den bewerker met het dialekt van zijn geboorteplaats verwisseld ..."

als plaats met roevogel voor het Nederlandse 'vlinder'. In het RND-materiaal wordt dat
woord ook gegeven. Wij kenden het vóór die vermeldingen helemaal niet.
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Jan Matheus Munnichs, hoofd van de Openbare Lagere School in Monrfort
vanaf 10 januari 1883 tot ongeveer 1920, is geboren en opgegroeid in Mehck. Zijn
geboortedatum is 15 mei 1855. Hu overleed in Kessel-Loo (B ) op 24 juni 1938
Voor de Montforter samenleving heeft hij veel verdiensten gehad. Maar in de lijst die
hij heeft ingevuld voor het latere boek van Schrijnen blijkt hij het Mehcks nauwelijks
van het Montforts te kunnen onderscheiden. In Schrijnen 1920 heeft Montfort
daardoor een aantal kenmerken gekregen die het niet heeft. In allerlei werken die op
Schrijnen 1920 berusten, is het Montforts 'te Mehcks'. 4 Munnichs vermeldt de
diftongen te, oear, ue· consequent als ec oo*, tw, zoals ze in Mehck voorkomen, hij
vermeldt in veel gevallen de verschijnselen van de Panninger 7ijlmie (die het Montforts
niet heeft), hij vermeldt een -r- tussen klinker en s die in het Montforts niet voorkomt (Mehcks bürste!, Montforts bustel 'borstel'), hij geeft de mouillenng van het
achtervoegsel -dje niet aan (Mclicks bteebde, Montforts btechdje 'biechtte'). Degene
die oudere gegevens voor Mehck zoekt, mag de hjst-Munnichs niet vergeten Voor
ons werk is ze, jammer genoeg, onbruikbaar.
Tenslotte is er waarschijnlijk in 1947' een opname gemaakt door Prof. Dr. E.
Blancquaert 6 W I J noemen dat werk hier· 04 RND Het is het materiaal dat verzameld is voor de Reeks Nederlandse Dialectatlassen 7 Ook dit materiaal is problematisch Vooral de klinkerspelling is niet goed te interpreteren. Blancquaert hoorde
meer fonemen dan de taalgebruikers naar onze mening konden bedoelen. Ook de
notatie van sleep- en stoottoon ontbreekt. Tenslotte ontbreken de aanduidingen
voor de mouillenng op een aantal plaatsen. De informanten van Blancquaert hebben
wij goed gekend Hun taalgebruik is niet geweest zoals Blancquaert dat noteert maar
zoals het klinkt op de opname van het Ρ J Meertens-Instituut: de informanten
daarvoor waren generatiegenoten van de informanten voor de RND Zie ook Bijlage
2, p. 233.
Samenvattend kunnen we zeggen dat we gebruik maken van ons eigen materiaal
en van dat van het Ρ J Meertens-Instituut. Dat laatste zorgt ervoor dat onze studie
naast een Appareiu-Time-studie toch ook enkele trekken heeft van een Rcal-Timestudie.
3

Selectie van informanten

'

In ons onderzoek zijn drie generaties in familielijn te onderscheiden. Vanuit het
standpunt van de jongsten zijn die te benoemen als
4

'
6

7
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Dv in Notten 1974, Notten 1982, Nissen 1987
De lijst bevat bevolkingsgegevens over Montfort van 1 januari 1947
naar mondelinge mededeling van Dr H. Crompvoets, die de paraaf op de lijst en het
handschrift herkent
Deze en de vorige lijst liggen in handschrift in het archief van de afdeling Algemene
Taalwetenschap en Dialectologie in Nijmegen Dr Herman Crompvoets maakte er ons
wegwijs in
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1. de generatie van de grootouders. Daarbij zijn vijf grootvaders en vijf grootmoeders geïnterviewd: de OUDSTEN;
2. de generatie van de ouders. Daarbij zijn vijf vaders en vijf moeders geïntetviewd:
de MIDDELSTEN;
3. de generatie van de kinderen. Daarbij zijn vijf zonen en vijf dochters geïnterviewd: de JONGSTEN.
De lijn was telkens: oma-moeder-dochter, of opa-vader-zoon. Als het mogelijk was,
moest er zo veel mogelijk clustering binnen de drietallen zijn: wij hadden aanvankelijk als doelstelling om na te gaan hoe binnen die verwantschappen de taal op telkens
eigen wijze verandert. Later bleek dat een moeilijk uit te voeren doelstelling, vanwege
de veelheid van - voor ons niet te meten - invloeden op de taalverwerving. Bovendien
ontdekten wij gaandeweg dat ook omgekeerde beïnvloeding voorkomt, dus dat
jongeren ouderen beïnvloeden.
Wij zochten ook enkele ouderen die niet fundamenteel aan die mogelijke beïnvloeding door jongeren blootstonden: ook die moesten behoren tot de oudste generatie; er kwamen vier personen bij de groep OUDSTEN. Een volgend probleem was,
dat wij al vanaf het begin van de interviews het gevoel hadden dat we te weinig
contact hadden met het taalgebruik van de jongsten. Drie personen zijn er daarom
bijgevoegd: zij horen tot de JONGSTEN. Vandaar het uiteindelijke aantal van 37
informanten.
Schema 2.3: Groepering 37 informanten

Gen.'

Tot.: 37

oudsten
middelsten
jongsten

tot.: 14
tot.: 10
tot.: 13

Mannen: 18
5 opa's
5 vaders
5 zonen

3 andere

Vrouwen: 19
5 oma's
5 moed.
5 docht.

1 andere
3 andere

De indeling van onze informanten in drie leeftijdsgroepen is gerechtvaardigd. De
leeftijdsextremen (in dalende lijn) van de verschillende generaties zijn als volgt:
de OUDSTEN:
mannen:
vrouwen:
de MIDDELSTEN:

mannen:
vrouwen:
de JONGSTEN:
mannen:
vrouwen:

van
van
van
van
van
van
van
van
van

88 jaar tot 61 jaar;
88 jaar tot 61 jaar;
88 jaar tot 77 jaar;
56 jaar tot 44 jaar;
56 jaar tot 44 jaar;
52 jaar tot 48 jaar;
28 jaat tot 17 jaar;
28 jaar tot 17 jaar;
23 jaar tot 19 jaar.

Voor de hier en elders in dit werk gebruikte afkortingen zie: Afkortingen p. 3-4.
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De gemiddelde leeftijd van elke generatie is:
de oudsten:
de middelsten:
de jongsten:

80 jaar;
49 jaar;
21 jaar.

Onze informanten zijn door ons steeds op dezelfde manier benaderd. Allereerst
kwam er in het plaatselijke informatieweekblaadje een kotte beschrijving van onze
plannen plus een oproep voor medewerking te staan. Binnen een week na de eerste
bekendmaking in het informatieblaadje vond het eerste gesprek plaats: dat was op
29-12-1988. Ons streven was om zo veel mogelijk een levensechte momentopname
van het Montforts te maken. 1 januari 1989 was daarbij de centrale datum. Het heeft
toch geduurd tot 17 februari 1989 voor alle interviews afgenomen waren. Dit materiaal betreft dus taalgebruik door 37 Montfortenaren binnen een periode van zeven
weken.
4. De organisatie van het interview
Tijdstip en plaats van het interview werden door de informanten bepaald. Men wist
van te voren dat er een gesprek zou zijn - een interviewdcel - van ± 45 minuten over
alledaagse, niet-kwestieuze onderwerpen, en een interviewdeel over allerlei taalzakcn
uit het Montforts. Bij het eerste mochten anderen uit de trits aanwezig zijn, bij het
tweede liever niet. ín twee gevallen was het niet te bereiken dat elke informant alleen
met ons sprak.
Het gesprek van 45 minuten kon meestal pas beginnen als er een ruime entree
aan vooraf was gegaan waarin de intervicwersrollen meestal omgekeerd waren. Als er
tijdens dat gesprek naar ons idee goede thema's aan de orde kwamen, deelden wij
mee, dat die bij de latere opname weer besproken zouden worden. Dat gebeurde dan
ook.
Het moment dat de bandrecorder aangezet werd, werd vermeld: men was er dus
van op de hoogte. Het apparaat zelf stond - als dat mogelijk was - buiten het
gezichtsveld van de spreker; de microfoon bleef altijd zichtbaar.
Als het voorgesprek goede thema's opleverde, werd daarover begonnen. Voor
andere gevallen waren er een aantal voorbereide vragen. De stof waarnaar geïnformeerd werd, betrof de jeugd, de personen van de grootouders, vroegste herinneringen, de schooltijd, werkzaamheden, Montfort als woon- en leefgemeenschap (vroeger en) nu, vrijetijdsbesteding. Er komen in de interviews geen momenten voor dat
er bewust bepaalde taalfeiten opgeroepen zijn. Wél komt het voor dat informanten
die zelf geven {Die* zhgken irltir^d..., vee=rzt"gke det nee*=t. 'zij zeggen altijd ..., wij
zeggen dat niet'). Alleen als wij iets niet verstonden of begrepen, vroegen wc om
nadere uitleg of om herhaling.
In het algemeen kostte het bij de oudste en middelste generatie weinig moeite om
45 minuten taalmateriaal te krijgen, met liefst zo weinig mogelijk onze eigen stem
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erbij. Bij de vrouwen van de jongste generatie ging dat ook nog wel aardig. Maar bij
de jongste generatie mannen was het soms trekwerk, met bcpetkt resultaat.
Het gedeelte van het onderzoek dat betrekking had op taalkundige feiten (dat
verder in deze studie marginaal gebruikt is) kwam na het gesprek. Dat brak vaak wel
de sfeer; aan de andere kant leverde het nogal wat stof tot discussie. Ook dit deel van
het onderzoek werd mondeling gedaan. Door middel van analogievoorbeelden maakten wij duidelijk waar het om te doen was.' Daarna confronteerden wij de informanten met de gevallen waarop ons onderzoek zou moeten berusten.
5. Verwerking van gegevens
Alle interviews van 45 minuten hebben wij uitgeluisterd en in een vaste spelling (de
Veldeke-spelling-1984) op diskette gezet. Er werd voor de Veldekespelling gekozen
omdat er een computerprogramma voor ons ontwikkeld werd waarin frequentietellingen kunnen worden gedaan. Werken met fonetisch-fonologische tekens (zie Bijlage
3.3.c, p. 240) zou een enorme complicatie bij het samenstellen van dat programma
zijn geweest, aangezien er anno 1989 geen ASCII-codes voor bestonden.10
De Veldekespelling kan als adequaat beschouwd worden. Het is een spelling die
binnen de vereniging Veldeke al meer dan 65 jaar voldoet, ook al zijn er van tijd tot
tijd 'spellingkwesties'. Een kenmerk ervan is, dat in het algemeen de uitspraak de
richtlijn is voor de spelling, sterker dan in het Nederlands, waarin vooral de regel van
de woord- en woorddcclgclijkhcid een beperking is op de regel van de uitspraak.
Deze spelling is gebaseerd op dezelfde principes als de spelling van het Nederlands,
met een bijkomende regel: 'De spelling sluit zo mogelijk aan bij de spelling van het
Nederlands'.
Gaandeweg merkten wij dat er voor de verwerking van de gegevens stringent te
hanteren regels moeten bestaan. Enkele daarvan zijn:
a. de spelling mag nergens meerdere oplossingen toestaan. Zoiets als de svarabhaktivokaal moet je aangeven of niet. Assimilatie moet je steeds op dezelfde manier
behandelen: fonologisch uitgesplitst of fonetisch precies; de Veldekespelling geeft
daar niet genoeg bindende aanwijzingen voor";
Bv.: In de overtreffende trap van bn's verschijnt de uitgang -stf. Vóór -sin een achtervoegsel
moet in het Montions een hiaatdclgende -t- komen na klinker, -w of -j. Zie daarvoor
Bijlage 5.2, p. 306. Via bevragen van overtreffende trappen kan men onderzoeken of die
hiaatdclger er nog is. De gevallen zijn op te roepen in een gesprekje als: Die trap is breid.
Dees is breier. Det is de breidste ' Die trap is breed. Deze is breder. Dat is de breedste'. Naar
analogie moeten er dan overtreffende trappen opgeroepen worden van grondwoorden op
klinker, -w of-j. Bv.: Det kindj is sjoew; dit is sjoeu/er; det и 't tjoc(t)ste 'Det kind is schuw,
dit is schuwer, dat is het schuwste'.
Pas in 1993 kwam er een versie van een gangbaar tekstverwerkingsprogramma met
fonetische tekens. Die wordt, met fonetische tekens, in deze studie gebruikt.
Een voorbeeld daarvan is het gebtuik om onjuist te splitsen bij inversicgevallen van de 2e
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b. men moet weten waar de woorden gesplitst moeten worden. Voor ons was dat
een heel belangrijke eis, omdat we toen ook nog een onderzoek dachten te
kunnen doen naar woordfrequentie.12 Ineens blijkt dat de regelsvoor hetaaneenschrijven van woorden in het Nederlands (want daarin oriënteert men zich dan
voor problemen waarin de Vcldcke-spelling niet voorziet) niet zo duidelijk zijn
als wenselijk zou zijn."
De cassettes met de gesprekken zijn voor elke informant gekopieerd. De originelen
zijn in ons bezit. Ze zullen later beschikbaar gesteld worden aan een instituut dat
dergelijke opnamen bewaart.
6. De transcriptie
Zoals hierboven vermeld wordt het taalmateriaal in de regel weergegeven in de
Veldekespelling. De redenen hiervoor zijn hierboven genoemd. Op plaatsen waar
deze spelling niet fonetisch nauwkeurig genoeg is, en op plaatsen waar fonetische of
fonologische symbolen gebruikt moeten worden, hebben wij gebruik gemaakt van
de symbolen die ons aangereikt werden in Neijt 1991:27-30. Die waren ontoereikend voor het Montforts, dat vooral meer klinkerfonemen kent dan het Nederlands.
In Bijlage 3.3.b, p. 240 geven wij de nodige aanvullingen op Neijt (die grotendeels
het Internationaal Phonetische Alfabet, het IPA, en het Computer Phonetic Alphabet,
het CPA, volgt).
Hier is vast van belang dat de Icttergreeptoon14 (die typisch is voor Limburgse en
Rijnlandse dialecten) in principe weergegeven wordt. Wij vinden dat van belang
omdat juist die toon een onvervreemdbaar deel van de lettergreep is. De tekens die
daarvoor gebruikt worden, zijn, zoals eerder opgemerkt:
= sleeptoon
» stoottoon.

ps. cv., bv.: o.t.t.: kum-se 'kom je?'. Dat moet zijn: 'kums sè maar dan ook zonder
koppelreken, want 'se' is de rcductievorm van 'doe='; uit de nict-inversie-gevallcn kun je
opmaken dat de pv. telkens eindigt op een -s.
12
Dat bleek al snel te veel tijd te kosten: bijna elk woord van elke informant zou vanwege
homonymie door ons voorzien moeten worden van woordsoortkenmerken. Alleen van
woorden met een ondubbelzinnige woordsoort konden frequcnticlijsten gebruikt worden.
'-1 Het woord 'aaneenscluijven' zelf is zo'n onduidelijk geval: moet er een spatie tussen
'aaneen' en 'schrijven', of juist niet? De kernvraag is: wanneer is een sekwentie van twee of
meer morfemen één woord? Duidelijke richtlijnen bestaan er niet voor: die zullen ook wel
niet te geven zijn. In de werkprotocollen hebben wij ervoor gekozen om zo veel mogelijk
uiteen te schrijven. Grondwoorden komen dan het meest duidelijk naar voren. Dit
probleem geldt het meest voor samengestelde werkwoorden.
H
Zie hfdst. III.4, p. 45 e.v. voor karakteristieken van beide lettcrgrceptonen.
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7. De presentatie in deze studie
De interviews hebben rijk materiaal opgeleverd ter analyse. De presentatie ervan is
een opgave op zich. De manier van opzoeken van gegevens uit protocollen (de
uitgeschreven teksten van de opnamen) is, met de zoekstrategieën die tekstverwerkingsprogramma's bevatten, aanmerkelijk vereenvoudigd ten opzichte van het zoeken
'met de hand'. Daarnaast is de vindkans praktisch 100%. Het grote probleem is, dat
de onderzoeker systematiek moet brengen in de veelheid van gegevens.
De opzet van deze studie is niet gericht op het onderzoek van de taalfeiten van de
informanten als individu, al zou dat zonder al te veel problemen kunnen gebeuren.
Het gaat erom hoe het Montforts in drie generaties gebruikt wordt. Dat betekent, dat
er telkens gezocht is naar de scores betreffende een verschijnsel over de hele onderzoekspopulatie, de scores van dat verschijnsel over drie generaties en de scores over zes
groepen: mannen en vrouwen apart per generatie.
Deze werkwijze vindt zijn weerslag in onderstaand schema, dat op meerdere
plaatsen tetug zal komen in de tekst. De nummering van de schema's is naar plaats
van vóórkomen in de tekst: het hoofdstuk in Romeinse cijfers, gevolgd door de
paragraaf in Arabische cijfers en eventuele subparagraaf in kleine letters.
Schema II.7: basisschema voor scores
Variant 1:

Variant 2:

GEHELE POPULATIE:

populatie:

tot. aantal

var. 1 aant. var. 2 aant.

tot. pop.

1.1: in %

1.2: in %

%

%

3.1: in %

3.2: in %

%
%
%

%
%
%

6.1: in %

6.2: in %

%
%
%
%
%
%

%
%
%
%
%
%

3 GENFRAHFS:

generatie:

tot. aantal

var. 1 aant. var. 2 aant.

oudsten
middelsten
jongsten
6 GROEPEN (generatie + sexe)
groep:

tot. aantal

var. 1 aant. var. 2 aant.

ou. mann.
ou. vrwn.
mi. mann.
mi. vrwn
jo. mann.
jo. vrwn
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Het hier afgebeelde schema zal gebruikt worden bij verschijnselen waarbij twee of
meer discrete varianten aangewezen kunnen worden. Meestal heeft een variabele
rwee varianten. Variant 1 is dan de oorspronkelijke, de varianten met hogere nummers (2, 3, etc.) zijn de veranderingsvarianten. Variant 1 komt uit wat wij 'referentieMonrforts' noemen. Daarmee wordt een onderzocksconstruct bedoeld dat het taalsysteem weergeeft van de oudste generatie zonder dat dat beïnvloed is vanuit de
middelste of jongste generatie. Het bevat alle vormen en betekenissen die de oudste
generatie gebruikte voordat Montfort een meer open dorp werd doordat de landbouw niet meer hoofdmiddel van bestaan was, er (niet-priester-)studenten naar
regionale scholen gingen en er enkele wijken in systeembouw gebouwd werden.
Kortom: het is het Montforts van voor 1960. Wij kennen dat als de taal van onze
grootouders en ouders, voorzover die laatsten niet beïnvloed werden door hun kinderen. Het is het Montforts dat ook beoogd werd in het onderzoek van Schrijnen
tussen 1914 en 1917en de dialectopname door Blancquaert waarschijnlijk in 1947.
Zie voor beide par. 2.b, p. 25 van dit hoofdstuk.
De meest instructieve delen van bovenstaand schema zijn de rechtse kolommen:
die met de aanduiding in %. Daarin worden de percentages voor de varianten
aangegeven.
Zijn er meer dan twee varianten binnen het verschijnsel, dan worden er meer
kolommen gebruikt, zowel voor aantallen als voor procenten. De varianten zijn
uiteraard zelden in volkomen oppositie. De gedeeltelijke oppositie wordt aangegeven
naast of onder het blok, waar staat: variant 1: variant 2: (enz.).
Bij het blok voor de totale populatie noemen wij deze kolommen: 1.1 en 1.2,
bij het blok voor 3 generaties:
3.1 en 3.2,
bij het blok voor 6 groepen:
6. 1 en 6.2.
Als er weinig gegevens zijn (in beginsel gemiddeld minder dan tien per informant)
zal het percentagegcdeclte ontbreken. Gemiddeld meer dan tien scores per informant worden in dit onderzoek 'frequent' genoemd.
Er worden enkele afkortingen gebruikt (zie ook: Afkortingen, op blz. 3-4):
- ou : oudste generatie, waarin - om : oudste mannen; - ov : oudste vrouwen;
- mi : middelste generatie, met: - mm : midd. mannen; - mv: midd. vrouwen;
- jo : jongste generatie, met:
- jm : jongste mannen; - jv : jongste vrouwen;
- tot. wordt gebruikt voor het totaal aantal gevallen (scores).
De schema's worden voorafgegaan door een tekstgedeelte waarin besproken wordt
welk taalkundig verschijnsel er aan de orde is en hoe de varianten zich taalkundig tot
elkaar verhouden. Na elk schema wordt er commentaar gegeven over de interpretatie
van het cijfermateriaal. De onderzoeksgegevens worden meestal in procenten gepresenteerd.
Door bovengenoemde opzet wordt elk geval van variatie ¡n de volgende ordening
besproken:

32

Hoofdstuk II

1. een taalkundige inleiding op het verschijnsel;
2. presentatie van de gegevens uit het onderzoek;
3. commentaar op de resultaten van het onderzoek.
Aan het einde van dit laatste punt vatten wij, als dat mogelijk is, samen wat wij als
oorza(a)k(en) zien van variatie en verandering. In paragraaf 10 hier beneden komen
wij daarop terug.
De terminologie waarin de analyses worden gegeven is die uit de traditionele
grammatica. De manier van interpreteren van de linguïstische feiten komt ook uit
die benadering. Voor wat betreft de feitelijke terminologie sluiten wij hier aan bij
stelling 4 uit Paardekoopers dissertatie uit 1955, die luidt: 'De Nederlandse spraakkunsttermen zijn in de Nederlandse spraakkunst ver te verkiezen boven de Latijnse,
vooral bij de spraakkunstgroepen van het werkwoord.' Het woord 'ver' is voor
rekening van Paardekooper; zijn didaktische redenen om voor de Nederlandse termen te kiezen verdienen ondersteuning. Kenmerkend voor de hedendaagse taalkundige theorie is het veelvuldig gebruik van anderstalige, inmiddels vaak Engelse,
termen: deze hebben een vervreemdend effect op niet zeer ingewijden.15
8. Twee extralinguistische variabelen: leeftijd en sexe
In dit werk worden de taaldata gerelateerd aan twee extralinguistische variabelen:
leeftijd en sexe. In veel sociolinguïstische werken wordt nog een derde variabele
aangevoerd: de sociale klasse waartoe de informant hoort.
Een sociale stratificatie hebben wij niet doorgevoerd, alhoewel de scholingsgraad
van onze informanten per generatie sterk afwijkt. Onze zegslieden zijn informanten
uit een kleine dorpsgemeenschap, waarin sociale klassen moeilijk te onderscheiden
zijn. De gegevens betreffende de scholing van onze informanten hebben wij wél
verzameld. Wij hebben die niet in discussie gebracht om de net genoemde reden en
ook omdat de meeste informanten (9 van de 13) uit onze jongste groep rond 1
januari 1989 nog bezig waren met een studie. Vergelijking van scholingsgegevens
van de jongsten met die van de anderen zou een scheef beeld geven. Voor onze
informanten geldt duidelijk wat Hinskens 1992:126 voor zijn informanten berekend heeft, namelijk dat ze, naarmate ze jonger zijn, aanmerkelijk meer scholing
hebben doorlopen.
De sociale variabele 'leeftijd' functioneert, zoals gezegd, al in het werk van Gauchat
(1905) over Charmey. Sindsdien is 'leeftijd' een van de bijna altijd voorkomende
sociale variabelen. Brown-Levinson (1979:329) zeggen dat 'leeftijd' een opmerkelijke status heeft in alle levensgemeenschappen.
In de sociolinguïstische literatuur is 'leeftijd' een onomstreden variabele. Impliciet is dat trouwens al het geval in de klassieke dialectologie, waarin oude (!) autochto-

tot wie ook degenen die een tweedegraads studie in een taal doen gerekend mogen
worden.
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пеп als zegslieden ideaal waren... Hagen (1987) bijvoorbeeld roemt dialectologen als
Gauchac die lang voordat het algemeen gebruikelijk was met de parameter 'leeftijd'
werkten: zij hebben uitzonderlijk interessante resultaten gegeven, vooral op het ge
bied van de theorie van taalverandering. Geldt wat hij zegt vooral voor de periode
vóór I960, Weinreich-Labov-Herzog 1968 wijden veelbelovende woorden aan het
dan nog jonge sociolinguïstisch paradigma. Zij typeren het dan al uitgevoerde onderzoek: 'All of the changes submitted to careful empirical scrutiny so far have shown
continuous distributions through successive age levels of the population' (168).
De onafhankelijke variabele 'sexe' (in het Engels vaak 'gender') is even onomstreden als 'leeftijd', al wordt deze minder gebruikt. Weer is Gauchat een voorloper van
sociolinguïstisch onderzoek (zie Hagen 1987:410): hij constateert dat de vrouwen de
voorgangsters zijn in het proces van dialectverandering. Na Gauchat is dat nog vaak
geconstateerd in de sociolinguïstiek. Dat vrouwen meer varianten met hoge status
gebruiken dan mannen, is misschien wel de meest consistente ontdekking uit alle
sociolinguïstische dialectstudies in de westelijke industriële wereld, zoals ChambersTrudgill (1980:72) het samenvatten. In Van Hout 1989 is hetzelfde beeld voor het
Nijmeegse stadsdialect te vinden.
9. De structuur van deze studie
In het deel van deze studie waarin het eigen materiaal onderzocht wordt, heerst de
traditionele indelingsstructuur van de grammatica. Daarin komen achtereenvolgens
aan de orde: fonetisch-fonologische, morfologische, syntactische en semantische aspecten van variatie en hun Taakgebieden. Variatie op elk van deze gebieden wordt
achtereenvolgens aan de orde gesteld. Een tussengebied, de morfonologie, wordt
behandeld als behorend tot de fonologie, aangezien de morfologie een fonologisch
gevolg veroorzaakt. In enkele bijlagen worden studies gegeven over fonetischfonologische en morfonologische verschijnselen in het Montforts. Deze zijn voor de
literatuurlijst opgenomen omdat er verschijnselen in besproken worden die van
groot belang zijn bij de taalkundige achtergronden van de verschillende variabelen.
Bijlage 1 geeft informatie over informanten en materiaal. Bijlage 2 geeft een nadere
verantwoording voor het gebruik van het RND-materiaal in ons werk. Bijlage 3 is
een studie naar de fonemen van het Montforts en de verantwoording van een fonetisch-fonologisch tekensysteem. Er worden enkele bijzondere tekens in verantwoord,
onder andere die voor sleeptoon (==) en stoottoon (»). Bijlage 4 geeft een overzicht
van de plaatsen waarop mouillering optreedt in het Montforts. Mouillering is een
frequent verschijnsel, dat niet beperkt is tot een woordsoort: het is een morfonologische
bewerking. In Bijlage 5 wordt een overzicht gegeven van een aantal andere
morfonologische regels. Deze met name zijn van belang als achtergrond bij een
aantal variabelen. In Bijlage 6 wordt een overzicht gegeven van de meervoudsvorming van zelfstandige naamwoorden: dat deel is dus morfologisch van aard.
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IO. Oorzaken van variatie en verandering; regiolectvorming
In paragraaf 7 van die hoofdstuk en in de paragrafen f en g van hoofdstuk I werden
oorzaken van variatie en verandering al even aangeroerd. In het algemeen zien wij
twee typen van oorzaken: de oorzaken die uit het systeem zelf komen (interne of
intrasystematische) en de oorzaken die van buiten het systeem komen (externe of
intersystematische). Oorzaken uit het systeem zelf zijn vaak analogiegevallen. Oorzaken van buiten het systeem worden vaak herleid tot het begrip prestige, dat een
belangrijke rol speelt in de sociolinguïstiek. Omdat taalvormen uit een andere variëteit
prestige hebben, kunnen zij gaan functioneren binnen een systeem waarin ze nieuw
(in onze terminologie: jong) zijn. Beide oorzaken van variatie trachten wij aan te
wijzen in ons commentaar op de onderzoeksgegevens.
Er zullen vaak verwijzingen naar externe oorzaken uit de standaardtaal gegeven
worden. Er zal minder vaak gewezen worden op invloeden uit omringende dialecten
op het Montforts. Pas als er geen verklarende factor in de standaardtaal te vinden is
die wél aanwezig is in een dialect of dialecten uit de buurt van Montfort zal er
voorzichtig gewezen worden op mogelijke invloed vanuit dat dialect.
Deze handelwijze, waarbij de in Montfort welhaast alomtegenwoordige standaardtaal gezien wordt als beïnvloedingsfactor en niet de omringende dialecten, heeft
onder meer tot gevolg dat de vraag in welk dialect de variatie het eerst optrad
onbeantwoord kan blijven. Dat neemt niet weg dat onderzoek naar de procentuele
verhouding tussen varianten bij variabelen die regionaal voorkomen wellicht aanwijzingen voor beantwoording van die vraag kan opleveren.
De theorievorming over regiolecten (zie ook hfdst. I.2.g, p. 21) zoals die bijvoorbeeld plaatsvindt voor Nederland in Hoppenbrouwers 1982, 1986 en 1990 en die
haar Duitse parallel vindt in de studie van de Umgangssprache (zie Bcsch 1983 voor
een uitgebreid overzicht) wordt daarmee niet weersproken. Wel geven wij met deze
manier van benoemen van oorzaken aan dat wij regionale ontwikkelingen niet op de
allereerste plaats zien als gevolg van ondetlinge beïnvloeding, maar als gevolg van
beïnvloeding van alle regionale variëteiten door de standaardtaal.

Doebttliingen en opzet van deze studie

35

Ill
Fonetisch-fonologische veranderingen

0. Inleiding
Het bij uitstek erkende domein van de taalveranderingsstudie is wel dat van de
taaiklanken, zoals eerder gezegd. Was het allereerst vooral een studie van fonetische
(natuurkundige) afzonderlijke spraakklanken, na de ontwikkeling van de fonologie
werd het taalsysteem steeds belangrijker. De studie kwam op een abstracter niveau:
niet de verschijnselen waren van belang, maar het regelsysteem dat eraan ten grondslag ligt. Van bestudering van klankverschijnselen kwam men tot bestudering van
structuren. Voor de andere deelaspecten van taalverandering, de morfologie, de
syntaxis en de semantiek gold hetzelfde: niet het verschijnsel op zich was het belangrijkste, maar de plaats ervan in de structuur van de betreffende taal.
In dit hoofdstuk komen op de eerste plaats afzonderlijke veranderingen in het
Montforts aan de orde die observeerbaar zijn. Dat ligt voor de hand, in een studie die
de gegevens van dit dialect in kaart wil brengen. Zodra nadere analyse van de
gegevens daar aanleiding toe geeft, wordt ook het (veranderende) systeem belicht.
Met name gebeurt dat daar waar de invloed van het Standaardnederlands verantwoordelijk lijkt te zijn voor taaivariatie of-verandering.
Er wordt primair aandacht besteed aan de variabele of het systeem dat aan het
veranderen is. In de scores worden geen aparte lexemen onderscheiden. In het commentaar volgen details waarin wel aparte lexemen aan de orde gesteld worden.
1. KJankgroep /Ir/ (met accent) > /Èr/, type ki~rk > kè=rk 'kerk'
a. verschijnsel
In ouder Montforts kan een /I/ met accent gevolgd worden door een /r/ (gerealiseerd
als [r] of als [R]). In jonger Montforts komt dat niet meer voor. Op de plaatsen waar
/I/ van oudsher gevolgd werd door lil is nu /E/ gevolgd door /r/ te horen. Anders
gezegd: de foneemgroep /Ir/ (met accent) wordt bij jongeren vervangen door /Èr/.
Het verschijnsel is waar te nemen in woorden als kfark, bi~rk, mi=rgel, wi^rke,
sni=rke, mi=rke, ti**rvele, w¡=rvele'keik, berk, mergel, werken, snirsen, merken, in de
lucht rondtollen, wervelen' en hun morfologische gevallen.
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b. onderzoeksgegevens
ín het volgende schema zijn de scores voor beide varianten naast elkaar gezet:
Scores III. 1 : /Ir/ > /Èr/ (type: ki=rk > ke=rk 'kerk')
Variant 2: /Èr/

Variant 1 : /Ir/
GEHELE POPULATIE:

populatie:
tot. pop.

totaal aantal
540

var. 1 aantal var. 2 aantal
218

322

var. 1 %%

var. 2 %%

40%

60%

3 GENERATIES:

generatie:

totaal aantal

oudsten
middelsten
jongsten

239
158
143

var. 1 aantal var. 2 aantal
217
1
0

22
157
143

3.1: var. 1% 3.2: var. 2%
91%
1%
0%

9%
99%
100%

6 GROEPEN (generatie + sexe)
groep:
ou. mann,
ou. vrwn.
mi. mann,
mi. vrwn
jo. mann,
jo. vrwn

totaal aantal
150
89
84
74
47
96

var. 1 aantal var. 2 aantal 6.1: var. 1 % 6.2: var. 2 %
131
86
1
0
0
0

19
3
83
74
47
96

87%
97%
1%
0%
0%
0%

13%
3%
99%
100%
100%
100%

De kolommen 3.1 en 3.2 (de meest rechtse kolommen bij het gedeelte dat geldt voor
drie generaties, vandaar het cijfer 3) laten zien hoe ver de scores van de drie generaties
bij dit verschijnsel uit elkaar liggen bij dit verschijnsel. Bij de oudsten nog 91% /Ir/
en bij de jongsten complete afwezigheid van deze foneemcombinatie, net als trouwens bij de middelsten. Bij die middelsten is er een informant met een score: als hij
het woord mi=rgel'meigc\' gebruikt: een infrequent woord. Door deze verandering
ontstaat er nergens homonymie.
с. commentaar
De /Ir/-scores kunnen bijna niet anders dan zeer snel uit het taalgebruik van een
jeugdgroep verdwenen zijn. Dat moet de generatie geweest zijn die heeft leren spre
ken in de dertiger jaren van deze eeuw. Opmerkelijk aan deze variant is, dat er bij
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individuen geen dubbelvormen optreden (op een na: informant 22, met mi=rgel
'mergel'), zodat de overgang per persoon onmiddellijk en abrupt lijkt.
/I/ en /È/ zijn geen fonetische varianten van elkaar: het zijn andere fonemen. Kats
1939:52 bewijst dat in §61 met minimale woordparen. Voor het Montforts geldt
ook dat het aparte fonemen zijn: ze werken ook in het Montforts woordonderscheidend
in minimale paren.
Het is inzichtgevend hoe de -/>/-¿r-groep in andere min of meer contemporaine
beschrijvingen voorkomt. Er blijkt weinig fonetisch besefte zijn bij de beschrijvers
van bijvoorbeeld het Roermonds. De foneemgroep wordt in de meest recente beschrijvingen overgenomen zoals hij in de traditie was. Simons 1889 gaat niet in op
het verschijnsel. Alle woorden die hij geeft met dit verschijnsel, spelt hij met -ir. Men
moet eruit concluderen dat de klankgroep -»Vin 1889 in het Roermonds algemeen
was: als er dubbelvormen geweest waren voor -ir, dan had hij die zeker vermeld. Zijn
woorden met -ir. kirk'kerW (15), wirke 'werken' (15), wirkde 'werkte' (47: pv bij ich
'ik'), wirksdê 'werkte' (47: pv bij Joe=")ïf), wirks'werkt' (47: pv bij doe')\\). Kats
1939 behandelt de groep -ir/-èmiet. Zijn voorbeelden zijn met -ir. bo't mich gaon
wirke(\03), kirktoorc(89). Maar verve 'verven'mti [È] (dat hij vermeldt naast verve
2
met [ε] ) spelt hij op p. 39 ¡n een voernoot met -ir, samen met vèrge'vergen'. In Kats
1985 zijn de vormen met -ir gehandhaafd, bv. wirke (323) met vervoegingen en
flexies, sjnirke (265) bestempelt hij als verouderd, kirken allerlei woordvormingsgevallen daarvan hebben -/>( 129-130). Kats 1985 (het Woordenboek van het Roermonds)
geeft de fonetische toestand in Roermond niet meer weer: in dagelijks Roermonds
klinkt er -¿ren geen -ir meer in vormen voor de woorden in het Nederlands 'werken'
en 'kerk'. Schmitz 1978 vermeldt -ir-. Zijn werkje bevat geen register, wat het
opzoeken nogal ingewikkeld maakt. Kirk{2\) is het enige voorbeeld dat wij gevonden hebben. Beenen 1973, die het Hertens beschrijft, geeft kirken allerlei woordvormingsgevallen ervan op p. 154, sjnirke (228), en wirke (275). Ook Beenen geeft de
huidige werkelijkheid niet weer. Het lijkt erop dat zowel Kats als Beenen een traditie
om de spelling met -ir- te laten bestaan, voortzetten zonder onderzoek te doen. 3
Houx c.s. 1968 (voor het Tegels) geven geen kerk, kerk ofkirk; sjnirke staat er ook
niet in, evenmin als werke werke of wirke. Andere woordenboeken van Limburgse

De ovt-vormen met -s- in de 2e ps. cv. bij zwakke werkwoorden met stam op velaire
medeklinker ¡s ¡n het Roermonds sterk op zijn retour: doe= pirksde I maa=ksde I raa=ksde
I verla*ngsde I wi=nksde komen thans voor zonder die -s-. Het wordt tijd voor een
onderzoek naar de verspreiding van dit verschijnsel. Ook in het Tegels komt het voor.
De /E/ komt overeen met de klinker uit het Franse mais 'maar', de /e/ komt overeen met
de korte klinker in veel woorden in het Nederlands als bed, wet, zes. De laatste klank
wordt door Limburgers in de regel tamelijk open uitgesproken.
Dat zou geen uniek geval zijn. Het meest opvallende geval daarvan is de spelling 'Remunj'
(=Roermond) die algemeen is en de uitspraak [ramU'jl] suggereert, terwijl in Roermond
zelf en in de regio iedereen (behalve een aantal ouderen uit de dorpen) 'Remuunj [rarnyji]
zegt.
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dialecten, met name de zuidelijke, geven geen aanwijzingen. In een gebied dat begint
4
bij Echt en naar het zuiden zich uitstrekt , moet men er rekening mee houden dat
een aantal Idinkers, waarbij de -i-, systematisch een graad opener zijn. /I/ komt dan
voor als /E/.
Men zou de overgang van /Ir/ naar /Er/, aansluitend bij de voorafgaande opmer
king, kunnen beschouwen als invloed vanuit het gebied waar oude Montforter en
Roermondse -ir- struktureel -er- is: een invloed vanuit zuidelijker Limburgs, bv. het
Echts. Maar die verklaring is niet juist: taaiinvloed uit Echt en zuidelijker plaatsen op
het Montforts is de laatste eeuw niet erg aannemelijk. Datzelfde lijkt te gelden voor
zuidelijke invloed op het Roermonds en het Hertens. De enige regionale verklaringsfactor die eventueel zou kunnen gelden, is: de plaats waar 'men' naar de markt ging.
Voor Montfort was en is dat Roermond.
De verklaring voor deze overgang is, dat de klankgroep -ir- niet door het Neder
lands wordt gesteund. Het Nederlands heeft de foneemgroep /er/: werken, kerk,
berk, mergeL Woorden met /Ir/ zijn in het Nederlands zeer zeldzaam: wirwar, snirsen,
myrthe, kirren. Deze woorden zijn of zo specifiek (wirwar) of zo zeldzaam (snirsen)
dat ze geen invloed zullen hebben. Een 'klankwettige' verklaring voor de verandering
in het Montforts en Roermonds ligt voor de hand. [E] is een van de klankwettige
pendanten van Nederlandse [ε], getuige Nederlands 'bed, wet, vet, best': in het
Montforts bed, wit, vet, bh. Deze [E] ligt dicht bij de -i-, zo dicht dat zelfs sommige
waarnemers het onderscheid niet opmerken. De groep /Ir/ wordt door het Neder
lands niet ondersteund, de groep /Er/ wel. Mogelijk heeft het schriftbeeld van het
Nederlands erin meegewerkt. Sommige woorden krijgen die tussenvorm [E] tussen
oudere -i- en Nederlandse - e- niet eens. 'Hert' wordt in Kats 1985:104 gegeven als
bin. Je hoort in Roermond bijna uitsluitend de vorm als het Nederlands: hert, en
niet *hèrt. Datzelfde geldt voor Montfort. Een ander geval neemt Kats niet op: de
benaming voor Herkenbosch. Oudere Montfortcnaren noemen dat Hi=rkebos', jongere Hè=rkebos. Roermondenaren horen wij of Hè^rkebos, maar meestal He=rkebós
zeggen.
Hierboven is de keuze voor /È/ in plaats van oudere /I/ 'klankwettig' genoemd.
Dat woord staat tussen aanhalingstekens omdat de echte klankwettige /E/ historisch
gezien voorkomt als umlautgeval van oergermaanse korte -a-:
Gotisch badi - Montforts bed, 'bed';
Gotisch halja - Montforts bil, 'hel';
Gotisch nati - Montforts net
'net'.
De gevallen van /I/ vóór Iti die nu gerealiseerd worden als /È/ hebben die ontwikkeling uit umlaut niet doorgemaakt, vandaar de aanhalingstekens.

St.-Joost is de noordelijkste plaats van dar gebied waarin men voor zirnge 'zingen' de
uitspraak ze*nge heeft. Hoe ver dat gebied zich uitstrekt, weten wij niet: het is niet
beschreven. Het komt voor in Echt, S us teren, Sittard, Grevenbicht, Maaseik.
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Hoofdstuk lil

De verandering /Ir/ > /Èr/ vindt op veel groter schaal plaats in Limburg dan
alleen in het gebied rond Roermond. Er zou onderzoek naar gedaan moeten worden.
Ook zou onderzocht moeten worden of de schijnbaar abrupte verandering die wij in
het Montions waarnemen ook in andere dialecten voorkomt. Gevolg van deze verandering is, dat de combinatie /I/ + lil binnenkort in Montfort niet meer gehoord
zal worden en dan ook geen foneemcombinatie meer kan zijn.
2. Foneemgroep /A»w/ > /onv/ (type gerw > goww 'gauw')
a. verschijnselen
De beklemtoonde klankcombinatie /A*w/ wordt geleidelijkaan vervangen door de
combinatie /o^w/, die soms gespeld wordt als -ou(w) of -au(w). Aansluiting bij een
ander klinkerfoneem is het resultaat ervan. Zelfs wat geoefender waarnemers ontgaat
het kleine verschil tussen beide combinaties. Dat verschil zit dan ook alleen maar in
de iets wijdere mondopening bij de /Anv/ ten opzichte van de nauwere /o*w/; die
laatste is dan ook nog gerond.
Het meest frequent komt de foneemcombinatie /A»w/ voor in de verleden tijd
van het werkwoord höbbe 'hebben'. In de oude en jonge vormen is dat als volgt:
Vormen van hö'bbe 'hebben' in de onvoltooid verleden tijd

gram m. persoon

oude vorm

jonge vorm

betekenis
in het Ne

ich
doe"
hae= 1zie=
vee=r
gee=r
zie^·

ha'w
hads
harw
harwwe
hadj
htrwwe

howw
howwi
howw
howwe
howwtQ)
howwe

ik had
jij had
hij/zij had
wij hadden
jullic/u had(dcn)
zij hadden

De nieuwe vormen zijn maar voor een deel te beschouwen als regelrechte klankwettige pendanten -arw(-) I -oww(-). De tweede persoon enkelvoud en meervoud
heeft in de oude vorm geen -crw-: de -otcw(-) vormen zullen naar analogie van
regelmatige werkwoorden ontstaan zijn.
Buiten de ovt-vormen van höbbe komt -tfw(-)/-oww(-) voor in een aantal andere
woorden. In in de 'oude' vorm zijn het:
bbrw, gaTw, grarw, fla'w, Lfw, wtrwwtle, vrwwwele,
'blauw, gauw, grauw,flauw,lauw, wauwelen, tegensputteren'.
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b.

onderzoeksgegevens

D e scores voor beide foneemgroepcn zijn als volgt:
Scores III.2: /A*w/ > /D»W/ (type: g/rw>

gou'w'gzuvi')
Variant 2: /DTW/

Variant 1 : /A»w/
GEHELE POPULATIE:

populatie:
tot. pop.

totaal aantal

var. 1 aantal var. 2 aantal

l.l:in%

1.2: in %

1133

849

284

generatie:

totaal aantal

var. I aantal

var. 2 aantal

3 1 : in %

oudsten
middelsten
jongsten

629
325
179

629
194
26

0
131
153

100%

0%

60%

40%

15%

85%

75

24

3 GENERATIES:
3.2: in %

6 GROFPEN (gcneratic + sexe)
groep:
ou. mann,
ou. vrwn.
mi. mann,
mi. vrwn
jo. mann,
jo. vrwn

totaal aantal
374
255
149
176
30
149

var. 1 aantal var. 2 aantal

6.1: in %

6.2: in %

374

0

100%

255
71

0
78

100%

0%

48%

52%

123
13

53
17
136

70%

30%

13

0%

43%

57%

9%

91%

D e 100%-score voor /A»w/ bij de oudsten wordt tot een 15%-score bij de jongsten.
D e jongste vrouwen scoren maar 8 % . In de jongste generatie worden nog /A»w/groepen geproduceerd.

с

commentaar

Alle sprekers van de middelste generatie hebben in hun jeugd de /A*w/-vanant
gebruikt, /onv/ is rond 1970 wellicht via Roermond binnengekomen. Wie buiten de
jongsten deze vorm gebruikt, heeft die na zijn eerste taalverwerving overgenomen.
Het valt op dat informant 06, uit het onderzoek van het P.J. Meertens-Instituut, al
een nieuwe vorm gebruikt.
De vorm -aw(-) komt in schrift zelden voor. Dialectauteurs spellen meestal -auw.
De -a- in die spelling benadert de klank die ze moeten vastleggen in voldoende mate.
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Dat de Nederlandse spelling -au(w)- in niet-westelijke uitspraak klinkt als [ow] (en
dus een gerond begin heeft), ontgaat hen.
Bij de spelling '-auw' is de verandering /A»w/ > /э» / niet constateerbaar: [o*w]
wordt namelijk óók weer als '-au(w)'gespeld. In de literair bedoelde werken van de
19e-eeuwse Roermondenaar Emile Seipgens zal men tevergeefs zoeken naar woorden
met -aw, ondanks dat Simons 1889:37 ondubbelzinnig en precies in de hier weergegeven spelling en interpunktie vermeldt: '... daw (dauw); ... klaw (klauw); paw
(pauw), gaw (gauw), bUw (blauw), doch paus,..." N N 1889 spelt zonder uitzondering -aw. In modern Roermonds hoort men deze klankcombinatie niet meer, ook
niet bij de oudste generatie.
Deze klankverandcring werkt geografisch gezien op veel grotere schaal dan alleen
in Montfort. Wij merken dat aan sprekers uit Posterholt, Susteren, Sittard, Maasbracht, Maastricht.
De overgang in Montfort is nog in volle gang: beide varianten komen naast elkaar
voor. In de jongste generatie zijn nog een aantal sprekers die flink wat - /A»w/-scores
hebben. Het vaakst komen beide varianten voor het Nederlandse 'gauw' voor. De
oudste vorm daarvoor is gtrw, de jongere goww (met precies dezelfde uitspraak als in
het Nederlands). Informante 28-48.02v is de oudste die een ander woord dan goww
in de jongere vorm laat horen. Bij de personen ouder dan zij die geen 100% scoren,
komt alleen het woord 'gauw' met /D»W/ voor.
De middelste generatie reageert anders dan gewoonlijk: de mannen scoren meer
jonge vormen dan de vrouwen. In de jongste generatie blijken de vrouwen meer
jonge vormen te produceren dan de mannen. Misschien zijn de scores in beide
generaties te verklaren uit verkeer met niet-Montfortenaren. De middelste vrouwen
zijn alle huisvrouw; drie van de vijf middelste mannen werken buiten Montfort.
Voor de jongste generatie geldt dat iedere informant buiten Montfort studeert, of
gestudeerd heeft, en buiten Montfort werkt. Deze klankverandering vindt, als gezegd, regionaal plaats.
De verandering van /A»w/ naar /D»W/ moet beschouwd worden als invloed vanuit
het Nederlands: in die taal komt geen foneemcombinatie /Anv/ voor; de combinatie
/эп / is heel gewoon. In het Montforts komen /A»w/ en /DTW/ allebei voor. Het is de
normale combinatie in woorden als trowwe, rowwe, paww, paws 'trouwen, rou
wen, pauw, paus'. Het onderscheid /A»w/ en /D»W/ gaat dus in toekomstig Montforts
verloren.
3. Foneemgroep /е=цэ/ > /е=уэ/ (type rae=nge > ratage 'regen')
a. verschijnselen
De gevallen van -ae=nge-(-)/-ae=ge(-) komen in niet veel woorden voor. Het gaat om
(in oudste vorm) tae=nge, rae=*nge, zae=nge, rae=ngene/rae=ngere, zae=ngenelzae=¡ngere
'tegen, regen, zegen, regenen, zegenen', de eventuele samenstellingen en afleidingen
van die woorden en de vervoegingen van de werkwoorden. Het meest komt het
voorzetsel tae=nge voor.
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b. onderzoeksgegevens
De scores voor beide varianten zijn als volgt:
Scores III.3: ae=nge > ae=ge (type rae=nge > rae=ge 'regen')
Variant 1 : ae=nge

Variant 2: ae=ge

GEHELE POPULATIE:
populatie:
tot. pop.

totaal aantal
299

var. 1 aantal var. 2 aantal
177

122

1.1: in %

1.2: in %

59%

41%

3.1: in %

3.2: in %

99%
51%
4%

1%
49%
96%

6.1: in %

6.2: in %

100%
98%
53%
57%
8%
2%

0%
2%
47%
43%
92%
98%

3 GFNERATIES:
generatie:

totaal aantal

oudsten
middclsten
jongsten

130
88
81

var. 1 aantal var. 2 aantal
129
45
3

1
43
96

6 C'.ROFPFN (generatie + sexe)
groep:
ou. mann.
ou. vrwn.
mi. mann.
mi. vrwn
jo. mann.
jo. vrwn

totaal aantal
73
57
53
35
24
57

var. 1 aantal var. 2 aantal
73
56
28
20
2
1

0
1
25
15
22
56

De fonetische vervanging van sleeptonige ae= + ng + e(/è~i\pl) door sleeptonige ae=
+ g + e (/е=¥э/) is een schoolvoorbeeld van hoe een verandering plaatsvindt. Er is een
100% score bij de oud-sten voor de oudste vorm (hier die met -ng- tussen ae=- en -e,
bv.: rae=nge'regen'), een gemengde score bij de middelsten, en een bijna 100% score
voor de nieuwe vorm (-g- tussen ae**- en -e, bv.: rae=ge 'regen'). In de jongste
generatie is nog een kleine restscore te vinden van de oudste vorm.
c. commentaar
Dit is een van de weinige veranderingen die (wat in de sociolinguïstiek kan heten)
'nauwkeurig' te dateren zijn. In onze lagere-schooltijd in Montfort (van 1947 tot
1953) werd de foneemgroep /е= э/ nooit gebruikt. Het eerst hebben wij hem
waargenomen rond 1960.
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De sprekers van de middelste generatie hebben deze vorm in hun vroege jeugd
niet gebruikt. Hun scores voor -ae=ge- beschouwen wij als een geval van regressieve
taalverwerving: de verwerving van vormen uit een jongere generatie.
Het gebied met -ng- tussen -ae=- enerzijds en -э anderzijds is vroeger veel en veel
groter geweest dan nu: de verandering speelt zich regionaal af. N u zijn er alleen nog
maar restantjes van over, bij oudere sprekers. Deze vorm is thans nog te horen in
ouder Posterholts van dit moment, in het oudste Herkenbosch', in het Peys (Pey:
een kerkdorp van Echt), maar ook veel zuidelijker.' In het dialect van de jongere
generatie komt de groep met -ng- naar onze waarneming in Limburg niet meer voor.
Uit de gegevens van de middelste generatie blijkt, dat juist de mannen moderner
zijn dan de vrouwen. Misschien geldt weer het argument dat de mannen meer buiten
Montfort verblijven dan de vrouwen. Eén man gebruikt uitsluitend jonge vormen,
terwijl geen enkele vrouw dat doet. Twee vrouwen scoren 0% jonge vormen, terwijl
maar één man dat doet.
De vervanging van ae= + ng + e (/е=цэ/) ae= + η + e (/е=*э/) wordt veroorzaakt
door het Nederlands, dat Inj na lange klinker niet heeft. Door de vervanging van Inj
door /v/ ontstaat er meer een een-op-een-verhouding tussen het Montforts en het
Nederlands: in de voorbeelden wijkt alleen de klinker nog maar af.
4. Sleeptoon in ideale positie
a. verschijnselen
Silbebetoning is een al lang bekende eigenschap van Limburgse en Rijnlandse dialec
ten. Sinds kort is er, na een lange periode van betrekkelijke rust, weer aandacht voor
vanuit de theoretische taalkunde: zie Hermans 1994 en Gussenhoven-Brucc (te
verschijnen).6 Vanuit het perspectief van ons onderzoek is vooral het fonetisch aspect
van de verschillende vormen van silbebetoning ('Betonung' in Duitse studies) van
belang.
Een goed overzicht van de problematiek met alle belangrijke literatuurverwijzingen
tot 1991 geeft Weijnen 1991:99-105. Het verschijnsel van de verschillende silbebeto
ning komt in het Limburgse en Rijnlandse geval voor in een gebied met standaardta
len die het niet hebben. Weijnen geert het gebied aan waarbinnen voorkomt wat hij
noemt "... polytonie, d.w.z. een toonoppositie binnen het lexicon waarbij twee accenten
onderscheiden kunnen worden.' Voor de dialecten in het Rijnland is een samenvatten
de studie waarin ook een geografische gebiedsafaibakening gedaan wordt, gepubli-

Fons Erens, die schrijft in het dialect van Nuth, spelt deze klank anno 1992 ook, evenals
Fientje Heyboer-Crcmers, die Hoensbroeks schrijft.
Met dank aan Prof. Dr. C. Gussenhoven van de Vakgroep Engelse Taal- en Letterkunde
van de Katholieke Universiteit Nijmegen die deze paragraaf van kritisch commentaar
voorzag en ons enkele nog te verschijnen publikaties ter beschikking stelde: GussenhovcnBruce (te verschijnen) en Gussenhoven-Van der Vliet 1995.
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ceerd door Schmidt 1986. Gussenhoven-Bruce (te verschijnen) geven - voortbordurend op Schmidt - als eersten een samenvattende kaart van het Maas-Rijnlandse
gebied met polytonie.
Voor deze dialecten geldt dat ze een lettergreepbetoning hebben bij lettergrepen
met hoofdklemtoon die Fonologisch is. Sommige (veel!) lettergrepen kunnen gerealiseerd worden met zowel sleeptoon als met stoottoon. De realisatie binnen dergelijke
minimale paren met een andere toon, refereert aan een andere betekenis. Het bekende voorbeeld van Frings (1916:6-15) is stie=fen stief
Hier volgt het intonatiepatroon van sleeptonige -ie=- en stoottonige -ie»- in stiff
en stiff, als de woorden uitgesproken worden in iiobtie (d.w.z. vóór een bewust
gekozen spreekpauze). Horizontaal: tijdsduur; verticaal: toonhoogte.
Afbeelding III.4.a: Sleeptoon en stoottoon in ideale positie: vóór pauze. Oe stoottoon wordt
enkel maar op deze wijze gerealiseerd. Voor de stoottoon bestaat er ook
een niet-idcale uitvoering. Zie daarvoor Afbeelding III.4.b.
ideale sleeptoon en ideale stoottoon

\

f

•• sleeptoon

st

ie T

* stoottoon

Stir=fkzn niets anders betekenen dan 'stijf, een bijvoeglijk naamwoord.
Stiefkan niets anders zijn dan het token voor 'stijfsel', een zn, of voor de pv. Ie en 3e
ps. ev. van het ww. 'stijven', of voor de gebiedende wijs ev. van 'stijven'.
In dit minimale paar is het onderscheid tussen = en » contrastief. Deze oppositie
komt in Maas-Rijnlandse dialecten in minimale paren vaak voor. Kats 1939:70- 89
geeft een fonologische verantwoording voor het fonologische karakter ervan in het
Roermonds.
Bij stoottoon is et een intonatieverloop zoals dat ook in het Nederlands plaatsvindt: de toon zakt van hoog naar laag in een 'beweging'. De duur7 van het intonatieDe duur van sleeptoon en stoottoon lijkt van plaats tot plaats te verschillen. Hier gaat het
om waarnemingen betreffende het Montforts.
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verloop is voor Nederlandssprekenden normaal. Het ¡s ongeveer het dubbele van de
duur van de korte klinker. In dit geval is dat de dubbele lengte van de -ie- van het
Nederlandse 'vies'. Bij slceptoon is er een onbekend intonatieverloop vooi nietLimburgs-Neder-lands-sprekenden. Ze horen een voor hen overmatig lange klinker.
Die heeft ongeveer drie keer de lengte van een korte klinker. Die Overmatig lange'
klinker zakt in de eerste helft van zijn verloop, dan stijgt hij, tot een niveau dat iets
lager ligt dan het beginniveau. Zie Bijlage 3.5, p. 245 voor resultaten van voorlopig
fysisch onderzoek hiervan door ons. De intonatie van de sleeptoon is er - met nog
enkele andere minder in het oor springende verschijnselen - de oorzaak van dat
Limburgse dialecten zangerig genoemd worden.
Vanuit fonetische overwegingen moeten er verschillend opgebouwde silbetypen
onderscheiden worden:
a. silbetype Ia: stierf / stiff
Hierin wordt de lange klinker gevolgd door een stemloze medeklinker(groep); de
realisatie is als boven beschreven;
b. silbetype Ib: bou=m I bowm
Hierin wordt de lange klinker gevolgd door een stemhebbende medeklinker of
haifvokaal (-wof -j); het toonhoogteverloop vindt plaats zowel in de klinker als in
de medeklinker of halfvocaal, {bowm = boom; bowm = bomen)
с

silbetype II: ka?=n Ikern '(ik) kan/ (de) kan'
Hierin wordt een korte klinker altijd gevolgd door een stemhebbende mede
klinker of haifvokaal; het toonhoogteverloop vindt plaats zowel in de klinker als
in de medeklinker of haifvokaal. Bij korte klinker gevolgd door stemloze
medeklinker(groep) bestaat de oppositie sleeptoon/stoottoon in het Montforts
niet. In hoeverre dit wel het geval is in andere Maas-Rijnlandse dialecten is niet
onderzocht.

Er bestaan in het Montforts dus drie typen binnen de oppositie sleeptoon-stoottoon:
twee met lange en een met korte klinker. Dit wordt aanmerkelijk gecompliceerd
door het gegeven dat bovenbedoelde sleeptoongevallen twee fonetisch goed te onder
scheiden uitvoeringswijzen hebben. Onder een uitvoeringswijze wordt hier verstaan
een manier waarop het voor de sleeptoon karakteristieke toonverloop over de fonemen
van het woord verdeeld is.
Uitvoeringswijze 1: vóór pauze, zowel voor pauze waarin een andere spreker de
beurt kan en mag overnemen alsook voor pauze waarin de spreker alle even wacht
(bijvoorbeeld om adem te halen of om spanning te wekken), wordt de sleeptoon
ideaal gerealiseerd. Dat wil zeggen: het toonverloop is dan als boven aangegeven; de
duur is (voor Nederlandse begrippen) overmatig lang. Voor sleeptoongevallen van
silbetypen Ib en II kan die uitvoering op twee manieren gebeuren. Eerst volgt hier de
verouderende manier (Ia), dan de jongere (Ib).
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Uitvoering sleeptoon silbctypc Ib en II op de verouderende manier:
uitvoering Ia. (de -f aan het einde is fonetisch bedoeld als [э]).

Afbeelding III 4.b: sleepcoonuitvoering la: vóór spreckpauze.

bou=

тэ

1сА=
noe=

пэ
w3

Het toonverloop in de uitvoering la als geheel is gelijk aan die uit het zo dadelijk
volgende model Ib. Alleen de plaatsing van de fonemen o p het intonatiepatroon is
anders, bovendien is er hier een a-naslag. T o t aan de medeklinker heeft de klinker
het toonverloop van een stoottoon (zie boven), na de medeklinker is er een [ э ] naklank als een soort tweede lettergreep. D e [э] heeft een hogere toonhoogte dan de
klinker vóór de medeklinker.
Autochtonen hebben geen moeite met het interpreteren van deze uitvoering
(evenmin natuurlijk als met de realisering). Uit een aantal gegevens 8 moet wellicht
afgeleid worden dat deze uitvoering la beschouwd wordt als de uitvoering van maar
een lettergreep.
D e verbreiding van dit verschijnsel is niet bekend. H e t is te horen in Neer, maar
niet in Kessel, wel in Roggel, maar niet in Helden, wel weer in de omgeving van
Roermond, in Roermond zelf, in Swalmen, Thorn, Panheel, Echt, Dieteren, Susteren, Einighausen, Grevenbicht, Sittard en Jabeek. Vooral sleeptonig silbetype II is in
deze uitvoeringswijze te horen. Welter 1933:62-3 geeft het verschijnsel voor de
omgeving van Eupen. H e t zijn klankverschijnsclen '... durch die sich die Mundart
von Eupen-Stadt gegen ihre Umgebung absondert.' D e Eupener karakteriseert, nog
steeds volgens Welter, deze verschijnselen als boers en produceert ze zelf niet. Er zijn
meer dialecten waarin het verschijnsel niet aan te treffen is (hierboven zijn er al
enkele genoemd): het Weerts, het Maastrichts, het Kerkraads. Moet men aannemen

*
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Die gegevens:
1. die naslag wordt bijna nooit in spelling weergegeven;
2. desgevraagd zeggen Montfortenaren dat dergelijke woorden evenveel lettergrepen
hebben als in het Nederlands, als ze daaraan parallel lopen.
Helemaal overtuigen doen deze gegevens niet: het is mogelijk dat het woordbeeld vanuit
het Nederlands ¡n deze gevallen doorspeelt.
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dat er een gebied met dit verschijnsel bestaat dat tussen enerzijds het Weerts en het
Maastrichts en anderzijds het Kerkraads in ligt? De noordelijkste punten in Limburg
lijken Neer en Reuver te zijn. In Duitsland komt het verschijnsel zeker voor in de
Selfkant, bij Sittard, maar ook in Elmpt, bij Roermond. Rondom Heinsberg komt
het niet voor.
Uitvoering sleeptoon silbetype Ia (normaal) en Ib en II op de jongere manier:
uitvoering Ik
Afbeelding III.4.c: slecptoonuitvocring Ib: in ideale positie

bou.
kA..
noe.

.m
..η

.w

Toonhoogteverloop en duur zijn als bij de normale ideaal gerealiseerde sleeptoon. Bij
silbetype Ia vindt de realisatie plaats vóór de stemloze medeklinker; bij silberype Ib
en II zijn de stemhebbende einden het slot van de realiseringen.
Deze uitvoering is in het hele Maas-Rijnlandse gebied te vinden, soms met enige
variatie in toonverloop. Voor het Weerts en het Maastrichts (en misschien wel voor
de dialecten van de plaatsen tussen die twee steden, die in Belgisch Limburg liggen)
geldt dat de sleeptoon als geheel dalend is, maar wel overmatig lang.
Uiti'oeringswijze 2. uitvoering van alle silbetypen sleeptoon in niet-ideale positie.
Meestal staan sleeptonige lettergrepen niet onmiddellijk voor pauze, dus in de
positie waarin ze ideaal uitgevoerd worden. Ook in niet-ideale positie wordt de
sleeptoon uitgevoerd op een manier die in het Nederlands onbekend is. Het is de
normale uitvoeringvan meerlettergrepige woorden waarvan de beklemtoonde lettergreep niet de laatste is, of van woorden met sleeptonige laatste lettergreep tussen
andere woorden in. Deze laatste positie komt natuurlijk het meeste voor.
Vergeleken met de stoottoon valt vooral de gelijkblijvende toonhoogte op:
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Afbeelding HH.d: slecptoonuivocring 2 niet voor pauze, vergeleken met stoottoon

Sleeptoon (=)

Stoottoon (»)

Gevallen als:
-kar*
-wa=>
-wie=
-bou=>
-ka=

rel
ter
,
s en verste njig
m en itror=k
η nee=t

'kerel'
'water'
'wijs en verstandig'
'boom en struik'
'kan niet'

(sleeptonigc woorden met meer lettergrepen of slceptonige woorden met beklem
toonde laatste lettergreep vóór een volgend woord) hebben dit type.
Als nier-taalkundig geschoolde Limburgers Nederlands spreken, houden de woorden die in hun Limburgs dialect sleeptoon zouden hebben, die meestal ook in het
Nederlands. Juist uitvoering 2 zorgt voor het typisch Limburgs accent, meer dan de
stereotiepe zogenaamde zachte g Limburgers 'weten' dat het woord reegen sleeptonig
is, net als bo=men, dewren, bewahren. Maar slerpen is stoottonig, net als mir ter (=
motor), gevmrr, troirst, deze woorden hebben dus geen onnederlandse intonatie.
De distributie van sleep- en stoottoon over woorden en woorddelen is niet willekeurig. Zij is van oorsprong Westgermaans. Alle woorden met een lange klinker in
de beklemtoonde lettergreep of met een korte klinker gevolgd door stemhebbende
klank(en) in de beklemtoonde lettergreep hebben sleep- of stoottoon, ook de woorden die onmogelijk van Westgermaanse oorsprong kunnen zijn. Leenwoorden worden naar analogie' voorzien van silbetoon. Woorden als arrondisseme=nt, trakteme=nt,
ferve=nt hebben in het dialect en ook in Limburgs Nederlands sleeptoon op het
hoofdaccent naar analogie van het Limburgs ve*=nt.
Fonologisch beschouwd zijn er geen veranderingen te constateren in de verdeling
sleeptoon-stoottoon, die toch erg ingewikkeld is, tengevolge van de morfonologie
(zie Bijlage 5.10, p. 272). Hier het voorbeeld van het woord voor 'blind':

Er zou onderzoek moeten komen naar de wijze van analogiewcrking. Het lijkt erop dat
niet alleen de volgorde van de fonemen van belang is, maar ook zoiets als gepercipieerde
morfologische status. Bv.: printer 'printer' krijgt sleeptoon als grondmorfeem naar analogie van vi~mter, wi=*ntjer 'venster, winter'; waarom prnko'de 'pincode' in de eerste silbe
stoottonig is, is onduidelijk. Pi=n 'pin' is sleeptonig; het werkwoord prnne 'vastmaken
met een pin' komt bijna niet meer voor.
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1. bli=ndj in isolatie is sleepconig; het is een voorbeeld van een woord met korte
klinker, gevolgd door stemhebbende volgconsonant die weer gevolgd wordt door
een gemouilleerde occlusief, die bij buiging behandeld wordt als een geval van
intervokalische -d- waarvan de mouillering blijft, maar waarvan de occlusie niet
optreedt;
2. bij predikatief gebruik blijft de sleeptoon in alle genera:
dae= mifns is bli^ndj I die· vroww is bli-ndj I
det ki=ndj is bli=ndj I die· luw) zee=n bli=ndj
'die man is blind / die vrouw is blind /
dat kind is blind / die mensen zijn blind';
3. mannelijke regens vraagt stoottoon: dae= blrnje тіспг,
4. vrouwelijke regens vraagt stoottoon: die· blrnj vroww,
5. onzijdige regens vraagt sleeptoon: det bli^ndj ki=ndj\
6. meervoudige regens vraagt stoottoon: die· blrnj luwj.
De sleeptoon-stoottoonverdeling is in drie generaties niet minder ingewikkeld ge
worden. Wèl zijn er een paar veranderingen te merken die het klankkarakter van het
Montforts beïnvloeden. Twee ervan zijn moeilijk te constateren in vrije gesprekken.
Oe derde wordt in deze paragraaf verder uitgewerkt. Die drie veranderingen in het
systeem van sleeptoon en stoottoon in het Montforts zijn:
1. Meerlettergrepige woorden waarin de beklemtoonde lettergreep van het type
korte klinker + stemhebbende afloop is en waarin de volgende lettergreep onmiddellijk aansluitend een /э/ heeft, worden van fundamenteel sleeptonig tot funda
menteel stoottonig. Voorbeelden:
'oud'
ki=njer
rennt
vaalle
u=>njere
bienne

'jong'
ki'njer
renne
vtrlle
uTnjert
brnne

betekenis in het Ne.:
'kinderen'
'rennen'
'vallen'
'middagrust houden'
'binnen'

Bij de generatie van onze grootouders (geboren ± 1885) was het oude verschijnsel
fundamenteel. Bij de sprekers op de opname van het P.J. Meertens-Instituut zijn
er twee die dat ook systematisch vertonen. De informanten uit ons eigen onder
zoek gebruiken de oude vormen geen van alle systematisch. Wel zijn er relicten
als ki~njeren bi~nnete horen bij de informanten
08-88.06m,
09-88.05V,
10-88.03v,
11-85.1 lm,
13-82.00V,
14-81.1 lm,
15-81.05V.
Het verschijnsel is zo vluchtig en dus zo weinig constateerbaar dat er geen verder
onderzoek naar gedaan is. Bij andere dan de net genoemde informanten constate
ren wij het niet. Het zal ook voorgekomen zijn bij de informanten voor de RND.
In ons werk wordt telkens de jongere vorm aangegeven, tenzij anders vermeld.
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S o m m i g e in het algemeen korte bijwoorden/voorzetsels en de samenstellingen
waarvan zij laatste morfeem zijn, komen bij de oudsten vóór pauze stoottonig
voor, terwijl ze in de zinssandhi sleeptonig zijn. In de andere generaties komen ze
voor spreekpauze alleen sleeptonig voor. Oie woorden zijn:
'oud'
aa*f
atrn
bir
irn
mer
neet

à'm
toe
wa/vl
WlCT

'jong'
aa=f
aa=n
bie=>

i=n
me=>r
nee=t
ó~m
tot=
wer=>r

1betekenis in het Ne.:
af;
'aan';
'bij';
'in';
'maar';
'niet';
'om';
'toe, dicht';
'wel';
'weer, opnieuw'.

Er is te weinig materiaal o m er conclusies op te baseren: men moet dergelijke
momenten in spontaan taalgebruik tegenkomen, ze zijn bijna niet in grote aantallen op te roepen. O p basis daarvan en op basis van luisterervaringen veronderstellen wij dat het gebruik met stoottoon van deze woorden voor spreekpauze
nadrukkelijkheid markeert.
D e sleeptoontypes Ib en II voor spreekpauze worden steeds meer uitgevoerd als
type l b (zie hierboven): zonder э-naklank. Hier volgt een verslag van een onder
zoek naar deze verandering.

b.

onderzoeksgegevens

In deze paragraaf wordt verslag van het onderzoek gedaan naar sleeptoon met эnaklank in de interviews met de Montfortssprekenden. Het verschijnsel dat aan de
orde gesteld wordt, is hierboven beschreven als sleeptoonuitvoering l a die voorkomt
bij de silbetypes Ib en II. H e t bestaat eruit dat er een /э/-пак!апк achter het woord
wordt gerealiseerd die wat betreft toonhoogte de climax is van de sleeptoon. H e t
verschijnsel is voor degenen die een Limburgs dialect beheersen tamelijk gemakkelijk
te herkennen: de /э/-к!апк is er onmiskenbaar; voor niet- Limburgssprekenden is het
verwarrend, omdat dezen de neiging hebben o m de /s/-naklank onterecht (voor
Limburgssprekenden) voor een volgende lettergreep te houden. D e /»/-naklank komt
in gesproken Montforts vaak voor. Bij de ouderen wordt deze klank gerealiseerd, bij
jongeren aanmerkelijk minder: de uitvoering l a maakt bij de jongeren plaats voor
lb.
D e hier volgende getallen geven inzicht in de wel en niet gerealiseerde gevallen
van sleeptoon met /aZ-naslag.
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Scores III.4: [o]-naklank bij slceptoon in ideale positie
Variant 1: met э

Variant 2: zonder Э

GEHELE POPULATIE:
totaal aantal

var. 1 aantal

var. 2 aantal

l.l:in%

1.2:in%

2943

1762

1181

60%

40%

generatie:

totaal aantal

var. 1 aantal

var. 2 aantal

3.1: in %

3.2 in %

oudsten
middelsten
• jongsten

1353
781
809

1314
359
89

39
422
720

97%
46%
11%

3%
54%
89%

totaal aantal

var. 1 aantal

var. 2 aantal

6.1: in %

6.2: in %

806
547
373
408
341
468

767
546
194
165
62
27

39
0
179
243
279
441

95%
100%
52%
40%
18%
6%

5%
0%
48%
60%
82%
94%

populatie:
tot. pop.
3 GENERATIES:

6 GROEPEN (generatie + sexe)
groep:
ou. mann,
ou. vrwn.
mi. mann,
mi. vrwn
jo. mann,
jo. vrwn

O e kolommen 3.1 en 3.2 geven aan dat de sleeptoon met d-naslag bij de jongeren
aanmerkelijk minder vaak voorkomt dan bij de ouderen. Bij de middelsten ¡s er een
soort tussenstadium.
In de kolommen 6.1 en 6.2 is te lezen dat de jonge vrouwen de sleeptoon met 9naslag bijna helemaal kwijt zijn. Bij hun oudste sexegenoten komt hij het meeste
voor: 546x op 2 9 . 8 9 8 woorden, dus l x op 55 woorden, terwijl zijzelf deze variant l x
op 1435 woorden laten horen. In een diagram voor drie generaties ziet dat er als
volgt uit: Diagram 3.4a:
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Diagram III.4.a: э-naslag 'ideale sleeptoon' in 3 generaties.
100

D-

niet

wel

oudsten

middelsten

jongsten

In zes groepen is de variatie als volgt in Diagram III.4b:
Diagram III.4b: э-naslag 'ideale' sleeptoon in 6 groepen.
100

D

om

54

ov

mm

mv

jm

jv
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с. taalkundig overzicht
1. OVERZICHT OVER HET GEHEEL + INDELING IN SUBTYPES

De sleeptoonuitvoering la is aan het verdwijnen. Over de oorzaken daarvoor zal het
verderop gaan. Nu moet eerst de vraag beantwoord worden wat er taalkundig aan de
hand is. De vragen zijn vooral welke sleeptoonwoorden komen wel en welke niet
meer voor in de uitvoering la, en: is er misschien regelmaat te ontdekken in de
woorden die relatief minder in die uitvoering voorkomen. Bij dat laatste zal er steeds
gekeken moeten worden naar de lijst van kansgevallen die in uitvoering lb voorko
men.
Volgens Welter 1933:61-64 zijn dan te onderscheiden als gevallen (hier worden
ze 'typen' genoemd):
1. type 1: woorden met lange klinker en liquida/nasaal als einde. Hier verder ge
noemd: type 1 smaa=l'smai'·,
2. type 2: woorden met lange klinker en halfvokaal als einde. Hier worden ze verder
genoemd: type 2 noe=> 'nu';
3. type 3: woorden met korte klinker en stemhebbend einde. Hier worden ze verder
genoemd: type 3 Ja=n 'Jan'. Bij deze laatste moet worden toegevoegd: korte
klinker gevolgd door halfvocaal 1)1. Deze is in het Montions zeldzaam, maar
komt voor in het onderzoeksmateriaal in twee woorden: behe*=j 'gedoe' en spe=j
'leem die gebruikt werd om er klu=te 'gruiskoeken' mee te maken'.
Het hier gebruikte onderscheid blijkt van belang te zijn bij de 'ordening' van het
verdwijningsproces in de reële tijd: type I is het eerst aan de beurt om te verdwijnen,
de typen 2 en 3 verdwijnen later.
Een probleem is de toeschrijving van woorden van het type wr=rm 'warm' (dat
overigens maar twee keer in het materiaal voorkomt in de hier besproken conditie)
De fonetische realisering is of [we=rma] of [we=r3m]. Hier zijn beide gevallen bij
type 3 geteld, al is het einde van de silbe /г/ + Imi.
De verdeling van de scores van de gehele populatie over de verschillende typen is:
Scores III.4: drie typen met э-naslag, totale populatie
type

totaal

tot. wel

tot. niet

%% wel

%% niet

type 1 smaa=l
type 2 noi=
type 3 Ja=n

1429
297
1217

644
229
889

785
68
328

45%
77%
73%

55%
23%
27%

totaal:

2943

1762

1181

60%

40%
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In een diagram: III.4.с:
Diagram III.4.с: Э-naslag in drie woordtypcn

100 η

1

1

80

t.l nasaal

t.2 noe

t.3Jan

Er blijkt uic dat vooral type 1, woorden met lange klinker en liquida/nasaal als einde,
nog maar voor minder dan de helft van het aantal kansen met э-naslag gerealiseerd
worden.
2. DE TYPES APART

De verdeling van type 1 over drie generaties en zes groepen laat de verandering
duidelijker zien:
Scores III.4.tl: э-naslag bij sleeptonige woorden met lange klinker gevolgd door liquida of
nasaal, type smwl'smaY
Variant 1 : met э-naslag

Variant 2: zonder э-naslag

GEHELE POPULATIE:

populatie:
tot. pop.

56

totaal aantal
1429

var. 1 aantal var. 2 aantal
644

785

/./.var. 1%
45

1.2: var. 2%
55
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Variant 1: m « э-naslag

Variant 2: zonder э-naslag

3 GENERATIES:
generatie:

totaal aantal

oudsten
middelstcn
jongs ten

583
372
474

var. 1 aantal var. 2 aantal

З./. аг. 1%

3.2: var. 2 %

569
67
8

14
305
466

98%
18%
2%

2%
82%
98%

totaal aantal

var. 1 aantal

var. 2 aantal

6.1: var. 1%

6.2: var. 2 %

344
239
169
203
184
290

330
239
121
19
8
0

14
0
48
184
176
290

96%

4%
0%
28%
91%
96%

6 GROEPEN (generatie + sexe)
groep:
ou. mann.
ou. vrwn.
mi. mann.
mi. vrwn
jo. mann.
jo. vrwn

100%

72%
9%
4%
0%

100%

D e kolommen 6.1 en 6.2 geven aan dat type 1 bijna helemaal verdwenen is uit het
taalgebruik van de jongsten vooral van de jongste vrouwen. Bij de jongste mannen
komt het nog een paar keer (8x) voor. Voor de э-naslag in deze conditie, is geen
toekomst meer in het M o n t i o n s .
Voor type 2 lijkt de ontwikkeling anders, getuige het overzicht hierboven, maar
de hier volgende k o l o m m e n 6.1 en 6.2 laten toch anders zien:
Scores III.4.t2: э-naslag bij sleeptonige woorden met lange klinker gevolgd door hallvocaal,
type 2 noc= 'nu'
Variant 1 : met э-naslag

Variant 2: zonder э-naslag

GEHELE POPULATIE:
populatie:

totaal aantal

var. 1 aantal

tot. pop.

297

229

generatie:

totaal aantal

var. 1 aantal

oudsten
middclsten

139
84
74

137
71
21

var. 2 aantal

28

/./.-var. 1%

1.2: var. 2 %

77%

23%

З.А аг. 1%

32. var. 2 %

99%
85%
28%

1%
15%
72%

3 GENERATIES:

jongsten
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var. 2 aantal
2
13
53

57

Variant 2: zonder Э-naslag

Variant 1: met э-naslag
6 GROEPFN (generatie + sexe)
groep:

totaal aantal

77
62
48
36
36
38

ou. mann,
ou. vrwn.
mi. mann,
mi. vrwn
jo. mann,
jo. vrwn

var. 1 aantal var. 2 aantal

75
62
37
34
16
5

2
0
11
2
20
33

6. /.var. 1 % 6.2: var. 2%
97%
100%
77%
94%
44%
13%

3%
0%
23%
6%
56%
87%

Type 2 zal niet zo snel verdwenen zijn als type 1, maar het gaat wel verdwijnen. Nog
een generatie na deze jongsten en het is weg. Het restant dat bij de jongsten nog
gerealiseerd wordt, zijn de woorden hie=, 'hier', en noe= 'nu'.
Type 3 lijkt wat ingewikkelder in elkaar te zitten, omdat een woord dat zeer
frequent is bij de oudsten helemaal verdwenen is bij de jongsten. Het is de interjectie
wo=r 'he, nietwaar'. In de hele populatie komt die 44lx voor: 400x met en 4 l x
zonder э-naslag. Het komt maar een keer bij de jongsten voor. Bij de jongstcn is er
dus een kanswoord minder dan bij de oudsten en middelsten. Voor de rest vertekent
het voorkomen van wo=r alleen de aantallen bij oudsten en middelsten.
Scores III.4.t3: э-naslag bij sleeptonige woorden met korte klinker gevolgd door stemhebbend
einde type fja=ns] 'Jan' (ttwr'he, nietwaar' meegeteld)
Variant 1: met э-naslag

Variant 2: zonder э-naslag

GEHELE POPULATIE:

populatie:
tot. pop.

totaal aantal
1217

var. 1 aantal var. 2 aantal
889

328

ЛЛ-іп%

1.2: in %

73%

27%

3./.¡n%

3.2: in %

96%
68%
23%

4%
32%
77%

3 GENERATIES:
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generatie:

totaal aantal

oudsten
middelsten
jongsten

631
325
261

var. 1 aantal var. 2 aantal
608
221
60

23
104
201
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Variant 1: met э-naslag

Variant 2: zonder э-naslag

6 GROEPEN (generatie + sexe)
groep:
ou. mann.
ou. vrwn.
mi. mann.
mi. vrwn
jo. mann.
jo. vrwn

totaal aantal
385
246
156
169
121
140

var. 1 aantal var. 2 aantal
362
246
109
112
38
22

23
0
47
57
83
118

6".Ain%

6.2: in %

94%
100%
70%
66%
31%
16%

6%
0%
30%
34%
69%
84%

Ook hier kan de conclusie alleen maar zijn dat de sleeptoon met Э-naslag sterk
terugloopt.
d. commentaar
Het is duidelijk dat er een sterke tendens is om sleeptoon met »-naklank niet meer
uit te voeren. Opvallend is de verhoudingsgewijs sterke positie van de Э-naslag in de
woorden met lange klinker + halfvokaal (-wen -j). De oorzaak daarvan zal wel zijn
dat de in die categorie voorkomende woorden erg frequent zijn. Ze worden door
taalleerders (kinderen) misschien overgenomen als totale realisatie, iets wat bij de
over het algemeen laagfrekwente woorden met lange klinker + liquida/nasaal wel
minder zal gebeuren.
Als er toekomst is voor dit verschijnsel (naar ons inzicht is die er niet!) dan is het
in de gevallen met lange klinker + -w I -j, of in de gevallen met korte klinker +
stemhebbend einde met uitzondering van het gestigmatiseerde woord wo=>r 'niet
waar'. Het beeld dat alleen de gevallen met lange klinker + -w/-j en de gevallen met
korte klinker + stemhebbend einde voorkomen, wordt door sprekers om ons heen
die komen uit het gebied waarin die э-naklank voorkomt, bevestigd. In Roermond is
overigens te merken dat alle uitvoeringen van sleeptoon met э-naklank zo langza
merhand terecht komen in de taal van de sociaal lagere klasse. Boers, als in Eupen
anno 1933 zal het verschijnsel daar niet worden, maar wel 'onder de sociale maat'.
Hierboven is al het een en ander gezegd over de oorzaken van deze verandering.
De voornaamste oorzaak is, dat het Nederlands de sleeptoon niet ondersteunt. Dat
heeft gevolgen voor de plaats waar de sleeptoon het meest pregnant aanwezig is: op
de plaats waar een realisatie over de slotmedeklinker of halfvocaal optreedt. Een
aantal factoren speelt een rol bij het verdwijnen van de Э-naslag. Deze staan hier nog
even op een rij.
1. Het gebruik van de tong-r is gestigmatiseerd geraakt: het wordt gezien als een
boers kenmerk dat vooral nog voorkomt in wat men beschouwt als meer gesloten
traditionele gemeenschappen langs de Maas.
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2. Het gebruik van de interjektie wo=r is gestigmatiseerd geraakt. Hier zal wel bij
mee gespeeld hebben dat deze interjektie niet door het Nederlands gesteund
wordt, en sterk afwijkt van de Nederlandse pendanten 'he, nietwaar'.
3. De uitvoering van sleeptoon met э-naklank bij woorden met lange klinkers +
liquida/nasaal is ook gestigmatiseerd geraakt, zij het: meer als het einde een -r
(vroeger dus: tong-H) was dan in de overige gevallen.
De teruggang van sleeptoon met 9-naklank kan beschouwd worden als een geval van
bewuste verandering. Bewijzen daarvoor zijn er niet, in strikte zin. Maar tijdens onze
jeugd werd er vaak door ouderen op gewezen dat we niet zo moesten spreken.
Diezelfde ouders realiseerden de gevallen overigens bij spontane spraak, net als hun
generatiegenoten, (de oudste generatie in dit werk) voor 100%: dat is na te gaan in
opnamen die in ons bezit zijn van buiten dit onderzoek. De kinderen die geleerd
hadden om op die naslag te letten, zullen elkaar wel verder Opgevoed' hebben...
Wat dat laatste betreft een anecdote uit het onderzoek: een van de hoogst sco
rende vrouwen bij dit verschijnsel berispt haar man over het ouderwets uitspreken
van onze voornaam:
T

pjae=r va=n bakkes me=r hae= zae=t pjae^re.. ja* jtf dao lache ze noe" mit..
'Pierre van Bakkes, maar hij zegt [pjê=ra] .. ja ja daar lachen ze nu om'
In haar eigen tekst komt die naam twee keer in ideale positie voor: beide keren in de
door haar gewraakte uitvoering.
In Hermans 1984 wordt de opvatting verworpen dat het Limburgs en het Litouws
talen zijn waarop de Mora-accent-theorie van toepassing is. In deze theorie neemt
men aan '... dat toon en accent in pitch-accenttalen één en hetzelfde verschijnsel zijn.
Het verschil met 'normale' accenttalen (zoals b.v. het Nederlands) zou gelegen zijn
in het feit dat accent niet een eigenschap is van syllaben, maar van mora's.' (p. 49)
Men moet bedenken dat het gaat om tooncontrast in alleen maar beklemtoonde
syllaben, enkel maar als het rijm van de beklemtoonde syllabe tenminste twee
sonoranten heeft. Dat kan zijn of een lange klinker of een diftong of een korte
tautosyllabische sonorante consonant.
Simpel gesteld komt het er op neer dat of de eerste of de tweede mora de locatie is
van het accent, dat dan als respectievelijk stoottoon en sleeptoon gekarakteriseerd
kan worden. De aanleiding om de Mora-accent-theorie te verwerpen ziet Hermans
in de morfologische behandeling van een sleeptonig woord als su=l's\il'. 'Indien
achter deze vorm een klinker-initieel suffix wordt geplaatst, dan verdwijnt de sleeptoon.' (p. 50) Hermans zegt dat de vorm sulligop dezelfde manier gerealiseerd wordt
als vingeren inget de sleeptoon verdwijnt door resyllabificatie van de -I- (en in beide
andere voorbeelden de -ng-) naar de tweede syllabe. De toon van de eerste syllabe
karakteriseert hij als '... een vlakke hoge toon.' Namelijk: '... een beklemtoonde
mono-moraïsche syllabe draagt een vlakke hoge toon.' (50)
De manier waarop Hermans verder ingaat op de Mora-accent-theorie laten wij
nisten. Het gaat hier alleen om zijn waarnemingen. In subparagraaf a van deze
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paragraaf ging het over verandering van het type ki=njer > Ithnjer, een verandering
die niet vaak genoeg in de interviews kon worden waargenomen. Deze raakt precies
aan Hermans' waarnemingen. In ouder Montforts droegen woorden van het type
sullig inderdaad een hoge toon. Maar juist de opvatting dat er een tautosyllabische
sonorante consonant op volgde, deed ons besluiten om die toon sleeptoon te noemen. Het probleem waar Hermans al te licht over heen stapt, is de vraag waar de
lettergreepgrens ervaren wordt, niet waar de analyserende taalkundige haar legt. De
hoge toon van een woord als zi=nge 'zingen', in de uitspraak van de generatie van
1880 is in niets onderscheiden van de hoge toon van een onbetwist sleeptonig woord
als ze=ve 'zeven'. De uitspraak op die 'oude' manier van woorden van het type sullig
komt thans nog steeds vaak voor bij sprekers van ± 50 jaar en ouder in Buchten en
Born. In Montfort heeft dit verschijnsel zijn tijd gehad: er zijn (zoals al vermeld) nog
restanten van te beluisteren in een aantal frequente woorden. In Maasbracht is het
niet meer te horen, nemen wij waar; het zal er misschien wel nooit te horen zijn
geweest. In plaats van die hoge toon is de betoning nu zelfs stoottonig te noemen: de
toonhoogte gaat in korte klinker + medeklinker naar beneden. Een woord als la*ngc
'lange' is in het eerste deel wat toon betreft niet onderscheiden van ¿»»«^'lang', in bv.
de zinnetjes
die sta=ke det zee=n echte Lfnge 'die staken dat zijn echte lange'
det doe=rt erg Lrng
'dat duurt erg lang'.
Wij nemen niet waar, zoals Hermans stelt, dat gevallen als sullig een vlakke toon
zouden hebben zoals bijvoorbeeld woorden van het type latte 'latten'. Voor de
notering van het Montforts is dit een belangrijke zaak: wij nemen stoottoon waar in
alle meerlettergrepige woorden met korte klinker gevolgd door stemhebbende medeklinker vóór э. Dus noteren we: hirbhe, reedde, dtvbbe, li'gke, zc*gke 'hebben, red
den, in aarde wroeten, liggen, zeggen'.
Een complicatie waar we niet op ingaan, is de vraag of alle klinkers10 in alle
syllabetypen sleep- of stoottonig zijn, iets wat Kats 1939:80 'met beslistheid' afwijst.
Mogelijk zijn woorden van het type iche 'ik' (zie hfdst. III.5, p. 62) toch indicaties
voor een wat genuanceerder standpunt. Welter 1933:60 geeft bijvoorbeeld in een
aparte paragraaf over sleeptoon in woorden met oorspronkelijk korte stamvocaal de
voorbeelden na=t en ka=t. Dat er geen vergissing mogelijk is over de lengte van deze
korte vokalen (die in de Middenlimburgse woorden lang zijn) blijkt uit het feit dat
hij op p. XIV bij zijn 'Phonetische Umschrift' kaftte en vaalle ús voorbeelden geeft
van 'Kürze'.
Dat moet dan betekenen dat ook woorden als lat 'lat' binnen deze oppositie
betoond zijn. Voor Nederlands Limburg zijn die waarnemingen niet te bevestigen.
Wel blijkt hieruit, dat theorieën over sleep- en stoottoon getoetst zouden moeten
worden aan andere variëteiten waarin beide betoningstypen voorkomen.

dus ook de korte klinkers die gevolgd worden door stemloze medeklinker(groep)
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5. Woorden met andersoortige /эЛпакІапк, type iche 'ikke'
a. verschijnselen
De kwesties die bij de verdeling van sleeptoon en stoottoon behoren, krijgen weinig
aandacht van fonetici en fonologen. Gevolg is dat bepaalde kwesties niet aan de orde
gesteld worden. Een daarvan is de vraag naar een theorie over de Э-naklank in
woorden die niet voldoen aan de voorwaarden uit par. 4 hierboven voor Э-naslag
maar die tóch krijgen.
In het Montforts, maar lang niet alleen daarin, zelfs in het Nederlands, hebben
sommige eensilbige woorden met korte klinker en stemloos vervolg een Э-naslag. In
u
het Nederlands is de uitroep ikke bekend, naast watte?. Het zijn vormen die in wat
formeler taalgebruik niet voorkomen: dergelijke vormen zijn typisch spreektaal.
In het onderzoek komen voor: iche, en dette (met samenstellingen als: veu=rdette,
ó=mdette, nacrdette). Daarnaast is er wa=te'wzt' dat weliswaar een sleeptonige klinker heeft, maar geen halfvocaal, liquida of nasaal als einde van de silbe. En toch komt
er een э-naslag. Tenslotte zijn er de persoonsvormen ott Ie en 3e ps, meestal Ie,
gao=neen ze^ne die in niet-ideale positie tweelettergrepig zijn:
da~n gao^ne vee=r mit 'dan gaan wij mee'
es det is, ze=>ne vee=r te Lm=t 'als dat aan de hand is, zijn wij te laat'
12

Er zijn meer werkwoorden waarbij deze ott-vormen mogelijk zijn: stao=n, doo=n.
da=n stacene vee=r meh get te kie=ke
'dan staan wij maar wat te kijken'
órnger die' veu=rw/urrde do=ne vee^r nee't mit
'onder die voorwaarde doen wij niet mee'
Anders dan in inversie komen deze vormen niet voor.
In de volgorde waarin ze hier genoemd zijn (cype-iche, wa=te, type-gao^ne) hebben ze steeds meer met [aj-naslag bij ideale sleeptoon te maken:
-

het xype-gao-nebevat woorden die de [sj-naslag kunnen hebben;
wa~te heeft een stemloze eindconsonant maar is sleeptonig van klinker;
het lype-iche is niet sleeptonig en heeft een stemloze eindconsonant.

In de tijd dat de reguliere [э]-naslag nog onaangetast was, zijn de vormen wakteen
die van het type-iche wel ontstaan naar analogie van de vormen met reguliere [э]naslag die uitroepwaarde hadden: doe=w3, 'jij!', ge=ro, 'jullie!', zie=J9, 'zij!'. Een
andere mogelijkheid is, dat er een tijd is geweest waarin korte klinkers met stemloos
vervolg óók betoond waren (zie ook par. 4 hierboven als het gaat over het type Utte
'latten'). Tegen deze opvatting spreekt overigens dat de woorden die nu de э-naslag
nog kunnen hebben allemaal als uitroep voor kunnen komen. De derde mogelijk-

1

'

IJ
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Watte? komt als volks over. Ikke lijkt uit de algemene kindertaal te komen.
Het zijn samen de zg. athematische werkwoorden.
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heid is, dat de vormen misschien om ritmische redenen zijn ontstaan. Het gegeven
dat de werkwoordsvormen van her type gao=ne alleen bij inversie verschijnen pleit
daarvoor. Bij dergelijke vormen komen er geen twee medeklinkers na elkaar voor. Er
staat telkens een klinker tussen.Voor de andere gevallen geldt misschien dat ze door
hun tweelettergrepigheid meer substantie hebben.
b. onderzoeksgegevens
Bij de middelsten en jongsten komen deze vormen minder voor. In het volgende
schema wordt het absolute aantal gevallen per generatie gegeven omdat het niet goed
mogelijk is om de gevallen waarin de э-naslag mogelijk zou zijn geweest op te
zoeken. Complicaties daarbij zijn:
1. bij wa=te, ze=*ne, gao=ne 'wat, zijn, gaan' zouden als varianten moeten genomen
worden: waa=t'v/zt als betrekkelijk voornaamwoord;
2. bij ze=negao=ne 'zijn, gaan' zouden als varianten moeten genomen worden zee=n
gao=n als persoonsvorm;
3. bij dette zou als variant genomen moeten worden det als aanwijzend voornaam
woord;
4. bij ó=mdette zou als variant genomen moeten worden ó=mdet,
5. bij ichezou als variant genomen moeten worden ich.
Al deze woorden met =-naslag zouden tegenover soms grote aantallen varianten (iche
tegenover ich, bijvoorbeeld) komen te staan, waardoor de percentages zeer klein
zouden worden. Een volgende complicatie is, dat het werken met varianten veronderstelt dat het grammaticale verschijnsel zeer nauwkeurig omschreven is. In het
geval iche, bijvoorbeeld, zou nauwkeurig omschreven moeten zijn, wanneer de vorm
iche mogelijk is, en wanneer niet. Voor een randverschijnsel bij par. 5 zou dit te veel
eisen. Men krijgt goed zicht op het verschijnsel door absolute aantallen van vóórkomen te nemen.
Scores III.5: Niet-sleeptonige woorden met [э]-пак1апк,гуре iche 'ikke'
TOTALE POPULATIE

score

tot. aantal wdn

40

205.437

score

tot. aantal wdn

lx op... wdn

31
7
2

80.541
66.078
58.818

2598
9436
29409

lx op ... wdn
5136

3 GENERATIES

generatie
oudsten
middelsten
jongsten
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6 GROEPEN (generatie + sexe)
generatie
oudste mannen
oudste vrouwen
middelste mannen
middelste vrouwen
jongste mannen
jongste vrouwen
o

score

tot. aantal wdn

lx op ... wdn

9
22
4
3
1
1

50.643
29.898
34.542
31.536
20.048
38.770

5624
1359
8636
10512
20048
38770

commentaar

Iche blijft het langste aanwezig: het komt nog twee keer voor bij de jongsten. Wa=te
en dette komen bij de middelsten ook voor. Het type-gao=ne komt alleen bij de
oudsten voor. Alleen de gevallen die het Nederlands ondersteunt, zullen blijven
bestaan: iche, dette 'ikke, datte'. Die gevallen die het Nederlands niet ondersteunt
(gao=ne, ze=ne 'gaan, zien'), verdwijnen. 'Watte' komt niet voor als watte in het
Montforts. De vorm met lange klinker wa=te heeft geen jonge pendant.
6. Hiaatdelgende -n tussen woorden
a. verschijnselen
Een -n- als hiaatdelger trad in ouder Montforts altijd op:
1. als een onbeklemtoonde [э] op woord- of morfeemeinde gevolgd werd door een
woord of morfeem beginnend met klinker of met h-;
2. in zn-groepen met als regens een enkelvoudig mannelijk zn. Alle bijvoeglijke
woorden die anders zouden eindigen op -Э of -aeworden gevolgd door een Ini als
het volgende woord binnen die woordgroep begint
a. of met klinker of tweeklank: dae**n e'vne 'de ene'
b. of met d-: zfrnnen dwre rfammel
'zo'n dure rommel'
с of met t-: è'nnen twië'djen te»jjer
'een tweede eetbord'
d. of met h-: dae=n häö*le bowm
'die holle boom'.
In het Montforts van vóór de hier besproken oudste generatie moet er ook een
hiaatdelgende -n- zijn voorgekomen in een enkelvoudige zn-groep als het volgende
woord binnen de groep met (tong-)r- of 1- begon. Zfrnnen dwre ro'mmel'zon dure
rommel ' moet tot ± 1890 geklonken hebben als zó'nnen dwren rfammel. In het
onderzoeksmateriaal komt maar een voorbeeld van hiaatdelgende -n voor regens met
1- voor: informant 11: innegojen luchten 'een goede bijlichter'. De overige voorbeelden, alleen van de oudsten, zijn voor -r':
Informant 11 haalt met die woorden een buurman aan die rond 1850 in Montfort
opgegroeid is.
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08: dae toeren raenge
09: zonnen Φψ perk eme
10: oppen rinkaove
10: d'n raam
11 : vannen ruwer
11 : innen raam
12. daen rommel
12: daen rouk
16: doren raam
17: 0/>/>«i rok
19. innen ris

'de zure regen'
'zo'n rond perk (een)'
'op de nngovcn'
'het raam'
'van (de) Reuver'
'een raam'
'die rommel'
'die rook'
'door het raam'
'op de rug'
'een graszode'

Er zijn drie deelonderzoeken:
het eerste naar geval 1 van hierboven, na 9, het tweede naar geval 2: de -n in de
mannelijke zn-groep, het derde naar de -n- in een aantal samenstellingen.
b. drie gevallen afzonderlijk
1.

DF HIAATVOLLENDE -N, ТУРЕ И Oa=d hoe=S *EEN OUD HUIS*

aa. verschijnsel
Dit verschijnsel treedt bij de oudsten in principe altijd op als een onbeklemtoonde
lettergreep met [э] op woord- of morfecmeinde gevolgd werd door een woord of
morfeem beginnend met klinker of met h-. Het werkt over de woordgroepgrens
heen maar ook binnen woordgroepen. Het is een soort 'overall'- werkend principe
waarvoor andere verschijnselen wijken. Bijvoorbeeld: het lidwoord van onbepaald
heid bij onzijdige woorden is e, hl. Maar het wordt 'n /эп/als er een bijvoeglijk
woord beginnend met klinker of h- op volgt:
'n aa=dhoe=>s
T

'n hoea ggeboe=*w

'een oud huis'
'een hoog gebouw'.

Over de woordgroepgrens heen werkt het ook:
v'r veilen ha=lf
'we vielen half
rae=ngen in Remwnj
'regen in Roermond'
gehowwen en gesb=ge '(gehouwen en geslagen) met alle nadruk'.
Er mag uit worden afgeleid dat dit verschijnsel tamelijk vaak optreedt.
bb. onderzoeksresultaten
De scores zijn als volgt:
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Scores 111.06: eufonische -η- tussen woorden
Variant 2: niet-gerealisccrdc -n

Variant 1 : gerealiseerde -n
GEHELE POPULATIE:

populatie:
tot. pop.

totaal aantal
4107

var. 1 aantal var. 2 aantal
1996

2111

/./:in%

1.2: in %

49%

51%

3 GENERATIES:

generatie:

totaal aantal

oudsten
middelsten
jongsten

1441
I486
1190

var. 1 aantal var. 2 aantal
1022
710
264

419
776
926

3./.var. 1% 3.2: var. 2%
71%
48%
22%

29%
52%
78%

6"./.in%

6.2: in %

74%
65%
50%
45%
20%
23%

26%
35%
50%
55%
80%
77%

6 GROEPEN (generatie + sexe)
groep:
ou. mann,
ou. vrwn.
mi. mann,
mi. vrwn
jo. mann,
jo. vrwn

totaal aantal
931
510
871
605
343
847

var. 1 aantal var. 2 aantal
691
331
439
271
67
197

240
179
432
334
276
650

De kolommen 3.1 en 3.2 omgezet in een staafdiagram laten zien hoe de tussen-n
tussen woorden in procenten voorkomt in de drie generaties. Diagram 3.6:
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Diagram III.6.1: tusscn-n- tussen woorden
100

D

geen -η
el-η

oudsten

middelsten

jongsten

De kolommen 3.1, 3.2, 6.1, en 6.2 laten zien dat het verschijnsel bij de jongsten
aanmerkelijk minder voorkomt.
cc. commentaar
De oorzaken van deze verandering zijn moeilijk na te gaan. Er zijn een aantal
factoren die mogelijk van belang zijn:
1. in spreektaal in het Nederlands is dit type eufonische -n minder gebruikelijk aan
het worden;
2. in geschreven Nederlands komt deze -n voor, maar ze wordt ook geschreven in
gevallen dat ze niet wordt uitgesproken: in 'geschreven en gelezen': de -n van
'geschreven' mag klinken, de -n van 'gelezen' wordt alleen maar in Noordoostelijk
Nederlands uitgesproken.
Het Nederlands steunt de -n aan de ene kant wel (op papier) maar niet nauwkeurig
(het teken -n komt op meer plaatsen in de spelling voor, maar dan zonder noodzake
lijke klankwaarde), aan de andere kant niet: in de uitspraak verdwijnt die -n, behalve
- misschien - bij spellinguitspraak.
Binnen het systeem van het Montforts is er structureel niets dat tot het verdwij
nen van die -n aanzet. Het gesproken Nederlands is wel als oorzaak te beschouwen.
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2.

DF. -Ν IN ENKELVOUDIGE ZN-GROFPEN MFT MANNELIJKE RrGFNS

aa. verschijnselen
Het verdwijnen van de -η in enkelvoudige mannelijke zn-groepen is moeilijk te
constateren. Computers helpen er niet bij omdat de regens van het verschijnsel soms
wel enkele woorden van het getroffen woord verwijderd kan zijn. Het zoeken in
teksten is dus niet te automatiseren. De manier van onderzoeken is: enkelvoudige
mannelijke woordgroepen met de hand isoleren en die zorgvuldig analyseren.
bb. o nde rzoe ksgege ve ns
De scores:
Scores III.6.tl: hiaatdelgende -n in bijvoegt, wdn in enkelvoudige mannelijke zn-groep type
durati Thei· '(die) Theo'
Variant 2: zonder -n

Variant 1: met -n
GEHFLE POPULATIE:

populatie-

totaal aantal

tot. pop.

1268

var. 1 aantal var. 2 aantal
777

491

/./.in%

/ 2: in %

61%

39%

3./.in%

3.2: in %

98%
49%
9%

2%
51%
91%

6"./.in%

6.2: in %

98%
97%
56%
40%
13%
7%

2%
3%
44%
60%
87%
93%

3 GFNERATIES:
generatie:

totaal aantal

oudsten
middelsten
jongsten

563
412
293

var. 1 aantal var. 2 aantal
549
201
27

14
211
266

6 GROFPF.N (generatie + sexe)
groep:
ou. mann.
ou. vrwn.
mi. mann.
mi. vrwn
jo. mann.
jo. vrwn

totaal aantal
372
191
230
182
100
193

var. 1 aantal var. 2 aantal
364
185
129
72
13
14

8
6
101
110
87
179

De kolommen 3.1 en 3.2 geven het verminderen aan, net als de kolommen 6.1 en
6.2.
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cc. commentaar
De oorzaken voor het geleidelijkaan verloren raken van dit regensverschijnsel schui
len minstens in twee gegevens:
1. binnen het systeem van het Montforts zelf zijn er andere, ook door enkelvoudig
mannelijk zn geregeerde, groepen waarin geen regensverschijnselen optreden.
Vergelijk:
dae= gaeltfiets 'die gele fiets' zonder -n, met:
w
dae**n du refiets'die dure fiets' met -n.
De groepen zonder regensverschijnselen zijn in de meerderheid. Het verdwijnen
van de regensmarkering kan gezien worden als een aanpassing aan het 'regelma
tige' grotere deel van bijna eender gebouwde groepen;
2. het Nederlands ondersteunt deze genusaanduiding niet: daardoor kan het ver
schijnsel niet 'gered' worden.
3.

DE TUSSFN-N IN EEN AANTAL SAMENSTELLINGEN

aa. verschijnselen
Er zijn een aantal samenstellingen waarin een -n- als hiaatdelger zou moeten optre
den volgens de regels van het principe dat in §6a hierboven is uitgewerkt. Het zijn
samenstellingen van woorden als:
bao^ve
brnne
hoekte
zr=ve
ne=>gc

'boven'
'binnen'
'buiten'
'zeven'
'negen'

Maar ook woorden Sjrir ve(n)hao= f's-Gicvtnho? M , (een ondoorzichtige samenstel
ling), en zie=ke(n)hoe=sz\)\\ erbij: zie ook Bijlage 5.3, p. 262.
bb. onderzoeksgegevens
De scores zijn als volgt:
Scores III.6.t2: (tussen)-n- in een aantal samenstellingen
Variant 2: zonder -n-

Variant 1 : met -nGEHELE POPULATIE:

14

populatie:

totaal aantal

tot. pop.

236

var. 1 aantal var. 2 aantal
218

18

Л/.іп%

1.2: in %

92%

8%

De naam van een bocrenhofstede tussen Montfort en Sint-Joost.
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Variant 1 · met -n-

Variant 2: zonder -n-

3C,rNFRA7IFS:
generatie·

var 1 aantal var. 2 aantal

totaal aantal

oudsten
middclsreii
jongsten

92
73
66

92
68
58

5
5
8

3 1: in %

3.2: in %

93%
93%
88%

5%
7%
12%

6 1: in %

6.2: in %

6 GROEPEN (generatie + sexe)
totaal aantal

groep·
ou. mann
ou vrwn.
mi mann
mi vrwn
jo. mann.
jo. vrwn

var. 1 aantal var. 2 aantal

62
35
37
36
11
55

57
35
33
35
10
48

92%
100%
89%
97%
91%
87%

5
0
4
1
1
7

8%
0%
11%
3%
9%
13%

cc. commentaar
Dit schema dient vergeleken te worden met dat waarin het gaat om de tussen-n
tussen twee woorden. Het blijkt dat de -n tussen twee woorden aanmerkelijk minder
voorkomt dan de -n- op een vergelijkbare plaats in samenstellingen: Een vergelijkend
diagram: III.6. Kolom 1-3: tussen-n tussen woorden; kolom 4-6: tussen-n tussen
woorddelen.
Diagram III.6.2: de tussen-n- in 2 typen: 1. tussen woorden; 2. tussen woorddelen
100

80

60

D

-

geen -n
wel -n

40 - - И —

20 - -

0 -Jou 1
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mi 1

jo 1

ou 2

mi 2

jo 2

Hoofdstuk lil

с. commentaar
Hoe komt bet dat de eufonische -n tussen woorden aanmerkelijk terrein verliest, en
de -n- in samenstellingen niet? Er zijn een aantal mogelijkheden. Allereerst: het
beginsel 'Voeg een hiaatdelger in als eind-/p/ over de morfeemgrens heen in een
articulatiebcweging gevolgd wordt door klinker' werkt nog steeds. Het is dan ge
splitst in 'Doe dat over de morfeemgrens heen' en: 'Doe dat niet over de woordgrens
heen'. Een andere mogelijkheid: de samenstellingen met -n- worden opgevat als
eenheden die verder niet beïnvloed worden: het zijn als het ware de fossielen van het
verdwenen verschijnsel.
De eerste mogelijkheid legt een te zware taalkundige claim op het analytisch
vermogen van de sprekers. De tweede mogelijkheid lijkt het meest in aanmerking te
komen. Deze wordt ondersteund door het gegeven dat de spelling van het Nederlands deze -n- altijd ondersteunt als het eerste deel van de samenstelling met eind-n
gespeld wordt, zoals in 'zeven, negen'. Gevallen als geme^ndjenhoe=s 'gemeentehuis',
gvjendaa=g 'goejedag' worden daardoor niet ondersteund.
De 18 gevallen waarin de -n- in samenstellingen niet gerealiseerd wordt, zijn weer
instructief:
1 χ grm^iifi/rliofs
\\tosse-i=n
lx boe=te-or=t
lx rrmehoe-s
lx roeerzehab^fke
lx geroeo4wi=nkel
lx roea'zedaa=l
4x sa'ngcredaa'gs
7x tossedoo=r

'gemeentehuis'
'tussenin'
'buitenuit'
'armenhuis'
'Rozenhofjc' (straatnaam)
'Gcnrooswinkcl' (toponicm)
'Rozendaal' (toponicm)
"s anderendaags'
'tussendoor'

De laatste drie gevallen veronderstellen -n- voor -d: dergelijke vormen komen voor:
15x strngerendaa^gs
4x roetfzendaa^l
9x Toea'zenhä'&'fke
1 χ go=jendaa=g

"s anderendaags'
'Rozendaal' (toponicm)
'Rozenhofje' (straatnaam)
'gocicdag'

Deze vormen zijn als het ware de fossielen van een ouder beginsel, waarin een
hiaatdelger werd ingevoegd als de /э/ over de woord- of morfeemgrens gevolgd werd
door klinker, lal of hl. Van de /t/ als volgend foneem zijn geen gevallen bij de
interviews waargenomen, maar er bestaan gevallen als:
t=n dae=n tassentie=d 'in de tussentijd'
'ne lnppentru~l
'(iemand met) dikke lippen', naast:
brnnetes
'binnenzak (in jas)'.
Daarmee heeft het er alle schijn van dat de regels voor hiaatvulling tussen woorden
wel parallel hebben gelopen aan die voor de hiaatvulling in enkelvoudige woord
groepen met mannelijke regens, waarbij onmiddellijk moet worden opgemerkt dat
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er geen gevallen bekend zijn van fossielen waarin hl over woord- of morfeemgrens
heen gevolgd wordt door /I/ (waarvan voor mannelijke regens een voorbeeld hierboven gegeven is).
De gevallen van 'ontbreken' van -n- vóór -d- en -r- ( geroea'swi^nkel) zijn 12 van
de 18 gevallen: er blijven 6 gevallen over. Misschien dat die rwaalf gevallen een begin
aangeven van een verandering die verder door /al zetten.
7. r-uitval binnen het morfeem, type dos> dórs'doTst'
a. verschijnselen
Binnen het onderzoek is het verschijnsel van de r-uitval (het verdwijnen van het
foneem hl) ook variabel. Het geheel bevat meerdere verschijnselen. Allereerst: in alle
woorden die kennelijk ervaren werden als morfemen, verdween de /r/ voor /s/ na
klinker met accent. Wanneer die verandering gedateerd moet worden, is moeilijk na
te gaan. Het taalgebruik van de alleroudste sprekers die wij gekend hebben, allen
tong-r-gebruikers, was in een aantal woorden r-loos. Voorbeelden (van woorden die
door de informanten gebruikt worden): dos 'dorst, gebrek aan drank', dósse 'dorsen',
ië*s 'eerst', kee=s 'kers', wás 'worst', tpnges 'anders. Er zijn meer woorden met dit
verschijnsel: war=s, kar^s, gacs 'dwars, kaars, gierst'.
Een tweede verschijnsel is, dat de -r wegblijft op het einde van het morfeem in het
woordje 'meer': mië* /πιίε»/, een frequent woord. In het eerste morfeem ie*- van
i'rgister 'eergisteren' blijft de -r ook achterwege. In het hele onderzoek dat hier volgt
komt tir- twee keer voor; mie· - mirrVomx resp. 225 en 283 keer voor: 508 gevallen
van de 887 van het hele onderzoek; <rnge(r)sV.omt ei (182 + 28 =) 210 keer in voor.
Dat een /r/ kon uitvallen, is verklaarbaar uit het stemloze karakter van een
fonetische variant van het foneem. Met name in de foneemcombinatie /r/ + /s/
assimileerde de stemloze [r] aan de hl. In de zinssandhi kwam de [r] van miè*(r)
'meer' terug als ze vóór volgende klinker, tweeklank of/h/ weer stemhebbend was.
Vergelijk:
Lös doe= nieks mië'?
Ich lös тіс**г es doe^.
Doc= más mir* trökgao=n
Ich ka=n mie>r hofft
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'Lust je niks meer?'
'Ik lust meer dan jij.'
'Je moet meer (verder) terug gaan.'
'Ik kan meer tillen.'
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b.

onderzoeksgegevens

D e scores:
Scores III.7: verdwijnende -r- na klinker in grondmorfemen
Variane 1 : zonder -r-

Variant 2: met -r-

GEHELE POPULVTIE:
populatie:

totaal aantal

var. 1 aantal

var. 2 aantal

y.;.in%

1.2: in %

tot. pop.

1096

710

386

65%

35%

generatie:

totaal aantal

var. 1 aantal

var. 2 aantal

3./:in%

3.2: in %

oudsten
middelsten
jongsten

462
306
328

384
205
121

78
101
207

83%
67%
37%

17%
33%
63%

totaal aantal

var. 1 aantal

var. 2 aantal

6'./.in%

6.2: in %

270
192
157
149
99
229

223
161
107
98
21
100

47
31
50
51
78
129

83%
84%
68%
66%
21%
44%

17%
16%
32%
34%
79%
56%

3 GENERATIES:

6 GROEPEN (generatie + sexe)
groep:
ou. mann.
ou. vrwn.
mi. mann.
mi. vrwn
jo. mann.
jo. vrwn
с commentaar
Uit deze gegevens blijkt, dat er aanmerkelijk minder gevallen zonder -r voorkomen
bij middelsten en jongsten. Mogelijk is het een verschijnsel dat nog niet zo lang aan
het veranderen is. Misschien dateren de eerste wijzigingen van na het moment dat de
jongsten hebben leren spreken.
Waar wordt de opheffing van de -r-uitval door veroorzaakt? Binnen het Montforts
is niets aan te wijzen dat de herinvoering van de -r nodig maakt. Blijft over: de
verklaring vanuit externe factoren. Het Nederlands ondersteunt de r- loosheid niet.
Het spellingbeeld benadrukt de -r. Het weglaten ervan leidt onmiddellijk tot
stereotypering. Veranderingen als deze treden alleen op als sprekers zich bewust zijn
van de aanwezigheid van twee systemen, geletterd zijn in een systeem en vanuit de
spellingsystematiek van dat ene systeem in het andere een 'onvolkomenheid' opvul
len.
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8. Sandhi bij modale partikels
a. verschijnselen
In het Montforts kunnen modale partikels in de zinssandhi zó 'aan elkaar groeien'
dat opdracht tot isolatie van de sandhivormen zelfs de autochtone spreker in verlegenheid brengt. Vraag aan een Montfortenaar wat de woorden mens, cl, ял»7 bete
T
kenen en er zal waarschijnlijk geen antwoord komen. Vraag wat o ns betekent en er
zal naar het Nederlands verwezen worden. Toch zijn deze vier woorden 'echt'
Montforts. Alleen: het zijn sandhivormen.
Het Montforts heeft een ingewikkeld systeem van sandhivormen. Dat is gegroe
peerd rondom de modale partikels toch, nagen /я«=»г'toch, nog, maar'. Deze parti
kels zijn verbindbaar:
1. met elkaar, en vervolgens als verbinding ook weer
2. met de reductievormen van de mannelijke en vrouwelijke lidwoorden van onbe
paaldheid;
3. met de bijwoorden α=Ί, neet, nicks, 'ns, watpl, noea*(j)t(s), nö=rges 'al, niet, niks,
eens, wel, nooit, nergens'.
Apart vermeld moet worden dat neet 'niet' verbonden kan worden met mir(r)
'meer' tot nrmmie>(r) 'niet meer' (107 in onderstaand schema). Die vorm kan op
zich weer alle verbindingen die in 2 en 3 genoemd zijn aangaan.
Bij de sandhivormen veranderen de morfemen die voorop gaan. Wat links al
veranderd is, blijft zo: het einde van het eerste stuk verandert vervolgens weer. Die
verandering gaat telkens volgens een vast patroon: toch ou=ch nag me*=r verliezen hun
eindmedeklinker en worden met korte klinker vóór het volgende woord gevoegd (de
ou=- van ou=ch > korte o).
Als voorbeeld hier de woordenreeks 'ook nog maar niet meer'.
ou=ch + nag > cfnnag
'ook nog'
vnnag + me=r > oTnnaTmme=r
'ook nog maar'
о*пгигтте=г + nt*mmi'i*r > o,nnaTmmernniTmmii>'(r) 'ook nog maar niet meer'
Me=rkomt ook buiten de sandhi met de hier genoemde woorden voor in sandhivorm
als [me]. Het kan dus in die sandhivorm helemaal alleen, of aan het einde van een
groep als [me] voorkomen. De vormen met meh worden in de volgende schema's
niet weergegeven; men kan voor elke vorm die eindigt op - mer ook -meh lezen. Zie
voor de varianten meren meh ook IV.7.C, p. 155.
De partikels worden in de sandhi dus respectievelijk tot [to], [э], [nA] en [me].
Het volgende woord waarmee de vier woorden de sandhi aangaan, zijn:
1. de vier woorden zelf en
2. hun mogelijke stapelvormen, bovendien
3. de woorden 'n, 'ns nce=t, nicks, nö=rges, noear(j)t(s), waa=L
Apart moeten enkele koppelingen met niet-modale woorden (bijwoorden) genoemd
worden:
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1. /i«=f vóór тііг(гУ. nee=t krijgt een korte klinker van dezelfde kwaliteit en verliest
de -t en wordt: nrmmië'(r);
2. ou=ch en nag deze komen voor in sandhi met a=i
ou=ch + a=l > cT/(97 in het volgende schema);
т
nag + a=l >
яа /(98 in het volgende schema),
maar verdere stapelvormen van c7en ηαΊkomen niet voor.
De woorden toch ou=ch nag те=гг\\п naar rechts met elkaar verbindbaar, niet naar
links: toch + ou=ch, toch + nag, toch + mcr, maar niet: ou=ch + toch, me=r + toch.
Aan sandhivormen leveren ze op, volgens het bovenvermeld fonetisch patroon:
a. stapelvormen van de vier modale partikels:
Schema III.8a: sandhivormen van toch ou=ch nag mr=r'toch ook nog maar'
+ toch

+ owch

toch
ou=ch
nag
to*nnag
,
o nnag

+ nag

+ mcr

to=nnag
o=nnag

tormmer
O'mmtr
no'mmer
T
to nnammer
T
o nnammer

b. stapelvormen van de bijwoorden nec=t + mië'(r) > nrmmirfr)
c. stapelvormen van de vier partikels en de stapelvormen uit schema a met een
aantal woorden: zie de bovenste regel van het volgende schema.
Toelichting bij het schema: * betekent dat er geen sandhivorm bekend is. Bv.: de
woorden toch a=l komen zonder sandhi na elkaar; *x betekent dat de volgorde
waarin beide woorden gekoppeld zouden moeten worden niet voorkomt. Bv.:
mer + al komt in deze volgorde niet voor.
Schema III.8b: alle voorkomende gevallen van sandhi bij partikels

toch
ouch
nag
mer
Ol. tonnag
02. onnag
03. tommer
04. ommer
05. nammer
06. tonnammer
07. onnammer

»η

ne

ns

neet

08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
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52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

al
+

97
98
•χ

100
101
•
*
*χ
•χ

*χ

nimmië
107
108
109
ПО
*
112
113
114
115
116
117
118
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Betreffende het onderzoeksmateriaal is de voornaamste bevinding dac de aparte
vormen uit dit sandhischema nog voor een groot deel voorkomen.
b. onderzoeksgegevens
De scores zijn als volgt:
Scores III.08: sandhigevallen bij modale partikels
Variant 2: zonder sandhi

Variant 1: met sandhi
GEHELE POPULATIE:

populatie:

totaal aantal

tot. pop.

1513

var. 1 aantal var. 2 aantal
501

1012

LI: in %

1.2: in %

33%

67%

3.1: in %

3.2: in %

30%
33%
36%

70%
67%
64%

6.1: in %

6.2: in %

30%
31%
38%
30%
50%
30%

70%
69%
62%
70%
50%
70%

3 GENERATIES:

generatie:

totaal aantal

oudsten
middclsten
jongsten

599
425
489

var. 1 aantal var. 2 aantal
182
142
177

417
283
312

6 GROEPEN (generatie + sexe)
groep:
ou. mann,
ou. vrwn.
mi. mann,
mi. vrwn
jo. mann,
jo. vrwn

totaal aantal
338
261
183
242
153
336

var. 1 aantal var. 2 aantal
100
82
70
72
77
100

238
179
113
170
76
236

с commentaar
Uit dit overzicht is op te maken dat de sandhivormen meer optreden bij de jongeren
dan bij de middelsten en oudsten. Vooral de jongste mannen gebruiken de sandhi
vormen: in de helft van alle gevallen. Er is een aanmerkelijk verschil tussen de jongste
mannen en de jongste vrouwen.
De gebruikte vormen per generatie zijn, alfabetisch geordend:

76

Hoofdstuk III

Gebruikte sandhivormen in drie generaties

mens
nal
nanne
nanneet
nannoeatj
nans
nawwaal
nimmië
ol
ommeh
onnag
onnan
onnanneet
onne
onncet
onnieks
onnimmiër
onnoeatj
ons
owwaal
tommeh
tonnag
tonne
tonneet
tonnieks

oudsten

middclsten

1
1
3
6
2
12
1
14
12
5
61
1
1
3
48
5
4
1
2
1
1
3
2
2
1

1

totaal: 19 vormen

jongsten

7
5
3

2

45
3

73
1

51

36

1
1
19
1
3

2
1
2

5

42
1

1

2
totaal: 13 vormen

totaal: 17 vormen

Ook de spreiding van de gevallen laat geen teruggang zien, in tegenstelling tot het
hier volgende verschijnsel. Dat is opmerkelijk, omdat het Nederlands dergelijke
sandhivormen niet heeft en dus de Montforter vormen niet steunt.
9. Sandhi bij voorzetel + lidwoord, type oppe 'op de'
a. verschijnselen
In het Montions verdwijnen de sandhivormen bij sommige voorzetsels die gevolgd
worden door het gereduceerde lidwoord van bepaaldheid de. Dit lidwoord kan
voorkomen bij mannelijke, vrouwelijke en meervoudige zn's. Bijvoorbeeld:
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dae" miens
die' vroww
die k'rnjer

>
>
>

de miens van mich
de vroww van mich
dekirnjer van mich.

Ouder en ook nog jonger Montforrs hebben sandhivormen ais sommige voorzetsels
voorkomen vóór het gereduceerde lidwoord 'de'. Dit gereduceerde lidwoord kan
voorkomen bij mannelijke, vrouwelijke en meervoudige zn's.
De voorkomende sandhigevallen worden in de spelling van teksten in het Limburgs (want dit verschijnsel komt niet alleen in Montfort voor) traditioneel als één
woord weergegeven. Het zijn:
achtere
a=ne
do=re
ewvere
i=nne
i'ngere
oppe
sá'ngere
va"nne
vettore

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

achter de.
aa-n de,
doo=rde,
eu=ver de.
/=»я de,
d'nger de,
op dr,
lá'nger de,
va°n de,
veu=r de.

'achter de'
'aan de '
'door de'
'over de '
'in de'
'onder de'
'op de'
'zonder de'
''van de'
'voor de'.

Ook het morfologische geval tae=ngeneu=ver 'tegenover' heeft het verschijnsel:
tae=ngeneu=vere ke=rk 'tegenover de kerk'. Fonologisch is te stellen dat het foneem
lal van het lidwoord achterwege blijft, zodat de sjwa achter het voorzetsel aansluit.
Andere voorzetsels, zoals
bao=ve
bie=
Ы'ппе
boe=te
Lrngs
nae=ve
nao'
wae^ges
va"nwae=ge

'boven'
'bij*
'binnen'
'buiten'
'langs'
naast'
na'
wegens'
vanwege

leiden niet tot sandhivormen. Voor de tweelettergrepige woorden zouden die tot
resultaat moeten hebben:
bao=ve + e
bi'nne + e

> *bao=ve e, of met hiaatdelger: *bao=vene 'boven de'
> 'brnne e, of met hiaatdelger: *brnnene 'binnen de'.

De fictieve vormen zonder hiaatdelger zijn feitelijk onmogelijk: in dergelijke gevallen
moet van oudsher een hiaatdelger optreden. Ook de vormen met hiaatdelger komen
niet voor. De dreiging van een verkeerde analyse van dergelijke vormen in voorzetsel
en lidwoord van onbepaaldheid zal wel reden genoeg zijn geweest om ze achterwege
te laten.
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Voor andere gevallen zijn de sandhivormen niet waarneembaar: ze zijn er misschien wel, maar de vorm is mogelijk ook anders te interpreteren. Het gaat o m
mitte
'met de'
oe=tt
'uit de'
totu (korte -oc-) 'tot de'.
Mogelijk zijn deze assimilatiegevallen:
mit de > assimilatie van -d aan -t;
oe=>t de > assimilatie van -d aan -t;
toefde > assimilatie van -d aan -t.
Vanuit een oogpunt van compleetheid is de opvatting dat dit assimilatiegevallen zijn
en geen sandhigevallen niet harmonieus, maar de onzekerheid is groot genoeg o m de
gevallen buiten beschouwing te laten. D e compleetheid is toch al afwezig doordat de
meerlettergrepige voorzetsels die eindigen op -e het verschijnsel niet hebben.
In jonger M o n t i o n s komen de sandhivormen minder voor. Ze worden vervangen door de 'geïsoleerde' woorden. 'Geïsoleerd': de d- van het lidwoord is hoorbaar
aanwezig, alhoewel beide woorden in een adem worden uitgesproken en dus niet in
woordisolement. Van de hier volgende rij geldt dat het gedeelte na de = in een
bepaalde mate al bij alle sprekers voorkomt.
achtere
a*=ne
do=re
ew=vere
i=nne
ó'ngcre
oppe
si'ngere
va=nne
veu=re

= achter
= aa=n
= doo^r
= eu=ver
= e=n
ш ¿rnger
= op
= sfrnger
= va=n
= veu=>r

dr,
de,
de,
de,
de,
de,
de,
de,
de,
de.

D e verandering is jong. Wij hebben haar vóór ons vertrek uit Montfort (in 1975)
sporadisch opgemerkt bij Montforter sprekers die met hun taalgebruik in Roermond
of in de Roerstreek te plaatsen waren: daar komt dit verschijnsel al langer en dus ook
meer voor. A n n o 1989 nemen wij het op tamelijk grote schaal waar.
b.

onderzoeksgegevens

D e scores zijn als volgt:
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Scores III.09: sandhi voorzetsel + lidwoord, type oppe > op de'oy de'
Variant 2: zonder sandhi

Variant 1 : met sandhi
GEHELE POPULATIE:
totaal aantal

var. 1 aantal

var. 2 aantal

1.1: m %

1.2: in %

1994

1790

204

90%

10%

generatie:

totaal aantal

var. 1 aantal

var. 2 aantal

3.1: in %

3.2: in %

oudsten
middclsten
jongsten

891

882

593
510

523
510

9
70
125

99%
88%
75%

1%
12%
25%

populatie:
tot. pop.
3 GENERATIES:

6 GROEPEN (generatie + sexe)
groep:
ou. mann,
ou. vrwn.
mi. mann,
mi. vrwn
jo. mann,
jo. vrwn

totaal aantal

var. I aantal

576
315
317
276
196
314

569
313
272
251
145
240

var. 2 aantal

7
2
45
25
51
74

6.1: in %

99%
99%
86%
91%
74%
76%

6.2: in %
1%
1%
14%

9%
26%
24%

In het hele materiaal komen 1994 plaatsen voor waar de sandhigevallen die hierboven opgesomd zijn konden voorkomen. In 2 0 4 gevallen werden de 'geïsoleerde'
gevallen gebruikt.
с

commentaar

Van d e 1 9 9 4 potentiële plaatsen worden er 2 0 4 niet gehonoreerd: dat is 10%. Maar
voor de aparte gevallen ligt het soms heel anders. D e rfw^rr-plaatsen worden maar
voor 4 2 % gerealiseerd. Reden genoeg o m nader op de cijfers in te gaan.
In de verschillende generaties zit het als volgt met niet-realiseren:
oudste:
9x op 891 gevallen: 1%;
middelste: 70x op 593 gevallen; 12%;
jongste:
125x op 510 gevallen. 25%.
In de jongste generatie is dus sprake van een geweldige afname: een o p de vier
gevallen wordt niet gerealiseerd.
Er zit mogelijk een patroon in het niet-realiseren door sprekers van de jongste
generatie:
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sóTngere
oppe
vwnne
¡=>nne
a=>ne
ewvere
do=re
o'ngere
veu-re
achtere

Ox
133x

74x
MU
19x
3x
2x
2x
5x
Ox

só,nger de
op de
va**n de
i=>n de
aa=n de
eu=ver de
doo=r de
á'nger de
veu=r de
achter de

Ox;
24x
24x
37x
12x
8x
6x
8x
38x

(15%);
(24%);
(25%);
(38%);
(73%);
(75%);
(80%);
(88%).
4x (100%);

zonder de'
op de'
van de'
in de'
aan de'
over de'
door de'
onder de'
voor de'
achter de'

D e cweelettergrepige voorzetsels achter, eu=ver en finger blijken het meest 'geïsoleerd' voor te komen. Een probleem daarbij is de lage frequentie van die woorden.
O o k vewr en doo<=r blijken hoog te scoren. Mogelijk is de -r op het einde van vijf
woorden met de hoogste score een factor die de sandhivormen tegenhoudt.
Een van de interessante kanten van deze ontwikkeling is, dat het verschijnsel o o k
naar voorafgaande generaties is gegaan en daar dus te constateren is: een geval van
regressieve taalverandering. In de oudste generatie komt het maar sporadisch voor
(in 1% van alle gevallen), maar in de middelste in 14% van alle gevallen.
Welk beeld leveren de niet-gerealiseerde gevallen daar op?
s&'ngere
oppe
va=*nnc
i=nne
achtere
ewvere
fingere
do*>re
vewre
a*=ne

0x;
127x;
160x;
195x;

4x;
5x;
5x;
7x;
8x;
0x;

s finger de
op de
va*=n de
i=n de
achter de
eu=ver de
ó"nger de
doo^r de
veu~rde
aa=n de

0x;
2x
1 lx

14x
lx
2x
3x
6x
41x
2x

(2%);
(6%);
(7%);
(20%);
(29%);
(38%);
(46%);
(84%);
(100%);

zonder de'
op de'
van de'
in de'
achter de'
over de'
onder de'
door de'
voor de'
aan de'

Aa*=n heeft een bijzondere plaats: het is niet tweelettergrepig en het eindigt niet op
-г. Maar er zijn slechts twee vindplaatsen van aa=n de. ze komen beide voor bij
informant 27.
D e frequente voorzetsels vertonen allemaal een lage procentscore. D e hoge procentscores berusten telkens op weinig materiaal. Dat het beeld, buiten aa=ndus, dezelfde
woorden met hoge scores oplevert, is een bewijs voor de redenering die hierboven
gegeven is over de wijze van afname van het verschijnsel. D e gegevens van de oudste
generatie steunen die redenering over de wijze van afname helemaal niet. D e niet
gerealiseerde gevallen daar zijn:
2x
lx
3x
1χ
2x

aan de;
door de;
in de;
op de;
van de.
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De sandhivormen zijn aan het verdwijnen. In het Roermonds dat wij om ons heen
horen is dat ook het geval. Het proces werkt nog niet zo heel lang in het Montforts:
naar schatting 15 jaar. Het zou interessant zijn om het verloop ervan op de voet te
gaan volgen. Naast taalleerfactoren vanuit het Nederlands, waarin dergelijk sandhivormen niet voorkomen en dat de Montforter vormen niet steunt, zijn er ook taalkundige Factoren werkzaam. Het lijkt niet toevallig dat de voorzetsels die relatief vaak
zonder sandhi voorkomen allemaal eindigen op -r.
In een aantal plaatsen in Limburg is de ontwikkeling van deze sandhivormen in
een verder stadium dan in het huidige, hier beschreven Montforts. Wij nemen waar
dat de voorzetsels eindigend op -r niet meer voorkomen in de hierboven besproken
sandhivormen in Roermond en Grevenbicht.
10. Des te I des se / det se 'dat je', waar=s te / waa=s se I waa=t se 'wat je'
a. inleiding
Een andere ontwikkeling binnen de sandhi, is die van de vormen van 'dat je' en 'wat
je' aan het begin van een bijzin.
b. verschijnselen
De oudste door ons waargenomen vormen van de op elkaar volgende woorden 'dat
je' en 'wat je' zijn: des te 'dat je' en waa=>s te 'wat je'. Het waren de normale vormen
van de generatie van onze grootouders. Op zich zullen deze vormen de resultaten zijn
van sandhi in de oudere vormen
det
+i + te
waaat +s + te
waarbij de ite beschouwen is als hiaatdelger (zie ook Bijlage 5.12, p. 275).
Als de reductievorm van doe= 'jij' van te wordt tot se, komen 'dat je' en 'wat je'
voor als des se en waa=s se. Vervolgens komt er een proces (waarover meer in punt d:
commentaar) waarbij de sandhi in ¿/«en waa=s niet meer optreedt: det se, waa=t se.
De ontwikkeling is dus:
des te > des se >
det se
'dat je'
waa^s te> waa^s se > waa=t se 'wat je'.
Alle drie deze stadia komen voor in het materiaal.
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с. onderzoeksgegevens
Scores ШЛО: 'dat je' en 'wat je' in drie varianten

oudsten
midd.
jong.

des te

des se

detse

waas te

waas se

waat se

5 31%
0 0%
0 0%

6 38%
10 29%
18 28%

5 31%
24 71%
46 72%

0
0
0

2 67%
2 9%
5 14%

1 33%
20 81%
30 86%

d. commentaar
Jammer genoeg komen niet alle gegevens in ruime mate voor. Met name bij de
oudsten komen er minder gegevens voor. De voornaamste oorzaak daarvoor is een
conversationele. De oudsten spreken in de interviews over zichzelf als over ich 'ik'. Er
is geen enkele terughoudendheid betreffende gebruik van dit persoonlijk voornaam
woord. De enkele keren dat ze beide woordcombinaties gebruiken, is als ze hun
interviewer in hun verhaal betrekken of als ze het onbepaalde voornaamwoord doe=
'jij' of de reductievorm ervan gebruiken. Bij de middelsten en jongsten is er soms
terughoudendheid in het gebruik van «VA'ik'. Middelsten en jongsten spreken vaker
over zichzelf met de vorm doe= 'jij' en de daarmee verbonden reductievorm se 'je'.
Daardoor wordt hun verhaal wat algemener en minder op zichzelf gericht. Deze
manier van focusing komt ook in het Nederlands voor.
Uit dit overzicht kan geconcludeerd worden dat te 'je' als reductievorm hier
alleen voorkomt bij de oudsten. Een tweede conclusie is, dat de combinaties zonder
sandhi het steeds beter gaan doen. Het is echter zaak om de waarde van deze conclu
sies te relativeren in verband met het geringe aantal scores bij de oudsten. Met de
vorm se 'je' vervalt de 'eis' om een hiaatdelgende -s te gebruiken. Daarna kan de
sandhi zonder probleem verdwijnen. Een factor die daar zeker aan meegewerkt zal
hebben, is het kunnen lezen en schrijven. Vanuit die vaardigheden kent men de
woorden 'dat' en 'wat' in het Nederlands en construeert deze terug in het Montforts.
Met de reductievorm se als volgend woord kan dat probleemloos. Resultaat van de
veranderingen is, dat de plaats van /s/ en ld in beide woordcombinaties omgewisseld
lijkt. Namelijk s+t > s +s > t+s:
des te>
des se >
det se
'dat je'
waa=s te > waa=s se > waa=t se 'wat je'.
De laatste combinatie heeft in beide gevallen de toekomst.
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II. Mouillering
a. inleiding
1.

TERMINOLOGIE

Mouillering is een fonetisch-fonologisch verschijnsel dat hierdoor gekarakteriseerd
wordt dat medeklinkers in auslaut meer gepalataliseerd uitgesproken worden.
Mouillering in inlaut komt ook voor, maar traditioneel wordt dit laatstgenoemde
verschijnsel behandeld - met als tegenstelling: niet-mouillering op dezelfde plaats als typisch voor de taaiverschijnselen van de Panninger linie en zijlinie.15 Dat lijkt
overigens alleen maar een gebruik te zijn in de Rijnlands-Limburgse dialectologie.
De termen 'mouillering' en 'palatal¡sering' worden in de literatuur nog wel eens
door elkaar gebruikt. Booij c.s 1975:118 bv. zeggen: 'Men noemt palatalisering ook
wel 'mouillering". Voor niet-taalkundigen, die vaak uitsluitend afgaan op de spellingvorm van de taal, betekent het dat er een -j na de medeklinker 'staat': de Nederlandse
-j is bij uitstek palataal.
Mouilleringskwesties worden zelden in verband gebracht met het Standaardnederlands: dit verschijnsel komt in die taal niet voor. Vandaar dat de studies erover
vooral van de dialectologen komen. Deze betreffen dan vooral twee gebieden: het al
genoemde Rijnlands-Limburgse gebied, dat over drie landen verspreid ligt: België,
Nederland en Duitsland, en vervolgens het gebied rond Aalst op de grens van
Brabant en Vlaanderen in België. Heeroma (1959:129) verklaart zelfs dat de Nederlandse taal geen gemouilleerde consonanten kent.
In Sloat c.s. 1978 wordt de term 'palatalisering' gebruikt; hetzelfde doet Ladefoged
1975. Palatalisering is voor hem (207) de toevoeging van een hoge tongpositic, zoals
die van de [i] aan een andere articulatie.
Hier wordt gekozen voor de term 'mouillering': deze lijkt de meest voorkomende
in de Nederlandse dialectologie.16 'Mouillering' wordt hier niet gezien als een proces
('het komen tot mouillering') maar als een toestand. Een medeklinker is, in onze
terminologie, gemouilleerd, als hij een fonetisch-fonologische realisatie vertoont in
de richting van /i/ of 1)1. Dat betekent dat er geconstateerd zal worden of een
bepaalde medeklinker wel of niet gemouilleerd voorkomt.
2.

GEOGRAFISCHE VERBREIDING VAN HET MOUILLERINGSGEB1ED VAN
MONTFORT EN OMGEVING

Bij de localisering noemt Weijnen (1966:261-3) enkele malen de Limburgse dialectgebieden, zonder dat uit zijn tekst blijkt dat er een aaneengesloten Limburgs (en een
over de Duitse grens aansluitend Rijnlands) mouilleringsgebied is. De problematiek
van de grootte van zo'n gebied wordt eigenlijk alleen maar aangescherpt door het
gegeven dat niet alle taalfeiten van dit moment bekend zijn. De neiging om histori" Daardoor verdwijnt natuurlijk het zicht op het verschijnsel als geheel.
16
Dat blijkt uit werken als Heeroma 1959, Leenen 1953, Verstegen 1953, Weijnen 1964.
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sehe verklaringen te geven heeft tot gevolg gehad dat er genoegen werd genomen met
een gedeeltelijke feitenverzameling: de grenzen ervan werden bepaald door de reikwijdte van de voorgenomen verklaring. Dat heeft tot gevolg dat er heden ten dage
geen volledig overzicht over de mouilleringsverschijnselen bestaat.
Van Ginneken (1934:185-200) geeft de consonant-mouilleringsgebieden binnen
het Nederlands taalgebied. Als vierde gebied noemt hij: '...het groóte stuk van Bree
en Helden over Grathem, Roermond tot aan Beek bij Maastricht' (192). Heel erg
duidelijk is zijn begrenzing trouwens ook niet. Met 'Bree' zal hij wel Maasbree (in
het plaatselijk dialect uitgesproken als 'Bree') in Nederlands- Limburg bedoelen.
Daarmee zou de noordelijke grens naar onze waarneming wel redelijk gegeven zijn,
maar de oostelijke en westelijke grens is wel heel erg vaag. Trouwens: het is niet
uitgesloten dat hij met 'Bree' toch het Belgisch-Limburgse Bree bedoelt. Keymeulen
1993:122 spreekt van een een mouilleringskern die zich '... ongeveer uitstrekt tussen
Roermond (L329), Maasmechelen (Q9) en Bree (L360).' Maasbree komt in Schrijnen 1920:31 voor als 102. Als 'Bree' het Belgisch-Limburgse Bree moet zijn, blijft er
een heel stuk van het mouilleringsgebied in Nederlands-Limburg onbenoemd.
De vraag die dus voorlopig onbeantwoord blijft, is: 'Waar loopt de westelijke, de
oostelijke en de zuidelijke grens van de mouillering?' Voor wat betreft de oostelijke
grens mag worden aangetekend dat het verschijnsel de Nederlands-Duitse grens
zeker passeert: de dialecten van de Duitse Selfkant, ten westen van Gangelt, (vlak bij
Sittard) worden in het Rijnland juist gestereotypeerd met mouilleringsverschijnselen.
Het is verbazend dat Van Ginneken-Frings 1919:174 daarover gaat; zou Van
Ginneken dat in 1934 vergeten zijn? De behandeling uit 1919 gebeurt onder het
hoofd 'Mouillierung, Gutturalisierung, Palatalisierung' (171-175). In de tekst wordt
het verschijnsel behandeld als 'die Palatalisierung von -nt, -nt- und -nd.' (174) Als
aansluitend gebied wordt 'die Gangeltcr Ecke' genoemd, waarmee wel bedoeld zal
zijn het Duitse gebied dat net ten noorden ligt van de lijn Sittard-Schinveld. De
begrenzing in Limburg is hier ook weer niet erg nauwkeurig. De tekst, die klaarblijkelijk van Frings komt, vermeldt dat de verschijnselen gelden '... für die Gangeltcr
Ecke und für die anschliessende holländische Ortschaften zwischen der Reichsgrenze
und Roermond - darunter Posterholt (...) -... Auf Grund von Angaben und Schreibungen bei Gewährsmännern verfolge ich die Erscheinung längs der Grenze zudem
in Sittard (...): elendj ' Ï\end', verstand/"Versand', gezoenigj'gesündigt', enj:'Hände',
gefoenje 'gefunden', freunj, 'Freunde', kindj 'Kind' in dem Text vom 'Verlorenen
Sohn'...' De auteur blijkt zijn begrenzing voornamelijk op de teksten van de parabel
van de Verloren Zoon te laten steunen; dat brengt hem ertoe om mouilleringen in
Weert te plaatsen die daar naar ons idee niet thuishoren. De Weerter tekst stamt uit
Mone 1836 (kolom 458-459 in dat wetk). Tussen 1836 en 1992 kan er natuurlijk
veel met het Weerts gebeurd zijn, maar wij houden het op misleidende Orthografie
van de Weerter vertaler van de parabel.
Frings 1913:87-88, waarnaar in 1919 verwezen wordt, geeft al het een en ander
over mouillering. Over het Limburgse gebied zegt hij: 'Als sicheres Resultat führe ich
nur an: Vlodrop hat jedenfalls noch nt, Melick, Odilienberg, Herkenbosch, Poster-
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holt, Echt unterscheiden sich jedoch in nichts von meinem Palatalisierungsgebiet.'
Welter 1933 geeft geen enkel voorbeeld van mouillering, zodat we mogen aannemen
dat het verschijnsel niet komt tot de Nederlands-Belgische staatsgrens in ZuidLimburg.
De nauwkeurige grenzen van het mouilleringsgebied zijn onderzocht in Passage
1953. Dat werk17, een niet gedateerde en onuitgegeven doctoraalscriptie van de
Nijmeegse universiteit, is slecht toegankelijk: er bestaat maar een openbaar exemplaar van: dat van de Nijmeegse Universiteitsbibliotheek." Juist vanwege de slechte
toegankelijkheid, maar ook omdat het verschijnsel van de mouillering trekken heeft
van een primair dialectkenmerk, wordt dit werk hier wat uitvoeriger aan de orde
gesteld.
3. EXCURSIE: PASSAGES INZICHTEN OMTRENT MOUILLERING

Het werk van Passage heeft tot doel '... 'n onderzoek in te stellen naar 't verloop der
mouilleringsisoglossen.' (Passage 1953:11:1). Het omvat drie delen:
I.

Materiaal;

II. Tekst;
III. Kaarten.
Voor een kleine veertig woorden geeft de auteur eventuele gevallen van mouillering
in de Limburgse plaatsen die liggen tussen ten noorden: Meijel- Sevenum-Tegelen,
en ten zuiden: Geulle-Schimmert-Hulsberg-Klimmen-Heerlerheide-Nicuwenhagen
(met nog zuidelijker gegevens uit Vilt).
Passage geeft geen duidelijke categorieën aan waarbinnen hij de onderzochte
woorden plaatst. Op blz. 11:8 noemt hij en passant verschijnselen die wel bedoeld
kunnen zijn als categorieën:
1. vormen van 'de 3de pers. sing, der werkwoorden', daarbij doelt hij klaarblijkelijk
op de o.t.t.-vormen;
2. 'de participia pracs.': de tegenwoordig-deelwoordvormen;
3. 'comparatieven': vergrotende trappen van bn's;
4. 'de voltooide deelwoorden der zwakke werkwoorden';
5. 'de 3de pers. sing van de verleden tijd';
6. zn's met mouillering. Voor deze zesde categorie gebruikt hij alleen een voorbeeld
'werreltj', en geen abstracte aanduiding.
Een definitie van het begrip 'mouillering' wordt in het werk niet gegeven. Wel
onderkent de auteur twee soorten van mouillering: op p. 11:84, bij de samenvatting
van zijn resultaten, formuleert hij beide soorten duidelijk: 'mouillering van -nd-,
-nd-, ld- en -lt-verbindingen', waarbij hij met de tweede - nd-groep klaarblijkelijk

17

De datering van het werk in 1953 is ons mondeling meegedeeld door de auteur zelf.
" dat wij konden vinden na aanwijzing van dr. H. Crompvoets.
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-иг- zal bedoelen, en mouillering 'die, welke ¡n conjugatie en woordvorming kon
ontstaan wanneer de uitgang oudtijds 'n -i- (of-j-) had'.
De voornaamste verdienste van Passage is wel dat hij, ondanks bezwaren die er
vanuit de hedendaagse taalwetenschap tegen zijn werkwijze kunnen worden ingebracht", een kaartbeeld heeft gegeven van het mouillcringsgebied in Limburg. Zijn
kaart 38 laat zien dat alle Limburgse plaatsen tussen noordelijk Meijel*-Panningen*Helden*-Baarlo-Belfeld en zuidelijk Geulle*-Beek- Spaubeek-Nuth'-Vaasrade*Amstenrade*-Heerlerheide-Nieuwenhagen tot het mouilleringsgebied horen. De hier
met * aangeduide plaatsen horen tot het overgangsgebied, de andere hier genoemde
plaatsen horen er niet toe. De tussen de 'grenzen' liggende plaatsen Vlodrop en
Posterholt horen beide tot het overgangsgebied.
Montfort ligt midden in het mouilleringsgebied. Op zich is dat een geruststellend
idee: er zou geen onderzoek meer nodig zijn naar het systeem van mouillering van
rond 1950. Maar op p. 111:2 blijkt het materiaal van Montfort problemen op te
leveren: 'Werkelijk onbetrouwbaar zijn L287 Heistcrstraat en L387 Montfort. Voor
de laatste plaats levert dat geen bijzondere moeilijkheden, de werkelijkheid is vrij
gemakkelijk te reconstrueren ...' De reconstructie die Passage bij de verschillende
woorden geeft, komt ons vaak wat on-Montforts over. Wij houden het er voorlopig
op dat het dorp inderdaad in het echte mouilleringsgebied ligt, maar toch andere
nuances vertoont dan Passage 1953 aangeeft.
4.

MOUILLERING IN HET MoNTFORTS

In § 199 (p. 88) onderscheidt Frings twee onderzoeksgevallen: η + dentaal oorspron
kelijk auslautend, bv. ki=ndjtn η + dentaal oorspronkelijk inlautend, bv. ki=njer. In
§ 201 (89) noemt hij de participia 'gekannt' en 'verbrannt' als aparte gevallen,
vanwege hun andere historische herkomst.
De kwestie van de verbreiding van mouillering is betrekkelijk onduidelijk, de
gevallen waarin die voorkomt ook. In het algemeen wordt er in de literatuur gespro
ken over de eindklanken -nt, -nd, en de intervocalische -nt-. Maar er zijn, buiten de
gevallen die Frings noemt, meer gevallen waarin mouillering voorkomt.
Voor een separate Limburgse plaatselijke variant kennen wij geen overzicht dat
geldt voor het hele locale systeem. Hier wordt een dergelijk overzicht gegeven voor
het Montforts in Bijlage 4 op p. 253. Uitgangspunt is het ideale taalgebruik van onze
oudste generatie: het referentie-Montforts. Dit systeem is in Montfort bijna zonder
uitzonderingsgevallen gebruikt tot ± 25 jaar geleden.
In de eerste kolommenrceks van dat overzicht in Bijlage 4 staat een nummering
van de gevallen: die zullen wij verder in deze tekst gebruiken. De door ons gehan19

Hij werkt met een informant per onderzochte plaats en geeft verder geen bijzonderheden
over informantenkcuze; hij werkt met schriftelijk vergaard materiaal op een terrein dat
geoefende scholing vraagt van degenen die fonetisch moeten weergeven. Al deze kritiek
punten bctrefFen werkwijzen die in 1953 gebruikelijk waren.
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teerde indeling is er een naar woordsoort en morfonologische bouw. Eerste criterium
is: het vóórkomen van de mouillcring in het grondmorfeem of in een affix (meestal
een achtervoegsel); tweede criterium is: de woordsoort; als derde wordt er gelet op de
bouw van het woord (meestal: het consonantcluster) en eventueel op de aard het
affix.
5. SCHEMA VAN ALLE MOUILLERINGSGEVALLF.N IN HET MoNTFORTS

In het Montforts komen de mouilleringsgevallen voor zoals ze gegeven zijn in Bijlage
4, p. 253. Het daar gebruikte schema geeft twee hoofdcategorieën:
1. ongelede woorden met mouillcring;
2. gelede woorden met mouillering; binnen deze categorie worden de gevallen gegeven per woordsoort.
Hier moet er nog op gewezen worden dat er een aantal basismorfemen (woorden)
zijn met mouillering middenin: deze houden die mouillering overal. Voorbeelden:
aitjao'r
a-ntjwao-rt
pi'njel
htrnjele
ró*njel¿Tm
taa=njel
twi=ntjtg
wnjere
wirnjele
wie=dvfljig
zo'njig

'altaar'
'antwoord'
'reep stof/elastiek waarmee je iets vastbindt'
'handelen'
'rondom'
'boosaardige oude vrouw'
'rwintig'
'een middagdutje houden'
'wandelen'
'van veraf
'zondag'

Deze en vergelijkbare woorden sluiten aan bij het bovengenoemde tweede onderzoeksgeval van Frings (1913:89).
b. onderzoeksgegevens
1. INLEIDING

Uit het materiaal zijn heel wat potentiële en ook feitelijke gevallen van mouillering te
halen. De verhouding 'potentieel geval' - 'gerealiseerd geval' geeft aan dat het hierboven gegeven systeem van mouillering in het Montforts overal aan het veranderen is.
Op enkele gevallen na is dat steeds in de richting van het verdwijnen ervan. Niet in
alle grammaticale gevallen is de verandering even sterk. Dat zal uit het onderstaande
blijken.
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2.

ONDERZOEKSGEGEVENS

a. algemeen beeld
Een overzicht waarin alle gevallen van mouillering uit het schema van Bijlage 4 in
verwerkt zijn, geeft aan, dat er geen dramatisch sterke variatie is tussen de drie
generaties.
Scores III. 11.B.2: alle mouilleringsgcvallen (alle gevallen, in procenten)

oudsten
middciscen
jongsten

aantal wel

aantal niet

2091
1798
1154

287
469
527

%wel
88
79
69

% niet
12
21
31

Diagram III. 11.1: alle mouilleringsgcvallen in 3 generaties, in procenten
100

niet gerealiseerd
gerealiseerd

idstc

middelsten

jongsten

Per generatie verdwijnt ongeveet 10% van alle mouillering. Het tempo van verlies is
bij de middelsten ongeveer even groot als weer bij de jongsten. In dit tempo kan een
complete verandering nog wel vijf generaties duren.
Toch is dat niet het juiste beeld. In Bijlage 4 worden de gevallen van mouillering
verdeeld in twee categorieën (zoals hierboven al vermeld):
1. de mouillering in grondwoorden alsge=ldj, wâ'njer'geïd, wonder';
2. de mouillering in morfologische gevallen als brè'dje, ¡rngdje 'breedte, lengte'.
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Vanuit deze tweedeling is het beeld van de langzaam verdwijnende mouillering
enigszins anders, getuige het volgende overzicht:
Twee mouilleringsgroepen vergeleken, in 3 generaties
groep 2

groep 1

wel

niet

wel
generatie
oudsten
middelsten
jongsten
totaal

niet

totaal

totaal
aant

%

aan t

634
680
447

542
533
340

85%
78%
76%

92
147
107

1761

1415

80%

346

aant

%

aant

%

15% 1744 1549
22% 1587 1269
24% 1234 814

89%
80%
66%

195
318
420

11%
20%
34%

20% 4565 3632

80%

933

20%

%

Voor groep 1 is er een verlies van 15, 22 en 24% in drie generaties, bij groep 2 is er
een verlies van resp. 11, 20 en 34% ook in drie generaties.
Bij groep 2 wordt de mouillering dus aanmerkelijk sneller achterwege gelaten,
vooral bij de jongsten. Een gedetailleerder beeld geeft het overzicht in zes informantengroepen. Vooral de kolommen in percentages onder niet zijn instructief*
Twee mouilleringsgroepen vergeleken, in 6 populatiegrocpen
mouilleringsgroep 2

mouilleringsgroep 1
niet

wel
populatiegroep
om
ov
mm
mv
jm
totaal

wel

totaal

niet

totaal
aant

%

414
220
335
345
169
278

362
180
251
282
118
222

87%
82%
75%
82%
70%
80%

1761

1415

80%

aan t

%

aant

%

901
648
689
580
217
597

88%
90%
79%
81%
61%
68%

125 12%
70 10%
179 21%
139 19%
139 39%
281 32%

20% 4565 3632

80%

933

52 13% 1026
40 18% 718
84 25% 868
63 18% 719
51 30% 356
56 20% 878
346

aant

%

20%

In het volgende diagram is te zien
1. hoe de minscores voor groep 1 lager liggen dan die voor groep 2;
2. hoe de toename in beide groepen is: die is in groep 2 veel groter, namelijk:
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groep 1

van oudsten naar middclsren:
van middclsten naar jongstcn:

7% minder realisatie
2% minder realisatie

groep 2

van oudsten naar middclsten:
van middclsten naar jongstcn:

9% minder realisatie
14% minder realisatie

Diagram III.11.2: Minscorcs:
groep 1: in grondwoorden; groep 2: in morfologische gevallen

middelsten

H

groep 1

|

I groeP 2

jongsten

In het nu volgende commentaar 7ullen enkele excursies voorkomen naar aparte
mouilleringsgevallen. Voor een overzicht van alle scores verwijzen wij naar Bijlage 4.
Daar ¡s te zien dat de grootste categorieën zijn:
-

geval 1 b2, type ha=ndj 'hand', met 669 scores;
geval 2bla2, type hae= vaertj, gee=r varrtj 'hij veert, jullie veren', met 654
scores;
geval 2b2a, type ich ptrkdje 'ik pakte', met 1152 scores;
geval 2b3b type gestewndj 'gesteund', met 680 scores.

b. mouillering in ongelede woorden
Opvallend bij groep 1 ¡s, dat de oudsten in relatief veel gevallen niet mouilleren: in
15% van alle gevallen. In absolute aantallen: in 92 van de 542 gevallen wordt de
mouillering niet uitgevoerd. De groep met de meeste (669) mouilleringsgevallen
(geval lb2, type ha=ndj 'hand') blijkt weinig variatie op te leveren. In 11 gevallen
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(1.6%) blijft ze achterwege. Daar zit de variatie dus niet. Ze zit in geval la3, type
noeertj 'nooit'. In 57 van de 59 gevallen mouilleren de oudsten daar niet. Het gaat
om woorden als noetrtj, oea'tj 'nooit, ooit'. Deze blijken bij de oudsten bijna hele
maal zonder mouillering voor te komen. Er zijn enkele varianten: noetrt, noewts en
oecpt, oeccts. Klaarblijkelijk is de mouillering opgetreden in de groep van de middels
ten: 95x met en 40x zonder mouillering. De oudsten hebben twee keer een
gemouilleerde vorm: twee gevallen van regressieve taalverwerving.
Met geval Ia3 is 9 % van alle variatie bij de oudsten verklaard. Buiten dit geval is
er dan nog 6% over. We laten ons niet door dat lage percentage leiden in absolute
zin, maar toch stellen we dan (als ІаЭ niet meetelt) vast dat er een geleidelijker
afname van mouillering is. Die mouillering bij de oudsten betreft vervolgens vooral
geval lc2: de [JJ, in Vcldekespelling -Ij-, in femie^lje'familie'. Bij nogal wat oudsten
komt de vorm femie=le voor. Bij geval lc2 komt vaak herrnnere voor in plaats van
het oudere en gemouilleerde herrnjere 'herinneren'.
Bij de middelsten is er een toename voor geval lbl, type str=ltj 'stelt, loopstelt'
Het betreft meestal het woord bie=veu=rbee*=ld 'bijvoorbeeld' in plaats van het
gemouilleerde bte=veu=rbee=ldj. Ook bij de jongsten is dat het meest voorkomende
nict-gemouilleerde woord.
с

mouillering in morfologische gevallen

1. twee probleemgevallen vooraf
Twee probleemgevallen moeten vooraf behandeld worden. Hun plaats in het
mouilleringsschema voor het Montforts is onzekerder dan blijkt uit Bijlage 4:
a. de o.t.t.-gevallen ev. van de zg. athematische werkwoorden;
b. de o.t.t-vormen met stam op -r.
a. de o.t.t.-gevallen 3c ps. ev. van de zg. athematische werkwoorden
1. verschijnselen
Bakkes 1981 a: 138 geeft een karakteristiek: ' 'ne Goje Mofertergeit en steit. mer witj en
kalt) 'Een goede Montfortenaar gaat en staat, maar weet en praat'.
Met die zin gaven wij toen aan dat er in Montfort gezegd zou worden
hae= gtF=t
hae= steigt
hae= witj
hae*> k/rltj

'hij gaat' (geen mouillering)
'hij staat' (idem), naast:
'hij weet' (wel mouillering)
'hij praat' (idem).

Er zijn meer o.t.t.-gevallen die in de regel niet gemouilleerd worden:
hae=> dui=*t
hae= geht
htte= haft
hae=> sterft
hae= zaet
hae= zuu=t
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'hij doet'
'hij gaat'
'hij heeft'
'hij staat'
'hij zegt'
'hij ziet'
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en alle morfologische vormen van deze werkwoorden (bv.: veu=rdoo=n, doo^rgao^n,
vewrzè'gke'voordoen, doorgaan, voorzeggen'): ze horen historisch tot de athematische
werkwoorden.
Al deze werkwoordsvormen zijn frequent: ze zijn medebepalend voor de vraag of
een dialect sterk of minder sterk gemouilleerd is.
2. onderzoeksgegevens
Hoe is nu de feitelijkheid? Komen deze vormen wel of niet gemouilleerd voor?
Hier volgt een overzicht.
Scores mouillering 3e ps ev ott bij zes werkwoordsvormen
Aantallen + wel gemouilleerd - niet gemouilleerd
gen.

dui=t

gei=t

steigt

haft

zaft

zuwt

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

•

ou
mi
j°

5
0
6

3
14
22

3
3
1

31
69
69

7
2
4

281
137
90

14
3
4

37
17
11

14
3
0

159
122
54

3
0
2

0
3
3

om
ov
mm
mv
jm

4
I
0
0
2
4

0
3
8
6
9
13

1
2
3
0
0
1

22
9
42
27
27
42

4
3
2
0
3
l

165
116
80
57
23
67

10
4
3
0
2
2

22
15
И
6
7
4

10
4
3
0
0
0

122
37
85
37
25
29

1
2
0
0
0
2

0
0
2
1
1
2

tot.

11

39

7

169

13

508

21

65

17

335

5

6

2% 98% 24% 76%

5%

-

+

%%

22% 78% 4% 96%
+
dui=t

-

+

-

gei=t

+
haft

-

+
steigt

95% 45% 55%

zart

-

+

-

zuwt

Probleem bij deze berekeningen is, dat er bij dui=t en zuu~t met Ideine absolute
waarden gerekend moet worden: een voorkomend geval beïnvloedt de verhouding
dan sterk. De gevallen van gei~t, hart, steinten zar f zijn in voldoende mate vertegenwoordigd: ze geven een goed beeld.
3. commentaar
Uit deze gegevens blijkt dat het verschijnsel van de mouillering in deze zes vormen
licht afneemt. Een tweede conclusie die getrokken mag worden, is dat deze zes
vormen in het oudere Montforts ook in zekere mate gemouilleerd waren: de varian-
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ten zullen wel naast elkaar voorgekomen zijn. De boven aangehaalde karakteristiek
uit Bakkes 198la: 139 is te grof. Men kan van de andere kant niet stellen dat de
vormen altijd gemouilleerd worden, maar ze komen wel voor in die toestand. Het is
aannemelijk dat de oudsten meer mouilleren dan de jongsten.
b. de 3e ps ev. o.t.t. van werkwoorden met stam op -r

1. inleiding
Tot voor kort hadden wij het idee dat de 3e ps. ev. ott. van werkwoorden met stam
op klinker + r niet gemouilleerd werd. -rt op woordeinde beschouwden wij als goed
Montrons. Dus:
dac= hucrt dich neet,
dar= hucrtj dich neet,
det is gebeu=rd
det is gebcwrdj.

'die hoort je niet' en niet:
en ook:
'dat is gebeurd' en niet:

Uit dit laatste voorbeeld blijkt dat het al dan niet gemouilleerd zijn ook problema
tisch is bij het voltooid deelwootd.
Uit een onderzoekje, allereerst naar de ott-vormen, blijkt, dat de opvatting dat
dergelijke vormen ongemouilleerd zijn in wat wij hier referentie-Montforts noemen
ofte simpel is, of dat er regressieve taalverwerving is bij de oudste generatie.
Er zijn niet al te veel gegevens: de woordvormen waarin de verschijnselen voorko
men, zijn niet frequent. Ze berusten daarbij voor wat betreft de 3e ps. ott ook nog
grotendeels op de 3e ps. ev. ott. van waerr. de varianten wue*rt(j)en wurt(j).
2. onderzoeksmateriaal
[rt] of [rt] aan woordeinde bij werkwoordsvormen
3e persoon ev ott
tengroepen
OU

mi

i°
om
ov
mm
mv
jm
)v

einde op -rt

einde op -rtj

einde op -rt

einde op -rtj

4
23
13

11%
27%
14%

31
63
77

89%
73%
86%

16
32
24

14%
30%
33%

96
73
49

86%
70%
67%

0
4
18
5
5
8

0%
31%
27%
25%
10%
21%

22
9
48
15
47
30

100%
69%
73%
75%
90%
79%

13
3
15
17
4
20

18%
8%
24%
40%
19%
38%

61
35
48
25
17
32

82%
92%
76%
60%
81%
62%

einde op -rt

einde op -rtj

3e perso эп ev ott
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voltooid deelwoord

einde op -rt

einde op -rtj

voltooid с eelwoord
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3. commentaar

De verschillen in de drie generaties bij de ww-vormen zijn groot en atypisch. De
jongsten mouilleren bijna even veel als de oudsten. De middelsten doen dat aanmerkelijk minder: 16% minder dan de oudsten, 13% minder dan de jongsten.
In de voorlaatste en laatste kolom staan de gevallen van vd's vermeld. De werkwoorden die geteld zijn, zijn niet dezelfde als die bij de 3e ps ev ott: de werkwoorden
waarvan de stam eindigt op op -rt (zoals kaa=rte, porte, storte, starte 'kaarten, de
deuren open laten staan, storten, starten') worden eender behandeld als die met stam
op -r.
Wij hebben de stellige indruk dat de 3e ps ev ott van werkwoorden die eindigen
op -rt (zoals kaa=rte, porte, storte, starti) veel meer gemouilleerd worden dan dezelfde
vormen van werkwoorden op -r (zoals wae=re, va=re, stupre, vere). De plaats waarop
dat onderzocht zou moeten worden is: vóór een woord dat met een klinker begint
(dat is namelijk de ideale plaats voor het optreden van mouillering):
Dae= sUfrtj ó=m ze=ven oe*=re
'Die start om zeven uur'
Dac= kaa^rtj in e*der geva=l mit
'Die kaart in ieder geval mec'
Dae= sto'rtj uch de sirio vo=l
'Die stort jullie silo vol'
Dae= péTrtj a>ltie=d zottr
'Die laat altijd zo de deuren open staan'
Dae= wae'rt ó=m zeeven oe=re weggesjik
'Die wordt om zeven uur weggestuurd'
Dei gebewrt op detzfllefdje mo=me=,nt
'Dat gebeurt op datzelfde moment'
Det huert uTmmer mïé*r es ich
'Zij hoort altijd meer dan ik'
Dae=> vooTrt a'ltie^dsao'ves
'Hij reed altijd 's avonds'
De variatie in deze verschijnselen laat niet veel verwachten als er gewerkt zou moeten
worden met geëliciteerde gevallen: de geringste monitoring zou de 'Nederlandse'
vormen oproepen.
Zoals gezegd zijn de verschillen in de drie generaties wisselend. De scores lijken er
niet op te wijzen dat de mouillering in de werkwoordsvormen minder wordt, alhoewel de middelsten bij de gevallen van 3e persoon onvoltooid tegenwoordige tijd veel
minder mouilleren. Een verklaring daarvoor hebben wij niet. Die hebben wij ook
niet voor het feit dat de jongsten bij de voltooide deelwoorden weer ongemarkeerd
scoren en een geleidelijke vermindering van de mouillering demonstreren.
2. de ovt van de zwakke werkwoorden geval 2b2a, type ich paTkd(j)e 'ik pakte'
De ovt van zwakke werkwoorden wordt in ouder Montforts in alle gevallen behalve
de 2e ps ev gevormd met het achtervoegsel -dje. Differentiatie naar stemhebbendheid
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of stemloosheid van de eindconsonant van de stam, zoals in het Nederlands, is er
niet. Die differentiatie, zoals in het Nederlands, treedt overigens al op in het
Roermonds. In het Montforts zal ze ook wel plaats gaan vinden. In de 2e ps ev komt
er -djes achter de stam. Voorbeelden van die vervoeging:
pakkt 'pakken'
ich ptrkdje
doe= parkdjes
hae ptrkdje
veer pa'kdje
geer pa'kdje
zie pa'kdje

slei=pe 'slepen'
ich slet"pdje
doe slti=pdjes
hae ilei-pdje
veer ilei~pdje
geer slei^pdje
zie slei=pdje

sjaa'tsle 'schaatsen'
ich sjatrtsdje
doe sjturtsdjes
hae sjatrtsdje
veer sjatrtsdje
geer sjaa'tsdje
zie sjaa'tsdje

In dit onderzoek zijn betrokken alle persoonsvormen ovt met de uitgang -d(j)es.
Deze komt bij een aantal sprekers niet gemouilleerd voor; bij anderen zijn alle
vormen gemouilleerd.
Er zijn in totaal 1152 gevallen (18.2% van alle gevallen) waarvan er 203 niet
worden gerealiseerd. Dat is 3% van alle gevallen, en 17.6% van alle 2b2a-gevallen.
De scores liggen als volgt voor geval 2b2a bij drie generaties:
generatie:

totaal

-dje

-dje in %%

-de

-de in %%

oudsten
middclstcn
jongsten

503
468
181

456
382
UI

91%
82%
61%

47
86
70

9%
18%
39%

1152

949

82%

203

18%

totaal

Hierbij valt op dat de minscores bij de jongsten optreden bij meer dan eenderde van
alle gevallen. De tendens is duidelijk: de gemouilleerdc uitgang voor de regelmatige
ovt-uitgang verdwijnt uit het Montforts. De 'plaats' waar die verdwijning het snelste
gaat, is duidelijk uit de scores voor zes groepen.
Scores geval 2b2a in zes groepen:
groep:
om
ov
mm
mv
jm

Jv
totaal

96

totaal

wel

wel %%

niet

niet %%

307
196
244
224
38
143

271
185
201
181
22
89

88%
94%
82%
81%
58%
62%

36
11
43
43
16
54

18%
6%
18%
19%
42%
38%

1152

949

82%

203

18%
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De jonge mannen lijken het verst te zijn in het achterwege laten van de mouillering
in de ovt van regelmatige (zwakke) werkwoorden. De oude mannen lijken deze vorm
al relatief sterk verworven te hebben: regressief.
Hier lijkt een uitsplitsing naar voorkomende gevallen inzicht te kunnen geven in
de manier waarop mouilleringsverlies verloopt.
In het materiaal zijn er gevallen met einde van de stam op
-fof-v:
-ch of-g:

76 (6.6%)
58 (5.0%)
82(7.1%)
184(16.0%)
126(10.9%)
6 (0.5%)
224 (19.4%)
32 (2.8%)
270 (23.4%)
52 (4.5%)
21 (1.8%)
21 (1.8%)
1152 gevallen.

-J:

-k of-gk:
-1:
-m:
-n:
-p of-b:
-r:
-s of-z:
-tof-d:
-w:
totaal:

De meest voorkomende gevallen in een schema met scores laat zien waar de verande
ring vooral plaatsvindt:
Scores in 3 generaties, alle gevallen van mouillering van ovt-vormen, gerangschikt naar
eindconsonant:
eindcons.

к
-1
-η

-г

oudsten

middclstcn

wel

in%

niet

in%

wel

in%

91
50
143
36

98
94
100
62

2
3

2
6

22

38

63
45
59
90

100
98
100
56

jongstcn

niet in%
1

2

72

44

wel

in%

23
21
21
19

82
78
95
39

niet in%
5
6
1
30

18
22
5
61

De gevallen met eind-r vallen op. Bij de middelsten is al meer dan de helft van alle
gevallen zonder mouillering, bij de jongsten is dat al bijna tweederde. Het lijkt erop
dat de -r op het einde van een morfeem eerder door een niet-gemouilleerde groep
wordt gevolgd dan de einden op -k, -I en -n. Deze waarneming is in lijn met die uit
het boven geanalyseerde probleemgeval b: de ott-gevallen van werkwoorden met
stam op -r.
De ovt-vormen van regelmatige (zwakke) werkwoorden worden in het Montforts
steeds minder gemouilleerd. Het lijkt erop dat de uitgang -dje op den duur
ongemouilleerd wordt.

Fonetisch-fonologischevtranderingen

97

3. het vd van het type gestetrndj 'gesteund'
In het Montforts komen een aantal vd's zonder mouillering voor: de vd's die geen
eind-t hebben door verlies daarvan, waarschijnlijk in de loop van de vorige eeuw. De
categorie 'voltooide deelwoorden van regelmatige werkwoorden met stam op dentale
of vroeger dentale (tong-r > keel-r) medeklinker' heeft in referentie- Montforts wel
mouillering.
De scores in drie generaties voor het geval 2b3b zijn:
totaal

wel

in%

níet

in%

oudsten
middelsten
jongsten

301
226
153

212
141
89

70%
62%
58%

89
85
64

30%
38%
42%

totaal

680

442

65%

238

35%

Opvallend is de hoge niet-score bij de oudsten. In het algemeen is er weinig 'voortgang' in de scores te constateren: van 30% naar 38% naar 42%.
De eindconsonanten van het vd verschillen in percentage van gemouilleerd- worden,
in de drie generaties:
Scores in 3 generaties van mouillering van ovt-vormen, gerangschikt naar eindconsonant:
oudsten
eindcons.

wel

-1
-n
-r

60
118
15

middclstcn

in% níet in% wel
98
99
15

I
1
87

2
1
85

55
45
35

jongsten

in% niet in% wel
85
100
32

10
0
75

15
26
68

38
100
24

¡n% niet in%
67
0
35

19

33

45

65

De gevallen op -r vallen zeer ¡n het bijzonder op: ze zijn overwegend niet- gemouilleerd.
Er is zelfs toename van de mouillering bij te constateren: 15%, 32% en 35% weiscores.
Uit deze gegevens voor vd's met stam op -r moet, gecombineerd met de gegevens
uit de voorafgaande paragraaf betreffende ww-stam op -r én het boven behandelde
probleemgeval over de ott-vormen van werkwoorden met stam op -r, geconcludeerd
worden dat de mouillering bij werkwoordsvormen op -r problematisch is. Dat kan
als oorzaak hebben dat wij daar ten onrechte mouillering verwachten, behalve bij de
ott-vormen. Het kan erop wijzen dat de mouillering er bij stam op -r in een vroegere
fase er niet is geweest en daarna (wellicht naar analogie van andere gevallen) is
opgekomen. Misschien dat het niet-realiseren van mouillering begint bij de gevallen
met -r.
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4. overige gevallen
Overige gevallen komen hier enkel terloops aan de orde. De voornaamste reden
daarvoor is, dat er te weinig data zijn om er gefundeerde conclusies over te formule-

a. ze=lvendje '(de)zclfde' en varianten
De betekenis '(de)zelfdc' is op zich een apart geval. Het komt in deze studie aan de
orde onder 2c4: ze~lvendje QV\ varianten. Zr=ívrneíjt Ucbhcn wij altijd beschouwd als
een oude vorm: deze kwam voor (dachten wij) naast ze· liefste Алк niet meer geprodu
ceerd werd in het onderzoek. Tot onze verbazing komt ze=lvend(j)e nog vaak voor
buiten de oudste generatie.
Het plaatsen van zellefd(j)e in een categorie was op zich al problematisch: het zou
ondergebracht moeten worden bij de groep 2c-1, -2 o f - 3 , maar hoort daar niet
vanwege het grondwoord. Zelvend(j)e heeft een vorm die vergelijkbaar is mer die van
de tegenwoordige deelwoorden (2c3), maar die vorm komt ook voor bij enkele
rangtelwoorden (2d). Daarom hebben wij besloten om er een aparte categorie van te
maken. Een andere reden om zelvend(j)e I zelfd(j)e apart te zetten is, dat bij deze
woordbetekenis goed zichtbaar is dat er twee tokens voor bestaan die natuurlijk voor
een deel overeenkomen, maar ook veel verschillen vertonen.
Ze komen als volgt voor:
zelvend(j)(e)
oudsten: 5x
midd:
10x
jongst:
20x
totaal:
35x

zeüefd(j)(e)
oudsten:
7x
midd:
31x
jongst:
13x
4 lx

er is geen spreker met doublet
doublet bij informant 31
doublet bij 33.

Er zou de conclusie uit getrokken kunnen worden dat de vorm die het verst van het
Nederlands afstaat de toekomst heeft, iets wat op zich opmerkelijk genoemd mag
worden. Er zijn 76 gevallen, dat is 1 % van het totaal. De verdeling van de mouilleringsgevallen over drie generaties is als volgt:
Muuillcringsscorcs bij varianten voor '(dc)zclfdc'
j)

mi

OU

wel

niet

wel

niet

wel

niet

9
75%

3
25%

25
81%

6
19%

19
83%

14
17%

b. geval 2d: de bepaalde rangtelwoordcn 2e t/m 19e
Er zijn 149 gevallen, dat is 2.4% van alle gevallen. Daar worden er 95 niet van
gerealiseerd. Dat is 1.5% van alle gevallen, en 63.8% van alle 2d-gcvallen: een zeer
hoge score.
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De verdeling van de scores is als volgt:
oud
midd
ione

25+
22+
7+

8298-

+76%
+43%
+11%

-26%
-57%
-89%

Mouillcring in de rangtelwoorden 'tweede' t/m 'negentiende'
oudsten

totaal

149

25

76%

8

jongsten

middclstcn

24%

22

43%

29

57%

7

11%

58

89%

De verdeling naar einde van het grondwoord laat weer aanmerkelijke verschillen
zien:
grondwoord
grondwoord
grondwoord
grondwoord

op -e: 22 minscores op 44
op -f: 3 minscores op 8
op -n: 12 minscores op 33
op -r: 36 minscores op 38

gevallen:
gevallen:
gevallen:
gevallen:

50%
38%
33%
95%

De plusgevallen van de laatste categorie zitten allebei bij de oudste generatie. Daarna
komen er klaarblijkelijk alleen maar mingevallen voor.
Ongeveer hetzelfde geldt voor grondwoord op -e: bij de jongsten komt maar 1 op
de 19 gevallen voor met mouillering. Weer is het geval op -r het hoogste in minscore.
Bij de zelfstandige naamwoorden die afgeleid zijn van bwbn's met behulp van het
achtervoegsel -dje (geval 2a3, type deepdje 'diepte') beschikken wij over te weinig
data om er een gedegen beschouwing aan te wijden. Er zijn in totaal maar 56 scores.
oudsten

totaal

56

middclstcn

jongsten

tot.

wel

niet

tot.

wel

niet

tot.

wel

niet

28

27

1

17

7

10

11

6

5

De percentages voor de nict-scores hiervoor geven wij met het nodige voorbehoud.
Instructief zijn ze wel:
oudsten:
4%;
middclsten: 41%;
jongsten: 45%.
Opvallend bij de niet-scores is, dat ook het (uiteraard niet gemouilleerde) achtervoegsel
-te uit het Nederlands aanwezig is: in de woorden deepte, drewgteversji^i largte,
hoetrgte, lengte, sterkte (Ъх10) voorouder dee'pdje, druergdjeversji=l, largdje, hurgdje.
Een informante (27) gebruikt deze term drie keer voor 'manschapssterkte': het aantal
militairen dat in een kazerne aanwezig is. De term komt uit haar voornamelijk Nederlands
talige werkkring.
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stcrkdje 'diepte, droogteverschil, leegte, hoogte, sterkte'. Dat -te komt dus voor in 8
gevallen. Aan de andere kant valt op dat voor des=l'àee\, gedeelte' de leenvertaling
gederlt(j)evwee keer voorkomt: een keer met en een keer zonder mouillering.
с conclusies
De mouillering is een complex fonetisch-fonologisch systeem in het Montforts. In
het Nederlands is er geen parallel voor. Dat heeft tot gevolg dat het, als dialectverschijn
sel, onder veranderingsdruk staat. Uit onderzoek van de mouillering als geheel blijkt
die druk inderdaad. Binnen de mouillering als geheel kan er onderscheid gemaakt
worden tussen de mouillering die in het woord zelf zit (en niet het gevolg is van een
morfologische bewerking) enerzijds en de mouillering als resultaat van een morfologi
sche bewerking anderzijds. Het blijkt dat de veranderingen in de mouillering welis
waar optreden in de eerste groep, maar niet in groten getale. Het lijkt erop dat in
deze gevallen 'de regio' en misschien in engere zin 'het Roermonds' er als factor bij
betrokken is. In de tweede groep, die met mouillering ten gevolge van morfologische
bewerking, komt weglating van de mouillering aanmerkelijk meer voor.
Vooral het achtervoegsel -dje blijkt lang niet meer niet meer op alle plaatsen
gcmouillecrd te worden. Daarbij gaat het voornamelijk om -dje in de verledentijdsuitgang van regelmatige zwakke werkwoorden. Ook in de rangtelwoorden twiirdje
'tweede' tot en met ne^getirndje'negenûenae' komt -d(j)e voor: ook daar wordt het
minder gemouilleerd. Ook in zn's die afgeleid worden van een bwbn (geval 2a3. bv.
derpd(j)e, wermd(j)e 'diepte, warmte') gebeurt dit. Dij deze zn's komt trouwens al
vaak de vorm -te uit het Nederlands voor.
Een punt waarin deze studie geen klaarheid heeft gebracht is de invloed van de
eind-rvan grondwoorden (werkwoordsstammen, voltooide deelwoorden met stam
op -τ, hoofdtelwoorden) op die mouillering. Uit de resultaten van deze studie kan
blijken dat er in morfologische gevallen mogelijk een situatie bestaan heeft waarin
morfemen op -r niet gemouilleerd werden, terwijl op de andere daartoe geschikte
plaarsen wel mouillering optrad.
12. Voorlopige conclusies
De fonetisch-fonologische veranderingen zijn de meest voorkomende in verande
rende variëteiten. Inzichtgevend binnen het geheel van scores is telkens het taalgebruik door de jongsten. In het volgende overzicht van de geconstateerde veranderingen wordt speciaal aandacht gegeven aan hun scores. De door ons aangegeven oorzaak wordt ook telkens in het kort vermeld.
De volgende variatie hebben wij geconstateerd:
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1.

De klankgroep /Ir/ (met accent) wordt /Èr/ wordt (ki=rk wordt vervangen door
kè=rk 'kerk'). Bij de jongsten is 100% van alle scores de nieuwe, 'jonge' vorm
(tegenover 9% en 99% bij oudsten en middelsten).21
Oorzaak: het Nederlands ondersteunt -ir- niet, -¿r-wel.
De fonecmgroep /A»w/ wordt vervangen door /o»w/: (ga*w wordt vervangen
door gotiow 'gauw'). Bij de jongsten is 85% van alle scores de nieuwe, 'jonge'
vorm (tegenover 0% bij de oudsten en 40% bij de middelsten).
Oorzaak: het Nedetlands ondersteunt -aw- niet, ou*(w) wel.
Іё=т\эІ wordt vervangen door /е= э/, type rae=nge - rae=ge 'regen'. Bij de jong
sten is 96% van alle scores de nieuwe, 'jonge' vorm (tegenover 1% bij de oudsten
en 4 9 % bij de middelsten).
Oorzaak: het Nederlands ondersteunt -ng- niet, -g- wel: de betreffende woorden
komen door deze verandering in een strakkere een-op-een- verhouding met het
Nederlands.
Sleeptoon in ideale positie verdwijnt uit het Montforts. Prototype hiervan is de
interjectie wo-r 'nietwaar, waar' die helemaal uit het taalgebruik van de jongeren
verdwenen is. Bij de jongsten is 89% van alle scores de nieuwe, 'jonge' vorm
tegenover 3 % bij de oudsten en 54% bij de middelsten).
Oorzaken: a. Het Nederlands ondersteunt geen sleeptoon;
b. de sleeptoon met -э-naslag is voor een deel gestigmatiseerd.
Woorden met anderssoortigc /a/-naldank worden steeds minder frequent. Bij de
middelstcn komt dit verschijnsel 3,6 maal vaker voor dan bij de jongsten, bij de
oudsten 11,3 maal zo vaak.
Oorzaak: het Nedetlands ondersteunt maar enkele van dergelijke gevallen: 'ikke,
datte'.
De hiaatdelgende -n tussen woorden wordt steeds minder frequent. Bij de jong
sten is 7 8 % van alle scores de nieuwe, 'jonge' vorm (tegenover 2 9 % bij de
oudsten en 52% bij de middelstcn).
Oorzaak: in het Nederlands doet zich een parallelle ontwikkeling voor: mogelijk
wordt het Montforts aan het Nederlands gespiegeld.
De oude r-schwund binnen het morfeem wordt teniet gedaan: de -r- (bij jongeren altijd [R]) komt terug. Voorbeeld: wás wordt vervangen door won 'worst'.
Bij de jongsten is 63% van alle scores de nieuwe, 'jonge' vorm (tegenover 17%
bij de oudsten en 33% bij de middelsten).
Oorzaak: het Nederlands ondersteunt de woordvorm met -r-.
De sandhi bij modale partikels komt veel mindet frequent voor. Voorbeeld:
О'ппе wordt vervangen door ou~ch nag hnne 'ook nog een'. Bij de middelsten
komt het 1,5 maal vaker voor dan bij de jongsten, bij de oudsten ook 1,5 maal zo
vaak.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

In de hier volgende uiterst korte samenvattingen van onderzoeksgegevens worden tussen
haakjes telkens in deze volgorde de gegevens vermeld voor oudste en middelste generatie.
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Oorzaken: a. Het mondelinge Nederlands ondersteunt dergelijke sandhi niet.
b. Schriftelijk Nederlands is altijd woordisolcrend en werkt dus ook
niet mee.
9. De sandhi bij vz + lidwoord type oppe 'op de' komt veel minder frequent voor.
Bij de jongsten is 25% van alle scores de nieuwe, 'jonge' vorm (tegenover 1% bij
de oudsten en 12% bij de middelsten).
De oorzaken zijn dezelfde als die bij 08 genoemd zijn.
10. Des ff wordt vervangen door des se, dat vervolgens weer vervangen wordt door det
se 'dat je'; een zelfde ontwikkeling is: waa**s te > waa=s se > waa~t sc'v/M je'. Bij
de jongsten is 86% van alle scores de nieuwe, 'jonge' vorm tegenover 33% bij de
oudsten en 81% bij de middelsten.
Oorzaken: a. de reductievorm van doe= wordt van te tot se 'je';
b. de sandhi van det 'dat' wordt door het Nederlands niet ondersteund; het Nederlands kent dergelijke typen sandhi niet.
11. De mouilleriiig in morfologische gevallen wordt veel minder frequent; de
niouillcring in grondwoorden blijft aanwezig. Bij de jongsten is 3 1 % van alle
scores de nieuwe, 'jonge' vorm (tegenover 12% ou en 21% mi).
Oorzaak: ouder Montforts was, in vergelijking met noordelijke en oostelijke
buurdialecten in hoge mate gcmouilleerd. Het wordt nu als die dialecten, met
name als het Roermonds. Dit verschijnsel is een voorbeeld van regionalisering.
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IV
Morfologische variatie

0. Inleiding
Morfologische variatie wordt in het algemeen niet beschouwd als het domein bij
uitstek van variatie en verandering. De fonetiek-fonologie wordt, zoals opgemerkt
aan het begin van hoofdstuk III als zodanig beschouwd. In de historische taalkunde
is de morfologie wel een belangrijk aspect.
Er komt nogal wat morfologische variatie voor in ons materiaal. Een aantal van
deze verschijnselen komt aan de orde. Allereerst gaat het over variatie binnen de
werkwoordsvormen. Vervolgens komt de variatie bij zelfstandige naamwoorden aan
de beurt. Bij die laatste is er variatie te constateren in meervoudsvorming en vorming
van verkleinwoorden. Er is ook verschuiving te merken in de buiging van bijvoeglijke naamwoorden onder bepaalde rectie. Tenslotte is er de vraag of sommige bijwoorden rectieverschijnselen gaan vertonen of niet.
1. Werkwoordsvormen
a. waa=s naast wooTr 'was ' (Ie en 3e ps ev ovt van 'zijn

')

In deze paragraaf staat een onderzoek naar de veranderingen in Ie en 3e persoon
enkelvoud verleden tijd van het onregelmatige werkwoord zee=n 'zijn' centraal. Eerst
worden de verschijnselen gegeven. In het onderzoeksgedeelte komen resultaten naar
voren uit verzameld materiaal van de interviews. Er blijkt vormsamenhang te zijn
met het werkwoord wae=re 'worden'. Ook is er samenhang tussen de veranderingen
bij zee=n en de Ie- en 3e-persoonsvormcn o.v.t. van werkwoorden van andere sterke
klassen. Die wordt ook verder onderzocht.
In het tegenwoordige Montforts zijn er een aantal vormen in gebruik voor de Ie
en 3e ps. enkelvoud van twee werkwoorden, zee=n 'zijn' en wae=re 'worden' die
vanuit het Nederlands beschouwd als erg diffuus zullen overkomen.' Er is waarschijnlijk een toestand geweest waarin de vormen nauwkeurig uit elkaar gehouden werden;
In het Nederlands zijn de vormen voor beide werkwoorden strak gescheiden; in het
oudere Montforts lopen ze gedeeltelijk door elkaar.
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thans is er een toestand waarin de vormen 'door elkaar lopen', terwijl het er naar
uitziet dat er weer een stabiele toestand komt, die dan overigens sterk afwijkt van de
eerste.
De alleroudste toestand die wij kennen van onze grootoudets, en die in spaarzame vormen nog in het materiaal aanwezig blijkt te zijn, is weergegeven in het
volgende overzicht, met de vormen voor zee=n 'zijn' en de (deels dubbcl)vormen van
wae=re 'worden'.
Oude verleden-tijdsvormen zeen 'zijn' en war=re 'worden':

ich
doe=
hae=
ver=r
geer
zir=

zeen

waere

waa=t
wocfrs

woo'rt 1 woo'r
wotrrs
woo'rt 1 woo'r
woo=rte 1 wo~re
woornj
woo-rte 1 wo^re

WtUfi

wo=re
woo'rtj
wo=re

ik
j'j
hij
wij
jullie
zij

zijn

worden

was
was
was
waren
waren
waren

werd
werd
werd
werden
werden
werden

De ich-, bae- en z/<r=-vormen van waere worden dubbel vermeld: de vormen met
-t zijn eerder verdwenen dan de t-loze.
Bij die t-loze vormen is er vormgelijkheid voor zee=n en waere in de 2e ps ev én
in de Ie en 3e ps mv. Na het t-veri ¡es was er de mogelijkheid van analogiewerking
binnen de 'verkeerde' vervoeging. Mogelijk is er dubbelzinnigheid mee samengegaan. Als een spreker zegt: 'Ich woo*r sebLuri en daarmee bedoelt 'Ik werd soldaat'
kan een hoorder er 'Ik was soldaat' uit opmaken, eventueel. Tot misverstanden zal
dat niet leiden. De tijd waarin de spreker zijn verhaal situeert, is voorbij en het maakt
niet veel uit of de hoorder denkt aan een voortdurende toestand of een verandering
van de ene in de andere toestand. Als je soldaat werd, wás je dat ook, even later.
Misschien vanuit die gedeeltelijke misinterpretatie en zeker vanuit vormverstrengeling
is er analogie gaan optreden in de Ie en 3e ps ovt van 'zijn' vanuit de vorm woo*rsvan
de 2e ps ev en woo'rtj van de 2e ps mv. Wws verdween, zij het niet helemaal, ten
gunste van wocr.
De reden waarom de analogiewerking niet doorgezet heeft, zal wellicht liggen in
het Nederlands. Wocr is een vorm die nier analoog is aan het Nederlandse 'was'.
Wao=s is dat wel. Er zijn meer woorden in het Montforts waarin een sleeptonige
klinker enkel maar verkort hoeft te worden om de pendant in het Nederlands op te
leveren:
ήαα=ρ
laa=m

'schap'
'lam'

tjeep
blaa=d

'schip'
'blad'.

Door toekenning van de vorm woirr ляп het werkwoord zeen 'zijn', ontstond er een
leemte voor de ovt-vormen van waere 'worden'. Die is opgevuld met 'regelmatige',
dus zwakke, vormen. Deze manier van opvullen was voorbeeldloos vanuit het Ne
derlands, en leverde een wel zeer onregelmatig werkwoord op:
waere - wafrdje - wafrdje - gewo-re 'worden - werd - werden - geworden'.
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De nieuwe vormen zijn als volgt:
ich
doe=
har**
ver=r
fec=r
Zlf=

zer=n
waa=slwoo'r
WOO'π

waa-i/woo'r
u>o~re
woo'rtj
wo-re

wae=re
wacrdjc
wacrdjei
wae'rdje
wae'rdje
wae'rdje
wae'rdje

zijn
ik

worden
werd
werd
werd
werden
werden
werden

was
was
was
waren
waren
waren

JÜ
hij
WIJ
jullie
7.1)

De vormen waa=s en woo'r zijn tamelijk eenvoudig te isoleren uit protocollen. De
enige complicatie die erbij optreedt, is dat er in de jongste generatie gevallen zijn van
waar 'was' en wa=re 'waren'. Deze vormen met r worden traditioneel als typisch
Roermonds beschouwd, een stereotiep dat niet helemaal met de feiten zal blijken
overeen te komen. Wel zijn het voorbeelden van taalvormen die regionaal steeds
meer voorkomen. De resultaten waren als volgt:
Scores IV. 1 .a: waa=¡s of woo'r ( 1 e/3e ps ovt van zce=n 'zijn')
Variant A: waa=s

Variant B: woo'r

DRIE GENERATIES

oud
midd
jong

Totaal

Var. A

Var. В

1514
804
380

1335
262
53

179
542
327

Var. A in % Var. В in %
88
33
14

12
67
86

.l.a: waa~sl woo'r'in 3 generaties

D

oudsten

Morfologische variatie

middelstcn

woo'r

jongstcn
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De KXM=j-gevallen blijken vooral door de oudsten gebruikt te worden (88% van hun
totale gebruik komt voor rekening van de oudsten); in de middelste generatie wor
den er al overwegend и/оот- огтеп gebruikt (67%). Bij de jongsten zijn er voor
8 6 % wwr-vormen.
Zee=nen wae=re behoren (vanuit hedendaags standpunt) allebei tot de groep der
onregelmatige werkwoorden. De vormen van zee=n worden door taalkundigen als
zeer onregelmatig beschouwd omdat deze bij elkaar zijn gekomen vanuit (historisch
gezien) verschillende wortels. De vormen met de stam wtm=s horen wat klinkerveran
dering betreft tot de reeks die karakteristiek is voor klasse V van de sterke werkwoor
den. In het oudere Montforts heeft klasse V andere klinkers gekregen dan in het
Nederlands of het Duits.
In het Nederlands: gaf
- gaven (korte a - lange aa);
In het Montforts: gaa-f - go~ve (lange aa - lange oo);
In het Duits:
gab
- gaben (lange aa - lange aa).
Er zijn thans gelijkmakingstcndenties te bespeuren in het Montforts. Voor het ontegelmatige zee=n heeft dat tot gevolg dat de klinkers worden tot twee fonemen die alleen
in toon (stoottoon en sleeptoon!) van elkaar te onderscheiden zijn: woerr- wo=reen
dat de s-/-r-wisseling in de stammen verdwijnt: enkelvoudige vormen hebben, ook
bij andere sterke werkwoorden, dezelfde vorm: enkel de hl к merkteken van het
meervoud Ie en 3e ps.
Als gevolg van gelijkmakingstendenties zien we in het Montforts, voor wat betreft
'was - waren', de toestand ontstaan zoals die ook in het Nederlands is, behalve dan
dat de klinkers in beide vatiëteiten van andere kwaliteit zijn:
/o»/ en /o=/ in het Montforts;
/A/ en /a/ in het Nederlands.
In bovenstaand frequentieoverzicht valt op dat het aantal gebruikte vormen bij de
oudsten veel en veel groter is dan bij de twee andere generaties. De reden hiervoor
kan alleen maar zijn dar de oudsten vooral spraken over hun verleden. De middelsten
en jongsten spraken veel meer over toestanden en handelingen van de dag-vanvandaag en gebruikten dus mindet vormen die hun verhalen in het verleden situeren.
De ovt-vormen van zeen zijn overigens maar één middel om het verleden op te
roepen.
De scores van de oudsten beïnvloeden het percentage waa=s- en м/оот- огтеп
voor de totale populatie natuurlijk sterk. Bij proportionele berekening zou dat 4 5 %
wantsen 55% wotrrzijn. Men kan er dus van uitgaan dat men anno 1989 meer
wovr dan waa=s hoorde.
Het percentage K'e»o»r-gevallen neemt per generatie toe. Dat zal betekenen dat
deze ontwikkeling wel door zal zetten. Het enige wat remmend kan werken, is de
bovengenoemde factor dat de analogie met het Nederlands gunstiger is voor waa^s
dan voor woo*r.
De vervanging van klinkerkwaliteit die heeft plaatsgevonden bij waa"s>woorr
heeft ook plaatsgevonden bij de ovt-vormen van andere sterke werkwoorden.
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Het betreft de Ie en 3e ps. enkelvoud o.v.t. van sterke werkwoorden van klasse 4,
waarin oorspronkelijk korte vocaal gevolgd wordt door enkele liquida of nasaal en
dezelfde vormen van klasse 5, waarin oorspronkelijk korte vocaal gevolgd wordt door
enkele consonant die niet liquida of nasaal is. De werkwoorden waarin het verschijn
sel kan optreden, zijn:
ae^te
bevae=U
brae^ke
gae=ve
gtnae=ze
kfrmme
lae=ze
li"gke
mae=te

eten
bevelen'
breken'
geven'
genezen
komen'
lezen'
liggen'
meten'

nemen
spreken'
steken'
stelen'
vergeten
vreten'
zien
zitten'

nwmme
sprar=ke
itae*=ke
stae=le
vergante
vrae=te
zeen
zitte

en afleidingen van deze werkwoorden. De scores bij deze verschijnselen zijn:
Scores IV.l.a.4: aa of oo in ovt-vormen sterke wwdn kl. IVen V
Variant Λ: aa-vorm

Variant B: oo-vorm

DRIE GENERATIES

Totaal

Var. A

Var. В

423
232
116

301
21
25

122
211
91

oud
midd
jong

Var. A in %
71
9
22

Var. В in %
29
91
78

De oudsten gebruiken weer over het algemeen лл- отеп: 7 1 % van al hun vormen.
De middelsten doen dat nog maar in 9%, en de jongsten laten weer een stijging zien
naar 22% van al hun vormen. Van hun totaal van 116 zijn er 25 (22%) met aa. Die
blijken alle 25 voor de vorm kwaa=m 'kwam' te zijn. Dat geldt ook voor de middel
ste generatie. Uit bovenstaande gegevens is op te maken dat de лг-vormen in de ovt
van de wwdn uit de klassen IV en V buiten k(w)aa=m verdwenen zijn.2
Hoe komt het dat de vormen van de andere werkwoorden allemaal oo-vormen
zijn en er bij 'kwam' nog behoorlijk wat ¿м-vormen blijven? Misschien moet er aan
de invloed van het Nederlands gedacht worden. De vorm 'kwam is frequent: ze staat
op de 352e plaats in de lijst van De Jong 1979:117. 'Was staat daar overigens nog

In de Nederlandse dorpen op de westelijke Maasoever net ten noorden van de grens met
België (Wesscm, Thorn, Nccritter, Hunscl, Stramproy) zijn de aa-vormen nog de meest
voorkomende. Voor Maaseik (B.) geldt dat alleen maar voor vormen van zijn, blijkens de
lijsten met vormen van sterke werkwoorden in Booncn-Van Wijck 1992:61-4.
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hoger: op plaats 44. Dankzij die grotere frequentie wordt waa=s misschien vaak
gebruikt door de jongeren. De minder frequente werkwoordsvormen hebben bij de
middelsten en jongeren allemaal oo. Mogelijk is er dus een verband met frequentie.
Een tweede gegeven is, dat de <M-vormen bij de middclsten maar bij vier van de
tien informanten voorkomen. Bij de jongsten zijn het er ook vier. 18 van de 25
gevallen worden door twee informanten gescoord. De andere middelste en jongste
informanten laten alleen maar oo-vormen horen. Het verschijnsel van de Aï-vormen
is dus niet meer zo algemeen als de getallen zouden kunnen doen vermoeden. Een
ontwikkeling die hier veel op lijkt, is die in de ott ev van то—ge 'mogen', waarin
maa~g geleidelijk plaats maakt voor moo'g.
Uit taalkundige studies over Limburgse dialecten is weinig op te maken over
verandering in vormen van zer=n. Simons 1889:53 geeft voor het Roermonds merk
waardige dubbel- en driedubbclvormen naast een 'enkelvorm' bij vee=r.
ich waar I woor I waas
doe waan I woon
hae waar I woor
veer ware
en na die laatste vorm zet hij jammer genoeg: 'enz.' Opvallend is het ontbreken van
hae waas. Kats 1939:108 geeft geen enkele dubbelvorm:
ieh waar
doe waars
hae waar
veer waare
geer waart
zie waare.
Schmitz 1976 geeft precies dezelfde vormen als Kats, ook in dezelfde spelling (met
dubbel klinkerteken). Dubbelvormen geeft hij niet.
In hedendaags Roermonds nemen wij nog steeds de toestand waar die Simons
beschrijft. Bij ouderen horen wij vaak ich/hae= waa~s 'ik/hij was', bij kinderen vaak
ichlhae=> wotrr. Waa'r lijkt een gestigmatiseerde vorm. Beenen 1972:63 geeft de
vormen voor het dialect van Herten:
ich waas
doe woors
hae waas
veer umore
geer woortj
zie woore
Hij geeft geen dubbelvormen en vermeldt het bestaan ervan ook niet. Geurts 1988
geeft in zijn woordenboek maar weinig informatie over het Echts. Hij vermeldt bij
zeen. 'ich bon, doe bös, is zeentj; woor, gewaes.' Klaarblijkelijk bedoelt hij dat er geen
klinkerwisseling in de ovt-vormen is. Wij nemen inderdaad waar:
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ich wooT
dor= woo'π
hae= woo'r
wee=r wa=re
gee^r wocrrtj
zie= wo^re
Bij sprekers uit Echt is de verandering mogelijk uitgekristalliseerd.
Uit bovenstaande gegevens mag afgeleid worden dat er veranderingen aan de
gang zijn met betrekking tot de o.v.t.-vormen van zee=n. Simons zorgt ervoor dat we
weten hoe lang die dubbelvormen al in de regio te horen zijn: al meer dan honderd
jaar!
Samenvattend kunnen we stellen: onregelmatige werkwoorden die van oudsher
aa hebben in de ovt ev en oo in de ovt mv, krijgen 00-Ausgleich in de ovt ev. Waa=s
'was' komt minder voor ten gunste van woorr. Toch komen wwsen
kwaa=m nog
relatief vaak voor. Mogelijk is dat invloed van het Nederlands. Wae^re 'worden'
heeft bij de middelsten en jongsten geen ovt-vormen meer die interfereren met de
ovt-vormen van zee=n. Er is een nieuwe ovt-vorm voor wae=regekomen: een zwakke.
Uit het werk van Simons uit 1889 weten we dat er in het Roermonds van toen al
dubbel- en driedubbelvormen waren voor de ovt van zee=n.
b. vormverstrcngelingkrnne en ko'nne 'kennen'en 'kunnen'
In het Montforts beginnen de persoonsvormen van de werkwoorden krnne en
kó'nne άοοχ elkaar te lopen. Het is een proces dat ± 1940 begonnen is. In oudere
teksten hebben wij geen verstrengeling geconstateerd. Voor dit onderzoek betekent
dat, dat er in de middelste generatie duidelijke wijzigingen constateerbaar moeten
zijn. Hier volgt eerst een overzicht van de vormen die in het onderzoek verschijnen,
daarna een overzicht van de verdeling van de vormen over de generaties. Er zullen
parallellen worden getrokken met de westelijke Nederlandse volkstaal, waarin een
zelfde ontwikkeling moet hebben plaatsgevonden. Aangezien het door elkaar gera
ken van de vormen voor kennen en kunnen gesproken taal bleef, zijn er in taalkun
dige literatuur weinig gegevens te vinden over die ontwikkeling.
In het oudste ons bekende Montforts werden krnne en ko'nne onderscheiden op
de manier waarop dat in Standaard-Nederlands nu nog gebruikelijk is. Krnne 'ken
nen' betekent: "kennis hebben van/aan", het is een ovcrgankelijk werkwoord.
Kfrnne 'kunnen' betekent: "in staat zijn tot", het is een onovergankelijk werk
woord; het komt meestal voor als een modaal (hulp)werkwoord.
Hier volgen de in gebruik zijnde Montforter vormen voor de separate werkwoor
den.
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Schema IV.l.bl: vormen van

ki'wie'kennen'

Schema IV. 1 .b2: vormen van kó'nne 'kunnen'
persoon

Ott

ovt

vd

ich

ka=n
kó'ns
ka<=n
kó^nne
kó'ntj
kó'ntj

kós
kós
kós

gekós

doe^
hae=>
vee^r
gee^r
zie=

koste

kós
koste

In het vervolg van dit hoofdstuk wordt het gebruik van deze vormen nagegaan. Is het
gebruik zó dat krnneen kó'nneuu elkaar gehouden worden, dan wordt dat als 'oud'
aangemerkt. Worden de vormen van het ene werkwoord gebruikt voor het andere,
dan wordt dit als 'jong' benoemd.
D e 'oude' vormen van beide werkwoorden zijn gemakkelijk uit elkaar te houden.
Er is weliswaar overlap, maar dan telkens binnen een werkwoord. Vandaar dat het
goed constateerbaar is als er vormovergang van het ene naar het andere werkwoord
is. Er zijn twee typen overgangen:
a. de oudere en nieuwere variant in de ovt van krnne 'kennen': daar zijn telkens
andere morfemen in het geding, maar krnneen kó'nne blijven onderscheiden;
b. de varianten waarbij de morfemen die vroeger hoorden bij het ene werkwoord
gebruikt worden voor gevallen waarin traditioneel het andere werkwoord werd
gebruikt.
In het onderzoeksmateriaal komen 1407 duidelijk traceerbare gevallen van
kó'nne-gebruik voor.
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Schema І .1.Ы: het onderscheiden van kenne en качіпе
Variant 1: kenne ko"nne onderscheiden

Variant 2:... niet onderscheiden

Gehele populatie
populatie:

totaal aantal

var. 1 aantal

var. 2 aantal

tot. pop.

1407

845

562

generatie:

totaal aantal

oudsten
middelsten
jongsten

527
436
444

var. 1 aantal var. 2 aantal
510
196
139

17
240
305

1.1: in %
60
3.1: in %
97
45
31

1.2: in %
40
3.2: in %
3
55
69

Er is een grote stijging van het aantal 'jonge'-gevallen te constateren. De 17 'jonge'gevallen bij de oudsten komen bij vier personen voor, namelijk
bij
bij
bij
bij

informant
informant
informant
informant

20: 9
16: 4
15: 2
12: 2

gevallen,
gevallen,
gevallen,
gevallen.

Tien informanten uit die generatie halen dus een 100% 'oud'-score: zij stellen als het
ware de norm voor de verdere meting. De 'jonge' scores van hun vier generatie
genoten zijn typerend voor de verschuiving in vormen: zij gebruiken vormen van
krnne voor качгт in de ott, en vormen van kfrnne voor krnne in de ovt. Hier
volgen twee overzichten. Overzicht a betreft de vormen van de 'oude' werkwoorden
krnneen ká*nne. Gebruik van krnnevoor de betekenis 'kennen' en van kfrnnevoor
de betekenis 'kunnen' worden 'oud' genoemd. Ander gebruik wordt 'jong' genoemd.
In overzicht b wordt er uitgegaan van de betekenissen 'kennen' en 'kunnen'. In het
hele onderzoek zijn de scores als volgt:
a. betreffende de vormen:
kenne komt 659x voor:
in'oud'gebruik:
in 'jong' gebruik:
kâ'nnekomt 748x voor:
in 'oud gebruik':
in 'jong gebruik':
b. betreffende de betekenis:
krnne komt 173x voor:
ko'nne komt 1234x voor:

135 gevallen;
524 gevallen;
710 gevallen
38 gevallen.
135x'oud',
710x'oud',

38x 'jong';
524x'jong'.

Deze verhouding 173 : 1234 voor 'kennen' ten opzichte van 'kunnen' lijkt te kloppen: het hulpwerkwoord komt aanmerkelijk vaker voor dan het zelfstandige werkwoord.
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De 'jonge' gevallen voor krnne komen allemaal voor bij ott-vormen. Dat betekent, normatief gesproken, dat 524 krnne-gevai\en voorkomen op plaatsen waar
traditioneel kfrnne-voimcn gebruikt hadden moeten worden. Het zijn gevallen als:
Ich krn kó*mme
i.p.v.: Ich ка^п kífmme,
'Ik kan komen'
V'r krnne dich he^lpe i.p.v.: V'r ká'nne dich he=lpe 'Wij kunnen je helpen'
De 'jong'-gevallen voor kó*nnekomen, op een na, allemaal voor bij ovt-gevallen. Het
zijn, normatief gezien, plaatsen waar ¿/'»я/ií-vormen hadden moeten optreden. Het
aparte 'jong'-geval betreft het vd gekós voor gekrndj.
Schema IV.l.b2: de verdeling van de betekenis 'krnne' over oude en jonge vormen
generatie

onvoltooid tegenwoordige tijd (ott) onvoltooid verleden tijd (ovt)
'oud'

'jong'

%oud

'oud'

'jong'

%oud

25
18
45

0
0
0

100
100
100

12
0
0

7
13
17

63
0
0

oudsten
middelsten
jongsten

Uit dit overzicht blijkt dat de ott voor krnne naar Nederlandse norm 'foutloos'
gebruikt wordt (dus met vormen van het traditionele krnne). De ovt voor krnne
wordt met vormen van kó'nne gemaakt; de oude of nieuwe vormen van krnne
komen niet voor. Het gaat bij deze laatste ovt-gevallen om zinnen als:
Dac=> kos mich nee=t i.p.v.: Doe** karnj/krndje mich nee=t. 'Hij kon me niet'
Zie= koste uch
i.p.v.: Zie= ktrnje/krndjeuch.
'Zij konden u'
De betekenis 'kunnen' komt voor:
generatie

ou
mi
j°

ott

ovt

'oud'

'jong'

%oud

'oud'

'jong'

%oud

245
66
17

10
227
287

96
23
6

196
111
75

0
0
0

100
100
100

De ott-vormen voor 'kunnen' worden in de middelste en jongste generatie met
vormen van krnne gemaakt (behalve bij de Ie en 3e ps ev, waar nog ka^n bij
voorkomt). Het betreft hier zinnen als:
Ich кгп kó*mme
'Ik ken komen'
Geer krntj helpc
'Jullie kennen helpen'
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i.p.v.:
i.p.v.:
i.p.v.:
i.p.v.:

Ich kwn ká'mme. In het Nederlands:
'Ik kan komen'.
Geer kó"ntj he^lpe. In het Nederlands:
'Jullie kunnen helpen.

Hoofdstuk IV

Bij de le en 3e ps. ev komt ka=n voor:
bij de oudsten:
151 x ia=n, naast 0 χ krm
bij de middelstcn: 63 x ka=n, naast 70 χ krrr,
bij de jongsten:
17 χ ka*>n, naast 87 χ kirn.
Κα*>η komt bij de jongeren dus ook aanmerkelijk minder voor.
De ovt-vormen voor ká'nne, tenslotte, worden allemaal met de oude vormen
gemaakt.
Voor de vd's is de toestand niet goed uit het onderzoeksmateriaal afte leiden. Er
zijn maar weinig vd-gevallen:
bij de oudsten:
bij de middelsten:
bij de jongsten:

32 gevallen van krnne, alle 'oud';
1 geval van krnne. 'oud';
2 gevallen van krnne. beide 'oud';
1 geval van ká'nne. 'jong'.

Het taalgebruik van de oudsten bevestigt het normbeeld van die generatie; bij de
middelsten en jongsten is er te weinig materiaal. Uit dagelijkse waarneming blijkt dat
gekosde vorm is, zowel voor traditioneel gekrndjais voor gekós.
Samenvattend: voor de middelsten en jongsten geldt het volgende gebruik: de
ott-vormen met de betekenis 'kennen': worden gemaakt met ¿/'nn^-vormen, de ottvormen met de betekenis 'kunnen': worden gemaakt met krnne-voxmzn met uitzondering van de vorm ka=n die van ká'nne komt. Verder worden de ovt-vormen met
de betekenis 'kennen' gemaakt met кігппе- огплчп. Tenslotte worden de ovt-vor
men met de betekenis 'kunnen' gemaakt met kfonne-voimzn.
Er is geen andere conclusie uit te trekken dan dat er in het Montforts van een
generatie later dan onze jongsten maar één werkwoord, krnne, is, waarbij de betekenissen van de traditionele werkwoorden krnne en kó'nne in een systeem zitten. De
vormen van het nieuwe krnne zijn:
Schema І .І.ЬЗ: de 'jonge' vormen voor 'kennen' en 'kunnen'
gram m. persoon

Ott

ovt

vd

ich
doe=
hae*=/zie=/'t
vee=r
gec=r
zie=

k'ml ка*=>п
krns
krn(t(j))
krnne
krntQ)
krnne

kas
kos
kos

gekóslgekrndj

koste
kós
koste

Binnen deze nieuwe synthese zijn volgende voorbeeldzinnen van de jongste generatie
informanten helemaal grammaticaal:
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Inf. 32. ja ich kos dich dan orges ouch neetpersoonltk
'ja ik kende je dan ergens ook niet persoonlijk'
zoca Ung es ich 'm km hob ich 'm allied zoea gekós
'70 lang als ik hem ken heb ik hem altijd zó gekend'
Inf. 33. hae kin vdol míense waat t'r eh waat t'r wone
'hij kent veel mensen die er eh die er wonen'
Inf 34 toetdet se btenao ómveb det se nog net nao heim kins
'totdat je bijna omvalt dat je nog net naar huis kunt'
Inf. 35: de pm-drie kmt maksimaal viefrolle naevenem
'de pm-drie kan maximaal vijf rollen naast elkaar'
Inf. 37· ich doon 't zoea ja ktns mesjien Iraeter zoea doon
'ik doe het zo ja kun je misschien beter zo doen'
Inf. 38: soUtsitasiebreve mos se dao ktnne sjneve gewuen
'sollicitatiebrieven moet je daar kunnen schrijven gewoon'
Ι η f. 4 0 dot kins dich alles fijn zellefverzorrege
'je kunt (je) allesfijnzelf verzorgen'
Inf. 41 : ich kin d'rgewuen abseluut neet taege
'ik kan er gewoon absoluut niet tegen'
Inf 44: ja veer man die spelt. ktns ouch viefman hobbe
'ja vier man die spelen (je) kunt ook vijf man hebben'
In het Hollands (de volkstaal in Noord- en Zuid-Holland, en de levende dialecten
daar) worden 'kennen' en 'kunnen' ook niet uit elkaar gehouden. Een van de zwaar
dere taken in het standaardtaalonderwijs daar is, de leerlingen een 'oud' gebruik van
'kennen' en 'kunnen' bij te brengen. Uit het bovenstaande mag blijken dat die raak
ook al in Montfort aanwezig is. In het Limburgs worden 'kennen' en 'kunnen' door
jongeren niet meer uit elkaar gehouden.
Of het Hollands precies dezelfde kant uitgegaan is als het Montforts, is niet
bekend. Wel weten wij dat de ott-vormen van het Hollandse 'kennen' en 'kunnen'
de traditionele 'kennen'-vormen zijn. Of de ovt-vormen de 'kunnen'-vormen zijn (ik
kon hem = 'ik kende hem'), is ook nergens op papier gezet: een overzichtsstudie van
de Hollandse dialecten is nooit geschreven. Het Hollandse vd is in ieder geval niet
'gekund', maar 'gekend'. Mw. dr. Jo Daan deelde ons mee3 dat die 'foute' konvormen haar als Hollands bekend zijn: bij de jongste generatie Hollandssprekenden
zijn beide werkwoorden weer gescheiden. Zij ziet dit als een resultaat van het onder
wijs. Naast parallellen tussen het Montforts en het Hollands zullen er dus ook wel
verschillen zijn.
In de vormen voor krnneen kó'nne'in par. 2 zitten een aantal bijzonderheden die
niet onbesproken mogen blijven: het kortstondige bestaan van de ovt-vormen van
het type krndjehij krnneen het voorkomen van de t-loze vorm krn i.p.v. krnt(j) in
de 3e ps ev ott.

Waarvoor onze dank!
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aa. van kernj naar krndje naar kos
Ktrnj(e) ere. is nog 13x de vorm van enkele sprekers uit de oudste generatie:
5x ktrnj en 2x gekannt] bij informant 11 ;
lx kifnj en lx ktrnje bij informant 16;
3x ka'njen lx iarnje bij informant 20;
Deze vormen zijn de Montforter gevallen van de zg. rückumlaut (zie Schönfeld
1964:112-3; Van Bree 1990 vermeldt dit verschijnsel niet). Maar het vóórkomen
ervan heeft niet bij alle informanten consequentie voor hun vormenreeks.
Informant 11 gebruikt consequent bovenvermelde vormen: er zijn geen andere.
Informant 16 gebruikt lx gekrndj, lx ktrnjAx kernjr, informant 20 gebruikt lx
gekrndj, 3x kernj, lx ktrnje lx krndje. Daarmee komt de nieuwere vorm voor de ovt
van krnne ook in de oudste generatie bij de sprekers die nog ktrnj-wotmm gebruiken. In de oudste generatie komt gekrndj 30x voor; de ovt-vorm krndje komt daar
lx voor (zoals aangegeven: bij informant 20).
In de middelste generatie komen geen ktrnjfcj-voimcn meer voor, evenmin als in
de jongste. 'Kende' en 'gekend' worden daar aangegeven met 10x kos, 3x koste, lx
gekrndQ). De vormkeuze voor de ovt in die generatie is merkwaardig: de krndje-lzzg
ontbreekt erin. Wij horen zelf tot de ki'ndje · gekrndj-ieggcts. Wij menen zeker te
weten dat onze generatiegenoten ook deze vormen gebruikten, tot de tijd dat wij rond 1975 - niet meer dagelijks in Montfort waren.
Klaarblijkelijk is de krndje - gekrndj-pet'iode maar heel kort geweest. Gekrndj,
het vd, lijkt het overigens langer te doen dan de ovt-vormen krndje. In de oudste
generatie komt gekrndj VOOÍ, maar ook in de jongste.
Het ontstaan van een regelmatige verleden tijd voor krnne is verklaarbaar vanuit
het Nederlands. Met krndje en gekrndj is het Montforts, met de nodige
morfonologische veranderingen, in volstrekte parallellie met het Nederlands:
Schema IV.l.b4: de regelmatige vormen van ki'nne vergeleken met die van 'kennen' in het
Nederlands
persoon

Ott Mo

ott Ne

ovt Mo

ovt Ne

vd Mo

vdNe

ich
doe=
hae=/zie=
vec=r
gee=r
zie=

ki»n
kiTns
ki'ntj
ki'nne
ki'ntj
ki'nne

ken
kent
kent
kennen
kennen
kennen

ki'ndje
ki'ndjes
ki'ndje
ki'ndje
ki'ndje
ki'ndje

kende
kende
kende
kenden
kenden
kenden

geki'ndj

gekend

Het opkomen van een nog nieuwere ovt-vorm, over de krndje-voimcn heen, is dan
ook vooralsnog onverklaarbaar. Gezien de complete parallellie van de vormen aan
die van het Nedetlands, en de zorg in het onderwijs om 'kennen' en 'kunnen' in
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Standaardnederlands in vorm van elkaar te onderscheiden zou er een (voorlopig)
einde aan de ontwikkeling verwacht mogen worden op het moment dat de toestand
met krndje &\s ovt en gekrndj als vd bereikt is. Toch verschijnt kos 'kende': niet als
neologisme, maar als oude ovt-vorm van Vfcnne 'kunnen'. Naar onze stellige overtuiging is dat in de jongste generatie gebeurd. De hele middelste generatie neemt
vervolgens wellicht kot voor krndje over.
Is de invloed van het substandaard-Hollands (met 'kon' voor 'kende') zo sterk dat
noch parallellie noch onderwijs terzake deden? Het is nauwelijks voor te stellen.
Misschien is er een sterke taalintcrne tendens tot samensmelting van beide betekenissen en vormen.
Er is nóg een geval van misschien Hollandse invloed: bij krn als vorm van de 3e
ps ev. Afgezien van de betekenis, zou die vorm (zie het overzicht vlak hierboven)
krntjmoeten zijn. In het materiaal komt naast krntj ook krn voor:
7 χ in de middelste generatie: 7x 'jong';
24 χ in de jongste generatie:
Ι χ 'oud' en 23x 'jong'.
Het achterwege blijven van de mouillering zou systematisch kunnen gebeuren, maar
het wegblijven van de occlusici" niet. Dat laatste moet wellicht ook gezien worden als
een Hollandse invloed, geen Standaardnederlandse. De vorm kan overigens voor wat
betreft de persoonsuirgang ook analoog aan het Nederlandse kan ontstaan zijn.
In tegenwoordig Montforts zijn meerdere vormen te constateren, zowel voor
'kennen' als voor 'kunnen'. De twee van oudsher separate werkwoorden worden tot
een werkwoord krnne, met als betekenis: 'kennen' en 'kunnen'. In het volgende
schema worden de vormen van dat nieuwe krnne aangegeven met *. De andere
vormen zullen wellicht geleidelijkaan, met hun gebruikers uit oudste en middelste
generatie, verdwijnen. Uit dit schema kan opgemaakt worden hoc de vormen uit
beide vroeger separate werkwoorden genomen zijn.
Schema IV.l.b5: De 'jonge' vormen van 'kennen' en 'kunnen' zoals ze genomen zijn uit de
separate werkwoordsvormen
ki^nne

kfrnne

gramm.
persoon

Ott

ovt

vd

ich

kirn*

ka*nj>
krndje

geka=ntj> ka=n*
gekrndj*

doe=

ki-ns*

k<rnjs>
krndjes

kiens

kos*

hae^/zie"

krntj*

k<rnj>
krndjes

ka=n*

kos*

vee*=r

krnne*

k<rnje>
krndje

ká'nne

koste*
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Ott

ovt

vd

kas*

gekós*

Hoofdstuk IV

ki=nne

gram m.
persoon

Ott

gee=r

krntj*

kó'nne
ovt

vd

ί(θ·ηή>

Ott

ovt

ko'ntj

kas*

kóTnne

koste'

vd

krndje
zie=·

T

ki nne*

ka*nje>
krndje

Het nieuwe werkwoord krnne 'kennen, kunnen' zal dan de vormen hebben zoals
aangegeven hierboven. Het heeft er de schijn van dat de vorm ka—η ook zal verdwij
nen: de verhouding ka=rr. krn die hierboven aangegeven is, wijst in de richting
daarvan.
Er is nog geen verklaring voor het feit dat de ontwikkeling niet gestopt is toen de
fase van de volstrekte parallellie met het Nederlands bij krnne bereikt was, maar
doorging, waardoor krnne en kò^nne in elkaar geraakten. De rol van het Hollands
daarin is niet erg duidelijk..
с

lul·"ρ en löp 'loopt'

Een onderzoekje dat de frequentienorm niet haalt, is dat naar de varianten lui=p(s)
naast löp(s) als vormen van de 3e ps ev ott van het werkwoord lou=pe.
De onvoltooid tegenwoordige tijd komt in de volgende vormen voor bij hu=pe
'lopen':
ich lou=p
'ik loop'
doe= lui=ps I tops
'jij loopt'
hae= lui=p I lop
'hij loopt'
'wij lopen'
vee=r lou=pe
gee=r lowp (ouder: gee=r lop)'jullie lopen'
'zij lopen'
zie= lou=pe
De dubbelvormen bij de 2e en 3e ps ev zijn generatiebepaald: de vormen met de
umlaut van de werkwoordsstam (lou=p), de vormen met ui, komen (op een na) voor
bij de oudste generatie; de vormen met ö komen bij oudsten, de middelsten en de
jongsten voor.
Scores IV.l.c: lui"p(s)en löp(s) 'loop(t)' (in aantallen)
generatie:

totaal:

oudsten
middelsten
jongsten

12
5
23
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luè=p(s)
6
1
0

läp(s)
6
4
23
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Het vervangen van de vorm met ui door die met o is er een (weliswaar beperkt)
voorbeeld van hoe oude vormen 'wegzakken'. De vorm met ui- komt alleen maar
voor bij sprekers van vijftig en ouder (in 1989) en га! met hen verdwijnen.
De vorm met ui- komt ook voor bij kou=pe 'kopen', maar daar zijn maar enkele
voorbeelden van in het materiaal. Voor dat werkwoord geldt analoog: doe kueps,
hae kui=p worden vervangen door doe kops, hae kop. De vormen met ui- verdwij
nen, naar onze waarneming, op dezelfde manier met dezelfde sprekers. Dat houdt in
dat degenen die de ui-vormen gebruiken bij lou=pe dit ook doen bij kou~pe.
De vervanging van к/door ¡f lijkt op die van «door ¿(zie Bijlage 5.7, p. 270). In
het Montforts is dit een verschijnsel dat de woordsoort overstijgt en dus behoort tot
de morfonologie. Bij de werkwoorden in het Montforts die een stam hebben met
onveranderlijke ui- die geen gevolg is van umlaut of ablaut, alterneert de ui- niet met
ö-. In andere Limburgse dialecten, als bv. het Posterholts, het (St.-Odiliën)Bergs, het
oudere Roermonds, het Venlo's, het Heidens (daarin zelfs in zeer sterke mate!) is dat
wel het geval. Posterholts is bijvoorbeeld: ichflui=t, doe flats, haeflöt, vier fluiate,
gier flat, zie fluiate "ik fluit etc.' in de ott, en ook in de verleden tijd, met allemaal
(zwakke!) ¿»-vormen: ich flirdde, 'ik floot' etc.'
De diepste oorzaak van deze verandering kan in dergelijke regionale vormen
zitten. In het Roermonds zijn de vormen met ö- ook de normale. Wellicht is dit een
voorbeeld van regionalisering.
d. vier varianten voor 'kwam ' (Ie en 3eps ev ovt)
Voor de betekenis 'kwam', de 1 e en de 3e ps ev. ovt van kfrmmeuyn vier varianten in
gebruik. Het lijkt alsof ze willekeurig door elkaar gebruikt worden. Bij nauwkeuriger
bestudering blijkt er toch variatie in te zitten die leeftijdsbepaald is.
In de ovt van kó'mme 'komen' verschijnen vier vormen bij de lc en de 3e ps ev.
De vervoeging van kó'mme 'komen' in de ovt:
ich
doe
hae
veer
geer
zie

kaa-m kwaa=m koo'm kwocm 'ik kwam'
k(u>)oo'tns
'jij kwam'
kaa=m kwtwm kooTm kwoa'tn 'hij kwam'
k(w)o=me
'wij kwamen'
k(w)oormp
'jullie kwamen'
k(w)o=me
'zij kwamen'

De w- die in twee van de vormen voorkomt, moet beschouwd worden als invloed
vanuit het Nederlands. In de generatie van 1870 kwam er geen w- in het paradigma

4

'

bijvoorbeeld in hötje 'bol'. Het is het verkleinwoord van hurt 'hoofd', dat nog voorkomt
in hurtvltv=s 'hoofdkaas'. Hötje komt voor als scheldwoord: 'sufFerd, slaapmuts' en als
koopeenheid: e hötje mows 'een bol (bv. witte) kool.
Het is een van de gevallen van klinkerverkorting in Limburgse dialecten. Die zou nodig
op regionaal vlak onderzocht moeten worden.
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van de ovt van kfrmme voor. Het zou wel eens invloed vanuit het onderwijs kunnen
zijn. Al bij de oudste generatie hier is er heel wat invloed merkbaar.
De vormen met oo- kunnen beschouwd worden als analogievormen naar de
meervoudsvormen en de vorm van de 2e ps cv. De scores voor de vier vormen waren
als volgt:
Scores IV. 1 .d: varianten voor 'kwam' Ie 3e ps ev ovt van kóTmme

OU

mi

j°
<w=>
waa=
oo»
oo»

tot.

aa=

%

waa=

%

oo»

%

woo»

228
108
54

40
0
0

21
0
0

130
17
25

57
16
46

49
90
26

21
83
48

1
1
3

betekent:
betekent:
betekent:
betekent:

kaa~m
kwaa^m
kooTm
kwoo'm

%
1
1
6

wordt gebruikt
wordt gebruikt;
wordt gebruikt
wordt gebruikt.

Diagram IV. 1 .dl : aa= en oo» in 'kwam': kaa=>m + kwaa=m; koo»m + kwoo»m

Π

oo-vormen
aa-vormen

oudste

middelsten

jongstcn
In het volgende schema worden de -aa- en -oo-vormen gerelateerd aan drie genera
ties. Er is uit te lezen dat -aa- en -oo- niet probleemloos aan generaties gerelateerd
kunnen worden. De middelste generatie laat wel overwegend veel -oo-vormen zien,
maar bij de jongsten komen de -¿w-vormen weer terug tot de kleine helft van alle
gevallen. Wellicht werkt de invloed van het Nederlands sterker dan de analogie met
de meervoudsvormen, waarbij bedacht moet worden dat verlenging van [A] in het
Nederlands tot [a] in het Montforts een vaak voorkomend verschijnsel is.
De vormen met of zonder -w- blijken ook niet rechtlijnig generatiebepaald.
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Diagram IV. 1 d2: de w in 'kwam'-vormen: kaa=m + koo'm; kwaa=m + koo'm
100

ndste

middels ten

jongsten

Bij de oudsten is er overwegend een vorm met -w-, bij de jongsten ook. Bij de
middelsten komt de vorm zonder -w- veruit het meeste voor.
De vormen voor 'kwam' zijn niet eenvoudig te duiden. Historisch gezien is de
volgorde van vormen geweest:
1. aa-vormen die-Miloos zijn;
2. analogie levert -00-vormen die -«»-loos zijn op;
3. de invloed van het onderwijs brengt de - «o-vormen en de -aa-vormen terug.
De opbouw van de totale score per generatie laat de verschillen goed zien. De scores
van de oudsten lijken het meest op die van de jongsten. De middelsten hebben met
hun overheersende koo'm-votm iets dat op den duur niet zal blijven.
Diagram IV I d3' 'kwam' in 4 vormen: verdeling vormen over generaties
100
Icwoom
kwaam
^Ш

koom
kaam

udsten
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jongsten
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De meest voor de hand liggende ontwikkeling voor de ovt van kó*mme in de toekomst is wel dat er vormen met -w- en met -aa- in het enkelvoud optreden en dat de
analogie van de enkelvoudvormen naar het meervoud doorzet, zodat ook daar vormen komen met -w- en -aa-.
e. vormen van 'had(den) ': harw(we), hcj(je), hayd(de)
De verleden-tijdvormen van hörbbe 'hebben' vertonen variatie: die is te constateren
in de Ie en 3e ps ev en mv. Jammer genoeg zijn er in verhouding weinig gegevens
voor de jongsten.
In ouder Montforts bestaan er naast de indicatiefvormen van hirbbe 'hebben' ook
optatiefvormen. Hier volgen de twee reeksen:

ich
doe=
hae=
vec=r
gee=r
zie=

indicatief

optatici

harw
hads
h<rw
ha'wwe
hadj
ha'wwe

he·]
beds
he·)
he'jje
hedj
he'jje

'ik had'
'jij had'
'hij had'
'wij hadden'
'jullie hadden'
'zij hadden'.

De optatief (ook wel: conjunctief of potentials) drukt altijd een modaliteit, geen
feitelijkheid, uit. Syntactisch vallen de zinnen met optatief op doordat er obligaat
een infinitief of vd in staat (of in dieptestructuur aanwezig is):
vee=r he'jje kantine kórmme 'we hadden kunnen komen'
ich he·) gekórmme
'ik zou gekomen zijn'
Zonder een van deze werkwoordsvormen is de zin met hcjQe) te beschouwen als
indicatief. Wij noemen dat hier 'jong' gebruik. Dus:
'oud'
'jong'

V'r ha'wwe gei= lee·eh oppefieajkin voorkomen als
V'r he'jje gei=n lee·eh oppefiets. (Ook 'fiets' varieert!)
'We hadden geen licht op onze fiets(en)'.

Deze vormen zijn door elkaar geraakt op verscheiden manieren. Er zijn sprekers die
alleen maar Ад»и>- огтеп gebruiken (de informanten 14 (44x),17 (97x), 18 (25x),
20 (44x), 21 (47x), 22 (23x), 24 (13x), 25 (17x), 26 (45x), 27 (8x), 30 (4lx),
31(01x), 34 (03x), 38 (08x). Onderscheid tussen indicatief- en optatiefvormen ma
ken zij niet. Daarnaast zijn er sprekers die alleen maar hrj-vormen gebruiken (de
informanten 29 (19x), 42 (03x), 44 (02x). Ook zij maken geen vormonderscheid
naar indicatief- en optatiefvormen. Op de derde plaats zijn er sprekers die beide
vormreeksen door elkaar gebruiken. Ook komen er sprekers voor die een mogelijke
samensmelting van beide vormreeksen gebruiken: vormen met ha^jfje); mogelijk zijn
die vormen de verkorting van haa·) en Ae=je 'had' en 'hadden' die in Stevensweert,
Ohé en Laak en verder weg aan westelijke kant van de Maas in Midden-Limburg
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gebruikt worden. Tenslotte zijn er sprekers die had en hindde, de vormen uit het
Nederlands, maar ook uit het Roermonds, gebruiken.
Bij de oudsten en een enkele middelste informant worden de vormen gebruikt op
de 'oude' manier; bij anderen worden de vormen zonder voor ons herkenbaar systeem door elkaar gebruikt.
Als de meervoudsvormen ondergebracht worden bij hun enkelvoudsvorm {htrwwe
bij ha*w, hrjje bij hrj, harjjehx) harjen heedde bij had), dan komen de vormen in de
verdeling voor die hier volgt.
Scores IV. 1 .cl : vormen voor de ovt van hö'bbe 'hebben'

oudsten
middelsten
jongsten

ha'w

hrj

ha'j

had

640
201
26

41
22
26

5
9

—
4

De status van de Агу-vormen dient nader bekeken te worden: drukken die vormen
een optatief uit of een indicatief? Criterium daarbij is of de zin met de optatiefvorm
een optatiefbetekenis heeft of niet. De scores daarvoor volgen hier.
Scores IV.l.e2: Aidais optatief- of indicatiefVorm

oudsten
middelsten
jongsten

totaal

optatief

indicatief

41
22
26

10
5
2

31
17
24

Het lijkt alsof de hrj-vorm ook al in de oudste generatie meestal gebruikt wordt als
vorm voor een indicatief. Toch is dit gezichtsbedrog: 28 van de 31 Aiy-vormen zijn
afkomstig van een spreker: informant 19. Deze gebruikt ook 5x hay-voimen en 10x
Ал»и>- огтсп, en is daarmee de meest Onzekere' spreker met betrekking tot deze
vormen. De drie andere vormen van indicatief-Ai^/'bij de oudsten zijn de informan
ten 12 (2x) en 16 (lx). Buiten deze drie informanten (en met name informant 19) is
er bij de oudsten een tamelijk trefzeker 'oud' gebruik van optatiefvormen.
Bij de middelsten is informant 29 de grote indicatief-Ai^'-zegger: met 17 geval
len, d.w.z.: alle voorkomende gevallen van zijn generatie! Hij gebruikt daarnaast deze
vorm 2x 'oud': wellicht is dit toch geen teken voor systematisch gebruik van de
optatief, vooral gezien het feit dat hij geen enkele andere vorm dan hrj gebruikt.
Blijven over: drie gevallen van 'oud' hrj-^еЪгшк (hrj als vorm met optatieve beteke
nis) in de middelste generatie.
In de jongste generatie geldt voor informant 42 hetzelfde als hierboven voor 29:
hrj komt weliswaar voor met optatieve betekenis, maar daarnaast gebruikt zij hrj-
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vormen met indicatiefbetekenis: ook zij kiest zonder voor ons constateerbaar principe uit de vormen. Daarmee is voor de jongsten het onderscheid tussen een optatieve
en een indicatieve onvoltooid tegenwoordige tijd verdwenen. Wat er over blijft voor
de jongste generatie is een onnodige vormrijkdom.
De jongsten hebben niet veel vormen voor 'had(den)' laten horen: er werd meestal
gesproken over schoolervaringen en actuele activiteiten. Maar in de 65 vormen die er
in totaal gebruikt worden, wordt er gekozen uit vier reeksen, terwijl er geen functioneel verschil in is te ontdekken. Oudere Montfortenaren zullen alleen maar ha'w-en
hcj-voimen billijken, respectievelijk 'horend' bij de indicatief en de optatief. Ha·}
zullen ze beschouwen als variant van - het is al gezegd - het Limburgs van de andere
kant van de Maas (plus Stevensweert en Ohé en Laak), had zullen ze beschouwen als
Roermonds of als Nederlands.
Tot welke éne vorm het Montforts in de loop van de tijd zal komen, is op grond
van dit materiaal moeilijk te zeggen. Bij de jongsten is htfui al in minder dan de helft
van alle gevallen aanwezig, ƒƒ<*/'zal het ook niet zijn: het heeft te weinig steun vanuit
het Nederlands. Het zal wel gaan tussen ha*j en had, met op den duur de meeste
kansen voor de laatste vorm.
f.

tvo=re naast gewo=re

'geworden

Een voorbeeld van kleine omvang laat het verloren gaan van het laatste voorbeeld
van een vd zonder ge- zien. In het materiaal komt het voltooid deelwoord wo-ге оот
naast gewo=re 'geworden'. Het verschijnsel is niet frequent: er zijn in totaal maar 56
gebruiksgevallen. Maar het geeft inzicht in het verschijnsel van het 'wegzakken' van
taalverschijnselen.
In ouder Montforts kwamen enkele voltooide deelwoorden voor zonder het
voorvoegsel ge-. Het waren de voltooide deelwoorden van de werkwoorden
kfrmme
krie^gt
brrnge
wae=re

kóTmme (> gekóTmme);
krcge
(>gekre=>ge);
brach
(> gebrach);
wo^re
(> gewähre);

'komen gekomen'
'krijgen gekregen'
'brengen gebracht'
'worden geworden'.

In de volgorde waarin ze hier staan, hebben wij hun verdwijning waargenomen.
Alleen het laatste, wo=re, komt nog sporadisch voor.
Schönfeld 1964:160 zegt, dat worden, vonden, comen, brachten leden '... en
enkele andere, die zich daarbij konden aansluiten ... in het middelnederlands... reeds
op zichzelf perfectieve betekenis hadden en dus ... ge-6 konden missen.... nog hebben
sommige zuidelijke dialecten die overigens ¿r- kennen, een of meer van deze participia
zonder ge- bewaard.' Het Montforts is dus zo'n dialect, zij het dat dat niet lang meer
zo zal zijn.

'

Daarvan heeft Schönfeld 1964-159 net tevoren gezegd dat het '... bij uitstek de functie
om de voltooiing van de handeling uit te drukken' had.
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Het voltooid deelwoord wo=re komt nog vijf keer in het materiaal voor: vijf keer
in de oudste generatie:
Scores IV. 1.f: wo=re - gewo=re 'geworden' in aantallen

oudsten
middelsten
jongsten

totaal

wo=re

gewo=re

15
20
11

5
0
0

10
20
11

Wo=re zal niet lang meer deel uitmaken van het Montforts. Het verdwijnt met de
sprekers van de oudste generatie van dit werk. De voornaamste oorzaak hiervan zal
wel zijn dat het Nederlands deze vorm helemaal niet ondersteunt. Bovendien zal de
analogie vanuit andere voltooide deelwoorden die wel ge- hebben, meewerken.
2. Zelfstandige naamwoorden
a. inleiding
Bij de zelfstandige naamwoorden is er variatie op te merken bij de meervouds
vorming en de vorming van de verkleinwoorden. In verhouding tot de variatie bij
werkwoordsvorm ing is hier betrekkelijk weinig variatie te constateren.
b. meervoudsvorming
Het systeem van de meervoudsvorming in Limburgse dialecten wordt als bijzonder
ingewikkeld beschouwd. Vooral het optreden van de lettergrcepbetoning werkt naar
het oordeel van niet-sprekers complicerend. In Bijlage 6, p. 281 e.v., wordt het
systeem van de meervoudsvorming aangegeven. Daar worden algemene morfonologische regels onderscheiden van meervoudsregels. In het nu volgende gedeelte wordt
vooral aangesloten bij punt 3 van de tekst uit die Bijlage.
Het blijkt dat in de drie genera die in het Montforts voorkomen dezelfde morfo
logische meervoudsbewerkingen voorkomen. Om van een enkelvoudig zn een meer
voudig te maken, past men een of meer van dertien bewerkingen toe:
a. het meervoud is een onveranderde vorm: pacrd -рае^га'рллга - paarden';
b. er komt stoottoon voor sleeptoon in het enkelvoudige woord: stei^n - steirn 'steen
- stenen';
с er komt alleen umlaut in het meervoud: bas - bus 'bos - bossen';
d. sleeptoon in het enkelvoud wordt stoottoon in het meervoud, bovendien is er
umlaut: ba=l- ¿«»/'bal - ballen';
e. er komt alleen een -e achter het grondwoord: tes - tesse 'tas - tassen';
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f. slecptoon in enkelvoud wordt stoottoon in meervoud + -e: tie=d - tirje 'tijd tijden';
g. stoottoon wordt vervangen door sleeptoon (Dols' beginsel) en er komt een -э
achter: stracl - strao=le 'straal - stralen';
h. er komt er achter het grondwoord: dö*=rp - dö=rper'dorp - dorpen';
i. meersilbige woorden die grondmorfeem zijn krijgen een -s: porter-parten 'pater paters';
j. uitgang es na enkelvoudige vorm met klemtoon op de laatste lettergreep: já*ng já*nges 'jongen - jongens';
k. er is umlaut + -s: broo*r - brewrs 'broer - broers';
I. er is klinkerverlenging of er is -s voor -e: het Nederlands is het voorbeeld meter mo=to=re 'motor - motoren';
m. woorden op onbeklemtoonde -el en -er krijgen -e of -s: ste=vel - ste=vele 'laars laarzen'.
Dols' beginsel, zie g, hoort strikt genomen thuis bij de morfonologische regels: die
worden in Bijlage 5.5, p. 266, besproken. Het beginsel wordt hier toch aangehaald
omdat het niet in alle daarvoor geschikte gevallen werkt.
Niet alle bewerkingen komen in elk genus voor. Bepaalde bewerkingen zijn als
het ware het voorkeurdomein van een genus. Bewerking h, de uitgang er na hec
grondwoord, komt vooral voor bij onzijdige woorden, b komt het vaakste voor bij
mannelijke zn's.
Er is een rijkdom aan meervoudsgevallen in het materiaal. Deze zijn niet allemaal
in het onderzoek betrokken. De meervouden van verkleinwoorden zijn eruit gehouden. Deze worden allemaal gevormd volgens punt i hierboven: er komt een s achter
het enkelvoudige verkleinwoord. Elke samenstelling is herleid tot het grondwoord
dat de meervoudsmarkering meekrijgt (bv.: klerkrnjerwotát gereduceerd tot krnjer.
dat is het woorddeel dat de meervoudsmarkering heeft). In principe zijn alle grondwoorden in dit onderzoek betrokken.
Hier dient nog eens te worden opgemerkt dat morfonologische verschijnselen die
altijd optreden in het Montforts in het onderzoek als feiten beschouwd worden die
geen nieuwe categorisering opleveren. Ga=¡nk 'gang' bijvoorbeeld heeft als meervoud
gfng 'gangen'. Het verdwijnen van de oorspronkelijke occlusief in het (morfologische) meervoud wordt niet als een gegeven beschouwd dat onder 'meervoudsvorming'
genoemd moet worden: het komt ook in andere morfologische categorieën voor. De
verhouding ga~nk - grng wordt hier gerangschikt onder categorie 03: sleeptoon in
het enkelvoud wordt stoottoon in het meervoud, én er is umlaut. Morfonologische
regels hebben dus een groter bereik dan meervoudsregels en worden om die reden
apart beschreven in Bijlage 5, p. 259.
In totaal zijn er 3596 gevallen. Daarvan hebben er 258 een 'jonge' vorm. Dat is
een vorm die wij vanuit het referentie-Montforts niet kennen. 7% van het totaal
bestaat uit dergelijke 'jonge' vormen. Verdeeld over 3 generaties gelden de volgende
scores:
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'Oude en 'jonge' vormen in alle mecrvoudsgevallen in 3 generaties
totaal

'oud'

'jong'

% jong

oudsten
middelsten
jongsten

1306
1223
1067

1265
1132
941

41
91
126

3
7
12

tot. pop.

3596

3338

258

7

Uit deze tabel blijkt dat er aanmerkelijk meer 'jonge' meervoudsvormen zijn bij de
jongsten.
Als de 'jonge' en 'oude' vormen in verband gebracht worden met de genera van
de onderzochte meervouden, krijgen we meer zicht op plaats waar 'nieuw' het sterkste concurreert met 'oud'.
Alle meervouden in 3 generaties in 3 genera

mv. mann:

OU

mi

j°

tot.

% jong

'oud'
'jong'

517
28

449
24

365
25

1331
77

95
5

totaal

545

473

390

1408

100

OU

mi

j°

tot.

% jong

'oud'
'jong'

367
3

276
18

289
44

932
65

93
7

totaal

370

294

333

997

100

OU

mi

j°

tot.

% jong

'oud'
'jong'

381
10

407
49

287
57

1075
116

90
10

totaal

391

456

344

1191

100

1306

1223

1067

3596

mv. vrwl:

mv. onz:

totaal totalen:

Het blijkt dat de gegevens in de laatste kolom de volgende 'jong'-scores opleveren
voor de drie genera:
mannelijk:
vrouwelijk:
onzijdig:
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Oe variatie zit dus voornamelijk bij de jongsten en bij het onzijdige woordgeslacht.
De totaalscores voor het onzijdig bij de jongsten zijn:
geval

totaal

oud

jong

% jong

a.
с
d.
e.
f.
6·
h.
i.

79
14
27
55
1
22
136
10

72
14
27
54
1
19
90
10

7
0
0
1
0
3
46
0

9
0
0
2
0
14
34
0

totaal:

344

287

57

17

Het blijkt dat vooral categorie h de 'jonge' vormen bevat: de meervoudsvorming
waarbij -er achter het enkelvoud komt. Hierboven is deze uitgang de uitgang bij
uitstek voor onzijdige zn's genoemd. Voorbeeld: dö=rp - dö^rper 'dorp - dorpen'.
In het volgende overzicht blijkt hoe categorie h, samen met de andere categorieën, behandeld wordt in de oudste en middelste generatie. Daartoe worden alleen
het totaal aantal scores, de 'jonge' scores en het percentage van de jonge scores van
het totaal gegeven. Let wel: dit zijn de scores voor drie genera, niet alleen voor het
onzijdig, zoals het geval was in bovenstaande tabel.
Alle categorieën in drie generaties voor drie genera
geval
a.
b.
с
d.
e.
f.
B·
h.
i.

І-

k.
1.
m.

tot

oudsten

middelsten

jongsten

tot

'jong'

%jng

tut

'jong

%jng

tot

'jong'

%jng

328
58
88
47
400
5
118
142
89
26
2
0
3

6
5
8
0
11
0
1
9
1
0
0
0
0

2
9
9
0
3
0
1
6
1
0
0
nvt
0

361
44
50
58
316
2
112
150
90
27
5
0
8

7
3
6
1
10
1
15
45
0
0
2
0
1

2
7
12
2
3
50
13
30
0
0
40
nvt
13

189
26
45
43
380
5
114
136
89
30
2
3
5

10
0
8
7
8
0
46
46
0
0
0
0
1

5
0
18
16
2
0
40
34
0
0
0
0
20
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Naast h blijkt ook g (woorden met meervouds-c en toepassing van Dols' beginsel)
veel 'jonge' vormen op te leveren. Daarover meer bij de behandeling van de aparte
categorieën, het blijkt daar in een nieuwe vorm te zitten, namelijk het meervoud oe*r
in plaats van oe=re 'uren'.
a. onveranderde vormen
Van de 878 gevallen van meervoud dat gelijk is aan het enkelvoud behoren er relatief
weinig tot de 'jonge' vorm de jonge vorm houdt in de meeste gevallen een meervoud
met -s of-en (uitgesproken als [э]) in De meest voorkomende 'jonge' gevallen.
4x
5x
5x
3x

ae=rpele voor ae=rpel 'aardappelen';
kie^re voor kie^r
'keer/keren';
bernvoot bei=n
'benen' (hier is silbctoonverandering');
sjdo'p voor sjatrp
'schapen'

Een 'jonge' s komt vaak voor bij het woord ve=rke 'varken'. Er zij'n geen voorbeelden
van 'jonge' vrouwelijke meervoudsvormen van deze categorie. Van bern en sjdo'p
kan intussen gezegd worden dat ze in middelste en jongste generatie algemeen
geworden zijn. Informante 28 is een uitzondering Haar dochter, informante 43,
gebruikt de 'jonge' vorm.
b. meervouden door stoottoon in plaats van sleeptoon
In totaal zijn er 128 gevallen, waarvan er 8 een 'jonge' score hebben. In deze catego
rie komen alleen maar mannelijke zn's voor. De 'jonge' scores zijn:
6x burnt (voor 'oud' boirm) 'bomen';
2x trerns (voor 'oud' trern) 'treinen'
Het laatste woord is tamelijk jong Het komt al bij de oudsten voor als trerns, terwijl
de analogie met bv. stei=n - stern voor de hand zou liggen Woorden met deze
dubbele markering (silbetoonverandenng + meervouds-s) komen in het Montforts
niet voor.
Intussen is burnt 'bomen' het gangbare woord geworden: het is naar meervouds
categorie d (met silbetoonverandenng + umlaut) overgegaan, in middelste en jongste
generatie. Het is een vorm die met de generatie van ± 1940 veranderd is: bij de
oudsten is ze zeker niet van oudsher aanwezig. Burm bij de oudsten mag beschouwd
worden als regressieve taalverwerving. Bij de middelsten en de jongsten komt bowm,
ook buiten dit onderzoek, niet meer voor.
c. meervouden met alleen umlaut
Er zijn 184 scores, waarvan 22 'jong' Het overgrote deel van de 'jonge' vormen heeft
een meervoudsvorm die analoog is aan die uit het Nederlands. De meest voorko
mende mannelijke woorden zijn:
kló=>tnpe (voor 'oud' klu-mp) 'klompen';
brokte (voor 'oud' brbk) 'brokken,
rokke (voor 'oud' rok) 'rokken',
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In deze gevallen ziet men het verdwijnen van de umlaut en toevoeging van de [э] als
meervoudsuitgang. Het woord kló=mpe 'klompen' is intussen het gewone woord
geworden. Klu=mp wordt als een grappig woord ervaren.
Bij de vrouwelijke zn's komen 51 gevallen van meervoudsvorming enkel met
umlaut voor. At/Ky"koeien' komt 43x voor. Daarnaast bv.: mae*g 'magen', ple=nk
'planken', vlur 'vlooien', vuu=s, 'vuisten'. Er komen geen 'jonge' gevallen bij voor.
Bij de onzijdige zn's zijn 19 gevallen met enkel umlaut. Het betreft telkens het
woord bewk 'boeken'. Er is geen jongscore;
d. sleeptoon in het enkelvoud wordt stoottoon in het meervoud, én er is umlaut
Er zijn 148 gevallen. Daarvan hebben er 8 een 'jonge' vorm. Weer hebben die jonge
vormen de uitgang van het Nederlands: аа=тк^е, bao=rde, mtrnne, ila=ge, vaalle
voor aa=nslarg, bäö*rd, mpn, slacg, tWaanslagen, boorden, mannen, slagen, vallen'.
e. er komt alleen een -e achter het grondwoord
In deze categorie vallen samen de taalhistorisch gezien zwakke mannelijke en alle
vrouwelijke meervouden. Er zijn in totaal 1096 gevallen. Daarvan hebben er 29 een
jonge vorm. Er komen enkele opmerkelijke veranderingen bij voor.
Allereerst is dat het jonge meervoud van ka=ntj 'kant'. Dat is vanaf de middelste
generatie krnj, in plaats van de oude vorm ka=ntje. Daarmee is dat woord overgegaan naar categorie d. Bij de oudsten komt ktrnj al 4x voor. Het is een geval van
regressieve verwerving. Thans is het een woord met mannelijke sterke meervoudsmarkering: silbetoonverandering en (vooral) umlaut.
Een tweede opmerkelijk verschijnsel is, dat de uitgang -e na woorden op
onbeklemtoonde -ir en -i/aan het woordeinde concurreert met -s. Er zijn enkele
voorbeelden van:
nó'mmers voor nó=mmere
'nummers';
srnaa=sappeL· voor srnaa&sapprlë 'sinaasappelen'
vrngers voor viTngere
'vingers';
leiders voor lerere
'ladders';
zi^ntjcL· voor zi=ntjele
'sintels'.
f. sleeptoon in enkelvoud wordt stoottoon in meervoud + -e
Er zijn 12 scores, waarvan 1 'jong': r/r/voor tirje 'tijden'.
g. stoottoon wordt vervangen door sleeptoon (Dols' beginsel) en er komt een -e
achter
Er zijn 344 scores, waarvan 62 'jonge'. Het gros van deze 'jonge' scores vindt plaats
bij de scores van orr (het meervoudig woord voor hetzelfde enkelvoudige vrouwe-

Srnatrsappel is op zich een nieuw leenwoord voor 'oud' appelesicn.
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lijke woord) voor oe=re'uren'. In referentie-Montforts komt oirals meervoudsvorm
niet voor. In het Nederlands is er voor het meervoudige woord ««ronderscheid naar
exact bepaalde (getelde) tijd en gefixeerde tijd enerzijds en onbepaalde tijd anderzijds. Bij bepaalde, getelde tijd kan men het meervoud uur gebruiken naast uren, bij
gefixeerde tijd (kloktijd) moet men uur gebruiken, bij onbepaalde tijd moet men
uren gebruik. Vergelijk:
Ik werk acht uur (uren) per dag.
Ik kom om acht uur.
We moesten uren wachten.
In referentie-Montforts komt in alle gevallen oe=re. In het hedendaags Montforts
komt geleidelijk de verdeling zoals die in het Nederlands bestaat.
Een ander opmerkelijk meervoud is ui*g voor owge 'ogen'. Vanaf de jongste
generatie is ui'gAe gewone vorm aan het worden; ouderen vinden urgeen woord uit
ondermaats taalgebruik: ze vinden het ordinair.
h. -er achter het grondwoord
Van de 428 gevallen blijken er 100 'jong' te zijn. Dat is 23%. Maar de hoge 'jonge'
score blijkt niet regelmatig verdeeld te zijn: vooral de jongeren scoren die:
oudsten

ma
vr
onz

tot.

'jong'

2
1
139

1
8

middelsten

jongsten

%jng

tot.

'jong'

%jng

6

I
I
148

0
45

30

tot.

136

"jong

%jng

46

33

Het gaat hier vooral om de onzijdige vormen. Er is een duidelijke progressie: van 6%
naar 30% naar 34%. In de jongste generatie wordt elk derde onzijdig woord niet
gevormd met er. De ervoor in de plaats komende vorm is de normale vorm van het
Nederlands: e, in enkele gevallen s. Nieuwe vormen die in het onderzoek voorko35x dïTnge voor danger
4x dö=rpe voor do=rper
10x pepiere voor pepteerder
13x metjirnesvooi mesjte=nder
3x tehoe=ze vooi tehoczer

'dingen';
'dorpen';
'papieren';
'machines'
'tehuizen'.

Het valt op dat tamelijk frequente woorden als drngeren dö=rperook de jonge vorm
hebben. Het effect van frequentie op het behoud van de traditionele vorm mag in dit
verband betwijfeld worden.

132

Hoofdstuk IV

i. meersilbige woorden die grondmorfeem zijn krijgen een -s
Er zijn 268 scores. Daarvan is er een 'jong': äö=ves 'ovens' in plaats van aoves, mec
dus umlaut die er niet zou moeten zijn. Het is een meervoud van een mannelijk
woord: misschien dat de umlaut er om die reden is. Het woord komt voor in de
oudste generatie bij een oud-bakker (informant 12). Wellicht is het geen 'jonge'
vorm maar een vorm die wij niet kenden.
j. uitgang -es na enkelvoudige vorm met klemtoon op de laatste lettergreep
Deze groep omvat maar drie woorden: junges, doesjes en staazjae^res'pngcns, douches,
stagiaires', waarvan het eerste van oudsher Montforts is. In het geheel van de
meervoudsvorming is het een bijzondere vorm: het enkelvoud 'isjó'ng, zonder de -e
die het woord in het Nederlands heeft. Het meervoud komt 79x voor in ons materiaal. Er zijn geen 'jonge' scores. Die zijn ook niet te verwachten: de Nederlands vorm
'jongens', die uitgesproken wordt zonder -n-, ondersteunt prima. De twee andere
woorden zijn in deze meervoudsvorm overgenomen uit het Nederlands. Hun enkelvoud is: doesjen staazjacr. Dat laatste woord heeft geen eind-e als in het Nederlands.
k. er is umlaut + -s
Ook de woorden van deze categorie zijn te beschouwen als uitzonderingsgevallen:
gevallen die niet voldoen aan de regels die gewoonlijk gelden voor hun woordgeslacht. In ons materiaal komen drie woorden voor: brewrs, petrurm, gebrofders
'broers, indrukwekkende exemplaren, gebroeders'. Het laatste woord komt uit het
Nederlands. Het woord gebrewrs 'broers, gebroeders' bestaat overigens in het
Montforts.
1. er is klinkerverlenging + -e: het Nederlands is het voorbeeld
In deze categorie komen drie woorden elk een keer voor: ze zijn als in het Nederlands, waar ze ook uit afkomstig zijn: kv*mpresso=re, moto=re, se=nio=re. Vanuit het
referentiesysteem zou men daar als meervoud mogen verwachten: ko=mpressors, nvrttrs.
*Se=niors hebben wij nooit gehoord; het is nochtans de te verwachten analoge vorm.
m. woorden op onbeklemtoonde -el of-er krijgen -e of-s
Er komen geen gevallen in het onderzoek voor. Dat is toevallig. Woorden als appelé,
vrngere, kaften, kultefa^ters, ste^veU'appels, vingers, katers, cultivators, laarzen' zijn
heel gewoon. Sommige 'oude' vormen wijken af van wat in mondeling Nederlands
te horen is: 'appels, vingers'.
n. het meervoud νrowlje 'vrouwen' (13)
Het meervoud vrowlje 'vrouwen' is ook te beschouwen als een uitzondering. Het
lijkt een assimilatie uit een oud woord *vrowwluwj, letterlijk: vrouwlui. Dit woord
komt in omringende dialecten (weer?) voor, bijvoorbeeld in het Roermonds. De
klank van het meervoud is vrowlje is bijzonder: de mouillering van de -1- is niet
eenvoudig te verklaren, de slot -e ook niet. Er zijn in totaal 16 gevallen: twee daarvan
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zijn vrowwluwj. De nieuwe lexicologische vorm is overigens niet het 'jonge'
vrotrwluwj, maar het woord vrowwe als in het Nederlands.
Samengebracht in een overzicht ziet de meervoudsvorming voor wat betreft to
taal- en 'jong'-score er als volgt uit:

geval
a.
b.
с
d.
e.
f.
gh.
i.
j·
k.
1.
m.
n.
tot.

tot

cot

jongsten

middelsten

oudsten
'jong'

%jng

tot

'jong'

%jng

tot

'jong'

%jng

878
128
183
148
1096
12
344
428
268
83
9
3

328
58
88
47
400
5
118
142
89
26
2

6
5
8
0
11
0
1
9
1
0
0

2
9
9
0
3
0
1
6
1
0
0

361
44
50
58
316
2
112
150
90
27
5

7
3
6
1
10
1
15
45
0
0
2

2
7
12
2
3
50
13
30
0
0
40

189
26
45
43
380
5
114
136
89
30
2
3

10
0
8
7
8
0
46
46
0
0
0
0

5
0
18
16
2
0
40
34
0
0
0
0

16

3

0

0

8

0

0

5

0

0

3596

1306

41

3

1223

91

7

1067

126

12

In welke richting wijzen de scores? Hier volgen enkele conclusies, voorzover het
materiaal er voldoende aanleiding toe geeft.
Allereerst: de meervoudsuitgangen van de gevallen e, i en I lopen parallel aan de
meervoudsvorming in het Nederlands: de manier van vormen is gelijk. Door Lim
burgers die Nederlands spreken, worden de 'oud'-scores van de gevallen Г en g
hierboven ook als aansluitend bij het Nederlands ervaren: men haalt de sleeptoon
niet uit het Nederlands dat men spreekt. Ruim de helft van de meervouden sluit dus
al zonder wijziging aan bij het Nederlands.
Hoe zit het dan met de 'jong'-gevallen?
c: in 4 van de 5 gevallen een e te veel;
d: in 6 van de 8 gevallen umlaut te veel;
e: in 19 van de 21 gevallen een e te veel;
f: in 8 van de 8 umlaut te weinig, e te veel;
g: in 10 van de 13 gevallen umlaut te veel, e te weinig',
Een globaler formulering is: het mannelijk meervoud neemt de vormen aan van het
Nederlands. Van de andere kant komen er enkele gevallen voor van overbodig
umlautgebruik. Dit kan op onzekerheid inzake umlautgebruik duiden.
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De meervoudsvorming van mannelijke woorden is niet sterk aan het veranderen.
De veranderingen die optreden gaan in de richting van de meervoudsvorming in het
Nederlands.
De meervoudsvorming van vrouwelijke zn's lijkt tamelijk stabiel. Niet alle categorieën van het mannelijk komen erin voor. Er komen nauwelijks jonge gevallen bij
voor.
Bij de onzijdige woorden is de sterkste verandering te constateren. Dat is in
categorie h, waarbij bij de jongsten de uitgang -er, de oude uitgang voor regelmatige
onzijdige meervouden, door e vervangen wordt. Daardoor neemt het Montforts in
deze groep van onzijdige woorden vaker het meervoudssysteem van het Nederlands
over.
Buiten de gevallen met uitgang op -er is het systeem van meervoudsvorming nog
niet sterk veranderd. Op de plaatsen waar een s moet komen, komt die er: er is geen
enkel 'jong'-geval (categorie e). Dat ligt trouwens voor de hand, want het Nederlands steunt deze vormen. Hier moet bij bedacht worden dat alle meervouden van
verkleinwoorden ook meervouden van onzijdige woorden zijn: deze worden allemaal
gevormd met s.
Globaal kan gezegd worden dat het systeem van de meervoudsvorming onder
verander i ngsdruk staat voor wat betreft de uitgang er: deze wordt vervangen door e.
Verder zijn er enkele onzekerheden bij umlautgebruik.
In de meeste studies is de variatie in meervoudsvorming niet terug te vinden. Ze
zijn over het algemeen erg onvolledig zelfs betrefFende het systeem van de meervoudsvorming. Franquinet 1852:269' geeft al wel bij benadering het raamwerk ervan aan;
tot een overzicht komt hij niet. Wel geeft hij aan dat de woorden die op de toonloze
-el eindigen en in het Nederlands meestal een meervoud door s hebben, '... in het
Maastrichts twee meervouden hebben: op s en op -err. appeb - appelen, hiemeU hiemelen, knievels - knievelen, veendeL· - veendelen, spiegeb - spiegelen, vlegels - vlegelen.'
Simons 1889:44-6 geeft een overzicht met verwijzing naar afstamming van de vormen. Er mag aan getwijfeld worden of zijn overzicht het Roermonds van zijn tijd
helemaal weergeeft. Kats 1939 gaat ook maar in het kort in op de meervoudsvormen.
In essentie noemt hij alle gevallen in het voorbijgaan. In het werk van Beenen
(1973:28) is te lezen hoeveel analyseproblemen de meervoudsvorming in het Hertens
opgeleverd heeft: 'De meervoudsvorming is zodanig verschillend in het Hertens
dialect (ten opzichte van het Nederlands, P.B.), dat ik besloten heb om bij ieder
zelfstandig naamwoord ... ook de meervoudsvorm aan te geven.'
Vanuit hedendaags standpunt is de meervoudsvorming in het Montforts ingewikkeld. Het is verbazend dat er maar zo weinig verandering in optreedt.

Franquinet ontwerpt een grammatica van het Maastrichts als voorwerk voor een (dan nog
toekomstig) Woordenboek der Ncderlandsche Taal. Het zou aanbeveling verdienen om
uit te zoeken welke effecten deze Maastrichtse grammatica met woordenlijst op het
Woordenboek heeft gehad.
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с. de vorming van verkleinwoorden
Bij de vorming van het verkleinwoord uit het enkelvoudige zn dat als grondwoord
beschouwd wordt, werken in principe twee regels. Allereerst: er komt een uitgang
achter het grondwoord. De vorm van deze uitgang is afhankelijk van de fonetische
aard van het woordeinde. Ten tweede: er is umlaut in die gevallen waarin umlaut kan
optreden. Deze twee verschijnselen zijn hiërarchisch geordend: de uitgang is altijd
aanwezig, umlaut is aanwezig als de mogelijkheid daartoe aanwezig is.
De differentiatie van de uitgang achter het grondwoord is naar woordeinde. Na
de alvéolaire slotconsonanten /t, [/ en na stemloze medeklinker met verholen -t
treedt mouillering op en volgt er een hl; fonologisch gesproken treedt er de
verkleiningsuitgang -je op. Na velaire slotconsonant en slotconsonantdusters /k, Ц,
i\k, x/ volgt de verkleiningsuitgang -skc. Na alle andere woordeinden treedt er ke op
als verkleiningsuitgang.
De gevallen met verholen -t (Zie Bijlage 5.6, p. 268) eisen nadere toelichting.
Een aantal van deze woorden krijgen een verkleinwoord waarin de verholen -t een rol
speelt. Bij hacmp - hae'mtje, mtpnj - mrntje, ηασΊ] - näö-ltje 'hemd - hemdje, mand
- mandje, naald - naaldje' komt de -t- helemaal terug. Bij birs, kas, kis, koo=sj, lie=s,
res, voe=s 'beest, kast, kist, korst, lijst, rest, vuist' komt de -t- zelf niet terug. Die
woorden krijgen niet de uitgang -ke(a\e bij woordeinde op s hoort), maar de einds
wordt gemouilleerd en er komt een e achter. Fonologisch gesproken treedt daar de
verkleiningsuitgang -je op: tie's - binsje, kas - kesje, koo=sj - kew'sje, lies · lie=sje, res
- resje, voe=s - vuu=sje.
Andere woorden met oude i-uitval worden behandeld als woorden die nooit een
-t als slotconsonant hebben gehad: staüuch, loch, nach, nich, sjoef, sjrif, wich, gezich,
w'rns, hoch'stallamp, lucht, nacht, nicht,schoft, schrift, wicht, gezicht, winst, bocht',
met als verkleinwoorden: luchske, luchske, nechske, nichske, sjuufke, sjriflie, wichske,
gezichske, wrnske, böchske. Vergelijk:
ma'nj
kas
nach
vlag

теще
kesje
nechske
vlegske

'mand'
'kast'
'nacht'
'vlag'

(waarin de verholen t- terugkomt);
(waarin de verholen t- merkbaar wordt);
(waarin de verholen t- wegblijft);
(waarin geen verholen -f- aanwezig is).

In een aantal gevallen is er een tussenvorm te constateren tussen wel en niet optreden
van de verholen -t. Vergelijk telkens [s] en [f] in:
pot potje [рл|э] 'pot potje
met assimilatie, -jVals uitgang na t;
bië>s biO'sje [Ьіе/э]; 'beest beestje':
met assimilatie, -_/>als uitgang na -i
bïé*s bi'é'sjke [biej кэ]; 'beest beestje': met assimilatie, maar met -ske,
bips bi'é'ske, [bieslo]; 'beest beestje'
geen assimilatie, met ske;
kie^s kiPskr, [kÏEsks]; 'kaas kaasje'
geen assimilatie, met -ske
Uit het laatste en dergelijke voorbeelden, waarin geen verholen -t aanwezig is (plactske,
fleske, pe=nske 'plaatsje, flesje, buikje'), is op te maken dat er geen mouillering is van
de -s bij de verkleiningsuitgang -ke.De mouillering in bi'é'sjke kan alleen maar ver-
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klaard worden als relict van de oude verkleiningsuitgang -je, waarbij deze altijd
optreedt.
Deze mouillering komt overigens alleen maar voor bij woorden op -s: biirsjke,
kesjke, keu=sjke, kisjke. Er lijkt voorkeur te zijn voor de gevallen waarbij umlaut
optreedt (alhoewel biësjke natuurlijk geen umlaut heeft): *lie=sjke en *resjke komen
niet voor.
Umlaut kan alleen maar voorkomen bij achterklinkers, namelijk bij:
aa
ao
oo
ot
a
o
ó
ou
ota

met als umlaut ar.
met als umlaut ¿o:
met als umlaut tur.
met als umlaut utr.
met als umlaut r.
met als umlaut ir.
met als umlaut ir.
met als umlaut uk
met als umlaut ur.

vaa=t - vae=tjc 'vat - vaatje';
paoTl - päö'lke
'paal - paaltje';
koo'k - kewbke 'koek - koekje';
bor=r - buwrke 'boer - boertje';
pap - pepke
'pap - papje';
pot-potje
'pot - potje';
vos - vuske
'vos - vosje';
kowk - kui<=>kske 'kolk - kolkje';
boea't - buftje
'boot - bootje'.

Alle andere klinkers alterneren niet met een umlautgeval. Er zijn enkele gevallen van
onregelmatige umlautkeuze al in de oudste generatie:
hfantj
mó=ntj
ρό^ηή

huwntje
muu*ntje
pwntje

'hond' (in plaats van 'hwntje);
'mond' (in plaats van *mwntje). Vgl:
'pond', dat regelmatig is.

De silbetoon blijft in het algemeen onveranderd. Er treedt verandering op bij woor
den met sleeptonige klinker gevolgd door stemhebbende slotconsonant(groep):
baM
brlke
'bal'
e=rm
ermke
'arm'
ve=l
vflke
'vel'
pi=n
prnke
'pin'
stci-n
steirnkt > stirnke
'steen'.
(Voor t'f> i· zie Bijlage 5.7, p. 270)
Er is ook verandering bij woorden met sleeptonige klinker gevolgd door stemloos
eindigende consonant(groep) die een nog constateerbare stemhebbende consonant
als afsluiting moeten hebben gehad, getuige de stemhebbende alternant in het meer
voud:
ga^nk
di*>nk
gloats
blaa^d
raa=>d
paa=>d
staa=f
hao^f
rao=>f
be=Tg

grngske
drngske
glafske
blacdje
rardje
paadje
stacfkt
ha&'fke
räö*flte
bergske
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'Bang'.
'ding',
'glas',
'blaadje',
'rad, wiel',
'pad',
'staaf
'hof, tuin',
'wondkorst'
'berg',

mv.
mv.
mv.
mv.
mv.
mv.
mv.
mv.
mv.
mv.

gfng
danger
gia^zer
bbfjer
ra^jer
pa=*jer.
starf.

hää'f.
räo*f.
berg.
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De moeilijkst constateerbare gevallen zijn de laatste vier: daarbij eindigt het meervoud zelfs op stemloze eindconsonant(groep). Toch zijn dit oude stemhebbende
consonanten. Deze meervouden zijn voorbeelden van Bedingte Schärfung: de stoottoon is ontstaan tengevolge van e-uitval. Vervolgens werd de stemhebbende
eindconsonant verscherpt.
Hierboven zijn al enkele uitzonderlijke gevallen van verkleinwoorden genoemd:
ho=ntj
mó=ntj
p6=ntj

huwntje
muiMtje
/>uTntjc

'hond' (in plaats van *hwntjè)\
'mond' (in plaats van *mu*ntje). Vgl:
'pond'.

Deze woorden hebben een onregelmatige umlautalternant. Zo'η keuze is ook bij
kirndje 'kindje, van ki=ndj, mv.: krnjer. Het is de normale en niet beconcurreerde
vorm. In het Roermonds bestaat een reeks met één klinker:
ki^ntje 'kindje', van kie=ntj, mv.: kifnjer.
Het merkwaardigste verkleinwoord in het Montforts is wel gäö^qe 'gaatje', dat als
grondwoord gaa=theeh. In dat woord komt namelijk een onregelmatige umlautalternant voor: aaheeft ae»\s alternant. Gäö=tje\s een Montforts unicum: het komt in de
omringende dialecten voor als gae^tje. Deze vorm komt ook in de jongste generatie
voor.
In het onderzoek zijn alle verkleinwoorden betrokken als verkleinwoorden van
een grondmorfeem: rae=ngejeske 'regenjasje' werd bijvoorbeeld gereduceerd tot jtske
'jasje'; bestekske 'bestekjc' werd gereduceerd tot stekske 'stokje'. D e vormen worden
als 'oud' beschouwd als ze gevormd zijn volgens de hierboven aangegeven principes:
met uitgang die traditioneel hoort bij het woordeinde;
met umlaut in geval van achterklinker;
met de hierboven beschreven traditionele uitzonderingen.
D e vormen worden als 'jong' aangemerkt als ze niet voldoen aan de bovengenoemde
beregeling en niet tot de genoemde uitzonderingen behoren.
D e scores voor de verkleinwoorden zijn als volgt:
Scores IV.2.C.: verkleinwoorden
Variant 1 : 'oude' score

Variant 2: 'jonge' score

GEHELE POPULATIE:
populatie:

totaal aantal

var. 1 aantal

tot. pop.

707

660
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var. 2 aantal
47

1.1: in %
93%

1.2: in %
7%
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Variant 1: 'oude' score

Variant 2: jonge' score

3 GENERATIES:
generatie:

totaal aantal

var. 1 aantal

oudsten
middelsten
jongsten

321
231
155

311
215
134

var. 2 aantal

10
16
21

3.1: in %

97%
93%
86%

3.2: in %

3%
7%
14%

6 GROEPEN (generatie + sexe)
groep:

totaal aantal

var. 1 aantal

210
111
143
88
63
92

205
106
131
84
60
74

ou. mann.
ou. vrwn.
mi. mann.
mi. vrwn
jo. mann.
jo. vrwn

var. 2 aantal

5
5
12
4
3
18

6.1: in %

97%
95%
88%
96%
97%
82%

6.2: in %

3%
5%
12%
4%
3%
18%

Bij de scores valt op dat de middelste mannen en de jongste vrouwen de meeste
variatie aanbrengen in het beeld van dit morfologisch geval.
D e 4 7 'jong'-gevallen zijn nogal gemengd van vorm. Gemeenschappelijk is, dat
ze allemaal eindigen op -je en geen umlaut hebben, behalve een keer gae^tjt 'gaatje',
dat weliswaar 'jong' maar klankwettig is. O o k valt o p dat er Nederlandse woorden
bij voorkomen die geen locale variant hebben opgeleverd, hoogstens een leenvertaling:
dubbeltje 'dubbeltje' (waarin alleen de eerste klinker aangeeft dat het een halve leenvertaling is), en smoe=sje, kusje, halletje, toetje, furfie, tirntje, fordje,
apperturtje,
zoo'tje. Minstens twee ervan komen in het Nederlands alleen maar als verkleinwoord
voor: toetje, tientje.
Er zijn een aantal woorden bij die ontleend zijn aan het Nederlands terwijl er een
bestaand Montforts equivalent voor is:
bnrndje
hoefje
gebakje
koekje
grapje
da^nsje
rammeltje
mesje
lesje
tui'ntje
broertje
plerntje

voor brrndje
voor hewfke
voor gebekske
voor keukske
voor grepke
voor de=nske
voor rwmmelke
voor metske
voor leske
voor häö'fke
voor brewrke
voor pli'nke [plÈ'nJca]
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Daarnaast zijn er een aantal vormen die sterk door het Nederlands beïnvloed zijn:
gere'rdsjapje (met als dialectkenmerken de ei- voor ее- en de sj- voor -sch-. Als
kenmerk vanuit het Nederlands mag het ontbreken van de umlaut gelden {brorrtje,
ro*mmeltje). Kefke [kefks] 'kalfje' voor kae'fke [kê'fka] is weer anders: umlaut en -ke
als achtervoegsel zijn aanwezig, maar de lengte van de klinker is kort, als in het
Nederlands).
Enkele woorden uit het Nederlands hebben geleid tot betekenisdifTerentiatie met
het ernaast voorkomende 'echte' dialectwoord: baerntje betekent 'werkbetrekking',
terwijl bapnke blijft betekenen 'kleine af te leggen afstand'; ti*llefborntje betekent
'telefoongesprek', terwijl trUefewnke betekent: klein telefoontoestel.De woorden
vrirndje en vrìrndrnnetje vullen de schijnbaar lege plaatsen in het Montforts voor
'kleine vriend' en 'kleine vriendin'. Het woord vru=ndj had geen verkleinwoord.
Bovendien werd het gebruikt om er vrouwen en mannen mee aan te duiden. Vrirndje
en ν rifndrnnetje zijn intussen tamelijk algemeen ingeburgerd.
De naam Jointje komt als woord al wel enige generaties voor in het Montforts.
De naam op zich is waarschijnlijk niet oud in het Montforts. Sjarrtgvtis de gangbare
variant, naast de verkorting van het verkleinwoord daarvan Sjrng? Ook Joearn
'Johan' was tot ± 1900 in gebruik. Dat het verkleinwoord ]e=ntje, met umlaut,
bestaan heeft, bewijst de achternaam /e=ntjes, die in Midden-Limburg voorkomt.
De woorden ka~ntirnetje, pla**to(rtje en bu=ld0=*zerke leveren problemen op. Er
is variatie te horen in het grondwoord voor ka=nnrnetje. zowel ka=nnrnAs
kefntirne
zijn te horen. Beide zouden overeenkomstig de regels leiden tot *ka=ntie*nke.
Voor pla=too'tje geldt dat er *pla*=tewke had moeten ontstaan.
Bw=Uo=zerke is wel het grootste probleem. Het grondwoord heeft de hoofd
klemtoon twee lettergrepen van het einde van het woord. De vraag is of de umlaut
dan nog moet voorkomen, in ongelede woorden. Jammer genoeg bestaan er geen
grondwoorden van die structuur.10 Wel is het duidelijk dat er umlaut komt in de
voorlaatste lettergreep:
koffer
fakkel
kapper
to=re
vo"gel
moTter

kufferke
fekkelke
kepperke
tewrke
vewgelke
mewterke

ко (Ter'
Fakkel'
'kapper'
'toren'
'vogel'
'motor'

Het verschijnsel dat het verkleinwoord van een naam mét umlaut maar zonder verkleiningsuitgang een nieuwe vorm oplevert, komt vaker voor: Sja*ng > Sje^ngske > Sjrng, Graa'd
> GraeOje > Grae'd; Kap > Kepke > Kep; Koea'p > Kurpke > Kufp; Facrs > Fäörtke >
Fäö's; Doea'r > Due*rke > DueTr. (Resp.: 'Jan, Gerard, Caspar, Jacobus, Servaas, Dorus')
Voor roepnamen voor vrouwen is dit procédé onbekend, alhoewel de verkleinvorm E'nie
'Anneke' bekend is.
Wel is er het verkleinwoord van ra=dio*. Welke vorm de juiste is, is niet te zeggen. Als
grap wordt wel eens rae^diewke [rê=diq*k3] gebruikt. Vergelijk Hamans 1985:130-134,
met zijn bekende voorbeeld astronuitje 'astronautje'.
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Het heeft er alle schijn van dat de umlaut als secundair middel om het verkleinwoord
te markeren niet meer productiefis: de nieuwe ontleningen uit het Nederlands lijken
er niet meer aan onderhevig te zijn.
Hamans 1985:134-5 komt tot een andere conclusie. Hij heeft de indruk '... dat
de Umlautsregel, zeker voor diminutiva, levend en productief is.' Het grootste probleem bij de aanpak van Hamans is zijn methode: de informanten worden ondervraagd over vormen. Daardoor worden er te bewuste vormen geproduceerd.
Tenslotte nog bietske 'beetje'. Misschien is het onjuist om deze vorm als 'jong' te
bestempelen: ze komt in dagelijks gebruik vaak voor, vooral bij ouderen. Etymologisch hangt dit verkleinwoord samen met het bestaande woord bee^t 'beet'. Het
verkleinwoord daarvan zou * beentje moeten zijn. Hoe de sleeptonige ir» een korte ie
is kunnen worden, is het eerste probleem. Het tweede is hoe er een affricaat ts- voor
*-t- \s kunnen komen, als de morfologische grens tenminste na de s ligt. Tenslotte is
er het onregelmatige achtervoegsel (s?)ke dat *-je vervangt. Het is een problematisch
woord dat misschien als een leenwoord te beschouwen is. Wellicht is het een relict
met een affricaat als restant van de tweede Hoogduitse klankverschuiving en is het
van dezelfde orde als kets 'valse kat', gats 'nauwe straat', rits 'ris'.
De verdeling van de morfologische categorieën op het totaal is als volgt:
Scores IV.02.C: vier achtervoegsels bij verkleinwoorden
gen.
oudsten
middel
jongsten

totaal

-ke

-je

321
231
155

133
95
76

707

304

42%
41%
48%

139
81
51
271

-ske
43%
35%
32%

38
38
9
85

12%
17%
6%

'jong'
10
16
21

3%
7%
13%

47

Er is uit op te maken dat de je-markering sterker wordt; beide andere markeringen
worden zwakker. Het aantal gevallen is te klein om er zware conclusies aan te
verbinden.
Uit het materiaal blijkt dat de vorming van verkleinwoorden variatie vertoont.
Met name bij de middelste mannen en de jongste vrouwen is er
1. een tendens om -je als enige markering van de verkleiningsvorm te gaan gebruiken;
2. een tendens om de obligate umlaut (dat volgt al uit punt 1.) weg te laten.
In het hele onderzoek worden er 47 jonge gevallen geproduceerd. Dat is:
bij de oudsten:
bij de middelsten:
bij de jongsten:

een keer op 32 gevallen;
een keer op 14 gevallen;
een keer op 7 gevallen,

terwijl het bij de jongste vrouwen zelfs een keer op 5 gevallen voorkomt.
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Uit de vorm van de 'jong'-gevallen kan niets anders geconcludeerd worden dan
dat het Nederlands deze variatie sterk ondersteunt.
3. Voornaamwoorden: de reductievorm van doe» 'jij'
In de sfeer van de voornaamwoorden is niet veel variatie te constateren. Alleen bij de
reductievorm van doe= 'jij' in inversiegevallen is er beweging.
Het Montforts heeft een heel systeem van 'volle' en gereduceerde persoonlijke
voornaamwoorden. Het voert te ver, hier, om hun gebruiksmogelijkheden te geven.
Wel volgen hier alle vormen in onderwerps- en objectsvorm.
Schema IV.03: 'Volle' vormen en hun reducticvormen ps. vnwdn.
onderwerp

object

gram m. ps

'vol'

reductie

'vol'

reductie

Ie ps ev
2e pscv
3e ps ev

ich
doe=
hac=
zie=
het [het]
vee=r
gee=»r
zie=

ich
te > se
d'r [dar]
ze
'»[«]
v'r [ эг]
g'r [gsr]
zc

mich
dich
T
he m
häö=r
he»m/häö=r

mich
dich
'm [эт]
häö=r
't [M]

ÓS

ÓS

uch
häö=r

uch
häo=r

Ie ps mv
2e ps mv
3e ps mv

De 2e ps ev is bijzonder: de reductievorm verschijnt alleen in inversiegevallen. De
'volle' vorm (dat betekent niet: de beklemtoonde vorm!) van doe=> 'jij' komt altijd
voor in de eerste positie in de hoofdzin.
doe= höbt, di=nk ich, nef taan die btwkgedach
'Je hebt, denk ik, niet aan die boeken gedacht'
Op deze plaats verschijnt de 'volle' vorm, ongeacht het al of niet beklemtoond zijn.
In inversiegevallen bij (ook maar de geringste) nadruk komt ook doe= voor:
ge'vs doe= noe=> mit of'neet
'ga je nu mee of niet'
De reductievorm se 'je' komt alleen maar voor als er helemaal geen nadruk op de
vorm gegeven wordt. Dat komt voor in inversievormen van hoofdzinnen (geiBs se
noe= mit of tiert 'ga je nu mee of niet') en in bijzinnen (es se gev=s 'als je gaat' wo= se
gei=s ofstei=s 'waar je gaat of staat').
Deze reductievorm van doe^ 'jij' had tot voor kort de vorm te. Dat noemen we
hier verder de 'oude' vorm. Thans is er vaak se te horen. Dat noemen we de 'jonge'
vorm. Uit de hier volgende scores blijkt dat het een voorbeeld is van een verandering
in haar eindfase.
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Scores IV.3: te/ se')¿ als rcducticvormcn van doe")\\

oudsten
middel
jongsten

te+se

tc

se

te%%

sc%%

757
956
1003

77
2
0

675
954
1003

10%
0%
0%

90%
100%
100%

Op zich is het geen spectaculaire ontdekking dat de reductievorm van doe= via te tot
se is geworden. Dat is een proces dat in heel Limburg in de verschillende variëteiten
aan de gang is.
De 'oude' reductievorm f*'je' is geassimileerd tot se. Dat proces heeft zich in het
Montforts afgespeeld vanaf ± 1900. In 1989 komt if bij jongeren niet meer voor.
Voorbeelden van de ontwikkeling:
Ku=ms te?
werd tot
Es te meh ku=ms werd tot
Mos te kie**ke
werd tot

Ku=ms sei
'Kom je?'
Es se meh kwms
'Als je maar komt'
Móssekie=ke
'Moet je kijken'

Iets dat van minder taalkundig belang is, is de spelling van se (en eigenlijk ook al van
te). In de Veldekespelling worden deze reductievormen aan de persoonsvorm of
eventueel aan het voegwoord 'geplakt':
Esse kwms
'Als je komt'
Ku=mse mit?
'Kom je mee?'
Wisse dich de havre? 'Was je je haren?'
Het is klaarblijkelijk moeilijk (geweest) om se als woord te beschouwen. Dat hangt
samen met een analyseprobleem dat men wellicht met (verkeerde) steun vanuit het
Nederlands oplost. Vaak verschijnen er spellingen als:
Kwm-se mit?
Krn-sc drm?

'Kom je mee?'
'Ken je hem?

Daarin worden ku=m en ki*n gezien als de persoonsvorm van de 2e ps ev ott, naar
analogie van de Nederlandse vormen 'kom' en 'ken'. Die verkeerde analyse moet
welhaast naar analogie van het Nederlands zijn, waar de 2e ps ev ott geen persoonsuitgang heeft bij inversie. Men heeft waarschijnlijk niet in de gaten dat de persoonsuitgang 2e ps ev ott in het Limburgs" een s is. Dat het (gereduceerde) voornaamwoord niets anders dan » m o e t zijn, blijkt duidelijk in bijzinnen waarin het persoonlijk voornaamwoord niet volgt op een persoonsvorm. Bijvoorbeeld uit de potentiële
antwoorden op de vraag:

minus de Limburgse dialecten waarin de eind-t behouden is, zoals bv. het Stramproys,
het Tungelroys.
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(Wie=nie* gebeu=Tt detì 'Wanneer gebeurt dat?')
-Es se vru=ntjelii vratrgs 'Als je vriendelijk vraagt'
- Wie=ni'i' se meh wi~L· 'Wanneer je maar wil'
-Iï'r se-η 't verwachs
'Eer je het verwacht'
-Mit des se Jet zafs
'Meteen als/nu je dat zegt' (= onmiddellijk)
Complicerende factoren die leiden tot die verkeerde analyse zijn zeker dat men niet
gewend is te en later se als woord dat dan ook nog 'jij' betekent te beschouwen.
Verder speelt ook een rol dat de i-van se vaak geassimileerd was aan de persoonsuit
gang. Tenslotte kan de mogelijke verwarring van twee hier volgende morfonologische
regels (zie ook Bijlage 5.1-3, p. 259, voor nadere precisering) meespelen. De eerste
factor, die thans niet meer werkt, hield in dat er een hiaatdelgende -s optreedt als het
woord vóór te (de oude vorm van se) eindigde op klinker of halfvocaal: Wic-s tegei=s
'Hoc je gaat' Wo=-s te ku=ms 'Waar je komt' Nor=-s te hie** bös 'Nu je hier bent'. In
de oudste generatie werkt die regel nog. De tweede regel werkt nog steeds: er treedt
een hiaatdelgende t op als het woord vóór se eindigde op klinker of halfvocaal:
Wic-t segei=s 'Hoe je gaat' Wo=-t se ku=ms 'Waar je komt' Noe=-t se hie=> bös 'Nu je
hier bent'. Onze eindconclusie moet zijn dat « e e n separaat woord is, een opvolger
van te, de reductievorm van doe= 'jij'.
Uit de onderzoeksresultaten blijkt duidelijk dat de vorm te vervangen gaat worden door se. Als oorzaak daarvoor hebben wij hierboven assimilatie aangewezen: een
taaJintemc factor.
4. Bijvoeglijke naamwoorden: buiging
De vorm van bijvoeglijke woorden, in de regel zijn dat bijvoeglijke naamwoorden, is
in het Montions (en in het Limburgs) gedifferentieerder dan in het Nederlands. Een
van de oorzaken daarvan is het nog levende genusonderschcid in het Limburgs, een
gegeven dat in het Nederlands veel minder speelt. In het Limburgs zijn er aparte
vormen voor mannelijk, vrouwelijk en onzijdig geregeerde woordgroepen naast woordgroepen die geregeerd worden door een meervoudig zn.
Er zijn nog enkele factoren die een rol spelen bij de verklaring van de feitelijke
vorm van het bijvoeglijk naamwoord bij een zelfstandig naamwoord. Een van de
belangrijkste uitgangspunten is, dat bij bijvoeglijke naamwoorden de vorm bij
predicatief gebruik de grondvorm is. Dat levert soms een schijnbaar ingewikkelde
structuur op bij vergelijking van predicatief (vb. 1) tegenover attributief (vbn 2, 3, 4,

5) gebruik:
1.
2.
3.
4.
5.
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Dae= wae^g is Lfnk
'de weg is lang'
Dae=> Lrnge wae=g motte v'rpakke
'die lange weg moeten we nemen'
Die heng zaeTg is nert hrnjig
'die lange zaag is niet handig'
Det la=>nk ki=ndj isgowd te zee=>n 'dat lange kind is goed te zien'
Dir Lrng wae*gpakke v'r neet
'die lange wegen nemen we niet'

Hoofdstuk IV

In voorbeeld 1 is la^tik predicatief gebruikt: die vorm wordt beschouwd als het
grondwoord. Uit de volgende voorbeelden blijkt, dat door het genus van het zinsonderwerp de vorm van het naamwoordelijk deel niet veranderd wordt:
1. mannelijk onderwerp.
2. vrouwelijk onderwerp:
3 on7ijdig onderwerp·
4 meervoudig onderwerp-

Dae= wae**gts
la=>nk.
Die· zacg is
la=nk.
Det ki=ndj is
la=nk.
Die· waeTg zeen Lr=nk.

Een laarste belangrijk gegeven is, dat er in het Montforts geen andere vormen ver
schijnen naargelang de woordgroep (bij attributief gebruik) begint met een lidwoord
van bepaaldheid of een lidwoord van onbepaaldheid. Vergelijk bijvoorbeeld de vol
gende vormen bij mannelijke regens:
'ne go·je mie·ns
'n govj vroww
e goo*d ki~ndj
goo'j luu·]

vs dae& goTjc mte*ns een/die goede man
vs dir* goo'j vroww een/die goede vrouw
vs det goord ki=ndj
een/het goed(e) kind
vs die· goo'j luit·)
(die)goede mensen

Het Nederlands heeft dan buigingsverschil bij onzijdige regens:
een goed(e) man
een goede vrouw
een goed kind
goede mensen

vs die goede man-,
vs dte goede vrouw,
vs dat goed(e) kind;
vs die goede mensen

Bij onzijdige regens en lidwoord van bepaaldheid kan de buigings-Э in het Neder
lands wegblijven: dat goed kind, dat grof schuurpapier, dat mooi huis. Die э-loze vorm
lijkt te verdwijnen: ze lijkt als Vlaams te worden opgevat.
Er blijken vier reeksen van buiging te zijn in het Montforts, met bij twee ervan
enkele morfonologische complicaties (zie ook Bijlage 5, p. 259). Die reeksen, die
worden toegepast op categorieën van woorden van verschillende komaf, worden hier
schematisch gegeven voor het ma(nnelijk), vr(ouwelijk), onz(ijdig) en mv (meervoud). De laatste kolom geeft eventuele morfonologische werkingen aan die over de
woordsoorten heen plaatsvinden. Zie Bijlage 5 daarvoor. Enkele leesaanwijzingen:
- betekent:
Э betekent:
* betekent:
* t terug betekent:
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geen buiging van het grondwoord;
er komt een э achter het grondwoord;
de rechts aangegeven complicatie treedt op;
de verholen -t komt in deze vorm gerealiseerd terug.
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Schema IV.4: vier buigingsreeksen van bijv. naamwoorden
reeks

ma.
-

1.
2.

-Э

3.
4.

-•э
=>»э
э
• "э

•э

г.
—
__*
=>»
э
*э
*э

ΟΠΖ.

т .

-

^*
=>»
э
*э
•э

complicatie

*d>j (bv.: goo»d, kwao»d)

*p>d (bv.: beneu'mp)
*t terug (bv.: slech)

Binnen deze reeksen komen woorden voor die van verschillende fonologische komaf
zijn:
categorie I:
alle woorden die als grondwoord (in attributief gebruik bij een onzijdig zn) eindigen
op onbeklemtoonde l-sl: ei~ge, gevfrnje 'eigen, gevonden';
categorie 2:
alle woorden die als grondwoord (in attributief gebruik bij een onzijdig zn) eindigen
op
1. niet-sleeptonige klinker of
2. niet-sleeptonige klinker gevolgd door stemhebbende medeklinker (waartoe ook
de Iti hoort): /rnger, blic ratrr, bae^ter'ander, blij, raar, beter'. Voor de compli
catie d>j zie Bijlage 5.4.c, ρ 264.
categorie 3:
alle woorden die als grondwoord (in attributief gebruik bij een onzijdig zn) eindigen
op
1. sleeptonige klinker, of op
2. sleeptonige klinker gevolgd door medeklinker die bij mannelijke regens stem
hebbend wordt, of
3. sleeptonige klinker gevolgd door stemhebbend eindigende medeklinkergroep bij
mannelijke regens, de gevallen roe=(l), stir=ß,2), WF=nn(3), e=rg{3) 'ruw, stijf,
warm, erg';
categorie 4:
alle woorden die als grondwoord (in attributief gebruik bij een onzijdig zn) eindigen
op
1. stemloze medeklinker of
2. (evt. verholen) stemloos eindigende medeklinker, de gevallen los{\), eu^roperáS),
ech{2) 'los, europees, ech'.
Voorbeelden van complicatie 1: slech, ech, 'slecht, echt'
Voorbeelden van complicatie 2: bezwatrmp, benewmp 'beslagen door waterdamp, benoemd'.
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Om een goed inzicht te krijgen in welke de 'wankele' plaatsen zijn in het bovenstaande systeem is het nodig om het te vergelijken met het systeem van het Nederlands. De ANS (1983:325) geeft duidelijkheid over het systeem van het Nederlands.
Het gebruik van of de onverbogen of de verbogen vorm loopt in het Nederlands voor
een groot deel parallel aan de praktijk van het Montforts, alhoewel het derde criterium voor de keuze in het Nederlands niet voor het Montforts geldt: in het Montforts
is de buiging niet afhankelijk van de keuze van lidwoord of voornaamwoord. Vergelijk de volgende groepen met onzijdige regens:
Montforts:
e lekker ie^ske
det Itkker ie=ske
e sjoetrn ki=ndj
det sjoearn ki=ndj

Nederlands:
'een lekker ijsje'
'dat lekkere ijsje'
'een mooi kind'
'dat mooie kind'

Als de modelwoorden die hierboven zijn gegeven bij de categorieën voor het Montforts
in een overzicht ook voor het Nederlands bij elkaar gebracht worden, ontstaat onderstaand overzicht, waarin de buigings-e in het Montforts en het Nederlands met
elkaar vergeleken worden.
- betekent: 'vul hier een van bovenstaande onverbogen modelwoorden in';
e betekent: 'hier moet een buigings-e volgen na het modelwoord';
> betekent: 'hier lopen het Montforts en het Nederlands niet parallel'.
Categorie 1 : ei=ge, gevó'nje 'eigen, gevonden'
Nederlands

Montforts
ma
ma
vr
vr
onz.
onz.
mv

dae=(n)
'ne(n)
die'
η
dct
e/'n

-

mie'ns
mie'ns
vrouTw
vrou'w
ki=ndj
ki=ndj
ki'njer

die
een
die
een
dat
een

-

man
man
vrouw
vrouw
kind
kind
kinderen

Categorie 2: O'nger, blic, raa'r, bae=>ter 'ander, blij,
aar,r beter'
Nederlands

Montforts
ma
ma
vr
vr
onz.
onz.
mv

>
>
>
>
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dac^OO
'ne(n)
die»
η
det
e/'n

-e
-e
-

mie'ns
mie'ns
vrou'w
vrou'w
ki=ndj
ki=ndj
ki'njer

die
een
die
een
dat
een

-e
-e
-e
-e
-e
-c

man
man
vrouw
vrouw
kind
kind
kinderen
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Categorie 3: roe= (1), stie=f (2), we=rm (3), c=rg (3) 'ruw, stijf, warm, erg'
Nederlands

Montions
ma
ma
vr
vr
onz.
onz.
mv

>
>
>

dae=(n)
'ne(n)
die»
'n
det
c/'n

>

-e mie»ns
-e mic»ns
- vrou»w
- vrou»w
- ki=ndj
- lei—ndj
- krnjcr

die
een
die
een
dat
een

-e man
-e man
-e vrouw
-e vrouw
-e kind
- kind
-e kinderen

Categorie 4: los (1), eu=ro=pee»s (I), ech (2) 'los, europees, echt'
Montforts
ma
ma
vr
vr
onz.
onz.
mv

>

dae=(n)
'ne(n)
die»
'n
det
e/'n

Nederlands
-e mie'ns
-e mie'ns
-e vrou'w
-e vrou»w
- ki=ndj
- ki=ndj
-e ki»njer

die
een
die
een
dat
een

-e man
-e man
-e vrouw
-e vrouw
-(e) kind
- kind
-e kinderen

Bij categorie 4 onzijdig det 'dat' komt voor het Nederlands een buigings-э tussen
haakjes voor. Deze -э is daar min of meer facultatief, zoaJs al opgemerkt.
Het Nederlands heeft veel meer plaatsen waar de buigings-э moet voorkomen
dan het Montforts. Uit bovenstaand overzicht blijkt dat er heel wat gevallen zijn
waarin de buiging in beide systemen parallel loopt, bijvoorbeeld in de hele eerste
categorie. Ook blijkt dat er geen enkel geval is waarin het Montforts een -э heeft
waar het Nederlands die niet heeft. Tenslotte blijkt dat er alleen maar in het geval
van onzijdige regens na lidwoord van onbepaaldheid telkens overeenstemming is in
-э-loze vormen, behalve in categorie 1. Als er systematische invloed van het Neder
lands verondersteld mag worden op het morfologische systeem van het Montforts,
zullen er vormen moeten optreden met buigings-э die alleen maar uit het systeem
van het Nederlands verklaard kunnen worden.
Het materiaal laat 3776 gevallen van buiging in een zn-groep zien. Er zijn in
totaal 57 gevallen van buiging op die plaatsen waar het Nederlands die van oudsher
heeft, maar het Montforts niet. Die 57 gevallen is 1,5% van het totaal. Er zijn dus
weinig 'jonge gevallen'.
Men zou uit bovenstaande cijfers mogen concluderen dat de rectie praktisch
zonder variatie is. Toch is er al systeem te ontdekken in die 'jonge' gevallen. Dat kan
betekenen dat er wel verdere ontwikkeling zal volgen. Die 'jonge' gevallen zijn als
volgt verdeeld:
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37 uit categorie 2;
2 uit categorie 3;
21 uit categorie 4.
Opvallend is dat er geen 'jonge' gevallen zijn uit categorie 1, die stemt helemaal mer
het Nederlands overeen.
De 'jonge' gevallen komen voor:
3x bij de oudsten (alleen bij de mannen);
13x bij de middelstcn (alleen bij de mannen);
41x bij de jongstcn (9 bij de mannen, 32 bij de vrouwen).
Bij die 57 gevallen zijn er 53 met een -э die vanuit het Montions systeem overmatig
is; er zijn 3 gevallen waarin een -э tekort is. Dat zijn (uit categorie 4):
technies assistent
medies sekretaresse
medies sekretaresse
europees sekretaresse
In deze vormen passen deze woorden zonder die -Э evenmin in het schema van het
Nederlands. Wat deze woorden betreft, blijkt bovenstaand vergelijkend schema tus
sen het Montforts en het Nederlands niet te kloppen. In het Nederlands blijken
bijvoeglijke naamwoorden onverbogen te blijven die geen kenmerk uitdrukken van
de persoonsnaam die volgt, maar een karakteristiek van de aard van het werk dat de
diegene op wie de persoonsnaam betrekking heeft, doet. Vergelijk:
tactisch leider vs. tactische leider;
sociaal werker vs. sociale werker.
In het Montforts wordt dit onderscheid, met betekenisverdichting, klaarblijkelijk
overgenomen.
Alle andere gevallen zijn er met 'overmatige' -э. In de volgende 'jonge gevallen'
gaat het om gevallen van categorie 2. Veel jonge gevallen (23 van de 34) uit categorie
2 zijn er bij grondwoorden op onbeklemtoonde lettergreep adrigere, gróttere, ho=gere,
i'ddere, le=gere leu^kere, edere 'andere, grotere, hogere, iedere, lagere, leukere, iedere'. Maar ook gevallen van beklemtoonde (stoottonige) lettergreep komen voor:
nteje, spektakelacre, kwaoye, roea^je, hielt, atgemerne'nieuwe, spectaculaire, kwade,
rode, hele, algemene'.
Als intermezzo volgt hier een kort verslag van een onderzoekje naar buiging van
rder 'ieder'. Er blijkt al veel variatie te zijn bij woordgroepen met mannelijke regens.
De 53 gevallen van verbuiging van rder leveren 14 'jonge gevallen' op: allemaal vóór
mannelijke regens. Daar staan maar 4 'oude' verbuigingen voor mannelijke regens
tegenover. Het meest treffend is, dat alle 'jong'-scores in de oudste en middelste
generatie voorkomen. In de jongste generatie komt e^lk in de plaats van rder.
Hieruit blijkt, dat het systeem van het Montforts al bij de oudsten en middelsten
wankelt.
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Terug naar het buigingsonderzoek. Er zijn twee jonge gevallen uit categorie 3:
virile en fipne. In categorie 4 zijn er 21 'jonge gevallen'. Daarbij zijn de vier al
behandelde gevallen van э tekort. Voor de rest zijn het 17 gevallen van e te veel bij
onzijdige regens van het type 't poirbe legger voor 't poo'ls le=ger(< Legger).
Daarmee blijken de grote variatiekansen te zijn: de woorden met onbeklemtoonde
lettergreep op -er of -el bij vrouwelijke, onzijdige en meervoudige regens en de
woorden op beklemtoonde lettergreep met stemloos einde vooral voor onzijdige
woorden.
Samenvattend: het buigingssysteem van het Nederlands blijkt te gaan werken als
systeem voor de buigingen in het Montforts. Het proces is nog niet sterk in gang,
maar de begintekens zijn er. Dat het Nederlands het systeem gaat 'aanreiken', blijkt
niet alleen uit de plaatsen waar de buigings-i overmatig voorkomt, maar ook de
plaatsen waar ze ontbreekt. Alle jonge gevallen die in het onderzoek geconstateetd
zijn, blijken verantwoord te kunnen worden vanuit het Nederlands. De variatie in de
buiging kan gezien worden als geïnspireerd vanuit het Nederlands.
5. Bijwoorden met rectie?
Bijwoorden die deel van een zinsdeel zijn, worden in de regel niet verbogen, niet in
het Nederlands en ook niet in het Montforts. De ANS (p. 375) onderscheidt twee
typen voor het Nederlands: de woorden die onveranderlijk zijn als ze als bijwoordelijke
bepaling gebruikt worden maar die ook als adjectief voor kunnen komen (type 1)
naast de echte, onveranderlijke bijwoorden die nooit als adjectief gebruikt worden
(type 2). Daarbij wordt opgemerkt dat een scherpe grens tussen beide groepen niet te
trekken is.
In par. 6.4.1 (322-31 ) komt de rectie van bijwoorden die een bepaling zijn bij een
bijvoeglijk woord niet aan de orde: daar gaat het om de buiging van adjectieven.
Gevallen als 'erge' en 'hele' in groepen als
een erge grote vis
een hele grote vit
nemen wellicht een midddenpositie in tussen bijwoorden en bijvoeglijke naamwoorden. Naar functie zijn het bijwoorden, naar vorm zijn het bijvoeglijke naamwoorden. In mondeling taalgebruik komen ze geregeld voor.
Het betreft woorden van bovengenoemd type 1, die voor kunnen komen als
bepaling bij een niet-zelfstandigheid (meestal een bijvoeglijk naamwoord of een
bijvoeglijk telwoord) en als bepaling bij een zelfstandigheid (meestal een zelfstandig
naamwoord). De groep is beperkt. Er horen voor het Montforts bij: hirl, ga=ns,
e=rg, ontzettend, behue*rlik, fli=nk 'heel, heel, erg, ontzettend, behoorlijk. Er zijn
oudere woorden die niet meer gebruikt worden. Ook die behoorden tot dat type:
äö=>rtelik, erre=gel"m grote mate, naar behoren (Frans: 'en règle')'.
In het materiaal komen de bijwoorden hiirl, ga=ns, e=rg 'heel, heel, erg' (alleen
naar die woorden is gezocht) een aantal keren voor als deel van een bijvoeglijke
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bepaling bij een zelfstandig naamwoord. Als type kan gelden de zn-groep 'nen hie*l
hoearge bou=m 'een heel hoge boom'. Net als in gesproken Nederlands worden
bijwoorden als htihl, ga=ns, e=rg 'heel, heel, erg' in hedendaags Montforts soms
verbogen. Waar het beginpunt in tijd ligt van die verbuiging van dergelijke bij
woorden, is niet duidelijk. Bij de oudste generatie komt dit verschijnsel voor. Bij de
generatie van ± 1870 kwam het ook voor.
De verbuiging van bijwoorden kan in het Montforts zijn gekomen door analogie
van de bijwoordelijke vorm met de verbogen bijvoeglijke vorm:
'nen hiel hoeirge bou-m
wordt tot
'nen hielten hoetrge bou=m
naar analogie met
'nen hii'U bou=m.
Daar hoeft niet per se de invloed vanuit het gesproken Nederlands als verklarings
factor voor te worden gebruikt. Wel zal het mondelinge Nederlands deze ontwikke
ling zeker ondersteund hebben.
Hier is de meest interessante vraag, of het wellicht meer voorkomt bij de jongeren
dan bij de ouderen: als er vanuit mondeling Nederlands steun wordt gegeven, is die
in de loop van de laatste negentig jaar steeds duidelijker merkbaar geworden.
De mogelijkheden om een buigings-э te laten verschijnen zijn in het Montforts
anders dan in het Nederlands. In dit hoofdstuk (IV) is in paragraaf 4 het buigings
systeem voor bijvoeglijke naamwoorden aan de orde geweest: daarin zijn de beper
kingen aangegeven. De buigings-Э kan alleen maar optreden op die plaatsen waar de
regels voor verbuiging van bijvoeglijke naamwoorden dat toelaten, buiten de 'fouten'
die sprekers eventueel maken. Dergelijke bijwoorden blijken namelijk verbogen te
worden als (nevengeschikte) bijvoeglijke naamwoorden (zie voorbeeldzin 4 die nu
volgt). Voorbeelden:
1.
2.
3.
4.

met enkel verbogen bn: dae=n <rje miens 'die oude man'.
met nevengeschikte verbogen bn's: dae^n tfjegrirze mierns 'die oude grijze man'
met onverbogen bw vóór verbogen bn: dae**n hirltpje mirns 'die heel oude man'
met 'jong' verbogen bw vóór verbogen bn: dat=n hie^lefn) a*je mirns 'die hele
oude man'.

De bijwoorden kunnen eventueel verbogen worden op de plaatsen waar dat kan,
volgens het schema uit genoemde paragraaf 4.
Hiirl hoort tot categorie 2;
ga=ns hoort tot categorie 4;
e**rg hoort tot categorie 3.

Morfologische varmtie

151

2. Onderzoeksresultaten
Van de 93 gevallen van hiirl, ga=m. e*=rg 'heel, heel, erg' als bijwoordelijke bepaling
in zn-groepen zijn er 41 die wel en 52 die geen verbuiging toelaten, waarvan 51
gevallen met hiirl, en een met r=rg. Merkwaardig genoeg komen er geen gevallen
met g/F=nsbï) voor. Bij die 51 gevallen met ¿»¿»/zitten een aantal gevallen van hiirl
väirl ('heel veel') + zn, Daarnaast zijn er woordgroepen met vrouwelijke, onzijdige
en meervoudige regens.
Enkele voorbeelden (met vermelding van infbrmanrnummer vooraf):
17: zotir hiirlgroea*! krllt
W n heel grote kookpan'
(/r/W reeks 2, groewt reeks 4, onzijdige rectie);
26: hiirl goo"] mirnse
'heel goede mensen'
(hiirt reeks 2; goo'f. reeks 2, meervoudige rectie);
36: η hiirl duw τ sjiek wao~rd 'een heel duur chic woord'
(hiirt. reeks 2, duwr reeks 2, iiï«t reeks 4, onzijdige rectie)
37: 'n hiirlfij,n begeleiding 'een heel fijne begeleiding'
(hiirt reeks 2,fij*rr. reeks 2, vrouwelijke rectie)
Bij de 41 gevallen waarin er rectie zou kunnen optreden, komen er 16 on verbogen en
27 verbogen voor. Er komen 8 gevallen van ga=m voor: alle acht met 'jonge' rectie.
De scores zijn als volgt:
Scores IV.05: verbogen bijwoorden in zn-groepen (in aantallen)

Variant 1: onverbogen bw

Variant 2: verbogen bw

GF.NFRATIE

TOTAAL

oudsten
middelsten
jongstcn

11
17
15

ONVERBOGEN

3
7
6

VERBOGEN

8
10
9

Er zijn maar weinig gegevens. Er is niet uit afte leiden of de variatie duidt op een
bepaalde ontwikkeling van het Montions in de tijd. Alleen vanuit een strakke norm
als: 'het Montforts heeft geen verbogen bijwoorden' is er een tendens aan te geven,
namelijk dat het de richting uit gaat van alleen maar verbogen bijwoorden in woordgroepen van het type 'tien hiirlen hoewge bou**m 'een heel hoge boom'. Deze schaarse
gegevens wijzen er trouwens op dat die ontwikkeling in het Montforts veel stetker is
dan in het Nederlands. Wellicht moet dat genuanceerder gesteld worden: in het
geschreven Nederlands komt een verbogen bijwoord van het bedoelde type helemaal
niet voor, in het gesproken Nederlands wel; in het alleen maar gesproken Montforts
lijkt het aanmerkelijk vaker gebruikt te worden.
Jammer genoeg komen zn-groepen met bijwoordelijke bepaling (type: 'nen hiirl
hoetfge bou~m - 'nen hiirlen hoewge bou=m) niet voor in het materiaal van het P.J.
Meertcns-Instituut, zodat er geen betrouwbaar vroeger materiaal te raadplegen is.
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6. Restanten van 'vervoegde' woorden aan begin van de bijzin
In Bijlage 5.12, p. 275 gaat het uitgebreid over de restanten van 'vervoegde' woorden
(voegwoorden, voorzetsels die als voegwoord fungeren, bijwoorden en betrekkelijke
of vragende voornaamwoorden) aan het begin van bijzinnen. Daar is gesteld dat er
enkel restanten ('echo's') van een dergelijke 'vervoeging' over zijn gebleven voor de
2e ps ev in de combinaties des se, toes se, en waa=s se 'dat je, tot je, wat je'. Het is
inzichtgevend om na te gaan hoe deze restanten van 'vervoeging' in de drie generaties
aanwezig zijn.
De verschijnselen waar het om gaat zijn enerzijds de groepen des te/se, toes te/se,
waa=s te/se. in deze groepen is de 'vervoeging' nog aanwezig in de sandhi van det >
des, toet > toes, waa=t > waa=s. Deze worden de 'oude' vormen genoemd. Ze vertonen een assimilatie of sandhi. De -t van het oorspronkelijke woord is daarbij verdwenen ten gunste van de -s die als persoonsuitgang van de 2c ps ev aan het eind van dat
betreffende woord wordt uitgesproken. Aan de andere kant gaat het om de combinaties zonder 'vervoeging', dat wil zeggen: de groepen waarin de sandhivormen vervangen zijn door de vormen zonder sandhi: det se, toet se, waa=t se. Deze worden de
'nieuwe' vormen genoemd.
De groep toes se komt helemaal niet in het materiaal voor, de groep toet se een
keer: bij informant 19, oudste generatie. Dit gegeven blijft verder buiten beschouwing. Voor des te/se o det ¿i zijn de scores als volgt:
Scores І .б.а: 'vervoegde' 'onvervoegde' vormen van det 'dat'
GENF.RATIE

TOTAALSCORE

oudsten
middelsten
jongstcn

16
34
64

Voor waa=>s te/se o

des tc/se
11
10
18

69%
29%
28%

det se
5
24
46

31%
71%
72%

wtia~t se zijn de scores:

Scores І .б.Ь: 'vervoegde' 'onvervoegde' vormen van waa=t 'wat'
GENF.RATIE

TOTAALSCORE

oudsten
middelstcn
jongstcn

3
22
35

waa=s te/se
2
2
5

67%
9%
14%

waa=t se
1
20
30

33%
91%
86%

Het aantal combinaties waarin 'vervoegde' vormen voorkomen aan het begin van
een bijzin is klein. Vergelijking van de oudsten met de middelsten en jongsten is te
gewaagd, vanwege het geringe aantal data bij de oudsten. Maar bij de middclsten en
jongsten is te zien dat het percentage gevallen waarin de 'vervoeging' nog optreedt
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nog maar klein is voor waa=sseen wat groter, maar roch veel minder dan de helft van
alle gevallen, voor des se
Voor des te, toes se en waas se is geen lang bestaan meer mogelijk de generane na
onze jongste 7ЯІ deze combinaties waarschijnlijk nog wel horen als een restant, maar
ze niet meer gebruiken Voor de 2e ps ev 7ijn dan de 'vervoegingen van metwerkwoorden aan het begin van de bijzin verdwenen
Ons materiaal laat voor de 2e ps mv maar weinig gevallen zien Daarin gaat de
'vervoeging' ook verloren In een geval in de jongste generatie blijft 7e indirect
constateerbaar in een anders niet te verklaren assimilatie van [ï] tot [x] in het
zinnetje wie* gee=*r zag'toen u zei'
[wi»xe=RzAx] van informante 42 Vergelijk wie* gar·τ ich 'hoe graag ik'
[wi'ïê'RIx], waarin geen verscherping optreedt
Deze geassimileerde vorm is te verklaren uit de oude vorm [wi»[xe=RzAx] of jonger
[wi»rxe=R.7Ax] met assimilatie van de [v] aan de [t] of [t], vervolgens uitval van [t] of
[t] [wi»xe=RzAx] Buiten ons materiaal hebben wij die verholen vervoeging die
blijkt uit een anders onverklaarbare assimilatie vaker waargenomen.
7

enkele 'jonge' gebruiksgevallen met andere morfologie

a

ovt-vormen moih(te) ofmoo'gdje 'mocht(en)

De 'oude' werkwoordsvormen voor de ovt van mo=*ge 'mogen' komen voor naast
'jonge' Z e zijn
ich
doe=
hae*=/zie=
vee=r
gee=r
zie=

'oud'
méch
móchs
moch
machte
mach
móihte

'jong'
moo'gdje
mooTgdjes
moo'gdje
moo'gdje
moo'gdje
moo'gdje

'ik mocht'
'JIJ mocht
'hij mocht'
'WIJ mochten'
'jullie mochten'
'zij mochten'

De vd's die corresponderen met beide reeksen zijn respectievelijk gemóch en gemoo'g
De ovt van mo=ge 'mogen' heeft regelmatige (zwakke) vormen gekregen Het zal wel
analogiewerking 7ijn naar andere 7wakke werkwoorden, deze ontwikkeling is, naast
die van mos I mó'sdje voorbeeldloos bij onregelmatige werkwoorden Beide reeksen
komen niet vaak voor De gevallen zijn als volgt verdeeld
Scores IV 7 a ovt-vormen moch(te)en moo'gdje'mochi{enY
CrNFRATIE

móch(te)

moo'gdje

TOTAAL

oudsten
middelstcn
jongstcn

22
1
3

7
20
10

29
21
13
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b. ovt-vormen más en mó*s(i(j)es (2e ps ev ovt)
Het geval van de ovt-vormen van motte 'moeten' loopt niet parallel aan dat van
mo-ge 'mogen' (zie hierboven). De zwakke vorm komt bij motte alleen maar voor bij
de 2e ps ev. De 'oude' vorm is dan mos, de 'jonge' mfrsdjes. Bij deze jonge vorm is er
bovendien een verleden-tijdsstam die een persoonsuitgang van de regelmatige (zwakke)
werkwoorden krijgt; bij mo=ge is er de stam van de ott met persoonsuitgangen.
De reden voor die uitsluitende vorm voor de 2e ps ev is dat de vormen ott en ovt
met dit onderwerp identiek zijn: más. Bij alle andere onderwerpen zijn de ott- en ovtvormen anders:
gramm. persoon

Ott

ovt 'oud'

ovt 'jong'

ich

mót

mós

mós

doe=

mós

mós

mó'sdjcs
mós

hae= / 7.ie=

mot

mós

vcc=r

motte

móste

móste

gcc=r

mótj

mós

mós

zie=

motte

móste

móste

Waarschijnlijk is er vormdifFerentiatie ontstaan onder invloed van homonymie.
De jonge vorm komt niet zo heel vaak voor: op alle 688 ovt-vormen van motte in
totaal 19x: een 3%.
Scores IV.7.b: ovt-vormen van motte
GENERATIE
oudsten
middelsten
jongsten

mós(te)

mó»sd(j)e

TOTAAL

357
225
87

2
12
5

359
237
92

De jonge vormen komen voor bij 8 informanten.
Percentsgewijs komt deze jonge vorm het meeste voor bij de jongsten: 5%. Of de
vorm een kans zal maken in de toekomst is op grond van deze gegevens niet te
zeggen.
с

meb ofme^r 'maar '

De variant meh [me], die eindigt op een korte klinker, kan, anders dan in het
Nederlands, niet alleen binnen de zin maar ook aan het einde van een zin staan: no(~
kó=m meh 'kom nu maat!' In het Nederlands kan een zin niet eindigen op een korte
klinker met klemtoon.
Ме=ггои naar onze opvatting beperkt gebruikt worden: vóór een volgend woord
dat met een klinker begint en als geïsoleerd woord (met ideale sleeptoon) als aandacht-

Marfologische variatie

155

trekker. Maar in het materiaal blijkt те=т ook in de zinssandhi veel meer voor te
komen dan meh. Misschien wordt er door de huidige sprekers minder geassimileerd
dan door hun voorgangers, misschien is onze vroegere opvatting onjuist geweest. In
de volgende telling blijken de oudsten de meeste >7ii=r-vormen te gebruiken...
Scores IV.7.C: meh ai me=r'm drie generaties

oudsten
middeUtcn
jongsten

me=r

meh

GFNRRATIF

234
549
308

25%
59%
42%

718
376
417

TOTAAL

75%
41%
58%

725
925
952

Я. Voorlopige conclusies
De morfologische variatie in het Montforts is niet zo omvangrijk als de fonetischfonologische. Toch is et met name bij de werkwoorden het een en ander aan de
hand. Allereerst de ontwikkelingen binnen de verleden tijd van zce=n en de sterke
werkwoorden die van oorsprong een aa-oo-wisseling hadden in de ovt-stam- enkel
voud en -meervoud. Erg opvallend is verder het komende samenvallen van de
werkwoordsvormen van 'krnne'en k&'tine'm een reeks waarvoor de vormen uit
beide werkwoorden afkomstig zijn.
Men kan stellen dat de verschijnselen buiten de werkwoordsvormen grotendeels
vanuit het Nederlands ontstaan of er tenminste door ondersteund worden.
Inzichtgevend is telkens de keuze voor 'oude' of'jonge' varianten door de jong
sten. In het volgende overzicht van de geconstateerde veranderingen wordt speciaal
aandacht gegeven aan hun scores. De door ons aangegeven oorzaak wordt ook
telkens in het kort vermeld, alsook de door ons geconstateerde morfologische varia
tie. De nummering loopt door vanuit de Voorlopige conclusies uit het vorige hoofd
stuk.
1.

DIJ WERKWOORDSVORMEN

12. Waa=s komt minder vaak voor, ten gunste van woo*r'wa$' (Ie en 3e ps ev ott
van 'zijn'). Bij de jongsten is 86% van alle scores de nieuwe, 'jonge' vorm
(tegenover 12% bij de oudsten en 6 7 % bij de middelsten).
Oorzaak: er zijn interne factoren werkzaam: wae=re 'worden' krijgt zwakke ovtvormen, nadat zijn ovt-vormen verstrengeld zijn met die van zte=n 'zijn'.
Er is ook analogiewerking van oude meervoudsvormen wo=re 'waren' naar het
enkelvoud. Dit is een geval waarbij het Montforts afstand neemt van het Neder
lands. Er zijn analoge verschijnselen in de ovt-vormen van sterke wwdn uit de
klassen 4 en 5. Voorbeeld: gaa^fwordt vervangen door gotrfgif : bij de jongsten
is 7 8 % van alle scores de nieuwe, 'jonge' vorm (tegenover 29% bij de oudsten en
9 1 % bij de middelsten).
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13. Er is jonge vormverstrcngeling van krnneen ko*nne'kennen' en 'kunnen'. Bij de
jongsten is 69% van alle scores de nieuwe, 'jonge' vorm (tegenover 3% bij de
oudsten en 55% bij de middelsten).
De oorzaak hiervan is niet duidelijk. Eenzelfde verschijnsel heeft ook plaatsgevonden in Hollandse dialecten, maar in het Nederlands, en vooral in het onderwijs daarvan, was het er niet. Wellicht is hier regionalisering een oorzaak: deze
verstrengeling vindt plaats in grote delen van Limburg. Ook hier neemt het
Montforts afstand van het Nederlands.
14. Lui=p wordt vervangen door löp 'loopt'.
Bij de jongsten is alleen de nieuwe, 'jonge' vorm te constateren, bij de middelsten overweegt de nieuwe vorm ook, bij de oudsten komt de nieuwe vorm in de
helft van de gevallen voor; er zijn weinig gegevens. Mogelijk is hier regionale
invloed vanuit dialecten die altenanties kennen van ui- met ö- in werkwoorden
met ui- in de stam.
15. Vier varianten voor 'kwam' (Ie en 3e ps ev ovt) laten toename van de w-loze
vorm koorm 'kwam' zien. Bij de jongsten is 48% van alle scores de nieuwe,
'jonge' vorm (tegenover 21% bij de oudsten en 83% bij de middelsten).
Oorzaak: analogie vanuit de meervoudsvormen, die de -oo- van oudsher hebben;
16. Er is variatie in vormen van 'had(dden)': herw(we), hcjQe). ha*d(de), waarbij
regionale jonge vormen optreden. Het meest opvallende is dat bij middelsten en
jongsten de optatiefvormen of verdwenen zijn of geen optatiefbetekenis meer
hebben.
Oorzaak: regionale invloeden.
17. W<7=rí wordt vervangen door gewo=re 'geworden'
Bij de jongsten en middelsten komt alleen de nieuwe, 'jonge' vorm voor.
Oorzaak: het Nederlands ondersteunt deze vorm. Mogelijk is er analogiewerking
vanuit andere vd's, die vaak met ge- beginnen.
2.

Bij ПЕ ZELFSTANDIGE NAAMWOORDEN:

18. Bij de meervoudsvorming verliest de oude onzijdige uitgang -er terrein ten
gunste van de jonge uitgang -e. Bijvoorbeeld: dö=rper wordt vervangen door
dö=rpe 'dorpen'.
Bij de jongsten is 12% van alle scores een nieuwe, 'jonge' vorm (tegenover 3%
bij de oudsten en 7% bij de middelsten).
Oorzaak: de vorm met -er wordt niet door het Nederlands gesteund, die met -e
wel.
19. De vorming van verkleinwoorden wordt meer als in het Nederlands: er is een
tendens om alleen je als uitgang te gaan gebruiken en er is een tendens om de
obligate umlaut achterwege te laten. Bij de jongsten is 14% van alle scores een
nieuwe, 'jonge' vorm (tegenover 3% bij de oudsten en 7% bij de middelsten).
Oorzaak: in het Nederlands wordt -ke en -ske niet ondersteund, evenmin als de
umlaut. De ontwikkelingen kunnen dus als invloeden vanuit het Nederlands
beschouwd worden.
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3.

BIJ VOORNAAMWOORDEN

20. De rcductievorm van iior= 'jij' verandert: te wordt vervangen door se 'je'.
Bij de jongsten is 100% van alle scores de nieuwe, 'jonge' vorm (tegenover 9 0 %
bij de oudsten en 100% bij de middelsten).
Oorzaak: se is een geval van sandhi: een verregaande assimilatie. De oorzaak voor
deze sandhi moet als intern beschouwd worden.
4.

BIJ BIJVOEGLIJKE NAAMWOORDEN

21. Er treedt jonge buiging op in bijvoeglijke naamwoorden die die van oudsher niet
hebben. Voorbeeld: det wit hoe=s wordt vervangen door det wittehoe=*s'dat witte
huis'. Bij de jongsten komen 41 van de 57 'jonge' vormen voor, 3 bij de oudsten
en 13 bij de middelsten.
Oorzaak: het Nederlands heeft op de veranderende plaatsen ook telkens buiging:
het is het model voor de buiging in het Montions;
22. Er komen jonge gevallen van bijwoorden met rectie voor. Bijvoorbeeld: 'ne
hinten hoetrge bou=m 'een heel hoge boom' (in spreektaal vaak: 'een hele hoge
boom'). In alle drie de generaties komen zowat even veel gevallen met rectie
voor; er zijn niet veel data.
Oorzaak: het Nederlands kent, zeker in spreektaal, dezelfde ontwikkeling.
23. Restanten van 'vervoegde' woorden aan begin van de bijzin komen steeds min
der voor. Bijvoorbeeld: waa=s ir wordt vervangen door waa~t se 'wat je'. Bij de
jongsten is 7 2 % van alle scores de nieuwe, 'jonge' vorm tegenover 3 1 % bij de
oudsten en 7 1 % bij de middclsten.
Oorzaak: het Nederlands ondersteunt de oude sandhivormen niet.
24. In sommige gevallen worden er andere morfologische woorden gebruikt.
Voorbeelden daarvan: mocgdjefs) in plaats van moch(s) als vorm voor de ovt van
'mogen', mo'sdje(s) in plaats van mos als vorm voor de ovt van 'moeten', meh in
plaats van те=г'тлгх\
Bij moo*gdje(s) in plaats van moch(s) is er analogiewerking. Waarom de analogie
is gaan werken, is onduidelijk. Bij mórsdje(s) in plaats van más kan de grote
functionele belasting van de vorm ?nosác oorzaak zijn: dan is homonymievrees
wellicht in het geding. Bij meh in plaats van me*=r\s de oorzaak van de verandering onduidelijk.
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ν
Syntactische variatie

0. Inleiding
In werken over Nederlandse dialecten wordt de syntaxis meestal nauwelijks aan de
orde gesteld. Dat zal wel zo zijn omdat de syntaxis van de dialecten veel gemeen heeft
met die van het Nederlands en omdat de bestudering van de dialectsyntaxis altijd als
onaf wordt beschouwd immers degene die er studie van maakt, kan er nooit hele
maal zeker van zijn dat alle syntactische varianten in de studie betrokken zijn. De
Schutters c.s. 1990:1 zien vooruitgang: '... ze gaat crescendo.'; Taal en Tongval geeft
in 1990 een aanzet met een themanummer over dialectsyntaxis.
Ook in onze studie wordt de syntaxis maar beperkt aan de orde gesteld. Boven
staande redenen gelden ook hiervoor. Bovendien geldt voor deze studie ook nog dat
er geen compleet beeld van het Montforts wordt nagestreefd. Alleen die feiten die
wijzen op variatie worden behandeld. Dat heeft tot gevolg dat er maar een beperkt
zicht ontwikkeld kan worden op de syntaxis van het Montforts, waarbij dan ook nog
geldt dat de besproken gevallen zeker niet exclusief Montforts zijn.
Er zijn twee grote groepen die in het vervolg van dit hoofdstuk besproken wor
den. In de paragrafen 1-6 komt de variatie binnen woordgroepen aan de orde. In
paragraaf 7 gaat het om variatie in zinnen, waarbij enkele bijzondere zinsconstructies,
in vergelijking met het Nederlands besproken worden.
'Syntaxis' wordt hier - in de zin van Paardekooper - formeel-taalkundig be
schouwd als de verbindbaarheid tegenover de niet-verbindbaarheid van woorden uit
verschillende woordsoorten met elkaar (zie o.m. Paardekooper z.j.). Een woordsoort
is in die opvatting het kleinste gemene veelvoud van taaleenheden die verbindbaar
zijn met andere woordsoorten en met leden van de eigen soort. Elk lid van een
woordsoort heeft minstens de minimum-verbindbaarheid van de soort. De nietverbindbaarheid is de tegenpool ervan. Zelfstandige naamwoorden hebben een eigen
verbindbaarheid. Maar ook subklassen van de zelfstandige naamwoorden hebben
een eigen verbindbaarheid.
Zo worden bijvoorbeeld in het Limburgs traditioneel de enkelvoudige zelfstan
dige naamwoorden die onmiddellijk voorafgegaan kunnen worden door het lid
woord dae= 'de' als mannelijk, die na het lidwoord die· 'de' kunnen voorkomen als
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vrouwelijk, die na het lidwoord ï'het' kunnen voorkomen als onzijdig beschouwd.
De mannelijke en vrouwelijke zelfstandige naamwoorden kunnen ook voorafgegaan
worden door de reductievorm van het lidwoord dat in beide genera de'oc' is.' De
term 'meervoud' lijkt, in tegenstelling met de drie voorafgaande, semantisch te zijn.
De betekenissen 'meer dan een' of'geldend voor alle genoemde exemplaren' horen
bij 'meervoud'. Bij 'mannelijk, vrouwelijk, onzijdig' is dit vergelijkbaar: er hoort de
betekenis 'een exemplaar' bij. Ook meervoudige zelfstandige naamwoorden, de
mccrvoudsiwwfM, hebben hun eigen verbindbaarheid: het zijn die woorden die
voorafgegaan kunnen worden door het lidwoord die* 'de'.
In dit hoofdstuk zullen enkele gevallen van verandering van verbindbaarheid aan
de orde gesteld worden. Voor een deel betreffen ze de bouw van woordgroepen (par.
1-6), voor een deel gaan ze over zinsconstructies (par. 7).
1. Genusverandering
Zelfstandige naamwoorden veranderen niet vaak van genus. Toch komen er in het
onderzoek enkele gevallen van voor. Formeel gezien houdt genusverandering in dat
de verbindbaarheid van een zelfstandig naamwoord anders wordt. De meest opvallende verandering is wel dat zo'n zelfstandig naamwoord verbindbaar wordt met een
ander lidwoord van bepaaldheid en niet meer met het traditioneel gebruikte lidwoord. Maar genusverandering is niet uitsluitend waarneembaar aan het gebruik van
het lidwoord: ook buigingsvormen horen tot het complex van genusbepaalde feiten
evenals buigingen van bijvoeglijke woorden (zie IV.4 p. 144 e.v. en dit hoofdstuk,
par. 3, p. 172 e.v.), telwoorden en bezittelijke voornaamwoorden. Interessante voorbeelden van genuswisseling geven sommige versteende naamvalsvormen die het oude
genus nog demonstreren, vergeleken met de huidige vorm.
Voor het Montforts geldt bijvoorbeeld dat tie=d'l\\a' van vrouwelijk geworden is
tot mannelijk. Op dat vrouwelijk-zijn wijzen versteende vormen als i=ndertie=d
'indertijd', mitlertir=d 'mettertijd', oppertie=d 'op tijd', waarin de vormen van het
lidwoord -ter- en -der- een -r- hebben die alleen bij vrouwelijke vormen voorkomt.
Het huidige woord is mannelijk: dae=(n) tie^d'de tijd'.
In het materiaal komen 9537 enkelvoudige zn's voor. Ze zijn met de hand
verzameld. Vervolgens zijn ze ingedeeld naar genus met behulp van genoemde gegevens: vorm van het lidwoord, vorm van de bijvoeglijke woorden. Als er geen aanwijzingen waren vanuit die drie gegevens, werd het betreffende woord tot het woordgeslacht gerekend waar het traditioneel toe hoort.
Er waren problemen bij de toewijzing. Deze zijn eraan toe te schrijven dat de
reductievorm van het lidwoord van bepaaldheid voor mannelijk en vrouwelijk genus
allebei de 'de' is. Het volle lidwoord komt in Limburgse dialecten enkel voor als er

Voor het probleem of ditr='¿c en die'dc echte lidwoorden zijn of eventueel aanwijzende
voornaamwoorden zie dit hoofdstuk, par. 3, p. 172.
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enige nadruk wordt gegeven. Als er bekendheid wordt verondersteld van gethematiseer
de onderwerpen, word ι »Ie rcducticvorm van het lidwoord genomen. Hetzelfde geldt
voor als bekend geldende routines of vaste uitdrukkingen (i~nnr wei~k zitte'in de
week zetten van bv. was'; a=ne gtrng aan de gang'). Als problematisch werden
beschouwd: sjcl, stort, staa=sje. wei~k, gcfng, ke~rsmes, mi'dde, daa=k 'Shell, stort,
station, week, gang, kerstmis, midden, dak'. Deze zn's worden uitsluitend voorafge
gaan door gereduceerd lidwoord: bie=* de sje*l, oppe stort, a=ne staa=sje, i=nne wei=k,
a~negtfng, mit de ke^rsmes, i=nne mrdde, oppe d/ia~k. Bij de laatste woordgroep is
het ook mogelijk dat er een andere woordgrens geldt: op 'tdeta-k: Daa<=ki.ow dan een
onzijdig woord zijn', als in het Nederlands. Deze probleemgevallen (25 in totaal)
zijn bij de volgende telling buiten beschouwing gebleven.
De verdeling van de 9537 gevallen over de drie genera is als volgt:
oudsten:
3840 gevallen;
middclstcn: 2894 gevallen;
jongstcn:
2803 gevallen.
Deze zijn verdeeld over de drie genera zoals in het diagram te zien is:
oudst:
midd.:
jong:

3840
2894
2803

ma: 1696
ma: 1155
ma: 797

vr:
vr:
vr:

1226
873
1114

oz:
oz:
oz:

918
866
892

Diagram V.l: verdeling genera over drie generaties in procenten van het totaal aantal ge
bruikte enkelvoudige zn's

oudsten

middclstcn

jongstcn

De uitspraak voor beide betekenissen is homoniem: op 't daa-k klinkt hetzelfde als op de
dtia~k. Daa=k\s traditioneel onzijdig, maar juist vanwege mogelijke verkeerde interpreta
tie hoort men wel sprekers die het vrouwelijk achten.
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In het kolommendiagram is te lezen dat het aandeel mannelijke woorden afneemt en
het aandeel vrouwelijke en onzijdige stijgt. In de lijst van 9537 woorden met genusaanduiding komen er inderdaad een aantal gevallen voor van woorden die vrouwelijk
zijn geworden. Het zijn:
lx br=rg
lx boe=w
1 χ fitti)
Ixgei^s
2x kte=r
6x iit*r
lx ris
lx sjop
2x $pit=t
7x sport
2x sta~ndj
lx techniek
1 χ turn
l x wi*=ntjer
l x beh=n
r
2x jao r
lx kestiPl
lx koppel
lx sao-rt

(ma.
(ma.
(ma.
(ma.
(ma.
(ma.
(ma.
(ma.
(ma.
(ma.
(ma.
(ma.
(ma.
(ma.
(07..

(oz.
(oz.
(oz.
(oz.

> vr.)
> vr.)
> vr.)
> vr.)
> vr.)
> vr.)
> vr.)
> vr.)
> vr.)
> vr.)
> vr.)
> vr.)
> vr.)
> vr.)
> vr.)
> vr.)
> vr.)
> vr.)
> vr.)

'berg';
'bouw';
TICIS';

'geest';
'keer';
'keer';
'graszode';
'schuurtje';
\spijt';
'sport';
'stand';
'techniek';
'tuin';
'winter';
'been';
'jaar';

'kasteel';
'koppel';
'soort';

De 28 gevallen van 'ma. >vr.' zijn te verklaren als gevallen waatin het aanwijzend
voornaamwoord uit het Nederlands (in alle gevallen 'die') als genusmarkering wordt
geïnterpreteerd, waardoor een woord met vrouwelijke generakenmerken wordt gepresenteerd. Of dergelijke zn's als 'vrouwelijk' verankerd liggen in de geest van de
spreker, is niet na te gaan in dit onderzoek. Op zich is het opmerkelijk dat 'vrouwelijk' toeneemt: bijna alle zn's voor technische noviteiten zijn mannelijk, in het
Montforts.
Op 9537 gevallen worden er 93 gevallen anders dan traditioneel aan een genus
toegekend:
21x door de oudsten;
18x door de middelsten;
54x door de jongsten;

op 3840 gevallen is dat 0.5%
op 2894 gevallen is dat 0.6%
op 2803 gevallen is dat 1.9%

Een zn dat duidelijk van genus gewisseld is, is ofr 'uur' (vr.>onz.). Het komt in 28
van de 93 gevallen voor. Alle 28 gevallen komen voor bij de jongsten.
Er is in het Montforts meer variatie in woordgeslacht dan dit onderzoek laat zien.
Alle woorden met ander wootdgeslacht dan het Nederlands staan onder druk. Hier
volgen onze indrukken van die veranderingen aan de hand van de verzamelde afwijkingen in woordgeslacht van het Montforts ten opzichte van het Nederlands. Er zijn
drie richtingen:
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1. een aantal zn's gaat duidelijk over.
2. een aantal zn's is al overgegaan.
3. een aantal zn's is sterk resistent.

Teken ervoor: >
Teken ervoor: »
Teken ervoor: <

De overgang is in alle gevallen naar het woordgeslacht van het Nederlands.
In het Nederlands gebruiken wij twee categorieën: o voor onzijdig en m/v voor
woorden die 'de' als lidwoord voor zich kunnen hebben, m/v? betekent: het is niet
duidelijk of het woord in het Nederlands mannelijk of vrouwelijk is.
MONTFORTS

NEDER1..

Mo

Ne

Verandering

ao's
a**lbwm
a-ltjao'r
bak
bao=r
bie=l
bi-ljart
blok
bos
dei=g
ema'j
febriek
gerdicn
gieps
gri=ntj
krngel
rllestiek
kefee*
kertó'ng
knee=n
knie=n
ko=gel

'lokaas'
album'
altaar'
big'
boor'
bijl'
biljart'
blok'
bos'
deeg'
cmaille'
fabriek'
gordijn'

m
m
m
о
о
о
m
m
m
m
m
о
ν
m
m
m
m
ν
m
о
m
ν

о
о
о
m/ν?
m/ν?
m/ν?
о
о
о
о
о

<
>
>
<
>
>
>
<
»
>>

loearn
mesjicn
nó'mmer
oer
o=rgel
petó'ng
plestik
potbro'd
po=nelei"n
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gips'
grind'
hengsel'
elastiek'
café'
karton'
knie'
konijn'
kogel'
loon'
machine'
nummer'
uur'
orgel'
beton'
plastic'
potlood'
porselein'

m
0

m
V

m
m
m
V

m

V

о
о
о
о
о
о
о
m/v?
о
m/v?
о
m/v?
о
о
о
о
о
о
о

>>
»
>
>
>
»
<
>
>
>
>

»
vorm is m. nu
»
<
>
>
>
<
<
>
>>
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MONTPORTS

NEDPRI-.

Mo

Ne

Verandering

pru=l
puiTn
raa'm
sjeu=t
sjoe^m
spe=gel
spie's
staa**sjt
stao=f
tou*w
vi^ltj
wa~terpas
za-ndj

'prul'
'puin'
'raam'
'schot'
'schuim'
'spiegel'
'spijs/vlaaispijs
'station'
'stof
'touw'
'vilt'
'waterpas'
'zand'

m
m
m
m
m

о
о
о
о
о
m/v?
m/v?

<
>
>
<
>
»
>
<3
>
>
>
<
>

0
V

m
m

О

V

о
о

m
m
m

О

0

о

De meeste woorden die hier vermeld staan, worden geleidelijkaan onzijdig in
Montforts taalgebruik; het heeft er de schijn van dat er minder onzijdige zn's in
ouder Montforts zijn dan in liet Nederlands.
Er is ook genusveranderingen binnen het Montforts zonder dat het Nederlands
er model voor heeft gestaan:
ko~gcl 'kogel'
spiets
'spijs'

ν>m
ν>m

Het lijkt erop dat stofbenamingen in het Montforts vaker mannelijk waren; het
Nederlands lijkt onzijdige stofbenamingen te hebben. Voorbeelden uit bovenstaande
reeks: 'emaille, beton, porselein, vilt, zand'. Voor metaalbenamingen heeft het
Montforts onzijdige woorden.
Er is variatie in genustoekenning in het Montforts. Buiten het materiaal om
constateren wij een zwakke tendens om het aanwijzend voornaamwoord dir als in
het Nederlands te gebruiken voor mannelijke zn's (gw=f se mit dir treten 'ga je met
die trein; trti=n is mannelijk en zou vergezeld moeten gaan van dae=). Die is
traditioneel verbonden met het vrouwelijk woordgeslacht. Daarnaast is er een merk
bare tendens om het genus aan te passen aan dat van het Nederlands. In dat licht
mag de eerste tendens misschien beschouwd worden als een allereerste teken van
overgang naar de tweedeling die het Nederlands heeft: in de- en Atf-woorden. Het
mannelijk genus zal op de lange duur wellicht verdwijnen achter dat aanwijzend
voornaamwoord dat in het Montforts van oudsher 'vrouwelijk' aanduidde. Of zn's
die samengaan met dat aanwijzend voornaamwoord 'die' dan ook 'vrouwelijk' genus

De jonge vorm is staa'sjon als in het Nederlands. Het is onzijdig, ook als in het Neder
lands.
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hebben, blijft de vraag. Die toestand lijkt nu, met een laag percentage van genuswisseling, vooralsnog ver weg te liggen.
2. Bijvoeglijke voornaamwoorden bij benamingen van familieleden
In ouder Montforts worden de zn's die de naaste familieleden aanduiden (vaader,
mo=der, brovr, zoster, zwao'gerzwiirgerse'vadeT, moeder, broer, zus, zwager, schoonzus') en de eventuele samenstellingen met deze woorden als tweede woorddeel, te
oordelen naar de eraan voorafgaande bijvoeglijke bezittelijke voornaamwoorden,
behandeld als woorden van onzijdig genus. Dat gebeurt vooral in woordgroepen
waarin liet bezittelijk voornaamwoord onmiddellijk vóór het zelfstandig naamwoord
staat. Dus:
mir= stergva=der

'mijn stiefvader' met onzijdig bezittelijk voornaamwoord.

In uitgebreider woordgroepen kan dit ook, alhoewel veel sprekers dan het genus
'correct' gebruiken. Dus:
mie= twië'dje va=der 'mijn tweede vader' met onzijdig bezittelijk voornaamwoord is
mogelijk, evenals
mie=n airdur brnn'r 'mijn oudste broer' (waarbij de slot-η van mie=n te beschouwen
is als hiaatdelgcr, zie Bijlage 5.3, p. 262)
T

Zwao ger 'zwager' en zwirgerse 'schoonzus' komen in de protocollen niet voor: deze
woorden blijven buiten beschouwing. Het betreft niet alleen de naaste familieleden
van de spreker of luisteraar, maar ook die van degene(n) over wie het gesprek gaat.
De bedoelde zn's zijn niet onzijdig. Bij gebruik voor met-familieleden en met
bepalingen tussen voornaamwoord en zn blijkt het echte genus gebruikt te worden.
De betreffende woorden worden door de sprekers - als ze daar intuïties over hebben niet tot de onzijdige woordklasse gerekend. Hetzelfde Onzijdige' gebruik geldt voor
de eigennamen van die naaste familieleden. In de voorbeeldzinnen met + krijgen alle
bijvoeglijke bepalingen onzijdige markeringen. Ter vergelijking worden er zinnen bij
gegeven met de markering van het echte genus.
+oTmme Kris zie vaader kooTm oe=>t Pfj.
'oom
Chris zijn vader kwam uit Pcij'
E*derei=n hact 'ne va=der
'Iedereen heeft een vader'
(va~der\$ een mannelijk woord: z/>=zou zie=nemoeten zijn).
+Jwlliarna hää*r modder waa*=s Wrliemrna.
'Juliana
haar moeder was Wilhelmina'
Van 'n morder liü'rs se-η 't metiste va=nne ίααΊ
'Van een moeder leer je het meeste van de taal'
(mo~der\s een vrouwelijk woord; de markering bij vr. is dezelfde als bij onz).
+Mie= zoster woo=ntj 'm Wessem.
'Mijn zus
woont in Wessem'
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Vii-n Vi /i'jer
zrislrr lie^rs sen oit~ch väöTl
'Van con oudere zus
leer je
ook
veel'
(zoster Ία een vrouwelijk woord: тіе= zou mir η moeien 7¡jn).
«•Л//г=» brno'r is ou-ih hie=>.
'Mijn
broer is ook
hier'
T
'/.auntie hrnn r ztSds se dich wi-nse
'Zo'n
broer zoll je je
wensen'
(Ьгосг'к een mannelijk wooid: mie" 71111 mie~ne moeten 7ijn).
ψ
*Οσ ί Ja-n woo=ntj oppe \\Ίι<>'rderwae^g.
'Onze Jan woont op de Waarderwcg'
ledere Ja-η hoo't
ген-ger Sjtrng of
Sjrng
T.lkc Jan heette vroeger Sjang of Sjcng'
(Ja~n is een mannelijk woord: oo'sma o~zemoeten zijn).
T
+ Oo s Trut« dui=t ou^ch mit
'Onze Truus doet ook
mec'
Celäkkig des se ζό·η Truus e< M-nt hnhs
'Gelukkig dat je zo'n Truus als tante hebt'
( Truus is een vrouwelijk woord: de markering bij vr. is dezelfde als bij onz.).
D e bijvoeglijke congruerende woorden (bijvoeglijke naamwoorden, telwoorden en
bc7.ittclijke voornaamwoorden) bij de mannelijke en onzijdige genera bebbcn in
ouder Montforts andere vormen naargelang het volgende woord binnen de woord
groep (dat hoeft niet de regens van de groep te zijn!) begint met klinker of h-). Hier
volgen de vormen telkens voor de normale gevallen én de gevallen voor klinker o f - h .
Voor klinker o f - b komt er een -n achter (een hiaatdelger) als het bijvoeglijk woord
eindigt op klinker. Die -n staat in het volgende schema tussen haakjes. Ze geldt
alleen maar voor het tweede woord dat in de kolommen 'mannelijk, vrouwelijk,
onzijdig' vermeld staaf.

lidw. v. onbep.
bez vnw 1 e ps cv
bcz vnw 2e ps cv
bez vnw 3c ps ev man
vrw
bcz vnw 1 e ps mv
bez vnw 2e ps mv
bcz vnw 3e ps mv

mannelijk

vrouwelijk

onzijdig

micns/htio-f

vrou'w/hrllef

ki-ndj/häö'fie

0 'ne(n)
1 mie^tie(ti)
2 die=ne(n)
3a zie^ne(n)
3b hhö=re(n
4 o~ze(n)
5 eu=re(n)
6 häb~re(n)

'n
mie· η
dim
zie· η
'hä(i*r
"oes
*ewr
'häirr

e(n)
mie=(n)
die=(n)
zie=(n)
'häö·/
*0Ο·!

'eu· г
*häö*r

Vrouwen die door de spreker met doe~ worden aangeduid, krijgen
1. mannelijke bczittclijke voornaamwoorden vóór 'bczitsobjecten';
2. cen onzijdige voornaamwoordclijke aanduiding.
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De lidwoorden van onbepaaldheid en de bezittelijke voornaamwoorden vóór zelfstandige naamwoorden die concrete familieleden noemen of voor de voornamen
(niet de achternamen!) van die concrete familieleden, niet alleen van de gesprekspartners maar ook van degenen over wie het gesprek gaat, komen uit de kolom voor het
onzijdige genus. Maar omdat er vormen uit de kolom van het onzijdig gelijk zijn aan
die uit de kolom voor het vrouwelijk, is het in een aantal gevallen niet vast te stellen
of er een onzijdige of een vrouwelijke vorm is. Dit geldt voor vrouwelijk regens in de
gevallen 3b, 4, 5 en 6. Ze zijn hierboven gemarkeerd met +. Dv.:
oo's ma*m, mo=der, Truus, Bet, etc.
twr ma*m, modder, Truus, Bet, etc.
bäö'r nurm, mo-der, Truus, Bet, etc.
Deze laatste opmerking geldt al voor het Montions van de oudste generatie. In het
taalgebruik van de middclsten en de jongsten komen er nog een aantal complicerende
verschijnselen bij. Allereerst is er de ontwikkeling dat het lidwoord van onbepaaldheid voor onzijdig regens van e wordt tot 'n, ook als er geen klinker of-h volgt (zie
Bijlage 5.11, p. 274). Een analoge ontwikkeling is er bij de bezittelijke voornaamwoorden voor het onzijdig regens die eindigen op klinker:
(e
mie=
dir=
zie=

> 'n)
> mie^n;
> die=rr,
> zie=n.

Er mogen dus vormen met -n verwacht worden.
Een tweede ontwikkeling is, dat de sleeptoon voor de onzijdige regens een stoottoon wordt (een van de weinige ontwikkelingen binnen het toonsysteem van het
Montforts, zie hfdst. III.4, p. 45 e.V.). Omdat het bezittelijk voornaamwoord in de
regel onbeklemtoond is, valt de verandering nauwelijks op. Dus:
tnie^n > miftr, (met korte -icT-);
die=n > difrr, (met korte -ie»-);
zie=n > zifn. (met korte -ieT-).
Daarmee worden de vormen voor onzijdige regens dezelfde als voor vrouwelijke.
Deze laatste ontwikkeling hebben wij alleen geconstateerd bij de middelsten en
jongsten.
Voor mannelijke woorden is het verschijnsel van de Onzijdige' vormen ondanks
de twee bovengenoemde ontwikkelingen niettemin nog duidelijk:
mif va=der > mie=n va=der > mif η vader tegenover mie=ne va~der
zie= broo'r > zie=n broo'r > zifn broo'r tegenover zif=ne broO'r.

Haft det zie=nefietsa=l i=nne sjop gezatj is, letterlijk vertaald: 'Heeft dat zijn fiets al in
het schuurtje gezet'. De zin heeft de betekenis: 'I leeft zij haar fiets al in het schuurtje
gezet'. Beide verschijnselen lijken niet op hun retour te zijn.
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Maar voor vrouwelijke regens is het verschijnsel in die gevallen niet te constateren.
In het onderzoek komen er 301 gevallen voor waaraan te constateren is (volgens de
gegevens uit par. 1) of ie wel of niet volgens de oude regel verbogen zijn. Hier
worden de regelmatige gevallen volgens die regel verder 'oud' en de andere 'jong'
genoemd. Van die 301 zijn er
239 'oud' : dat is 79%;
63'jong: dat is 21%.
Het zou eenvoudig zijn als de 'jonge' gevallen allemaal in de jongste generatie zaten.
Maar zo zit het niet. Maar 21 van de 301 gevallen komen uit de jongste generatie:
nog geen volle 7%. Ze komen voor bij 5 van de 13 jongstcn, rwee mannen en drie
vrouwen. Hoe komt dat?
Het verschijnsel is naar ons idee wel degelijk aan het verdwijnen: dat is de eerste
reden. In het algemeen wordt het vervangen door een bijvoeglijke nabepaling':
oos pap > pap va=n os;
arrja-n > ja=tt va^n uch;
häö'r sef > stfva=n häö=r.
Maar controle van het voorkomen van dergelijke groepen leverde ook maar enkele
(3) gevallen op in alle protocollen van de jongsten.
Onze verklaring voor het afwezig zijn van zowel de ene als de andere groep is van
conversationele aard. De personen die bij de gesprekken met de oudsten en de
middelsten aangeduid werden volgens de oude regel, waren over het algemeen niet
bij het gesprek aanwezig. Maar onze informanten mochten er telkens van uitgaan dat
wij hun gesprekspartners, de genoemden, kenden. Voorzover wij die genoemden
niet persoonlijk kenden (sommige ouders en alle grootouders van de oudsten), konden de informanten aannemen dat er tóch bekendheid was. Elke dorpeling in kleine
gemeenschappen kent de verwantschappen van families. Voor de jongsten geldt die
verwachting niet: zij hebben ons niet meer persoonlijk meegemaakt in het alledaagse
leven in het dorp. Bovendien werden alle gesprekken met jongeren op één na opgenomen in het ouderlijk huis: vader en moeder waren meestal onder hetzelfde dak.
De benoemingen pap en mam, en niet oos pap en oos mam zijn dan adequaat. Oos
pap/ma'm duiden op meer fysieke afstand dan papima'm. De woorden pap en rnarm
zijn wel degelijk aanwezig in de gesprekken met de jongsten: 60xpapen 67x та*т.
Voor de broers en zussen van de jongsten geldt al helemaal dat ze niet tot onze
kennissenkring behoren. Zij worden door hen dan ook niet ten tonele gevoerd. Voor
een deel komt dat natuurlijk ook door de gespreksonderwerpen.
In het materiaal is bovendien ook na te gaan dat de aanspreekvormen voor ouders
en grootouders in drie generaties twee keer veranderd zijn.
Dit verschijnsel gaat lijnrecht in tegen opvattingen over taaieconomie. De verklaring
ervoor is, dat de aanduiding met vooropgeplaatst bezittelijk voornaamwoord sterk
gestigmatiseerd is: ze wordt beschouwd als een teken van boersheid en bekrompenheid.
In komische voordrachten wordt er dan ook vaak gebruik van gemaakt.
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De termen in het Nederlands en voor drie generaties in het Montforts zijn:
'opa'

Nederlands

'moeder'

'vader'

'oma'

oudsten:
middelstcn:
jongstcn:

mo=der
mo=der/marm
ma*m

vaader
va=der/p4
tap
pap

bhteva=der
bèstemo=der
(groew ^mo^der (groea*t)va=dn
if ma
o*pa

Hierbij moet overigens worden opgemerkt dat groea'tmo=der Igroea'tva=der zeiden
als aanspreking dienen of gediend hebben. Opa en oma werden door nogal wat
mensen van onze (hier middelste) generatie (die hun eigen vader en moeder pap en
тачп noemen) va=deren mo-der genoemd.
De 'jonge' (niet meer 'onzijdig' zijnde) vormen die voorkomen vertonen een
sterke tendens naar een nieuwe, enigszins andere regel. Hier volgt een overzicht van
de regerende zn's uit de 301 gevaJIen:
totaal
98
68
43
30
26
24
7
5

omschrijving geval
vaader* samenstellingen daarmee
mannelijke voornaam
broo"r
pap
morder* samenstellingen daarmee
zoster
o'pa
ma'm

t.: 301

'oud' /onz.

'jong7v-m

97
68
22
19
23
4
4
1

1
0
21
11
3
20
3
4

238

63

Er mag uit worden afgeleid dat de mannelijke benamingen voorlopig 'onzijdige'
begeleidingswoorden woorden hebben. Verder mag misschien worden gezegd dat
het woord νa=der mogelijk ook Onzijdige' begeleiding zal houden. Alleen: het woord
wordt niet meer gebruikt als aanspreking, wel nog als woord dat gebruikt wordt om
die persoon ten opzichte van anderen te noemen. (Je spreekt je vader aan met pap en
spreekt over hem met de woorden mte^(n) va=der.)
Broo*rwordt nog net iets meer met Onzijdige' dan 'mannelijke' vormen begeleid,
zoster veel meer 'jong' dan 'oud', net als тачп. De 'jonge' gevallen komen voor in
alle generaties, overwegend in de oudste. Dat is zeer opmerkelijk. Wij denken dat
hier een voorbeeld is van regressieve taalverwerving bij ouderen. De Apparent Time
Methode is op dit punt onbetrouwbaar. Ze is naar ons idee onbetrouwbaar op
plaatsen waar stigmatisering van vormen opgetreden is in de periode tussen taalver
werving door de informant en verzameling van het onderzoeksmateriaal. Vgl. De
Bot 1985.
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rot. 'jonge' sc.

woord

oudsten

m ¡duckten

jongsten

1
21
11
3
20
3
4

vaader
broo'r
pap
modder
zoster
o'p/t
ma'm

0
16
8
3
12
2
2

0
5
2
0
8
0
0

1
0
1
0
0
1
2

43

15

5

66

Informant 10 neemt in de oudste generatie de meeste jonge vormen voor haar
rekening: 13. Daarbij is 7x o~ze pap.
Dat brengt ons op die combinatie: oo^s pap. De aanspreking paplmarm voor de
oudere vaader/modder is in de dertiger jaren in gebruik gekomen. De oudste papwiT'w-zeggers waren, naar mededeling van zegslieden, de kinderen van de hoofden
der scholen die rond 1925 in Montfort benoemd werden. Rond 1940 is het gebruik
van papen ma'm tamelijk algemeen: in onze schooltijd (1947-1953) vonden wij het
ouderwets als leeftijdgenoten hun ouders aanspraken met va=deren modder.
De taalkundige vraag erachter is: waarom is bij sommigen met name het woord
pap niet opgenomen in de woorden met Onzijdige' begeleidingswoorden? Een overtuigende verklaring ervoor ontbreekt. Misschien is er vrees geweest voor bespotting
van vader vanwege de homonymie met het voedsel 'pap': homonymievrees dus. Ook
voor broo'r ontbreekt een goede verklaring. Het verschil tussen papen broer is, dat
broer ooit helemaal het verschijnsel heeft vertoond, maar dat pap er als nieuw
leenwoord nooit helemaal bij is geweest.
Zwanikken 1990:20 vermeldt aan het begin van zijn artikel: 'Zoals op pagina 24
van de Kirchröadsjer Dieksiejoneer wordt vermeld bestaat in het Kerkraads evenals
trouwens ook in andere Limburgse dialecten een eigenaardig verschil in de vorm van
de bezittelijke voornaamwoorden bij verwantschapsnamen. Bij de woorden vadder,
modderen hun samenstellingen {jroeèsvadder, sjweiermodder), bij broor, sjwoajer en
kammeraad krijgt het bez.vnw. niet de normale vorm mienne, dienne, zienne respectievelijk mieng dieng ziengenz. maar 'verkorte vormen', mie, die, zie etc.' De auteur
verklaart het bestaan van twee vormen van het bezittelijk voornaamwoord als een
gevolg van casussyncretisme. Omdat in vrouwelijk en onzijdig woordgeslacht geen
verschil was tussen onderwerps- en voorwerpsvorm leidde dit bij mannelijke woorden tot het door elkaar gebruiken van de vormen en tenslotte tot het als enige
overblijven van de vorm waaraan het vormonderscheid het duidelijkst waar te nemen
was. Maar voor 'mie modder geldt deze verklaring volgens Zwanikken niet: 'Kennelijk heeft de modder zich aan d'r vadder aangepast, ...'(20). Sjwester (zus) beschouwt
hij als analoog aan broor (broer). 'Het uitgangspunt voor dit verschijnsel moeten we
zoeken in het woord 'wief, dat in het hele Germaanse areaal onzijdig is.' Daarbij zegt

170

Hoofdstuk V

hij overigens nergens uitdrukkelijk dat sjwester in het Kerkraads onzijdig is. De
Kirchröadsjer Dieksiejoneer geeft op p. 269 inderdaad dat geslacht. Hij merkt op dat
'pap aanmerkelijk jonger dan vadder ...' is, maar 'mienne zoon is taalkundig even
oud als zie vadder' (21) en vraagt zich af waarom de behandeling van deze woorden
ongelijk is. De reden daarvoor ziet hij in de (evt. oorspronkelijke) tweelettergrepigheid
van vadder, sjwoajeren broor. Daar was behoefte voor een 'korte en krachtige combinatie...': dat werden de korte vormen mie, die etc. Bij eenlettergrepige woorden was
de behoefte aan die korte, krachtige kombinatie niet: de lange vorm kwam daarbij.
De auteur merkt ook nog op dat de korte vormen alleen voorkomen als het aanwijzende voornaamwoord onmiddellijk voorafgaat aan het zn.
De tweelettergrepigheid geldt niet voor het Montforts; ook voor het Kerkraads
betwijfelen wij die sterk. Voor het Montforts zouden eigennamen van een lettergreep
dan het verschijnsel ook niet mogen hebben. Die hebben het wel: oesja^n, o<rs Piet,
oo*s Gratfd, oers Thei', oo*s Pjae=r, oo'sSjfng komen allemaal in het materiaal voor.
Daar zou tegen aan te voeren zijn dat dit allemaal relatief jonge namen zijn. Wat
naamkeuze betreft heeft men in Montfort meegedaan aan de mode, die overigens tot
in de vijftiger jaren minder snel veranderde dan daarna. Maar de oudste eenlettergrepige mansnamen die wij kennen, hadden ook eenlettergrepige 'onzijdige' begeleidingswoorden:
ooTs I ewr I häö'r Bae'r
oo's I ewr I häö'r Joearn
oo's Iewr Ihäö'r Gerì
oo's I ewr I häö'r Sja'ng I Sjcng
oo's I ewr I häö'r Toewm
oo's / ewr/häö'r Joewp
oo's I ewr I häö'r Pie*r
oors I ewr I häö'r Koea'p I Kue*p
oo's I ewr I häö'r Too=n I Teu=n

' Hubert'
'Johan'
'Egidius'
'Jan'
'Thomas'
'Jozef
'Peter'
'Jacobus'
'Toon / Teun

Overigens zal ook tegen deze namen in te brengen zijn dat ze niet allemaal echt oud6
zijn. Uit de achternamen in Limburg blijkt een ander dan dit voornamenpatroon.
Het probleem met sjwester in het Kerkraads en Taster in het Montforts (beide
'zus') is niet hetzelfde. Maar ze moeten wel met elkaar in verband gebracht worden.
Het Kerkraads is een fase verder in de ontwikkeling: het Montforts geeft aan hoe de
ontwikkeling in het Kerkraads waarschijnlijk verlopen is.
Zöster hoort voor een aantal Montforter sprekers in een aantal gevallen nog tot de
woorden met Onzijdige' begeleidingswoorden. Informante 34 geeft aan waar de
ontwikkeling eindigt. Ze zegt: ' . det zuster van eh . '. Zöster is een onzijdig woord
geworden. Er zijn meerdere vindplaatsen in de protocollen van zöster ais vrouwelijk
woord. In de middelste generatie, weten wij uit ervaring, wordt het woord ook
onzijdig gebruikt. Degenen die dat woord onzijdig maken, kennen daarnaast ook

Dat is natuurlijk een relatief begrip.
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een vrouwelijk woord zoster, dat wordt gebruikt voor 'vrouw die in het klooster
ingetreden is' en voor 'verpleegster', alhoewel daar meestal zuster tegen wordt gezegd.
Het gegeven dat zöster\oot onzijdig woord doorgaat, heeft tot gevolg dat de buigingsuitgangen van de begeleidende woorden onmiddellijk als regelmatig worden ervaren.
Het onzijdige woord 'wijf dat Zwanikken aanhaalt, is naar ons idee geen uitgangspunt geweest voor de ontwikkeling van vrouwelijk tot onzijdig woord. Zwanikken
bewijst dat trouwens niet. Zo lang er geen overtuigender redenering is, houden wij
vol dat het onzijdig worden van eigennamen van vrouwen die de spreker met 'jij'
aanspreekt in oostelijk Zuid-Limburg verklaard moet worden uit de onzijdige
begeleidingswoorden voor familieleden. Op den duur is daar een onzijdig genus voor
de eigennaam ontstaan, zodat thans onder meer in Kerkrade gesproken wordt van
bijvoorbeeld 't Maria, 't Fien. Analogierelaties met 'wijf zijn daarbij niet werkzaam
geweest.
In het Montforts zijn onzijdige lidwoorden vóór eigennamen van vrouwen uit de
familie (eν t.: die onderwerp van gesprek zijn) ook goed mogelijk. In tegenstelling tot
het Kcrkraads, waar die lidwoorden obligaat zijn, komen ze in het Montforts faculta
tief voor. In het Kerkraads is het lidwoord meestal gereduceerd: 't, in het Montforts
komt alleen de ongereduceerde vorm voor.
Det Rirn van hie=nae=ve waa=s ou=ch dao'
'Rien van hiernaast was er ook'
Rie·η van hie=*nac*=ve waa^s ou=ch dao'
ich höb det Tod's van Lies gezee^n
'Ik heb Toos van Lies gezien'
Ich hob
Too's van Lie's gezecn
Det Вер uvo-nij i=>n Ech
'Вер woont in Echt'
Вер woo^ntj i~n Ech
De zinnen met lidwoord houden een markanter noemen in. Er is een tendens om die
nadruk onplezierig te vinden, waardoor zinnen met lidwoord negatief gevonden
gaan worden. Zie ook de volgende paragraaf.
3. Lidwoorden van bepaaldheid en eigennamen, type dae= Ja=n
In het Montforts is te constateren dat de lidwoorden van bepaaldheid (die mogelijk
als aanwijzende voornaamwoorden beschouwd moeten worden) bij zelfstandige naam
woorden een reductieproces ondergaan. Voor alle woordgeslachten behalve voor het
onzijdig, geldt dat de gereduceerde vorm 'de' is. Dat is de vorm waarbij het onder
scheid tussen mannelijk, vrouwelijk en meervoudige vormen verloren gaat:
dae miens > de mie'ns (mannelijk);
die vroww > de vrowtv (vrouwelijk);
die luwj > de luwj (meervoud).
Als er van 'gereduceerde vorm' sprake is, kan deze alleen maar bestaan als er 'een
niet-gercduceerde vorm' is, of minstens een 'minder gereduceerde vorm'. Voor het
Montforts geldt dit.
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Hier volgt eerst een verheldering van de begrippen die bij de bespreking van het
verschijnsel van belang zijn, dan komt er een verklaring van de feiten die in het
taalmateriaal voorkomen, vervolgens worden die statistisch geduid. Tenslotte volgen
er conclusies.
In de ANS 1984:112-120 wordt gesteld dat de begrippen 'bepaald' en 'onbepaald' bij lidwoorden niet alleen vaag maar ook onvolledig zijn. Vaag omdat de
termen in andere betekenissen worden gebruikt bij andere woordklassen. Onvolledig
omdat met behulp van beide eerst gezuiverde termen toch geen adequate beschrijving mogelijk blijkt.
De termen 'bepaald' en Onbepaald' worden als volgt omschreven: 'Bij lidwoorden hebben de termen 'bepaald' en 'onbepaald' te maken met de bepaaldheid of
onbepaaldheid van (nominale) constituenten (...). Een bepaalde constituent is een
taalelement dat een of meer identificeerbare zelfstandigheden aanduidt, d.w.z. personen of zaken waarvan de spreker aanneemt dat de hoorder begrijpt wie of wat hij
bedoelt, over wie of wat hij het heeft (wat nog niet wil zeggen dat de hoorder een zeer
uitgebreide kennis moet hebben van de personen of zaken in kwestie). Een onbepaalde constituent is een taalelement waarvoor dit niet geldt.' (114)
Een andere manier van gebruik van de term 'zelfstandigheden' is, '... dat een
zelfstandigheid in de werkelijkheid (...) niet wordt aangeduid als een concrete, geïndividualiseerde persoon of zaak, maar als (vertegenwoordiger van een) categorie. Het
taalelement dat een zelfstandigheid op deze manier aanduidt, noemen we een 'categoriale' constituent.' (115-6)
'Aanwijzende voornaamwoorden hebben een verwijzende functie die, in het algemeen gesproken, nadrukkelijker is dan die van de andere voornaamwoorden.' Aldus
de ANS 1984:215. Als mogelijkheden van dat meer nadrukkelijk zijn, worden dan
gegeven: het karakter hebben van 'aanwijzen' en '... dat er alleen 'verwezen' wordt,
maar dan toch met (wat) meer nadruk dan bijv. door middel van een persoonlijk
voornaamwoord.' De aanwijzende voornaamwoorden worden in die passage tegenover de persoonlijke voornaamwoorden gesteld, niet tegenover de lidwoorden, wat
opmerkelijk is. Op p. 217, in de paragraaf over 'Bijvoeglijk deze/die - dit/dat',
gebeurt dat wel. 'De categorie die/dat verwijst minder nadrukkelijk (dan deze/dit,
P.B.). Dit kan zelfs zover gaan dat er nog maar weinig verschil bestaat tussen die/dat
en een bepaald lidwoord, en eigenlijk alleen wordt aangegeven dat uit context en/of
situatie duidelijk is welke zelfstandigheid bedoeld wordt, zonder dat wordt 'aangewezen'.' Bij de bespreking van een voorbeeldzin ('De mensen die aan de betoging
hebben deelgenomen, moeten toch wel erg milieubewust zijn.') wordt gesuggereerd
dat het gebruik van dergelijke nauwelijks aanwijzende aanwijzende voornaamwoorden meer voorkomt bij spreken dan bij schrijven: 'Is het lidwoord de vóór mensen in
geschreven taal de enige mogelijkheid, in gesproken taal кал ook (onbeklemtoond)
die gebruikt worden.' (217)
Voor het Montforts is ook de volgende passus van belang: 'Vooral bij persoons
namen kan die/dat een bepaalde gevoelswaarde hebben, die meestal negatiefis. Dit is
met name het geval als die/dat gecombineerd met een nabepaling bestaande uit 'van'
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en een persoonlijk voornaamwoord, gebruikt wordt in plaats van een bezittelijk
voornaamwoord (je vriend - die vriend van je; ons zoontje - dat zoontje van ons)'
Lidwoorden van bepaaldheid worden in het Nederlands gebruikt als de daarbij
regerende zelfstandigheid al opgenomen is, of onmiddellijk aansluitend zal opgenomen worden, in de context van taalgebruiker en -ontvanger. 'De fiets staat in de
schuur' is pas een zinvolle uiting als er van te voren over die fiets gesproken is: die
fiets hoort al bij de context. 'De fiets van je moeder staat in de schuur' is een zin
waarin context met betrekking tot die fiets gemaakt wordt: het gaat om een fiets, die
is van je moeder en hij staat in de schuur.
In het Nederlands is het ongebruikelijk om persoonsnamen (eigennamen) die al
in de context van spreker en hoorder zijn opgenomen te laten voorafgaan door een
lidwoord: 'Liesbeth komt vanavond ook!' In Nederlandse dialecten komt het vaker
voor dat dergelijke eigennamen voorafgegaan worden door een lidwoord. In oostelijk Zuidlimburgs is dat bijvoorbeeld heel gewoon: "t Liesbeth kumt ooch vanovvend!'
Jongeneel 1884:40 vermeldt het gebruik ervan voor het Heerlens van meer dan een
eeuw geleden. In het Bredaas7 komt dat lidwoord alleen voor bij eigennamen voor
mannen. 'Ik zie Bert' is daar: Ik zie d'm Bert. Maar: 'Ik zie Annie' is: Ik zie Annie,
zonder lidwoord.
In oostelijk Zuidlimburgs, bijvoorbeeld Kerkraads, staat het lidwoord van bepaaldheid voor alle bepaalde enkelvoudige eigennamen die in de context opgenomen
zijn. Daarbij moet worden aangetekend dat vrouwen die je met 'jij' aanspreekt als
genusaanduiding 't hebben. D'rjoep sjteet óp d'r maat 'Joep staat op de markt'; doa
kumpt 't Marian 'daar komt Marianne'.
In het Montforts worden eigennamen die in conversationele zin in de context
opgenomen zijn ook voorafgegaan door een woord dat misschien een lidwoord
genoemd mag worden. Voorbeelden:
1. Dae^Ja-n mot zich spo'je
'Jan moet zich haasten';
2. Die* Trien zag mich del
'Trien zei me dat';
3. Dtt Fre=mke ka=n he=l renne 'Fransje kan hard rennen'.
Maar dat eerste woord, dat 'lidwoord', in deze zinnen kan niet in gereduceerde vorm
voorkomen:
*DeJa=n mot zich ipt>Tje,
*De Trien zag mich det,
*'t Fre=nske ka^n he^l renne.
De bijvoeglijke (en ook de zelfstandige!) aanwijzende voornaamwoorden in het
Montforts zijn dae= voor mannelijke woorden, die' voor vrouwelijke woorden en det
voor onzijdige woorden. De voorbeelden van zoeven met zelfstandige aanwijzende
voornaamwoorden zijn dan:

7

dat wij kennen via onze schoonfamilie
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Dae= Ja=n mot zich sporje
> Dae= mot zich ¡po'je.
Dir7 Trien zag mich det
> Dir zag mich det.
Del Fre=mke ka=n he=l rrnne > Det ka=n he=l renne.
De vragen die beantwoord zouden moeten worden, zijn: hoeveel aanwijzende kracht
hebben d<te=, dir, det in deze zinnen? Moeten dergelijke woorden als aanwijzende
voornaamwoorden beschouwd worden of blijven het lidwoorden? Wanneer is een
dergelijk woord een lidwoord? Enkel en alleen als het als dummy optreedt en verder
geen aanwijzende kracht heeft? Op een abstrakter niveau luidt de vraag: 'Wat onderscheidt lidwoorden van bepaaldheid van aanwijzende voornaamwoorden?' Schönfeld
1964:145 geeft de historische ontwikkeling van het bepaald lidwoord als volgt aan:
'Terwijl oorspronkelijk geen afzonderlijke vorm voor het lidwoord aanwezig was,
ontwikkelde zich in 't Germaans - als in andere talen - uit het demonstratief door
verzwakking van de deixis het bepaalde artikel (= lidwoord, P.B.)· ···' Weijnen
1971:59-64 zegt: 'In allerlei talen is het lidwoord van bepaaldheid uit een
demonstrativum of uit een personale ontstaan; het lidwoord van onbepaaldheid ... is
van huis uit het telwoord een' In sommige Middelnederlandse teksten ontbreekt het
lidwoord vaak, vergeleken met hedendaags gebruik.
In de beschrijvingen uit de ANS blijkt geen wezenlijk onderscheid te bestaan
tussen de lidwoorden van bepaaldheid en die/dat als bijvoeglijk gebruikte aanwijzende voornaamwoorden. Uit de theorie is op te maken, dat die/dat in de richting
van de lidwoorden van bepaaldheid gaan als ze conversationeel geen andere funktie
hebben dan aangeven dat een gecontextualiseerd subject (mede) gespreksonderwerp
blijft. In het Nederlands wordt die onderwerpsfocus in de regel bereikt door gebruik
van de en 't. In het Limburgs ligt het moeilijker, omdat in de gereduceerde vorm het
genusonderscheid verloren gaat. Maar omdat dae=, dir en det geen klemtoon kunnen hebben in gevallen als in de voorbeeldzinnen, is het niet te gewaagd om dar*,
dir en det lidwoorden te noemen. Daarbij moet dan in gedachten gehouden worden
dat ze als functie hebben: aangeven dat een gecontextualiseerd subject (mede) gespreksonderwerp blijft.
In het onderzoeksmateriaal komen een aantal gevallen voor van lidwoordgebruik
vóór een eigennaam, die in de regel een persoonsnaam is. Er is, met het afnemen van
de leeftijd van de taalgebruiker, een dalende tendens om woordgroepen te gebruiken
van het type dae= Ja=n.

Oudsten
Middclsten
Jongsten

wdn.

dae=¡

80613
66109
58859

170
40
8

dir
27
IO
1

det

totaal

16
6
1

213
56
10

Lidwoordgebruik vóór een eigennaam komt relatief weinig voor in gesproken taal. In
taalgebruik ten opzichte van minder bekenden komt het nog minder voor: er is
mogelijk te weinig basis om bepaalde, met naam bekende (of bekendgemaakte)
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personen ab (mede)gespreksthema te houden. Misschien dat hierin een deel van de
verklaring zit voor de bijna-afwezigheid van het verschijnsel in de jongste generatie.
De terugval in de middelste generatie is daar niet mee te verklaren: wij waren een
bekende voor elke geïnterviewde. Mogelijk is de teruggang in de middelste generatie
te verklaren uit de gespreksthema's, die misschien meer dan de thema's uit de oudste
generatie buiten de dorpsgemeenschap lagen en daardoor geen kans boden om dae=,
dir oí liet te laten voorkomen.
Het is een verschijnsel dat de schriftelijke vorm van het Montforts (voor zover die
bestaat) niet haalt en dus niet vanuit schriftelijk materiaal te constateren is. Naar
onze stellige overtuiging zal het in de generatie na de 'jongste' niet meer voorkomen.
De gegevens hierboven maken ons overigens zeer nieuwsgierig naar de redenen
waarom vooral het lidwoord voor het mannelijk zo sterk vertegenwoordigd is. In alle
drie de generaties is dit een aantal keren vaker aanwezig dan de andere twee generagevallen. Moet daaruit geconcludeerd worden dat mannen vaker op een ouderwetse
manier aangeduid worden, of zijn mannen vaker onderwerp van gesprek?
Het lijkt ons dat dit verschijnsel alleen maar bestudeerd kan worden door onderzoekers die de geïnterviewden al lang persoonlijk kennen. Bij een vluchtig onderzoek
ontsnapt een onderwerp als dit al gauw aan de aandacht van de onderzoeker. Bovendien zou een grondige bestudering van dit verschijnsel gebaseerd moeten zijn op een
groter aantal gegevens.
4. Achteropgeplaatst onbepaald lidwoord na zoetr/zà'n/zo'nne

+ zn

In Limburgse dialecten komt een zn-groep voor met de volgende struktuur:
zó'nnelzó'nlzoea' + evt. bijv. bepn. + zn + onbepaald lidwoord, bv.:
zó'nne (go'je) mie'm ei*=ne = zo'n (goede) man;
zo'n (goo'j) vrou'w ei'n • zo'n (goede) vrouw;
zoea' (goed) di=nk ei-n = zo'n (goed) ding.
Dit type woordgroep verdwijnt, ten gunste van het type dat in de vertaling in het
Nederlands is gegeven. Dus:
zó'nne (go'je) mie'ns ei~ne > zo'nne go'je mie'ns;
zo'n (goo'j) vrou'w ei'n
> zo'n (goo'j) vroww;
zoear (goo'd) di=nk ei=n > zoe<r (goo'd) di^nk.
Het type zo'n (goo'j) vroww ern is in de taalkundige literatuur niet terug te vinden.
De verbreiding ervan in Limburg lijkt ons groot. Een van de redenen dat er niet over
geschreven is, zal wel zijn dat het in schriftelijk Limburgs niet voorkomt. De reden
daarvoor lijkt, dat zo'n achteropgeplaatst 'een' gemakkelijk verwarring kan wekken,
ook al omdat de woordgroep in het Nederlands niet voorkomt. De afwijkende
structuur moet tot een andere zinsanalyse leiden dan waartoe het vertrouwde Nederlands aanzet. Twee voorbeelden van informante 09 gevolgd door een woordelijke
vertaling:
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fangs dae= ka=ntj ha=wwe vee=r ζό·η hdò'flte nag eirn
('langs die zijde hadden wij 7.0'n tuintje nog ccn')
zo^nnen ro=nje pc=rk ei^ne maa=kdje v'r dao· va=n
('zo'n ronde perk een maakten wij daarvan')
In Limburgse ogen (die in de regel weinig geschreven Limburgs zien!) botsen dergelijke zinnen in dezelfde mate ais in niet-Limburgse: de woorden ei=ne, eirn en «'=»
staan gewoonlijk aan het begin van een nieuwe zn-groep: bij deze constructie sluiten
ze juist de woordgroep af. Het verschijnsel verdwijnt thans snel uit het taalgebruik."
De vormen ζό·η en zó*nne zijn historisch interessant. Respectievelijk -n en -ne
zijn relicten van het lidwoord van onbepaaldheid:
ζό'η
is zoea· + e'ftr,
zo'nne is zoea· + ei-ne,
zodat er bij groepen met vrouwelijk en mannelijk regens historisch gezien twee keer
een lidwoord van onbepaaldheid staat. Een onzijdige regens met twee keer een
lidwoord zou dan vóór het regerend zn moeten zijn zoea' ei~. In de zinssandhi is dit
tot zoea? geworden. Aangezien er geen medeklinker in het lidwoord aanwezig was,
kon dit gereduceerd worden tot niets.
Deze verklaring verantwoordt overigens niet, waarom ζό·η en zo'nne
monoftongischc klinkers hebben. Moet dat verschijnsel erop duiden dat de sandhi
en de klinkerverkorting al plaatsvond vóór de stoottoon op lange -00- leidde tot
diftongen? Als dat zo zou zijn, dan geeft deze vorm ook aan dat in de tijd van dat
diftongisch worden het lidwoord van onbepaaldheid al gereduceerd was tot een
vorm zonder medeklinker. Was dat namelijk niet het geval geweest, dan zou de
voorfase van zoea· een afsluitende medeklinker gehad hebben: dan zou die vorm
dezelfde ontwikkeling gehad hebben als ζό·η en zfrnne.
Deze woordgroep komt in totaal 57 keer voor in het onderzoeksmateriaal.
Oudsten:
18x
Middelsten: 28x
Jongsten:
9x
Het is opvallend dat de middelste groep de hoogste score laat zien. Welke omstan
digheden leiden tot vaker gebruik van deze woordgroep? Hij dient in het algemeen
om een thema aan te dragen dat wel door de spreker tot het geestelijk bezit van de
hoorder wordt gerekend, maar waarvan kennis van het individuele (bedoelde) geval
niet wordt verondersteld.
zó'nne mirns ei=ne 'een man van de categorie die je kent';
zifn VTOWW eirn
'een vrouw van de categorie die je kent';
zoea· ki"*nd) ei=n
'een kind van de categorie die je kent'.

•

alhoewel dr. Henk Kars ons meedeelt dat hij het in Postcrholt veel hoort!
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De woordgroep wordt gebruikt om onbelcendheden te thematiseren. In die algemene zin zou je hem mogen verwachten in die gesprekken waarvan de thematiek
door de sprekers het minste bij ons bekend zou worden verondersteld. Dat zijn de
gesprekken bij de jongste generatie. In mindere mate geldt dat voor de gesprekken
van de middelste generatie: onze gespreksgenoten konden niet veronderstellen dat
wij een gedetailleerd inzicht hadden in hun leefwereld.
Deze woordgroep wordt helemaal niet door het Nederlands gesteund. Hij zal om
die reden verdwijnen. Omdat er bij schriftelijk gebruik problemen ontstaan bij het
bepalen van de woordgroepgrens zal deze groep alleen maar in mondeling gebruik
constateerbaar zijn..
5. o=m 'om' als nevenschikkend voegwoord
Een van de syntactische verschijnselen waarop tot op heden in de literatuur over
Limburgse dialecten nog niet op is gewezen, is het voorkomen van ó=m 'om' als
nevenschikkend voegwoord. In het Nederlands kan 'om' voorkomen als voegwoord
aan het begin van een beknopte bijzin: 'wij komen om te winnen', 'wij leven om te
sterven'. Als nevenschikkend voegwoord komt het in het Nederlands niet voor.
In het Montions komt ó=>m wel voor als nevenschikkend voegwoord. Het vervolg
op ó~m is altijd een redengevende bijzin, soms in de vorm van een hoofdzin.
Er zijn 16 zinnen met nevenschikkend á=m. Ze komen alleen maar bij de oudsten
en de oudste middelsten voor, bij de informanten 08, 11, 12, 15, 16, 22, 23 en 29.
Enkele voorbeeldzinnen (. betekent: spreekpauze):
Informant 08: dof mèste v'r rnne. blok aa**nlirgke mit dorglas. 6=m eh
hie= mo=fert htrw väö'l ¡jaa'j gatj mit d'n oo^rlogfannebas
'toen moesten we een blok aanleggen met douglas . want eh
hier Montfort had veel schade gehad door de oorlog in het bos
Informant 11 : est'r dich zocfg ktrldje dr<rltie=dmit mich 'm he à~m ich
werkdjen ow=eh bie dae*> sikkertafr dókker
'als hij je zag, maakte hij altijd een praatje met je he want ik
werkte ook bij de secretatis vaker'
Informant 12: dae kas ich owch ó=m ich htftv daor gewi=rk
'die kende ik ook want ik had daar gewerkt'
Informant 15: kos ich neet verdrängen o=>m det waa*>s ich nee't gewi'ndj wo=r
'kon ik niet lijden want dat was ik niet gewend he'
Informant 22: va=n or=t de sjuu*r krns s' 'tmesjien nag zeen , 6=m detis
a*liemao=l 'n lei=me moer dao* he
'vanuit de schuur kun je het misschien nog zien . want dat is
allemaal een lemen muur daar he'
Informant 23: mirm zie modder zagte ν 'r a^ltied morder tarage.
monder <f=m eh kiek veer zape taegen oo*s marm ma'm
'mam haar moeder zeiden we altijd moeder tegen . moeder want
ch kijk we zeiden tegen ons mam mam'

178

Hoofdstuk V

Informant 29: va=ndaa*g waa=s 't owchja efkesget lauter geworren á=m
. dr=n zte=n v'r aa=n 't wb=rreke
'vandaag was het ook eventjes wat later geworden want
. dan zijn wc aan het werken'
Bij de andere informanten komt dit nevenschikkend voegwoord niet voor. Bij de
jongeren is deze gebruikswijze weg. Pikant detail daarbij is wel dat wij vóór het
verzamelen van het materiaal voor dit werk het gebruik van ó=m als nevenschikkend
voegwoord niet hadden waargenomen en het dus nooit gebruikt hebben.'
6. nao* ... (hae=r/toe*}. bijwoordelijke bepalingen van richting
Een van de opvallendste woordgroepen die anders van structuur worden, is de
zinsconstituent die begint met het voorzetsel nao* 'naar' en die een richting van
bewegen aangeeft. Dit type woordgroep komt in de middelste en jongste generatie
voor in gewijzigde vorm.
Het prototype is volkomen parallel aan de woorden 'naar het feest' uit de zin in
het Nederlands: Wegaan naar hetfeest. In het Montforts zijn daar drie varianten voor
waar te nemen:
Variant 1. Vrgao=nnao* 'tfi?*s.
Variant 2. V'rgao=n nao* 'tfi¿*s hae=>r.
Variant 3. V'rgao=nnao* 'tfii*stoe*.
In de varianten 2 en 3 hebben hae^ren toe* geen klemtoon. Datzelfde geldt ook voor
het Nederlandse woord toe dat hier beneden ook aan de orde is.
De vragen die zich opdringen zijn: waar komen de verschillende varianten voor,
en: onder invloed waarvan zijn de nieuwe varianten ontstaan? Daar gaat deze paragraafverder over.
Er komen 758 gevallen voor van een bijwoordelijke groep die een richting van
bewegen aangeeft en die begint met nao*.
Variant 1. V'r gao=n nao* 'tfie*s., de variant waarbij de kern van de woordgroep niet
gevolgd wordt door een bijwoord, komt 695 maalvoot.
Variant 2. V'rgao=n nao* 'tfié*¡ hae=r., de variant met achterop geplaatst hae^rVami 56
maalvoot.
Variant 3. V'rgao=n nao* 'tfii*s toe*, de variant met achterop geplaatst toe* komt 7 keer
voor.
De verdeling over de drie generaties is als volgt:

Dat zegt natuurlijk iels over de beperktheid van monografieën waarin alleen het idiolect
van de auteur beschreven wordt.
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nao* hae=T

nao*

oudsten
middelsten
jongstcn

nao* toe*

aant.

%

aant.

%

aant.

%

319
187
189

98
90
84

5
21
30

2
10
13

0
0
7

3

Variant 1 is in elke generatie nog tamelijk sterk. Maar variant 2 is bij de middelsten
en jongsten al duidelijk aanwezig. Variant 3 is wellicht onder te brengen bij 2: er is
alleen sprake van een andere lexeemkeuze. Het typische dialectwoord hae=r wordt
vervangen door toe*, de pendant van het woord in het Nederlands. Met dit woord
toe* komt er een nieuw woordpaar dat alleen op silbetoon onderscheiden wordt: (»<=
'dicht' en tor 'heen'.
De principiële verandering is, dat er een bijwoord achterop10 geplaatst wordt in
de groep die begint met een voorzetsel. Deze groep bestaat uit nao* + de kern van de
woordgroep. De kern van de woordgroep kan zijn:
een zn met cvt. lidwoord:
een eigennaam evt. met lidwoord:
een voornaamwoord:
een bijwoord:

(de) ¡joea*l'school' nao* (de) sjoea*l,
(dae=)Ja~n 'Jan' nao* (dae*=) ]α=·η,
e=mes 'iemand' nao* e^met,
6*nger 'onder, beneden': nao* d*nger.

De varianten 2 en 3 zijn nog jong. Wij kunnen ze ons niet herinneren uit de tijd vóór
ons vertrek uit Montfort. Misschien zijn we hier een verschuiving op het spoor die
nog maar pas begonnen is. Het geringe aantal gevallen met toe* zou kunnen wijzen
op de relatief korte tijd dat de verschuiving aan het werken is.
Gerritsen 1991, de kaarten 11 en 12 gaan over deze variabelen in woordgroepbouw. Montfort is op kaart 11 gesitueerd in het 'naar huis'-gebied. In de omgeving
staan twee plaatsen (de eerste is of Montfort, of Maasbracht of Echt, de andere is of
Swalmen of Reuver) met 'naar huis toe'. Kaart 12 geeft aan welke constructie als
'meest gewoon' wordt ervaren. Weer komen beide constructies terug. 'Naar huis
heen' wordt op beide kaarten nergens in Limburg vermeld. Het domein voor die
variant zijn de Achterhoek en Twente.
Stemmen deze kaarten nu overeen met de werkelijkheid? Allereerst valt op dat
'naar huis heen' in Montfort meer voorkomt dan 'naar huis toe', maar dan wel met
de variant Алг=т оог 'heen'. Een tweede punt betreft de vraagstelling die tot deze
kaarten leidde: deze staat vermeld op p. 107. De informant heeft daar de keuze uit
vier zinnetjes, waarvan hij of zij moet vermelden of elk zinnetje voorkomt en welk
van die vier het meest gewone is of welke de meest gewone zijn. Er is geen open
plaats voor eigen varianten. En die eigen variant is er, in Midden-Limburg, uitgere-

De ANS 1984:634 geeft naar ... toe als wat zij noemen een combinatie van voor- en
achterzetscl; Paardekooper zj:680 noemt het een bijkomstig vzaz.
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kend alleen voor 'Je mag naar huis gaan' en de andere drie gesuggereerde varianten.
Hei~vesu gao=n betekent 'naar huis (toe/heen) gaan: er komt geen voor- of achterzetsel bij te pas. Natuurlijk wordt hei=ves gao=n door jongere sprekers vervangen
door nao* hoe=s (hae^r/toc) gao=n. Dat wordt dan door ouderen geduid als Remwnjs
'Roermonds': in Roermond is hei=ve(r)s gao=n als taalvorm ongebruikelijk. Evengoed zouden die jongere vormen als 'Hollands' (of'Nederlands') kunnen worden
geduid: ze kunnen ook via het onderwijs in het Montforts zijn gekomen. Het kaartbeeld van de kaarten 11 en 12 in Gerritsen 1991 geeft weer wat er aan de hand is als
de dialectvorm overgeslagen wordt door een te strakke vraagstelling.
De betekenis van de drie varianten uit het onderzoek levert problemen op. De
hierboven genoemde varianten mogen alleen maar bij elkaar gebracht worden als ze
semantisch-pragmatisch eikaars vervangers kunnen zijn. Maar de vraag is: zijn deze
varianten gelijk in betekenis? Is tor enkel maar een dummy? In het Nederlands is dit
ook een kwestie. Het kost weinig moeite om zinnen te construeren die alleen maar
verschillen in de aan- of afwezigheid van toe*.
We gaan naar Jan
Ze komen naar je feest
We gaan naar je tante

/ We gaan naar Jan toe.
/ Ze komen naar je feest toe.
/ We gaan naar je tante toe.

In zinnen met 'kijken' of 'zoeken' als hoofdwerkwoord is het gebruik van toe niet
mogelijk:
Ze kijken naar je konijn
/ *Ze kijken naar je konijn toe.
Oe douane zocht naar drugs / *De douane zocht naar drugs toe.
Naar is in beide gevallen te beschouwen als het voorzetsel waarmee het voorzetselvoorwerp begint. Voor goede voorbeelden moet dus gezocht worden buiten de sfeer
van het voorzetselvoorwerp.
De voorbeeldzin uit de ANS 1984:634 zou in betekenis gelijk zijn aan dezelfde
zin, maar zonder toe.
Je moet zelf naar de klanten toe gaan, dan verdien je het meeste.
Je moet zelf naar de klanten gaan, dan verdien je het meeste.
Ik ga naar school vergeleken met Ik ga naar school toe is voor veel sprekers niet
hetzelfde. De eerste zin betekent dat de spreker scholier is (en dus gewoonlijk naar
school gaat) of dat hij zich naar school begeeft. De zin met toe duidt enkel aan dat de
spreker zich feitelijk naar een school beweegt (loopt, fietst, rijdt) op dat moment in
die tekst. De eerste zin kan dus duratieve en actuele betekenis hebben, de tweede
enkel actuele.

Waarschijnlijk is hei=ves, dat in andere plaatsen vaak hei^vers is, etymologisch verwant
met het Nederlandse 'heemwaarts'. Endepols 1955:137 vermeldt heiversjen zegt dat het
als boers wordt gevoeld door Maastrichtenaren. Hij vermeldt ook: '... min of meer
vermaasrrichtsr maar vero, is heiverr. ..."
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In het Duits komt nach in heel wat minder plaatsen voor dan in het Nederlands
in vergelijkbare, bijna parallelle zinnen. Het Duits ondersteunt tor niet:
Wir fahren nach Bonn / *Wir fahren nach Bonn zu.
Toch is de kwestie die aan dergelijke vergelijkingen kleeft met het onderkennen van
mogelijk betekenisverschil niet opgelost. Het probleem is, dat in de oudste generatie
dat onderscheid klaarblijkelijk niet gehanteerd wordt. Op het grote aantal gevallen
van ллог-gebruik is het onmogelijk dat die tegenstelling duratief-actueel nergens van
belang zou zijn. Er is alleen maar te concluderen dat het betekenisgeheel dat de
oudste generatie met variant 1 produceert, door de middelsten en de jongsten voor
een deel met andere vormen geproduceerd wordt. Misschien is er wel betekenisdifFerentiatie. Vooralsnog is die niet onderzocht en gaan we hier uit van het identitiek
zijn van betekenis.
7. Andere syntactische bijzonderheden
a. de zes zinstypen van Van Bree
In het verzamelde materiaal komen een aantal syntactische bijzonderheden voor.
'Bijzonderheden' moet hier opgevat worden als 'afwijkingen ten opzichte van het
Nederlands'. De verschijnselen die binnen het systeem van het Montforts heel ge
woon zijn, zijn in vergelijking met het Nederlands 'bijzonder'.
Een verzameling van bijzonderheden in bovengenoemde zin is te vinden in de
studie van Van Bree (1981), die zes zinstypen bespreekt die hij karakteriseert als
Oostelijk', dat wil zeggen: voorkomend in het oostelijk deel van het Nederlands
taalgebied. Naast deze constructies komen er in het materiaal nog een aantal andere
syntactische verschijnselen voor op zinsniveau. Die worden aansluitend behandeld.
Al deze syntactische verschijnselen komen niet erg vaak voor, in absolure zin. Het
is dan ook niet mogelijk om een afname ervan binnen de verschillende generaties
vast te stellen. Alleen het overzicht van alle besproken verschijnselen in verband met
de drie generaties geeft inzicht in toe- of afname.
Met behulp van zes voorbeeldzinnen stelt Van Bree 1981 (voornamelijk in hoofd
stuk 4, p. 120-193) een aantal oostelijke taalvarianten aan de orde. Hier volgen de
voorbeeldzinnen, vergezeld telkens van de kenmerken die erin waar zijn te nemen.
Zeker in oostelijke dialecten zijn ze heel gewoon.
type 1 : ik heb de band Uk
hierin wordt een hebben-ccmsuucúe gegeven waarin bekend verondersteld wordt
bij de hoorder welke de bezitsrelatie ¡s tussen het subject en het direct object uit
de zin. Er staat een vorm van hebben in zonder verdere werkwoordelijke aanvulling. Die vorm van hebben wordt gevolgd door een adjectief of een groep met
adjectivische waarde (129).
type 2: ze hebben de kinderen boven slapen
een hebben-coxKimcút, weer met de relatie tussen beide entiteiten als bekend
verondersteld gevolgd door een plaatsbepaling en een infinitief.
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type 3: de oren zijn hem bevroren
een possessieve-datiefconstructie: 'Bij de pd (possessievc datief, PB) is een bezitsrelatie gegeven tussen de met de datief bedoelde persoon en een of twee in
dezelfde zin genoemde bezitsobjecten.' (192)
type 4: hij gaat haar een boek kopen
de bencfacticfconstructie: de datief in de zin kan omschreven worden met de
voorzetsel groep 'ten behoeve van';
type 5: hij steekt nog dikwijb de duim in de mond
bevat het verschijnsel van wat Van Bree noemt '... de oostelijke voorkeur voor
hetbep. lidw. ..." (120)
type 6: hij gaat zich een boek kopen
'... bevat het verschijnsel van de oostelijke voorkeur voor reflexieve verbindingen·. (120)
De zes zinstypen van Van Bree komen in het materiaal in de nu volgende aantallen
voor:
generatie

vBree 1

vBree 2

vBree 3

vBree 4

vBree 5

vBree 6

21
10
3

41
23
12

3
1
1

13
2
0

34
35
10

80
70
11

OU

mi

)°

Het aantal (gewogen) woorden dat er gemiddeld gebruikt wordt voordat een verschijnsel optreedt, is wellicht instructiever:
generatie
OU

mi
j°

vBree 1

vBree 2

vBree 3

vBree 4

vBree 5

vBree 6

3835
6608
22826

1964
2873
5707

26847
66078
68479

6195
33039
>68479

2369
1888
6848

1007
944
6225

Er is een toename van Van Bree 5 en 6 in de middelste generatie; in de jongste
generatie is daar weer afname.
Een aantal voorbeelden uit het materiaal, gevolgd door een zo letterlijk mogelijke
vertaling (een vertaling woord voor woord) in het Nederlands:
type 1 : ik heb de band Uk
15 ich ha-w eh de kleiner te kort
'ik had de kleren te kort'
19 da^n hrjje ze geh parrd' sje^rrep
'dan hadden ze geen paard scherp'
type 2: ze hebben de kinderen boven slapen
32 drek achter die lts höbs se die bae=k lou~pe
'dadelijk achter die lts heb je die beek lopen'
42 dao* hòbs s'o*nnag 'ne advekao't zitte
'daar heb je ook nog een advocaat zitten'
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type 3

type 4

type 5

type 6

de oren zijn hem bevroren
1 б dof и оо's piet e kt=>nd) gestfarve
'toen is onze Piet een kind gestorven'
39 houTw 't mich da°n hie= 'ne strik t=nne haa're gedao=n
'had ze mi) dan hier een strik in de haren gedaan'
hi) gaat haar een boek kopen
IA die· harwwe z'os атиетаоа1ao"pgetroch
'die hadden ze ons allemaal open getrokken'
16 die* hoTbbe mich a*liei oe=t 't hoe=s gehao=laj
'die hebben mi) alles uit het huis gehaald'
hij steekt nog dikwijh de duim in de mond
41 goo*fich 'm 'η washrndje t=>nne be*nj
'gaf ik hem een washandje in de handen'
40 e=>n da=n zakke ze doo=r de pue·t hae=r
'en dan zakken ze door de poten heen'
hij gaat zich een boek kopen
31 lok 't dich da-η kops s ' 't dich
'lukt het je dan koop je het je'
40 mot ich mich weer 'η apawrte vergwnmng daervewr hao=le
'moet ik me weer een aparte vergunning daarvoor halen'

Voor aJlc zes de typen van Van Bree geldt dat ze bij de jongsten aanmerkelijk minder
voorkomen, alhoewel ze geproduceerd blijven worden. De zinnen met wederkerend
voornaamwoord (zich get kow=pe, zich get hao=*U, zich bae=>je 'iets kopen, iets halen,
bidden') worden in het onderwijs wel gewraakt, maar de types 1, 2, 3 en 4 worden
nauwelijks als afwijkend van de norm van de standaardtaal ervaren. Ook deze typen
komen minder voor bij de jongsten. Op welke manier dergelijke verschijnselen uit
een systeem verdwijnen, is niet duidelijk. Onderzoek ernaar zou op zijn plaats zijn
b. gewae=s + infinitief
In het Montforts komt de vorm 'wezen' in zinnen als 'ik ben wezen kijken' voor als
gewaes. In het materiaal komt de zinsconstructie met gewaes of variant drie keer voor:
10 en eh ahjao= waa=s ze gewae*s kroe=je
'en eh ja ze was gras wezen (evt gaan) wieden'
14 dao· hob 'eh owch al oeo't van gehurrd koelie
'daar heb ik ook al ooit van horen spreken'
39 v'r zeen naoT ηαοψ de ma'vogewaes kse=ke
we zijn naar de mavo wezen (evt * gaan) kijken'
Er zijn twee gevallen uit de oudste en een geval uit de jongste generatie. De variant
met gehurrd 'gehoord' kenden wij niet. wij dachten dat gewaes 'geweest' geen
paradigma had in deze constructie.
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c. ge- + infinitief na hulpww. van bewegen
De werkwoordsvorm ge- + infinitief, met tegenwoordig-deelwoordbetekenis, komt
alleen voor na hulpwerkwoorden van voortbewegen, zoals kórmme, lou*=pe, renne
'komen, lopen, rennen'. Op deze vorm is voor het eerst gewezen door Peeters 1951.
In stelling V bij deze dissertatie wordt gezegd: 'Het is tot nu toe niet opgemerkt, dat
in het Venloos het zwakke werkwoord naast de zwakke een sterke participium-vorm
vertoont, speciaal voor het duratief aspect. B.v. Het kwaam dao aangastappe; dao
kwaam hae aangpzejvora!'. Verdere uitwerking van deze stelling is er niet in het
boek. Peeters rekent dergelijke vormen klaarblijkelijk op grond van het voorvoegsel
ge- tot de voltooide deelwoorden. Ook zegt hij dat deze vormen alleen maar bij
zwakke werkwoorden voorkomen. In het Montforts zijn vormen als gezi'nge 'zingend' en gesprrnge 'springend' goed mogelijk. Ze komen voor naast de voltooide
deelwoorden gez&'nge 'gezongen' en gespr&>nge 'gesprongen'. Op grond van de betekenis stellen wij voor om dergelijke vormen 'tegenwoordig deelwoord' te noemen. In
zuidelijker Limburgs (de noordelijkste plaats is Echt, net ten zuiden van Mont fort!)
komen tegenwoordige-deelwoordvormen op -ere(nd) voor: zingentere, spelentere 'zingend, spelend', met hoofdaccent op de eerste lettergreep van het achtervoegsel.
Wellicht is heden ten dage nog uit te zoeken of beide vormen {gezrngeen zingentere)
naast elkaar binnen een variëteit voorkomen.
Deze vorm ge- + infinitief komt niet zo erg vaak (meer) voor. De voorbeelden uit
het materiaal:
14 e=n ko"me= dir va=n hie= oe=>t 't dö=rrep aa*>ngevortba*llc
'en kwamen die vanuit het dorp hier aan, voetballend'
16 vreu=ger kwaa~m det waiter gedrie=ve va=n 't zwerltje
'vroeger kwam het water van het Zwecltje af, drijvend'
16 det kwaa^m zoea* va=n posteri aa=jgedrie^ve
'dat kwam zo van Posterholt af, drijvend'
19 da=n ko=me die* mir men oe=t 't dö^rp pas aa=ngebottele
'dan kwamen de mensen uit het dorp pas aanzetten'
26 da=n lee*ρ Ir pe v'ra*ltie=dop dir gesjriirve
'dan liep liepen we altijd op hen te schelden (schreeuwen)"
De vertaling in het Nederlands van deze zinnetjes is niet helemaal toereikend, alhoe
wel ze dicht aansluit bij de tekst, vooral het laatste zinnetje (waarin 1er ρ Irpe een
kennelijke verspreking met volgende zelfcorrectie is). In het Limburgs worden roepen
en schreeuwen gevolgd door het voorzetsel op, dat meestal niet vertaald moet worden
in het Nederlands. Maar zowel roepen als schreeuwen heeft vaak de bijbetekenis van
schelden, alhoewel dat woord de betekenis ook niet helemaal dekt.
De oudste generatie produceert vier van de vijf gevallen, de middelste een.
d. verdwenen'ò=m te'vóór infinitief
In het Montforts komen zinnen voor met een gezegde waar ¡n het Nederlands 'om
te' ingevoegd moet worden: het zijn zinnen waarin een doel wordt uitgedrukt niet in
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een beknopte bijzin met 'om + te', maar in een constructie waarin 'om te' juist
ontbreekt. De gevonden zinnen:
15 hae gr'ng dökker macht o'nnag wegfloe=>reliTgkt
'hij ging vaker 's nachts ook nog weg om vloeren te (gaan) leggen'
18 det карчі waa=l det ze dao' 'm hae=r gi'nge bae=ye
'dat kan wel dat ze daar eens heen gingen om te bidden'
Ύ
26 υοο=>τ ich mit Too's van Tu'm nao Pfj ηαο Oe=lers da^nse
'reed ik met Toos van Turn naar Peij naar Oders om te (gaan) dansen'
Twee van de drie gevallen komen uit de oudste generatie, een uit de middelste.
e. hö'bbe 'hebben ah hulpww. van infinitief
Het werkwoord hö'bbe 'hebben' komt voor als hulpwerkwoord van de infinitief.
Soms gebeurt dat in gevallen waarin in het Nederlands alleen 'zijn' gebruikt wordt.
De voorbeelden:
12 mie= vaader haft mich döks a°l kó'mmen he=>llepe
'mijn vader heeft me soms al komen helpen
18 Sjfng haft 'm allern helpen oeo'bere
'Sjeng heeft hem alleen helpen opperen'
28 die' loo's toen fantzettendgaf τ. haft ze wmmer blieve doo^n
'die las ontzettend graag, heeft ze altijd blijven doen'
20 dae=> haft tjao'r Lrnger matte gao'n
'die heeft een jaar langer moeten gaan'
35 dao' hö'bbe z' 'n wae=kaa^n stao=n bluste
'daar hebben ze een week aan staan te blussen'
Vier van de vijf gevallen komen voor in de oudste generatie, een in de jongste.
f.

krie**ge 'in een toestand brengen '

Het werkwoord kñe=ge betekent in het Montforts vaak: 'in een toestand brengen'.
Soms levert dat, in vergelijking met het Nederlands, onverwachte zinsconstructies en
betekenissen op: ze zijn semantisch en syntactisch afwijkend van het Nederlands.
Een een-op-een vertaling is meestal niet adequaat.
09 en da°n kre=ge v'rze hei=*m
'en dan kwamen ze bij ons thuis aan'
11 dae*> ha'w get aa^n e bei=n gekrege
'die had een ongeval aan zijn been gehad'
17 en da=n kre=ge v'r d'Iles boe=>te
'en dan zetten we alles buiten'11
12

Deze vertaling is ontoereikend. Er wordt bedoeld: alles stond toen buiten, tengevolge van
de (van te voren genoemde) inspanning. Of: zo kregen wc alles in de toestand dat het
buiten stond'.
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19 ich zek 'eh más det gedao=>n krie=ge
'ík 7eg ik moest dat af krijgen'
20 h<rw 'eh 'η Ыао'гaa=n gekre=ge mtt we=rreke
'had ik een blaar aan opgelopen met werken'
24 wie* dar= det bei=n aa=fkree=g mit d'n oo^rlog
'toen hij zijn been verloor door de oorlog'
25 ich kree^g det neet gelieerd)
'ik kon dat niet niet geleerd krijgen'
25 det kree=g ich nee't geltérdj
'dat kon ik niet geleerd krijgen'
26 swi=ntjers kre=ge v'r de bos betaa=ldj
'in de winter werd de bus betaald voor ons'
27 dae= krie=ge ze mit kompjofter kbowr gele=verd
'dat krijgen ze in complete toestand geleverd met computer'
30 tao'terdes ja ich kree=g de ama'ndelegekmp
'op zaterdag ja werden mijn amandelen geknipt'
Van de dertien gevallen komen er vijf voor bij de oudsten en acht bij de middelsten.
g. aan 't vóór infinitief weggelaten (in vergelijking met het Nederlands)
Er komt een geval voor van weglaten van 'aan het' vóór infinitief, in vergelijking met
het Nederlands:
44 pap en nurm dir wor=e me=lke
'pap en mam die waren weg, die waren aan het melken'
Hier zit, behalve het weglaten van 'aan het' nog een ander aspect aan: dergelijke
zinnetjes (die ook in andere tijden dan de ovt kunnen voorkomen) hebben ook altijd
als betekenisaspect· 'weg van de plaats waarover verteld wordt'.
Als je wat gaat fietsen, kun je zeggen· 'ich bonfietse'. Dat betekent dan: 'Vanaf dit
moment ben ik weg, en ik ben aan het fietsen'. In spreektaal komt dit verschijnsel
ook in het Nederlands voor.'1
h. we=te 'weten 'au hulpww van de infinitief (zonder te)
We=te 'weten' komt als hulpwerkwoord met een infinitief zonder 'te' voor. Er zijn
twee voorbeelden:
23 'ch weh nee=t ofse de* m wits wo=ne
'ik weet niet of je hem weet (te) wonen'
23 sjrng de sews wits se e=der wo^ne
'Sjeng Suskens weet je vroeger (te) wonen'

11

getuige de volgende regel uu een liedje· 'Als 7e me missen dan ben ik vissen'
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De laatste voorbeeldzin is onnederlands vertaald. De betekenis is: 'Je weet waar Sjeng
Suslcens vroeger woonde.' Een dergelijk type zijn wij verder niet tegengekomen; wij
kennen het ook niet van buiten het onderzoek.
De voorbeelden suggereren dat wr=te op deze manier alleen maar voorkomt met
wo=ne, maar dat is niet zo, getuige de volgende voorbeelden met letterlijke vertaling
waarbij te is toegevoegd:
Witi se Mestretrch Irgke?
'Weet je Maastricht te liggen?'
Witj gee=r de voflnisbak sta<r=n?
'Weet u de vuilnisbak te staan?'
Ich wei*>t dn hón^dj nee*t zitte
'Ik weet de hond niet te zitten'
i. hö'bbe 'zich in een toestand bevinden'
Hö'bbe 'hebben' drukt heel vaak een toestand uit. De vertaling van zinnen als de
volgende in het Nederlands is soms problematisch. De hier verzamelde gevallen
tonen overeenkomst met de hebben-consixucúes van Van Bree. Maar de aanvulling
voor de band-lek-consuucúc ontbreekt, of de infinitief voor de constructie met
plaatsbepaling + datief (type 2 hierboven uit subparagraaf a). Bij de hier volgende
voorbeeldzinnen wordt een woordelijke vertaling gegeven in de eerste vervolgzin en
een interpretatie in de zin daarop volgend.
08 wa=nt ν 'r hö'bben 'ns gatj nao* de bevrijding
'want we hebben eens gehad na de bevrijding'
'want na de bevrijding is er bij ons een situatie geweest
10 die' hirwwe zoe<r bietske wi=nkel
'die hadden zo'η beetje winkel'
'die hadden een kleine winkel'
11 oft'r 'tgebrao^ken htpwgatj
'of hij het gebroken had gehad'
'of het gebroken was geweest (bij hem)'
11 dae= harwjao" win^ket4 dao' i**n
'die had immers winkel daarin'
'daarin was immers zijn winkel'
11 dae*· htfw wi=>nkel
'die had winkel'
'die had een winkel'
15 ich h<fw de hao're eu=vere oea're
'ik had de haren over de oren'
'mijn haren hingen over mijn oren'

H

Wi'nkel hifbbe betekent: een winkel drijven.
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14 Ые= Grao'dAb'e dei wei=t ich nag goo'ddae=> ha'w dem achter
'bij Graad Aben dat weet ik nog goed die had die achter' (het gaat om de waterput die
achter het huis lag)'
'bij Graad Aben, dat weet ik nog goed, daar lag die achter (het huis)'
14 dao· hfrbbc die verreke
'daar hebben die (=ze) varkens'
'daar houden ze varkens'
17 ver=r ha'wwen ou=ch die sjuwr dao· nag aa^n en die· ve=rkestel
'wij hadden ook die schuur daar nog aan en die varkensstallen'
'onze schuur lag daar nog aan vast en de varkensstallen'
17 me=r O'nges ha'wwe veer dae= koestaal ou=ch achter doo**r 'n deu=>r
'maar anders hadden wc die koestal ook achter door een deur'
'maar in andere omstandigheden lag onze koestal achter: je moest ervoor door een
deur'
18 die ha'w kafce· en laster wi=*nkelke nag
'die had café en later winkeltje nog'
'ze had een café en later ook nog een winkeltje'
19 de keTr höbs höbs se die bou'm aa=n
'de kar heb heb je die bomen aan'
'aan de kar zitten van die bomen'
19 dao· hfj dac= dir mewle die· wa**termeu~le
'daar had hij die molen die watermolen'
'daar was zijn de molen die watermolen'
19 esirnne miens get aa=n e paerd he·)
'als een persoon iets aan een paard had'
'als iemands paard iets mankeerde'
19 hadssegetaan 't рае· rdjar
'had je wat aan het paard, ja'
'mankeerde er iets aan je paard, ja'
20 doe· ha'wwe vee=r seldao'ten hie= die· i=nne kam=er (o=ge
'toen hadden wij soldaten hier die in de kamer lagen'
'toen waren er soldaten hier bij ons in de kamer ingekwartierd'
24 wo= veer noe= de sjuwr ha'wwe
'waar wij nu de schuur hadden'
'waar nu (tot voor kort) onze schuur was'
24 f 'r hö'bbe noea'tj gè·η paerd verzekerdgatj
'wij hebben nooit geen paard verzekerd gehad'
'onze paarden zijn nooit verzekerd geweest'
26 dae** ha'w 't kentocwr hie" veu=r oppe zwa=mekerstraort
'die had het kantoor hier voor op de Swalmcrstraat'
'zijn kantoor was hier vooraan op de Swalmcrstraat'
30 achteró'm ha'w dae= die· trepkes
'achterom had hij die trapjes'
'achter zijn huis lagen die trapjes'
30 doe· haet dae= det aa=>n dae=>n i=nkelgatj
'toen heeft die dat aan die enkel gehad'
'toen mankeerde er iets aan zijn enkel'
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30 opzif native det hoe=s ha'w drdet pacdjc
'opzij naast dat huis had hij dat paadje'
'opzij naast zijn huis liep dat paadje'
Van de 23 zinnen komen er 17 uit de oudste generatie en 6 uit de middelste.
j. 'groene ' en 'rode ' woordorde in werkwoordelijke eindgroep
De woordvolgorde in werkwoordelijke eindgroepen is nog altijd een omstreden
kwestie, ondanks de liberaliserende opmerkingen van Sassen over de door taai
onderwijzers vaak gewraakte groene volgorde (vgl.: Sassen 1963). Sassen noemt deze
verschijnselen de benamingen groene en rode volgorde: wij nemen die termen hier
over. Haeseryn 1990 is een onderzoek naarde volgordevariatie in de werkwoordelijke
eindgroep in het Nederlands.
Het verschijnsel dat hier in discussie is en dat veel beperkter is dan de verschijnse
len die Haeseryn onderzoekt, betreft de volgorde in de werkwoordelijke eindgroep:
komt het hulpwerkwoord voor of na het hoofdwerkwoord?
Er zijn twee plaatsen waar beide volgorden te vinden zijn: aan het einde van
bijzinnen en aan het einde van hoofdzinnen.
Enkele voorbeelden van bijzinnen:
groen: ze zeggen dat ze gehaald wordt
rood. ze zeggen dat ze wordt gehaald
groen: of гс gehaald wordt, staat nog niet vast
rood. of ze wordt gehaald, staat nog niet vast.
Voorbeelden van hoofdzinnen:
groen: ze zou ... gehaald worden
rood. ze zou ... worden gehaald
Alle zes de voorbeelden laten een voltooid deelwoord zien met links of rechts ernaast
een andere werkwoordsvorm. In de bijzinnen is dat een persoonsvorm, in de hoofd
zinnen juist niet de persoonsvorm maar de infinitief van een hulpwerkwoord van het
vd, in Paardekoopers terminologie. In de groene volgorde staat het vd vóór de andere
werkwoordsvorm, in de rode erna.
Niet alleen de plaats van het vd is in het geding: ook de plaats van het hoofdwerkwoord ten opzichte van de infinitiefvorm van een hulpwerkwoord kan variëren:
groen: hae*· zart des se det mòs stao=>n laoTte
rood: hae** zaert des se det mis lachte stao^n
groen: doe= mòs detstao=n lao*te
rood: <ώί=> mos det Ino·te stao=n
In jonger Montrons komt de groene volgorde met een infinitief als hoofdwerkwoord
niet meer voor, behalve in een zin bij informante 25:
e=n toe· zart та>т noe° gei=s se owch na?mmer nej*je lieert
'en toen zegt mam nu ga je ook nog maar naaien leren'
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In de Rijnlandse dialecten net over de Nederlands-Duitse grens is de groene volgorde
de gewone. Het onderwijs aan beide zijden van de grens heeft effect gehad met
betrekking tot dit zinstype: aan de Nederlandse kant leidde dit tot verdwijnen, ten
gunste van de rode volgorde, aan de Duitse kant tot niet-voorkomen van de rode
volgorde.
Er komen 614 met de hand verzamelde gevallen voor van werkwoordelijke eindgroep met vd als hoofdwerkwoord.
Bij de oudsten:
bij de middelsten:
bij de jongsten:

257, waarvan 175 groen: 68%;
214, waarvan 126 groen: 59%;
143, waarvan 61 groen: 42%.

Oe groene volgorde komt dus steeds minder voor. Bij de jongsten komt ze al in
minder dan de helft van de gevallen voor. Bij de jongste mannen is er maar in een op
de drie gevallen een groene volgorde, wat blijkt uit het volgende overzicht:
oudste mannen:
oudste vrouwen:
middelste mannen:
middelste vrouwen:
jongste mannen:
jongste vrouwen:

147,
110,
124,
90,
38,
105,

waarvan 100 groen: 68%;
waarvan 75 groen: 68%;
waarvan 74 groen: 60%;
waarvan 52 groen: 58%;
waarvan 13 groen: 34%;
waarvan 48 groen: 45%.

Uit deze gegevens is op te maken dat er aanmerkelijk minder zinnen met groene
volgorde geproduceerd worden naarmate de generatie jonger is. In de jongste generatie wordt al minder dan de helft van de mogelijke gevallen in groene volgorde
geproduceerd.
8. Voorlopige conclusies
Zoals gezegd zijn de syntactische varianten niet de talrijkste. Wel hebben wij de
indruk dat ze erg typisch zijn voor de variëteit. Tot de meest typische rekenen wij de
woordgroep met achteropgeplaatst 'lidwoord' van onbepaaldheid na voorafgaand
aanwijzend voornaamwoord en de woordgroep met lidwoord vóór eigennaam.
Een aantal van de syntactische verschijnselen, met name die met vormen van
hirbbe in constructies die een toestand aangeven, komen maar sporadisch in het
materiaal voor. Bestudering ervan is moeilijk, omdat dergelijke constructies zeldzaam zijn.
Inzichtgevend in het geheel is telkens de keuze van de jongsten voor 'oude' en
'jonge' vormen. In het volgende overzicht van de geconstateerde veranderingen wordt
speciaal aandacht gegeven aan hun scores. De door ons aangegeven oorzaak wordt
ook telkens in het kort vermeld. De nummering loopt door vanuit de Voorlopige
conclusies uit het vorige hoofdstuk.
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25. Genusverandering komt niet veel voor. Het woord oer 'uur' is duidelijk van een
vrouwelijk woord een onzijdig woord geworden: in 28 van de 93 gevallen wordt
het als onzijdig behandeld. Alle jonge gevallen komen voor bij de jongste generatie. Bij de jongsten is 2% van alle scores in drie genera met een niet-traditioneel
genus (tegenover 0,5% bij de oudsten en 05,5% bij de middelsten).
Oorzaak: het Nederlands is richtpunt voor het woordgeslacht. Het lijkt meer
onzijdige woorden te hebben dan het Montforts, vandaar dat de zn's die van
genus veranderen vaak onzijdig worden.
26. Het oude systeem waarbij de bijvoeglijke voornaamwoorden bij benamingen
van Familieleden de onzijdige vormen waren, verdwijnt: de vormen worden de
normale, die aan het genus aangepast zijn. Bij de jongsten is 28% van alle scores
de nieuwe, 'jonge' vorm.
Oorzaak: het Nederlands ondersteunt de oude woordgroepen niet;
27. De woordgroep met lidwoorden van bepaaldheid gevolgd door eigennamen,
type dae*= ]a=n 'Jan' komen minder frequent voor; in de jonge vorm blijft het
lidwoord van bepaaldheid weg. Bij de jongsten komen 10 van deze vormen voor,
bij de oudsten 213 en bij de middelsten 56.
Oorzaak: het Nederlands heeft de woordgroepen van dit type alleen met pregnante betekenis; het ondersteunt deze woordgroepen met ongemarkeerde betekenis dus niet.
28. De woordgroep met achteropgeplaatst onbepaald lidwoord na zoear I zfrn I
zó'nne + zn verdwijnt. Bij de jongsten komen 9 van dergelijke woordgroepen
voor, bij de oudsten 18 en bij de middelsten 28.
Oorzaak: het Nederlands ondersteunt deze woordgroep niet.
29. ó=m 'om' als nevenschikkend voegwoord komt niet meer voor. Bij de jongsten
komen zinnen met dergelijk ó=m niet voor, bij de middelsten 3x en bij de
oudsten 13x.
Oorzaak: het Nederlands ondersteunt dit voegwoord niet.
30. De woordgroep met bijwoordelijke bepalingen van richting met nao* wordt
uitgebreid met hae=r of toe. Voorbeeld: nao" oo=s ma* m 'naar moeder' verandert in nao=· oo-s mtrm hae=r of nao*3 oo**s ma*m toe Bij de jongsten is 16% van
alle scores 'jong', bij de middelsten 10% en bij de oudsten 2%.
Oorzaak: het Nederlands ondersteunt de woordgroep met tor (die in vertaling
haerkan worden).
31. Andere syntactische bijzonderheden, o.a. de zinnen van Van Bree komen minder
frequent voor. De zes zinstypen van Van Bree komen aan de orde, gevolgd door
zinnen met gewaes gevolgd door infinitief {ich birn gewaes kie=>ke 'ik ben gaan
kijken'), zinnen met gerundiumvorm van het type ge-* infinitief (gerennè) na
hulpwerkwoorden van voortbewegen, zinnen met (vanuit neerlandistisch standpunt) verdwenen о==т te 'om te', zinnen met hö*bbe als hulpwerkwoord van de
infinitief, zinnen met krie*=ge "in een toestand brengen', zinnen met aan Vvóór
infinitief weggelaten, zinnen met we&te 'weten' als hulpww van de infinitief
(zonder te) en tenslotte: zinnen met höbbe 'zich in een toestand bevinden'. Ze
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komen alle minder frequent voor. Bij de jongsten komen 37 van dergelijke
zinnen voor, bij de middelsten 141 en bij de oudsten 192.
Oorzaak telkens: het Nederlands ondersteunt dergelijke zinnen niet.
32. De 'groene' woordorde in werkwoordelijke eindgroep komt bij de jongsten
minder frequent voor dan bij de ouderen; de 'rode' woordorde neemt toe. Bij de
jongsten is 42% van alle scores 'groen', bij de middelsten 59% en bij de oudsten
68%.
Oorzaak: de 'groene' woordorde wordt op school vaak afgekeurd als zijnde een
germanisme; de 'rode' wordt ondersteund.
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VI
Semantische en lexicale variatie

0. Inleiding
In het algemeen moet er bij semantische en Iexicologische variatie met twee typen
veranderingen rekening worden gehouden: allereerst het veranderen van de betekenis van een woord terwijl het woord zelf in gebruik blijft (semantische variatie) en
ten tweede het verloren gaan van woorden, eventueel het vervangen van woorden
door andere (lexicale variatie).
Oe tweede soort verandering is betrekkelijk goed constateerbaar als er teksten
vergeleken worden die geproduceerd zijn met een grote tussenliggende tijdsperiode:
in real-time-benadering. Een tekst van Henric van Veldeke zou vergeleken kunnen
worden met een hedendaagse tekst: verloren gegane woorden zouden dan bij Van
Veldeke wel en bij een hedendaagse taalgebruiker niet meer voorkomen. Problematisch bij deze benadering is de dekking in woordkeuze die een tekst geeft van het
complete taalgebruik van een moment. Een 100%-dekking is onmogelijk. Daardoor
kan het voorkomen dat een bepaald woord toevallig afwezig is; iemand die de taal
bestudeert zou dan ten onrechte kunnen concluderen tot een fundamentele afwezigheid van dat woord. In de Apparent-Time-benadering is Iexicologische variatie ook
constateerbaar: ze komt voor als informanten voor een en dezelfde betekenis andere
lexemen kiezen. Zekerheid of de variatie een verandering is, kan pas bestaan als de
informanten van de jongste generatie zonder uitzondering het 'jonge' lexeem kiezen
en die van de oudste en middelste generatie zowel 'oude' als ook 'jonge' vormen
gebruiken.
De semantische verandering is soms moeilijk te constateren. Het kan goed voorkomen dat een bepaalde betekenisverandering ontsnapt aan de aandacht van de taalkundige. Bijvoorbeeld: het Nederlandse woord schijf heeh de laatste twintig jaar een
betekenis erbij gekregen, namelijk: 'ronde plaat van kunststof waarop electronische
informatie opgeslagen is'. Voor het Montfortse woord j/ïr/geldt dezelfde betekenisuitbreiding. Als je geen computergebruiker zou zijn, zou de betekenisverandering bij dit
lexeem mogelijk aan je aandacht kunnen ontsnappen. Bij deze veranderingen horen
ook veranderingen waardoor het woord in het dialectsysteem een afwijkende betekenis gekregen heeft, vaak onder invloed van de betekenis van het klankparallelle
woord in het Nederlands.
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Voorbeeld één: het Montrons woord kla=m betekent 'nauwelijks'; het is een
bijwoord. Ich hww kla=m genóggeslacrpe 'Ik had nauwelijks genoeg geslapen'
Dit bijwoord verdwijnt, maar het bijvoeglijk naamwoord kla=m ín de betekenis
'vochtig, nat' komt op; het hoort niet tot het autochtone taalbczit: Ich höh kla>m(me)
hcnj 'Ik heb vochtige handen'. Er ontstaat een nieuwe homonymie. Door verdwijnen van de oude betekenis die niet door het Standaardnederlands gesteund wordt,
houdt het woord maar een betekenis over: die van het equivalent uit de standaardtaal. Tweede voorbeeld: het Montions woord 'plak' betekent 'doek, hoofddoek'.
Doet dich epleksken o=mme kopI'Doe een hoofddoekje om!' Dit woord gaat 'schijf
betekenen onder invloed van het Nederlands: Pak dich nag e pUkske wosf'Neem nog
een schijfje worst! De betekenis 'doek, hoofddoek' verdwijnt. Dergelijke veranderingen van betekenis via homonymie zijn wel te constateren.
In dit hoofdstuk gaat het over lexemen die een andere betekenis gekregen hebben
en over lexemen of woordgroepen die door andere vervangen worden. Dat gebeurt in
paragrafen over een verdwijnend geheel van bijwoorden die datgene wat er verteld
wordt door sprekers verankerd doen zijn voor wat betreft tijd, plaats en omstandigheid: dit geldt als een casusstudie. Vervolgens gaat het over veranderende lexeemkeuze
bij bijwoorden van tijd. Tenslotte worden gevallen van veranderende lexeemkeuzen
bij gelijkblijvende betekenis in een aantal opvallende gevallen aan de orde gesteld: de
lexicale veranderingen. Hiervan zijn de meeste voorbeelden te vinden. Daarmee is er
vanzelfsprekend maar een beperkte keuze gemaakt uit alle semantische veranderingen.
1. Gevallen van betekenisverandering bij enkele bijwoorden
a. gelie=k 'gelijk'
Het woord gclie=k is Montforts. Het komt voor als zelfstandig naamwoord: Doe=
höbs 't grótste gelie=k va=nne wcrreld')t hebt het grootste gelijk van de wereld' en als
bijwoord / bijvoeglijk naamwoord: dan heeft het de betekenis 'vlak, zonder bobbels
of gaten, van dezelfde hoogte': dir*pla=nk lik nertgelie=>k'die plank ligt niet vlak'.
In gesproken Nederlands heeft het woord gelijk naast de betekenis die hier ook voor
het Montforts aangegeven is bovendien de betekenis 'aanstonds (over enkele ogenblikken)'. Het komt in die laatste betekenis vooral in spreektaal voor. Deze betekenis
'aanstonds, dadelijk' is door jongeren in het Montforts overgenomen, waardoor er
een homoniem bijwoord / bijvoeglijk naamwoord gelie=k in het Montforts ontstaan
is. Er zijn niet zo heel veel gevallen: maar 15 in totaal. Ze komen als volgt voor:
oudsten:
l x : gemiddeld eens op 80541 woorden;
middelsten: 2x : gemiddeld eens op 33039 woorden;
jongsten:
12x : gemiddeld eens op 4902 woorden.

196

Hoofdstuk VI

b. ei=>gelik 'eigenlijk'
Van het woord ei=>gelik kan in strikte zin niet gezegd worden dat het een andere
betekenis heeft gekregen. Wel is aan het gebruik ervan te constateren dat het een
andere pragmatische functie heeft bij de jongeren ten opzichte van de ouderen.
Ei^gelik bij de ouderen is een bijwoord waarmee de spreker zich excuseert voor een
vraag of een verwoord standpunt. Bij jongeren wordt het gebruikt om datgene wat er
verteld wordt te relativeren, dus om er een beetje afstand van te nemen tijdens het
verwoorden of om er weinig nadruk op te leggen. Soms gaat het in de richting van
stopwoordgebruik. Een voorbeeld: Ich bö"n ei=gelik in Berggebao=re 'Ik ben eigenlijk in St.-Odiliënberg geboren'. In die moderne betekenis komt ei=gelik als volgt
voor:
oudsten:
42x : gemiddeld eens op 1918 woorden;
middelsten: 180x : gemiddeld eens op 367 woorden;
jongsten:
261x : gemiddeld eens op 225 woorden.
De conclusie dat de jongsten, samen met de middelsten, zich meer genuanceerd
tegenover hun eigen uitingen opstellen, is in lijn met het gebruik van minder aandachttrekkers (zie VI.2.h, p. 206 onder andere over wo=f).
с

vrie= 'tamelijk'

Het woord vrie= heeft de laatste tien jaar in het Montforts een betekenis erbij
gekregen. Het is de betekenis 'tamelijk', die het Nederlandse woord 'vrij' ook heeft.
Daarmee is het in het Montforts ook een bijwoord van graad geworden. De traditio
nele betekenis van het woord (die behouden blijft en die trouwens ook geldt voor het
Nederlandse equivalent) is 'onafhankelijk, ongebonden'. Deze betekenisontwikkeling
is nog jong. Toch is ze al tot in de oudste generatie doorgedrongen. Wellicht is hier
sprake van een leenwoord uit het Nederlands dat homoniem is met een al aanwezig
woord.
De geschiedenis van de betekenis 'tamelijk' is er een van aanpassing van de
lexemen aan het Nederlands. De oudste vorm die wij kennen is srmmelik, een
woord met een Hoogduitse klankverschuiving in anlaut. Dat komt in het onderzoeks
materiaal niet meer voor. Het opvolgende lexeem - het is nog volop in gebruik - is
tccmelik. dit woord is een leenwoord uit het Nederlands, zij het dat de [I] uit de
laatste lettergreep typisch Limburgs is voor de op die plaats gebruikelijke [э]: Lim
burgs -¿'¿tegenover niet-Limburgs -hk. Het derde lexeem, dat wellicht naast tarmelik
zal blijven bestaan (net als in het Nederlands) is vrie=.
Er zijn in het hele onderzoek maar 12 voorbeelden van dit gebruik, waarvan 6 bij
informante 39. Enkele voorbeelden:
20 dae=> is vrie= jó^nk gestó^rve
'die is tamelijk jong gestorven'
27 de boewgró^ndj woo*r dao* a=l vrie= duu'r
'de bouwgrond was daar al tamelijk duur'
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29 noe=· gi'ng det hir= vrie= gemtkkelik '
'nu ging dat hier tamelijk gemakkelijk'
31 hS'hbe v'r vrir* ναϋιΊkó=ntakte
'hebben we tamelijk veel contacten'
39 ich dri=nk dat* koffie* гіе= kaa^d
'ik drink die koffie tamelijk koud'
41 da=n zee=n ν 'r waa=l vrie=> dak gebrach
'dan zijn we wel tamelijk vaak gebracht'
(= dan heeft men ons tamelijk vaak gebracht)
Deze nieuwe betekenis van ν rie komt voor:
bij de oudsten
bij de middelsten
bij de jongsten

lx
Эх
8x.

2. Verdwijnende lexemen
a. een aantal woorden van Franse oorsprong
Het Montforts is een normaal veranderende taal. Er verdwijnen woorden, zaken
veranderen, maar de ernaar verwijzende woorden blijven dezelfde, de betekenis van
sommige woorden verandert omdat er bij voortduring maar een of enkele van de vele
betekenissen mee aangeduid wordt. Van woordverlies zijn heel veel voorbeelden te
geven, net als van woordwinst. Het eerste wordt meestal opgemerkt, het laatste niet.
Van het laatste wordt vaak beweerd dat het cultuurverlies is, omdat er nogal wat
leenwoorden uit de standaardtaal komen. Dat deze visie een beperkte kijk op
taaionwikkeling verraadt, is bijvoorbeeld te zien aan het grote aantal Franse leen
woorden dat nog door de generatie van ± 1885 gebruikt werd. Veel van die woorden
worden door tegenwoordige dialectsprekers niet eens meer herkend als behorend tot
het 'eigen' dialect. Het verlies dat ermee gepaard zou zijn gegaan, wordt - na een
generatie van niet-gebruiken - niet meer gevoeld.
Hier volgt ter adstructie een aantal voorbeelden van 'Franse' woorden die de
generatie van ± 1885 nog geregeld gebruikte. De beklemtoonde klinker is onder
streept. Een aantal woorden heeft niet meer de Franse klemtoon, zie bijvoorbeeld
armmie Viezerik'. Ook de betekenis is soms anders geworden. Er staan drie woorden
bij met een vraagteken in de kolom 'Frans': wij kennen er geen Franse vorm van. De
accentuering doet vermoeden dat er minimaal een analogie naar het Frans in aanwe
zig is.
Montforts: 1870
a'liebenaö'r1
a*IL·wie· l

Nederlands
'alles goed en wel'
'tegenwoordig'

Frans
à la bonne heure
aujourd'hui

Deze vorm wordt vaak verkeerd geanalyseerd als a'lie benäö'r, soms wordt ermee bedoeld
'alle geluk'.
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ОЧптіС
battere
bezjerre (zich)
blemere
bo=>nzjofre
dtspeme^bel
ekstemfre
elae=rt
erre=gel
fi-J r
flue r
r
(ga re)sjars
geler
gezet
i=mpesa=nt
jaste
kedié·
keduuk
keiebas
kemaij
kernende
koesj
ko*=mferzaa"sjes
kó=nsternaa~sje
kó^ntraz'rie'
kraa'sj
krek
Irmmetcre
ma=nzjiere
medes [mades]
mtlairt
melurr
netraa=sje
РП
pertarng
perzó'ng
perzó=nse
petaa'sj
petitk
pre=nste·

1

viezerik'
hard slaan'
bewegen'
beschaamd maken'
hevig feestvieren'
beschikbaar'
waarderen'
levendig'
behoorlijk'
honger'
bloei (v h leven)'
jachtopziener'
laan'
krant'
terloops'
wegjagen'
(link exemplaar'
stil, kalm'
boodschappentas'
beenkap'
capriolen'
varken'
plichtplegingen'
opwinding, gedoe'
tegenovergesteld'
moed, levenslust'
precies'
hevig hullen'
Hink eten'
fijngevoelig'
geestesziek'
ongeluk'
opwinding'
pachtbetaling'
toch'
gevangenis'
verdenking'
vreselijke rommel'
warboel'
sprake'

ami
battre
bouger
blâmer
bonjour
disponible
estimer
alerce
en regle
faim
(leur
garde-chasse
alide
gazette
en passant
chasser
cadet (>)
caduc
calebasse
gamache
comédies
cochon
conversations
consternation
contraire
courage
correct
lamenter
manger
modeste
malade
malheur
altération2
paie/paye
pourtant
prison
présomption
potage
boutique
appréhension

Hct verband tussen netraa-sje en altération is enigszins speculatief In Nederlandse
variëteiten komt alteratie vaker voor, ook in het Standaardnederlands De Montforter
vorm zou ontstaan kunnen zijn door mis interpretatie van *alletraa~sje tot *a~lnetraa=sje
'allemaal opwinding' vanwaaruit netraa=*sje als apart woord kan ontstaan De splitsing
van /I/ in lil + / n / is de zwakke schakel in deze redenering
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pró=nt
sjarlen a'mmie
tja'mmeie're
sjars
sjelde=>rm
sjevaA=k
ttfgke (zich)
tcjjer
témpleoste
to^rnerre
trattisene're
trerweljrre
verktrzzerò?ne
versjtt

prompt
cher ami
chamarrer
charge
gendarme

'juist, net, precies'
'viezerik'
vergaren
'zwaai, beweging'
'politieagent'
'wanstaltig ding
'ruzie maken'
'eetbord'
'tekeer gaan'
'tekeer gaan'
'pesten, plagen
'met tegenzin gaan'
'kapot maken'
'etcnsvork'

Ì

attaquer
tilleur (Waals)
tempête
tourner
>
travailler
>
fourchette

Ons onderzoek wijst uit dat er van al deze woorden nog 56 gebruiksgevallen voorkomen in ons onderzoek. In dalende frequentie:
In het onderzoek gebruikte 'Franse' woorden
woord

betekenis

pro=nt
gezet
krek
aütwirl
geler
verennewfre

juist, net, precies
krant
precies
tegenwoordig
laan
kapot maken

totaal

tot. pop.

scores ou

scores mi

scores jo

31
19
3
1
1
1

25
8
3

6
3

8

56

38

1
1
1
10

8

Buiten de door ons onderzochte zullen er wel meer 'Franse' woorden in gebruik zijn.
Toch is er een teruggang te zien. Het woord pró-nt 'juist, net, precies' lijkt symptomatisch te zijn: het komt nog bij de oudsten en middelsten voor, bij de jongsten niet
meer.
b. een aantal bijwoorden
Ook bij de bijwoorden is er nogal wat woordverlies. In studies naar woordverlies
wordt vaak melding gemaakt van het verlies van zelfstandige naamwoorden. In deze
studie staan een aantal bijwoorden centraal. Het zijn die bijwoorden die tamelijk
vaak voorkomen bij informanten, zodat er genoeg gegevens over beschikbaar zijn.
Het betreft een willekeurige keuze. Het gaat bijvoorbeeld om de woorden
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Woord

Betekenis

Nieuw

achterei=n
a=lik
baor
bfka-m
eweg

binnenkort'
heel, niet kapot'
bijna'
bijna'
weg'
enfin'
snel, gauw'
he(e)l(e), tota(a)l(e)'
gereed, klaar af
hierheen'
immers'
langzaam'
op tijd'
tamelijk'
straks'
goed, naar behoren'
steeds'
klaar, gereed'
dadelijk'
in volgorde'
weg'

birnnekort
hiel, neet kepot
bie=naor
bie=>naoT
weg
(geen direkte vervanger)
goww, snel
hiël(e)
khcrr, aa=>f
hie= hae=>r
(geen direkte vervanger)
¡a=>ngsaa,m
op tie=d
ttrmelik
straks
goo*d
steeds, <rltie=d
Ша-г
da-lik
(geen direkte vervanger)
weg

frng
flot
ga=ns(e)
gereild
hiejer
jao=>
La^nsaifm
oppertie=d
semmelik
strakka
tegooTj
wmmer
var rdig
vao=rt
vewrevoeft
voert

Veel van deze woorden komen minder voor naarmate de zegslieden jonger zijn.
Scores VI.2.a: verouderende bn's van tijd plaats omstandigheid
Montions

Nederlands

achtereen
a=lik
bao'
beka=ns
eweg
flot
ga=ns
gereild
hiejer
jao=
la=nsaarm
oppertie=d
pro=nt
semmelik
strakkes
tegoo"j

binnenkort
niet kapot
bijna
bijna
weg
snel, gauw
heel
klaar, af
hierheen
immers
langzaam
op tijd
net, juist
tamelijk
straks
goed
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tot. pop.

oudsten

middelsten

jongsten

2
1
20
3
36
9
157
2

2
1
14
2
24
6
40
2
14
76
1
0

0
0
5
0
6
3
56
0
0
10
2
1
6
0
0
6

0
0
1
1
6
0
61
0
1
2
0
2
0
0
0
4

15
88
3
3
31
1
1
17

25
1
1
7
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Montforts

Nederlands

u"mmer
vttfrdig
vao"rt
veu-revoo't

steeds
klaar, af
dadelijk
in volgorde
van voorkomen
verdwenen

voert
totaal

middelsten

tot. pop.

oudsten

jongsten

21
5
37

9
3
36

8
2
1

4
0
0

1
2

0
2

1
0

0
0

528

342

118

88

Van de 553 gevallen komen er voor:
bij de ouderen:
bij de middelsten:
bij de jongsten:

344
120
89

Al deze woorden zijn pregnant in het gebruik: ze worden als markering gebruikt voor
tijd, plaats, omstandigheid en toestand van het gespreksthema. Aan deze woorden
(vooral aan a=hk, bao*, beka=ns, eweg, frng, flot, hicjer, jao" ('immers') pro*=nt en
vao=*ri) worden sprekers herkend als 'ouder' of'ouderwets'.
Ook de mogelijke woordvormingsgevallen verdwijnen met deze woorden. Drie
voorbeelden:
bifjeroppts
htcjerop
hu'jerá'm

'naar deze kant' (een 'ouderwetser' variant voor:)
'naar deze kant';
'langs deze kant, in deze regio'.

c. bijwoorden van tijd
De alledaagse bijwoorden die de doorsnee-spreker gebruikt om zijn teksten te binden aan plaats en ruimte, zijn in het Montforts in een eeuw bijna helemaal anders
geworden. Sprekers van een eeuw geleden die geen onderwijs hadden gevolgd zouden moderne, jonge Montfortenaren in de negentiger jaren van de twintigste eeuw
niet goed meer kunnen volgen.
In de gesprekken die wij hadden met de oudste generatie zegslieden klinken nog
oude bijwoorden door. Maar ook zij hebben al veel van het Nederlands geleerd. Oe
generatie van onze grootouders, mensen uit de zeventiger en tachtiger jaren van de
vorige eeuw, gebruikte in veel gevallen andere bijwoorden. Of ze die uitsluitend voor
een bepaalde betekenis gebruikten, is moeilijk meer uit te maken: er bestaan geen
documenten van. Evenmin is het na te gaan in welke tijd de huidige vorm opkomt,
of- eventueel - de enige vorm wordt.
Een overzicht van woorden en woordgroepen die tijd markeren volgt hier ter
adstructie. Eerst wordt de te benoemen betekenis gegeven in het Nederlands, dan de
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oude vorm, tenslotte de jonge (die vaak een fonetische diaJectisering is). Een asterisk
geeft aan dat de jonge vorm gelijk is aan de oude.
Betekenis
'bijna'
'binnenkort'
'binnenkort'
'daarnet/dadelijk'
'daarnet'
'daarnet'
'dadelijk'
'doorgaans'
'gauw'
'laatst'
'meestal'
'omtrent'
'net=daarnet'
'nu'
Onlangs'
Onmiddellijk'
'onmiddellijk'
'onverwijld'
'sedertdien'
'steeds'
'steeds'
'tegelijkertijd'
'vroeger'
'voortdurend'
'weg=vcrdwenen'
'tegenwoordig'

Oude vorm
T

bao
bekannt
achteraan
aa=ngao*ns
strakkes
JU1IS
hwje
vao-rt
do=rebod
flot
vrewg
dcrewtg
mei^s
i=ntrt=ntj
pró=nt
noe*=
korts
vao=rt
oppendao*d
roeps
Sie*r
wmmer
stirds
mit
ti*re
wmmertoe*
eweg
trllewtcl
op va^ndawg

Huidige vorm
bie=inaoT
bennekort
bennekort
net/da*Uk/straks
net
net
dwltk
mei=sta=l
ga'w/goww
lès
me't=sta=d
met=s
bicnao*
net
noe***
pas gele=je
6=nmrddtttik
ó-nmrddcllik
6=nmfddeüik
achter mekaa'r
SF=ns tof η
steeds
steeds
tegelte=*kertie=d
vreu=ger
stee*ds/de gaanse tie=>d
weg
tae^gewoo^rdig
op va=>ndawg*

Van een aantal woorden ligt het voor de hand dat ze moeilijk naast hun Nederlandse
tegenhangers gebruikt konden worden:
1. hwje 'daarnet' zal etymologisch samenhangen met 'heden', maar de betekenis
wijkt sterk af; er zijn intussen trouwens Montfortenaren die beweren dat hwje
'heden' betekent;
2. strakkes 'daarnet dadelijk' kan verwarring wekken, vanwege zijn verwijswaarde
naar het nabije verleden en naar de nabije toekomst. In het Nederlands is met
'straks' alleen de verwijzing naar de toekomst mogelijk;
3. mit 'tegelijkertijd' als 'los' bijwoord (een bijwoord dat als zinsdeel zelfstandig een
bijwoordelijke bepaling kan zijn) komt in Standaardnederlands niet voor.
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r

Ich koo m dao aa=n, e=n mit vertroch hae=.
'Ik kwam daar aan en tegelijkertijd vertrok hij.'
't Bliksfmdje en mit коо*т d'n dó~nderslaa=g.
'Het bliksemde en tegelijkertijd kwam de donderslag.'
In Brabants Nederlands hoor je het vaak:
En mee was tie weg!
'En tegelijkertijd was hij weg!'
In het Nederlands kan met, het voorzetsel dat samenhangt met mee, voorkomen aan
het begin van een woordgroep ( met dat ik het zag, was het verdwenen). Maar met of
mee As apart zinsdeel met de betekenis 'tegelijkertijd' komen niet voor.
In het algemeen hebben de oude Montforrer woorden een andere etymologie dan
de Nederlandse. Er schijnt een tendens werkzaam te zijn naar complete parallellie
tussen het Montforts en het Nederlands. Dat houdt in dat de woorden uit beide
systemen in principe alleen maar klankwettig lijken te mogen afwijken.
Van deze woorden worden er nog gebruikt. In een overzicht:
woord
achtereen
trllewie'l
batf
bekannt
eweg
flot
ié^re
juus
mei"S
opva=ndaarg
pró=nt
roeps
siifr
strakkes
wmmer
wmmertoe'
vao=rt
totaal

betekenis
'binnenkort'
'thans'
'bijna'
'bijna'
I

r

weg1*

1

snel
'vroeger'
'zoeven'
'meestal'
'thans'
'net, precies'
'bliksemsnel'
'sedertdien'
'daarnet /
over korte tijd'
'altijd'
'altijd'
'dadelijk'

tot. pop.

OU

2
1
19
3
36
9
4
23
2
24
29
1
1

2
1
13
2
22
5
2
10
19
23
1
1

1
21
1
35

1
9
1
34

212

146

mi

j°

5

1
1
6
2

8
2
2
8
2
4
6

8

5
1

4

1
46

20

Tien keer zo vaak komen dergelijke 'oude' woorden bij de oudsten voor, vergeleken
met de jongsten. Toch moet ook dit gegeven voorzichtig gehanteerd worden: een en
dezelfde betekenis wordt soms ook door de oudsten verschillend geactualiseerd.
Bijvoorbeeld de betekenis 'altijd': ook het lexeem altie^dkomt voor:
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lexccm

betekenis

tammer
wmmertof
altiera

'altijd'
'altijd'
'altijd'

tot. pop.

OU

21
1
742

9
1
204

mi

j°

8

4

320

218

Slechts een fractie van de betekenis 'altijd' wordt met wmmer betekend:
-

bij de oudsten:
bij de middelsten:
bij de jongsten:

4%;
2%;
2%.

Ook het voorbeeld van de betekenis 'snel' is instructief: er zijn twee lexemen, flot en
s(j)nrL Het laatste is 'jong'. Ze komen voor:
lexeem

betekenis

flot
s(j)nrl

snel
snel

tot. pop.

OU

mi

5

2
3

9
17

j°
2
14

De oudsten gebruiken s(j)nclt\\zl, de jongsten gebruiken flot nauwelijks.
d. het onbepaald voornaamwoord get'iets'
Het onbepaald voornaamwoord get'iets' staat nog wel niet onder zware druk, maar
onze indruk is dat dit lexeem het moeilijk zal krijgen tegenover het lexeem iets. Dat
iets komt nu al wel voor, maar nog niet zo heel vaak:

e.

generaties

get in aantallen

oudsten
middelsten
jongsten

208
273
240

iets in aantallen get in procenten
0
9
4

100
97
98

;>ttin procenten
0
3
2

'n dei=l tegenover h aa~nta=l

De woordgroep 'n dei=l'een aantal' wordt langzamerhand vervangen door 'n aa=nta=L

generatie
oudsten
middelsten
jongsten

я dei"l

η aa=nta=l

totaal

'n deil
in proc.

16
6
9

0
0
1

16
6
10

100
100
90
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'n aantal
in proc.
0
0
10
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f.

wie=d en ver

Het bwbn wie^d'vcr' wordt langzaamaan vervangen door vrr. De gegevens uit het
onderzoek:

generatie
oudsten
middcisten
jongstcn

totaal

wrin
aantallen

wU"dm
aantallen

ve*r
in proc.

wie=d
in proc.

45
45
47

3
18
28

42
27
18

7
40
62

93
60
38

g. tfi«=r ofó=m aan het begin van een beknopte bijzin van doel
Het 'oude' voegwoord aan het begin van een beknopte bijzin van doel is vew=r. Dit
woord verbindt in het Montions ook als voorzetsel bepalingen van doel met de rest
van de zin: Ich ko'm vew=r rao*d"iV. kom om raad'. Met beknopte bijzinnen:
Ich koTm veter te helpt
'Ik kom om te helpen'
Ich böTn vergacele veu=r uch te belle
'Ik ben vergeten om jullie te bellen'
Maar еи*=т wordt niet door het Nederlands ondersteund. Het Nederlands onder
steunt o=m op die plaats. Veu=r verdwijnt uit die positie, ten gunste van ó=m.
generaties

vewr

oudsten
middelsten
jongsten

63
52
22

ó=m
4
20
61

totaal
67
72
83

veur %%
94%
72%
27%

óm%%
6%
28%
73%

h. enkele interjecties: iejao" 'ja', wo=r 'he, nietwaar', fr ng 'enfin'
Het geheel van interjecties in het Montions is de laatste vijfentwintig jaar lexicologisch
flink veranderd. In een onderzoek als dit kunnen de gegevens daarvoor niet tevoorschijn komen; voor een klein deel doen ze dat wel.
De Montfortenaren hebben heel wat middelen om aan te geven dat zij het met de
voorafgaande spreker eens zijn: in dat opzicht lijkt het Montions op alle andere
talen. Een manier is: jao= zeggen. Dat woord betekent niet noodzakelijkerwijs dat
men het met de vorige spreker eens is. Dat kán het wel betekenen. Maar de minimumbetekenis is, dat men begrijpt wat de voorafgaande spreker gezegd heeft. De variant
iejao= (dat is: jao= beginnend met een langer aangehouden ie-achtige j-) heeft die
minimumbetekenis, maar ook 'ik ben het met je eens en ik ben daar enthousiast
over'. Het woord wordt als ouderwets ervaren door jeugdigen: het komt nauwelijks
meer bij hen voor, getuige de volgende telling:
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oudsten:
middelsten:
jongsten:

123x
52x
8x

De interjectie waarmee de actuele spreker de aandacht van de gesprekspartner vasthoudt door deze min of meer uit te nodigen om aan te geven dat hij/zij begrepen
heeft wat er gezegd is, verandert. Bij de oudsten is dat bijna steeds wo=r, bij de
jongeren komt dat woord bijna niet meer voor: het is vervangen door he, dat overigens ook bij de oudsten al vaak voorkomt en in verhouding niet zo vaak bij de
jongsten.
Wo^r komt voor:
oudsten:
510x
middelsten: 127x
jongsten:
4x
He komt voor:
oudsten:
36 lx
middelsten: 872x
jongsten:
266x
Uit beide overzichtjes samen is op te maken dat er aanmerkelijk meer aandachttrekkers door ouderen en middelsten gebruikt worden dan door jongsten:
oudsten:
871 : gemiddeld eens op 92 woorden;
middelsten: 999 : gemiddeld eens op 66 woorden;
jongsten:
270 : gemiddeld eens op 218 woorden.
Een verklaring daarvoor dringt zich niet onmiddellijk op. Misschien is er te denken
aan een effect vanuit de training in mondeling taalgebruik in het onderwijs.
Het Montforts woord feng, de plaatselijke variant van het Franse enfin, is een
woord dat sprekers gebruiken voor zelfonderbreking op plaatsen waar men eigen
breedvoerigheid of onbegrijpelijkheid vreest. Het woord wordt ook weer als ouderwets beschouwd. Het komt als volgt voor:
oudsten:
middelsten
jongsten:

6x (bij vijf verschillende sprekers);
3x (bij dezelfde spreker);
0x.

Het gebruik van dit woord is (weer) een van de manieren van zelfonderbreking. Er is
geen woord als duidelijke tegenhanger vanffngun
te wijzen.
i. doe', toe', toen: drie lexemen voor 'toen '
De oudste vorm voor de betekenis 'toen' in het Montforts is het bijwoord dor.
Het is aan het verdwijnen ten gunste van torn, hetzelfde woord als in het Nederlands.
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De constatering en de daarop volgende toekenning van de vormen dor of tor is
ietwat problematisch, en daarmee ook de kwestie of dit mogelijk geen lexicologische,
maar fonetisch-fonologische varianten zijn. Doe· is als fonetische vorm [du»] makkelijk constateerbaar. Maar de fonetische variant [tu»] is een probleem: die kan naar
twee kanten verwijzen: naar assimilatie van de onderliggende vorm doe· en naar een
vorm toe·, die als tussenvorm te beschouwen is tussen dot· en torn. Het is moeilijk
uit te maken wat er in het systeem van een spreker zit: de vorm doe· of de vorm toen,
die dan eventueel fors 'veranderd' aan de oppervlakte komt. Hier laten wij de kwestie
rusten en rekenen vanwege het optreden in sommige gevallen van de -n van torn
deze kwestie tot de lexicologie omdat er een andere vorm in het geding is. De
vormtoekenning is als volgt gedaan: als een spreker de fonetische variant [tu»] produceert, wordt deze geïnterpreteerd als doe· als er sprake is van de normale assimilatie
van stem in de zinssandhi. Dus in: [dedIstu»Y3zAx] 'dat is toen gezegd' wordt [tu»]
gezien als doe·; in: [Oftu»dô»e=m3swa=s] 'of toen daar iemand was' wordt [tuT]
gezien als doe·. Dezelfde vorm [tu»] wordt geïnterpreteerd als toe· als er geen sprake is
van assimilatie. Dus in: [jò»i\tu»Isx3lAx3] 'jongen, toen is gelachen' wordt [tu»]
gezien als toe·, in: [metu»wa=stardô] 'maar toen was hij er' wordt [tu»] gezien als
tor.
Deze methode is wellicht wat rigide voor sprekers die doe· helemaal niet gebruiken: in de gevallen van assimilatie volgt hier namelijk toch een toekenning van de
vorm aan doe·. Het gevolg hiervan is, dat er mogelijk minder </oi»-gevallen gebruikt
zijn dan er hier vermeld worden.
Toe· is mogelijk een tussenvorm tussen doe· en torn. De vorm komt voor bij
</o¿»-zeggers, namelijk in de gevallen van assimilatie van stem over de woordgrens
heen. De vorm torn, die uit het Nederlands komt, lijkt natuurlijk sterk op toe·. De
laatste vorm lijkt een 'krachtiger' vorm van de eerste. De tor-vorm preludeert als het
ware op torn. In Reker 1993:19 wordt een eendere ontwikkeling gemeld voor het
Gronings, in wat hij '... de Battusiaanse 'woordgolf (...) van dou 'toen' naar toen
noemt. Zelfs de stappen in de Groningse ontwikkeling zijn dezelfde als in het
Montforts.
In het hele onderzoek wordt de betekenis 'toen' 2306 keer gebruikt in een van de
drie vormvarianten:
1730x als dor (75%);
107xalstor
(5%);
469x als torn (20%).
De verdeling van de vormen doe·, tor en torn in de drie generaties is als volgt:
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doe·

toe·

torn

totaal

doc%

toe%

toen %

ou
mi
jo

1334
344
52

M
39
54

48
187
234

1396
570
340

96
60
15

1
7
16

3
33
69

totaal

1730

107

469

2306

75*

20*

5*

* berekend voor de totaalkolommen links
Bij de jongsten is torn de sterk overheersende vorm. Bij de oudsten is doe de bijna
uitsluitend voorkomende vorm. De middelste generatie neemt een middenpositie in,
met overwegend ¿¿¿»-gebruik, maar toch ook veel toe·- en fof я-gebruik. Het is dui
delijk dat de door het Nederlands ondersteunde vorm die van de toekomst zal zijn.
j.

enkele gevallen van andere lexeem vorming of-keuze

I.

VORMEN ZAG(TE)

EN ΖΕΙ·(Ε)

'ZEI(DEN)'

Onder invloed van het Nederlands worden de verleden-tijdsvormen van 'zeggen'
(zag, zagte) vervangen door de vormen als in het Nederlands: zei= zei~e. Het is een
ontwikkeling die eind jaren zeventig is begonnen. Bij de middelsten heeft niemand
de zer- отт in zijn o f haar jeugd verworven. Jammer dat er relatief weinig scores bij
de jongsten zijn. D e scores:
Scores VI.2.J. 1 : zag(te) of zer(e) 'zei(den)'
GENERATIE
oudsten
middelsten
jongsten
2.

zag(te)
411
100
23

100%
98%
38%

TOTAAL

zeir(e)
0
2
38

0%
2%
62%

411
102
61

CEWOEA'N EN GEWUE'N 'GEWOON*

De vervanging van gewoearn door gewurn is niet goed verklaarbaar: -oea·- is de
klankwettige stoottonige pendant van de Nederlandse -oo-. Ook -w-komt voor als
pendant, maar dat is alleen in umlautvormen. Er is geen voor de hand liggende
verklaring voor die vervanging. Wellicht moet hier gedacht worden aan invloed
vanuit het Roermonds (dat hoort tot het gebied waarin de stoottonige lange klinkers
ooT, er, ew niet voorkomen als diftong. Maar dan zou verklaard moeten worden
waarom het Roermonds gewewn heeft, en niet: gewotrn. Wellicht is dit laatste
lexeem te Nederlands geweest en heeft men gekozen voor de onklankwettige variant
die wel als 'echt dialect' klonk. Overigens dient opgemerkt te worden dat enkel de
klinker onder het hoofdaccent anders wordt: een volledig ander lexeem is het 'jonge'
woord niet. In het Montforts is gewoea'n bijna verdwenen.
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Scores VI.2.J.4: gewoea'n en gewufn 'gewoon'
GENERATIE

gewoearn

gewuern

TOTAAL

oudsten
middelsten
jongsten

2
1
0

35
89
180

37
90
180

3 . ZE=LVENDJE OF ZPLFDJE ZELFDE

Een eigenaardig verschijnsel doet zich voor met twee varianten voor 'zelfde'.
Ze=lvendje is de oudste vorm. In de middelste generatie komt ze=lvendje weinig
voor. In de jongste generatie neemt het weer de overhand. Er zijn maar weinig
gegevens.
Scores VI.2.J.3: ze=lvendje of ze»lfdje Velfde' in drie generaties
ze=lvendje

GENERATIE

oudsten
middelsten
jongsten
4.

3
9
17

zflfdje

TOTAAL

2
19
11

5
28
28

A"NGE(R)S EN A*NGE(R)STER(S) 'ANDERS' (BW)

Een volgend voorbeeld van een vorm die meer van de standaardtaal af gaat wijken
betreft de varianten <rnge(r)sen a·nge(r)ster(s)''anders'', bijwoorden, waarbij het niet
gaat om de klanken die hier tussen haakjes worden weergegeven, maar om de vraag
of het woord wel of niet de vergrotende trap is. Op zich zou dat bijzonder zijn: een
vergrotende trap van een zuiver bijwoord. Plaatsing bij de afdeling 'morfologie'
(hfdst. IV) zou op grond van die analogie wellicht niet al te gewaagd zijn. Een
vergelijking met bijvoeglijke naamwoorden leert dat er geen analogiegevallen zijn op
-s (zie de gevallen 3 en 4 in vergelijking met 5) die eendere uitgangen krijgen. Ook
voor de vorm op -rs zijn die er niet (zie 6 en 7).
stellende trap
1. gar=l
2. ma=ger
3. loars
4. vee=s
5. O'nges
6. vers
7. tfngers
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vergrotende trap
gafìder
ma=*gerder
lo=zer
VCSCT

wngester
verser
amgersttr

overtreffende trap
gacbte
ma^gerste
loodste
veegste
verste

Nederlands
'geel'
'mager'
'slim, pienter'
'vers' (oude vorm)
'anders'
'vers' (jonge vorm)
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Het blijkt dat die eventuele vergrotende trap3 meer voorkomt naarmate de sprekers
jonger worden. Een verklaring hiervoor hebben wij niet.
Scores VI.2.J.4: aTnge(r)s en aTnge(r)stcr(s) 'anders' (bw) in drie generaties
a*nge(r)s

GENERATIE

oudsten
middelsten
jongsten

78
50
54

93%
86%
79%

a*nge(r)ster(s)
6
8
14

7%
14%
21%

TOTAAL

84
58
54

5. Z&NjlG NAAST ZÓ^NDIG 'ZONDAG'

De varianten voor 'zondag' geven scores aan waarbij de vorm die van het Nederlands
afwijkt, toeneemt. Wij hebben altijd beide varianten zfrnjig naast zó=ndig 'zondag'
gehoord, ook bij de oudste sprekers die wij gekend hebben.
Zó'njig is de vorm die analoog loopt aan de andere dagbenamingen: maa'ndig,
di=nsdig, govnsdig, dó=nderdig, vrie=dig, zacterdig. Zo*njig\\)Vx de oudere vorm: het
bijvoeglijk naamwoord is van dit lexeem gevormd: sórnjes(e/, bv. in: sóTnjese en
swe=rkeldese klerer 'zondagse en 'werkdagse' (door-de-weekse) kleren', de só'njese
boks 'de zondagse broek'. Met deze drie woorden, die gezongen werden (in een
driekwartsmaat met eerste tel op só'n- en boks):
de
sol

só'n- je- se boks
mi
mi sol mi

werden de luidende kerkklokken geïmiteerd, die de mannen aanspoorden om de
werkkleren uit te trekken en naar de kerk te komen.
Scores VI.2.J.5: zóTnjig en zó=ndig 'zondag' (aantallen) in drie generaties
GENERATIE

zó*njtg

oudsten
middclsten
jongsten

5
13
23

zó=ndig
14
8
4

TOTAAL

19
21
23

Dr. Henk Kars wijst ons op de analogie met het Nederlands beterder als vergrotende trap
van beter.
De verscherping г > s aan het woordbegin is te verklaren als een assimilatie: in nog ouder
taalgebruik dan dat van onze oudste generatie werd er [t] voor de namen van de dagen
gezegd, als de betekenis op zondag, op maandag etc. geproduceerd werd. Dus: 't só'njes >
sórnjes. In volgorde van de week: sá'njes, smao'ndes, sthnsdes, schooTnsdes, stónderdes,
firicdes, savterJei. De s- aan het begin van elk woord is mogelijk een tweedc-naamvals-s.
Ook kan er analogiewerking zijn vanuit só'njes.
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6.

BES

' B E S T '

E N

ECH

' E C H T '

A L S

V E R S T E R K E N D E

B I J W O O R D E N

Bij de middelsten en jongsten komt een nieuwe manier op om een bijwoordelijke
bepaling van graad te realiseren. Oe manier wordt ontleend aan het Nederlands. Ze
bestaat eruit
1. dat tó'best' voorafgaat aan een bwbn, vaak is dat waa=l'we\';
2. dat ech 'echt' voorafgaat aan een bwbn, vaak is dat ook u>aa=l'vteï'.
In beide gevallen wordt het bwbn versterkt door het voorafgaande woord.
Bij de oudsten komt deze manier van werken met bijwoorden van graad niet voor. In
een geval maar is er mogelijk regressieve taalverandering: bij informant 11, in een zin
die hij niet afmaakt:
sjaa*k heft dae= det waa=s ech waa^l. jirnse sjree=ft 'r zich
'sjaak heette hij, dat was echt wel. Jansen schreef hij zich (=• was zijn achternaam)'
De gevallen komen als volgt voor: bij de oudsten lx, bij de middelsten 13x en bij de
jongsten 30x. Bij de jongsten komt deze manier niet voor bij de informanten 34, 36
en 44.
Enkele typische groepen, met ernaast de vorm (aangeduid met >) die een oudere
spreker zou hebben kunnen kiezen voor dezelfde betekenis:
23 bh waa=lgezfUig >behucrlik gezrüig 'behoorlijk gezellig'
26 bes waa"igo<rj bu**re > ech goo'j bwre 'echt goede buren'
ψ
28 ech waa=l zórn groea'te buut waiter >ζό η behuerlik groea'te buut waiter 'zo'n be
hoorlijk grote watertobbe'
33 bes waa^l roe=wfannenufandj >behue*rlik roe=wfannemó=ndj 'behoorlijk ruw van
taalgebruik'
37 bes waa=ldrök >behueTrlik drök 'behoorlijk druk'
41 bh waa=l väöTl zaa&tlep > behuerlik ναΰΊ za&=tUp 'behoorlijk veel dronkelappen'
43 bhfantresa<=nt>behuerlikfantresa=nt'behoorlijkinteressant'
3. Voorlopige conclusies
Scmantisch-lexicale varianten en veranderingen zijn moeilijker aantoonbaar dan fonetisch-fonologische, morfologische en syntactische. Dat geldt vooral voor woorden
die geen vormverandering ondergaan en alleen een (enigszins) andere betekenis
krijgen. Die verandering kan alleen maar geconstateerd worden door degenen die de
taal in kwestie beheersen; controle van gegevens door derden is moeilijk.
In het Montforts is aanwijsbaar dat er lexemen zijn die de betekenis van het
Nederlands bij hun traditionele betekenis krijgen. Voorbeelden daarvan zijn de
woorden gelie=>k 'vlak, plat, effen' (waar de betekenis 'onmiddellijk' bij komt) en
vrif 'ongebonden, vrij' (waar de betekenis 'tamelijk' bij komt). Het Montforts van
nu blijkt vergeleken met Montforts van eind vorige eeuw een sterk afwijkende
lexeemkeuze te hebben voor een aantal bijwoorden. Het aantal woorden van Franse
komaf blijkt sinds die tijd aanzienlijk gedaald te zijn. Tenslotte blijken er in het
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huidige Montforts in een aantal gevallen lexemcn gebruikt te worden die weliswaar
fonetisch-fonologische overeenkomsten hebben met hun oudere varianten maar er
toch van afwijken. In de meeste gevallen lijken de jongere vormen meer dan de oude
op de vormen uit het Nederlands. In het geval trnge(r)s - aynge(r)ster(s) wijkt de
tweede vorm, de jongste evenwel meer dan de eerste af van het Nederlands.
Inzichtgevend is telkens het gebruik van de 'jonge' vormen door de jongsten: die
geven het duidelijkst de richting van de eventuele verandering aan. In het volgende
overzicht van de geconstateerde veranderingen wordt speciaal aandacht besteed aan
hun scores. De door ons aangegeven oorzaak wordt ook telkens in het kort vermeld.
In een overzicht worden die gegevens hier herhaald, nadat de vorm van variatie in
het kort is aangeduid.
33. Er zijn gevallen van betekenisverandering waarbij een lexeem geleidelijkaan de
betekenis van het Nederlands gekregen heeft en niet alleen de afwijkende beteke
nis houdt van het oudere Montforts. Hier wordt dat bestudeerd voor de woor
den gelie=k (nu ook 'onmiddellijk'), ti=gelik (nu ook met modale betekenis) en
vrie= (nu ook 'tamelijk')
34. Er is te constateren dat er lexemen verdwijnen. Hier is de keuze gemaakt om dit
na te gaan voor een aantal woorden die van Franse oorsprong zijn, voor een
aantal bijwoorden van tijd en voor een aantal specifieke gevallen ( 'n dei"l > 'n
furnt&*VcKb aantal', wicd>
wr'ver').
35. Veu=r 'voor' aan het begin van de beknopte bijzin van doel wordt vervangen
door 6=m 'om'. Bij de jongsten is 73% van gevallen met fam, bij de middelsten
6 8 % en bij de oudsten 6%. Oorzaak: het Nederlands ondersteunt 'om'.
36. De interjecties van het oudere Montforts worden vervangen door die uit het
Nederlands. Iejao= 'ja, ik bevestig wat je zegt' komt veel minder voor: 8x bij de
jongsten, 52x bij de middelsten en 123x bij de oudsten. №b=r'nietwaar' komt
4x bij de jongsten, 127x bij de middelsten en 510x bij de oudsten Oorzaak: de
oude Montforter vormen worden niet door het Nederlands ondersteund;
37. Er zijn enkele evidente gevallen van andere lexeemkeuze door jongeren. In de
meeste gevallen worden de lexemen als die uit het Nederlands. Voorbeelden:
zer(e) voor zag(te) 'zei(den)'; gewurn voor gewoarn 'gewoon'; me=r voor meh
'maar', trnge(r)ster(s)voot ernge(r)n zo=ndigvoot zrf'nj'ig'zondag' Oorzaak: het
Montforts krijgt steeds meer lexemen die het Nederlands ondersteunt.
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VII
Conclusies

1. Inleiding
In Bijlage 7, p. 289, wordt een overzicht gegeven van alle variatie die wij in het
Montforts geconstateerd hebben. Niet alle variabelen van rond 1 januari 1989 konden in deze studie gedetailleerd aan de orde komen. Allereerst moesten ze aanwezig
zijn in het taalmateriaal dat wij geobserveerd hebben. In deze studie is gebleken, dat
er voor ons onbekende taalvariatieverschijnselen waren. Een voorbeeld hiervan: het
gebruik van 6=m 'om' als onderschikkend voegwoord was ons onbekend voor wij
begonnen met het uitschrijven van de gespreksprotocollen. Vervolgens moesten ze
door ons als variabelen herkend worden. In een aantal gevallen zullen varianten aan
onze aandacht ontsnapt zijn. Er zijn ook voorbeelden van later inzicht dat er een
'echte' variabele was: de vormen des te.des se, det se 'dat je' en andere soortgelijke
vormen, zijn ons pas in een laat stadium van de studie opgevallen. Er bleken voldoende gegevens in het materiaal te zitten voor uitvoering van een onderzoek. Tenslotte moest het materiaal voldoende gegevens voor drie generaties bevatten om er
verantwoord mee te kunnen werken. Weer in het geval des te, desse, detse'datfe' was
er het probleem van het geringe aantal gegevens in de oudste generatie. Ook op
andere plaatsen in deze studie hinderde het gebrek aan tokens: zelfs tot bij de
verleden-tijdsvorm waa-s-woo^r-wairr 'was' was dit een probleem.
In het onderzoeksgedeelte van dit werk hebben wij alleen de variatie behandeld
waarvoor wij voldoende feitenmateriaal konden verzamelen. Het materiaal verschaft
ons inzicht in de mate waarin oude en jonge vormen naast elkaar voorkomen.
Instructief daarbij is de mate waarin de jonge vormen voorkomen in de drie generaties. In de Voorlopige conclusies aan het einde van elk hoofdstuk hebben wij een
korte samenvatting gegeven van de besproken variatie. Op basis van deze samenvattingen kunnen een aantal algemene conclusies geformuleerd worden.
2. Algemene conclusies
a. de veelheid van varianten
Het meest opvallende in de hele studie is wel de veelheid van variabelen. Er lijkt geen
taalkundig terrein in het Montforts te zijn of er is veel variatie, vergeleken bijvoor-
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beeld met het Nederlands. Elk structureel gegeven van het Montforts lijkt een variabele op te kunnen leveren als er maar enig verschil met het Nederlands is. De
contacten met de standaardtaal lijken allesbepalend te zijn.
In de taalgeografie is variatie een vaak gesignaleerd verschijnsel. In de recentere
vormen van deze discipline, bijvoorbeeld bij Hoppenbrouwers 1982, is dat ook zo.
In tegenstelling tot de werkwijze in de traditionele taalgeografie (als bv. in Weijnen
1966) wordt er niet meer uitgegaan van één taalfeit per plaats: er wordt gewezen op
het bestaan van een aantal variabelen binnen een heel gebied, zoals bij Hoppenbrouwers (1982) Zuidoostelijk Brabant en Groningen.
Onze studie toont aan dat elke taalkundige onderzoeker voorzichtig zou moeten
zijn met het postuleren van een taalgegeven voor een plaats. Aan elk taalkundig
gegeven dat vanuit de dialectologie gebruikt wordt, ook in de sociodialectologie, zou
onderzoek moeten voorafgaan. Labovs stellingname dat taalverandering '... is not in
any way constant, except in the fact of its existence' (Labov 1994:11) lijkt door onze
studie ondersteund te worden. Het is niet te voorspellen waar een linguïstisch systeem zal gaan veranderen. Alleen is het zeker dát het gaat veranderen. Uit deze studie
blijkt bovendien dat er vooral variatie en verandering optreedt op die plaatsen in het
dialectsysteem die afwijken van de standaardtaal. In die zin is het ontoelaatbaar dat
diabetologische feiten die al meer dan vijftig jaar geleden onderzocht zijn nog steeds
ongecontroleerd vermeld worden in actuele overzichten.' De veelheid van varianten
in het Montforts op één tijdstip, bij informanten die zeventig jaar in leeftijd verschillen doet ons huiverig zijn voor de geldigheid heden ten dage van taaldata die al meer
dan zeventig jaar oud zijn, als bijvoorbeeld die in Schrijnen 1920.
Taalveranderingen ontwikkelen zich als regel geleidelijk. Altijd zullen de ontwikkelingen zo zijn dat ze niet volledig verrassend zijn vanuit de vorige toestand. Er zijn
taalkundige voorwaarden (bijvoorbeeld analogiewerking) en er zijn sociale factoren.
LePage es. 1985:199 zegt daarvan: '... change only takes place when the social values
of the possible models change, and the behavior of the community is refocussed as a
result'. In deze studie is geconstateerd:
*

dat een verandering die al binnen het systeem aanwezig is verdere reikwijdte
krijgt. Zo verdwijnt de i voor een r (in bv. wi=rke. ki*=rk 'werken, kerk') ten
gunste van de al aanwezige ¿ wè=rke, ke=rk. Ablautreeksen in de ovt-vormen van
sommige sterke werkwoorden krijgen door analogie maar één klinker in plaats
van twee: ich zaa=t, veer zvte 'ik zat, wij zaten' wordt: ich zoo*t, vte=r ztrte,
* dat een taalfeit dat enkel nog marginaal aanwezig was, gedoemd lijkt te verdwijnen, vooral als het gestigmatiseerd is. Zo werd in onze jeugd de trwvoor hedendaagse ασ* in woorden als dtpw, ntrw, ptPivl \oot hedendaags dao*, naif, paorl

Wij denken aan bijvoorbeeld aan overzichten m.b.t. de Panninger lijn, gegevens over het
gutuiraliseringsgebied (rie Schrijnen 1920:48-9 en 45-7) r.oals die voorkomen in Nottcn
1974 en 1988 en Nissen 1986.
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*

'daar, na(ar), paal' als 'erg ouderwets' bestempeld. Deze klank is nu nagenoeg
2
verdwenen ;
dat wat binnen een taal die het bestudeerde dialect overkoepelt als standaardtaal
mogelijk is, gemakkelijk overdraagbaar is naar het dialect.

Zelfs het zeer typische, het stereotiepe, kan veranderen. Sprekers uit plaatsen als
Meers, Stcvenswcert en Neer die nog altijd als stereotiep meekrijgen dat ze tong-rgebruikers zijn, gebruiken vaak de keel-r; dat doen de jongere sprekers. Maar het
stereotiep wordt niet bijgesteld. Voor het oudere Montforts hebben wij ook wel
vaker het stereotiep van de tong-r gehoord in het met tong-r uitgesproken zinnetje:
'Die· va~n Mo=fert r<rHe "Montfortenaren rollen'. Dat stereotiepe taalkenmerk wordt
niet vaak gebruikt. Eigenlijk geldt dat ook voor een tweede stereotiep dat middels het
lexeem Mo=fertj 'Montfort' gegeven wordt en waarmee aangeduid wordt: in het
Montforts komt veel mouillering voor. Wat betreft de mouillering is er, zoals we
gezien hebben, verandering te constateren: de mouillering in morfologische bewer
kingen zal verdwijnen.
De misschien wel opvallendste verandering betreft iets dat niet typisch Montforts
is noch een stereotiep ervoor: die betreft het uitblijven van de Э-naslag bij sleeptonige
woorden in daarvoor ideale positie: vlak voor een spreekpauze wo=rre wordt vervan
gen door wo=*r 'nietwaar'.
b. de oorzaken van verandering en variatie
In de slotparagrafen van de hoofdstukken 3-6 en in de afzonderlijke onderzoeksparagrafen zijn telkens de meest waarschijnlijke oorzaken van de verandering en
variatie aan gegeven. Deze moeten nog in samenhang bekeken worden.
In het algemeen kan er een onderscheid gemaakt worden tussen factoren die in de
structuur van het systeem liggen en factoren die van buiten het systeem erop in
werken. Taeldeman 1993 geeft nog een ander beschouwingspunt: de vraag of een
verandering bewust of onbewust gebeurt. Op die vraag kan hier geen antwoord
gegeven worden: ze is niet in de studie betrokken geweest. Alleen de werking van
stigmatisering wordt in onze studie vaker vermeld. Vaak ligt de oorzaak van een
verandering bij her Standaard-Nederlands. Er zijn soms invloeden mogelijk uit an
dere dialecten (met name uit het Roermonds, als naburig stadsdialect). De spil in dit
onderscheid (invloeden vanuit het Nederlands versus invloeden vanuit buurdialecten)
is de vraag, wat er wel of niet tot het systeem van het Montforts behoort en wat er wel
of niet tot het systeem van dat buurdialect behoort. In I.2.g, p. 21, hebben wij het
gehad over de studie van dialectkenmerken die niet meer locaal maar regionaal gaan
optreden.
Er zijn veel invloeden die in dit werk als invloeden vanuit het Nederlands geru
briceerd zijn maar die ook als invloeden vanuit buurdialecten beschouwd zouden
2

evenals de [ε] met opener klinker dan de tegenwoordige en -j-achtig einde, voor heden
daagse aein woorden als [κ/χ], aeg, [ε/'rr], aerd'cg, aarde'
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kunnen worden. Bijvoorbeeld de overgang van -ae=ngt naar -ae=gt (in woorden als
tar=nge, rae=nge, zae=ngc'tegen, regen, zegen') zou als invloed vanuit het Roermonds
beschouwd kunnen worden, waar die verandering vroeger dan in het Montforts
heeft plaatsgevonden. Een ander voorbeeld van mogelijke invloed vanuit het
Roermonds is het veranderen van woordgeslacht bij een aantal zn's, zoals za=ndj,
potiocerd, ratfm, ZHW=/'zand, potlood, raam, zweet'. Het in sommige gevallen weer
terugkomen van de eind-i na voorafgaande stemloze fricatief (gezich >gezicht, mach >
macht, loch > lacht, sjrif> sjrifi 'gezicht, macht, lucht, schrift') zou gezien kunnen
worden als invloed van de Nederlandse Zuidwestlimburgse dialecten zoals dat van
Wessem, Thorn, Neeritter, Ittervoort en in mindere mate dat van Maasbracht. Toch
levert dat problemen op. Allereerst zouden er bewijzen moeten zijn dat de invloed
juist van die dialecten afkomstig zijn en nergens anders van. Een dergelijk bewijs kan
men leveren door intensieve contacten tussen sprekers aan te wijzen. In het geval van
het Roermonds zou dat mogelijk zijn: Roermond is de eerste scholingsplaats voor
veel jonge Montfortenaren. Maar voor de genoemde Zuidwestlimburgse plaatsen is
dat ondoenlijk. Onze indruk is, dat de contacten naar die kant van Limburg niet
bijzonder intensief zijn. Ten tweede moet men er zeker van zijn dat dat eventueel
beïnvloedende dialect het betreffende kenmerk ook echt heeft. Roermonds -ae=gt
voor ae^ngeis, zoals aangevoerd in III.3. (p. 43 e.v.) een betrekkelijk jong verschijnsel: Simons 1889 geeft alleen maar ar*nge, evenals N N 1889. Veel veiliger is het om
dergelijke invloeden toe te schrijven aan een sterke invloed die alle Montfortenaren
ondergaan hebben in hun schooltijd en nog dagelijks ondergaan: die van de standaardtaal. Die invloed wordt dan natuurlijk versterkt door gelijklopende of eventueel
eerder verlopen ontwikkelingen in dialecten in de regio, waarbij een stadsdialect als
het Roermonds toonaangevend is. Hinskens (1993) kiest voor een gecombineerde
benadering. Onze onderzoeksopzet waarborgt geen zekerheid voor invloeden vanuit
de regio. Vandaar dat wij pas in evidente gevallen wijzen op regionale invloeden.
De schriftelijke vorm van de standaardtaal is (zie ook Coulmas 1989) een mogelijk een factor. Ontwikkelingen die daar op wijzen, zijn het geleidelijkaan verloren
gaan van sandhivormen van voorzetsels + lidwoord (oppe > cpde'op de'), het minder
vaak voorkomen van woordgroepen met achtcropgeplaatst lidwoord van onbepaaldheid (zthnne mirns «=>HÍ'zo'n man'), het niet meer voorkomen van uvr 'nietwaar,
he' bij de jongs ten. Wat niet door de schriftelijke vorm van het Nederlands ondersteund wordt, verzwakt en zal mogelijk verdwijnen.
In studies naar regiolectisering, als bijvoorbeeld Hoppenbrouwers 1982, 1990 en
1993, Hottenhuis 1993, Reker 1993, Hinskens 1993 zijn invloeden vanuit de
standaardtaal van groot belang. De ingang in dergelijke studies is een andere dan de
onze. Daar wordt het resultaat van verandering over een groter gebied bestudeerd, in
ons werk is een plaatselijke variant in discussie. Onze opzet lijkt op die van Vandekerckhove 1993:123 die tot een tweedeling komt van 'verschuivingen': die in de richting
van de standaardtaal en 'die in de richting van (een) andet(e) dialect(en).' In onze
studie bleef het bij de vermelding in de aparte onderzoeksparagrafen dat een bepaalde variatie of verandering regionaal op grotere schaal speelt dan alleen in Montfort.
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De oorzaken hebben wij in twee grote groepen verdeeld: de interne en de externe.
Daarbij kunnen de externe onderscheiden worden in invloeden vanuit de regionale
buurdialecten en invloeden vanuit het Standaardnederlands. De formuleringen die
wij bij onze conclusies geven voor de invloeden vanuit de standaardtaal variëren van
'het Nederlands ondersteunt... niet 'tot: 'in het Nederlands is eenzelfde ontwikkeling aan
degangah in het Montforts'. Dat laatste, een zelfde ontwikkeling in het Montforts en
in het Nederlands, geldt
a. voor geval 05: het minder voorkomen van woorden van het type iche 'ikke';
b. voor geval 06: de hiaatdelgetide -n tussen woorden;
с voor geval 22: rectie bij bijwoorden in zn-groepen.
Men mag ervan uitgaan dat het beginpunt van dergelijke veranderingen niet in het
Montforts maar in het Nederlands ligt.
Taaiinterne factoren worden aangevoerd
a. voor geval 12: de aa-vormen in de ovt van een aantal sterke werkwoorden worden
tot oo-vormen; er is analogiewerking;
b. voor geval 15: de w-loze vorm koerrn 'kwam': er is weer analogiewerking;
с voor geval 20: if'je' wordt vervangen door se. het is een sandhiwerking.
Regionale oorzaken worden aangevoerd
a. voor geval 11: het verdwijnen van de mouillering in morfologische gevallen;
b. voor geval 14: lui=p 'loopt' dat löp wordt (mogelijk regionaal);
с voor geval 16: het optreden van meerdere vormen voor de ovt-vormen van hö'bbe
'hebben';
In één geval is er een oorzaak die niet te duiden is als intern, komend uit de
standaardtaal of komend uit de regio. Het is geval 13, de verstrengeling van krnne
'kennen' en ko'iine 'kunnen'. In gesproken Hollands komt die verstrengeling ook
voor, in het onderwijs (dat op het Standaardnederlands gericht is) niet. In buurdialecten weer wel, zij het dat het daar, net als in het Montforts, een jong verschijnsel is.
Alle andere oorzaken zijn te beschouwen als invloeden vanuit het Nederlands op
het Montforts. Dat zijn de meeste: 25 van 36.
с

de voornaamste betnvloedingsfactor: het Nederbnds

Hoe kan het Nederlands zo'n grote invloed uitoefenen op het Montforts? In het
voorafgaande zijn daarover al heel wat opmerkingen gemaakt. Hier worden de voor
naamste inzichten nog eens weergegeven.
In het leven van elke Montfortenaar spelen minsten twee taalvariëteiten een grote
rol. De ene is verworven tijdens de prille jeugd, toen de opgroeiende spreker nog niet
kon lezen en schtijven; ze is alleen maar als spreek- en luistertaai bekend. De andere
gaat vanaf het vierde en zeker vanaf het zesde levensjaar een rol spelen bij de taallecrling en had (en heeft nog steeds) het voordeel dat ze herhaalbaar en dus controleerbaar was en is, omdat er een schriftelijke vorm van bestaat. Onzekerheid over
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vormen zowel als betekenissen kan altijd via de schriftelijkheid tot zekerheid leiden.
Die onzekerheid bestaat bij dialectsprekers. Vragen als
*
*
*

'Wat is het meervoud van tak, zak, bo=lV
'Is het werkwoord y7«/'=if of sputate zwak of sterk?'
'Moet er nu een buigings-rna dit bijvoeglijk woord of niet?'

kunnen voor de spreker lastige dilemma's opleveren. Zekerheid erover kan elke
Montfortenaar vinden in de veel beter vastgelegde standaardtaal: de oplossing van de
standaardtaal wordt gekozen. Juist de schriftelijkheid speelt een sterk overheersende
rol vanwege de norm die eruit blijkt. Uiteraard gaat met die schriftelijkheid een
gesproken vorm gepaard.
Vanuit het zich baseren op de schriftelijke vorm van het Standaardnederlands
(die zekerheid en uitsluitsel kan bieden) zijn een aantal van de hierboven genoemde
variaties goed te verklaren. Bijna alle variatie in drie generaties (uitgezonderd die met
interne of regionale oorzaken) zit op die plaatsen waar waarneembare verschillen
bestaan tussen het Montforts en het Nederlands. Voor bijna alle fonetisch-fonologische
verschijnselen geldt dat. Men zou de fonetisch-fonologische veranderingen kunnen
beschouwen als werkingen die het Montforts in een soort een-op-een-verhouding
brengen met het Nederlands. Het is geen zuivere een-op-een-verhouding wat betreft
fonemen: niet alle on-Nederlandse klanken verdwijnen uit het Montforts. Maar met
name de foneemdistributie wordt meer als die in het Nederlands:
*

in het Nederlands mag geen IA/ gevolgd worden door /w/, dus in het Montforts
'mag' dat ook niet, dus /A/ wordt vervangen door /э/: gtnw wordt goww ;
* in het Nederlands mag geen /I/ gevolgd worden door Iti, dus in het Montforts
'mag' dat ook niet, dus /I/ wordt vervangen door /E/: ki=rk wordt kh=rk;
* in het Nederlands komt geen э-naslag voor na woorden, ook niet na woorden die
sleeptoon hebben (een interferentie vanuit het Montforts) voor spreekpauze, dus
'mag' die Э-naslag ook niet in het Montforts voorkomen, dus hij verdwijnt:
е/о=пэ wordt doo"n.
Reker 1993 geeft een aantal veranderingen in het Gronings die meer regelmaat ten
opzichte van de standaardtaal bewerken (zie p. 15).
Taeldeman 1993, die de net genoemde Montforter voorbeelden zou rangschik
ken onder wat hij noemt prelexicale regels (zie p. 107), ziet ook dergelijke werkin
gen. Hij maakt het bestaan van wat hij noemt 'correspondentieregels tussen equiva
lente onderdelen van de verschillende lecten' aannemelijk. In de bespreking van zijn
type 2a' uit zijn analysemodel voor fonologische transfer vermeldt hij - weliswaar
voor een ander soort fonologische regels (zijn postlexicale, dat zijn regels die meestal
3

Het is overigens onduidelijk waarom Taeldeman type 2a in schema 3 blz. 105 karakteri
seert als '[+bewust]' en in de bespreking ervan op blz. 112 de karakteristiek geeft als
'ibewusr'; hetzelfde geldt voor type 2b: op 105 is het '[-bewust]', op blz 115 is het
'±bewust'.

220

Hoofdstuk VII

over woordgrenzen heen fonologische dieptestructuren overzetten in fonetische
oppervlaktestructuren) - dat er tussen variëteiten heel sterke correspondentieregels
tot ontwikkeling komen.
Voor de andere traditionele taalaspecten geldt in onze opvatting hetzelfde. Zo'n
wenselijke één-op-één-verhouding ligt telkens op het niveau van de eenheid van
grammaticaal onderzoek (een morfeem, een woordgroepconstructie, een zinsconstructie, een lexeem). Op elk grammaticaal niveau 'moet' het Montforts parallel
gaan lopen aan het Nederlands dat de uiterste norm is in gevallen van twijfel. Die
norm is vaak letterlijk aanwijsbaar in schriftelijke vorm.
Alle morfologische varianten bij zelfstandige naamwoorden, alle syntactische en
semantische varianten en alle semantisch-lexicologische varianten kunnen vanuit dat
standpunt verklaard worden. In beide variëteiten zijn bv. dezelfde werkwoorden, op
enkele uitzonderingen na - die dan ook veranderen in het Montforts - (bv bui=ge,
flui=te), sterk. Ook de ablautrijen lijken erg veel op elkaar, al zijn daar taaiinterne
ontwikkelingen te constateren.
Alles wat in de systematiek van het Nederlands mogelijk is, lijkt in toenemende
mate ook in die van het Montforts mogelijk te zijn. Alleen de foniek blijft apart. Veel
klanken blijken hun dialectvorm te behouden. Ze 'moeten' echter wat betreft
foneemdistributie in morfemen in een één-op-één-verhouding met het Nederlands
staan. Elke innovatie kan de fonetisch-fonologische en morfologische kenmerken
hebben van de donortaal, het Nederlands, soms van het Engels via het Nederlands
(kompjoe·tere 'met een computer werken', zeppe 'zappen').
De zinstypen gaan allengs parallel lopen aan die in het Nederlands, behalve in
enkele gevallen die onder het bewustzijnsniveau (zie Taeldeman 1993) liggen. Dat
geldt bijvoorbeeld voor de zinstypen van Van Bree, die in het onderwijs zelden
gewraakt worden. Het lijkt alsof de waarneming van de taalgebruikers niet sterk
gericht is op het 'structureren' van gehoorde zinstypen.
De meeste gevallen van beïnvloeding door het Nederlands betreffen verschijnselen in gesproken Montforts die in het Nederlands ook in schriftelijke vorm voorkomen en dus als controle kunnen dienen. Maar de morfologische verstrengeling van
k'rnne 'kennen' en kó*nne 'kunnen' komt als regel niet in geschreven Nederlands
voor. Die verstrengeling in het Montforts kan eventueel via gesproken Hollands (dat
niet gelijk te stellen is aan 'gesproken Nederlands'!) beïnvloed zijn. Het gesproken
Nederlands is naast de schriftelijke vorm in ieder geval van groot belang bij de
veranderende lexeemkeuze in het Montforts voor interjecties (verandering 36 uit de
voorlopige conclusies van het voorafgaand hoofdstuk).
d. de stadia waarin de varianten verkeren
Verdeling van varianten over leeftijdsgroepen geeft inzicht in de mate waarin een
variant geaccepteerd is. Daarbij is te verwachten dat wat alleen maar bij de oudsten
en middelsten voorkomt, zal gaan verdwijnen. Vormen die alleen maar bij de jongsten voorkomen, lijken innovaties die misschien tot verandering leiden.
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Er zijn, wat voorkomen in de drie generaties betreft, enkele patronen te onderscheiden:
a. een variant is sterk verouderd: de 'oude' vorm ervan komt alleen nog maar voor
bi) (enkele van de) oudsten, alle anderen hebben de 'jonge' vorm in gebruik
genomen. Voorbeelden:
1 : /Ir/wordt vervangen door Eri;
10: des te 'dat je' wordt vervangen door det se,
17: wo=re 'geworden' wordt vervangen door gewo^re,
20: te, 'je', de reductievorm 2e ps ev. wordt vervangen door se,
29:ó=m 'om' verdwijnt als nevenschikkend voegwoord.
36: M>0=»r'he, nietwaar' als interjectie verdwijnt;
De 'jonge' vormen gaan dan in de richting van de categorialiteit van Downes
1984:199 (zie ook Hfdst. 1.2.f, p. 19). Is er maar één 'jonge' vorm, dan is die
bijna categotiaal.
b. een variant komt nog maar pas voor en is nog maar alleen te constateren bij de
eersten die ervoor 'kiezen'. In deze studie, waarin de taalfeiten verbonden worden
met drie leeftijdsgroepen, betekent dat, dat (enkele van de) jongsten de variant
laten horen, de anderen allemaal niet. Voorbeelden daarvan uit deze studie zijn:
7: de r-schwund die tenietgedaan wordt: wos 'worst' wordt vervangen door worr,
9. de sandhi bij vz + lidwoord, type: oppe 'op de' vervangen door op de,
18:de oude onzijdige meervoudsmarkering -er wordt vervangen door -e,
19:de tendens om het oude systeem van vorming van verkleinwoorden te reduceren tot het achtervoegsel -je,
2 hopt reden van jonge buiging type det witte hoe=s voor det wit hoe=s 'dat witte
huis';
25:genusveranderingen, bv.: die· orr'dat uur' wordt det oer,
33:betckenisveranderingen, bv: gelie=k 'vlak, efFen, hetzelfde' wordt ook: 'onmiddellijk';
Deze variant is nog maar pas op weg naar eventuele categorialiteit.
с een variant is nog volop in concurrentie met een of meer andere: vooral de
jongsten zulten dan de 'jonge' vormen gebruiken, de middelsten alle vormen, de
oudsten vooral de 'oude' vorm. Voorbeelden: alle andere nog niet genoemde
gevallen die door ons bestudeerd zijn in dit werk.
d. een variant die in de drie generaties niet toe- of afneemt. Bij de door ons bestu
deerde variabelen komen er maar twee voor: die betreffen
-de mouillering van werkwoordsvormen waarvan de stam eindigt op -rt/, en
-het gebruikt van sandhivormen bij modale partikels.
Alle andere varianten geven toename of afname te zien in de verschillende genera
ties. In sociolinguïstische werken wordt vaker gewezen op het verschijnsel van de
blijvende variatie (zie 1.2.f, p. 19). Uit ons onderzoek blijkt die blijvende variatie
maar zeer marginaal te zijn. Variabiliteit leidt tot verandering, niet tot stabiliteit.
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De variabelen met de varianten in de c-figuratie lijken de interessantste. Er zijn er die
abrupt lijken te eindigen (tong-r ten gunste van keel-r), er zijn er die lange tijd
langzaam afnemende variabiliteit vertonen (bv. de mouilleringsgevallen). De vraag
waarom de ene variabele eerder tot verandering leidt dan de andere laten wij hier
buiten beschouwing. Wel hebben wij gevallen van stigmatisering genoemd
Samenvattend mag men concluderen dat het Montforts een dialect is dat het
patroon laat zien van een variëteit die sterk verandert. Dat is een patroon waarbij een
variëteit steeds meer convergeert in de richting van een overkoepelende taal. Bij
standaardtalen komt een dergelijke convergentie in de richting van een andere variëteit
niet zo alomvattend voor. Het Nederlands wordt wel beïnvloed door het Engels,
maar in mindere mate dan het Montforts door het Nederlands. Het Montforts wijkt
in die zin niet af van wat Reker 1993 voor het Gronings en Hottenhuis 1993 voor
het Twents (met het Saasvelds als uitgangspunt) concludeert. Standaardtalen kunnen eventueel wel een andere taal als lexicologischc bron hebben in een of ander (of
meerdere) domein, maar ze worden niet zo beïnvloed dat hun structuur (in bv. de
foncemdistributic, de woordvormingsprocédes) er sterk door zal veranderen. Die
overgang leidt tot een steeds grotere toenadering tot de overkoepelende taal; voor het
Montforts is dit het Nederlands.
e.

deApparent-Time-methode

In I.2.d, p. 17 e.V., is de Apparent-Time-Methode (ATM) aan de orde gesteld als
belangrijk kenmerk van het sociolinguïstisch onderzoeksparadigma. Daar werd gesteld dat de methode dient om inzicht te verwerven in veranderingen in taalgebruik
gedurende langere tijd. Men moet daarvoor het taalgebruik van sprekers van verschillende generaties op één moment vergelijken. Onze studie overziend kunnen wij
stellen dat de ATM een goede methode is. Toch moet men ze niet ongenuanceerd
toepassen. Het is een methode die inzicht kan verschaffen in de variatie in taalgebruik op één moment en daarnaast tijdsfaseringen indiceert.
Het voornaamste bezwaar van de ATM dat wij in deze studie tegengekomen zijn,
is dat zij geen rekening houdt met wat wij 'regressieve taalverandering' genoemd
hebben. Dat laatste begrip houdt in dat ouderen taalvormen overnemen van jongeren, ook lang nadat de periode van taalverwerving in psycholinguistische zin afgesloten is. Onvoorzichtige toepassing van de ATM kan ertoe leiden dat het beginpunt
van variatie daardoor veel te vroeg geplaatst zou worden. In ons onderzoek zou dat
bijvoorbeeld kunnen gebeuren
*
*
*
*
*

bij de datering van uitval van de hiaatdelgcnde -и;
bij de datering van de terugkerende -r,
bij de datering vangevallen als и/oo'rals vervanger van waa~r,
bij de datering van de vormverrijking voor 'kwam';
bij de datering van de vormverrijking voor vormen van 'had(den)'.
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Als middel om er het beginpunt van variatie of de snelheid van verandering mee te
bepalen is de ATM minder geschikt. Men kan er wel een indicatie mee krijgen over
welke de oudste leeftijdsgroep is waarbij variatie optreedt; men kan er niet mee
nagaan of deze optreedt tengevolge van innovatie of tengevolge van regressieve taalverandering. In dit verband is het postuleren van een 'ideale' taalvorm als referentievorm, (een onderzoekersconstruct op grond van het taalgebruik van een bepaalde
sprekersgroep en de eventuele ervaringen die een onderzoeker zelf heeft met de
bestudeerde variant) een legale en zelfs noodzakelijke aanpak.
Onze bevindingen omtrent de waarde van de ATM komen grotendeels overeen
met het oordeel van Van Bree 1985:205., die vindt dat men pas goed met schijnbare
tijd kan werken als men inzicht heeft in reactiepatronen die voor bepaalde leeftijden
typerend zijn alsook in de mate waarin volwassenen meeëvolueren met een taalverandering. Hij doet voorstellen voor onderzoek die de bezwaren van de ATM voor
een deel kunnen ondervangen. Kern daarvan is wel dat er onderzoek moet komen
naar het taalgebruik van individuen in opeenvolgende levensfasen. Daarmee wijst hij
op iets dat wij ook sterk ervaren hebben: Real-Time-studies ontbreken.
Samenvattend kan men stellen dat er weliswaar kanttekeningen gezet moeten
worden bij de AT-methodc, maar dat deze toch nog steeds als een goed bruikbaar en
adequaat onderzoeksinstrument geldt. Cr is geen betere methode. De ApparcntTime-methode zal verder uitgewerkt moeten worden in de zin van Van Bree 1985,
als ze dienst moet doen voor verfijnde historisch-linguistische inzichten. De valkuil
van de regressieve taalverandering zal vermeden moeten worden. De methode zal
geijkt moeten worden in onderzoekingen in Real-Time.
f. afivijkingsgraad ten opzichte van het reftrentie-Montforts
Vergelijking van de relatieve graad van 'Montforts zijn' kan ons inzicht geven in de
mate van verandering in de drie generaties. In de Duitse dialectologie wordt relatief
veel aandacht besteed aan de bepaling van de dialecticiteit: de mate waarin een
variëteit zijn autochtone kenmerken vertoont. Mattheier 1980:188-98 bespreekt
bijvoorbeeld een aantal oudere meetmethodieken. In de Nederlandse dialectologie is
er tot nu toe niet al te veel aandacht geweest voor bepaling van de mate van
dialecticiteit.
Een manier om de relatieve graad van 'Montforts zijn' grofweg te bepalen, is:
nagaan in welke verhoudingen de afwijkingen van het door ons gehanteerde referentie-Montforts in de drie generaties aanwezig is. Referentie-Montforts is - zoals al
vaker vermeld - een construct bij de beschouwer. Het heeft alleen waarde als referentiepunt; de beschrijving van het grammaticale systeem van de oudste generatie geeft
dit referentiepunt weer.Het materiaal voor die berekening volgt hier beneden. Het
houdt in: het aantal afwijkingen ten opzichte van het refcrentie-Montforts in alle
door ons onderzochte gevallen van variatie.
Die laatste grootheid, het geheel van het materiaal voor een generatie, is strikt
genomen misleidend ten opzichte van het aantal van de afwijkingen. Zelfs het totaal
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aantal woorden uu de interviewprotocollen per generatie zou geen adequate grootheid zijn Die afwijkingen spelen zich namelijk lang niet allemaal af op het niveau
van het woord 7c spelen zich af
-

op
op
op
op

fonetisch-fonologisch niveau, dus wat betreft klank of foneem;
het niveau van de morfologie, dus op het niveau van het morfeem;
het niveau van de woordgroep en de zin;
het niveau van de woordkeus en woordbetekenis

Een goede berekening van de mate waarin het taalgebruik van een generatie referentie-Montforts is, zou moeten inhouden, berekening van het totaal van alle fonetische, fonologische, morfologische, syntactische, lexicale en semantische kenmerken
en die per taalaspect relateren aan het aantal afwijkingen van het referentiepunt; m
dit werk is dat steeds 'oud' genoemd, tegenover 'ntet-ideaal', dat 'jong' genoemd is.
ben goede berekening moet ook bevatten een berekening van het aantal kenmerken
per taalkundig aspect men mag niet voetstoots aannemen dat er evenveel fonetischfonolognche kenmetken 7i)n als morfologische, syntactische, lexicologische, semantische Ook die weging blijlt hier achterwege
Hier volgt een overzicht van het aantal gevallen van 'niet-referentie-Montforts'
per deelonderzoek, voorzover deze in cijfers zijn uit te drukken.
'nvt' (niet van toepassing) wordt vermeld als alleen het voorkomen van een
bepaalde vorm onderzocht is en niet het voorkomen van eventuele varianten ervan.
'Jonge' gevallen
Karakteristiek variant
1
2
3
4
5
6

/Ir/ wordt /fcr/
/A»w/ wordt / O w /
/ê=tp/ wordt /è=Yp/
** weg in ideale positie
wdn met э-naslag iche
hiaatdclgcndc -n- weg

7
8
9
10
11
12

-r schwund binn morfeem
sandhi in mod partikels weg
sandln vz + hdw oppe
sandhi type des te/se weg
mouillenng
waa-s u w r ' w a s ' etc.

13 kiTnneen kommie verstrengeld
14 ltn=p wordt lop

Conclusies

oudsten

middels en

jongsten

22
0
1
39
nvt
419
14
5
78
417
9
nvt
287
179
122
17
6

157
131
43
422
nvt
776
211
5
101
283
82
nvt
469
542
211
240
4

143
153
78
720
nvt

926
266
8
207
312
161
nvt

527
327
91
305
23
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oudsten

middclstcn

1 5. vier varianten 'kwam'

188

108

54

16. vormen voor'had(dcn)'

nvt

nvt

nvt

17. wo=re wordt ge\vo=re

Karakteristiek variant

jongsten

nvt

nvt

nvt

18. jonge meervoudsvormen

10

40

19. jonge verkleinwoorden

10

16

51
21

675

954

1003

2 1 . veranderde rectie bn's

3

13

41

22. niet< > wel rectie in bw's

8

10

9

23. resten 'vervoegde' wdn bijzinbegin

6

44

76

20. 'jij': te wordt se

21

18

54

25. vnwdn. bij familienamen

nvt

nvt

nvt

26. lidw. v. bep. voor eigenn

nvt

nvt

nvt

27. achteropgcpl. onbep. Idwd

nvt

nvt

nvt

28. 6=m als onderschikk. vw

nvt

nvt

nvt

29. na<r har^rltoe· ipv nao"

5
nvt

21

37

nvt

nvt

24. genusverandcring

30. Van Bree's zinstypen c.d.

82

88

82

32. zelfde vorm, andere betekenis

nvt

nvt

nvt

33. andere bijwoordkeuze

nvt

nvt

nvt

4

20

61

nvt

nvt

nvt

60

254

369

2687

5263

6105

3 1 . groene/rode woordorde

34.

еи=т wordt 6°m aan begin v.c. doelzin

35. andere interjecties
36. andere lexeemkeuzen
totaal in absolute aant.

Dat betekent, dat er door ons geconstateerde jonge vormen voorkomen
bij de oudsten:
2687;
bij de middelsten: 5263;
bij de jongsten:
6105.
Op grond van bovenstaande globale gegevens kan men zien hoe de relatieve mate
van 'Montforts-zijn' in de drie generaties is. Er is duidelijk in te zien in welke
generaties de 'jonge vormen' gekozen worden. Er gaat ook de suggestie van uit dat de
middelste generatie dichter bij de jongste dan bij de oudste staat in taalgebruik.
Een probleem dat samenhangt met de (misschien voorlopige) onmogelijkheid tot
berekening van gradaties in 'Montforts-zijn' is de vraag naar de graad van afwijking
in de drie generaties. Wijkt het Montforts van middelste en jongste generatie in
geringe of sterke mate af van dat van de oudsten? Omdat er geen referentiepunt
berekend kan worden, kan er geen absolute gradatie gegeven worden.
Rest nog de vraag welke mate van variatie de onderzoeker voor de aanvang van de
studie verwachtte. In deze studie is vaker gezegd dat wij van opvatting zijn dat het
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Montions in sterke mate varieert. Onze opvatting voor het begin van het onderzoek
was, dat het taalgebruik van de jongsten sterk afweek. Dat er ook zoveel variatie bij
de middelste generatie zou zitten, verwachtten wij niet. Evenmin verwachtten wij
dat het Montforts in de zo'n hoge mate als weergegeven zou variëren.
g. Montforts in de toekomst
In absolute zin is er weinig te zeggen van het Montforts van de toekomst. Datzelfde
geldt voor andere dialecten, getuige de conclusies bv. in Hottenhuis 1993 en Reker
1993, maar niet voor alle. Vandekerckhove 1993 beschouwt het dialect van Deerlijk
als stabiel (132), in tegenstelling tot andere dialecten (134).
Het is onze bevinding dat het Montforts, zoals gezegd, in sterke mate varieert;
veel variatie zal leiden tot verandering. Die verandering leidt in de meeste gevallen
(zie VII.2.C, p. 219 hierboven) in de richting van het Nederlands. Daarnaast zijn er
enkele veranderingen die weggaan van het Nederlands. Soms zijn er veranderingen
in de richting van andere regionale dialecten. Maar het Montforts komt als geheel
steeds dichter bij het Nederlands.
De mate waarin het Montforts wordt als het Nederlands is afhankelijk van de rol
die het Nederlands blijft spelen in Montfort. Blijft het Nederlands belangrijk, dan
zal de aanpassing blijven doorgaan. Tenslotte zal er dan een Montforts ontstaan dat
grotendeels via conversieregels tot het Nederlands te herleiden is. De ontwikkelingen
die nu 'weggaan' van het Nederlands zouden dan wel eens tot markeringen van echt
Montforts kunnen worden.
Het heeft er alle schijn van dat dialecten in een gealfabetiseerde gemeenschap zich
onherroepelijk gaan ontwikkelen in de richting van de standaardtaal die als schrijftaal gebruikt wordt. Met andere woorden: de invloed via alfabetisering op dialecten
is naar onze opvatting, die aansluit bij die van Coulmas 1989, bijzonder sterk. De
invloed van de schriftelijkheid (die als laatste instantie als norm kan dienen) op
mondeling taalgebruik is naar onze mening in alle talen sterk.
Maar ook de mate van nabijheid van de mondelinge vorm van die standaardtaal is
van invloed. In de periode na de Tweede Wereldoorlog is het Nederlands in gesproken vorm van radio- en later televisictaal voor Montfortenaren geworden tot de taal
van dorpsgenoten. In sommige gevallen is het de eerste taal van autochtone
Montfortenaren.
Regionalisering is eveneens een belangrijke factor. Sprekers van verschillende
variëteiten passen zich aan elkaar aan en nemen vormen van elkaar over. Dat zijn niet
alleen de vormen die uit de standaardtaal komen, maar ook regionale vormen:
vormen die niet meer typisch zijn voor een variëteit. Veel Montfortenaren, studenten en werkenden, gaan intensief om met sprekers van andere variëteiten. Voorbeelden van regionale invloeden hebben wij in dit werk geconstateerd.

Conclusies

227

h. verder onderzoek
In dit werk zijn een aantal onderzockswcnscn naar voren gekomen. De voornaamste
betreffen wel: veel completer studies van taalkundige verschijnselen dan die thans
beschikbaar zijn. Voor Limburgse dialecten bestaat er geen compleet overzicht van
bovenregionale ('Limburgse') en regionale ('Oostmiddenlimburgse') verschijnselen.
Ook zijn er weinig plaatselijke studies die voldoende grammaticale informatie geven.
Dat betekent voor degene die studie wil maken van variatie en verandering dat de te
behandelen variabele mogelijk niet bekend is in taalkundige literatuur, dat de ver
breiding van sommige taalkundige gegevens vaak niet bekend is en dat de keuze voor
bestudering van een of meerdere variabelen min of meer toevallig is.
Voor een aantal van de hier bestudeerde variabelen lijkt een materiaalverzameling
voor een groot gebied al te laat begonnen te zijn. Soms is de geografische verbreiding
ervan niet eens bekend. Dit geldt:
1.
2.
3.
4.

voorde foneemgroep ir die thans veelal iris (zie III. 1, p. 37);
voor de klankgroep ae=nge tegenover ae=ge (zie III.3. p. 43);
voor de д-naslag bij slccptoon in ideale positie (zie III.4, p. 45);
voorde vormverstrengelingvan krnneen ko'nne'kcnnen' en 'kunnen' (zielV.l.b,
p. l i l ) ;
5. voor de voltooide deelwoorden zonder ge- (zie IV. 1 .f, p. 125);
6. voor de restanten van 'vervoegde' woorden aan het begin van bijzinnen (zie IV.6,
p. 153).
Voor al deze variabelen nemen wij buiten Montfort zelden 'oude' vormen waar.4 Ze
zouden in een groot gebied onderzocht moeten worden.
Ook andere variabelen zouden onderzocht moeten worden, allereerst naar geo
grafische verbreiding maar ook naar voorkomende varianten. Dat geldt wellicht het
meest voor de variabelen waarbij de oudste generatie Monfortenaren de meeste jonge
keuzen maakt:
6:
7:
10:
11:
12:

bij de hiaatdelgende -я tussen woorden;
bij de r-schwund in woorden als das 'dorst';
bij het vervangen van des te 'dat je' door des se,
bij het realiseren van mouillering;
bij het gebruik van de ovt-vormen met -oo voor -aa naar analogie met het
meervoud (bv.: tfoo^rvoor waa=s'wa$);
20: bij het gebruik van if voor irais reductievorm van doe= 'jij'.
Sociodialectologisch onderzoek kan pas in de breedte gedaan worden als er goed
inzicht is in de taalkundige gegevens. Bij de extralinguistische gegevens hoort inzicht
in de verbreiding van taalverschijnselen. Voor een goed inzicht in het verschijnsel
van de regiolectisering is kennis van de verbreiding van verschijnselen onontbeerlijk.

in ons huidige werk in het hoger bcrocps-ondcrwijs
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Bijlage 1

Gegevens over informanten en materiaal

Allereerst volgt de lijst met 'Materiaal dat niet gebruikt is'. Daarna volgt de lijst van
de door ons rond 1 januari 1989 geraadpleegde informanten: deze ongebruikelijke
volgorde doet recht aan de chronologie van materiaal dat in het Montforts bestaat.
Allereerst worden zij in leeftijdsvolgorde (van oud naar jong) genoemd. Dan volgt
een lijst waarin de familiebetrekkingen gegeven worden.
Informant (nr. + naam)
of materiaal

geboorte
datum

leeftijd per
1-1-89+scxc

datum
opname

aantal
woorden

ADDITIONEEL MATERIAAL
01. Lijst-Munnichs
02. nvt
03.
04.
05.
06.
07.

nvt
RND-materiaal
Bacr van Pol
Sjeng Vogels
Miencs Beckers

nvt
nvt
nvt
nvt
1889
1892
1903

nvt
nvt
nvt
nvt
man
man
man

nvt
nvt
nvt
1947?
19 09 1972
19 09 1972

88 jr. man
88 jr. vrw
88 jr. vrw

31
29
30
10

01 1989
121988
12 1988
01 1989

10
28
28
10
23
06

01
01
01
01
01
01

19 09 1972

nvt
nvt
nvt
nvt
2059
2711
992

MATERIAAL UIT EIGEN ONDKRZOF К
Oudste generatie:
08. Graad Aben
09. Marie Mans-Gehlcn
10. Net van Pol-Clout
11. Graad van Pol
12.WullemCox

05 06
15 07
19 09
06 01
02 08

13.
14.
15.
16.
17.

10 12 1907
09 01 1908
10 0 7 1 9 0 8
24 11 1908
01 08 1911

Lena Woltcrs-Beckcrs
Sjang Wolters
Neel van Pol-Jacobs
Maan Gchlen
Marie Coencn-Beckers

1901
1901
1901
1904
1904

85
85
82
81
81
81
78

jr. man
jr. man
jr. vrw
jr. man
jr. vrw
jr. man
jr. vrw

1989
1989
1989
1989
1989
1989

4913
5123
4984
6314
7081
3198
6011
5360
7630
7179
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Informant (nr. + naam)
of materiaal
18 Mechel van Pol-Meuwisscn
19. Sjcng Vogels
20. Piet van Ophovcn
21.Thci Beckers

datum
opname

aantal
woorden

geboortedatum

leeftijd per
1-1-89+sexc

1006 1912
1307 1913
28 12 1925
14 01 1928

77 jr. vrw
76 jr. man
64 jr. man
61 jr. man

03 01
03 01
08 02
28 01

1989
1989
1989
1989

4110
6263
6709
5757

24 03 1933
28 01 1937
07 04 1938
16 03 1939
29 11 1939
16 05 1941
29 10 1941
Il 08 1942
16 05 1944
05 08 1945

56 jr. man
52 jr. vrw
51 jr. vrw
50 jr. vrw
50 jr. vrw
48 jr. man
48 jr. vrw
47 jr. man
45 jr. man
44 jr. man

10 02 1989
29 12 1988
03 01 1989
29 12 1988
05 01 1989
13 01 1989
17 01 1989
23 01 1989
18 01 1989
03 02 1989

5989
5460
5472
4498
8517
5740
7577
5105
7614
10079

03 08 1961
08 04 1966
10 05 1966
08 04 1967
04 12 1967
31 03 1968
08 08 1968
30 08 1968
06 04 1969
10 04 1969
14 05 1969
13 07 1970
04 01 1972

28 jr. man
23 jr vrw
23 jr. vrw
22 jr. man
22 jr vrw
21 jr. vrw
21 jr. man
21 jr. vrw
20 jr. man
20 jr vrw
20 jr. vrw
19 jr. vrw
17 jr. man

09 02 1989
06 01 1989
03 01 1989
03 02 1989
17 02 1989
29 12 1988
13 01 1989
17 02 1989
18 01 1989
17 02 1989
12 01 1989
17 01 1989
23 01 1989

5848
4894
4567
5853
6771
4365
2637
6978
3574
5986
3912
5309
2147

Middelste generatie:
22. Lei Aben
23. Fien Seerden-van Pol
24. Mie Schmcits-van Pol
25. Net van Pol-Mans
26. Mie Thissen-van Pol
27. Jan van Pol
28. Leny Beckers-Coenen
29. Sjaak Gehlen
30. Jan Vogels
31. Broer Cox
Jongste generatie:
32. Geer Aben
33. Josine Thissen
34. Brigitte Schmeits
35. Roland Cox
36. Angélique Hcijmans
37. Gerdina Seerden
38. Geert van Pol
39. Yvonne Hintzen
40. John Vogels
41. Mariene Coenen
42. Yolanda van Pol
43. Désirée Beckers
44. Maurice Gehlen
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De verdeling over de sexen is als volgt:
mannen
oudste mannen

middelste mannen

persoon + aantal

vrouwen

08
11
12
14
16
19
20
21
tot.: 08

oudste vrouwen

22
27
29
30
31
tot.: 05

middelste vrouwen

23
24
25
26
28
tot.: 05

jongste vrouwen

33
34
36
37
39
41
42
43
tot.: 08

vrouwen:

tot.: 19

jongste mannen

32
35
38
40
44

tot.: 18

09
10
13
15
17
18

tot.: 06

tot.: 05
mannen:

persoon + aantal

Beroepen:
08m. boswachter in ruste;
09v. huisvrouw in ruste;
10v. huisvrouw in ruste;
1 lm. aannemer in ruste;
12m. middenstander in ruste;
13v. huisvrouw in ruste;
I4m. landbouwer in ruste;
15v. huisvrouw in ruste;
16m. landbouwer in ruste;

Gegevens over informanten en materiaal

17v. huisvrouw in ruste;
18v. huisvrouw in ruste;
19m. fabrieksarbeider in ruste;
20m. landbouwer;
2lm. landbouwer;
22m. boswachter;
23v. huisvrouw;
24v. huisvrouw;
25v. huisvrouw;
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36v. studente v.o. (mdgo);
37v. studente v.o. (mdgo);
38m. student v.o. (mts);
39v. studente v.o. (mdgo);
40m. student v.o. (leerlingenw.);
41 v. studente v.o. (mdgo);
42v. bureaumedewerkster;
43v. studente v.o. (meao);
44m. student v.o. (mavo).

26v. huisvrouw;
27m. fijnmetaalbcwcrkcr;
28v. huisvrouw;
29m. landbouwer;
30m. machinist;
31m. middenstander;
32m. électricien;
33v. verpleegkundige;
34v. bankmedewerkster;
35m. fabrieksarbeider;

De eventuele familierelaties zijn aangegeven in onderstaande tabel. Er dient bij
opgemerkt dat de informanten 11 en 15, en 13 en 14 echtparen zijn; de leden van de
jongere generaties bij 11 en 15 zijn eikaars verwanten. Informante 25 is een schoondochter van de informanten 11 en 15: de informanten 42, 38 en 33 zijn eikaars neef
en nichten. Informante 10 is een schoonzus van 11 en 15: haar nakomelingen zijn
nicht en achternicht van de nakomelingen van 11 en 15. Informant 21 is een broer,
respectievelijk zwager, van de informanten 13 en 14. Informante 39 is de nicht
(oomzegster) van de onderzoeker; zij speelde een centrale rol bij het zoeken van
informanten in de jongste generatie.
Familierelaties in 3 generaties tussen informanten
oudsten (oma/opa)

middelsten (moeder/vader)

jongsten (dochter/zoon)

08. Graad Aben
09. Marie Gehlen-Mans
10. Net van Pol-Clout
11. Graad van Pol
12. WullemCox
13. Lena Wolters-Beckers
14. Sjang Wolters
15. Necl van Pol-Jacobs
16. Maan Gehlen
17. Marie Coenen-Beckers
18. Mechel ν Pol-Mcuwissen
19. Sjcng Vogels
20. Piet van Ophoven
21. Thei Beckers

22. Lei Aben
25. Net van Pol-Mans
23. Fien Seerden-van Pol
27. Jan van Pol
31. Broer Cox

32. Geer Aben
42. Yolanda van Pol
37. Gerdina Seerden
38. Geert van Pol
35- Roland Cox

26. Mie Thissen-van Pol
29. Sjaak Gehlcn
28. heny Beckers-Coenen
24. Mie Schmeits-van Pol
30 Jan Vogels

33. Josinc Thissen
44. Maurice Gehlen
43. Dísirée Beckers
34. Brigitta Schmcits
40. John Vogels

36. Angélique Heijmans
39. Yvonne Hint7.cn
41. Marlene Coenen
Gemidd. leeft.; HOjr
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gemidd. leeft: 49jr

gemidd. Iccft. 21 jr

BijLge I

Bijlage 2
Blancquaerts opname voor de R N D

Prof. dr. E. Dlancquacrt heeft, naar alle waarschijnlijkheid in 1947, een opname
gemaakt van Montforts dialect. Hij heeft de 140 zinnen en enkele vragen voorgelegd
aan drie Montfortenaren. Van de uitwerking in handschrift van het geheel is een
kopie aanwezig op de Nijmeegse Centrale voor Dialect- en Naamkunde van de
Nijmeegse universiteit. Blancquaert had de handicap dat hij geen geluidsopname
kon maken en dus moest noteren wat hij hoorde. Zijn zegslieden moesten dus
wachten tot hij klaar was met zijn aantekeningen: dat is geen aangename situatie
voor punctueel werk. Controle achteraf was onmogelijk; het enige wat er achteraf
kon gebeuren, was dat de lijst in een net-versie gebracht werd. Daardoor konden er
onzekerheden gaan optreden. Bestudering van die lijst bracht ons tot een aantal
opmerkingen:
1. Blancquaert heeft vooral moeite gedaan om een fonetisch beeld te krijgen van het
Montforts. Aangezien hij geen inzicht had in de foneemstructuur ervan moest hij
alle waargenomen verschillen vastleggen. Dat heeft ertoe geleid dat zijn werk veel
overinformatie geeft. Gecombineerd met opmerking 2 maakt dit het materiaal
maar in beperkte zin bruikbaar;
2. Blancquaert blijkt niet consequent te zijn in het gebruik van fonetische tekens.
Een aantal tekens gebruikt hij door elkaar. Dat geldt vooral
* voor » (de -ie- uit bv. piern 'pijn' en Piet 'Piet) en de I (de -i- uit bv. pi~n 'pin'
en pit 'pit');
* voor de a (de -aa- uit bv. wa=ter 'water' en ptpter 'pater') en de α (de -a- uit bv.
kat'kat en ¿<z=/'praat'). Sommige gegevens gaan daardoor verloren.
Bijvoorbeeld: naar ons idee zal ζαα=*1 de gebruikte vorm voor 'zal' zijn. Maar er
staat geen enkele keer uitdrukkelijk α (in tegenstelling tot α);
3. Hij blijkt de algemeen-Nederlands-Limburgse klinkerkwaliteiten niet waar te
nemen, bv. de monoftongisch blijvende -et- en -oo-, en maakt de diftongen die
daar sterk op lijken, -ei- en -ou- erg ingewikkeld. Soms gaan monoftongen door
voor diftongen; dat gebeurt niet alleen voor -r,
4. In de zinssandhi zullen hem een aantal vluchtige verschijnselen, zoals mouilleringen
en klinkerkwaliteiten niet genoeg opgevallen zijn om ze te noteren;
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5. Hij brengt verschijnselen in het Montforts die het niet heeft. Vooral de uitval van
de h- aan woordbegin is iets dat opvalt: het Montforts kent dat verschijnsel niet.
Een ander punt is het woord nogv/ялт het oudere Montforts alleen nag 'nog'
heeft. Soms ook t-loosheid: dahvoof Montforts det(bv. zin 124);
6. Blancquaerts informanren laten soms de Nederlandse vormen door: de vergelij
kende trap met « 'als' voor wie 'als', de volledige vorm van m f r 'maar' waar
meh, de verkorte vorm, voorkomt. Zijn voorstel niepórt 'Nieuwpoort' (zin 131)
wordt door hen niet verworpen maar als 'zeldzaam' aangemerkt: het komt nooit
voor... De ideale sleeptoon met Э-naslag mankeert in de meeste gevallen. Ze
gebruiken alleen het gereduceerde lidwoord de voor mannelijke en vrouwelijke
woorden: in hun generatie worden de lidwoorden dae= (voor het mannelijk) en
die (voor het vrouwelijk) veel vaker gebruikt dan deze teksten aangeven.
Toch is het materiaal van Blancquaert niet te verwaarlozen. Een aantal gevallen
merkt hij zeer accuraat op:
1. de eufonische -n in de zinssandhi, alhoewel lang niet overal; ook de eufonische-n
bij bijvoeglijke woorden vóór mannelijke zn's geeft hij aan;
2. de onzijdige bezittelijke voornaamwoorden bij zn's die de leden van de naaste
familie betreffen (zin 098: mie= brovr 'mijn broer', zin 053: z/V= va=der 'zijn
vader');
3. de genoteerde lexemen zijn telkens goed getroffen. Als de lijst van zinnen in zin
077 vraagt naar 'een boogmaker' komt er wa=gemae=ker 'wagenmaker' en
raa=dmae=ker 'radermaker' als antwoord. De 'tremen' van een kruiwagen (zin
129) worden 'de bowm', een meervoudig woord.
In de lexicologie ligt de waarde van de lijst van Blancquaert. Voor de fonetischfonologische kant duidt ze meer aan dan dat ze precieze gegevens bevat. Syntactisch
is ze oninteressant, omdat er geen spontane taal gevraagd werd maar vertaling van
zinnen in het (Vlaams-)Nederlands. Soms wijken de zegslieden daar toch wezenlijk
van af: in zin 028 bijvoorbeeld:
028. Lucifer is in den hemel niet gebleven
lysafser Is ne t Indan he mal gabll э э
iusefir is neet 'fnnen he^mel geble=¡ve
In zin 104 wordt bijvoorbeeld het woord 'er' (terecht) niet vertaald.
104. In Italië zijn er bergen die vuur spuwen
in ha.Ijs zin Ьхгэх ti vy:r spi:jl
i=n itaa=lje zee=n beug die» vuu=r spie=je
Voor gebruik ais bewijsplaats in ons werk is de lijst van Blanquaert niet geschikt. De
voornaamste reden daarvoor is de fonetische gedetailleerdheid. Voor studie van de
structuur van een variëteit lijkt een interviewer minstens inzicht in het fonologisch
systeem van die variëteit te moeten hebben.
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Bijlage 3
Beknopte fonologie van het Montforts

0. Inleiding
Over de fonologie van Limburgse dialecten is in het verleden vaak geschreven. In
dergelijke studies valt op, dat er kenmerken bestaan die aanwezig zijn in alle Limburgse
dialecten, naast kenmerken die gelden voor een apart dialect. De werken van Dols
1953 ('Sittardse diftongering') en Peeters 1951 ('Het klankkarakter van het Venloos') wijzen in de titel al naar bijzonderheden.
Hier volgt allereerst een inventaris van de fonemen die in het Montforts voorkomen. Daarna komen er enkele kwesties aan de orde die vooral te maken hebben met
de schriftelijke weergave van het Montforts. Dan is er een verantwoording voor de
hier gebruikte fonetische en fonologische tekens. Tenslotte wordt het van het Nederlands afwijkend klankkarakter van het Montforts in het kort aan de orde gesteld.
Hier wordt alleen de theorie gepresenteerd die van belang is voor dit werk over
het Montforts. De paragraaf over het afwijkend klankkarakter dient slechts ter oriëntatie: het belang ervan in het geheel van dit werkstuk is klein.
Enkele kwesties die hier aangestipt worden, zijn in aparte paragrafen in het
onderzoeksdeel verder uitgewerkt.
1. Overzicht van de fonemen van het Montforts
Het dialect van Montfort staat taalkundig gezien niet ver van het Rocrmonds, alhoewel het naar het intuïtieve oordeel van de sprekers behoorlijk afwijkend is. Het wijkt
af:
1. in de begingroepen /sp, st, sn, sm, si, zw/ van morfemen, die in het Roermonds
voorkomen als /sjp, sjt, sjn, sjm, sjl, zjw/. Het zijn de zg. verschijnselen van de
Panninger zijlinie;
2. in de tweeklanken ië [ie], oca [uA], ue [ye], die in het Roermonds voorkomen als
ее [e], oo [o] en eu [β];
3. in enkele tamelijk frequente woorden waarin het Montforts als klinker [I] heeft
en het Roermonds [i]. Voorbeeld: Mo. [kl=ntj], Roermonds [ki=ntj].
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Het fonologisch overzicht dat Kats 1939 als geheel geeft voor het Roermonds, geldt
met enkele wijzigingen ook voor het Montforts.
De problemen die er voor het Roermonds waren met het vinden van telkens tien
parallelle woordparen met minimale fonologische verschillen (een eis van Van
Ginneken), zijn er voor het Montforts ook. Kats 1939:11 geeft als voornaamste
problemen, dat het Roermonds niet zo woordrijk is als het Nederlands, dat de
polytonie beperkend werkt bij het zoeken van minimale woordparen en dat sommige fonemen maar een geringe frequentie hebben.
Van Ginneken 1934:322 geeft de strenge eis: 'De phonologische waarde van een
phonetisch verschil wordt uit inductie bewezen door een rijtje van tien parallelle
lexicale woorden met slechts één phoneem-verschil en een daarop berustend verschil
van betekenis.' Dit wordt verderop, op p. 333-4, afgezwakt: 'Ten slotte passe men in
woordarme dialecten om het gevorderde lijstje van tien paren aan te vullen, deze
hulpmethode toe: dat men woorden naast elkaar zet, die behalve de tegenstelling
waar het over gaat, ook nog éen of hoogstens twee andere tegenstellingen vertoonen,
nadat men tevens door de proef heeft vastgesteld, dat als men in deze woorden het
phoneem in questie verwisselt, dit door de spraakmakende gemeente eenstemmig als
fout wordt gelaakt.'
Kats 1939 geeft op p. 63-69 de fonemen van het Roermonds. Die volgen hier
hier in zijn spelling. Het zijn: /aa a ao o aö ö ae è oo ó eu u ее i oe oe(kort) uu uu(kort) ie ie(kort) ou ui ei e w j Ρ b Τ D К G Tj dj S ζ v-f g-ch s ζ m η ng nj Ij 1 r h/. Hij
wijdt een apart hoofdstuk (hfdst. IV) aan de polytonie en zegt dan dat men wel eens
huiverig zou kunnen zijn om '... te concludeeren tot phonologische waarde van
sleep- en val toon, maar beschouwd in het raam van het geheel, kan hierover m.i. niet
de geringste twijfel bestaan.' (75) Dit standpunt wordt in ons werk ook ingenomen.
Sleep- en stoottoon werken betekenisonderscheidend in minimale woordparen en
hebben dus fonologische waarde.
Het gaat niet aan - dat is ook het impliciete standpunt van Kats - om van de lange
klinkers en korte klinkers met sonantisch vervolg aan te nemen dat ze uit twee aparte
reeksen bestaan: die met sleeptoon naast die met stoottoon. Hier worden sleep- en
stoottoon gezien als alternanten van telkens dezelfde lange klinker of dezelfde groep
van korte klinker en sonantisch vervolg.
2. Fonetiek en fonologie betreffende het Montforts: enkele kwesties
Er zijn enkele kwesties die bij bestudering van het Montforts een speciale rol spelen.
Allereerst is er de kwestie of in [ie] oetr [uA] en uc [ye] fonemen zijn. Vervolgens is
er de vraag of bepaalde sandhiverschijnselen foneemwaarde hebben. Tenslotte is er
het probleem van de eufonische n.
Van drie klanken die het Roetmonds niet heeft maar het Montforts wél moet nog
worden nagegaan of ze foneemwaarde hebben of alleen maar fonetische varianten
zijn. Dat zijn de diftongen ië [ie], oca [uA] en ut [ye]. Het zijn zogenaamde
standdiftongen, die fonetisch als volgt gekarakteriseerd kunnen worden:
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/Λ
oetr
иг

ie gevolgd door e (van 'bed'), dus [ie];
t>f gevolgd door a (van 'bad'), dus [uA),
uu gevolgd door e (van 'bed'), dus [νε]

Deze tweeklanken komen in ouder Montforts altijd voor met stoottoon. In jonger
Mont forts kunnen ze, door werking van het lettergreepbeginsel van D o l s (zie Bijlage
5.5, p. 266) ook sleeptoon hebben; in de regel zijn ze nog altijd stoottonig.
D e hierboven aangehaalde problemen die Kats signaleert ten aanzien van de
strenge eisen van Van Ginneken (1934:321-40) voor het Nederlands, blijven gelden
voor het Montforts D e fonemen waar bovenstaande tweeklanken mee alterneren
zijn de ее, de oo en de eu. Als er bewezen kan worden dat ze fonologische waarde
hebben ten opzichte van juist dié fonemen, mag men, met het werk van Kats op de
achtergrond, concluderen dat het hier om fonemen gaat.
ie is een foneem ten opzichte van ее
01. heel
02 kaas
03 beest
04. ruw van oppervlak
05. laag (niet hoog)
06. mannelijk varken
07. hakmes
08 èenvierde deel
09. (hij) laat
10. te zoet

hiïl-herl
kii's - kers
bie's - bers
vrif - vree·
lifg - lee'g
bier - beer

J)te*p - her f
vitrei - veer
lirtj - lert
dwte*melik - deem

hicld
(ik) kies
eerste melk van кое
rust
(ik) lieg
bier
sloeg
vier
(bij) het
speen

oca is een foneem ten opzichte van oo·
01. roos
02 slim
03 stoot
04 (een) rode
05.OOK
06 rood
07. waterketel
08. Theodoor
09 voos
10 mode

Toea's - roo's
beo's - loo's
stoea't - stoo't
roeifj - roo']
oeíft-oo't
roetrd - roo't
moea'r - moor
doea'r - doo'r
voetfs - voo't
moea'de - moo't

Rosa (voornaam)
(ik) las (de krant)
(ik) stootte
roede (maat)
(ik) at
roet
vrouwtjeskonijn
Theodora
voet
mat (ovt van 'meten')

ue is een foneem ten opzichte van cu:
01
02
03.
04
05
06.
07.
08.

kool (plant)
watcrketeltje
vraagt
droog
kwetsbaar
kantoortje
fratsen
gooit (híj)
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kurl-keu'l
muerte - meu'rke
vrue'g - vreu'g
drueg - dreu'g
kuespel - keu's
kentue'rke - teu'rke
turn - teu~n
gue'tj hae& -grewtj

koel
vrouwtjeskonijntje
vroeg (en niet laat)
draagt
keuze
torentje
Teun
(hij) groeit
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Voor deze drie tweeklanken geldt, dat nogal wat woorden zonder tweeklank onmid
dellijk verstaan worden, maar dat er de connotatie 'de spreker komt uit de omgeving
van Roermond' aan vast zit. Als iemand motarde uitspreekt als m<rde wordt dat
woord onmiddellijk begrepen, maar met de genoemde sprekerslocatie als connotatie.
In geval van woorden met etr in plaats van uc of van ее· in plaats van ü* werkt deze
secundaire betekenis natuurlijk ook.
Voor een zuiver taalkundige benadering, zoals die door Van Ginneken geëist
wordt op p. 322, is die secundaire betekenis van te weinig belang om tot foneemwaarde
te besluiten. Maar op p. 333 raakt hij toch ook binnen die 'geografische' betekenis,
als hij aanwijzingen geeft om uit impasses te geraken als er geen tien parallelle
woorden gevonden kunnen worden. 'Spreek een woord opzettelijk met deze fout uit
en zie hoe de taalgemeenschap daarop reageert. Als ze nu zeggen: dat is zoo niet onze
taal; of zeggen, dat is een ander dialect of zeggen: dat is fout of: dat moet je afleeren,
of als ze boos worden; dan is het een phonologische tegenstelling.' O p grond van het
argument '... dat is een ander dialect...' als men woorden met uc uitspreekt met etr
kan zonder boosheid besloten worden dat de ue· foneemwaarde heeft. Het bovenstaande lijstje van fonemen kan dus voor het Montforts met de volgende gegevens
τ
uitgebreid worden: /= ίε uA γε/. Dat betekent dus: sleeptoon en stoottoon hebben
fonologische waarde en iëoeaen иг zijn fonemen.
Een tweede probleem betreft een morfonologische kwestie. Het is er een die in de
schijnbaar niet ophoudende discussie over de spelling van Limburgse dialecten tel
kens weer opduikt, namelijk de kwestie van de sandhivormen. In het kort gezegd - er
wordt in III.8 en 9 (p. 74-82) dieper op ingegaan - is de kwestie of enclitische
vormen als een woord kunnen worden beschouwd of niet. Als ze als een woord
gezien mogen worden, mogen ze ook als een woord gespeld worden. Anders moeten
ze gespeld worden als twee geïsoleerde woorden. In deze studie gaat het in III.9 (p.
77) over wat daar heet 'de kwestie oppe'op de". In III.8 (p. 74) gaat het over wat daar
heet 'de kwestie cri 'ook al". In de betreffende paragrafen wordt het standpunt
ingenomen dat het in beide kwesties goed mogelijk is om de woordisolerende variant
te gebruiken, maar dat er sociale conclusies aan verbonden zijn. Dat betekent dat de
verstaanbaarheid van de geïsoleerde vormen niet in het geding is, maar dat de gebruiker van dergelijke vormen beschouwd wordt als iemand van buiten de Montforter
taalgemeenschap. Voor de vormen als i=rme geldt dit meer dan voor de vormen als
a-L
3. Fonetische en fonologische tekens
a. bestaande tekens
In deze studie worden de fonetisch-fonologische tekens grotendeels gebruikt zoals ze
gegeven zijn in het International Phonetic Alphabet, het IPA, en in het Computer
Phonetic Alphabet, het CPA. Zie voor beide: Neijt 1991:29-9. Voor het Montforts
zijn deze tekens, die voor het Nederlands bedoeld zijn, ontoereikend. Er komen in
die variëteit meer fonemen in voor dan in het Nederlands.
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b. aanvullende tekens uit tekstverwerkingsprogramma's
Nieuwe tekens leveren altijd problemen op. Het is goed mogelijk dat er voor bepaalde fonemen al fonologische tekens zijn. Ook is er het probleem dat de vluchtige
lezer van een werk met zulke tekens erdoor ontmoedigd wordt of er een verkeerde
interpretatie aan geeft. Toch moeten de tekens aangevuld worden. Hier worden de
tekens aangevuld vanuit enkele principes.
1. Het teken moet zo veel mogelijk aansluiten bij de tekens uit Ncijt 1991 en de
systematiek die daarachter zit. Dat betekent dat lange klinkers met kleine letters
en korte klinkers met hoofdletters worden weergegeven.
2. Het teken moet zo veel mogelijk aansluiten bij het teken dat in spelling van de
betreffende taalvariant gangbaar is.
3. Het teken moet in tekstverwerkingsprogramma's voorkomen zo dat het in die
programma's op het werkscherm te zien is. Deze laatste eis is er een die zwaar
doorweegt voor degene die werkt met de tekens. Voor nogal wat WP-tekens geldt
dat ze wel aanwezig zijn in de tekst maar niet op het werkscherm; deze tekens zijn
onbruikbaar.
4. Het mag niet interfereren met al gangbare fonetische tekens en evenmin met
gangbare spellings tekens.
Op grond van deze principes zijn de volgende keuzen gemaakt:
Aanvulling l:TONALITEITSTEKENS
De in IPA 1949 voorgestelde tekens voor lettergreeptonen zijn in een studie als deze
(waarin niet alleen de fonetiek-fonologie aan de orde komt) niet goed bruikbaar: de
voorgestelde tekens, boven de klinker geplaatste accenttekens, interfereren te sterk
met de diacritische tekens uit de Veldekespelling. Vandaar dat er hier gekozen is voor
aparte tekens. De tekens die in deze studie gebruikt worden, zijn:
a. voor sleeptoon: de dubbele tilde =;
b. voor stoottoon: de driehoek staande op een punt: ».
Het teken voor sleeptoon is een eigen vinding. Het geeft, tussen beide lijntjes, een
fraaie karakteristiek van het toonverloop van sleeptoon in ideale positie (zie hfdst.III.4,
p. 45). Ook het teken voor stoottoon is nieuw. Het gebruik van de tekens voor
sleeptoon en stoottoon varieert nogal in de literatuur. In sommige studies wordt
'sleeptoon' niet aangegeven, in een andere 'stoottoon' niet. Hier is gekozen voor de
aanwezigheid van de tekens. Afwezigheid van een silbeteken houdt in dat de betrokken silbe de silbetoon heeft van de silbe met korte klinker en stemloos vervolg. In dit
type silbe is geen oppositie sleeptoon o stoottoon aanwezig.
Aanvulling 2: MEDEKLINKERTEKENS

Het foneem dat Kats aangeeft met G en dat in de Veldekespelling als gk voorkomt, is
nog een probleem. In oudere werken als Kats 1939 is [G] de normale fonetische
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aanduiding. Ncijt (p. 29) sluit met het teken /g/ aan bij internationale tradities,
bijvoorbeeld die van het Engels, Duits, Frans. Het IPA 1949:11, Ie kolom reikt die
/g/ aan. Reden genoeg om dit teken hier te gebruiken. Er dient te worden opgemerkt
dat dit teken niet hetzelfde van vorm is als het spellingteken. Vergelijk: /g/ en g. Ook
weer reden genoeg om dit teken hier te gebruiken.
Aanvulling 3: ONTBREKENDE KLINKERTEKENS: GEBRUIKTE AANVULLINGEN

a. de lange klinker die dezelfde kenmerken heeft als de klinker van het Franse mère,
teken: [ê];
b. de lange klinker die dezelfde kenmerken heeft als de klinker van het Franse porti
teken: [ô];
с de lange klinker die dezelfde kenmerken heeft als de klinker van het Franse peur,
teken: [Œ];
d. de korte klinker die dezelfde kenmerken heeft als de klinker van het Franse mair,
teken: [È]; deze klinker komt in het Nederlands niet voor: hij is geslotener dan de
[ε] van bijvoorbeeld 'bed';
e. de korte klinker die dezelfde kenmerken heeft als de klinker van het Duitse Köln;
teken: [л];
f. de korte klinker die in timbre de verkorting is van de klinker oo uit het Ned.
brooa\ teken: [ó]: dit is het enige teken dat afwijkt van de systematiek van Neijt,
waarin lange klinkers een teken krijgen met kleine letter en korte klinkers een met
hoofdletter. De simpele reden ervoor is, dat er binnen de tekens die op een
computerwerkscherm zichtbaar zijn geen andere tekens zijn die als vorm ('shape')
in de buurt van de klank komen die in het Limburgs traditioneel als 6 (en soms
'foutief als ò) wordt gespeld.
с

lijst van gebruikte tekens

Hier volgen alle gebruikte tekens. De tekens die op een standaard toetsenbord van
een pc gevonden kunnen worden of met een eenvoudige overslag daarop gemaakt
kunnen worden, zijn verder niet aangeduid als teken van een WP-set. De andere wel.
Naast de kolom met de in dit werk gebruikte Veldekespelling (kolom 1, helemaal
links) staat de kolom met de fonologische tekens: de tweede van links. De ordening is
alfabetisch op Veldeketeken, De reden daarvoor is dat in dit werk in de regel de
Veldekespelling gebruikt wordt voor de voorbeelden. Alleen als die spelling niet
instructief genoeg is, wordt er gebruik gemaakt van fonetische of fonologische te
kens. De voorbeelden bij de volgende tekens zijn Montforts. Ze worden gevolgd
door een vertaling in het Nederlands. De gebruikte fonetisch-fonologische tekens
zijn:

240

Bijlage 3

Kl INKERS EN TWEEKLANKEN (2e k o l o m )
Veldcke

Teken

a

IM
Ы
lèi
loi
/σ/
lel
/о/
IMI
Id
/Ει/

aa, a

ac
ao
ao
e
с
è
cc, e
e i , i)

cu
ι

/β/

ó

/I/
lil
hel
Ы
Ιό/

О

/Λ/

ое
оеа
оо, о
ou, au
u
uè

lul

1С, ι

•e
О

UI

UU, u

2,102
2,68
2,66

1,81

1+2,68
2,60
2,124

/UA/

lol
hul
IUI
ІувІ

ІмІ
/γ/

Voorbeelden

Betekenis

vas, kas
baa'n, ra=k<
vacr, vaer
strao'f, trao^g
mdo'nke, kdo~k, pdo=>ter
mets, vtrsjet
de, tao'fel, beii'ndj
vit. bid
ее=т, verleze
bei=n, berti
veu'k teu=n
mit, kits
pie's, pepteer, diet
twie, viéOokter
pot, rot
bós, koffiepot
Ko'lle, boske
proem, hoe=s, toek
Toea's, zoear
voo'r, to=re, hoo'f
bou=m, bowm
dwn, bwnke, tw=mp
blue', puene
kui=>t, pues
puu'T, kruwts, truus

'vast, kast'
'baan,raken'
'veerboot, veer (van vogel)'
'straf, trog'
'maantje, kokhals, pootgoed'
'mes, eetvork'
'de, tafel, bekend'
'vet, bed'
'wij, verliezen'
'been, benen'
'voel, Teun'
'met/mee, klokhuis'
'vies, papier, dik'
'twee, veearts'
'pot, rot'
'bos, koffiepot'
'Keulen, busje'
'pruim, huis, tik'
'roos, zo'
'voer, toren, hoef
'boom, bomen'
'dun, bonnetje, spitse punt'
'bleu, zoenen'
'grote neus, puist'
'puur, kruis, Truus'

Wpsct

2.60+u
y+2,68
2,124+1

SILBETOOr-ITEKENS EN MEDEKLINKERS (2e kolom)
Veldeke

Teken

Wpset

Voorbeelden

Betekenis

Λ

/=/
M
ΠΙ
ІЫ

6,13
6,30

bet**n, jao=>
bern, ao'
(zg glottisslag) ?och
bak, tabel
chos, lache, leech
daa=k, mfdde
huegdje, pa'kdje, derdje
fie=n, hoffe, kaf
gacl, lege
li'gke, bró'gke

'been, ja'
'benen, o·'
'och'
'bak tabel'
'och-God, lachen, licht'
'dak, midden'
'hoogte, pakte, derde'
'fijn, tillen, kaft'
'geel, liegen'
'liggen, bruggen'

(fac )
manco
manco
b
ch
d

Φ
f

g
gk

2,133

/χ/

lai
lil

m
/ Ï /

/g/

2,63
2,79
2,75
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Veldeke

Teken

h

/h/

j

/)/

I
li

/I/

к

m
η

ng

"J
Ρ
г
s
S)

t
tj.dj
V

w
ζ

4

Wpset

/к/
'V

2;92

/η/

2:100
2;99

/m/
Ini
Ipl
/ρ/
Iti
/s/
/ƒ/
/t/

2;115

/t/

2;120

1-й
ІъІ

2;131

/v/
/w/

Voorbeelden

Betekenis

Aí=»¿ Аир
ƒ»«?, me'jje, fiiurj
kat, pakkt, lak
laa=t, virile, ba=l
moo"lj, vrouTlje
mat, kó'mme, raarm
ηαα=Ί, bi'nne, tárn
zrnge, I6wng
ma'nj, hrnjere
pak, appel, tap
rat, mao're, ktrr
saa=p, ha"se, les
sjocfel, lesje, pratsj
tak, Lwte, kat
purtje, mfndje, ketje
vii', lae=ve
wae^g, dwerel, ачо
zaa=>t, wentel
bofzjie,
zjworng

'hard, hup'
'jatten, maaien, vlaai'
'kat, pakken, lak'
'laat, vallen, bal'
'mengbak, vrouwen'
'mat, komen, raam'
'nat, binnen, ton'
'zingen, long'
'mand, hinderen'
'pak. appel, tap'
'rat, ploeteren, kar'
'sap, handschoenen, les'
'schoffel, lesje, modder'
'tak, laten, kat'
'pootje, mandje, katje'
'vee, leven'
'weg, dweil, au'
'zout/zat=dronken, wezel'
'bougie, elan'

4. Het klankkarakter van het Montforts
Het Montforts maakt deel uit van het klankcontinuUm van het Limburgs, dat weer
deel uit maakt van dat van het Nederlands. Er komen alleen maar klanken in voor
die ook op andere plaatsen in Limburg te horen zijn. In grote lijnen zijn dat ook
dezelfde klanken die in het Nederlands voorkomen. Wij hebben de indruk dat de
klanken van het Montforts voorzover die nog eigen zijn en dus afwijken van het
Nederlands, heel geleidelijk in de richting van de standaardtaal opschuiven. Fone
tisch onderzoek van dialecten aan weerszijden van de Nederlands-Duitse staatsgrens
kan duidelijkheid verschaffen over het eventuele verschuiven in de richting van de
overkoepelende standaardtaal.
Ten opzichte van westelijk Nederlands zijn er een aantal eigenaardigheden te
constateren.
a. Limburgse eigenaardigheden in klinkers:
De klinkers uit Limburgse dialecten kunnen gebruikt worden in het Nederlands. Er
zijn enkele eigenschappen in dergelijk Limburgs Nederlands die vooral door niettaalkundigen onacceptabel gevonden worden:
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1.

DESILBETOON

Het eventuele sleeptoonkarakter van die klinkers wordt vaak opgemerkt en vooral
door niet-taalkundigen onacceptabel gevonden. Het Nederlands van Limburgers
wordt een stuk meer westers ('Brabants' zou men kunnen zeggen) als de sleeptoon
eruit is. Die silbetoon kan bij elke klinker behalve de [э] voorkomen;
2.

DE KLINKERS OO EN ЕЕ

De lange klinkers oo en ее ([o] en [e]) worden in Limburgse dialecten uitgesproken
met een slechts zeer licht diftongisch einde; in het Nederlands (en ook in westelijk
Brabants) is het diftongische karakter veel duidelijker aanwezig. Als een van beide
klinkers sleeproon heeft én Limburgs-monoftongisch uitgesproken wordt, ontstaat
er een combinatie die zeer kenmerkend is voor Nederlands sprekende Limburgers.
Het stereotiep van 'de zachte gee' is veel meer treffend vanwege het monoftongisch
karakter van de ff dan vanwege het stemhebbende karakter van de [ï];
3.

DE UI

De ui wordt in het Limburgs en in het Nederlands van niet 'corrigerende' Limburgers (dat zijn Limburgers die het klankkarakter van hun dialect met silbetoon en
intonatie ook in hun Nederlands taalgebruik laten voorkomen) uitgesproken met
een (V-afsluiting. In westelijk Nederlands constateren wij vaak een ое- of w-afsluiting.
Oe overgangsklank naar een op de »/'volgend morfeem is altijd een j e n nooit een tv.
Bui'f 'buien' klinkt dus als [bAJs]. In weerrubrieken hoort men vaker [bAwa].
4.

DE GETEMPERDE OU

Ten opzichte van Hollands Nederlands is de ou van Limburgers getemperd: ze
begint met een [э] en gaat helemaal niet de richting uit van [a] of [A];
5.

DE [ I ] IN ONBEKLEMTOONDE l.FTTERGREPEN

In een aantal gevallen - deze worden worden merkwaardig genoeg door de spelling
zelfs in het Nederlands gehonoreerd - wordt in onbeklemtoonde lettergrepen in het
Limburgs en ook in het 'nict-gecorrigeerde' Nederlands een [I] uitgesproken waar in
het Nederlands een [э] klinkt. Dat is het geval in woorden met het achtervoegsel -ig
als 'aardig, voorbeeldig, rommelig' en ook in de op -»¿uitgaande benamingen voor
de tientallen onder de honderd. Voorbeelden: [aTrdIx] is de vorm voor het Montforts
én het 'niet-gecorrigeerde' Nederlands 'aardig', [sevatlx] is de vorm voor het Montforts
én het 'niet-gecorrigeerde' Nederlands 'zeventig'.
Hetzelfde komt voor bij het achtervoegsel -lik dat in het Nederlands gespeld
wordt als '-lijk'. [АхгэгІІк] is de vorm voor het Montforts én het 'niet-gecorrigeerde'
Nederlands 'achterlijk'; de westelijke vorm is [Ахгэгіэк].
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Ь. Limburgse eigenaardigheden van medeklinkers
De medeklinkers die het Montforts heeft, zijn alle bruikbaar in Standaardnederlands.
Dat houdt dus in dat er geen grote afwijkingen zijn in mcdeklinkerkarakter tussen
beide variëteiten. Als karakteristiek gelden de volgende eigenschappen:
1. het geronde karakter van de [w]: ouder Montforts werd onveranderlijk uitgesproken met bilabiale [w]. In getemperde vorm is die nog steeds in gebruik: de oeachtige vóórslag is verdwenen.
2. het stereotiep van de keel-r in imitatie-Limburgs wordt altijd een keel-r gebruikt.
Uit onze studie blijkt dat dit een stereotiep is dat niet klopt. Ook voor nietMontforts Limburgs veronderstellen wij een jonge overgang van tong-r naar keelr.' In veel Limburgse dorpen leven thans nog autochtone tong-r-gebruikers. Wel
kan men van de keel-r die door Limburgers gebruikt wordt, zeggen, dat het
zelden een huig-r is: het is een schuurklank (geen ratelklank) met als articulatieplaats het zachte verhemeltc.2
3. het onderscheid stemhebbende en stemloze glijders: hierboven hebben wij het
stereotiep van de zachte g al aan de orde gesteld. Hier moet nog opgemerkt
worden dat in Limburgse dialecten onderscheid gemaakt wordt tussen stemhebbende en stemloze spiranten: tussen [v] en [f], tussen [z] en [s], tussen [v] en
[x].

с

Limburgse assimilatie

In Limburgse dialecten en in 'niet gecorrigeerd' Nederlands van Limburgers komt
een assimilatieverschijnsel voor dat het westelijk Nederlands niet heeft of hoogstens
in veel mindere mate. Het staat bekend onder de naam 'Limburgse assimilatie'. Het
houdt in dat stemloze occlusieven over de morfeem- of woordgrens heen stem
hebbend worden als het volgend morfeem of het volgende woord begint met een
klinker.
Het prototype is wel de woordgroep 'de trap op'. In het Montforts klinkt die als
[datrAbop], in westelijk (en Brabants) Nederlands als [datrApop]. Wij gaan hier
niet in op de vraag i η hoeverre dergelijke progressieve assmilaties in het Nederlands
toegestaan zijn. Wel merken wij dat met name de opeenvolging 'dat is' vaak in
westelijk Nederlands gerealiseerd wordt als [dAdls].

1

2

Woorden waarin г afwisselen met 1 zijn daar bewijzen voor. Roermonds ha=mel voor
hammer in buurdialecten (bv. het Montforts) of Montforts te*jjel naasst trjjer (beide
vormen kwamen tot voor kort voor) zijn daar voorbeelden van.
Dr. Henk Kars wijst ons erop dat de keel-r- in het Limburgs uitgesproken woord ert
'erwt' ongeveer hetzelfde klinkt als de -ch- in het westelijk uitgesproken echt, Limburgs
bedaard 'bedaard' klinkt dienovereenkomstig ongeveer hetzelfde als westelijk bedaagd
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d. verzachting van Spiranten over de morfeemgrem voor [z, j,w, m]
In ouder Montforts (het verschijnsel komt nog maar zelden voor bij sprekers die
geboren zijn ± 1900) werden spiranten verzacht in ieder geval vóór [z], [j] en [m].
Voor andere plaatsen hebben wij dit verschijnsel nooit geconstateerd. Voorbeelden:
*dcewszir 'deze zijde' was: [deTzi»]; thans is dat [dc»siT];
*oors]tí' 'onze Jo' was [oTzjo»), thans [oTsjo*] of [o'JV];
'ooTs Mir 'onze Mia' kwam voor als [o»zmiT], thans: [oTsmiT];
*Ge=n Roearswi=nkel'GentoosWu\V.d' (een toponicm voorafgegaan door het lidwoord in
oude, door ons nooit meer geconstateerde vorm, buiten toponiemen) was:
[yanruAzwInkal], thans [YsnruAswInJol] en ook [varuAswInJol] zonder [n].
e. intonatie van ja-nee-vragen
Ja-nee-vragen worden in het Limburgs anders geïntoneerd dan in het Nederlands. In
het Nederlands gaat de toonhoogte op het einde van deze vragen veel meer omhoog
dan in het Limburgs. Wij zijn van oordeel dat er wel een kwint toonhoogteverschil is
tussen beide. Fonetisch onderzoek zou dit moeten uitwijzen.
f.

intonatie die aanduidt dat de huidige spreker de beurt wil vasthouden

Hetzelfde toonhoogteverschil constateren wij bij intonatie van spreekpauze waarbij
de huidige spreker de beurt wil vasthouden. In het Nederlands wordt dit gemarkeerd
met een veel hogere intonatie. Dit verschijnsel is goed constateerbaar als sprekers een
opsomming aan het geven zijn: elk onderdeel van die opsomming wordt zo geïntoneerd
dat de hoorder weet dat de spreker de beurt wil vasthouden. Maar ook als een spreker
spanning in een verhaal wil brengen kan dat gebeuren met een pauze na stijging van
de toonhoogte. In het Limburgs blijft deze dus relatief laag. Als de verschijnselen d
en e samengaan met een (voorlopig) slotwoord dat sleeptonig is, wordt dat als 'zeer
typisch Limburgs' ervaren.
5. Sleeptoon en stoottoon in diagrammen
De fonetische karakteristieken van de uitspraak van sleeptoon en stoottoon is nog
niet vaak onderzocht. Jongen (1967, 1970, 1972) en recent Gussenhoven-Van der
Vliet (1995) en Gussenhoven-Bruce (te verschijnen) geven onderzoeksresultaten.
Betreffende de algemene geldigheid van de gevonden karakteristieken is men voorzichtig: men constateert enkel voor de onderzochte variëteit. Natuurkundig onderzoek van sleeptoon- en stoottoonintonatie voor het Montforts kan ook geen algemene geldigheid hebben voor Limburgse dialecten
Dit onderzoek betrof enkel woorden in isolatie die door onszelf uitgesproken
werden, geen zinnen. Dat gebeurde in het natuurkundig laboratorium van de Hogeschool Katholieke Leergangen Sittard onder supervisie van ir. Ton Arfman. Met het
programma IP-Coach maakten wij opnamen van woorden die daarna als optisch en
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accoustisch materiaal te bewerken waren. De optische weergave geeft horizontaal het
tijdsverloop aan in de opname, verticaal de intensiteit van het geluid gemeten in volt.
Van deze opnamen kon het toonhoogteverloop van de grondtoon berekend worden.
Beide gegevens, intensiteit en toonhoogteverloop, worden traditioneel beschouwd
als bepalende factoren voor de oppositie.
Gaandeweg ontdekten wij dat de woordparen die enkel bestaan uit een stemloze
medeklinker alleen maar gevolgd door een vocaal erg geschikt voor onderzoek zijn.
Voorbeeld: toe*= en tof 'dicht' en 'toen' De stemloze medeklinker is optisch goed te
isoleren van de medeklinker door zijn grillig intensiteitspatroon. Door keuze van
woorden met stemloze beginmedeldinker zal er geen interferentie optreden bij de
toonhoogtemeting van een eventuele stemhebbende medeklinker: de meting betreft
alleen het stemhebbende deel van het woord.
De intensiteitspatronen van beide intonatietypen kunnen nog niet tot een type
teruggebracht worden door ons: daarvoor hebben wij te weinig onderzoek gedaan.
Wel kunnen wij zeggen wat wij als karakteristiek beschouwen. Na bestudering van
tientallen afbeeldingen van intonatietypen van woorden in isolatie geven wij deze
hier voor tor 'toen', toe=> met э-naslag en toe zonder э-naslag 'dicht', zoals gezegd
door onszelf uitgesproken. Het berekende toonhoogteverloop volgt in vier grafieken:
ze gelden voor een mannenstem met baritontimbre.
a. toer 'toen'
'toe»' (met stoottoon)
hoogte grondtoon in delen van 21 msec.
И
υ

л
с
с
о
о
-о
e
о

8
-g
8

• л

1

1

г

τ

1

1

tijdsverloop in delen van 21 msec,
De duur van de stoottonige klinker is ± 170 msec. De toonhoogte daalt van begin
naar einde.
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b. toe= met Э-naslag 'dicht'
'toe=' slecptoon met э-naslag
hoogte grondtoon in delen van 21 msec.

tijdsverloop in delen van 21 msec.
Oe duur van deze sleeptoonvariant is 318 msec. Oe toonhoogte daalt aanvankelijk,
stijgt naar een tweede top die lager is dan de eerste en daalt daarna weer iets.
с

toe= zonder э-naslag 'dicht'
'toe=' slecptoon zonder э-naslag
hoogte grondtoon in delen van 21 msec.

tijdsverloop in delen van 21 msec.
De duur van deze variant is 336 msec. De toonhoogte daalt, stijgt dan naar een
tweede top die lager is dan de eerste. Met die top wordt de klank afgesloten.
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De sleeptoonvariant zonder э-naslag ¡s waarschijnlijk toevallig langer dan die met
naslag. Als dat verschil buiten beschouwing zou blijven, mag er wellicht geconcludeerd worden dat er fonetisch alleen maar het andere intensiteitskarakter is en het
wel of niet zkken van de toonhoogte. In een schema:
sleeptoon met э-naslag

sleeptoon zonder э-naslag

twee intensiteitstoppen

¿én intensiteitstop die afneemt en dan
relatief lang minder intensief aangehouden wordt

twee toonhoogtetoppen, de eerste is
hoger dan de tweede; de tweede daalt
op het einde

twee toonhoogtetoppen, de eerste is
hoger dan de tweede; de tweede daalt
niet op het einde.

De vergelijking van sleeptoongevallen in ideale positie met stoottoongevallen in een
schema:
sleeptoon

stoottoon

2x de lengte van de stoottoon

1/2 van de lengte van de sleeptoon

toonhoogte daalt en stijgt weer

toonhoogte daalt

In een diagram kan men de drie typen vergelijken. Horizontaal: tijdsverloop in
parten van 21 msec, verticaal: toonhoogteverloop in herz.
stoottoon en 2x sleeptoon ideale pos.

-o
с
o

^

bri

ω
α.
•В

--

·«

\

w

ω
о
о
с
о
о

--'

и

L4MM·

\—

1

1

Í

1

tijdsverloop in telkens 21 msec.
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De ¡ntensiteitsmetingen van de drie patronen moeten wij om technische redenen op
aparte pagina's, na elkaar en zonder tussengevoegd commentaar geven. Het zijn
achtereenvolgens de metingen voor stoottoon, sleeptoon met en zonder э-naslag.
Horizontaal is het verloop in tienden van seconden zichtbaar, verticaal is de intensi
teit van de klank weergegeven in spanningsuitslagen in volt: hoe groter de uitslag
(amplitude), hoe intensiever de gemeten klank.
De stoottoonrealisatie (1) laat één intensiteits-top zien. De realisatie van de sleeptoon met э-naslag (2) laat twee intensiteits-toppen zien: de eerste is hoger dan de
tweede; de tweede duurt langer dan de eerste; de twee uitslagjes na de tweede top
geven intensief ontsnappende adem aan. De sleeptoon zonder э-naslag (3) heeft één
top die na korte tijd minder wordt en dan relatief lang (2/3 van de totale duur) van
ongeveer dezelfde intensiviteit blijft.
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1. Intensiteitsmeting stoottoon
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2. Intensiteitsmeting sleeptoon met Э-naslag
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3. Intensiteitsmetingsleeptoon zondera-naslag
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Bijlage 4
Mouillering

1. De gevallen waarin in het Montions mouillering optreedt
De gevallen waarin in het Montforts mouillering optreedt, zijn in het volgende
schema genummerd in de smalle kolommen links. Alle cijfers en letters vóór de
brede tekstkolom samen vormen het rangnummer van het betrefFendc geval. Deze
rangnummers corresponderen met de nummering in III.11, p. 84-104). Na elk
rangnummer komt een voorbeeld van het betreffende geval.
IN EEN AANTAL ONGELEDE WOORDEN

a

met enkele gemouilleerde medeklinker aan woordeinde

a

1

-ij

type: nao"Ij 'naald'

a

2

-nj

type: mifnj'tmnii

a

3

-4

type: naetrtj 'nooit'

a

4

-sj

type: leraar sj 'courage'

b

met gemouilleerde medcklinkergroep aan woordeinde

b

1

-ltj

type: steelt)''stelt'

b

2

-ntj

type:

b

3

-tsj

type: patsj 'pet'

с

tussen twee klinkers in

с

1

-lj-

type: femie=lje 'familie'

с

2

-nj-

type: herrnjere 'herinneren'

с

3

•ltj-

type: Or'ltjaa'T 'altaar'

с

4

-ntj-

type: kU^ntjert 'Modderen op papier'

hafndj'hand'
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1

с

5

-ZJ-

type: dor*zjendj 'duizend'

1

с

6

-Ч-

type: mewtje 'moeite'

2

IN GELEDE WOORDEN

2

a

2

a

¡n meervoudsvorming, met grondwoord eindigend op

2

a

a

-и

type: nao=lje 'naalden' (het mv van ruuflj)

2

a

b

-nj

type: mernje 'manden' (het mv van mtrnj)

2

a

с

-Itj

type: ste=itje 'stelten' (het mv van ste=ltj)

2

a

d

-ntj

type: lé*ntjer 'linten' (het mv van li^ntj)

2

a

e

onr.

type: vrowlje'vrouwen' (het onregelmatig mv van vrou=>mes)

2

a

2

bij de vorming van verkleinwoorden, wdn eindigend op:

2

a

2

а

-ij

type: näö'ltje 'naaldje' (van ηαοΊβ

2

a

2

b

-nj

type: mfntje 'mandje' (van ma*nj)

2

a

2

с

-Itj

type: ite=ltje 'steltje' (van stetig)

2

a

2

d

-ntj

type: hrndje 'handje' (van ha^ndj)

2

a

3

in afleidingen met het achtervoegsel -dje'-κ'

type:

2

a

4

in naamvalsvormen van wdn met mouill.:

type: trlmaoTnjs
'elke maand'

2

a

5

in morfol. gevallen met gemouill. eerste stuk:

type:

2

b

bij werkwoorden

2

b

1

in de persoonsvormen van de ott

2

b

1

а

in de 3e ps cv en 2e ps mv

2

b

1

а

1
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bij zelfstandige naamwoorden

deepdje'diepte'

macndjloeiTn
'maandloon'

als de regelmatige stam eindigt op (lange) klinker of half
vocaal
type: (haf) loetj (gec*r) loet/ '(hij) luidt, (jullie) luiden'
(van loepje 'luiden')

BijUge 4

2

b

1

a

2

als de regelmatige stam eindigt op één medeklinker waarbij
de tongpunt de stand 'dentaal' inneemt of ingenomen heeft
(ingeval tong-r > keel-r)
type: (hae=) vaprtj, (gee=r) varrtj '(hij) veert, (jullie) veren' (van vaere 'veren')

2

b

1

a

3

soms alleen in de 3c ps cv van enkele onregelmatige vormen, nl:
hae= duptj. gei=*tj, slei=tj, stei=tj, zaftj, zuu=tj 'hij doet,
gaat, slaat, staat, zegt, ziet'
type: hae= dui=tj '(hij) doet'

2

b

1

b

in de 2c ps mv cn de pv-gebiedendc wijs mv. van alle wwdn, als die
pv gevolgd wordt door een woord dat begint met een klinker:
(gee=r) pakt] neh (toch get) '(jullie) nemen (toch wat)' tegenover
bv.: gee=rpak тет 'jullie nemen maar',
type: paktj uch 'nemen jullie'

2

b

2

in de persoo nsvormen ovt

2

b

2

a

van а He gramm. personen van alle regelmatige (zwakke) werkwoor den:
type: ichptrkdje'Ai pakte'

2

b

2

b

bij de 2e ps mv van onregelmatige wwdn die eindigen op klinker +
enkel e dentaal; voorbeeld: gee=r deeTdj mit 'jullie deden mee'
type: geer deed] 'jullie deden' (van doo=n 'doen')

2

b

2

с

in de 2e ps mv van alle andere (dan in b genoemde) onregelmatige
wwdn
type: (gee^r) sjeentj uch (piftt te don=n) '(jullie) schenen je (pijn
te doen)" (van sjie=>ne 'schijnen')

2

b

2

d

van alle gramm. personen in geval van gcmouillccrdc onregelma
tige ovt-stam
type: ich bfrnj 'ik bond' (van brnje 'binden')

2

b

2

с

in de vormen met oude ovt-stam ta^lj van teglie 'tellen' en morfo
logische gevallen (verttrlj 'vertelde')
type: ich ttrlj 'ik telde'

2

b

3

bij vo Itooidc deelwoorden

2

b

3

а

MoudUring

van regelmatige wwdn met stam op (lange) klinker of halfvocaal
type: gestrui'dj 'gemorst, gestrooid' (van strui=je 'strooien')
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2

b

3

b

van regelmatige wwdn met stam op dentale of vroeger dentale
(ton *-r > kcel-r) medeklinker
type gesteii'ndj'gesteund' (van steu=ne 'steunen'

2

Ь

3

с

van (inregclmatige wwnd eindigend op klinker + -t
type gezatj 'gezet' (van zitte 'zetten')

2

b

3

d

bij d с vorm gatj 'gehad' (van hii—bbe 'hebben')

2

b

3

e

van s terke wwdn. met gemouilleerde stam
type: geb6"nje 'gebonden' (van brnje 'binden')

2

b

3

f

bij d г vorm gewó-ltj 'gewild' (van wrlle 'willen')

2

b

4

in alle werkwoordsvormen van wwdn met gemouilleerde stam
type: ha'nje 'handig zijn (met 3e ps. als onderwerp: det we=rk ha'ntj dich
'je bent handig met dat werk)'

2

с

bij bijvoeg lijkc naamwoorden en bijwoorden (bwbn's): in vervoeging / vcrbui ging

2

с

1

bij wdn met gemouilleerde ongelede grondvorm
type: bli=nd]''blind'

2

с

2

bij mannelijke, vrouwelijke en meervoudsbuiging bij wdn met terugkerende verholen -t/-d. Voorbeeld: vraemp > vraemdje luu'j
type: vrafmdje luwj'vreemde mensen'

2

с

2

a

bij wdn met gemouilleerde ongelede grondvorm
type: hfnjig 'handig'

2

с

2

b

afgeh:id van een vd

2

с

2

b

1

dat als vd gemouilleerd is.
type: gewiTdje moert 'gewitte muren'

2

с

2

b

2

dat niet gemouilleerd is, maar in het achtervoegsel -dje dat
wordt.
Onregelmatige vd's op -ch(t) sluiten hierbij aan, bv gekoch geko'chdje 'gekocht - gekochte'
type: geve'rfdje nwe=re 'geverfde muren'

2

с

3

die de vorm van een tegenwoordig deelwoord hebben
type: vo=lgtndje wae=k 'volgende week'

2

с

<ί

ze^lvendje - zrlfdje'zelfde' en varianten
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die geleed zijn en de mouillering niet in het laatste morfeem hebben
type: ro~njeló*m'rondom' (van ró=nd}''rond')
bij de bepaalde rangtclwoorden 2e t/m 19e
type: twiPdjt plaa'ts'tweede plaats'
bij voegwoorden, voornaamwoordclijke bijwoorden en vragende voornaamwoorden als ze aan het begin van een bijzin staan, die de 2c ps mv (ger=r of g'r
'jullie, u' als onderwerp heeft,
type: wir-tjg'r ¿¿¿'zoals u zegt'

f

bij de interjectie wao"tj'nietwaar (beleefdheidsvorm)'

2. Scores van de totale populatie en 3 generaties per mouilleringsgeval
De scores voor de afzonderlijke typen in drie generaties volgen hier. Deze scores zijn
in discussie in Hfdst. III.11, p. 84-104. Vanwege ruimtegebrek moest gebruik gemaakt worden van het teken ± in plaats van de aanduiding 'totaal van plus- en
minscores'.
tot.

lal
la2
la3
Ы
Ibi
1Ь2
ІЬЗ
lel
1с2
ІсЗ
1с4
1с5

Ісб
2а 1а

2аіЬ
2а1с
2ald
2alc
2а2а
2а2Ь
2а2с

Mouillering

+

4
93
93
274 162
0
0
172 114
669 658
1
1
148 105
181
79
0
0
189 176
28
23
2
0
2
2
8
8
5
5
236 233
16
16
2
2
0
0
7
7

-

± ou

- ou

3
37
112
59
0
0
58
45
11 274
0
1
43
63
102
41
0
0
13 103
8
5
2
0
0
1
0
4
0
1
3 105
0
5
2
0
0
0
0
3

0
0
57
0
0
0
0
14
21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-%

± mi - mi

1
23
97 135
0
0
63
0 237
0
22
60
91
51
0
0
56
0
14
m
0
1
3
3
74
0
7
0
0
3

0
0
40
0
15
6
0
23
60
0
0
3
0
0
0
0
1
0
0
0
0

-%

±jo

30
24
3
38
66
0
21
m

1

33
80
64
158
0
25
49
0
30
6
2
0
1
1
57
4
0
0
1

-jo
0
0
15
0
43
5
0
6
21
0
13
2
2
0
0
0
2
0
0
0
0

-%

19
67
3
24
43
43
33
100
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tot.

2a2d
2аЗ
2a4
2a 5
2a6
2Ыа1
2Ыа2
2ЫаЗ
2ЫЬ
2Ь2а
2Ь2Ь
2Ь2с
2b2d
2Ь2е
2ЬЗа
2ЬЗЬ
2ЬЗс
2b3d
2ЬЗс
2b3f
2b3g
2Ь4
2с 1
2с2
2с2а
2с2Ы
2с2Ь2
2сЗ
2с4
2с5
2d
2е
2f
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34
56
2
3
141
33
654
112
6
1152
9
0
14
5
219
680
38
155
31
1
1
369
34
13
5
147
12
107
76
5
149
18
8

+
34
0
40
16
2
0
0
3
140
I
14
19
490 164
74
38
6
0
949 203
0
9
0
0
14
0
0
5
12
207
442 238
1
37
2
153
0
31
1
0
1
0
368
1
32
2
7
6
0
5
108
39
5
7
38
69
53
23
2
3
54
95
17
1
8
0

± ou - ou -%
20
28
1
0
58
И
251
64
2
503
8
0
14
5
124
301
24
46
16
1
0
17
19
10
2
18
2
10
12
3
33
13
6

0
1
0
0
0
0
15
18
0
47
0
0
0
0
0
89
0
0
0
0
0
0
0
4
0
5
0
4
3
1
8
0
0

± mi - mi

6
17
1
1
0
35
0
6
6 204
28
17
4
9 468
0
0
0
0
0
58
30 226
0
7
56
0
8
0
1
0 135
0
10
40
1
3
28
97
0
3
40
43
25
31
1
33
24
51
0
4
2
4

-%

±jo

8
0
10
11
59
0
0
2
0
0
48
0
50
16
3
50
25 199
6
31
35
0
0
86
18 181
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
37
38 153
85
0
0
7
2
4
53
0
7
0
0
0
0
0
0 217
2
20
5
1 100
2
0
0
15
15 32
0
0
7
24
56
53
6
19
33
1 100
1
57
29
65
1
1
25
0
0

-jo

-%

0
45
5
0
0
1
2
11
69
50
99
14
45
0
70
39
0
0
0
0
12
32
64
42
1
14
0
0
0
0
1
0
0
1
50
0
19
59
7 100
41
77
14
42
0
58
89
0 100
0
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Bijlage 5
Morfonologie van het Montforts

0. Inleiding
In het Montforts komen een aantal morfonologische verschijnselen frequent voor. In
dit hoofdstuk worden deze aan de orde gesteld. 'Frequent voorkomen' is subjectief;
hier wordt als norm genomen dat ze minstens bij- alle informanten van de oudste
generatie voorkomen. Bij de middelsten en jongsten komen ze soms, als er sprake is
van variatie, niet of nauwelijks meer voor.
Morfonologische verschijnselen komen in morfologiecn van meer woordsoorten
voor. Vandaar dat ze apart en vooraf behandeld moeten worden. Oe ordening binnen de categorieën 'consonanten' en 'vocalen' is willekeurig.
Oe verschijnselen worden beschreven met als ijkpunt het taalgebruik van de
oudste generatie: zie II.7, p. 31-33).
1. Hiaatdelger 1: -d- als hiaatopvuller tussen -n, -1, -r, en volgende /э/
Tussen morfemen die eindigen op -n, -I, -r en volgmorfemen die beginnen met э
komt een -d- als hiaatdelger. Deze opvuller van een fonetisch 'gat' komt ook in het
Nederlands voor, getuige woorden als 'diender, daalder, verder'. Deze hiaatdelger 1
komt voor in het Mo.:
1. bij woorden als kr=lder, zö=lder, do=nder'ke\der, zolder, donder', die waarschijnlijk als morfologische gevallen zijn geherinterpreteerd. In ouder taalgebruik kwamen er ook werkwoorden voor met deze -d-, getuige ga=ldere 'luid galmen'. Deze
woorden blijven zonder variatie, voorzover ze parallel lopen met het Nederlands;
2. bij zn's van het type 'werkwoordsstam + -er', bv.: dernder, rnwoo^nder (informant 16), huu=rder. Vergelijk:
Ne: ww: inwonen stam: inwoon + er> inwoner,
Mo: ww: inwone stam: inwoon + er> inwoonden,
Ne: ww. dienen stam: dien
*er> diender;
Mo: ww. dene
stam: deen
+ er > deender;
Ne: ww: zien
stam: zien
+ er > ziener,
Mo: ww: zeen
stam: zeen
+ er > zeender.

259

Het ideale Montforts heeft die -d- in alle gevallen, het Nederlands in sommige.
Weer geldt dat deze gevallen zonder variatie blijven, voorzover het Nederlands er
parallelle woorden voor heeft bnwoo*=nder zal bij jongere sprekers niet meer
voorkomen vanwege 'inwoners';
3 bij de vergrotende trap van bn's als het woorden betreft waarvan het eerste
foneem eindigt op -n, -I, -r. Voorbeelden: dwn - dtrnder, sjae=l - sjacider, ttrr ttcrder'dun, scheel, teer' Het Nederlands ondersteunt de -d- op deze plaats niet
ze is aan variatie onderhevig,
4 bij meervouden waarvan de meervoudsmarkering begint met э, vooral bij onzijdige
meervouden komen deze vormen voor
gewae=r - gewae=rder 'geweer'
ve=d
- ve=lder
'vel'
mtsjir=n - mtsjir^nder 'machine'
zei~l
- wider
'zeel, leidtouw, zeil'
vuu~r
- vuu=rder 'vuur',
5 m zn's van zn + achtervoegsel -erte, zoals·
boe=rderu7
'boerderij'
kló*mmeUerif 'gehannes, geprul'
tutrnderir
'tuinderij'
pe=Uertf
'halsomslag van pels'
mofUertr*
'woordenstrijd, (Ictt.) muilcnj'
In nogal wat gevallen komt de -d- niet voor Dat is als er niet aan de voorwaarden
ervoor wordt voldaan
Ьаккепг > bekkerie·
'bakkerij'
tUchtenf > iUchtene
'slagerij'
pko^gtnr
'plagerij'
2

Hiaatdelger 2: de -t- tussen morfeemeinde op klinker of halfvocaal
en achtervoegsel beginnend met -s

Er komt een -t- voor als hiaatdelger in morfologische gevallen tussen morfeemeinde
op klinker of halfvocaal en achtervoegsel beginnend met -s Het morfeem treedt
alleen op in afleidingen:
a

bij de 2e ps ev ott van werkwoorden met stam op klinker of halfvocaal. Veel van
deze werkwoorden zijn er met -j- voor intervocalische -d-. Toch bewijzen met
name de werkwoorden met stam op -w dat de -t- niet als restant van de oude -d is
Hier een aantal vormen Het gaat om de (vetgedrukte) <¿>í=^vormen waarin de -tvoorkomt voor de persoonsuitgang -s
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bfjje
'baden'
ich
doe=
hae=
vee=r
gee=r
zie=>

bfj
bfjts
bfjtj
bfjje
bfjtj
bfjje

nufje
'nodigen'

strvrje
morsen

wfjje
waaien

nufj
nufts
nuftj
nuf je
nuftj
nuf je

strui'j
strurjts
strui'jtj
strurje
strui'jtj
strurje

wfj
werjt¡
Wfjtj
wfjje
wfjtj
wfjje

bof we
'bouwen'

how we
'slaan'

khfwwe
'stelen'

boerw
bofwts
bofwtj
bof we
bofwtj
bof we

hou'w
hui'jts
hurjtj
howwe
howwtj
howwe

kltrw
khrwts
kùrwtj
kUfwwe
kLpwtj
kUrwwe

b. bij partitieve genitieven (die afgeleid zijn van bn's). Deze gaan vaak samen met
het onbepaalde voornaamwoord get 'iets'. Begeleid door ethische datieven' komen ze wel eens voor, bijvoorbeeld na het zinsbegin Det is mich... 'Dat is (me)...'
gel nuwts
'iets nieuws'
van: nutrj
nieuw
get blifts
'iets blijs'
van: blif
'blij'
get sjofts
'iets afschrikwekkcnds' van: sjoe=
'schuw, bang'
get blcrwts
'iets blauws'
van: bLcw
'blauw'
get lui'ts
'iets luis (iets dat lui is)' van: lui=
'lui'
get rofts
'iets ruws'
van: roe=
Ter vergelijking enkele gevallen zonder -fi
get gaf h
'iets geels'
van: gacl
'geel'
getsjerfi
'iets scheefs'
van: sjei=f
'scheeP
'slecht'
get slecht
'iets slechts'
van: sleeh
Dergelijke gevallen zijn, behalve het gesubstantiveetde woord nuwts 'nieuws' niet
frequent. Het morfologische principe gaat verloren, maar nuwts1 blijft als relict
bestaan. Het woord heeft in deze vorm (dus met -t-) een grote verbreiding binnen
Limburg,
с bij overtreffende trappen van bn's op klinker of halfvocaal:
't nuwtste 'het nieuwste' naast: nuwj, nwje, vernwje, nuwjboe=w;
't bliftste 'het blijste'
naast: blifj, blif je, verblifje, blifjhei=d;
't vriftste 'het vrijste'
naast: vrie=j, vrifje, bevrifje, vrifhei^d,
'tluirtste 'het luiste'
naast: lui=, lui'je, lu'fjighei=a\
't troftste 'het trouwste' naast: trofw, trof we, vertrofwe;
'tg/rwtste 'het gauwste' naast: gtrw, ga'wwighei=d\
't Lrwtste 'het lauwste' naast: la*w, hfwwe.
Het Nederlands ondersteunt hier ook niet.

'doe bös mich get bliets")\) bent me wat blijs/ jij bent er een die op een speciale manier blij
is.
De verbreiding van deze hiaatdclgende -t- in het woord voor 'nieuws' is groot. Maastrichts
'nuits 'wijst erop dat ze 50 km zuidelijker ook nog voorkomt. In de woordenboeken van
het Tegels en het Vcnlo's komt dit woord niet voor... Het verschijnsel vraagt om taalgeografisch onderzoek.
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d. bij vrouwelijke zn's van bn's op klinker of h al (Vocaal met achtervoegsel -ster.
vriftster
'vrijster'
van: urie"
'vrij'
troWwtster
'trouwstcr' van: trou'uf1 'trouw'
nfjtster
'naaister'
van: ne*j
'naai'
e. in andere morfologische gevallen met eerste morfeem eindigend op -w of-j en
achtervoegsel beginnend met s-, bv. -sjap '-schap', -sig '-achtig'. Blie'tsjap 'blijschap' is er een, alhoewel de -t-er mogelijk parallel is aan die uit het Nederlands in
'blijdschap'. Büiö'tsig 'blauwachtig' is er zeker een. Het komt zelden meer voor.
Het is via bbrwtsig (met -t- !) tot bLrwsiggeworden. Ook ¿¿fö'ftf/r'blauwselen,
met blauwsel behandelen' is zo'n geval. Wellicht werkt hier analogie naar rurtsele
'roodselen'. Daartegen spreekt, dat men ook kan gar hele 'geelselen met geelsel
behandelen'. Bläö'tsel 'blauwsel4 is ook een geval van -/- als hiaatdelger.
3. Hiaatdelger 3: de [n] tussen voorafgaande klinker en volgende klinker of/h/
Een hiaatdelgende [n] treedt op tussen twee woorden of twee morfemen van een
woord
a. als de eerste eenheid eindigt op een lettergreep met onbeklemtoonde /э/ en het
tweede deel begint met klinker of Ih/:
- tönen ài gezag en gezwe&ge [tAS3nósx3zAYenv3zwe=lf3] 'onder ons gezegd en gezwegen';
- va=n veu=ren atvfatrn [ Ап о=гэпа= а'п] 'van voor af aan';
- tösseni=n [tAssnI=n] 'tussenin'
- tae^ngeneu-ver [tê=n_ane=v3r] 'tegenover'.
Dit verschijnsel komt in het Nederlands ook voor, misschien wel in dezelfde
mate als in het Montrons. Ook in het Nederlands lijkt het op zijn retour te zijn.'
b. binnen een woordgroep met mannelijke regens
1. bij het gemarkeerde lidwoord van bepaaldheid na dae**,
2. bij alle andere woorden voorafgaand aan de mannelijke regens na onbeklemtoonde /э/ als het volgende woord (dat hoeft niet de regens te zijn!) begint met
of klinker, of h-, of d-, oft-, of r- (bij de oudste generatie soms nog), of (in de
generatie voor onze oudste hoogstwaarschijnlijk ook nog) voor -1:

'

Een werkwoordsstam! Het bijbehorende bn is troe*w 'trouw'. Ook nrjtster 'naaister' is
een deverbatief.
4
Het is de benaming voor het blauwe spul dat gebruikt werd om witte was een blauwe
schijn te geven: daardoor leek het wasgoed witter! Het woord is een afleiding van een
ablautgeval van bltfw + t * sei
• In het Breda's is er geen 'onderliggende n' nodig. Men spreekt er van "ne piama'; in de
sandhi kan er een -n achter komen: 'Trekt oepiamen лея "Trek je pyjama aan.'
In het Montforts lijkt de -n alleen maar op te kunnen treden (net als in het Nederlands)
als er een onderliggende -n is.
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duetti & jen hoo'd
dae-n du'nnen tesseplak
innen hoeifgen rok
dae=n luchter

'die oude hoed'
'die dunne zakdoek'
'een hoge rug'
'degene die bijlicht'

(voor klinker en h-)
(voor d- en t-)
(voor h- en r-)
(voor 1-: bij informane 11).

Het Nederlands steunt deze -n helemaal niet: ze staat onder zware druk. Zie daarvoor III.6, p. 64-72.
4. De eindploffer na nasaal of/I/ in grondmorfemen en morfologische gevallen
In het Montforts komt het vaak voor dat de homorgane eindploffer na liquida of
nasaal in het grondmorfecm niet aanwezig is in morfologische gevallen. Daarvan
komen een aantal te onderscheiden gevallen voor:
a. [i\k] alterneert met [nj;
voorbeeld: la=>nknaast la*ng'\ang in lengte (niet in tijd)'
b. [mp] alterneert met [m];
voorbeeld: kró=mp naast кгочп 'krom';
с (ptl alterneert met [ji];
voorbeeld: ha=ndjnaast he*nj''hand' naast 'handen';
d. [Ц] alterneert met ГД]
voorbeeld: ve=ltj naast vrijer 'veld' naast 'velden'.
Omdat deze gevallen ook in buiging en meervoudsvorming optreden, worden ze
vaak gezien als typische buigings- of meervoudsvormingskenmerken. D a t zijn ze
niet: ze treden op meerdere plaatsen op. Deze gevallen worden hier achtereenvolgens
behandeld.
a. [t[k] alterneert met fqj la=nk naast Lrng 'lang in lengte(niet in tijd) '
Dat [ijk] alterneert met [η] vindt plaats:
1. bij de mannelijk, vrouwelijk en onzijdig geregeerde vormen van Lv=nk 'lang':
oz: e la=nk ki=ndj 'een lang kind' met ploffer
ma: he Lrnge paol 'een lange paal'
vr: 'n hrng toww 'een lang touw'
mv: Itrng aa=fitrnj 'lange afstanden' alle drie zonder ploffer.
Voor gezwa=nk 'lenig' of kra=nk 'ziek' geldt dit niet:
'ne gezwa=nke spe^Ur 'een lenige speler'
'ngezwa=>nke vroww 'een lenige vrouw'
gezwa~nke luwj
'lenige mensen'
2. bij de meervoudsvorm van
ra=nk > re*ng 'rand > randen'.
stra=nk > strrng 'stevige jongeman > st. jongemannen'
dï=nk > danger 'ding > dingen'
ri=nk > ri*ng 'ring > ringen'
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Het voorkomen van deze alternarme is historisch bepaald 6 In nieuwere vormen is
ze afwezig: te=nk - te=nks'iank - tanks'.
b. [tnp] alterneert met fmj, kro=>mp naast kró*m
O o k de homorgane occlusief /p/ na Imi gaat in enkele gevallen verloren:
ka=mp > kent
'kam > kammen'
hafmp > hae=mdje 'hemd, hemden'
Het laatste meervoud moet overigens beschouwd worden als een geval van terugkeer
van oorspronkelijke -t (die in het mv. stemhebbend ¡s!) die in het enkelvoud alleen
nog ¡n de vorm van een ploffer die dezelfde articulatieplaats heeft als de voorafgaande
klank aanwezig is.
O o k ¡n het verkleinwoord van ka=mp ¡s de plofFer weg· krmke 'kammetje'.
BIJ kro=mp verdwijnt de [p] in de verbuiging van mannelijke, vrouwelijke en
meervoudige zn's (net als bij -nk alternerend met -Hg):
07
ma.
vr
mv

e krâ=mp stekske
'cen krom stokje' met ploffer;
'ne кгб'тте na~gel 'een kromme spijker'
'n kró"m litter
'een kromme letter'
kro"m gedachte
'kromme gedachten'

alle drie zonder ploffer.
Dat dit verschijnsel histonsch gefundeerd is, blijkt uit vergelijking met het thans
bijna verdwenen woord (hmp 'onpaar, oneven (terwijl 'even' de norm is) alleenstaand, bij niemand of niets horend':
ma. 'fien ó^mpe
vr: 'n ó=mpe
oz: 'n ó=*mp
mv.
6=mpe

kroTmme miens
króTm
vrotrw
kro=mp ki=ndj
kro'm
luwj

In het paradigma van ó=mp blijft de /p/ behouden, bij krfamp is de /p/ alleen
aanwezig bij onzijdige regens.
c. [pi] alterneert met [p], ha=ndj naast hrnj 'hand' naast 'handen '
D a t [Pt,] alterneert met [p] komt voot
1. in meervoudsvormen van woorden met (meestal) korte sleeptonige klinker gevolgd door -n + (evt. gemouilleerde) -t:
baarntj > bafnj
'beemd > beemden'
ba=ntj
> bfnj
'band
> banden'
ba=ntj
> be*nj
'band
> banden'
De alternantie sleeptoon - stoottoon is hierbij van groot belang Dat geldt ook voor de
andere gevallen in deze paragraaf Zie Frings 1916 38-43
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3.

> branden'
'brand
bra=ntj > brcnj
T
> gronden
'grond
groent] > gru nj
'hand
> handen'
> hcnj
ha^ntj
'hond
> honden'
> há*n}{> huu'nfi
hfant]
> kanten'
'kanc
ka=ntj
> krn)
> kinderen'
> krnjer
'kind
ki=ntj
> landen'
> Ifnjer
'land
la=nt]
> monden'
'mond
m6=nt] > muirnj
> pa*njer
'pand
> panden'
pa=ntj
> pá'njer
'pond
> ponden'
pó=ntj
ra=ntj
> renj
'rand
> randen'
rt=ntj
> rfnjer
'rund
> runderen'
ta=ntj
> tenj
'tand
> tanden'
> ve'ljer
> velden'
ve=lt)
'veld
'wand
> wanden'
wa-ntj
> wen]
wi~ntj
> wrnj
'wind
> winden'
De -d blijft overigens in de verkleinwoorden aanwezig:
batrntj - bacntje
'beemd - beemdje'
ba=ntj - brntje
'band
- bandje'
la=nt) - lentje
'land
- landje'
in de mannelijke, vrouwelijke en meervoudige buigingen van bn's op -nt/.
bli^ntj > 'ne bilame mifns
'blind' > een blinde man'
Vi blrnj moe=r
een blinde muur'
blinde kaarten'
blvnj kaa=rte
blfantj > 'ne blo*nje jo'ng
'blond' > een blonde jongen'
'n bUTnj vroww
een blonde vrouw'
blonde pijpelokken'
bloTnj pte=pelokke
ró=nt] > 'ne roTnje stei-n
'rond' > een ronde steen'
'n roTnj vo*rm
een ronde vorm'
ro*nj bwze
ronde buizen'
in de vergrotende en overtreffende trai ) van dezelfde bn's die hierboven bij 2 in
her geding zijn:
bh=nt]
- blfnjer
blfnpte
bló=nt)
- bláwnjer
blóTnjste
gezó=ntj
-gezó'njer
gezà'njile
ro=ntj
- rà'njir
ràTnjste
De alter nan tie ontbreekt bij de trappen van vergelijking van morfologische gevalbcki'ntj
- beki'ndjer - bekmtjste
in een aantal samenstellingen van het type zn + zn:
há'nprrn
'honde-ren'
ha'njsvoo^r 'hondevocr'
hó'njskloetrte 'hondekloten'
rfn)svlei=s
'rundvlees'
ki'n]sdei=l
'kindsdeel'
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d. [Ц] alterneert met fJJ. ve=ltj naast vrijer 'vela' naast 'velden '
7

Dat [Ш alterneert met [JJ komt voor :
1. in meervoudsvorming:
vr=ld] - vfljer 'veld'
¡jf=ldj -sjrljer 'schild';
2. in de mannelijke, vrouwelijke en meervoudige buigingen van bn's op [|j]
07: e wi=U¡ ve=rke 'een wild varken' (met ploffer);
ma: ne шгі/е stie'r 'een wilde stier'
vr: и wi'lj koe'
'een wilde koe'
mv: wrlj kuwj
'wilde koeien'(alle drie zonder ploffer);
3. in de vergrotende en overtreffende trap van dezelfde bn's die hierboven bij 2 in
het geding zijn:
wfldj - wfljer - wrljste
'wild - wilder - wildste'
4. in twee andere morfologische gevallen:
gedd'ljtg 'geduldig' naast gedà=ldj, zelfs werkt dit in sjo*ljtg(een leenvertaling uit
de standaardtaal voor sjou=t) 'schuldig', met eventuele voorvoegsels ó=n- en ver-.
5. De werking van het lettergrepenbcginsel van Dols
Het zogenaamde lettergrepenbeginsel van Dols betreft een afwisseling van stoottoon
in het grondmorfeem en sleeptoon in morfologische gevallen daarvan. Als type kan
gelden:
baarn > ba=ne 'baan > banen" (Dols' eerste voorbecldl)
Dols (1953:27) definieert het 'lettergrepen-beginsel' als volgt: 'Hieronder is te verstaan de analogische uitbreiding van de tegenstelling tussen eenlettergrepigheidplus-stoottoon en tweelettergrepigheid-plus-sleeptoon in morfologische paren.' Hij
noemt het een beginsel '... dat eerst pas begint zich op te dringen.' Het houdt in dat
de klankwettige verschijningsvorm van eenlettergrepigheid + stoottoon en tweelettcrgrepigheid + sleeptoon in morfologische paren uitgebreid wordt naar niet-klankwettige paren.
Als klankwettige* paren met eenlettergrepigheid + stoottoon en tweelettergrepigheid
+ sleeptoon geeft hij (de voorbeelden zijn Montrons):
1. enkelvoudsvormen tegenover meervoudsvormen van zn's
De woorden zijn van huis uit sleeptonig, maar in de enkelvoudsvormen is de
sleeptoon '... vervangen door (geconditioneerde) stoottoon, in verband met de
conditie: apocope van ene uitgangsvocaal na stemhebbende consonant of vocaal.

7

'

Deze foneemcombinatie is niet erg frequent. Er zijn dus weinig voorbeelden.
Daarmee bedoelt Dols dat de fonemen uit zo'n paar historisch gezien dezelfde ontwikkeling hebben
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Bij de meervoudsvormen was zo'n conditie niet aanwezig, weshalve «die d e sleeptoon hebben behouden.' (28). Voorbeelden:
batfn ba^nt
'baan banen''
proemproe=me 'pruim pruimen'
sjuwr sju=re
'schuur schuren'
lauri kao=le
'steenkool steenkolen'
nairfnae=vt
'neef neven'
sjicfsjicve
'schijf schijven'
vaars va=ze
'vaas vazen'
ouTch ou=ge
'oog ogen'
2. Ie, 2e, 3e ps ev en 2e ps mv ott tegenover Ie en 3e ps mv ott. V o o r b e e l d e n
(telkens de vorm van de Ie ps. ev en de Ie ps mv ott):
gacfgae=ve
'geef geven'
klatrch kla=ge 'klaag klagen'
lafs ¿κ=ζ<"
'lees lezen'
graarfgra^ve
'graaf graven'
glurfglufve
'geloof geloven'
sjad'm sja^me 'schaam schamen'
mern mei-ne
'meen menen'
wirs wie*?zr
'wijs wijVen'
Dols wijst er slechts terloops (31-33) op dat een van de voorwaarden v o o r uitbrei
ding van deze doubletten (zo noemt hij het resultaat van de werking v a n z i j n begin
sel) de stemhebbendheid van de eindconsonant in de morfologische v o r m is.
Hier is het niet van belang om uit te maken of de gevallen van t e g e n s t e l l i n g tussen
eenlettergrepigheid + stoottoon en rweelettergrepigheid -f sleeptoon i n morfologi
sche paren Idankwetttig zijn of'veroverd' in Dols' terminologie (31). A l s d i e tegen
stelling optreedt, wordt die hier benoemd met 'Dols' beginsel' of s i m p e l - w e g 'Dols':
Willy Dols is tot nu toe de enige die studie heeft gemaakt van deze t e g e n s t e l l i n g .
Wel dient hier een inventaris gegeven te worden van de categorieën w a a r i n Dols'
beginsel werkt. Hierboven zijn al twee categorieën genoemd: e n k e l v o u d - tegenover
meervoudvormen, en de vormen van sommige werkwoorden in de ott d i e eenlettergrepig zijn tegenover die welke tweelettergrepig zijn. Andere categorieën z i j n :
3. de stellende en de vergrotende trap bij bn's
Ook in de trappen van vergelijking is Dols' beginsel te constateren. H i e r volgen
voorbeelden, waarbij voor de volledigheid van de morfologie o o k d e overtreffende trap gegeven wordt. Voorbeelden:

In een aantal gevallen heeft dit een interessante oppositie tussen m e e r v o u d van het zn
enerzijds en infinitief plus Ie en 3e ps. mv. ott anderzijds tot gevolg. Deze z i j n dan eikaars
opponent mbt. silbetoon:
mv. zn: proe=me
inf. + ott-vormen: prorme,
vierge
vlrge,
ra=me
rannte 'schatten'.
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4.

mooi'10
- sjoo=nder
- sjoo=nste
sjotten
ho~ger
hoo^chs
hoog'
hoeWcb
- größter > grotter - groábate > grofste groot'
groeift
- legger
- ¡reichste
laag'
iiir'ch
- ro"jer
- roo=tste
rood'
roetft
- no^jer
- noo^tste
node, met tegenzin'
noeti"]
- e=der
- ie*s
eer' (mer r-schwund)
¿¿*-r
afzonderlijke gevallen uit de morfologie
H e t doublet zotcf - zo=väörl 'zo - zoveel' is wellicht ook te verklaren als werking
v a n Dols' beginsel."

U i t d e z e opsomming blijkt dat de werking van Dols' beginsel niet tot het domein
v a n e e n morfologische bewerking (bijvoorbeeld de meervoudsvorming) gerekend
m o e t -worden. Het is een verschijnsel dat onder meer de meervoudsvorming of de
v o r m i n g van de trappen van vergelijking kan begeleiden.
6.

D e verholen -t die terugkomt

""·

W o o r d e n die eindigden op stemloze eindgroep (-pt, -kt, -ft, -st, -cht) hebben -tv e r l i e s ondergaan:
*kruupt
*maa=kt
m
sjrifi
'ùzst
m
gicht

> kruup
> maa^k
> ijrtf
> las
> gich

'kruipt'
'maakt'
'schrift'
'last'
'jicht'

H e t verlies van deze -t moet tamelijk recent gebeurd zijn, althans zeker in Roerm o n d . Simons (1889:38-39) merkt op: 'De sluitletter f valt weg in de verbinding st;
o o k . i n 't Maastrichtsch.' Hij geeft een aantal voorbeelden: 'Bòrs, wòrs, kdrs, gas, vas',
' b o r s r , worst, korst, gast vast' Ook geeft hij werkwoordsvormen: 'Mich tóch (docht),
ich zdch, brach (zocht, bracht) nach (nacht), wach (wacht)' Zijn voornaamste opmerk i n g i s : 'Zelfs zegt men even goed: h'ikump, sprik, löp (hij komt, spreekt, loopt) als
kumpt
enz.' Simons geeft de eind-t in werkwoordsvormen telkens erg nauwkeurig
w e e r , behalve op blz. 52, waar hij vermeldt: '... zeuke (zoeken) zdch, gezdch(t}, ...
( d u n k e n ) tunke tóch getdch(t}, ... (krengen) bringe, brach, gebrach(t}, ... (denken)
dinke;
dach, gedach(t).' De ovt-vorm heeft telkens geen -t, het vd een facultatieve. In

'n

"
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I n d e vergrotende en overtreffende trap, alsook in andere morfologische gevallen zonder
s t o o t t o o n ontbrak ooit in een taalhistorische periode de 'dwang' om de lange klinker tot
d i f t o n g te maken. In die periode uit de geschiedenis van het Montforts werden stoottonige
* σο, *ee, *uu tot oea, ië, не. Vandaar de schijnbare onregelmatigheid in klinkers in deze
drietallen. Dergelijke Onregelmatigheden' bewijzen dat stoottoon en diftongcring hier
secundair zijn.
O o k hier weer zonder factor die leidde tot diftongcring van de lange klinker.

BijUge 5

de werken van Seipgens, een tijdgenoot van Simons die rond 1870 een aantal teksten
in het Roermonds gepubliceerd heeft, wordt de -t in de regel uitgeschreven, evenals
i n N N 1889.
Ook in het Montforts is deze -t nog niet helemaal weg12: ze komt op sommige
plaatsen in het morfologische systeem weer tevoorschijn.
1. in meervoudsvormen. Voorbeelden:
bi&s biii'ster 'beest beesten'
gei=*sgeilste 'geest geesten'
gtsjefgesjefier 'handelsonderneming handelsondernemingen'
knech knechtet 'knecht knechten'
¡joefsjoefie
'schoft schoften (schofterig iemand)'
sjrifsjrifier
'schrift schriften'
sjuch sjuchte 'schoft schoften (van dieren)'
2. in verkleinwoorden van zn's
In de verkleinwoorden van een aantal zn's komt de -t terug. Dat is eraan te
merken dat de optredende verkleiningsuitgang niet 'hoort' bij het woordeinde
zonder -t. Bij het woordeinde op -t hoort de verkleiningsuitgang /ja/. Fonetisch
wordt de -t daardoor gemouilleerd. Deze uitgang komt terug bij sommige gevallen met t-verlies. Voorbeelden:
fleske
'fles';
kas
kesje
'kast,
vgi.fles
hacmp
hafmtje 'hemd', vgl. stó=mp stwmpke 'stomp';
kifske
'kaas';
bié*s
buisje
'beest',
vgl. kit·!
vUchske 'vlag*
zich
ziehty
'zicht'
vgl. vlach
ie^ske
'ijsje'
lie=s
Heksje
'lijst'
vgl. ie=s
Maar lang niet alle zn's met verloren -t hebben verkleinwoorden die wijzen op tverlies. Voorbeelden:
nich
nicbske
'nicht'
gezich
gezichske 'gezicht'
geiuich gewichike 'gewichtsteen'.
Klaarblijkelijk is er toch analogiewerking naar de t-loze woorden.13
3. in afleidingen bij achtervoegsels die beginnen met klinker. Voorbeelden:
sjriftelik 'schriftelijk'; eu~verzichtelik 'overzichtelijk'.
Deze voorbeelden kunnen ontleend zijn uit het Nederlands. De uitdrukking voor
'schriftelijk' was tot voor ± 30 jaar: oppepit=r.

Er zijn ons twee (overleden) Montfortenaren bekend, heide geboren rond 1890, die de
eind-t in eindpositie uitspraken. 'Men' vond dat aanstellerig. Een van de twee was informant voor de RND-opnamc door Blancquaert, waarschijnlijk in 1947. In die opname
wordt de eind-t meerdere malen gespeld.
Er komt hypercorrectie voor: informant 06 (materiaal P.J. Meertens-Instituut) vertelt dat
zijn vader bij een ontginning als een werkpaard in 't klein afgtje"\n de kleine eg' heeft
gelopen.
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7. Altcrnantïe van ei en e
De tweeklank ei alterneert in morfologische gevallen met è. Dat wil zeggen dat het
grondwoord et heeft en sommige morfologische gevallen è. Het woordpaar klef η klè=nder is daar een voorbeeld van. Deze alternantie is te constateren
I. buiten de morfologie in de lidwoorden van onbepaaldheid
De lidwoorden van onbepaaldheid zijn gereduceerd van
-[Еі=пэ] tot [Е=пэ] tot [э=пэ] voor het mannelijk,
-[Ei=n] tot [E=n] tot [э=п] voor het vrouwelijk, en
14
-[Ei=]
tot [F]
tot [э] voor het onzijdig.
Alle negen vormen komen nog in het materiaal voor. Het zg lidwoord van
ontkenning heeft ook gereduceerde vormen: ginne, gin, gih.
2 bij de trappen van vergelijking. Voorbeelden:
klef η kinder klimmte 'klein';fif~nfender ftanite 'fijn'
3. bij morfologische gevallen in werkwoordsvervoeging
Deze alternantie komt alleen voor bij werkwoorden die een stam hebben die
stemhebbend eindigt. Dus niet bij bv. reiche. Voorbeelden: 'menen, (zich) kle
den', 'reiken'
mei=ne
klere (zich) vgl. rci=ke
ott

mem
klef
rei^k
mi'ns
klits
refks
mt'nt)
klètj
rei~k
mei=ne
klere
retake
me'ntj
klitj
ret~k
mev=ne
klere
ret=ke
ovt
mandje
kladje
rei=kdje
mandjes
kladjes
ret=kdje
mè'ndje etc kladje etc.
refkdje etc.
vd
gemand)
geklldj
gerti=k
Ook hiervan afgeleide woorden hebben de -ei- of -e- zoals die in het vd vermeld
staan·
'n gooTd geme'ndje wi"m 'een goed bedoelde wens'
'negoo'dgekli'dje mie'ns 'een goed geklede man', vgl:
't aa=ngerei=k ae=te
'het aangereikte eten'
4. in afgeleide zn's
In het woord geme'ndje 'gemeente' is de -ei- ook tot -è- geworden.
5. in verkleinwoorden met (evt. vroeger) stemhebbend woordeinde in het ev. Voorbeelden:
be'nke 'beentje', stinke 'steentje, kletje 'jurkje' (tegenover: geitje 'geitje', werke 'weitje').

waarbij de vraag naar de sleeptonigheid onbeantwoord blijft.
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6. ¡π een aantal andere morfologische gevallen
De reductie van «tot ¿komt ook in een aantal aparte morfologische gevallen nog
voor: rns 'eens' (naast [E=ns], [э=ю] en [a^ns])" en è=nsigs(te) 'enigst' Voor
klern kinder kleinste geldt ook dat er een maat lengteverschil is tussen de
tweeklank en de korte klinker.
8. Alternantie -oo- en ó
Een allemande die lijkt op die tussen -«'-en -Ì- is de alternarme van -oo- en -o- in de
trappen van vergelijking van groetrt groetft grótter grótste 'groot'. De [O] heeft
hetzelfde timbre als de [o] en is daar alleen in lengte van onderscheiden. In andere
reeksen dan die van groea*t komt deze klinkeralternantie niet voor.
9. Alternantie bij oneigenlijke diftongen en monoftongen
Dols' beginsel (zie hierboven par. 5) is er een dat van oorsprong werkt op plaatsen
waar de afwezigheid van een stoottoonconditie behoud van sleeptoon heeft veroorzaakt. In een aantal gevallen, voornamelijk bij de trappen van vergelijking van bn's, is
er tengevolge van het afwezig blijven nog een klinkeralternantie ontstaan:
ir
oea*

иг

naast
naast
naast

ee=>
00=

eu°.

Stoottoon gaat in veel gevallen gepaard met de oneigenlijke diftongen tir oetp en иг.
Als er geen conditie was die tot stoottoon leidde in een woordvorm, bleef niet alleen
de sleeptoon maar ook de oorspronkelijke kwaliteit van de klinker gehandhaafd.
Voorbeelden:
drurg
hoetfg
li'rg
loetrs
sjoearn

drewger
ho=ger
lt=ger
lo=zer
sjoo=nder

drewgste
hoo=gste
lee=gste
loo=ste
sjoo=nstt

'droog droger droogste'
'hoog hoger hoogste'
'laag lager laagste'
'slim slimmer slimste'
'mooi mooier mooiste'

Hieronder moet ook worden gerekend:
groetrt

gratter

grotste

'groot groter grootste'

Wellicht bevat de nu volgende trits ook zo'n geval, het middelste woord:
irr

"

e=dcr

irne

'eer eerder eerste'

waarbij de sleeptonige gevallen voor het modale partikel en de stoottonige woorden voor
het 'tclpartikcl' ('een keer') gebruikt worden.
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In /¿ri« 'eerste' is г-uitvaJ te constateren; waarschijnlijk is die r-uitval ook bij e=der.
Het meest onregelmatig in dit drietal zou dan ürste zijn, dat naar analogie van de
andere drie gevallen Vr=jfr had moeten zijn.
mruwg

meu=ger

mewgste

'moe' levert twee problemen:

1. de klinker van mewg\% geen oneigenlijke diftong;
2. de overtreffende trap heeft niet dezelfde silbetoon als de vergrotende trap.
Het verschijnsel is niet beperkt tot alleen maar bn's: het paarzo«ren zo=väörl'zd en
'zoveel' is ook een voorbeeld van werking van Dols' beginsel met verschil in klinkerkwaliteit.
lO.SIeeptoon en stoottoon in morfologische gevallen
Sleeptoon en stoottoon zijn verschijnselen die historisch bepaald zijn: de verdeling
ervan over de woorden is voorspelbaar vanuit oergermaanse vormen.16 Het is niet
eenvoudig om vanuit hedendaags standpunt aan te geven hoe sleeptoon en stoottoon
in het Montforts voorkomen. Toch zijn er een aantal regels te geven, uitgaande van
het principe dat de sleeptoon de oorspronkelijke silbetoon van dit en alle tegenwoordige Limburgse dialecten is.
Dit is geen uitputtende behandeling: die zou veel en veel complexer moeten zijn.
Hier worden alleen de gevallen aan de orde gesteld die met name voor de meervoudsvorming van zn's, de buiging van bn's en de werkwoordsvervoeging van belang zijn.
De volgende plaatsen waar verbuiging / vervoeging optreedt, zijn in beschouwing
genomen:
a.
b.
с
d.
e.

werkwoordsvormen: persoonsvormen ott en ovt, vd;
zn-vormen: meervoud, verkleinwoord;
trappen van vergelijking bn's;
rectievormen bn's;
woordvormingsgevallen, met name samenstellingen.

De volgende regels blijken te werken:
1. sleeptoon in een basisfoneem blijft aanwezig, als er een stemloos morfeemeinde is
in het grondmorfeem dat ook stemloos blijft in de morfologische bewerking.
Voorbeelden:
a. werkwoordsvormen: persoonsvormen ott en ovt, vd;
ra&=k ra=ke raa*kdje geraa^k gertwkJje 'raak raken raakte geraakt geraakte';
b. zn-vormen: meervoud, verkleinwoord;
gfi^t grigie geintje 'geit geiten geitje';
c. trappen van vergelijking bn's
hei"t hei=t€T hei=tstt 'heet heter heetste';
'* Zie vooral Frings 1916 en Welter 1933
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d. rectievormen bn's
't wa=ter is hei=>t'
'het water is heet'
htt=t wa=>tcr
'heet water'
'ne hei=te zo-mer
'cen hete 70 mer'
'я hei=te tas
'een heet kopje'
hei=testern
'hete stenen';
e. woordvormingsgevallen, met name s a m e n s t e l l i n g e n
raa**kpu=ntj, get=temh*lk 'raakpunt, gcitemelk'.
2. sleeptoon in grondmorfeem wordt s t o o t t o o n als de stemloze eindmedeklinker
van het grondmorfeem verzacht wordt o f verdwijnt in het morfologische geval,
a. werkwoordsvormen met deze karakteristiek k o m e n niet voor;
b. zn-vormen: meervoud, verkleinwoord;
bwndje
'bond bonden bondje'
bó=ndj
bu'nj
Ifndje
'land landen landje'
la=ndj
le'njer
ke'ntje
'kant kanten kantje'
ka=ntj
kfnj
brfndje
'brand branden brandje
bra=ndj bre'nj
с trappen van vergelijking bn's;
aa~d
'oud'
airtste
trjer
dou=f
'dooP
dowfite
dou'ver
griefs
'g"js'
grie'ste
griezer
kaa=d
'koud'
kaa'tste
karjer
tegenover
naa=t
naa=>tste 'nat'
sjer=f
sjei'fite
'schecF
sjei'ver
wie=s
wie'ste
'wijs*
wte'zer
d. rectievormen bn's;
det di"nk is sjei**f 'dat ding is scheef
dtt sjet*fdt~nk
'dat scheve ding'
dae sjefve kas
'die scheve kast'
die' sjei'fku
'die scheve kist'
woordvormingsgevallen, mn. s a m e n s t e l l i n g e n .
bó=ntjsverga=deri'ng, l&=ntjhoe=s
'bondsvergadering,
landhuis'
grondwoorden met korte klinker en s t e m l o z e auslaut krijgen stoottoon als er een
achtervoegsel volgt dat stemhebbend b e g i n t . In de ovt van zwakke, regelmatige
werkwoorden komt dit in alle gevallen v o o r ; in de andere vier gevallen komt dit
verschijnsel niet voor:
hofho'fdje
'til tilde'
knip knfpdje 'knip knipte'
lach Lrchdje 'lach lachte'
pakpa'kdje
'pak pakte'
pakpo'kdje
'pak pakte'
pits pftsdje
'knijp kneep'
vis vrsdje
'vis viste'
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4. grondwoorden met s t o o t t o o n voor stemloze medeklinker die stemloos blijft in
morfologische gevallen h o u d t stoottoon.
poea"t - puft - puftje
'poot - poten pootje'
kloea-t - kloetvte - kloea'dje - gekloetrtj
'fop - foppen - fopte(n) - gefopt'
grufts - gruftser - gruftste
'ingebeeld - ingebeelder - meest ingebeeld'
a. werkwoordsvormen: persoonsvormen ott en ovt, vd;
kheart kloeerdje geklaetftj
b. zn-vormen: m e e r v o u d , verkleinwoord;
роеачpue*tpuftje
'poot poten pootje'
T
koo k '
kewk kewkske 'koek koeken koekje'
c. trappen van vergelijking b n ' s ;
bhetrt Ыоеачег bloeO'tste 'bloot bloter blootste'
grufts gruftser gruftste
'trots trotser trotste'
d. rectievormen bn's;
det ki=ntj is grue* ts
'dat kind is trots'
e gructs ii=ntj
'een trots kind'
'ne gructse mifns
'een trotse man'
'n gruftse vrou*w
'een trotse vrouw'
grufile luwj
'trotse mensen'
e. woordvormingsgevallen, m n . samenstellingen.
poeartstök, kloea'tgewae^r
'pootstuk, fopgeweer'
5. Dols' beginsel (zie par. 5 hierboven) werkt in vier categorieën die hierboven
onder punt 8 g e n o e m d zijn. D a t houdt in dat er woordparen zijn waarbij de
eenlettergrepige vorm s t o o t t o o n heeft en de meerlettergrepige sleeptoon.
11. D e -n na ei/ij in bijvoeglijke w o o r d e n bij onzijdige regens
De -n in bijvoeglijke w o o r d e n bij onzijdige regens is na -«'of -ijverdwenen. Dat is te
constateren:
a. bij de vormen van het lidwoord

van onbepaaldheid

De fonetische vorm van h e t o n z i j d i g e lidwoord van onbepaaldheid is bij de ouderen
soms nog [E], bij de m i d d e l s t e n e n jongsten [э]. Alleen bij volgende klinker of h- is
dat bij de ouderen s o m s n o g [ E n ] , bij de middelsten en jongsten [эп]. De vormen
[E] en [э] moeten a f s t a m m e n v a n ei=n waarbij ei is geworden tot è (zie par. 7
hierboven) en waar de -n is uitgevallen.
b. bij een aantal bijvoeglijke

woorden

op -einl-ijn in jonger Montforts

Bij een aantal bijvoeglijke w o o r d e n is de slot-η bij onzijdige regens ook verdwenen:
e klei' ki^ndj
epj"· sjee*=p
gei" gedö~ldj
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'een klein kind'
'een fijn schip*
'geen geduld'
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Het woord ¿«= wordt zonder klemtoon totgèh[TtE], weer een geval van « > ¿(zie
par. 7 hierboven). Maar bij een woord als gemeirn blijft de -n: e gemer η ki=ndj 'een
gemeen kind'.
In ouder Echts was de slot-η ook bij predicatief gebruik afwezig: dao* waa=*s 't
fe=j 'daar was het mooi'. In ouder Grevenbichts verdwijnt de -n ook in andere
woorden dan die op -einJ-ijrr.
e sjoa· kó=nzaerr is Grevenbichts voor Montforts: esjoetrn kó=nzdfr'ccn mooi concert'.
Dit laatste voorbeeld geeft aan dat er misschien niet de beperking tot sleeptonige
grondwoorden is die uit de Montforter voorbeelden zou kunnen worden afgeleid.
с

in enkele samenstellingen

Dit verschijnsel zou thuishoren bij de morfonologie van bn's als het niet verder
voorkwam. Maar het komt ook voor in twee samenstellingen:
kle'cki=ndj
'kleinkind'
achterklep'ki=ndj 'achterkleinkind'
Klefki^ndj
komt voor in het materiaal: bij informante 26.
12. 'Vervoegde' voegwoorden
a. inleiding
Er wordt vaker beweerd dat ouder Limburgs vervoegde onderschikkende voegwoorden
heeft. Deze bewering is, althans zeker voor het Montforts, onvolledig. De 'vervoeging'
gaat niet alleen op voor voegwoorden, maar voor alle zinsstukken die aan het begin
van de bijzin (voor het onderwerp) kunnen staan. Een grote handicap bij de beschrij
ving van de verschijnselen is, dat de 'vervoeging', vooral die met gee=>r 'jullie' als
onderwerp, nauwelijks meer voorkomt. Het materiaal ervoor komt uit oude waarne
mingen, gedaan bij de generatie van onze grootouders. Het is wel besproken met
informanten 13, 14 en 21, die het herkenden als a'je ka=U 'oud taalgebruik'.
b. verschijnselen
De woorden of woordgroepen waarmee een bijzin kan openen, vertonen eigenaar
dige verschijnselen: sandhiverschijnselen of buigingen. Ze zijn alleen te constateren
1. in bijzinnen;
2. als het onderwerp van de zin 2e ps mv. is;
3. als het onderwerp van de zin 2e ps ev is en niet de reductievorm se*7 is.

De persoonsuitgang s assimileert aan de ι- van se, zodat de uitgang niet meer te constate
ren is.
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Een bijzin kan openen
1 met onderschikkende voegwoorden
det, of, o=tn, veie*r, vewrdet, ιέ·τ, te^rdet, veu^reliPr, toet, toetdet, terwipl, zoea'Lrng,
si=*ns, sie*r, wie, noe=>, es, wtpmp, à~mdet, zoecfdet, mitdet,
'dat, of, om, voor, voordat, eer, voordat, vooraleer, tot, totdat, terwijl, zolang sinds,
sedert, hoe/70, nu, als, wanneer, omdat, zodat, omdat'
De voorbeelden hiervan worden gegeven bij de behandeling van des te/se en waas
te/se (zie III 10, ρ 82-84)
De samenstellingen worden verderop behandeld als gelijklopend aan het laatste
deel van die samenstelling (dus veu=rdeten zoea'detvertonen dezelfde verschijn
selen als det en worden niet apart aan de orde gesteld);
2. met bijwoordelijke zinsstukken
wie* Lrnger s doe=> ktrls, wip lrnger 't doe=rt
'hoe langer je praat, hoc langer het duurt'
WIP Lrnger tj gee=r kirltj, wir Lrnger 't doe=rt
'hoe langer jullie praten, hoe langer het duurt'
WIP he=ls doe*= owch hurts, det baa=tj meks
'hoe hatd je ook slaat, het baat niets'
WIP he=>l t] gee^r owch howwtj, det baa^tj nteks
'hoe hard jullie ook slaan, het baat niets'

BIJ deze gevallen voegen veel sprekers het onderschikkend voegwoord det in
'vervoegde' vorm in1"·
WIP Lrnger des doe=> ka*L·, WIP Lrnger 't doe=rt
WIP Lrnger detj gee=r kwltj, WIP hrnger 't doe=rt
WIP he**l des doe= ou~ch hurts, det baa-tj meks
WIP he=l detj gee=r ou=ch howwtj, det baa-tj meks
3 met vragende voornaamwoorden en vragende voornaamwoordelijke bijwoorden
wapm s te-η ou=eh vraoTgs, dip zpgke dich meks
'wie je ook vraagt, ze zeggen je niks'
wapmpg'r ou=ch vrao'g, dtp zpgken uch meks
'wie je ook vraagt, ze zeggen je niks'

wo=mitsdoe= ou=ch hurts, doe= raa=>ks meks
'waarmee je ook slaat, je raakt niets'
wo*=mitjg'r owch howwtj, gee=r raa=k meks
'waarmee jullie ook slaan, jullie raken niets'
wo=ewver s te-η ow=ch ka*b, zwie=g mich dao~va=n
'waarover je ook spreekt, zwijg (me) daarover
wo=ewver tj gr owch kwltj, zwieg mich dao=va-=n
'waarover jullie ook spreken, zwijg (me) daarover'

Het laatste foneem van zo'n eerste woord of woordgroep is bepalend voor de vorm
die de 'persoonsuitgang' voor het onderwerp van die bijzin krijgt. Het is precies
'" Van dat invoegen van het onderschikkend voegwoord det gaat de suggestie uit dat det in
een diepere structuur van dergelijke zinnen aanwe7ig is
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dezelfde uitgang die een werkwoordsstam op dezelfde zinsplaats zou krijgen. Die
persoonsuitgangen voor werkwoorden zijn:
a. met dot=> (of reductievorm) als onderwerp
1. bij stam eindigend op klinker / halfvocaal:
a. persoonsuitgang -r,
b. hiaatdelger -f- tussen stam en persoonsuitgang;
2. in alle andere gevallen:
persoonsuitgang op -s.
b. met gee=r (of reductievorm) als onderwerp:
1. bij stam eindigend op -m: uitgang: -p die te beschouwen is als restant van een
vroegere persoonsuitgang -t (die eventueel gemouilleerd kan zijn geweest);
2. bij stam eindigend op ng. uitgang: -¿die te beschouwen is als restant van een
vroegere persoonsuitgang -/(die eventueel gemouilleerd кал zijn geweest);
3. in alle andere gevallen: persoonsuitgang: gemouilleerde -t: /[/. Voorbeelden
(met te als reductievorm van doe*=a\ met gee=r/g'r
* laatste foneem klinker of halfvocaal:
Wie blif s te da*=n bös, wits te nee=t
Wie blif tjg'r da=nzee*ntj, witjgr nee^t
'Hoe blij je dan bent, weet je niet' (lc zin: ev, 2e mv)
Wo= s te bliefs, kuks se me=r
Wo** tj g'r blief, kiek g'r me°r
'Je ziet maar waar je blijft = je zoekt maar zelf uit waar je blijft' (1 : ev, 2: mv)
* laatste foneem: Imi
Wie sto" m s te det aa=ngepak höbs, zaM blie=ke
Wie' sta'm ρ g'r det aa=ngepak hob, za=l blie=ke
'Hoe stom je dat aangepakt hebt, zal blijken (ev en mv).
Wo*>ra=m s te det zae*s
Wo=rém ρ g'r det zag
'Waarom je dat zei' (1: ev. 2: mv)
* laatste foneem: /η/
Zoea'Lrngs te ste'fs, lirje difn berti
ZoetrLrngк g'r stao"ntj, lirjenewr be'fn
'Zolang jullie staan, lijden jullie benen (daaronder)'.
Ten overvloede dient hier nog opgemerkt te worden, dat de meest voorkomende
'vervoegde' begingroepen als 'persoonsuitgang' hebben:
1. een s bij onderwerp van de zin doe=ltehe,
2. I[l bij onderwerp van de zin gee^r.
De slotconclusie kan hier voorlopig zijn: in ouder Montforts wordt de eerste woord
groep van de bijzin voor het onderwerp 'vervoegd'. Omdat er op die plaats meestal
voegwoorden staan, lijkt het alsof alleen de onderschikkende voegwoorden 'ver
voegd' worden.
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с. ontwikkelingen

in de 'vervoeging'

D e allereerste ontwikkeling in die 'vervoeging' moet hebben plaatsgevonden voor de
generatie (van 1885) die wij als sprekers meegemaakt hebben. Ze heeft alleen betrek
king op groepen met 2c ps ev als onderwerp. D i e ontwikkeling moet ingehouden
hebben dat de combinatie woordeinde op -t + 'vervoegings'-s + te werd tot: wegval van
de eind-t, blijft over: 'vervoegings'-s + te. D e woorden (in hun combinaties) die erdoor
veranderden waren:
det s te
> des te 'dat je'
toetste
> toes te 'tot je'
waa=t s te > и/аа=ч te 'wat je'
D i e vormen des te, toes te, waa^s te werden de normale vormen. Er zijn meer ontwik
kelingen:
1. de reductievorm van doe= 'jij' is van te geworden tot se (zie hiervoor IV.3, p. 142144);
2. de hiaatdelger -t- die optreedt tussen twee morfemen waarvan het eerste eindigt
op klinker of halfvocaal en het tweede begint met -s- (zie hiervoor Bijlage 5.2, p.
260): het type ntrjtster'naaister' (uit de ww.-stam ne*j + achtervoegsel -ster waar
tussen de hiaarvuller -t-) blijft meer en meer achterwege;
3. mouillering van eind-t tot [[] vindt minder plaats.
Als complicatie geldt nog steeds wat boven al opgemerkt is: de combinatie met gee=r
komt zelden voor.
Tengevolge van de reductie van te tot se ontstaan de volgende veranderingen bij
bijzinnen met w a l s onderwerp:
1. bij woord(groep op klinker o f halfvocaal:
was: klinker/halfvocaal+t+s+te
wordt: klinker/halfvocaal+t+s+se
2. in alle andere gevallen:
was:
eindfoneem+s+te
wordt: eindfoneem+s+se.
Voor de zinnen met gee=r/g'r maakt dit geen verschil uit. Voor de volgende voeg
woorden (wij beperken ons alleen tot deze categorie in de wetenschap dat de andere
bovengenoemde gevallen navenant veranderen) en voor het vragend voornaamwoord
waa=t 'wat' komen als resultaat van deze twee veranderingen:
det
of
veu=r
iëTr
toet
terwieH
zoeaTla»ng
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s te > des te
s te
s te
s te
s te > toes te
s te
s te

> des se
> *of s se
> *veu=r s se
> *ië»r s se
> toes se
> *terwie»l s se
> *zocalaTng s se

Bijlage 5

si=ns
sié'r
waa=t
wie»
noe=
es
wic'nië'

s te
S 1С

s
s
s
s
s

te
te
te
te
te

> si=ns s se
> *sie'r s se
> waas te > waas sc
> *wic» s se
> *noc= s se
> *es s se
> *wic'nië» s se

In alle gevallen die gemarkeerd zijn met asterisk (*) is de 'persoonsuitgang' niet meer
te constateren omdat de fonemen Isl assimileren tot een /si. Vervolgens is er herinterpretatie van alle gevallen, behalve van des se, toes se, waas se, zoals vervolgens
aangegeven voor enkele gevallen:

of

iè*r
terwie*l
wie*
wie*nié*

s se tot of
s se tot ié*r
s se MI ië*r
sscxoi wie'
s se toi wie*nié*

se
se
se
se
se.

Daarmee is de 'vervoeging' van alle zinsstukken die aan het begin van de bijzin (voor
het onderwerp) kunnen staan, verdwenen, behalve de echo ervan in de gevallen des
se. toes se, waas se 'dat je,tot je, wat je'.
Tenslotte is er, na die herinterpretatie die leidt tot het onveranderde woord
gevolgd door se een volgende morfonologische regel die in het geding komt. Als dat
eerste woord, of het laatste woord van die eerste groep eindigt op klinker of halfvocaal, 'moet' er een morfonologische regel werken tussen morfeemeinde en
morfeembegin: er 'moet' een hiaatdelgende -t- optreden (zie Bijlage 5.2, p. 260
daarover). Dat geldt bijvoorbeeld voor onderstaande gevallen, die hier gevolgd worden door de combinatie met hiaatdelger:
wie* se
> wie* t se
wo= se
> wo= t se
wie* vrie= se dich veu*L· > wie* vrie= t se dich vewb
In het materiaal komt dit verschijnsel met -t- als hiaatdelger tot in de jongste generatie voor: een opa (informant 19), zijn zoon (informant 30) en zijn kleinzoon (informant 40) laten de -t- horen. Met 'persoonsuitgang' of'verbuiging' heeft deze -t- niets
te maken. Wel is het zo dat deze -t- zelden meer optreedt: hij werkt nauwelijks meer.
Alle gevallen voor wo~ 'waar' volgen hier. Er zijn natuurlijk meer voorbeelden,
bijvoorbeeld met wie* 'hoe'. Deze voorbeelden dienen ter adstructie. De voorbeelden
van de informanten 12 en 23 zijn gevallen met 'persoonsuitgangen', alle andere zijn
gevallen met -t- als hiaatdelger.
11
12
12
23
28

wo t se gaar neet zeen kons
waar je helemaal niet(s) kunt zien'
wo tjg'rzeentj
waar jullie zijn'
wo tj g'r d'n aove oetgebraoken höhwaar jullie de oven hebben uitgebroken'
'waar jullie onlangs hebben gewoond'
wo tj geer noe höb gewoondj
wo t se op mos lètte
'waar je op moet letten
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29 wo tgeer еи ет kaltj
36 wo t se ech oetlik mas kriege
40 ιυο t se wih

'waar jullie over spreken'
'waar je echt uitleg over moet krijgen'
'waar je wilt'

Het systeem van de 'vervoeging' van alle zinsstukken die aan het begin van de bijzin
(voor het onderwerp) kunnen staan is in het Montrons bijna verdwenen. Alleen de
vormen desse, toes se en waas se wijzen er nog op. Zie III. 10, p. 82.
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Bijlage 6
Meervoudsvorming in het Montforts

I. Inleiding
De meervoudsvorming in het Montforts wijkt nogal wat af van die van het Nederlands. Het meest opvallende is, dat er veel meer categorieën zijn. Allereerst: het
genusonderscheid in mannelijk, vrouwelijk en onzijdig is aanwezig en komt tot
uiting in de meervoudsvorming. Vervolgens zijn er - historisch gezien - nog resten
van de oude indeling in sterke en zwakke zelfstandige naamwoorden op te merken.
Deze gegevens, samen met morfonologische verschijnselen (die over woordsoortgrenzen heen werken) zijn, bezien vanuit het standaard-Nederlands, erg ingewikkeld.
Een belangrijke vraag bij de meervoudsvorming is, of de laatste lettergreep van
een zn wel of niet beklemtoond is. Woorden met de hoofdklemtoon achteraan
worden volgens genus behandeld. Samenstellingen worden behandeld als het grondwoord. De woorden met hoofdklemtoon niet achteraan worden als een groep behandeld; vaak betreft dat geen morfologische grondwoorden, maar afleidingen, bijvoorbeeld verkleinwoorden.
De meervoudsvorming bij grondwoorden kan op twee manieren bekeken worden: vanuit het woordgeslacht en vanuit het resultaat van de meervoudsvorming: het
meervoudig woord. Historisch gezien is de studie vanuit het woordgeslacht te prefereren, omdat er recht wordt gedaan aan grammaticale categorieën. Resultaat ervan is
een lijst van bewerkingen voor elk woordgeslacht. Basisvraag bij de tweede manier,
de bestudering van het resultaat van bewerking, is: "Welke bewerking is er toegepast
op het enkelvoudig grondwoord om het meervoud te maken?' Resultaat ervan is een
lijst van bewerkingen die grondwoorden kunnen ondergaan.
De meervoudsvorming voor afleidingen is onafhankelijk van het genus. Enkele
lijnen daarin zijn:
1. woorden in het mannelijk en vrouwelijk enkelvoud op -Э, en in het onzijdig in
onverbogen vorm hebben dezelfde woordvorm als meervoud: het woord op э
Er zijn meerdere categorieën met dezelfde regels: gesubstantiveerde bn's van allerlei
morfologie gaan als:
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dat** witte
die· witte
del wit

die· witte (bv. gezegd van sjoo~n 'schoenen' met mann, ev.);
die* witte {bv gezegd van motse 'mutsen', met vrwl. ev.);
die· witte (bv. gezegd van la^kes 'lakens' met onzijdig ev.).

Hetzelfde geldt voor zelfstandig gebruikte bn's die de buiging van hun genus hebben:
dae= roeipje
die· roetrj
det roeard

die· roeo'je (bv gezegd van mannen met rode haren);
die· roeo'je (bv gezegd van vrouwen met rode haren);
die· roetrje (bv gezegd van meisjes mer rode haren).

Hetzelfde geldt voor gesubstantiveerde bn's uit vd's:
dae= gefie'fdje
die· gefie'fdje
detgefief

die·gefie'fdjebv. gezegd van slimme mannen;
die· gefie'fdje bv. gezegd van slimme vrouwen;
die·gefie'fdjebv gezegd van slimme kinderen.

Hetzelfde geldt voor stoffelijke bn's:
dae= ko=pere
die· ko=pere
det ko=pere

die· ko^perehv. gezegd van knuup 'knoppen';
die· ko**pere bv gezegd van khlles 'kookpannen';
die· ko=pere bv. gezegd van /¿107 'sloten, sluitingen'.

Eender als deze gaan de zn's van bn's uit sterke vd's (bv.: gekre=ge 'gekregen').
2. woorden op onbeklemtoonde -erof t'rr krijgen thans een meervouds-i.
dae= bekker
die· ncjtster
dar= metsehé'r

die· bekkers 'bakkers';
die· ne'juten 'naaisters';
die· metselte*rs 'metselaars'.

Ongelede woorden op -er kregen in de regel [э] als uitgang. Vergelijk: bekkers
'bakkers' met νrngere 'vingers'. Toch zijn er een aantal zn's van dit type die vanouds
(voorzover wij weten) al -s hebben:
ke^lder
zb=UUr
porter

keelden 'keiden';
zo=ltUrs 'zolders';
posters
'paters';

3. alle andere afleidingen krijgen -?([э]) als uitgang.
't watersjap
die wa-tersjappe 'de waterschappen';
die· dokteres
die· dolkteresse 'de vrouwelijke dokters';
die· boe=rrn
die· boe=rrnne 'de boerin'.
Het nu volgende geldt voor nïet-morfologische gevallen.
2. meervoudsvorming uitgaand van woordgeslacht
De theorie die hier volgt, doet recht aan de tweedeling 'met hoofdklemtoon achteraan tegenover met hoofdklemtoon niet achteraan'. In tweede instantie is ze naar
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woordgeslacht. Er moet bij worden opgemerkt dat het lijkt alsof de meervouds
vormen meer markeringen hebben dan die welke hier volgen. Er 'werken' namelijk
een aantal morfonologische regels in alle morfologische gevallen en dus ook in de
meervoudsvorming, die op zich mogelijk ook als markeringen van het meervoud
ervaren worden, maar die dus een verder bereik hebben. Enkele van die regels (die
uitgewerkt zijn in Bijlage 5) zijn:
a. achter grondwoorden eindigend op -n, -I, -r volgt er een -d- tussen genoemde
medeklinkers en de sjwa van een achtervoegsel (ve=l- ve=lder've\, huid');
b. intervokalische -d- of verholen intervokalische -d- wordt gerealiseerd als -j- (raa~d
- ra=*jer'tAd, wiel');
с het lettergrepenbeginsel van Dols werkt ¡n principe: daardoor lijkt het alsof er een
alternantie stoottoon > sleeptoon werkt (ra/rm - ra=me 'raam'). Het zg.
lettergrepenbeginsel van Dols houdt in dat er - als bijzondere alternantie - sleeptoon optreedt in morfologische gevallen met basale stoottoon: dat komt alleen
maar voor als er een stemhebbende eindconsonant is. Zie Bijlage 5-5d. de eindgroepen -nk, -ndj, -ntj en -mp verliezen de ploffer in sommige morfologische gevallen als meervoud en verkleinwoord (ka^mp - kftn 'kam - kammen');
e. het verschijnsel van de verholen -t treedt op: de verdwenen slot-t uit de stemloze
eindgroepen komt in het meervoud en soms in het verkleinwoord weer terug. Zie
Bijlage 5.6. Voorbeelden van meervouden:
loch - lachte
'lucht - luchten';
gezich - gezichter 'gezicht - gezichten'.
Het is onjuist om de morfonologische factoren en de factor van de verholen -t te
beschouwen als meervoudsattributen: ze komen ook in andere morfologische
gevallen voor, getuige
Die ¡tòf is zaie=ch -de zaa^chte stof
'De stof is zacht -de zachte stof, naast:
e sjrif- sjrifier
-'een schrift - schriften'
Bij een beschrijving van het meervoud waarbij bovengenoemde structurering wordt
aangebracht, komt men tot aanmerkelijk minder ingewikkelde beregelingen dan die
welke in studies en woordenboeken van Limburgse dialecten tot nu toe gebruikelijk
zijn.
a. Meervoud hij zn 's die eindigen op niet-btklemtoonde laatste lettergreep
Een aantal zn's eindigen niet op een lettergreep met hoofdklemtoon (of minstens
nevenklemtoon bij samenstellingen of samenkoppelingen). De meervoudsvorming
van die woorden is onafhankelijk van het genus:
1. woorden op -el krijgen in de regel -e als meervoudsuitgang.
lae**pel
ke^pele
'lepel';
keu—tel
kewtele
'keutel';
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taa=njrl
ua~ttjele
¡jrao^kel ijrao=kelf
Uitzonderingen:
kar=>rel
kacrtU
na^gel
nacgtl
ar=rpel
ae=rptl
zwae=gel zwae=gel
2. morfologisch ongelede

onaangename vrouw ;
mager persoon'.
kerel';
nagel, spijker';
aardappel';
lucifer'.
woorden op -er krijgen ook -e (zie boven).

vinger ;
vt'nger
vtngtre
trjjer
tfjjere
'eetbord'.
(De meervouds-e van de categorieën 1 en 2 staan onder zware veranderingsdruk:
-s wordt de jonge meervoudsuitgang.)
3. morfologisch ongelede woorden op -e krijgen -s
wa=ge
wa=ges
'wagen';
to"re
lo=res
'toren';
doppi
döppes
'leuk klein kind'.
b. rtgeh voor meervoud van mannelijke zn 's
De beregeling van mannelijke zn's die grondwoord zijn en de klemtoon achteraan
hebben, is, vanuit contemporain standpunt bezien, ingewikkeld. Factoren die een rol
spelen, zijn:
1. of de klinker uit die laatste lettergreep een umlautvariant kan hebben of niet.
Maar: niet alle umlautopleverende klanken hebben ook daadwerkelijk umlaut in
het meervoud: boa's - ba=ze.x
2. de silbetoon (sleeptoon of stoottoon of geen van beide)
De voorkomende mogelijkheden zijn:
a. sleeptoon wordt vervangen door stoottoon;
b. de stoottoon blijft aanwezig (of verandert eventueel door werking van Dols'
lettergrepenbeginsel, zie Bijlage 5.5);
с sleeptoon blijft aanwezig voor stemloze medeklinker: de meervoudsuitgang is,
als er geen andere fakror werkt: een -Э. Bv.:
itaa=k starke '(bone)staak';
ree=t re=te 'reet'.
Uitzonderingen daargelaten zijn de regels voor het meervoud van mannelijke woor
den voor wdn. met hoofdklemtoon op de laatste lettergreep:
1. als er een umlautmogelijkheid is, treedt er umlaut op; er is geen umlaut bij,
historisch gezien, zwakke mannelijke zn's, bv. boa's - ba&ze'baas - bazen';
2. als er sleeptoon is in het ev., komt daar stoottoon voor in het mv;

Mannelijke woorden die vanuit het oergermaans zwak verbogen worden, krijgen in de
regel geen umlaut: ze krijgen - als meervoudsuitgang.
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3. als er geen umlautmogelijkheid is (ook doordat het woord historisch gezien zwak
is) en geen sleeptoon, komt er een -e als meervoudsmarkering; eventueel kan
daarbij Dols' Icttergrepenbcginsel optreden, waardoor er sleeptoon voor stoottoon lijkt te komen. Deze uitgang hebben ook alle mannelijke woorden die
historisch gezien als zwak beschouwd moeten worden (zie 1 hierboven).
boc=r
boe=re
'boer'
baa's
ba=ze
'baas'
De factoren 1, 2 en 3 werken in de gegeven volgorde.
с

regels voor het meervoud van vrouwelijke zn 's

Vrouwelijke zn's krijgen in de regel -e als meervoudsuitgang. Aan de vorm van het
grondwoord verandert overigens niets, behalve dan dat Dols' lettergrepenbeginsel in
principe werkt: florr -florare 'vloer'.
Woorden met jonge t-uitval hebben die -t in het meervoud weer:
zich
mach
nach

ziehte
machte
nachte

'zicht om mee te maaien';
'macht';
'nacht'.

Er zijn een aantal vrouwelijke woorden met mannelijke meervoudsmarkeringen. In
voorkomende gevallen wordt verwezen naar de mannelijke meervoudsmiddelen: zie
hierboven.
Soms komt er /j/ voor /dl: historisch gezien is dat een 1)1 voor oude */d/. Voor
beelden:
ha=ndj
ba=nk
pla=nk
mad'g
stad
kor
loe*s
sprao"k
vloea'

hrnj
be=nk
ple=nk
mae'g
strj
kuwj
luws
spräfrk
vlue'

'hand'
'bank'
'plank'
'maagd'
'stad'
'koe'
'luis'
'spraak'
'vlo'

Er zijn vrouwelijke woorden met onzijdige uitgang. Bijvoorbeeld:
hoo*n

hoo=nder 'hoen'.

d. regeb voor het meervoud bij onzijdige zn 's
De regelmatige meervoudsuitgang bij onzijdige woorden is -er. Door morfonologische
regels kan deze uitgang verschijnen als -der. dat gebeurt na woorden die eindigen op
-n, -1 en -r (zie Bijlage 5.3, p. 262). Voorbeelden:
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zei=l
pepte=r
vuw=r

zuwider
'zeil, touw'
pepteerder 'papier'
vuwrder 'vuur'

Er zijn een aantal onzijdige woorden die meervouden hebben die als domein een
ander woordgeslacht hebben. Soms gaan die samen met regelmatige onzijdige markeringen. Voorbeelden:
'met umlaut (een mannelijke markering):
ev.
snooTr
ipao^r
ouTg

mv.
snewr
spao=r
ufg

Ned.
'snoer'
'spoor'
'oog'

*met stoottoon in plaats van sleeptoon (een mannelijke markering):
bei=n

heen

'been'

*met umlaut en stoottoon in plaats van sleeptoon (beide mannelijke markeringen):
slao=t
slao*)
'slot'
wao-rd
waoTrd
'woord'
"met stoottoon in plaats van sleeptoon (mannelijke markering) en -irais uitgang
(van het onzijdig):
dfnk
ki**ndj
lt=ntj
rfrtdj
sji=ldj
ve^ldj

dfnger
ki'njer
Irnjer
rfnjer
tj'fljer
vfljer

'ding'
'kind'
'lint'
'rund'
'schild'
'veld'

*met umlaut (mannelijke markering), stoottoon in plaats van sleeptoon (mannelijke markering) en -er als (onzijdige) uitgang:
U^ndj

Ifnjer

'land'

* met umlaut (mannelijke markering) en s als uitgang van woord op onbeklemtoonde -er (niet-genusspecifieke markering):
kloeirster

klufsters

'klooster'

* met umlaut (mannelijke markering) en -e (markering voor zwak ma of vr woord)
kroe^d

krwje

'kruid'

Een meervoudsvorming als deze, waarin de meervouden uit de andere genera nog zo
duidelijk aanwezig zijn, moet erop wijzen dat het onzijdig een relatief jong genus is
dat uit de andere genera 'gevuld' is.

286

Bijbge 6

3. meervoudsvorming uitgaande van bewerkingswijze
In liet Montions blijken dertien bewerkingen voor te komen voor meervoudsvorming.
Deze zijn:
a.
b.
с
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
I.
m.

meervoud in onveranderde vormen;
meervouden met stoottoon voor sleeptoon in het enkelvoudig woord;
meervouden met alleen umlaut;
sleeptoon in het enkelvoud wordt stoottoon in het meervoud, en bovendien is er
umlaut;
er komt alleen een -e achter het grondwoord;
sleeptoon in enkelvoud wordt stoottoon in meervoud + -e;
stoottoon wordt vervangen door sleeptoon (Dols' beginsel) en er komt een -e
achter;
-er achter het grondwoord;
meersilbige woorden die grondmorfeem zijn krijgen een -s;
uitgang -es na enkelvoudige vorm met klemtoon op de laatste lettergreep;
er is umlaut + -s;
er is klinkerverlenging of er is -s voor -e: het Nederlands is het voorbeeld;
woorden op onbeklemtoonde -elen -ir krijgen -rof -s\

Enkele opmerkingen over deze bewerkingswijzen. Niet elke bewerking wordt in
ieder genus toegepast: bewerkingen a, b en с gelden bijvoorbeeld bij uitstek voor
mannelijke woorden, bewerking h is bij uitstek voor onzijdige woorden. Niet-taalkundig geschoolde Montfortenaren ervaren bewerking g (Dols' beginsel) niet als
typisch Limburgs. Zij passen het zonder bedenking toe als ze Nederlands spreken.
Dus:
-het meervoud van duff
-het meervoud van prüf m
-het meervoud van doo's

wordt uitgesproken als dui=ven\
wordt uitgesproken als pruimen,
wordt uitgesproken als do=zen.

Deze meervoudsvorming wordt als normaal Nederlands ervaren. Daarmee valt voot
niet-taalkundig geschoolde Montfortenaren de meervoudsvorming in het Montforts
samen met die in het Nederlands in de categorieën e, g en i. Voor categorie f geldt
hetzelfde, maar die betreft slechts enkele wootden.
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Bijlage 7
Overzicht van variatie in het Montforts

1.

Inleiding

Het Montforts toont variatie, net als elke andere in gebruik zijnde variëteit. Variatie
kan de synchrone veruiterlijking zijn van plaatsvindende verandering. De variatie is
te rangschikken onder de vier traditionele aspekten (de fonetiek-fonologie, de morfologie, de syntaxis, de semantiek-lexicologie); variatie in de taalgebruiksgewoonten
is onder te brengen bij de pragmatiek.
Alle gevallen zijn door ons waargenomen in de taalgebruikspraktijk van alledag.
Het onderzoek in deze studie was de formalisering van die waarnemingen.
Hier volgt een opsomming van alle door ons geconstateerde varianten in korte
vorm. Dat zijn er meer dan die welke in de voorafgaande paragrafen bestudeerd zijn.
De volgorde van de varianten is willekeurig. Pragmatische veranderingen worden
hier wel geconstateerd, maar verder komen ze enkel terloops aan de orde; de aard van
deze opzet is zuiver taalkundig: de pragmatiek heeft daarin geen plaats. Verder is het
van belang om te weten dat wij de variant die wij bij ouderen aantreffen of aantroffen
in de regel als eerste vermelden. De varianten die in deze studie verder geëxploreerd
zijn, zijn gemerkt met een asterisk.
De door ons geconstateerde variaties zijn waargenomen bij taalgebruikers die wij
gekend hebben of nog kennen: de alleroudste komen uit de generatie van onze
grootouders (die geboren zijn ± 1885).
De formuleringen in deze lijst doen in veel gevallen nogal apodictisch aan: daarvan zijn wij ons bewust. Verfijnder inzichten worden geformuleerd bij de afzonderlijke onderzoeken.
2.

De veranderingen

A.

FONETISCH-FONOLOGISCH

1.

-aw- voor huidige -ao-

De huidige -ao- is vroeger opener geweest; in dit werk wordt dit aangegeven met aw- (soms met -ah- als het diftongisch verloop niet hoorbaar is). Analoog was de -aeopener, maar dat komt slechts enkele malen voor; dat verschijnsel is hier vcrwaar-
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loosd. Het is als restant nog te constateren bij sommigen uit onze oudste generatie, in
sommige woorden (waaronder па'ш'пл', en barw'bijna', die bij de anderen klinken
als nao* en bao*.
2.

sleeptoon met sonans voor pauze

Voor pauze wordt de sleeptoon op sonantisch eindigende lettergreep gerealiseerd
met een э-nakJank (die niet beschouwd mag worden als een nieuwe lettergreep).
Deze verdwijnt bij jongere sprekers. Zie III.4, p. 45-61 hiervoor.
3.

sleeptoon fy/><r bekkere 'bakker'

In tweelettergrepige woorden met de klemtoon op de eerste lettergreep en met een
tweede lettergreep met [э] gevolgd door -I of -r wordt een sleeptoon met э-naklank
gerealiseerd voor spreekpauze als de lettergreep met accent sleeptonig is (type: ki=njer. '
gerealiseerd als ki<=njere 'kinderen'), of een korte klinker heeft die gevolgd wordt
door een stemloze medeklinker (type: bekker, gerealiseerd als bekkere'bakker'). Deze
э-naklank moet niet opgevat worden als extra lettergreep. De Э-nasiag is enkel een
rcstverschijnsel bij sommige oudsten (09 en 19): hij zal met hen verdwijnen.
4.

het vragend voornaamwoordwe»lg 'welk'aL· verschoven vorm

Het vragend voornaamwoord we*lgkomt nog voor. Het is een vorm met Hoogduitse
klankverschuiving. Het woord komt nog voor bij twee informanten van de oudste
generatie: 13 en 14.
5.

assimilatie type oo=z jo» 'onze/o'

Stemloze glijders worden stemhebbend over de woordgrens als ze gevolgd worden
door de stemhebbende glijders: m, 1, n, r, w, j . Van dit verschijnsel is maar een
voorbeeld te vinden: bij informante 10. Het is thans zo goed als verdwenen.
6.

sleeptoon in woorden van het type ki=njer 'kinderen '

Meerlettergrepige woorden hebben sleeptoon in de beklemtoonde lettergreep als de
korte klinker daarvan gevolgd wordt door een stemhebbende medeklinker of halfvokaal. Dit verschijnsel is nog in rest aanwezig bij de oudsten (08, 09, 11, 13, 14).
7. stoottoon in woorden van het type da»n 'dan '
Voor spreekpauze hebben een aantal woorden stoottoon die ïn de zinssandhi sleeptoon hebben. Dit verschijnsel komt alleen bij de oudsten voor. De woorden zijn:

De hier vermelde sleeptoon is kenmerkend voor de oudste generatie: deze wordt in
tweelettergrepige woorden vervangen door stoottoon.
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turn, ari, (pllemwl,
heen, in, uit, weer'
8.

Ьіг, door, harr, ι»«, oct, weer 'aan, al, allemaal, bij, door,

het foneem hl: fonetische [r] wijkt voor [R]

Het foneem /r/ wordt door personen van vóór ongeveer 1920 gerealiseerd als zogenaamde tong-r.2 Door personen van na 1920 wordt bijna uitsluitend de keel-r
gebruikt. De informanten 08 t/m 19 gebruiken uitsluitend tong-r. De keel-r heeft
snel terrein gewonnen. Infomant 20 spreekt afwisselend met tong- of keel-r; informant 21 gebruikt een keel-r die veel lijkt op een tong-r (en dus j-achtig is). Alle
middelsten en jongeren gebruiken kccl-r.
9. -ir- wordt vervangen door -érDe foneemkombinatie -ir- is aanwezig bij de oudsten. Zij wordt vervangen door -èr. Zie III.l.p. 37-41.
10. -a»w wordt vervangen door-o·^/
De foneemkombinatie -a'w- bij de oudsten en middelsten wordt vervangen door (TW-. Zie III.2, p. 41-43.
11. -iTj- wordt vervangen door-ec*jDe foneemcombinatie -i·}- wordt vervangen door -te·}- bij de jongsten. Snl·} 'snede'
wordt snee·}.
12. -u»j- wordt vervangen door -eu»jDe foneemkombinatie -u»j- wordt vervangen door -eu»j- bij de jongsten. Gelurj
'gloeiend' wordt gelewj.
13. verdwenen -t na stemloze groep komt terug
Na stemloze medeklinkergroep is, bij de oudsten, de eind-t niet aanwezig, vergeleken
met het Nederlands. Deze eind-i komt bij de jongsten weer terug, vooral in leenwoorden.
14. -ae=nge(-) wordt vervangen door-ae=ge(-)
Tussen sleeptonige ae= en sjwa in volgende lettergreep treedt -ng- op (type: rae=nge
'regen'). Bij de jongsten wordt dit -£-tussen beide (type: rae=ge 'regen'). Zie III.3, p.
43-45.
2

Wcijnen 1991:190 vermeldt alleen de uvulaire r voor Limburg. Die enkelvoudige toestand is nog lang niet bereikt.
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15. ronding van -i- verdwijnt
In een aantal woorden treedt er ronding op in woorden die in het Nederlands -ihebben (type: ¡up 'lip'). Bij jongeren verdwijnt de ronding.
16. -г- voor -s(-) op einde van morfeem komt terug
Vergeleken met het Nederlands is er in ouder Montforts uitval van -r- binnen
hetzelfde morfeem voor stemloze eindmedeklinker(s) (type: wós 'worst'). Deze -rkomt bij de jongeren weer terug. Zie III.7, p. 72-74.
17. monoyftongering van -ei/-ij vervalt
In een aantal morfologische gevallen alterneert een Montforter -e- met -ei-. Zie
Bijlage 5.7, p. 270. Deze alternante verdwijnt, (type: (ich) mérndje > merndje '(ík)
meende' en: gemè'ndje > gemernte 'gemeente').
18. -tsj- op woordeinde
Bij de oudsten en middelsten komen woorden voor die eindigen op -tsj. Bij de
jongsten komt daar de eindgroep -ts voor in de plaats. Typcfietsj > fiets 'fiets'.
19. sandhivormen voorzetsel + lidwoord van bepaaldheid in reduktievorm verdwijnen
Sommige voorzetsels komen alleen in sandhivorm voor met het erop volgende gereduceerde lidwoord van bepaaldheid (type: oppe 'op de'). Deze voorzetsels en de erop
volgende lidwoorden vormen geen sandhi meer en worden door de jongeren geïsoleerd, (type: op de'op de'). Zie Ш.9, p. 77-82.
20. klemtoon op laatste lettergreep in samenstellingen gaat naar de eerste lettergreep
Een aantal zn's, samenstellingen telkens, hebben hoofdklemtoon op de beklem
toonde lettergreep van het tweede morfeem: het type ké=rktrappe 'kerktrappen' (de
klinker met accent is onderstreept). De accentuering wordt door de jongeren gerealiseerd als in het Nederlands: met de klemtoon vooraan.
21. twee klemtoontoppen in samenstellingen worden tot een
Een aantal zn's hebben twee klemtoontoppen bij oudere informanten (type: ke^se/Lurj
'kersenvlaai').Dergelijke samenstellingen krijgen bij de jongeren een hoofdaccent: op
het eerste morfeem (type: ke=seflaa,fi.
22. -j en -w op het einde van werkwoordsstammen
Bij werkwoordsstammen die eindigen op halfvokaal (-j of -w) na klinker wordt de
halfvokaal weggelaten in de 2e en 3e persoon o.t.t. (type: duwtj 'duwt'). Deze -j en
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-w komen bij jongeren terug in de vervoegingen van de 2c en 3e persoon o.t.t.
(duwjtj'duwt').
23. -ó*w(-) wordt vervangen door -ou*
De foneemkombinatie -órw(-) is aanwezig bij oudsten en middelsten (type: z&>w
'zou'); bij de jongsten wordt ze vervangen door -otr(w)(-) (type: zow 'zou').
24. verandering silbetoon in enkele woorden
Dao* 'daar' en twiir 'twee' zijn stoottonig; drie** is sleeptonig bij de oudsten en
middelsten. Drie" is drie' bij middelsten en jongsten; sleeptonige dao= en twië=
komen voor bij de jongsten.
25. -rt wordt méérgemouilleerd tot-rtj op einde van ww.-vormen
Op het einde van ww. vormen wordt -rt niet gemouilleerd bij de meeste ouderen.
Soms is deze uitgang gespeld als -rd -rtop het einde van ww.-vormen wordt door de
jongeren meer gemouilleerd: -rtj of -rdj. Тле ook III. 11, p. 84-104.
B.

MORFOLOGISCH

1. -dje in de o. v. t. wordt -de
De uitgang van de zwakke verleden tijd is -dje(-}. pa^kdje 'pakte'. Deze uitgang
wordt vervangen door -de (type: pa'kde 'pakte'). Zie ook III. 11, p. 84-104.
2.

-dje in bijvoeglijke naamwoorden van zwakke voltooide-deelwoorden wordt-de

Synchroon gezien is -dje de uitgang van het bijvoeglijk naamwoord dat gemaakt is
van een voltooid deelwoord van een zwak werkwoord (type: gehrkdje sjoo^n 'gelakte
schoenen'). Die uitgang wordt bij de jongsten -de (type: gehrkde sjoo=n 'gelakte
schoenen'). Zie III. 11, p. 84-104.
3.

-dje in rangtelwoorden wordt -de

Een aantal rangtelwoorden hebben een uitgang met -dje (type: drrdje 'derde'). Die
rangtelwoorden krijgen bij de jongsten de uitgang -de (type: derde 'derde'). Zie
III.ll.p. 84-104.
4.

-dje in zn 's van bn 's gemaakt wordt -de

Sommige zelfstandige naamwoorden zijn van bijvoeglijke naamwoorden gemaakt
met het achtervoegsel -^V(type: vertroewdje'vertrouwde').Dit achtervoegsel wordt de bij de jongsten (type: vertroewde 'vertrouwde'). Zie III. 11, p. 84-104.
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5.

-tj aan woordeinde wordt -t

Er komen morfologische gevallen voor van -tj (soms gespeld als -dj) aan het woordeinde (type: witj'v/eet). Deze gevallen krijgen -f aan het woordeinde bij de jongsten
en sommigen van de middelste generatie (type: har* wit'hi'¡ weet'). Zie III. 11, p. 84104.
6.

weggevallen eind-t- komt niet meer terug in verkleinwoorden

Een weggevallen eind-t in zn's die eindigen op stemloze medeklinker(groep) is hoorbaar in het verkleinwoord, (type: sjrifije 'schriftje'). Bij jongeren komt die -t- niet
terug (type sjrifke 'schriftje').
7.

nomen agentis met umbut verliest de umUut

Het nomen agentis heeft bij ouderen umlaut, in de gevallen dat er umlaut kan
optreden (type: sjetter 'schatter'). Die umlaut komt niet meer voor bij middelsten en
jongeren (type: ¡jatter 'schatter') als werkend principe (dus: als het woord ad hoc
gevormd moet worden). De frequente woorden met umlaut, die als lexeem in het
geheugen opgeslagen zijn, houden de umlaut: bekker, slechter'Ъд\<кеі, slager'.
8.

'naam van de werkplaats': zonder umhut wordt: mit umlaut

De naam van de werkplaats heeft bij de oudsten geen umlaut, (type: bakkerie* bakkerij). Bij de middelsten en jongsten is er umlaut, naar analogie van de nomen
agentis (type: bekkerie* 'bakkerij').
9.

umhut bij-s'ig '-achtig'van kleuraanduidingen verdwijnt

Bijvoeglijke naamwoorden die een kleur aanduiden en gevormd zijn met het achter
voegsel -sig '-achtig' hebben bij de ouderen umlaut, als die op кал treden (type:
¿¿ríp-íííc'blauwachtig'). Die umlaut treedt niet meer op bij de jongeren (type: burwsig
'blauwachtig')
10. -ië--oca--ue- worden ook sleeptonig
ie* oea* en ue* zijn bij oudsten en middelsten altijd stoottonig. Bij de jongeren zijn ië
oea иe soms sleeptonig: in de gevallen van Dols' lettergrepenbeginsel.
11. meervoudsvorming wordt meer ah in het Nederlands
Het meervoudsvormingsysteem van het Montforts wijkt vooral in het mannelijk en
onzijdig sterk af van het Nederlands. Bij de jongeren worden ze meer als in het
Nederlands. Zie IV.2.b, p. 126-135.
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12 umlaut m verkleinwoorden verdwijnt in leenwoorden
Als de voorwaarden ervoor vervuld zijn, treedt er umlaut op in verkleinwoorden
(type- urteke = autootje) Umlaut in verkleinwoorden treedt niet op bij moderne
ontleningen aan het Nederlands (type. au»too»tje). Zie IV.2.C, p. 136-142.
13 -ei (die alterneert rnet-ein) tn sommige bn's bij onzijdige zn's wordt roí-ei
Onder onzijdige regens komen е/=и, gev=n, kleien en fij^n 'een, geen, klein, fijn' nloos voor (type: get= kier ktcndje'gzen klein kindje'). Bij jongeren komt er telkens
een -n ei=n, get^n, klevn, fij=n komen niet η-loos voor onder onzijdige regens (type:
get=n kient hcndje'gccn klein kindje').
\A biaatdelgende -d- voor-ei ah (begin van een) vervolgmorfeem verdwijnt
Na eerste morfeem op / я г komt een biaatdelgende -d- als het volgende morfeem -er
is of met -ir begint (type: sjoo=nder 'mooier'). Deze hiaatdelgende -d- verdwijnt bij
de jongeren (type: sjo=ner'mooier').
15 hiaatdelgende -t- voor s als (begin van een) vervolgfoneetn verdwijnt
Hiaatdelgende -t- treedt bij ouderen en middelsten op voor -s als (begin van een)
vervolgfoneem (type· doe= nets 'je rijdt') Deze hiaatdelgende -t- treedt niet meer op
bij jongeren (type· doe= ncjs 'je rijdt').
16. Dob ' lettergepenbeginsel in de trappen van vergelijking verdwijnt
Dols' lettergrcpenbeginsel werkt door op de klinkerkwaliteit in de trappen van verge
lijking (type. sjoea'n - sjoo=nder - sjoo=nste 'mooi mooier mooiste'). BIJ de jongsten
werkt Dols' beginsel niet meer in de trappen van vergelijking (type. sjoeo'n - sjoea^ner
- sjoea—nste 'mooi mooier mooiste')
17. hiaatdelgende -n op woordgrens voor woord beginnend met r verdwijnt
Er treedt bij sommigen van de oudsten een hiaatdelgende -n op aan het woordeinde
na sjwa van een bijvoeglijk woord voor een mannelijke regens die begint met r (type:
dacn rok 'die rug').Deze hiaatdelgende -n treedt niet meer op bij middelsten en
jongsten (type: dae= rok'axe rug'). Zie III.6.b.2, p. 68.
18 hiaatdelgende -n(-) op morfeem- en woordgrens voor klinker of h verdwijnt
Er tteedt bij de oudsten en sommigen van de middelsten een hiaatdelgende -n op na
onbetoonde sjwa op woord- of morfeemeinde voor een volgend woord of morfeem
dat begint met klinker of met h (type: dae=n ¡ersten hirnng 'die eerste haring'). BIJ
jongeren treedt die hiaatdelgende -n niet op (type: dae= irste hirrtng). Zie III.6.b. I,
ρ 65.
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19. er ontitaan 'nieuwe ' werkwoordelijke afleidingen
Een aantal Montfortcr werkwoorden wijken af in voorvoegsel vergeleken met het
Nederlands (type: wacge 'bewegen'). Deze werkwoorden krijgen, als hun Nederlandse tegenhangers, een voorvoegsel (type: bewarge 'bewegen').
20. gerundium ge + infinitief verdwijnt
Het Montforts kent een gerundiumvorm van het bouwtype ge + infinitief (type:
gerrnne naast gerrndj'gerend'). Deze gerundiumvorm ge + infinitief komt bij jongeren niet meer voor.
21. verdeling sterke I zwakke werkwoorden wordt als in het Nederbnds
In het oudere Montforts zijn niet dezelfde werkwoorden sterk en zwak als in het
Nederlands. Een aantal werkwoorden met ui zijn in het Nederlands sterk en in het
Montforts zwak: flui=te, bui=ge, 'duiten, buigen'. Ook het neologisme zurge
'(stoOzuigen' is zwak (type: geburg 'gebogen'). In het Montforts van jongeren zijn
dezelfde werkwoorden sterk en zwak als in het Nederlands (type: gebao=ge 'gebogen').
22. o.t.t.-vormen ¡ou=pelkou=pe met -ui- krijgen -'ό
λη de 2e en 3e persoon enkelvoud o.t.t. van lou=pe 'lopen' en kou=pe 'kopen' zijn er
vormen met -ui=- (type: doe" lui=ps 'je loopt'). Deze 2e- en 3e-persoon-vormen
hebben bij de middelsten en jongsten -ö- (type: doe" löps')\) loopt'). Zie IV.l.c, p.
119.
23. lou=pe en kou=pe o.t.t. 2eps mv.: van -o- tot -ouVoor lou=pe 'lopen' en kou=pe 'kopen' geldt in de 2e ps. mv. o.t.t. (type: gee=r lopl
kop). Bij de jongeren zijn de vormen: gee=*r lou"p/kow=p 'jullie lopen / kopen.
24. de 2eps. mv. o.t.t. klasse Vsterke werkwoorden njet sleeptoon verandert van
klinker: e > ae
Bij de 2e ps. mv. o.t.t. van klasse V van de sterke werkwoorden geldt de vorm met -e([ε]). Voorbeelden: gee=r etj I metj I vergetj. Bij middelsten en jongsten gelden de
vormen met -ae"-: gee=r ar=tj I mae=tj I vergae=tj.
25. 2e en 3e ps. ev. o.t.t. klasse VI sterke werkwoorden: verschil in sleep- ofstoottoongevallen verdwijnt
In klasse VI worden de 2e- en 3e-ps.-vormen o.t.t. bij stoottoon gevormd met
diftongische -иг- en bij sleeptoon met monofiongische -eu=-.
(t>aa=r) veu=rs, veu=rt 'rijd, rijdt, rijdt';
(draa*g) drurgs, drurg 'draag, draagt, draagt'.
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Deze twee reeksen worden door jongeren niet meer onderscheiden in klinkerkwaliteit:
in beide komt -eu- voor: doe= dreicgs I' hae= drewg.
26. 2e en 3eps. ev. o.t.t. (klasre VII) sterke werkwoorden: ablaut verdwijnt
Bij de 2e en 3e ps. ev. o.t.t. van sterke werkwoorden is er vaak klinkerverandering
(geen umlaut!) ten opzichte van de vorm van de eerste persoon, vooral in klasse VII:
zwae=r, zweiten, zweu=rt 'zweer, zweert, zweert'. De medeklinkers van de stam
blijven bij jongeren dezelfde, dus: zwar=r, zwae=rs, zwae=rt''zweer, zweert, zweert'.
27. ablaut Ie en 3eps. ev. o.v.t. klasse ¡Ven Vsterke werkwoorden en een aantal
onregelmatige werkwoorden verdwijnt
De Ie en 3e ps. ev. o.v.t. van sterke werkwoorden klasse IV en V en een aantal onregelmatige werkwoorden vertonen een klinkcrwisscling ten opzichte van de 2e ps.:
Ie persoon: -aa=-\
2e persoon: -oo*-\
3e persoon: -aa=-.
(ich waa=s, doe= woo'rs, hae*= waa=>s 'ík was, jij was, hij was') Bij jongeren komen er
in alle ev.-vormen van deze werkwoorden stoottonige -oo'-vormcn voor: (ich woo'r,
doe wovrs, hae= woo*r"\V. was, jij was, hij was').
28. o.v.t. en vd. van trèkke 'trekken': verschoven vormen verdwijnen
De o.v.t.-vormen en het vd. van trèkke 'trekken' (en het participiumachtig woord
verroch 'ver-rekt') hebben bij ouderen en middelsten vormen met Hoogduitse klankverschuiving: ich trek, ich troch, ich hob getroch. Bij de jongsten zijn de vormen
regelmatig, naar model van het Nederlands: ich trìk, ich trok, ich höbgetrokke.
29. gebiedende wijs doo=ch verdwijnt
De gebiedende wijs enkelvoud van doo^n 'doen' is bij de oudsten doo=ch 'doe'. Bij de
jongsten is het: doo~t 'doe'.
30. de o.v.t.-vormen van stao=n 'staan'
De o.v.t.-vormen van stao=n hebben bij oudsten en middelsten -ó- als klinker (type:
ich stó'ng'ik stond"). Bij de jongsten is dat vaak -І-: ich sti'ng).
31. de o.v.t.-vormen van twee werkwoorden zitte 'zitten Izetten'en de vd's raken door
elkaar
Bij de oudsten zijn er aparte o.v.t.-vormen en vd's voor zitte 'zitten' en zitte 'zetten',
die in de o.t.t. dezelfde vormen hebben. Bij middelsten en jongsten zijn er geen
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afzonderlijke vormen voor beide werkwoorden zitte, de vormen zijn die van zitte
'zitten'. Zie ook: IV.l.b, p. 111-119.
32. de o. v.t.-vormen van twee werkwoorden li'gke, en de vd's raken door elkaar*
Bij de oudsten zijn er aparte o.v.t.-vormen en vd's voor Irgke 'liggen' en li'gke
'leggen', die in de o.t.t. dezelfde vormen hebben. Bij de middelsten en jongsten zijn
er geen afzonderlijke vormen voor beide werkwoorden li'gke. de vormen zijn die van
Irgke 'liggen'. Zie ook: IV.l.b, p. 111-119.
33. tweelettergrepige Ie ps. mv. inversievormen voor sommige eenlettergrepige werkwoorden verdwijnen
Bij sommigen uit de oudste generatie komen de werkwoorden doo=n, gao&n, stao=n,
zec^n 'doen, gaan, staan, zijn' voor als: do~ne, gao~ne, stao-ne, ze^ne. Dat gebeurt
alleen bij inversie vóór het persoonlijk voornaamwoord vee=r'W\\. Bij de middelsten
en jongsten komen deze vormen niet meer voor.
34. de o. v. t. -stam van zè'gke 'zeggen ' wordt ab in het Nederbnds
De o.v.t.-stam van zhgke (in alle personen) is bij de oudsten en de middelsten: zag.
Deze stam wordt bij de jongsten in alle gevallen zei*, als in het Nederlands.
35. de vormen van kó»nne 'kunnen' en ki»nne 'kennen ' raken door elkaar
Alle vormen van ka'nne'kunnen' en ki'nne'kennen' worden door de oudsten onderscheiden; ze vallen op geen enkele plaats samen. Voor de middelsten en jongsten
geldt: voor ka'nne en ki'nne worden alleen de vormen van ki'nne 'kennen' gebruikt.
Zie IV.l.b, p. 111-119.
36. de o.v.t.-vormen van ki'nne 'kennen'en (ver)tèTlle 'vertellen'
De o.v.t.-vormen van ki'nne 'kennen' en (W,)/M¿r'(ver)tellen' hebben als stam karnj
'kende' en (ver)ta'lj '(ver)te\ae bij sommige oudsten. De werkwoorden worden als
onregelmatige werkwoorden behandeld. Bij sommige oudsten, bij de middelsten en
de jongsten zijn de o.v.t.-vormen van krnne en (verjthlle zwak: de verleden-tijdsvormen hebben als stam ki'n en (verjthL
37. de o.v.t.-vormen van wae=re 'worden'worden zwak
Wae=re 'worden' heeft bij de oudsten als verleden-tijdsstam woo'r. Een variant is
woo=rt. Bij de middelsten en jongsten zijn de o.v.t.-vormen zwak: warrdje.

298

Bijlage 7

38. de2eps. mv. o.t.t vanzcc=n 'zijn'
De 2e ps. mv. o.t.t. van zec<=n 'zijn' is zee*ntj.
Bij sommige middelsten en jongsten is dat: birntj, een analogievorm.
39. de gebiedende wijs-mv. en -beleefdheidsvorm vanzee=n 'zijn': vamee*nx) fc>rbö»ntj
Net als bij 38 hierboven wordt de gebiedende wijs-mv. en -beleefdheidsvorm van
zee=n 'zijn' van zeentj tot berntj.
40. de o.v.t.-stam van hó'bbe 'hebben': van haTw naar\w), etc.
De o,v.t.-stam van hó*bbe is ho4v, de 2e ps. ev. is hads, de 2e ps. mv. hadj, bij
oudsten en middelsten. Bij de jongsten komen er vormen bij: hrj, htrj, haay, had.
41 de irreahsvormen van hö'bbe 'hebben ' verdwijnen
Ho'bbc 'hebben' heeft irrc.iliwormcn met als stam hpj. Deze komt alleen bij de
oudsten voor: bij de meeste middelsten en bij alle jongsten is er geen irrealis-gebruik
meer; voorzover de vormen die van de oude irreal is zijn, zijn het nieuwe o.v.t.-

42. verkleinwoorden van meer-lettergrepige zn 's met onbeklemtoonde laatste lettergreep
die eindigt op sjwa worden anders gevormd
Verkleinwoorden van meer-lettergrepige zn's met onbeklemtoonde laatste lettergreep die eindigt op sjwa hebben die onbetoonde lettergreep niet (type: mewle meu=lke 'molen - molentje').
Bij de jongsten komt de verkleinuitgang na het hele woord, samen met de
onbetoonde lettergreep (type: meuble - meu=leke 'molen - molentje').
43. woordvorming met -se voor vrouwelijke persoonsnaam verdwijnt
Bij de oudsten kan van een mannelijke beroepsnaam de betekenis 'de vrouw van' of
'vrouw met dat beroep' gemaakt worden met behulp van het achtervoegsel -se (type:
dokterse 'vrouwelijke dokter, vrouw van de dokter'). Bij middelsten en jongsten is -se
niet meer productief. De benamingen uit het Nederlands worden gebruikt voor
dergelijke woordvormingen.
44. zn 's met de betekenis 'spul om te... ; vorming met -es verdwijnt
Door achterplaatsing van het achtervoegsel -es achter een werkwoordsstam worden
er zn's gevormd met de betekenis 'spul om te ..." (type: roukes 'spul om te roken'). Bij
middelsten en jongsten is dit woordvormingsprocedé niet meer in gebruik.
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45. stoffelijke bn 's met 'overmatig'-erDe stoffelijke bn's hou=tere 'houten' en gU^zere 'glazen' zijn de notmaJe vormen
voot oudsten en middelsten; bij de jongsten zijn dat de vormen uit het Nederlands.
4 f>. benamingen voor naaste familieleden met onzijdige bezittelijke bijvoeglijke vormen
In woordgroepen die geregeerd worden door zn's die de naaste familieleden aandui
den, worden door de oudsten onzijdige vormen van het bezittelijk voornaamwoord
gebruikt (type: die= broo'r 'je broer'). De jongsten gebruiken de bezittelijke voor
naamwoorden die horen bij het woordgeslacht (type: dir=ne broo-r 'je broer'). Zie
V.2, p. 165-172.
47. -η-loze bezitt. vntvdn. vóór onzijdige regens krijgen een -n
Voor onzijdige regens zijn de bezittelijke voornaamwoorden bij de oudsten -n-loos:
mie=, die=, zie=-, dit geldt ook voor de zojuist onder 42 genoemde gevallen (type:
mie= ki=ndj"mijn kind'). Bij de jongsten komt die -n erbij (type: mie=n ki=ndj'm\)n
kind').
48. buiging bij bn 's met (evt. verholen) stemhebbend einde voor onzijdige of meervoudige regens na lidwoord van bepaaldheid
Bn's met (evt. verholen) stemhebbend einde krijgen bij de oudsten en middelsten in
geval van onzijdige of meervoudige regens geen e-buiging na het lidwoord van
bepaaldheid (type: die dóTm luwj). Bij de jongsten wordt de buiging aangepast aan
het systeem van het Nederlands, waardoor er een -e bij komt (type: die' d&'mme luwj
'die domme mensen'). Zie IV.4, p. 144-150.
49. pseudo-sleeptoonvormen verdwijnen
In isolatie zijn bij oudsten en middelsten de pseudo-sleeptoonvormen dette, ditte,
hette, ichenormaal voor: det, dit, het, ίώ'άλΐ, dit, zij3, ik'. Bij de jongsten gaan deze
vormen verloren. Misschien geldt dit niet voor iche'ik'. Тле III. 5, p. 62-64.
50. het vragend voornaamwoord'waa=t 'wat'in de vorm wa=te (voor vee=r 'wij')
verdwijnt
Het vragend voornaamwoord waa=t 'wat' (eventueel met ingesloten antecedent)
komt onmiddellijk voor vee=r'Wi) voor in de vorm wa~te (wa=te vee=r doo=n = wat
wij doen). Dit komt alleen voor bij de oudsten.
3

Vrouwen die je met doe" 'jij' aanspreekt, duid je voornaamwoordelijk met het [het] aan,
zowel in onderwerps- als in voorwerpsvorm. De voornaamwoordelijke ondcrwerpsaanduiding zie= 'zij' wordt alleen maar gebruikt voor vrouwen die je met gee=r 'u'
aanspreekt. //iïó'=r'haar' is de voorwerpsvorm bij zie".
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51. 'vervoeging' fan voegtvoorden verdwijnt
Voegwoorden worden door de oudsten en middelstcn, onder de daarvoor geldende
voorwaarden, 'vervoegd' (type: des se ku~ms 'dat je komt'; en: detjgeer kó'tnp 'dat
jullie komen'). Dij de jongsten verdwijnt die 'vervoeging'. Zie IV.6, p. 153-154.
52. de reduktievorm van 'dag' in de benaming voor NederUnds 'zondag' wordt ab in
de overige benamingen van dagen
De benaming voor Ne. 'zondag' is zó'njig. Deze wordt tot zó=ndig. Zit VI.2.J.5, p.
211.
53. de tweede-naamvaUaanduidingen 'op een bepaalde dagvan de week' verdwijnen
De aanduiding van 'op zondag' etc. gebeurt bij oudsten en middelsten met een
tweede-naamvalsvorm en een sterke reductie van '-dag': sóTnjes, smao'ndes, sti=nsdes,
schoensdes, stó=nderdes, friedes, sao*terdes 'op zondag, op maandag, op dinsdag, op
woensdag, op donderdag, op vrijdag, op zaterdag'. De jongsten gebruiken de vorm
met voorzetsel, als in het Nederlands. De jongeren duiden dit op drie manieren aan,
met een tweede-naamvalsvorm met de reductievorm -dig: sé^ndigs, smaorndigs, etc,
en met de net genoemde vormen minus de twecde-naamvals-s of de assimilatie van
stem die die -s veroorzaakte: zó^ndigs, matrndigs, di=nsdigs, wooTnsdigs, dó=nderdigs,
vrie=digs zaorterdigs. De derde manier is: met voorzetsel + dagbenaming: op zé=ndig,
op maendig, etc.
54. miëT wordt miëTr 'meer'
Er is bij de oudsten en middelsten geen -r op het einde van het bijwoord/telwoord
mië*. Bij de jongsten is er wel een -r: mië'r.
55. kaa=m 'kwam'krijgt varianten
De o.v.t. Ie en 3e ps. ev. van kó»mmc is bij de oudsten vaak nog kaa=m. Als jongere
varianten die meer kans hebben, komen voor: kwaa=m, koarm, kwoo'm. Zie IV.l.d,
p. 120-123.
56. de beleeflieidsinterjektie waonj 'nietwaar', die 'vervoegd'is, verdwijnt
De interjektie wao*tj'nietwaar' komt bij de oudsten en de middelsten voor. Dit is
een 'vervoegde' interjektie. Bij de jongsten komt ze niet meer voor.
57. strakkes verdwijnt voor straks 'straks'
Strakkes komt bij de oudsten voor in twee betekenissen: 'over een korte tijd' en
'pasgeleden'. Bij de middelsten en jongsten komt het voor als straks, enkel nog in de
betekenis 'over een korte tijd' (dus met toekomstbetekenis).
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58. hiaat-η bij niet-zelfitandige woorden onder mannelijke regens vóór volgende
klinker, h, r, l, t, d verdwijnt*
Er komt bij de oudsten een hiaatdelgende -n voor na elk niet-zelfstandig woord dat
staat onder regens van een mannelijk zn als liet volgend woord begint met klinker, h, r-, I-. t-, d- (type: zó*nnen hoeo'gen toep 'zo'n hoge top'). Bij de middelsten en
jongsten verdwijnt die -n (type: zo*nnehoea'ge toep'zo'n hoge top').
59. destambegós

'begon'wordt vervangen doorheen

in de pv's en in hetvd

De o.v.t.-vorm en vd van begrnne 'beginnen' is begós 'begon', bij de oudsten en de
middelsten. Bij de jongsten is dat: begó.n.
60. o.v.t. van hei=te 'heten': heet vervangen door hooTt.
De o.v.t.-stam van hei~te 'heten' is bij de oudsten hert. Bij de middelsten en de
jongsten is dat hoo4.
61. mcSch wordt vervangen door moo'gdje
De o.v.t.-stam van mo^ge is bij de oudsten móeh. Bij middelsten en jongsten is dat de
stam van de o.t.t. met zwakke vervoeging: mooTgd(j)e. Zie IV.7.a, p. 154.
C.

SYNTACTISCH

1.

woordgeslacht wordt ab in het Nederbnds *

Het woordgeslacht wijkt bij een aantal zn's af van dat van het Nederlands. Bij
middelsten en jongsten worden dat steeds minder zn's. Zie V.l, p. 160-165.
2.

ongereduceerd lidwoord van bepaaldheid aan het begin van zn. -groepen wordt
vervangen door het gereduceerde

Het ongereduceerde lidwoord van bepaaldheid staat bij de oudsten aan het begin van
zn-groepen als er enige nadruk gelegd wordt door de spreker (type: dir trnj doo*=n
michpicn 'mijn tanden doen pijn'). In dergelijke gevallen wordt door middelsten en
jongsten het gereduceerde lidwoord van bepaaldheid gebruikt (type: de trnj doo=n
mich pie*η'mijn tanden doen pijn')
3.

zn-groep met aanwijzend voornaamwoord en achteropgeplaatst lidwoord van
onbepaaldheid verdwijnt

Na aanwijzend voornaamwoord zó'nne 'zo'n' (en varianten naar genus van het regerend zn) volgt bij de oudsten na het zn het lidwoord van onbepaaldheid (type: zâ*nne
miens è+nne'zo'η man'). Bij de jongsten komt dat niet meer voor. Zie V.4, p. 176178.
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A

betrekkelijke voornaamwoorden

Betrekkelijke voornaamwoorden zi|n bij tie oudsten op zich (zonder aanvullend
woord) zinsdeel m de bijzin die ze openen (type die· vroww die* dao· lop 'de vrouw
die daar loopt') BIJ de jongsten worden betrekkelijke voornaamwoorden gevolgd
door waa=t dat er syntactisch mee verbonden is (type die· vroirw die· waa=t dao·
lop 'de vrouw die (wat) daar loopt')
5

woordgroep ter aanduiding van gezinslid in onzijdige vorm wordt aanduiding met
aihterop gepLtatste voorzetselgroep

Gezinsleden worden door de ouderen aangeduid met het meervoudig bczittelijk
voornaamwoord in de vorm van onzijdige regens, gevolgd door de naam of de
aanduiding (type οο·$ Ieifr Ihao'r Sje'ng''onze / jullie / hun Sjeng') Middelsten en
jongsten duiden gezinsleden aan enkel met de eigennaam of met de eigennaam
gevolgd door een groep beginnend met 'van' va~n osI uch Ihao=r (type Sje*ng va=n
os / uch /hao-r'Sfcng van ons /jullie / hun') 7ie V 3, ρ 172-176
6

Vooropgeplaatst noe= da*=n 'nu, dan ' vóórgebtedende-wtjs-pv komen na diepv te
staan

Noe= en da=n staan bij de oudsten in gebiedende wijzen vóór de pv (type noe=
ko=m mit 'kom nu mee1') Bij de jongsten staan noe= en da=n in gebiedende wijzen
achter de pv (type ko=m noe= mit 'kom nu mee1')
7

gebiedende wijs met vd verdwijnt

Er bestaat een gebiedende WIJS met voltooid deelwoord bij de oudsten, van het type
noe= etrr drnger trokgegae^ve'nu moet je je spullen teruggeven1') BIJ middelsten en
jongsten is er maar een type gebiedende WIJS, als in het Nederlands
8

zinstype met pv van gcwae»s + infinitief verdwijnen

Het zinstype met pv van gewaw + infinitief ('geweest' + infinitief) is bij de oudsten
gewoon Bij de jongsten komt het niet voor Type hae= is gewars fietse 'hij is weg
geweest om te fietsen' ('hij is wezen fietsen') Zie V 7 b, ρ 184
9

zinstype met pv van zee=n + infinitief van een modaal ww + infinitief

Het zinstype met pv van zee=n + infinitief van een modaal ww + infinitief is bij de
oudsten gewoon (type hae= is motte gao=n verhocze 'hij werd gedwongen om te
verhuizen') BIJ de jongsten komt het niet voor
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10. zinslype met pv van liu'bbc f vd + gckrc^gc vrrdwijnt
I let zinstype met pv van hö'bbe + infinitief + gekre^ge is gewoon bij de oudsten. Bij
middelsten en jongsten komt het niet voor. (type: ich höb det gezag gekre=ge 'men
heeft mij dat gezegd')11. zimtype met pv van hiWbhe t vd t gatj 'hebben ι vd » gehad' verdwijnt
Het zinstype met pv van hörbbe + vd + gatj'hebben + vd + gehad' is bij de oudsten
gewoon (type: ich höb drm gesjre=ve gatj in miert "iV. heb hem geschreven gehad in
maart, in maart heb ik hem geschreven'). Bij middelsten en jongsten komt het niet
voor.
12. zinstype met pv van hö'bbe + lv + gatj + infinitief verdwijnt
Het zinstype met pv van hö'bbe + lv + gatj + infinitief 'hebben + lv + gehad +
infinitief is bij de oudsten gewoon (type: ich höb dae= fietsj dao* gatj stao=n 'Ik heb
de fiets daar gehad staan; mijn fiets stond daar, en het was de bedoeling dat hij daar
stond'). Bij de middelsten en jongsten komt het niet voor.
13. zinstype met pv. van hö'bbe + infinitief van li'gke / zitte / stao=n / lou=pe + te
+ infinitief verdwijnt
Het zinstype met een pv van hö'bbe+ een van de volgende infinitieven: Yrgke I zitte I
stao=*n I ¡ou^pe + te + infinitief ('hebben + liggen / zitten / staan / lopen / + te +
infinitief) is bij de oudsten gewoon. Bij de middelsten en jongsten komt het niet
voor (type: ich höb li'gke te lae=ze"\V heb liggen lezen').
14. het zinstype mit'vn stao't e=n verdwijnt
Het zinstype met een pv van zee=n + im stacht e=n + infinitief (?) is bij de oudsten
gewoon (type: ich waa=s in start e=n sta~mpe dich danger dim vot 'ik was in staat en
schoppe je onder je kont; ik was in staat om je onder je kont te schoppen'). Bij de
jongeren is het niet meer aanwezig.
15. de zinstypen met de vraag naar de actuele toestand zonder 'er ' verdwijnen
Naar de actuele toestand wordt geïnformeerd met de zinnen waa=t is? a\s het gaat
om de fysieke toestand en tuaa=t is Vals het gaat om de psychische toestand. Beide
vragen worden door sommige middelsten en de jongsten gesteld met het zinnetje
waa^t is t'r, met toegevoegd f Ver'.
16. het zinstype met ó~m 'om'ab nevenschikkend voegwoord verdwijnt
Twee nevengeschikte zinnen kunnen verbonden worden met het nevenschikkend
voegwoord ó=m (type: ich drj det ó=m ich wis det det mosgebeu=re 'ik deed dat omdat
ik wist dat het moest gebeuren'), als er in het tweede stuk een reden of oorzaak staat
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voor wat er in het eerste deel gethematiseerd is. De middelster) en jongsten gebruiken
dit type niet. Zie V.5, p. 178-179.
17. ш е т 'maar'ab versterking voor interjektie verdwijnt
Mcr wordt vooropgeplaatst bij interjekties; het versterkt die. (type: mrr jao= =
welja!). De jongsten doen dat niet.
18. infinitief zonder x.t 'te' bij we=te 'weten' verdwijnt
Na het hulpww. we=te 'weten' komt er geen te voor de volgende infinitief(groep) bij
de oudsten (type: ich wei—t dae= bos li'gke 'ik weet dat bos te liggen'). Bij de
middelsten en jongsten komt ÍÍ erbij, als in het Nederlands. Zie V.7.h, p. 187.
19. de woordgroep van bet type dem zie= va=der 'die zijn vader' verdwijnt
De woordgroep met vooropgeplaatst zelfstandig aanwijzend of persoonlijk vnw.
gevolgd door bezitt. vnw., samen vóórzn. als regens is normaal bij de oudsten (type:
die' häö'r mo=der'\\un moeder'). Bij de middelsten en jongsten verdwijnt hij.
D.

SEMANTISCH - LEXICOI.OGISCH

1.

woordkeuze interjekties

De oudsten gebruiken traditioneel Montfortcr interjekties. De middelstcn en jongsten gebruiken de interjekties uit het Nederlands. Zie VI.2.h, p. 206-207.
2. partitieve genitief-s
Er is een partitieve genitief: 's. In het Nederlands wotdt dit vertaald met 'er' (type: ich
höb 's vie^f'ìV. heb er vijf). Deze is normaal bij de oudsten. Bij de middelsten en
jongsten wordt voor de genitiefvorm het woord t'r 'er' gebruikt. Soms is er een
stapelvorm: t'rs.
3.

woorden die niet klankwettig herleid kunnen worden tot het Nederlands verdwijnen

Het Montforts heeft voor een deel een niet aan het Nederlands verwante lexicologie.
Bij de middelsten en jongsten verdwijnt die steeds meer. Bv. ga=ns 'helemaal' verdwijnt voor hië'lemao^L
4.

naamvabrelicten die niet ondersteund worden door het Nederknds

verdwijnen

Het Montforts kent een aantal 'eigen' naamvalsrelicten. Bij de oudsten komen die
voor, bij de middelsten en jongsten niet. Voorbeelden: ter zicjen oe=t 'naar de
zijkant', aa-nderdaarg 'bij het aanbreken van de dag'.
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5

het ongereduceerde lidwoord van bepaaldheid

Het gebruik van her ongereduceerde lidwoord van bepaaldheid geefr geen
gemarkeerdheid aan (type· dae= minis va=n mich diti~t det nec=t'mijn man doet dar
niet') bi| de oudsten Ri| de mtddrlsren en jongsten is die gemarkeerdheid er in
grotere mate
6

daoT 'er' wordt vervangen doorό'τ

De gewone pendant van het Nederlandse aanwijzende bijwoord 'daar' is dao*. Bij
middclstcn en jongsten wordr dat d'r.
7

het wederkerig voornaamwoord rich 'elkaar' wordt vervangen г/вогеікаат

Het gewone wederkerige voornaamwoord is zich, bij oudsten en middelsten. Bij de
jongsten komt elkaa'r voor.
8

het persoonlijk voornaamwoord 2e ps ev doe= wordt vervangen door A\c\\

Het gewone persoonlijk voornaamwoord 2e persoon enkelvoud is do f bij oudsten
rn nnddclstrn Duh komt in dir (linerie voor hij de jongsten
9

de reductievorm van het ps vnw. 2e ps. ev wordt van ie tot se

Te 'je' is de reductievorm van het ps. vnw. 2e ps. ev bij enkele oudsten. BIJ de
middelsten en de jongste is dat se. Тле IV.3, ρ 142-144.
10 krachttermen en bastaardvloeken komen uit het Nederbnds
Het Montforts heeft een eigen arsenaal van krachttermen en bastaardvloeken:
no-ndemi^lja^rr, vercnnewecrd-hao=l, sakkerdjtets, godmfljaa'r. De oudsten ge
bruiken die in voorkomende gevallen Middelsten en jongsten gebruiken de termen
uit het Nederlands.
11. het verschijnsel 'gelijke woordvorm, andere betekenis ' verdwijnt
Het Montforts kent een aantal woorden die in het Nederlands dezelfde vorm maar
een (enigszins) andere betekenis hebben. Deze worden door middelsten en jongsten
aangepast aan de betekenis in het Nederlands. Voorbeeld: zich ко'ten aa^firèkke'een
foto van jezelf laten maken' verdwijnt onder invloed van de betekenis 'masturberen
met behulp van anderen' in het Nederlands.
12. ei=*n 'elkaar'verdwijnt
Na een voorzetsel komt het woord ei=n voor in de betekenis 'elkaar'; soms is het aan
het voorzetsel vast geschreven (type: doo'ntj det toch veu=r ei=n 'doe dat toch voor
elkaar') Bij de jongsten komt dit niet voor: het wordf e/kaa*r.
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Bijlage 7

13 ei=ne 'iemand' verdwijnt
Ei—neYoTM naast e=mesvoor in de betekenis 'iemand' bij de oudsten BIJ de middelstcn
en jongsten is dat niet zo
14 voorzetselkeuze
Het Montforts heeft bij de oudsten een eigen systeem van voorzetselgebruik het
wijkt in details af van het Nederlandse, bv veu=r 'voor' als voorzetsel dat een doelbepaling inleidt (type ich bo'n hie= veu=r te kte=ke 'ik ben hier om te kijken', of op
in op 't ziekenhoe=s ¡rgke'm het ziekenhuis liggen' Middelsten en jongsten brengen
het voorzetselgebruik in overeenstemming met dat van het Nederlands
15 uitdt ukkingen en spreekwoorden worden gebruikt voorzover die door het Nederlands gesteund worden
Het Montforts heeft voor een deel een eigen arsenaal aan spreekwoorden en uitdrukkingen Dat gebruiken de oudsten De middelstcn en jongsten passen dat aan aan het
Nederlands Een uitdrukking als get veu=re vot hotewc (letterlijk iets voor zijn kont
slaan) 'een werk slordig uitvoeren' verdwijnt
16 tegoo'j 'goed en naar behoren ' en goo»d 'goed e» met slecht ' worden samengebracht
in goo'd
De woorden tegoo'j en goo'd (die in het Nederlands samenvallen m 'goed') worden
nauwkeurig onderscheiden (types zitte mirn harre tegoo'j''zitten mijn haren goed,
zoals ze behoren te zitten'' naast ich hobgoo'j tcnj'ik heb goede tanden') Tegooy'tn
overeenstemming met de norm' kan niet bijvoeglijk gebruikt wotden, het heeft ook
de betekenis 'gezond, na 7iekte' Jongeren gebruiken goo'd voor beide betekenissen
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Samenvatting

Het dialect van Montfort, een Midden-Limburgs dorp in Nederland met ± 3000
inwoners per 1 januari 1989, is in drie generaties sterk aan het veranderen. In een
sociolinguïstisch geaard onderzoek wordt daarvan verslag gedaan door een auteur die
zelf spreker van het Montforts is. Het doel van de studie is: zo breed mogelijk inzicht
krijgen in welke veranderingen en variaties er in het Montforts zijn, en inzicht te
verwerven omtrent de oorzaken van variatie en veranderingen.
Het onderzoeksmateriaal voor de studie komt hoofdzakelijk uit gesprekken met
37 informanten die gehouden zijn rond 1 januari 1989. Daarnaast wordt er af en toe
gebruik gemaakt van gesproken Montforts op een bandopname uit 1972 van het P.J.
Meertens-Instituut in Amsterdam. Er wordt ook enkele malen verwezen naar het
materiaal dat prof. dr. E. Blancquaert in eigen persoon waarschijnlijk in 1947 voor
de Reeks Nederlandse Dialectatlassen genoteerd heeft na een of meer gesprekken
met drie Montfortenaren.
De informanten met wie de 37 gesprekken gevoerd zijn, behoren tot drie generaties. In dit werk worden ze 'oudsten', 'middelsten' en 'jongsten' genoemd. De aantallen en de gemiddelde leeftijden waren per 1 januari 1989
14 oudsten,
gemiddeld 80 jaar
10 middelsten, gemiddeld 49 jaar, een interval van 31 jaar met de oudsten;
13 jongsten,
gemiddeld 21 jaar, een interval van 28 jaar met de middelsten.
Het onderzoeksgedeelte omvat deelstudies op het gebied van fonetiek-fonologie,
morfologie, syntaxis en semantiek-lexicologie. Elke variatie en/of verandering wordt
aan de orde gesteld als deze vanuit het eigen materiaal voldoende constateerbaar is.
Voor fonetisch-fonologische verschijnselen is dat vaak probleemloos mogelijk, voor
syntactische en semantisch-lexicologische deelonderzoeken is dat soms problematischer.
Bij de deelonderzoeken wordt in een eerste paragraaf een taalkundige analyse
gegeven van het betreffende verschijnsel zoals wij dat in een ideaal geval zouden
waarnemen bij een fictieve oudste groep. Dat verschijnsel maakt deel uit van wat hier
'referentie-Montforts' genoemd wordt. 'Referentie-Montforts' is een construct op
basis van het taalgebruik van de oudsten waardoor de taalkundige beschrijving een
degelijk fundament heeft. Het is het taalgebruik van de oudsten minus alle vormen
die naar oordeel van de onderzoeker bij latere generaties horen. Na de beschrijving
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van die basis wordt er een taalkundige beschrijving gegeven van de optredende
variatie of verandering. In een tweede paragraaf worden de scores per generatie
gegeven voor de beschreven varianten. In een derde paragraaf wordt er commentaar
gegeven op de geconstateerde verschijnselen en worden er mogelijke oorzaken ge
noemd voor het optreden van variatie en verandering.
Het onderzoeksgedeelte wordt voorafgegaan door een hoofdstuk over opzet en
doelstellingen. Die doelstellingen worden weer aan de orde gesteld in een slothoofd
stuk, waarin de voornaamste conclusies uit de hele studie samengebracht worden.
Het blijkt dat het Montforts in drie generaties sterk aan het veranderen is. Vooral
fonctiscli-fonologisch is dat goed constateerbaar. De meest opmerkelijke verschillen
daarbij betreffen wel de Э-naslag bij sleeptonige woorden vóór spreekpauze (die bij
de jongste vrouwen helemaal achterwege blijft), het achterwege blijven van de hiaatvullende -и- in alle posities die niet door het Nederlands gesteund worden en het
sterk verminderen van sandhiverschijnselen. De variatie en verandering in fonetischfonologisch opzicht wordt in bijna alle gevallen veroorzaakt door het Nederlands.
Alleen bij de mouillering (die bij de jongsten minder voorkomt) heeft het Neder
lands geen invloed. Het Montforts is op weg naar een mouilleringssysteem dat in 'de
stad' (dat is Roermond) gebruikt wordt: de Montforter mouillering in achtervoegsels
verdwijnt daardoor langzaam.
Morfologische variatie is minder pregnant dan fonetisch-fonologische. De oorza
ken van morfologische variatie zijn gelegen in het systeem van het Montforts zelf. het
betreft aanwijsbaar interne oorzaken.
De syntactische variatie is moeilijk te constateren. Automatisering bij de detectie
is nog niet mogelijk. Ook is er het probleem van de geringe frequentie. De gepresen
teerde deelonderzoeken laten zien dat de typisch regionale verschijnselen bij de
middelsten en jongsten minder voorkomen dan bij de oudsten.
Hetzelfde geldt voor de semantisch-lexicologische verschijnselen die variëren of
veranderen: ze komen voorzover ze typisch Montforts zijn het minst voor bij de
jongsten. Toch zijn er enkele gevallen van 'jonge' lexemen die meer van het Nederlands afwijken dan hun 'oude' pendanten (bv.: jong ze&lvendje naast oud zclfdje
'same'). De lexemen die vanuit het Nederlands een nieuwe betekenis gekregen hebben (bv.: bès 'best' als versterkend bijwoord) komen meer voor bij de jongsten en
minder of niet bij de middelstcn of oudsten.
In deze studie wordt betoogd dat variatie en verandering in bijna alle gevallen
veroorzaakt wordt door het Standaardnederlands. Daarbij wordt gewezen op de niet
te onderschatten rol van de schriftelijke taalvorm. Ook voor Montfortenaren geldt,
dat zij lezen en schrijven in het Nederlands. Het Nederlands kan, doordat het een
aanwijsbare schriftelijke vorm heeft, altijd als taainorm dienen. Doordat het als
standaardtaal status heeft, kan bijna alles uit het Nederlands tot Montforts gemaakt
worden. Ook de regio is in sommige gevallen verantwoordelijk voor variatie en
verandering. Daarnaast komt er variatie en verandering voor die er vanuit het
Montforts zelfverklaard kan worden. Het beeld van het stetk veranderend Montforts
wijkt niet af van wat anderen geconstateerd hebben over veranderingen in dialecten.
Het belangrijkste verschil met andere studies is, dat in onze studie de variatie en
verandering over een breed spectrum van taalsystematiek geschetst wordt.
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Samenvatting

Summary

The dialect of Montfort, a Midlimburgian village in the Netherlands with about
3,000 inhabitants on 1 January, 1989, has drastically changed over the last three
generations. This is reported by the author in this sociolinguistically orientated
research. The author himself is a speaker of the Montfort dialect. The main aim of
this study is to get an insight, as broad as possible, into the changes and variations in
the Montfort dialect and their causes.
The material for this research mainly consists of interviews with 37 informants
held around 1 January, 1989. Apart from that, a recording of spoken Montfort
dialect is used occassionally. This recording was made by the P.J.Meertens Institute
of Amsterdam in 1972. Several references are made to the material probably collected by Professor E. Blancquaert for the Series of Dutch Dialect Atlases. This
material comprises of notes from one or two interviews with three people around the
year 1947.
The 37 informants in this research belong to three generations and arc divided
into a senior group, middle group and a junior group. At the time of the research, the
numbers and mean age of every group were:
senior group
middle group
junior group

14
10
13

mean age 80
mean age 49, a gap of 31 years with senior group
mean age 21, a gap of 28 years with middle group

The research includes substudies in the field of phonetics /phonology, morphology,
syntax and semantics. Each variation and/or change is discussed if verifiable by the
material collected by ourselves. Although this created no problem for the phonetic/
phonological features, it proved to be difficult in the case of syntactic and semantic
features.
In the substudies, the first chapter deals with the linguistic analysis of the feature
in question as ideally observed in a fictitious senior group. The features are part of
the so-called 'referentie-Montforts' ('Montfort frame of reference'). The 'Montfort
frame of reference' is a construct on the use of language by the senior group providing a reliable basis for the linguistic description. After the description using the
'Montfort frame of reference', a linguistic description of the variation or change is
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given. In the second paragraph, scores for the described features are presented per
group. The third paragraph comments on the ascertained features and presents
possible causes for the change and variation.
The research part is preceded by a chapter on the aims and procedures of the
research. The aims are then once more discussed in the final chapter, in which the
main conclusions of the whole study are given. It appears that the Montfort dialect is
drastically changing, especially in the field of phonetics and phonology. The most
striking differences here concern the 3 behind syllables with Trägheitsakzent (in
Dutch: 'sleeptoon') before a speech pause (totally lacking in the female junior group),
the deletion of the linking -n- in all positions when there is no trace of an -n- in
Dutch and the strong decrease of sandhi features. In nearly all cases, the variation
and change in phonetic/phonological respect is caused by the Dutch language. Dutch
exerts no influence in the case of palatalization (which occurs less often in the junior
group). The Montfort dialect is heading towards a palatalization system used in
town (which is Roermond): for this reason Montfort palatalization in suffixes is
gradually disappearing.
Morphological variation is less noticeable than the phonetic/phonological variation. The causes for morphological variation lies in the Montfort system itself; there
are apparent internal causes.
The syntactic variation is hard to ascertain. Automatization in detection is not yet
possible. And there is also the problem of minimum frequency. The presented
substudies show that the typically regional features occur in the middle and junior
group less often than in the senior group.
The saine holds good for the semantic-lexical features undergoing variation or
change: when they are characteristic of the Montfort dialect, they occur least in the
junior group. Yet, there are instances of 'young' lexemes deviating more from the
Dutch language than their 'old' counterparts (e.g. 'young' zr=lvendje next to 'old'
zclfdji). The lexemes which got a new meaning from the Dutch language (e.g. bès
'best' as emphatic adverb) occur less often in the middle and senior group than in the
junior group.
The research demonstrates that variation and change are caused by Standard
Dutch in nearly all cases. Furthermore, it is indicated that written language plays a
role which should not to be underestimated. It is true for people from Montfort that
they read and write in Dutch. Dutch can, owing to its apparent (standardized)
written form, always serve as a standard. Since it has the status as standard language,
nearly every linguistic fact from Dutch can be rendered in Montfort dialect, but not
vice versa. There is variation and change which can be caused by regional dialects,
especially Roermond dialect. Moreover, there is variation and change which can be
explained from the Montfort dialect itself. The image of the drastically changing
Montfort dialect does not deviate from what is observed in other dialects. The main
difference with other investigations lies in the fact that our study describes the
variation and change in a broad linguistic spectrum.
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Summary

Samevatting (in 't Moferts)

't Plat van Mofert, e Middelimburgs dorp in Nederlandj mit zoeager 3000 inwoners
per 1 januari 1989, is sterk aan 't verangere. In 'n óngerzeuk van sociolinguïsïtischen
aard waert daovan verslaag gedaon door ènnen auteur dae zelf Moferts sprik. 't Doel
van dees studie is: zoea breid wie meugelik inzich drin te kriege welke verangeringen
en variaties in 't Moferts bestaon en drachter te kómme door welke oearzake variatie
en verangeringe optraeje.
't öngerzeuksmateriaal veure studie kump hoofzakelik oet gesprekke mit 37
informante die gehaje zeen inné buurt van 1 januari 1989. Daonaeve waert aaf en toe
gespraoke Moferts gebroek det steit op 'n bandjopname oet 1972 van 't P.J. Meertens-Instituut in Amsterdam. Ouch waert inkel kieëre verweze nao 't materiaal dec
prof. dr. E. Blancquaert in eige persoean waarsjienlik in 1947 veure Reeks Nederlandse Dialectatlassen opgesjreven haet, nao ein of mice gesprekke mit drie Moferter.
De informante wo die 37 gesprekke mit geveurd zeen, huere toet drie generaties. In
dit werk waere die 'oudsten', 'middelsten' en 'jongsten' geneump. Wieväöl d'r det
wore en häöre gemiddeldjen ajer per 1 januari 1989:
14'oudsten'
gemiddeldj 80 jaor;
10 'middelsten' gemiddeldj 49 jaor, e versjil van 31 jaor mit de aadste;
13 'jongsten'
gemiddeldj 21 jaor, e versjil van 28 jaor mit de middelste.
't öngerzeuksdeil besteit oet deilstudies euver fonetiek-fonologie, morfologie, syntaxis en semantiek-lexicologie. Eder variatie en/of verangering waert ane orde gestèldj
es ze vanoet 't eige materiaal genóg op te merken is. Veur fonetisch-fonologische
versjienselen is det dök songer probleem meugelik, veur syntactische en semantischlexicologischc deilóngerzeuke is det döks waal lestig.
Bij de deilóngerzeuke waert innen ieëste paragraaf'n taalkundige analyse gegaeve
van 't versjiensel in kwestie, zoea wie v'r det in 'n ideaal geval zówwe taengekómme
bie 'ne dinkbeeldjigen aadste groep. Det versjiensel is 'n deil van waat hie 'referentieMontforts' geneump waert. 'Referentie-Moferts' is e kunsmaotig boewwerk op basis
van 't taalgebroek vanne aadste generatie, wodoor taalkundige besjrievingen e degelijk fundament höbbe. 't Hèltj in 't taalgebroek vanne aadste generatie sónger
versjiensele oet jónger generaties. Nao de besjrieving van dae basis waert 'n taalkun-
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dice besjricving gegaeve vanne variatie of verangcring die optruetj. In 'nen twieëdje
paragraaf waere de scores per generatie gegaeve veure besjreve variante. In 'nen derdje
paragraaf waert kómmcntaar gegaeven op de gekónstatecrdje versjiensele; dao wacrc
meugelike oearzake geneump veur 't optraeje van variatie e/of verangering.
Véúr 't óngerzeuksdeil steit 'n hoofstuk euver opzat en doelstèllinge. Die
doelstèllinge waere weer bespraoken in e slothoorstök, wo-in de veurnaamste kónklusies
oct de studie samegebrach waere.
't Bliek det 't Moferts in drie generaties sterk aan 't verangeren is. Veural fonetisch-fonologisch is der good te kónstatere. De versjille die m'n 't beste op kan
mèrke, zeen de э-naoslaag bic sleiptoeanige wäörd veur spraekpauze (dae bie de
jongste vroulje gans achterwaege blief), 't achterwaege blieve vanne hiaatvöllendje n- op alle plaatse wo die neet door 't Nederlands gesteundj waert en 't sterk vermindere van sandhiversjiensele. De variatie en verangering in fonetisch-fonologisch
opzich haet in bekans alle gevalle 't Nederlands es oearzaak. Allein bie de mouillering
(die bie de jongste minder veurkump) wérk 't Nederlands neet. 't Moferts is op waeg
nao e mouilleringssysteem wie det 'inne stad' (in Remunj) gebroek waert: de Moferter mouillering in achterveugsels verdwientj daodoor langsaam.
Morfologische variatie is minder opvallendj dan fonetisch-fonologische. De
oearzake van morfologische variatie zitten in 't systeem van 't Moferts zelf: 't geit dao
om aanwiesbaar intern oearzake.
De syntactische variatie is lestig op te mèrke. Automatisering bie 't zeuke daohaer
is nag ónmeugelik. 'n Anger probleem is det 'n deil syntactische petroeane neet vaol
veurkómme.
Detzelfdje gultj veure semantisch-lexicologische versjiensele die variëren of
verengere: die kómme veur zoea wied es ze typisch Moferts zeen 't mins veur bie de
jongste. Toch guef 't inkel gevalle van 'jong' lexeme die miec van 't Nederlands
aafwieke dan häör 'aaj' taengehangers (beveurbeeldj: jonk ze=lvendjt naevcn aad
zflfiije 'zelfde'). De lexeme die vanoet 't Nederlands 'n nuuj beteikenis gekregen
höbbe (bv. bh 'best' es versterkendj biewaord) kómme mieë veur bic de jóngsten en
minder bie de middelsten of aadste.
In dees studie waert bewaerd det variatie en verangering in bekans alle gevalle 't
Standaardnederlands es oearzaak haet. Daobie waert gewezen oppe neet te óngersjatte
rol vanne sjriftelike taalvorm. Veur Moferter gultj det zie laezen en sjrievcn in 't
Nederlands, 't Nederlands kan, doordet 't 'n aanwiesbaar sjriftelike vorm haet, altied
es taainorm dene. Doordet 't es standaardtaal aanzcen haet, kan bekans alles oet 't
Nederlands toet Moferts gemaak waere, ómgedrejdj geit det neet. De regio, mit
name 't dialek van Remunj, is döks oearzaak van variatie en verangering. Daonacvc
kan variatie en verangering oct 't Moferts zelf kómme. 't Beeldj van 't sterk verangerendj
Moferts sjiltj neet van waat angere gekónstateerd höbben euver vcrangeringen in
dialecte, 't Veurnaamste versjil mit anger studies is, det hie de variatie en verangering
inne brèdje vanne taalsystematiek gesjets waere.
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Samevatting (in 't Moferts)

Curriculum Vitae

Pierre Bakkes is op 6 mei 1941 in Montfort (L.) geboren. Het dialect van zijn
geboorteplaats is zijn eerstgeleerdc taal. Hij woonde in Montfort tot in 1975. In
1961 behaalde hij het diploma 'Volledig bevoegd Onderwijzer'. Na zijn militaire
diensttijd gaf hij van 1963 tot 1966 les aan een lagere school in Roermond. Daarna,
van 1966 tot 1971 werkte hij aan een mulo in diezelfde plaats. Vanaf 1968 werd dit
schooltype tot mavo. In dat jaar slaagde hij voor de akte Middelbaar-Onderwijs-A
voor het vak Nederlands. Van 1971 tot 1980 gaf hij les aan de Pedagogische Academie in Roermond. In 1973 slaagde hij voor de akte Middelbaar-Onderwijs-B Nederlands. De opleiding voor beide akten-Nederlands volgde hij aan de Katholieke Leergangen: het A-gedeelte in Sittard, het B-gedeelte in Tilburg. In 1982 deed hij doctoraal examen Nederlands aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen. Vanaf 1980
geeft hij binnen de vakgroep-Nederlands les aan de Hogeschool Katholieke Leergangen Sittard, die thans een onderdeel is van de Stichting Hoger Onderwijs ZuidNederland. Hij is sinds 1986 redactielid van het tijdschrift Veldeke, waarin hij (deels
in dialect) publiceerde over taal en taaJverhoudingen. Andere publicaties staan voornamelijk in de jaarboeken van de Heemkundekring Roerstreek. Samen met zijn
gezinsleden steunt hij allerlei vormen van regionale cultuur euregionaal. Hij is voornamelijk actief bij de Limburgse dialectvereniging Veldeke, in studiekringen rondom
regionale verschijnselen, in activiteiten van volkskundige aard, en in de blaasmuziek.
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Stellingen bij
l'iene Bakkes, Variatie en verandering m hel Montforts, taalsn utturele en sociolinguislische
aspecten van een veranderend dorpsdialect
te verdedigen op 17 juni 1996
01 De Apparent Time Methode geeft bij meergeneratie-onder-iek onbetrouwbare resultaten
voor taalvormen die gestigmatiseerd zijn geraakt na de eerste taalverwerving van de leden van
de eerste generatie
02 Regressieve taalverwerving als verschijnsel dient sociolingtnstisch onderzocht te worden
03 De twee Limburgse gerundiumvormen van de types a tignitae vre en gezt vige, die
geografisch scherp gescheiden lijken, dienen op hun verbreiding onderzocht te worden
04 De opvatting die onder andere recent door Van Oostendorp verwoord is dat in elk lexicaal
Limburgs woord sleeptoon of stoottoon voorkomt, is onjuist als ze juist zou zijn, zou het
Standaard-Nederlands vol zitten met sleeptenen
(Marc vm Oostendorp, TongvaL Hoe klinken Nederlanden? Prometen Am terdim 1996, zie ρ 223)

05 Tweelettergrepige woorden met accent op de eerste lettergieep die eindigt op korte klinker
+ nasaal (type bi=mie of bi vine "binnen') moeten zo spoedig mogelijk op tonaliteit en
geografische verbreiding onderzocht worden
06 In gesproken Standaard-Nederlands is tonaliteit (het vóórkomen van sleep- en stoottoon)
weliswaar regionaal bepaald, maar toelaatbaar
07 De historische taalkunde in het Nederlandse taalgebied is tot op heden te sterk gericht
geweest op de verantwoording van actuele vormen uit maar éi ι gangbare variëteit het
Standaard-Nederlands
08 De culturele status van een variëteit bepaalt de toekomst eiл an minstens even sterk als de
politieke status
09 De cultuur die zich manifesteert in niet-standaardvariëteiten maakt deel uit van het
culturele erfgoed van de Nederlanden en moet herkenbaar opg< nomen worden in overzichten
als bijvoorbeeld literatuurgeschiedenissen en in culturele studie-,
10 Overname van taalmateriaal (klanken, vormen, woorden, constructies) uit andere
variëteiten is te beschouwen als teken van vitaliteit van de overnemende variëteit
11 Het stereotiep dat Limburgers bij uitstek de sprekers zijn n<et de 'zachte gee' moet op zijn
minst plaats maken voor het stereotiep dat Limburgers bij uitst "k de sprekers zijn met de
'zachte ее'
12 Het Montforts is goed bruikbaar voor de formulering van tellingen als deze 't Moferts
hint] zich good veur 'tformulere van Stellinge wie dees. Veun aarde is del spiever en laezer
det Moferts minstens mit maote meeting zeen.

