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De overgang van korte stijqende diftongen naar korte klinkers
in het dialect van Gemert; 1886 - 1986.

door Piet Vos

Toen ik eensr-_na een conferentie van dialectologen uit Neder-
land en BelgiË in het Openluchtmuseun te Árnhem, het nuseum
inliep net enkele collegars, werden wij aangesproken door een
heer wiens aandacht getrokken werd door onze groep. ilij vroeg
zich kennelijk af wat voor soort rnensen wij waren. Na enkele
inclringende ltagen u'aardoor $ er aI snel achterkwaÍn dat wij
dialectologen waren was hij aanvankelíjk zeer geïnteresseerd
ên sprak de verwachting uit (of was het rnisschien rle hoop?)
dat wij dan wel alles zouden doen om het dialect te behouden
zoals het was.
Zijn aanvankelijk felle interesse verdween zienderogen f,,6sn
wij heÍn zeiden dat we niet uit waren op een reservaat voor
dialectsprekers waarin ieder als het ware door ons gedwongen
zou worden niets aan het dialect te v€Í.anderen. Veeleer, zei-
den wij, waren wij geïnteresseerd in rral wat groeit en bloeitrl
in het taallandschap.
Wat ik in dit artikel aan de hand van 6én concreet geval in
é6n bepaalde plaats wil laten zien, ís tlat taal, zoals ieder
leventl organisÍne, zich ontwikkelt, verandert, zich aanpast
aan nieuwe situaties (1).
Taalverandering is echter niet taalverdwi jning.
ilxterne factoren (factoren buiten het taalsysteem zoals ont-
leningen vanuit cle standaardtaal of een ander d.ialect, het
uitsterven of veranderen van het begrip ên daaxmee van het
woord etc.) en interne factoren ( factoren binnen het taalsys-
teem zoals homonJrmi everni j ding, siÍnplificaties van het sys-
teern etc.) kumen het dialect wel veranderen, maar wat er o_verblijft is nog steeds rtialect.
Naar aanleiding van het feit dat het in 19?9 honderd jaar gê-
Ierlen was dat cle eerste grote Nederlandse dialectenquête op
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ini.tiatief van H. Kern door het Aarttr i jkskuntlig Genootschap
werd gehoutlen, is er intH iaar het volgencle boek over taal-
verandering verschenen onder retlactie van Marinel Gerritsen:
rllaalver antler ing in Netlerlandse Dialecten. Hontlerd jaar Dia-
têktl'ragenl i jsten 1879-1979rr,, Muiderberg 1979.
Frecies hondertl jaar later wertl dus dezelfde vragenlijst vaÍI
het Aar clrijkskuntl i g Genootschap opnieuw uitgezontlen on te zien
welke taalverantler ingen er inmitldels waren opgetreden. Blij-
kens de inleieling is er in tlle honderd jaar niet
zenlijks in de tlialecten veranderal. Op pagina
clan ook:

zo veel we-
12 leest men

rrDaaron is het misschien beter te konkluderen dat de ilialek-
ten beslist nietop het punt staan uit te stervenr met an-
dere woorden dd zelfs anno 19?9 <le klok lan het tlialekton-
tlerzoek nog niet tlicht naar twaalven loopt (Weiinen 1958).
Wanneer nen er van uitgaat dat taalverandering in het he-
den in principe gêIijk is aan die in het verletlen (Kloeke
1927, Labov 1972), betekent de relatieve stabiliteit van
de Nederlandse dialekten ook nog iets voor tle hístorische
taalkunde.
Veranderingen waarvan mm moet aannemen dat ze in het ver-
ledên slechts korte tiid nodig haddenon in tle hele taalge-
meenschap door te dringenr zijn in dit licht ongelmfwaan'-
dig en dienen met voorzichtigheid bekeken te worden.rl

Laten wij nu eens een voorbeeld van taalverandering in 66n
bepaalde plaats op twee verschillende tijdstippen bekiiken.
We hadden natuurlijk voorbeelden uit het Swahili (2) of uit
Engelse dialecten kunnen nenen; we nemen echter Brabantse
voorbeelden omdat we die beter kurnen beoordelen en begrijpen.
De taalkunde kan, dit tot geruststelling van somrnige lezerst
niet kneuterig of part icular ist isch zijnl taalverschi jnselen
kunnen in ietler taalsysteem bestudeerd worden. F,r zit iets
zinnigs ln om dan een taalsysteem te bestuderen dat men van
nabij kent. Gelijksoortige taalprocessen kunnen zich in zeer
verschillende taalsysternen voordoen.
We kiezen dus als voorbeeltl van taalverandering de overgang
van korte stijgende diftongen (stiiSende tweeklanken) tot kor-
te klinkers in het dialect van Genert, rnijn geboorteplaats.
De twee tijdstippen zijn 1886 en 1985 ( tlus een verschil van
bijna 1Oo jaar). trn 1886 r'u1de Pater Gerlacus van den Elsen
de ttEnquête-hrillemsrr in. Over van den Elsen kunt u neer te
weten komen in Sralies van respektievelijk Dr. Hollenberg en

-174-



Peter van den Elsen (3).
Deze enquête van de Leuvense hoogleraar p.G.H. l{illems ] dieongeveêr 16O0 woorden en veel norfologische verschijnselenhêeft afgevraagd, is nergens gepubliceèrcl. IÍillems ántving
de antwoorden in cahiers en bracht het woordnateriaal weerin tabellen over. Het rnateriaal berust bij de Koninklijke
VlaaÍnse Academie te Gent.

onder rrdiftongenrr verstaan we tweeklanken. habij onderschei_
den we dalende en stijgenale tweeklanken. Bij een àatende tr+ee_klank ligt het hoofdaccent op het eerste iid. Dit ziÍn de ge_
wone tra,eeklanken zoals we die bijvoorbeeltl in het Nederlandskennen: een klinker met hoofdaccent wordt gevolgd door eenw- of j-achtig element. Dus klanken als eirlij, ui etc., zoalsin rrijsrr, rrgeitrr, rrhuisr: etc.
0nder rrstijgende tweeklankenl verstaan we met Weijnen (T.T.
195O: Noordbrabantsê stijgende diftongen, p.28) : T\*eeklanken
met het hoofdaccent op het tweede fid (4j.-
Voorbeelden: bwon (=boom), bjtst (=beest), w8kst (=oogst).
En is dus een r{r- of j-achtig elernent (of dit een halfvokaalis blijft hier onbesproken) gevolgcl door een klínker die hethoofaccent heeft.

Voor de vergelijking net 19BS ga ik,
mijn êigen kennis van het dialect
gesproken wordt.

In het Gemerts van 1886 ziet men vaak
lende t!Íeeklanken naast neestal korte
en ook al vaak korte klinkers,
geving van het woor d.

gemakshalve, uit van
van Genert, zoals het nu

lange klínkers en da-
stijgende tr*eeklanken

naargelang de vorm of de om_

In het Generts van 19BS ziet men vaak lange klinkers (en bijde. boerenbevolking ook wel dalende t*uef.fi*e"j naast korteklinkers, naa-rgelang de vorm of de omgeving ían het wooril.t" d:^ll*. rrverkort ingsposit ie r kiest màn aai in tret Gemertsvan 1886 voor een korte stijgencte diftong of soru reeds vooreen korte klinker en in het Generts 
""n"f9gS .r;o. ale kortekl inker .

Y* 9:" 'rverkort ingspos i t ie r is sprake in de volgende geval_len (de voorbeelden zijn uÍt 1982):
a) verkle i nwoorden: b68t - bgtje (boot _ bootÍe)vergrotende trap/ . laot _ látter _ fáts;
,, overtreffende trap (Iaat _ Iater _ laatst)b, sanenstellins: baorst - bors{t) (r) àt (borst _ borstrok)c) afleidins: rdat - rdtsicr, ("ooá - ;.;à:i;"=";oorlachtÍg)

-115-



d) buigingsvorn: rooj - r65e (rood - rotle)
e) *e"ir.'oórdsvorrn: ik 188p - gá; 18pt (1k loop - gij loopt)
f) syntactische verbintling: rooi - rdj zat (rootl - rood zat)

Er is, wanneer Ínen met het Nederlands vergelijktr ook nog
sprake van verkorting (of kort bliiven) voor bepaalde mede-
klinkers (of medekl inkerverbindingen) en bii oorspronkelijk
tweelettergrepige woorden ontler bepaalcle voorrraarden, in ge-
vallen dat er naast de korte klinker geen lange voorkomt:

tSrre = toren
v8rt = voort (aan)
p8rt = poort
bBn = boom
gtst = geest
b8n = t oon
mtster = rneester
hirring = haring
lalnmer = laarner
Ctf = gaaf, vlak
lfeh = laàg

Paraltel met deze verkort ingsverschi jnselen (of verschijn-
selen van kort bl{jven) verloopt hêt verschijnsel van de stij-
gende tweeklanken in het Generts van 1886.
0m tle zaak nog gecompliceerder te naken, treden er ook nog
klankverander ingen op bij:
a) het meervoud van zelfstantlige naanh'oortlen:

1985: haojs (huis) - heus (huizen)
1886: idem

b) het verkleinwoord:
1985: maojs (muis) - meuske
1886: idem
1985: b8n (boom) - b0nke
1886: bw8m - bjiimke

c) 3de persoon enkelvoud o.t.t.l
1985: ik 168p/13wep - haj 10pt (ik loop- hÍj loopt)
1886: ik 188p,/1óweP - haj ljiiPt

lrrd zullen nu laten zien hoe de stijgentle t$reeklanken if, i6,
jii, wá en wE in het GeÍxerts vaÍI 1886rin het Gemerts van 1985,
w.rllicht onder invloed van het ÁBN ( stantlaardtaal ) rzich heb-
bên ontwikkeltl tot respektievelijk tle korte klínkers l, 6, iit
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á en 8n waarbij men vooral aan de klankkleur van de t en de
I (die rnet meer lipronding wordt uitgesproken) nog steeds
kan horen dat er vroeger een j-achtig of r{-achtig element
voorafging.
Men zal zien dat de ontwiltkêling die nu voltooid is, toen
reeds in gang gezet werd, m.a.w. taalontwikkel ing gaat niet
zo plotseling.
De taalverandering die hier besproken wordt, verloopt als
volgt:
ïn 1886 zien we de volgende toestand (of liever het volgende
spanningsveld):

1) F,r zijn nog een groot aantal stijgende tweeklanken.
2) Er is in een aantal gevallen sprake van eèn strijd tus-

sen stijgende diftongen en korte klinkers.
3) Bij een groot aantal gevallen is dÍe strijd al beslist

in het voordeel van de korte klinkers.
In 1985 is de eindterm al lang bereikt: En zÍjn bij rnijn we-
ten geen stijgende tweeklanken meerl deze zijn vervangen door
korte klinkers. Uiteraard zijn er ook nog de onklanls,r'ett i ge
gevallen (b.v. ten gevolge van analogie).
Verder zijn er natuurlijk de volgende rêstricties te ma.ken:

- Uiteraard zijn er verschillen bij ctÍverse generaties en
sociale klassen te bespeuren.

- De voorbeelden komen slechts uit een kleÍn gedeelte van
het materiaal (enkele letters van het alfabet in rnijn
kaartenbakken). ttet is alus slechts een oppervlakkige stu-
die op grond van een klein gecleelte van het materiaal.

Hier volgen de voorbeelden l

De s t iiaend e tveekLank ii

Nederlarrds roor'd Gemerts 1886 cemert6 1985

be ekj e

bleekje ( grasveldj e )

bêent j e

beertje/beren
( ook ín de
betekenis wan mest )

bjlkske, maar ook:
blkske
(béjek)
b1j lkske
(b1éjek)
( t'j in*e )
(béjen, baj en )
bj irke, bj irre
( t'e; er)

blkskê

( teet)
bltkske
(brééjk)
blnke
(t'aen)
blrke, btrre
(t,aer)
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N6derlands roord cemerts 1886 cornerts 1985
breder
brêed s t e

beter
b1e êks t e

tweemaal

aartsschelm
aarden (t'n)

beenderen

g. spreekt

g.91. h. breêkt
breet( t )

g.91. h. bleekt
i. bleekte
bleek( t)
gebleekt

g. A1. h. beveelt

A.91. h. begeêrt
i. bêgeerde
begeer( t )

beeld
beest

brj l- j er
brjltste
(tro;et)
bjitter
bljlkste
(urejer)
tvj lmrr'b I

j lrt 6skè1m
j lrde
(ajert = aarde )
bj lnder

g. sprj lkt

a. A1. h. brj lkt
brj tkt
( t'ré; ete = trreken)
g. gr. h. b1j lkt
i. b1j lkt e
bljik( t)
seb 1j lk t
( bIéjeken, b1éé.ike )

E. C1 .h. bevjllt
(bevélele)
g.cl.h. bêgjlrt
i. begj lrde
besjir(t)
(uegé,jóre)
bjllr
bjlst

bit-jer'
brttste
(braet)
bltter
btlkstè

tvlm6l
( tvae)
?

lrdê
( èèrt = aarae )
vtl. blndermael
( be endermee 1 )
g. sprlkt
( spraeke )
A.91. h. brlk t
brlkt
(uraete)
s.91. h. bltkt
i. bltkte
blrk( t )geblikt
( br éé jke )
t.91. h. bevl.1t
(bewaete )

I,g1.h. begirt
i. begllde
beglr ( t )
(tegaere )

bltt

De stiiÊende ttreeklank .iU

beukj e

boompje

bjEkske (hier' zou
men b jllkskê ver-
uachterri biljk = beuk )
bj 6mke
(bw6m en ook bEm)

wgl .
bil j kernbo m

bímke
(bóm)
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Nedêrlands voord Gemerts 1886 Gemerts 1985
boot.ie

bozighei.d
b loo t sho ofd s

bjEtje, maar ook!
oo t.t e
(b68t, bàvet )
bjózzichájt
blj6tsh.i6ts

bStje

(t,66t en bàwet ?)
?

( Ur88 t en bIàvet;
wgl. de aaever s-
term 'theut', )

tegenvoordig vor-
men met oe; komen
er ook vormen met
O woor ? Is de
onbepaalde wÍs!
boenne of b0Jne?)
g.91. h. numt
i, nllmde
nnn,( t ) .(nujme)

t.91. h. boent
i. boende
boen(t)
geboend

g.g1.h. rtoemt
i. noemde
noem( t)

De stiiÊende tvêeklank jfl
-T"*..t. 

"r*.i i. bj onde
I u.iun( t )

Aebj Un t
| (tutne )

I g. st . h. n.iumt
I i. nj mde
I n.ium(t)
l(nujme)

De s tijAende twqeklank L'á

begrafêni s

g.g1.h. baadt
i. baadde
baaa( t )
gebaad
g. g1, h, baant
i. baande
baan(t)

It baat
teb aa t

C. Cl .h. begaadt
(of begaai t )
i. begaaide
begaaid

begrváffenis
g. sl. h. bvát
i. brádde (?)
bwát
gebvát
g, A1. h. bvánt
i. ba,ánde
uwán( t )
( baone )
It brrá t
gebwát
(traate)
A.B1.h, be8lrát

i. begÍádde
bee'vát
( begaoj e )

begráffenis
(te6envoordig
meestal vormen
met -aoj- )

A.el.h. bánt
i.. bánde
bán(t).
( baone )
I t bát
gebat
(taote)
g.g1.h. begát
(of vorm met aoj
i. bêeádde (of..
begát
(tesaoje)

?)
.?)
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Nederlands rdoord Gemerts Í 886 Genorts '1985

g.91. h. tletáIt
i. be t á1de
be tá1( t)
betá1t
(betaore)
It betamt
be tamt
( tre t aorne )
s.91. brákt
h. b!ákt
i. brákte
trfl<( t )gebrákt
( uraote )
án

I, CI.h. betaalt
i. be t aalde
betaa-I ( t)
betaald

I t botaamt
be taamd

g.91. braakt
h. braakt
i, braakto
braat( t )
tebraakt

aan

g.91. h. betvált
i. betválde
betwát ( t )betvál-t
(tretaore)
I t be trramt
be tawmt
( ue taome )
g.91. brvákt
maa1': h. bl'ákt
i. brwáktê
trwát( t )gebrvákt
(traote)
Írárr, rnaar ook: án
en èn (dtn trarr
wángvàn = de trouw
-het huve lijk- aan-
gaan)

De stiieende tveeklank I'à

bloter.

a.11emaa1

tveemaal
boodschap
b 1o t erik
bekroond =bekeurd

t.g1,h. braadt
i. blaadde
braaa( t )gêbraad
( =gebraden)

boom

boneo

gaa4

b1và t t er
(bLàt'etr b1àl{t )

alLemvàf
twj lmvà1
bvàtskap
blrJàttertk
bekrÍrènt

g. A1.h. brsb t
i. br] bddè
brvàt
gebrwàt
(brao3en,

brèviej e )
bvàm, maar ook: b8m
bvàrrne, maar ook:
b6hne
(bàrrn)

ÍTvàn

bI6ttêr
(uroat;
ook! b1àÍet? )
a1Lem61

tvlm61
b6tskap
bl6tterik ?

bekr6nt
( uetroone )

volmen rnet aoj
( urao; e )

b6m

b6nne

( b6n)

1. r 'ik chbv)
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Ik heb in mijn betoog alleen voorbeelden uit 1886 gegeven die
een stijgentle tweeklank hadden of een stÍjgende tweeklank en
reeds een korte klinker uit een stijgende tweeklank.
Er zijn in 1886 echtêr talloze voorbeelclen te geven van korte
klinkers die iÍaarschijnliJ( aI uit stijgende tweeklanken ont-
staan zi jn, b.v.:

aren = Srre (e.v. Swer)
kleren = kllrre (e.v, kl6jet)
henel = htrnrnel
schotel = sk8ttel

Een verklaring van de oorsprong van stijgende tweeklanken
valt buiten het bestek van dit artikel; deze kwestie is ove-
rigens nog lang niet opgelost. Het door mij tot nog toe ver-
richtte onderzoek is nog te oppervlakl(ig gerrreest on een ver-
klaring voor de hier gepresenteerde taalverandering te geven.
Vellicht is de beïnvloeding door tle standaaraltaal, zoais Van
Bakel in het artikel ItEen impasse in het dialect val Nuenenrr
veronderstelt, een belangrijkê factor.
!íet Weijnen zie ik voorlopig i.t.t. Van Bakel in Cost-Brabant
de verkorting eerder als behoudster dan als veroorzaakster
van het stijgende karakter van de tweeklanken, vooral na het
bestualeren van stijgende tweeklanken uít Huybergen i.v.m. een
Iezing daar.

AFKORIINGIN:

T.T. = TaÀl en Tongval (tijdschrift van ilialectologen)
B.M,D.C.= Bijdragen en Mededeelingen der Dialectên-4o0unissie van de

Koninkli jke Nederlandsche AkadeÍnie varl líetenschappèn te
AÍlsterdam.

e, = sij/Baj
gI. = Aij lieden/Báll ie
h. = hij/haj

o.t,t. = onvoltooid tegenwoorAige tijd
e.v. = ênkelvoud
bn. = bijvoeglijk naamrdoord
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NOTFÀ r

(1) Dit artikel is ont6taa[ uit een bêwerking van de tekst von êen Iezing
die de achrijvêr op de rrdÀg van het Brabantsrt op 2A oktober 1982 te
coirle hiêld op uitnodiging van het Provinciaal cenootschap.

(2) Taal van een volk i.n Oost-ÁfrikÀ.
(3) Dr, P. Hollenberg, Gêrlacus van dên Elsen Ord. Praen., Dnancipator

van de Noordbrabantse Boerenstand 1853-1925, rs-Hêrtogenbosch 1956;
Petêr van den DlÊen, Boerênapostel Patêr Gerlacus van deí Elsen
1853-1925, Bijdragen tot de Geschiêilenis van cêmert Ír. I, CreDert 1983.

(4) Over stijgende diftongen in Brabantse dialecten gaan o.a. ate volgende
artikelen:
- J.L. Pauwel6, De stijgende di.ftongen in het Oosten van Zuid-Brabant,

T.T. 1950,
- J.M. Rênders, Stiigende diftongèo ln de dialecten van 0ost-.trtoordbrabant,

ini À. Weijnen, J.M. Renders, J. v. cinniken, oost-Noordbrabantsche
Dialectproblemet!, ÁnBterdan 1946 (B.M.D.C. no. \rIII ).

- J, van Bakel, Een inpaese in hêt tlialect van Nuenen, T.T. XI, p. 24 vlg.
- A. Weijnen, Het vraagstuk van de oorsprong iier stijgende diftongen,

T.T. XI, p. 3?.
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