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Reeds bijna driekwart eeuw geleden heeft de vraag of mergen en 
margen al dan niet identiek met morgen zijn N. van Wijk en J. H. 
Kern in controverse gebracht. 

In Jaargang 24 van het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en 
Letterkunde (1904) schreef N. van Wijk een opstel getiteld Naar 
aanleiding van het woord morgen en betoogde daarin dat het oude 
Germaans naast vormen van het type als overgeleverd in on. 
morgunn en myrginn ook nog een etymologisch ervan onderscheiden 
type met a in de eerste lettergreep gekend heeft met name oud
zweeds marghan en oudeng. margen. Dit type was al bekend uit 
het mnl. maar bovendien vond Van Wijk in zes Nederlandse dia
lectgrammatica's vormen met e- en a- achtige klanken, die (zoals hij 
het uitdrukte) "heel moeilijk hetzij uit 0 hetzij uit u (kunnen) 
worden afgeleid" en dus volgens hem een andere oorsprong hadden. 

Evenwel was J. H. Kern het niet met Van Wijks opvatting eens. 
In de volgende jaargang van hetzelfde tijdschrift, blz. 307 vlg., 
schreef deze een kort artikel waarin hij betoogde 
a) dat de genoemde ozw. vorm marghan door Noreen als een um
gekehrte Schreibung voor morghon werd verklaard, 
b) dat ags. margen voornamelijk slechts in een Mercische bron voor
komt, terwijl in diezelfde bron in vormen waarin ogerm a voor 
r+velaar vaststaat overigens juist everschijnt (herg, ere, gesnerc), 
zodat, althans in het Angelsaksisch, ook geen "bewijs voor een 
Germaanse vorm met a" te vinden zou zijn. Die conclusie wordt 
overigens voorafgegaan door de wat curieuze mededeling: "Hoe de 
Merciese vormen verklaard moeten worden, weet geen mens". Maar 
in ieder geval concludeerde Kern: "ten onrechte meent hij (d.i. 
Van Wijk) dat die onderstelde vorm (d.i. *maryanaz of *maryenaz) 
door andere uit niet-Nederlandse dialecten wordt gesteund". Wij 
merken echter op, dat in een van de bronnen van de Rushworth 
Glossen, wat Kern overigens zelf ook vermeldt, in de leenwoorden 
carcern en arke de oude a toch ook door a gerepresenteerd wordt, 
zodat ags. margen toch wel weer oude a kan bezitten. 

Maar er is een andere zaak die uiteindelijk geheel overtuigt. 
Naast Kerns lapidaire opmerking dat geen mens weet hoe die 

Mercische vorm verklaard moet worden, vinden we nog een tweede 
verrassende mededeling. "In 't wespennest van de vele door [Van 
Wijk] genoemde Nederlandse dialektvormen wil ik mij ... niet 
steken" zegt Kern. 

Welnu, het zijn juist dialectvormen en hun verbreiding waarvoor 
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4 NAAR AANLEIDING VAN DE TAALKAART VAN MORGEN 

ik enkele ogenblikken toch Uw aandacht wil vragen. Ik doe dit 
omdat ik meen dat deze, hoewel eeuwen jonger, toch iets omtrent 
de oorspronkelijke klank te zeggen hebben. 

Mag ik dan nu Uw aandacht vragen voor de kaart die ik getekend 
heb op grond van het materiaal van Kern en van Willems, daarbij 
alleen rekening houdend met de kleur en niet met de lengte van de 
vocaal. De gegevens voor Hoogkarspel, de Zaanstreek en Egmond 
aan Zee komen overigens uit ander materiaal,l 

1 K. Heeroma, Holland8e dialektstudieB 1935, G. Karaten, Het dialect van 
Drechterland II 1934, 64 en 72 en G. Boekenoogen, De ZaaruJche volkstaal z.j. 
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NAAR AANLEIDING VAN DE TA U,KA ART VAN MORGEN 5 

De kaart van morgen als landmaat, die wij op grond van de RND 
tekenden (overigens ontbreekt in deze reeks nog steeds deel 14 van 
Zuid-Drente en Noord-Overijsel, zodat wij ons over dit gebied in 
dit opzicht niet uitspreken) komt sterk met de onze, die althans 
voor wat Kern betreft het eerste deel van de dag behandelt, overeen. 

VOCALISME '0 'MQRGEN' (LANDMAAT) 

BRON : RND, ~40 

6. : Ia. ,a. .. ", / /111,~, 
o : J';!r.,I!, ,." / h1r4'<1""'" 
- : / a,v.o,· ···1 ~f""/. 
• : loa.",~, .. ··1 ~ 
.. :/-. I .. ~ 

Wanneer we een kaart van het bijw. morgen zouden tekenen, 
zouden er verschillen zijn, wat deels te verklaren is uit het feit, 
dat hier het lexeem ochtend uitvalt. In het materiaal Te Winkel is 
het niet duidelijk of het bijwoord of het zelfst. naamwoord bedoeld 
is. In het Zeeuws woordenboek noteerde ik voor het bijwoord volop 
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6 NAAR AANLEIDING VAN DE TAAlKAART VAN MORGEN 

merge(n) (soms maergen) en tienmaal maarge. Ook in het Land van 
Axel en westelijk Zeeuws-Vlaanderen luidt het bijw. mèrgen. Hier 
zijn dus duidelijke afwijkingen van de kaart van het substantief. 
Dat in dergelijke gevallen voor het substantief: morgen wordt op
gegeven is (ik suggereerde het al enigszins) stellig invloed van de 
ABN-vorm, waarvoor ochtend het onderspit moet delven, althans 
tijdens de enquête. De driemaal genoteerde groet goeie murrege is 
dan weer een merkwaardig hyperdialectisme. 

Welnu, op de kaart "morgen", opgevat als eerste stuk van de 
dag, verschijnen: ochtend in N.-Holland, Z.-Holland, eenmaal in 
Utrecht en op de Zeeuwse eilanden, en verder: 

morgen en een variant gespeld met 00, met velaire vocaal 
muargen, met stijgende diftong, alleen in Friesland 
murgen, meurgen, mörgen, alle met geronde palatale vocaal 
margen, met meest open middenmondvocaal 
mergen en een variant gespeld met ae; in ieder geval met 

gespreide palatale vocaal.2 

De vraag, die met name de vraag voor Van Wijk en Kern was, 
is nu: zijn die e's en a's op een of andere manier, eventueel vrij laat, 
uit 0 ontstaan, zodat er maar van één woord sprake is, of gaan ze 
op een vanouds wel verwante maar toch eigen ablautende vorm 
terug. 

Voor een gedeelte van de dialecten is die vraag wel degelijk te be
antwoorden. 

Voor een aantal dialecten met e-achtige klanken hoeft er nl. niet 
aan getwijfeld te worden of de e gaat er op 0 terug. Daar is dan 
de dialectvorm mergen met morgen te identificeren. 

Dat geldt met name voor de Belgisch-Limburgse vormen. De 
kaart toont nl. dat mergen daar ligt in een mörgen-gebied. Hier is 
dan eerst de 0 vóór r+velaar gepalataliseerd, d.w.z. tot een geronde 
voormondvocaal geworden, een heel gewoon verschijnsel (denk aan 
U bekend dialectisch zörg voor zorg, körf voor korf, örgel voor orgel; 
ik kom daar nog op terug) en daarna heeft deze geronde voormond
vocaal zijn ronding verloren, waardoor er een e-achtige klank ont
stond. Deze ontronding heeft hier niets abnormaals want in Bel
gisch Limburg ligt een groot gebied met zgn. algemene ontronding.3 

2 De noteringen uit het materiaal Willems waren soms moeilijk te interpre
teren. Als palatale vormen, en dus gelijk te stellen met mergen noteerde ik 
ei in 1213,0 148,0 152, ij in I 258 en 0 49, de vorm meren in I 173 en miëre 
in 1171. De u vatte ik als geronde palatale vocaal op in 098, L 312, K 203 
en K 206. 

8 Ook de boven vermelde e in het bijw. mergen te Vlieland zal daar aan de 
algemeen geldende ontronding toe te schrijven zijn. 
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NAAR AANLEIDING VAN DE TAALKAART VAN MORGEN 7 

Maken de diatopische of geolinguïstische argumenten onze be
schouwing al heel plausibel, volkomen dwingend wordt de argu
men tering aan de hand van de monotopische historische grammatica. 

In Hasselt bv. zegt men voor morgen mé.r'iJy'iJ met eenzelfde ge
sloten e als men er ook in ké.r'dt "korf" vindt, terwijl vormen met 
oude a als dè.r'iJm "darm" en è.r'dm ("arm" znw.) of met oude e als 
bè.r'dx "berg" en kè .r'dt "kerf" een open e vertonen.4 

Op eenzelfde manier meen ik ook voor het dialect van Bree in 
Belgisch Limburg te kunnen bewijzen dat de palatale vocaal in het 
ons interesserende woord op 0 teruggaat. Ik vind nl. in de studie 
van Dupont in mé2.rig'dn de vocaal op dezelfde manier gespeld als 
in ké2 .r'iJt "korf", ongetwijfeld met 0, en anders dan in dè.r'dm "darm" 
en è.r'dm "arm", beide met oude aS. In Belgisch Limburg is er dus 
geen sprake van een ander woord dan nederl. morgen. 

Met even grote stelligheid is echter elders, bv. in Aalst, voor de e 
van het betrokken lexeem aan te tonen dat die niet op een 0 maar 
vanouds op een e of a teruggaat. 

Het woord luidt in Aalst mè.r'd(n)d, met open è, dezelfde vocaal 
als in èrim "arm" met oude a en in bè.rh "berg" met oude e. Daaren
tegen beantwoordt daar aan oude 0 (of u) voor oorspronkelijke r+ 
cons. steeds gesloten é, vgl. kért "korf", érg'dl "orgel", bérg'dr "bur
ger", wétel "wortel", délper "dorpel".6 Hiermee is dus volstrekt 
bewezen dat de vocaal van Aalsters mè.r'd(n)d niet op een vorm met 
oude 0 kan teruggaan. 

Al even duidelijk valt dit te bewijzen voor het Leuvense sub
stantief mè :r'dg'dnt. Ook hier komt het vocalisme niet overeen met 
het gesloten vocalisme van kér'dt "korf" (met oud o-vocalisme) 
maar met de open è: van dè:r'dm "darm", bè:r'dx "berg", met 
respectievelijk oude a en e. 7 

Ofschoon zowel Leuven als Aalst ook behoren tot de gebieden 
met zgn. algemene ontronding, is het dus toch duidelijk dat in deze 
gebieden de e van mergen zeer beslist niet aan ontronding is toe te 
schrijven, maar dus op een ablautende vorm teruggaat. 

Komen we dan buiten de gebieden met algemene ontronding, dan 
is er natuurlijk weinig mogelijkheid meer om de e uit 0 af te leiden. 
Maar hoe zit het met de a? Enerzijds is ontstaan van ar < er niet 
ongewoon (denk aan Veluws kär'dk voor kerk) en bovendien kan er 

4 Vgl. L. Grootaers - J. Grauls, Klankleer van het Hasseltsch dialect 1930 
§ 88, 77, 67. 

5 J. Dupont, Het dialect van Bree, Leuvensche Bijdragen XII 135-186, inz. 
152 en 183. 

6 Vgl. Ph. Colinet, Het dialect van Aalst, L.B.I, 1 vlg. 
7 Vgl. L. Goemans, Leuvens Taaleigen I1, 1954, passim. 
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8 NAAR AANLEIDING VAN DE TAALKAART VAN MORGEN 

ook heel goed van oude a uitgegaan worden. Anderzijds kent bv. 
N.-Holland vaak a i.p.v. 0 (nag "nog", mat "mot" enz.). Wat dan 
bv. Zaanlands marg-an betreft (U vindt het bij Boekenoogen in de 
begroeting gemargen) komen we niet tot duidelijkheid. Oude a is 
natuurlijk mogelijk maar reeds Boekenoogen § 22 heeft terecht op
gemerkt dat de Zaanlandse vorm met a ook als normale ontwikke
keling van een vorm met 0 beschouwd zou kunnen worden. Ik deel 
die overtuiging geheel. Boekenoogen toch geeft in zijn grammatica 
§ 22 ook bv. bartel "borstel", darsk "dorsvloer" en gartelen "schroei
en" naast gorstelen elders en verder zelfs mat "mot" en nag "nog". 
In mijn Nederlandse Dialectkunde vindt U verdere aanwijzingen dat 
deze correspondentie in N.-Holland heel gewoon is.S 

Vindt men echter buiten de ontrondingsgebieden e dan is er geen 
identiciteit met 0 mogelijk. Dit is bv. het geval voor Brussel, waar 
het woord mèrg-at luidt, met dezelfde vocaal als bv. bèrX "berg" met 
oude e en sXèrp "scherp" met oude a, terwijl bij woorden met oude 
o voor r+labiaal of velaar cp voorkomt: kcprl "korf", zcprx "zorg".9 
Dit geldt ook voor de omgeving van Aarschot waar mèr-ag-a (of 
mär-ag-a) gezegd wordt, terwijl "korf" in Aarschot k0r-a1 en "zorg" 
er Z0r-ax luidt. Dat Aarschot zelf mor-ag-at heeft, moet wel aan ont
lening worden toegeschreven.lO 

Voor Brussel en Aarschot heb ik dus evenzeer als zojuist voor 
Aalst en Leuven een niet met het in het ABN aanwezige morgen 
identiek woord vastgesteld. Het is niet onwaarschijnlijk dat deze 
vier plaatsen daarbij grotere eventueel bij elkaar aansluitende ge
bieden vertegenwoordigen. 

We gaan ons thans de vraag stellen of er ook in niet-Nederlandse 
dialecten nog aanleiding gevonden kan worden om Kern te weer
leggen als hij opmerkt dat Van Wijk ten onrechte zou menen dat die 
onderstelde vorm *marganaz of *marginaz door andere uit niet
Nederlandse dialecten wordt gesteund. M.a.W. zouden er misschien 
bv. in Duitse dialecten relicten van te vinden zijn? We schijnen het 
inzoverre goed te treffen, dat de kaart van "heute morgen" voor
komt als kaart 4 van deel 16 van de Deutscher Wortatlas. Welnu, 
daarop staan voor tientallen en tientallen punten vormen met een 
a genoteerd - ook wel bv. ä, ah en aa gespeld - en wel zeer 
verspreid. 

Zo vond ik ä of e in het N.W. Rijnland, ongeveer reikend tot 
Venlo; jä in Sylt; e in een gebiedje rond Duisburg, een gebiedje ten 
N. van Merzig en een gebiedje ten Z.O. van Eschwegen; a of aa in 
twee gebiedjes ten N.W. van Laasphe, een gebiedje bij Rothenburg, 

8 Zie A. Weijnen, Nederlandse Dialectkunde2 § 45. 
9 G. Mazereel, Klank- en Vormleer van het BrU8selsch dialect 1931, passim. 
10 J. L. Pauwels, Het dialect van Aarschot en omstreken 1-11, 1958, passim. 
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NAAR AANLEIDING VAN DE TAALKAART VAN MORGEN 9 

twee gebiedjes bij Göttingen, een gebiedje ten N.O. van Hagenau, 
een gebiedje ten Z. van München, twee gebiedjes ten N. van Chur, 
twee gebiedjes ten N. van Weismar, zes gebieden in het Sudeten
land, vier gebiedjes in O.-Pruisen en een gebiedje rond Isselog; 
a naast 0 in een gebiedje in O.-Pruisen, een gebied ten N. van But
zow en een tussen Lübeck en Wismar; en tenslotte gebieden met a 
of aa (eventueel naast 0) op Föhr, in Sleeswijk-Holstein en daaraan 
grenzend gebied. 

Bovendien vindt men op de legenda van de kaart nog niet minder 
dan 42 symbolen voor vormen die a of e of ä, eventueel naast andere 
klanken, bevatten. 

Tenslotte is er dan nog de "Zusatzliste der Seltenheiten und 
Mehrfachmeldungen" op blz. 19-27, die eveneens tientallen van 
deze vormen geeft en ook deze weerom zeer gespreid. 

Edoch, men moet hiermee op zijn hoede zijn, juist als in Neder
land, zoals we zagen voor Hasselt en Bree. Ten eerste kennen grote 
stukken van het Duitse taalgebied - weerom! - de zgn. algemene 
ontronding, zodat e daar ook heel goed uit een umlautsvorm met ö 
en dus uiteindelijk uit 0 ontstaan kan zijn en ten tweede kan a zich 
voor r via een stijgende diftong 9(~ uit 0 ontwikkeld hebben. 

Wat de eerste mogelijkheid betreft verwijs ik naar het Lüne
burgisches Wb II 1962, blz. 398, waar E. Kück merg'n als Zuid
Luneburgs vermeldt en op adv. merg'n bij H. Bierwisch, Die Vokale 
der Mundart von Meinersen 1890 wijst, waar expliciet het ontron
dingskarakter vermeld wordt. Verder heb ik de ongeveer honderd 
delen van de reeks Deutsche Dialektgeographie bekeken en ook daar 
vond ik enkele malen duidelijke bewijzen dat de a of e uit 0 ontstaan 
is. 

Blijkens nr. XXXII: G. Moser, Studien zur Dialektgeographie des 
Staudengebietes und des anstossenden Lechrains § 24 heeft in een 
gebied rechts van de Lech morgen een ä maar verschijnt verder ook 
iedere mhd 0 vóór r + cons. daar als ä of a. Ook hier dus schijnt de 
ä als een ontwikkeling uit 0 te moeten worden opgevat. 

In nr. IV van E. Hommer, Studien zur Dialektgeographie des 
Westerwaldes leest men § 40: "or vor den übrigen Consonanten 
(d.w.z. niet voor d, i, t, (~)n en in de auslaut) ist ar". Als voorbeelden 
worden gegeven marj~n "morgen", kar~f "Korb", sar~x "Sorge". 

Deel VI: F . Wenzei, Studien zur Dialektgeographie der südlichen 
Oberlausitz und Nordböhmens, § 41 geeft voor het bw. "morgen" als 
Sb marn~, M marn~. Dat we ook hier aan identiciteit met morgen 
kunnen denken, blijkt uit de vormen 

Sb parg'Y}, M parg'Y} voor "borgen" en 
Sb harX'Y}, M harX'Y} voor "horchen". 

En tóch vraag ik me af of de bewerker van de kaart in de DW A, 
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10 NAAR AANLEIDING VAN DE TAALKAART VAN MORGEN 

Klaus Gluth, zich wel bewust is geweest dat de margen- en mergen
vormen wel eens een andere etymologie zouden kunnen hebben dan 
de vormen met a en aa. Zo alleen kan ik verklaren dat hij zo vaak 
beide typen in één symbool of in één gebied heeft samengevat, bv. 
e+ö,ö+ä,a(a)+a, a+a, ö+e+a. Soms zijn de vormen waarschijn
lijk elkaars heterofonen (dat zou ik bv. ook willen laten gelden van 
i en U, die hij in één symbool verenigt), maar tot tweemaal toe vat 
hij ook u(a) en e en eenmaal ook ö en a samen en daar heb ik toch 
wel meer bezwaren tegen de vlotte identificatie. 

In ieder geval immers wijzen de meest westelijke delen van het 
Duitse taalgebied toch wel niet in de richting van de eenheid. Ik 
denk met name aan het gebied ten westen van de Rijn. Deel VIII, 
H. Neuse, Studien zur niederrheinischen Dialektgeographie in den 
Kreisen Rees, Dinslaken, Hambam, Mülheim, Duisburg §64, denkt 
wel terecht bij margen, dat hij een uitstervende nevenvorm bij 
mOrgan "Morgen" noemt, aan wgm. e en spreekt dan van "Brechung 
vor r+g" . Hetzelfde neemt hij trouwens aan bij "Ortsnamen auf 
-burg, nd. -borg : Dysbarx "Duisburg" en Krumbarx "Krudenburg". 
Ik merk terloops op dat Duisburg reeds in 966 als "Diuspargo" ver
meld wordt en dat die oude a-spellingen ook bij Brabants Duisburg 
voorkomen. u Verschillende -burg-namen moeten oorspronkelijk 
-berg-namen geweest zijn. In nr. VIII, A. Hanenberg, Studien zur 
niederrheinischen Dialektgeographie zwischen Nijmegen und U er
dingen, in welke studie het dialect van Calcar centraal staat, 
worden voor ogm. a (vóór r+velaar of labiaal) Nrm, ziprx en kiprf 
vermeld; daarnaast echter als drie enige voorbeelden met e-achtige 
klank: mfrga bw. (het subst. wordt niet gegeven), dfrp en Kerwan
heim ("ursprünglich Korvenheime" schrijft de auteur). Hoewel dit 
laatste gegeven me wat dwars zit, kan ik - onder verwijzing naar 
mijn studie in TT 23 (1971) 189-200 over derp in ieder geval erop 
wijzen dat dit wel ogm. a moet bezitten, of e. Derhalve ligt ook iets 
dergelijks voor mfrga hier voor de hand. De ogm. a verschijnt daar 
dan ook in dergelijke posities als f : sUrk "sterk", sfrp "scherp", 
wfrm "warm" enz. 

Zover gekomen heb ik getracht voor het Rijnland het beeld nog 
wat te verduidelijken. In het Rheinisches Wörterbuch wordt het 
substantief "morgen" behandeld in deel V kolom 1293-1294, dus 
voor het Rijnland vanaf Elten tot Saarbrücken. Ik heb alle gevallen 
van e of f en a of ä genoteerd en ze schetsenderwijze in kaart ge
bracht. Afgezien van een paar a-notities in de buurt van Alten
kirchen en Wied en een opgave in de buurt van Erkelenz zijn er 

11 Vgl. M. Gysseling, Toponymi8ch woordenboek 1960 t.p. 
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twee compacte e+a-gebieden aan te wijzen, een vanaf Trier tot 
Merzig en een vanaf Elten en Kevelaar tot N euss. 

Het lijkt mij niet onwaarschijnlijk, dat we vooral de opgaven uit 
dit laatste gebied op dezelfde manier als de hiervoor behandelde 
uit de omgevingen van Rees, Dinslaken, Hamborn, Mülheim, Duis
burg en Calcar zullen moeten verklaren, dus als vormen die niet 
identiek zijn met morgen. 

Tenslotte heb ik op 21 juli 1977, na een eerdere bij collega Putsch
ke ingewonnen informatie voor de toen ingekomen antwoorden op 
de vraag 519 "morgen" uit de eerste vragenlijst voor de Atlas 
Linguarum Europae, mijn licht voor de DBR en de DDR nog eens 
opgestoken bij collega R. Hildebrandt. Praktisch alle antwoorden 
(158), voorzover ze met hetzij morgen hetzij mergen of margen te 
identificeren zouden zijn, bevatten een donkere vocaal of diftong 
en wezen dus op morgen. Een punt uit de DDR had a en verder 
vertoonden alleen twee Noordfriese punten ja, resp. a (maar die 
zou ook uit oa ontstaan kunnen zijn), vier punten hadden re en twee 
punten Ë, resp. ei. Hierbij merkte collega Hildebrandt op: "Sie 
liegen alle im engeren Grenzbereich zum Niederländischen hin". 
Ook deze zouden dus wel van morgen te scheiden zijn. 

Keren wij nu nog even naar het Noord-Nederlandse gebied terug, 
om te constateren dat er daar mergen's en margen's liggen op punten 
waar verder geen ontronding van oude 0 vóór r + velaar of labia al 
bekend is, (die komt n.l. in Noord-Nederland alleen op Vlieland en 
in Egmond-aan-Zee voor) zodat daar met vrij grote stelligheid van 
een ablautende vorm, dus een ander woord, gesproken kan worden. 
Dat geldt dan bv. voor Hoogkarspel waar merregen gezegd wordt.12 

Het vocalisme is daar hetzelfde voor "arm" en "warm": (err~m) en 
(werr~m), terwijl "zorg" er (zrerr~x) luidt. 

Overeenkomstige verhoudingen vertoont de Zaanstreek. Boeken
oogen blz. 648-649 vermeldt voor het substantief: margen en mergen, 
voor het bijwoord mergen en al voor 1637 een landmaatbepaling 
mergen-talen. Al niet anders is het gesteld met het mergen-gebied in 
N.-Brabant en de mergen-opgaven in Gelderland. De vormen met a 
in Gelderland en westelijk N.-Brabant zijn zeker met deze mergen
vormen identiek. Met grote stelligheid distancieer ik mij van Ver
schuur en Van Weel (hun opgaven staan niet op de kaart), die, 
de eerste nog met groter stelligheid dan de tweede, in de e-achtige 
klank in respectievelijk Goeree en N.-Beveland een umlaut van u, 
resp. 0 zagen, d.w.z. identiciteit met morgen aannamen. Noord-

12 G. Ka.raten, Het dialect van Drechterland II (1934) 72 en 1(1931) § 34 vlg. 
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Bevelands [zur~h~] en Westvoomes [zur~g~, dur~p~l, wur~m] wijzen 
op het tegendeel.13 

Tot de ontrondingsgebieden horen echter wel Vlieland en Eg
mond-aan-Zee. Voor de voor deze plaatsen opgegeven vormen heb 
ik nog geen argument kunnen vinden om al dan niet tot identiciteit 
met A.B. morgen te besluiten. 

Overigens dien ik nog even stil te staan bij de murrege-, meurege
en mörrege-vormen. Palatalisering vóórr + velaar oflabiaal is in onze 
dialecten zeer verbreid. De kaart van "arm" toont dat duidelijk.14 

En dat met name palatalisering van oude or vóór velaar een heel 
gewoon verschijnsel is en juist in de gebieden waar murgen, meurgen, 
mörgen verschijnen, toont de op het materiaal-Te Winkel gebaseerde 
kaart van "zorg", al zou voor de gepalataliseerde vormen daarop 
ook nog invloed van het ww. zorgen aan te nemen zijn, welk woord 
blijkens oudengels sorgian en oudnoors syrgjan een umlautsfactor 
kan hebben gehad. In ieder geval kunnen de eu, u en ö in murgen, 
meurgen, mörgen dus heel goed palatalisatieproducten zijn. 

Overigens weet ik ook dat ö of u door ronding uit e kan ontstaan, 
welke e zelf weer voor r + velaar of labiaal op a kan teruggaan. 
Zo geeft Karsten15 voor "merg" (volgens Franck-Van Wijk met 
oude a) naast merreg (vroeger marg) ook de vorm murreg en verder 
vormen als vrerr~1 "verf", woe~1 "werf", die eveneens een oude a 
vertonen (vgl. bv. hgd. Farbe en eng. wharf). En zo kent het Maas
trichts mörregstök "domineesstuk",16 wat etymologisch "mergstuk" 
moet betekenen en zo zou murregen daar eventueel uit merregen 
verklaard kunnen worden. 

Maar in het algemeen ligt de gedachte aan het ontstaan van de 
ö of u in mörrege - murrege door ronding uit e toch niet voor de hand. 
In Maastricht heeft mö.r~g~ hetzelfde vocalisme als stö·r~ en ZÖTr~g, 
beide met germ. ov maar noch bij oude a noch bij oude e vind ik 
met uitzondering van genoemd mörregstök verdere voorbeelden 
van ö, zelfs niet in labiale omgeving als bij we·r~m.l7 Nog een enkel 
ander voorbeeld. In de dialecten van Marken en Volendam 18 vond 
ik het vocalisme van mö.r~g~ terug in dat van sö.r~x maar bij merken 
met oude e vond ik mer~ke en voor arm met oude a e.r~m resp. ár~m. 

Iets dergelijks geldt ook voor Tongeren. De vorm mör~g~ heeft 
dezelfde ö als störem, ZÖTge, vörem, alle met oude 0 of u, terwijl deze 

13 Vgl. A. Verachuur, Klankleer van het Noord-Bevelandsch 1902 § 107 en 112 
en M. A. van Weel, Het dialect van West- Voorne 1904 § 76 Opm. 1. 

14 Zie mijn kaart in Taal en Tongval 23 (1971) blz. 194. 
15 G. Karaten, Het dialect van Drechterland 11 (1934), 64. 
16 H. J. E . Endepols, Woordenboek of Diksjenaer van 't Mestreechs 1955. 
17 J. H. H. Houben, Het dialect der stad Maastricht 1905 § 84. 
18 J. van Ginneken t. Drie Waterlandse dialecten 1954 § 91. 
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vocaal in soortgelijke omgeving niet voor ogm. a of e voorkomt.19 

Een volstrekt bewijs levert het dialect van Montzen.20 Daar ver
toont 'iJ8 m(lJ.T'éJg'éJ8 dezelfde vocaal als W(lJ .T'éJg'éJ "worgen" en Z(lJ:T'iJX 

"zorg" terwijl ;P.T'iJm "arm" met oorspr. a wel een geronde, maar 
duidelijk opener vocaal vertoont. 

19 L. Grootaers, Het dialect van Tongeren, in L. B. IX 1911. 
20 W. Welter, Die Niederfraenkischen Mundarten im Nordosten der Provinz 

Luettich 1933 § 29, § 176. 
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Dat ik juist de woorden voor "morgen" zo interessant vind, vindt 
zijn verklaring in het feit dat ik op zoek ben naar de oudste lexicale 
tegenstellingen in de Nederlandse dialecten. 

Leenwoorden zijn, voorzover ze niet uit het substraat afkomstig 
zijn, voor dit doel te jong. Dat geldt niet alleen voor de Franse, 
zoals bijv. Vlaams-Zeeuws Irènze op de kaart van "aardbei", maar 
zelfs voor Romeinse zoals pepel op de kaart "vlinder" of un op de 
kaart "ui". 

Wanneer ik over oude tegenstellingen wil spreken, vallen overi
gens niet alleen interlinguale ontleningen uit. Kaartbeelden met de 
gevolgen van een homoniemenconflict - zoals met bui naast 
8choer - of van polysemievrees, die voerde tot romme voor "melk" 
of kaarten waarmee men in de gevoelssfeer schijnt te komen (Hee
roma meende dat bij bul voor "stier") vertonen steeds een ander
soortige parameter of gebrek aan dateerbaarheid, zodat ook deze 
voor een onderzoek naar de oudste lexicale tegenstellingen niet ge
schikt lijken. Uiteraard zijn wij ook op onze hoede tegenover woor
den die onder zaakdwang ontstaan zouden kunnen zijn en hebben 
wij in het algemeen aarzeling tegenover kaarten met composita 
als heteroniemen omdat de kans op minder hoge ouderdom daarbij 
groter lijkt. Het zal U niet verwonderen dat we een sterke voorkeur 
hebben voor kaarten van primaire objectieve begrippen, dus met 
bv. noordoostelijk welk tegenover wie en dat we in het algemeen 
(maar dat geldt amper voor "morgen") fonetische tegenstellingen 
die in het oudgermaans nog niet geattesteerd zijn, liever buiten onze 
gezichtskring houden. 

Bijzonder interessant schijnen ons echter kaarten met fonetische 
tegenstellingen die al in het oergermaans aanwezig waren of op een 
nog hogere ouderdom kunnen bogen. Zo interesseren ons gevallen 
als tegenstellingen van smed tegenover smid en 8nep tegenover 
8nip,21 die berusten op het al dan niet actief zijn van de a-umlaut, 
of op het al dan niet aanwezig zijn van een bepaald suffix, een ver
schijnsel dat op zijn minst tot het oudgermaans teruggaat, zo het 
al niet, wat Van Coetsem meent, oergermaans is. 

Op de tweede plaats denk ik aan opposities als die tussen bes en 
beer, natuurlijk in eerste instantie voor zover deze de bessen be
noemen van in het wild groeiende planten als bramen en bosbessen. 
Deze oppositie berust immers op het al dan niet kunnen werken van 
de wet van Verner en is dus weerom een gevolg van een reeds oer
germaans doublet. 

21 De Brugse opgave aneppe is ontleend aan De Bo (De Bo, geboren te Be
veren, is leraar geweest te Brugge), de vorm snép voor Aalst komt uit LB 
I 26, de vorm aneppe voor Gent uit Lieve Vrouw - Coopman 1318. 
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Onder ditzelfde aspect is ook de tegenstelling tussen rijgen en bv. 
Limburgs rieë "rijgen" te beschouwen. 

Maar vooral heb ik het oog gericht op door ablaut ontstane en 
dus reeds vanuit het oerindogermaans daterende tegenstellingen, 
zoals waarschijnlijk hui tegenover wei "kaasvocht" , muuken of 
muiken tegenover meuken, heel misschien ook bruur tegenover 
broer (of broor) , als Heeroma tenminste gelijk heeft, die broer en 
broor rechtstreeks identificeert met got. bró par met a in de tweede 
lettergreep maar bruur verklaart uit een niet geattesteerd *bro pir 
waar de tweede lettergreep een umlautsfactor vertoont; misschien 
ook ratten tegenover rotten, waarbij ook Franck-Van Wijk aan ab
laut denkt. Waarschijnlijk is er ook ablaut aanwezig bij de tegen
stelling neus-naas en zeker bij die van nek-nak en bij dorp tegen
over darp en derp (vgl. Ten T XXIII 189 vlg.) terwijl we het hier
voren hebben bewezen voor de tegenstelling tussen morgen en mergen 
of margen. 

Als men nu echter denkt dat deze werkelijk zeer oude tegenstel
lingen een duidelijke overeenkomst in het kaartbeeld vertonen, 
komt men bedrogen uit. De grenzen tussen de betrokken ablauts
vorm bij bv. wei, rat,22 dorp en neus,23 hebben onderling geen enkele 
overeenkomst. Dat maakt de verdere beschouwing niet gemakke
lijker. 

Wanneer we dan toch naar kaartbeelden zoeken die althans ten 
dele op dat van margen-mergen lijken, vinden we eigenlijk alleen dat 
van de dorp-darp-derp--tegenstelling ; voor zover niet uit 0 ontstaan 
vindt men daar a en e in Gelderland, O.-Utrecht, zuidelijk Over
ijsel, O.-Drente, N.-Limburg en sporadisch in O.-N.-Brabant en 
N.-Holland (vgl. Ten T XXIII 189 vlg.). 

Voor Noord-Nederland zijn de overeenkomsten, met uitzondering 
van het Zeeuws en de Zuidhollandse eilanden, nogal verrassend, 
maar met dit Zeeuws wijkt toch ook grosso modo het westelijk en 
zuidelijk Brabants weer af. 

Welke externe oorzaak zou achter die tegenstelling tussen ener
zijds morgen, anderzijds margen (of mergen) kunnen schuilgaan? 
Zou er gedacht kunnen worden aan een ethnische tegenstelling? 
We zullen met de deur in huis vallen. Zijn margen en mergen mis
schien gebracht door de Salische Franken? Dat die vormen in 
Limburg ontbreken, zou niet zo vreemd zijn voor wie aan invloed 
daar van Ripuarische Franken gelooft, en wie, met Pfister,24 het 

22 A. Weijnen, Het algemeen beschaafd Nederlands historisch beschouwd, 
1974, kaart 9. 

23 J.v.G., Taalkaart neus, In: Onze Taalturn 1I, 88-89. 
24 M. Pfister, La répartition géographique des éléments franciques en Gallo

roman. In: Revue de linguiBtique romane 1973, 126 vlg. 
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bestaan van dezen afwijst, zou voor Limburg aan invloed aldaar 
van een ander substraat, Eburonen misschien, kunnen denken. 

Dat het grootste gedeelte van Vlaanderen dan niet met het 
Salische Frankisch meedoet, is natuurlijk vreemd, maar mogelijk 
spelen hier heel oude relaties met Engeland - men denke aan 
morning en tomorrow met dezelfde 0 als in morgen - een rol. Over 
die relaties hield ik vroeger eens een voordracht voor de zich toen 
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nog Koninklijke Vlaamse noemende Academie en kan men thans 
lezen in mijn Algemene en vergelijkende dialectologie , 173 vlg. 

In 1954 schreef ons medelid Boeren over de Saliërs (Kath. Enc.2 

XXI 415) : "Groep der Franken, van onbekende herkomst, tijdelijk 
in Bataafs gebied gevestigd. Ca 341 vielen ze het Romeinse rijk 
binnen en zagen zich de Kempen als woonplaats aangewezen. 
Van daaruit koloniseerden zij het Scheldebekken en Z.-Brabant". 
Misschien ben ik te goedgelovig, maar er lijkt mij toch samenhang 
tussen het margen-mergen- en het Salische gebied. 

Misschien vindt U ook een argument in het feit dat blijkens de 
kaart mergen en margen in Overijsel wel iets duidelijker als Sal
lands dan als Twents te beschouwen zijn. Voor de etymologie van 
de naam Salland kan men nl. m.i. toch nog altijd aan de Saliërs 
denken. 

Natuurlijk is het vreemd dat we in Duitsland in het oude Fran
kenland geen duidelijke aanwijzingen voor mergen of margen 
vinden. De enige oplossing die ik hiervoor kan geven, is, dat de 
Franken al heel vroeg allen hun oorspronkelijke woongebieden ver
laten hebben, en ik lees dan ook bij Bijvanck25 dat de Franken van 
277 af alleen aan de Beneden-Rijn, beneden Bonn, gelocaliseerd zijn. 
Dat verder de opperduitse expansie dan dit mergen en margen tot 
de uiterste westgrens van Duitsland teruggedreven heeft, is niet 
zo verwonderlijk, want de opdringing van taalvormen langs de Rijn 
is een overbekend verschijnsel. Zie bijv. de kaart van seCM tegen
over zes 26 en die van vanuit het zuiden opdringend als tegenover 
as, es27• 

Ik wil dat verband met de Saliërs nog wat nauwkeuriger bezien. 
In de oude bronnen vind ik nl. bij de vermelding van SaIiërs een 
vijftal geografische aanduidingen en de daar bedoelde plaatsen 
liggen alle in of vlakbij het huidige mergen-margen-gebied. 

In de beschrijving van de veldtocht van Julianus tegen de Fran
ken in de winter van 357-358 zegt Marcellinus van de SaIiërs: 
"ausos olim in Romano solo apud Toxandriam locum habitacula 
sibi figere". Over de betekenis van apud Toxandriam locum is vaak 
geschreven. Stolte is na een uitvoerig taalkundig onderzoek tot de 
conclusie gekomen dat dit moet opgevat worden als: in de streek 
Toxandrië. 

Voorts kan men uit het verdere verloop van deze veldtocht met de 
mededeling "Cui, cum Tungros venisset, occurrit legatio prae
dictorum" , met Gysseling opmerken dat Tongeren dus toen nog 

25 A. W. Bijvanck, Excerpta romana I 1931, 369. 
26 A. Bach, Deutsche Mundartforschung 1934, blz. 26. 
27 Ibid. blz. 58. 
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buiten het Salische gebied lag. In het uitvoeriger verhaal bij Zosimos 
komt een passage voor die Stolte aldus vertaalt: "en na in Batavia 
te zijn geland... verdreven zij het volk der Salii . . . die door de 
Saksen uit hun eigen land waren verjaagd". Niet alleen kan men 
op grond van deze plaats de Saliërs in de Betuwe localiseren, maar 
blijken zij ook vroeger waarschijnlijk noordoostelijker te hebben 
gewoond. Ook dit is in overeenstemming met ons kaartbeeld. Ten
slotte worden in de Lex Salica twee plaatsnamen genoemd die door 
ons medelid Boeren als Nederlands geïdentificeerd zijn: "Sali
chaime" d.i. Zelem by Tessenderlo en "Bodochaime", d.i. Bodegem 
in het Pajottenland. 

Als men aan dit alles nu ook nog die passages toevoegt waar de 
algemenere term Franken in een geografisch verband gebracht 
wordt, wordt de overeenkomst met het gebied van mergen-margen 
nog duidelijker. De eerste maal dat de Franken in de geschiedenis 
opduiken, is het in een bericht over de jaren 241-257: in de Vita 
Aureliani. "Idem apud Mogontiacum (andere hss.: Montiacum) 
tribunus legionis sextae Gallicanae Francos inruentes ... sic ad
flixit ut trecentos ex his captos, septigentis interemptis, sub corona 
vendiderit". J. de Vries ziet in Montiacum waar de Franken dus op 
afstormden, Montsen. Bijvanck trouwens had zich over de vermel
ding van Mogontiacum verwonderd: "Opmerkelijk is het, zegt hij, 
dat de Franken hier vermeld worden in de buurt van Mainz, terwijl 
zij later, van 277 af ... , steeds aan den Beneden-Rijn, beneden Bonn, 
voorkomen". Voor Montsen valt dus meer te zeggen. 

Voorts leest men in de Panegyrici latini van Constantius Chlorus, 
die in 306 stierf, over "multa ... Francorum milia, qui Bataviam 
aliasque cis Rhenum terras invaserant". Van deze zelfde Betuwe 
wordt trouwens nog eens in een andere tekst, van 310, gewaagd: 
"terram Bataviam ... a diversis Francorum gentibus occupatam". 
In weer een andere tekst, uit 297, heet het dat de streek "quam ... 
Scaldis interHuit quamque divortio sui Rhenus amplectitur" van 
Franci gezuiverd werd. Hier is dus sprake van een bezetting door 
Franken van de Betuwe en een gebied aan de Schelde. Men bedenke 
dat in ons materiaal ook Zeeland volop mergen vertoont. 

In een bericht van Libanius over 341-342 vinden we ze aan de 
monding van de Rijn: .unie 'Pij'PO'V nOTcxflà'P in' cxvr(w ' .Qxecx'Pà'P 
xcxiJijxO'V ... xéXÀ'Y}'PVTCXt ([>eáyxcx. Hierbij denk ik dan weer aan de 
mergen- en margen-vormen in de Zaanstreek, Hoogkarspel en Vlie
land. Goed klopt ook het bericht van Ammianus Marcellinus over 
360 dat Julianus in de buurt van Tricensima bij Xanten de Rijn 
overstak en toen kwam in het gebied der Franken die Chattuariërs 
genoemd worden. Erg vaag is de mededeling in Prospers Epitoma 
chronicon in het jaar 428: "Pars Galliarum propinqua Rheno, 
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quam Franci possidendam occupaverant." Gedetailleerde aan
wijzing vinden we weer bij Hieronymus (te dateren 370-373): 
"Saxones caesi Deusone in regione Francorum" , waaruit men 
moeilijk anders kan besluiten dan dat Diesen (ten Z.O. van Tilburg) 
in het land der Franken ligt. En in de tekst van Gregorius van Tours 
(laatste helft van de zesde eeuw): "Chlogionem regem fuisse Fran
corum, qui apud Dispargum (ander hs. Disbargurn) castrum habe
bat, quod est in terminum Thoringorum," meen ik nog altijd dat 
we aan Duisburg ten Z.W. van Leuven moeten denken. Daarnaast 
geeft het in 481 voor Childerik te Doornik opgerichte grafmonument 
uiteraard een enigszins afwijkende geografische indicatie, maar ook 
hiermee komen we weer slechts even buiten het huidige mergen
margen-gebied. Dat is zelfs niet het geval met de mening van Nier
meyer, die op grond van de ho mines Franci in de Ewa quae se ad 
amorem kab et (SaLsche) Franken in het midden-Nederlands rivieren
gebied aanneemt. 

Een laatste historisch gegeven voor de localiser:ng van de Fran
ken in ons land verschaft ons de Oosmographia van de Ravennas 
Geographus, die Stolte in het begin van de achtste eeuw dateert. 
Onder de civitates praefatae Francorum patriae bevinden zich 
Evitano, Fletione en Matellionem, die men zo goed als zeker in Ne
derland moet zoeken.28 

Het feit dat het midden- en zuidelijke Limburgs verstek laat gaan 
tegenover het mergen-margen-gebied, zoals het ook op de broer
kaart zich van het Brabants onderscheidt, past in het geheel van 
verschijnselen waardoor de zuidoostelijke dialecten zich onder
scheiden. Daaronder horen ook vele lexicologische elementen: 
stek voor "stok", strikken voor "breien" (voor zover we hier niet 
liever van semantische verbijzondering spreken), weere voor "du
ren", en vele andere woorden zijn in onze dialecten tot Limburg 
beperkt. 

Het is nog steeds een probleem wat hiervan de oorzaak is. Ener
zijds heeft men gedacht aan ethnische factoren, bv. de samenhang 
met de Ripuarische Franken, waarover reeds sprake was, anderzijds 
aan uitstralingen der Keulse cultuur (vergelijk voor beide Jac. van 
Ginneken, Handboek der Nederlandsche Taal 12 1928, blz. 169). 

Het is nog steeds moeilijk in deze zaak tot klaarheid te komen. 

28 Zie voor deze drie namen: B. H. Stolte, De Oosmographie van den Anony· 
mus Ravennas 1949, 85-87 en B . H . Stolte, De Nederlandse plaatsnamen 
uit de Romeinse tijd. In: Meded. Ver. Naamk. enOomm. Naamk. 39, 83 vlg. 
Voor de verantwoording van alle bovenstaande historische gegevens ver· 
wijs ik naar mijn hoofdstuk "De :Franken in de geschiedenis der Neder
landen" in de bundel Frankisch, Merovingisch, Karolingisch 1965. 
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Enerzijds vindt men in H. Aubin-Th. Frings-JosefMüller, Kultur
strämungen und Kulturprovinzen in den Rheinlanden, Neuausgabe 
1966, blz. 184 de formulering: "Die Benrather Linie - een isoglos 
die slechts enkele oostelijke Limburgse plaatsen als Kerkrade, Bruns
sum en Vaals begrenst - faserte vom 14. bis 16. Jhdt. zur Ürdinger 
Linie - dat is de isoglosse die het hele Limburgs tegenover het 
Brabants afgrenst - aus" en wordt daar blz. 185 diezelfde "Ben
rather Linie" "das Gebilde des 13.Jhs." genoemd, wat p. 184 bear
gumenteerd wordt uit het feit dat de Benrather Linie samenvalt 
met een goed deel van de noord- en westgrens van Gulik, die zich pas 
in de eerste eeuwen na 1000 gevormd zou hebben. Maar aan de 
andere kant zou men uit de mededeling op p. 182 "Bis in das 13.Jh. 
ist die Macht der Kölner Erzbischöfe über ihre niederrheinische 
Vasallen unbestritten" (ik denk daarbij natuurlijk aan de voor de 
bisschop van Keulen zo fatale slag bij Woeringen in 1288) conclu
deren dat er juist na de 13e eeuw geen expansie meer te verwachten 
is en dat klopt dan niet met de veronderstelde late periode (14. bis 
16.Jh.) van de zojuist genoemde Ausfaserung. Als er "Bindungen 
zwischen dem Kölner Kulturkreis und den belgisch-niederländischen 
Maasstrecken des Limburger Landes" (vgl. Aubin a.w. 181) werk
zaam geweest zijn, kan men die m.i. alleen zoeken in de 12e en 13e 
eeuw. 

Daarop wijst trouwens ook de volgende uitspraak bij Aubin: 
"Seit dem 11.Jh. wächst der Handel Kölns im Maasgebiet ; im 
12./13.Jh. zeigt sich eine engere künstlerische Gemeinschaft, 
zwischen Maas und Köln, die Aachen vermittelt" (blz. 185). 

Maar toch blijven wij ons afvragen, of dat Limburgse karakter 
pas zo laat ontstaan is, eigenlijk dus tussen 1100 en 1288. Jammer 
genoeg openbaart zich ook hier het gebrek aan oude teksten die we 
met elkaar zouden kunnen vergelijken. Het in de volkstaal geschre
ven goederenregister van Oudenbiezen begint pas circa 1280 en 
over de localisering van de taal van Veldeke is onvoldoende klaar
heid. Overigens zijn daarvan slechts kleine fragmenten en ook pas 
uit circa 1200 bewaard. In ieder geval worden wij in deze fragmenten 
erdoor getroffen hoe hedendaags Limburgs ze ons al voorkomen. 
Het huidige Limburgs dateert beslist al van vóór 1200. 

Wat we nodig zouden hebben om tot een oude, reeds vóór 1100 
daterende afzonderlijke positie van het Limburgs te besluiten (zo
juist zagen we dat Keulse uitstraling dan pas zou kunnen beginnen) 
zou het bewijs zijn dat Limburgse Germaanse plaatsnamen reeds 
voor die datum duidelijk een zich van de overige Nederlandse namen 
onderscheidende groep vormen, bv. doordat ze van binnen de 
Dietse landen exclusief Limburgse soortnamen gevormd zijn, of
wel men zou het kunnen proberen met leenwoordstudie. De methode 
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ZOU dan dezelfde moeten zijn als die door P. L. M. Tummers in zijn 
proefschrift Romaans in Limburgse aardrijkskundige namen (1962) 
is toegepast en hierin bestaan dat men van in het Waals ontleende 
Germaanse woorden waarvan het bestaan verder uitsluitend nog in 
Limburg of vlak aangrenzende delen van Rijnland valt aan te 
wijzen, aantoont dat ze een Germaanse of Romaanse klankontwik
keling hebben meegemaakt die al vóór 1100 haar beslag heeft ge
kregen. 

Overigens moet ik nog even wijzen op een bijzonder suggestief 
kaartje, nl. Abb . 62 uit H. Aubin - Th. Frings - Josef Müller a.w. 
Hierop staan de "Orte, die nach Aachen zu Haupt fuhren" en die 
welke dat deden "nach Aachen über Maastricht" en de "Hauptorte 
der Grft. Looz". Mem ziet dan hoe hun begrenzing in de Nederlanden 
eigenlijk door de Uerdinger linie, een hoofdisoglosse die het Lim
burgs begrenst, gevormd wordt. 

Op dit kaartje wordt als bron o.a. Niessen vermeld en inderdaad 
vindt men in J. Niessen, Geschichtlicher Handatlas der deutschen 
Länder am Rhein Krt. 36 eveneens de Limburgse plaatsen die in 
Aken op appel gingen. De meest westelijke zijn: Meijel, Nederweert, 
Weert, Helchteren, Webbecum, St.-Truijen en omgeving, wat ge
duurd heeft tot de tijd van de Franse revolutie. 

Ik ben echter niet in staat de terminus a quo van deze banden te 
bepalen.29 

29 Ik heb mij vaak genoodzaakt gezien de geciteerde fonetische vormen 
aan de voorhanden zijnde tekens aan te passen. Van het materiaal van 
de ZND, dat voor de kaart Wei-Hui gebruikt werd, had ik alleen een 
copie van de gegevens van de provincies Limburg, Antwerpen en Brabant. 
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