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LIJST VAN AFKORTINGEN 

MdA: Anzeiger für deutsches Altertum, Berlin 1876 tr. 
A.G.: Materiaal, bijeengebracht door het Aardrijkskundig Genootschap in 

twee enquêtes (1879 en 1895). De enquêteformulieren zijn afgedrukt 
in J. te Winkel, De Noordnederlandsche Tongva.llen en tevens in 
Tijdschr. Aardr. Gen. XV (1898). De binnengekomen antwoorden 
worden thans bewaard in het Dialectenbureau der Kon. Nederlandse 
Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. 

Ba.a.der-Ribbert: Phonologiedes Dialektes von Tilligte in Twente U, von 
Th. Baader und P. Th. Ribbert 1938 (Disquisitiones Carolinae V). 

Bezoen: H. L. Bezoen, Klank- en Vormleer van het Dialect der gemeente 
Enschede (Diss. Amsterdam 1938). 

Biogr. Wb.: Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek onder red. 
van Molhuysen-Kossmann. 

De Bo: Westvlaamsch Idioticon bewerkt door L. L. De Bo en heruitgeg. 
door Joseph Samyn (1892). 

Boekenoogen: G. J. Boekenoogen, De Zaansche Volkstaal, Bijdrage tot 
de kennis van den Woordenschat in Noord-Holland. Leiden 1897 
[de Leidse diss. met dezelfde titel heeft een kleinere inleiding en 
omvat slechts een deel van het wb.; ook zijn er ex. van het wbo 
zonder inleiding in omloop]. 

Broekhuysen: J. Broekhuysen, Studies over het dialect van Zelhem in de 
Graafschap Zutfen (diss. Utrecht 1950). 

Dek: J. Dek, Het Kruiningensch Dialect I en U (overged:I:ukt uit het 
archief, uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Weten
schappen 1928 en 1934). 

DSA: Deutscher Sprachatlas in vereinfachter Form bearb. v. Wrede
Mitzka-Martin (1926 vv.). 

Driem. BI.: Driemaandelijkse Bladen, Nieuwe Serie (1949 vv.). 
EI: De Kroniek van Abel Eppens tho Equart, uitgeg. d. J. A. Feith en 

H. Brugmans, deel I, 1911 (Werken Rist. Gen. serie UI, nr. 27). 
Franck: J. Franck, Mittelniederlä.ndische Grammatik (1910). 
Fijn van Draat: P. Fijn van Draat, Klankleer van den tongval der stad 

Deventer (Ts XLU (1923) blz. 194-265). 
Fri. Wb.: W. Dijkstra, Friesch Woordenboek (Lexicon Frisicum) I-UI, 

Leeuwarden 1900--1911 (benevens de reeds vooraf als deel IV ver
schenen Friesche Naamlijst door J. Winkler). 

Gallée: J. H. Gallée, Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch dialect 
[1895]. 

Gild: Gilderek. v. Dordr. Rekeningen van de Gilden van Dordrecht 
(1438-1600), uitg. door J. C. Overvoorde, in "Werken van het 
Historisch Genootschap" te Utrecht, 1955 (Verdam IV). 
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Gunnink: J. Gunnink, Het dialect van Kampen en omstreken (diss. 
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Van Helten : W. L. van Helten, Middelnederlandsche Spraakkunst (1887). 
Herk. en Groei: G. G. Kloeke, Herkomst en Groei van het Afrikaans 

(1950). 
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Jacob: W. G. J. A. Jacob, Het dialect van Grave (diss. Utrecht 1937). 
Kamper Schepenacten: Johanna A. Kossmann-Putto, Kamper Schepen
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Karsten: G. Karsten, Het dialect van Drechterland 1-11 (1931-4). 
Ter Laan: K. Ter Laan, Nieuw Groninger Woordenboek (tweede druk 

1952). 
Landheer: H. C. Landheer, Het dialect van Overflakkee, met een vocabu

larium, 1955 (Taalkundige Bijdragen van Noord en Zuid I). 
Lasch : Agathe Lasch, Mittelniederdeutsche Grammatik (1914). 
Leid. Keurb. : De Middeneeuwsche Keurboeken van de stad Leiden, 

uitg. door H. G. Hamaker, 1873 (Verdam I). 
Leopold : Joh. A. Leopold en L. Leopold, Van de Schelde tot de Weichsel 

1-11 (1882). 
Van Loey: A. van Loey, Middelnederlandse Spraakkunst, I: Vormleer 

(tweede dr. 1955),11 : Klankleer (1949). 
Med VA: Verslagen en Mededelingen Kon. Vlaamse Academie. 
Nd. Jb.: Niederdeutsches Jahrbuch, Jahrbuch des Vereins für nieder

deutsche Sprachforsschung (1875 ff.). 
Nijhoff's Gedenkw.: J. A. Nijhoff, Gedenkwaardigheden uit de Geschiedenis 

van Gelderland I - VI, Arnhem 1830 vvo 
NTg. : Nieuwe Taalgids. 
Obreen-Van Loey : De oudste mnl. oorkonden (uitgeg. door Obreen

Van Loey in Med VA 1934, blz. 329-471). 
Opprel: A. Opprel, Het dialect van Oud-Beierland [1896]. 
Ov. Alm.: Overijsselsche Almanak voor oudheid en letteren I-XX 

(1835-55). 
RI: H.O. Feith, Werken van den Ommelander edelman Johan Rengers 

van Ten Post, I (1852). 
R. v. Zutf.: Rechtsbronnen der Stad Zutphen, uitg. in "Oude Vaderland

sche Rechtsbronnen" door C. Pijnacker Hordijk, 1881. (Verdam I). 
Rek .. d. Cam.: De Cameraars-Rekeningen van Deventer, uitg. door J. I. 

van Doorninck, 6 dln., Deventer 1883 vlg. (Verdam I). 
Sarauw: Chr. Sarauw, Niederdeutsche Forschungen I en 11, 1921-24 

(Det Kgl. Danske Videnskabernes Seiskab. Historisk-filologiske 
Meddelelser V, 1; X, 1). 
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Utrecht 1904). 

Schuermans: W. Schuermans, Algemeen Vlaamsch Idioticon (Leuven 
1865-70). 

Schuringa: F. G. Schuringa, Het dialect van de Veenkoloniën in verband 
met de overige tongvallen in de provincie Groningen (diss. 
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Selwerder Costumen: Selwerder Costumen van 1571 (Werken van het 
genootschap Pro Excolcndo Jure Patrio VI, 632-42). 

Selwerder Landregt: Selwerder Landregt van Karel van Gelre, van Louw
maand 1529, met aant. door H. O. Feith, 1846. 

Simons: L. Simons, Het Roermondsch dialect, getoetst aan het Oud
Saksisch en Oud-Nederfrankisch. Gent 1889. 

Stadb. v. Zwolle: Stadboeken van Zwolle, uitg. door A. Telting in de 
Werken der "Vereeniging tot beoefening van Overijssels Regt en 
Geschiedenis", 1897 (Verdam IV). 

Taalk. Mag.: Taalkundig Magazijn of gemengde bijdragen tot de kennis 
der Nederduitsche taal, bijeenverzameld door A. de Jager, 4 dln 
(1835-40). 

Taallandsch. no. prov.: G. G. Kloeke, Het taallandschap van onze noord
oostelijke provinciën, 1955 (Med NA, Lett, N.R. deel LXII, no. 3). 

Teirlinck: Is. Teirlinck, Zuid-Oostvlaandersch Idioticon I-lIl (Gent 
1908-23). 

Ts: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. 
Ts. v. T. en L.: Tijdschrift voor taal en letteren (1918-41). 
Verdam: Verwijs-Verdam, Middelnederlandsch Woordenboek I-IX. 
Verz. Opst.: Verzamelde opstellen van G. G. Kloeke (1952). 
De Vin: A. de Vin, Het dialect van Schouwen-Duiveland (diss. Leiden 

1952). 
v. Vloten: J. van Vloten, Het Nederlandsche kluchtspel van de 14de tot 

de 18de eeuw I-lIl, tweede dr. 1878-81. 
Warfsconst.: Warfsconstitutiën en oordeelen, bijeenverzameld door H. O. 

Feith. in DJ. 7 der Werken van Pro Excolendo Jure Patrio (Verdam I). 
v. Weel: M. A. van Weel, Het dialect van West-Voorne (diss. Amsterdam 

1904). 
Weijnen : A. Weijnen, Dialect-atlas van Noord-Brabant. I: Teksten, 

n: Kaarten (Reeks Nederlandse dialect-atlassen 9). 
WesteI·baen: Gedichten van Jacob Westerbaen, 's-Gravenhage bij gebr. 

Tongerloo 1657. 
Westf. Forsch. : WestfálisQhe. Forschungen. Mitteilungen des Provinzial

instituts für westfälische Landes- und Volkskunde (Bd. I ff., 
1943 ff.). 

De Wilde-Van Buul : G. de Wilde- Van Buul , Het enclitische pronomen 
personale van de tweede en derde persoon singularis in het Rotter
dams (Ts LXII (1943) 290-301). 
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Wilk. v. Fred. : De Willekoeren van Fredewold, in de Werken van Pro 
Excolendo, Dl. 4, lste stuk, blz. 347 vvo (Verdam I). 

Wilk. v. Humst. : De Wilckoeren van Humsterland, in het 2de stuk 
(blz. 203 vlgg., XI-XXXVI) van Dl. 3 der Werken van Pro 
Excolendo Jure Patrio. (Verdam I). 

Winhoff: Melchior Winhoff, Landrecht der Thwenthe declareert, bewerkt 
door R. E. Hattink (Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch 
Regt en Geschiedenis). 

Winkler: J. Winkler, Algemeen Nederduitsch en Friesch Dialecticon I-I! 
(1874). 

ZfdMaa : Zeitschrift für deutsche Mundarten, im Auftrage des Vorstandes 
des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins (Jg. 1906-24). 



Er was te Rotterdam een kreeft, 
die 8teed8 "ik hebt" zei voor: "ik heeft". 
"En dit", zo zegt een Amsterdammer, 
"is daarom zo bijzonder iammer 
omdat het toont welk wanbegrip 
men daar van werkwoordsvormen hib." 

(Kees :::ltip) 

De uit de volgende studie resulterende oostelijke 'heeft'-kaart (afgedr. 
bij blz. 24) is, evenals indertijd de 'muis' -kaart, ontworpen op grond van 
mondelinge èn schriftelijke enquête. Ik kan me voorstellen, dat sommigen 
principieel de voorkeur zullen blijven geven aan uitsluitend mondeling 
onderzoek, maar mag dan wel even herinneren aan de opmerking van 
Dauzat dat zelfs een voortreffelijk opnemer als Edmont "a commis des 
erreurs, d'ordre phonétique ou lexical, à mesure qu'il s'éloignait de son 
Artois natal" (Dauzat in Orbis IV 23). Wanneer Dauzat daar als principiële 
eis o.a. aan toevoegt dat de opnemers "peuvent parler patois avec les 
sujets interrogés", dan zou ik willen opmerken dat (althans bij ons te 
lande) ook met dit principe, zoals zo vaak in de taalgeografische practijk, 
geschipperd zal moeten worden - ten minste zodra het onderzoek zich 
over taalgebieden van enige omvang uitstrekt. Wat dit laatste betreft 
kan men zeggen: hoe uitgestrekter de kaart, hoe duidelijker de taal
geografische problemen naar voren treden. 

Ten aanzien van het 'heeft' -geval treft men het nu bizonder goed met 
lijst III van de A'dàmse Dialectencommissie, waarop de zinnen van 
Wenker zijn afgevraagd. Zin 19 luidt: wie heelt mijn mand met vlees 
gestolen? en zin 21: aan wien heelt hij dat nieuwe verhaal verteld? 
Bovendien staat onder i nog de vraag 'hij heelt zich gewassen'. Ondanks 
het enigszins geforceerde en weinig Nederlands-dialectische karakter van 
de 40 Wenker-zinnen 1 ben ik overtuigd, dat het binnengekomen materiaal, 
voor een onderzoek naar een welomschreven probleem als de dialectische 
vormen van 'heeft' in het Nederlandse taalgebied , zeer wel bruikbaar is. 
Deze mening is o.a. gebaseerd op het feit , dat ik ruim dertig jaar geleden 
op grond van uitsluitend-mondelinge enquête een oostelijke mS.-kaart 
van 'heeft' heb gemaakt, waarmee de ten behoeve van het onderhavig 
onderzoek ontworpen kladkaart van het Amsterdamse materiaal merk
waardig goed overeenstemt. Voor lijst III is in Nederland bovendien het 
grootste aantal inzendingen (2302) binnengekomen. Dat wil dus zeggen 
dat er rond 6900 schriftelijke 'heeft' -gegevens voor ons land beschikbaar zijn. 

Strikt genomen dienden de gegevens van lijst III nog te worden aan
gevuld met het materiaal, dat op lijst Il is binnengekomen. In 1943 
waren van deze lijst reeds 2278 ingevulde formulieren te Amsterdam 
aanwezig, waarop het woord 'heeft' 5 maal voorkomt, zodat men hieruit 

I Zie De Vooys, NTg XV (1921) 121. 
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nog ruim 11000 gegevens bijeen zou kunnen garen. Wie enige ervaring 
op dialectgeografisch gebied heeft opgedaan weet echter dat onze werk
zaamheid al te zeer in het "teken" der vermenigvuldiging staat en zal 
niet overtuigd behoeven te worden, dat alleen de verwerking en kritische 
herbeschouwing van een zo reusachtige hoeveelheid materiaal zeker een 
paar maanden extra tijd zou vergen. Met betrekking tot de overgrote 
meerderheid van de plaatsen zou men dat eigenlijk wel als tijdverspilling 
kunnen beschouwen, daar men grotendeels met dezelfde correspondenten 
en plaatselijke vormen te doen heeft als bij lijst II. Daarbij heeft lijst III 
echter toch altijd nog het voordeel, dat de 'heeft' -vormen in zinsverband 
voorkomen, terwijl in II het conjugatiesysteem sterk op de voorgrond 
treedt (II 15: heeft geslagen, 21: heeft geslapen, 23: heeft gevraagd, 
24: heeft gedragen, 64 : heeft gebracht). Een verder voordeel van lijst III 
is, dat daarop ook de vertaling van de geïnverteerde vorm gevraagd wordt. 

Toch heb ik in een reeks van twijfelgevallen het materiaal van lijst II 
geraadpleegd en daarover ook hier en daar verantwoording afgelegd 
(meestal tussen [ ] ). Voor latere onderzoekers die niet over eigen gegevens 
van mondelinge enquête beschikken en zich op beperkte gewesten willen 
concentreren, zou de volledige bewerking van lijst III èn II in zoverre 
nuttig kunnen zijn, dat schijnbaar ondergeschikte details ons inzicht toch 
altijd nog op verrassende wijze kunnen verrijken. 

Wat de fonetische schrijfwijze betreft verwijs ik naar Taallandsch. no. 
provo 23 vvo Overeenkomstig daarmee had ik mijn manuscript aanvankelijk 
aldus bewerkt, dat ik o.a. consequent vormen als hèt en hèl had neer
geschreven als het materiaal uit eigen enquête afkomstig was. Het aan
brengen van deze accent grave was echter natuurlijk niet geoorloofd bij 
de overtalrijke hel- en het-vormen uit het Amsterdamse materiaal. Ik 
begon mij dus af te vragen of de leesbaarheid zou worden geschaad 
wanneer ik ook mijn "fonetische" transcriptie zou beperken tot die 
plaatsen in mijn betoog waar de uitspraak werkelijk met nadruk wordt 
besproken. Ten slotte heb ik het en hel meestal zonder accent geschreven, 
daarbij als vartzelfsprekend aannemende dat de lezer hier, evenals in het 
A'damse materiaal de vocaal wel zal uitspreken als de è van pet. Hiermee 
is tevens de aUure vermeden, dat ik de A'damse het- en hel-vormen 
principieel als tweederangsmateriaal zou willen beschouwen. Men heeft 
hier ten slotte te doen met een typisch voorbeeld van compromis-techniek, 
die bij uitvoerige taalgeografische reconstructies nu eenmaal moeilijk kan 
worden vermeden; in onze wetenschap zijn de bouwstenen trouwens van 
meer belang dan het vernisje dat er op ligt. 

Ten aanzien van de citaten uit de Duitse publicaties, in het bizonder 
die van Wenkers atlas, moet ik opmerken, dat ik de fonetische inter
pretatie daarvan aan de lezer moet overlaten, daarbij aannemende, dat 
hij m~t de belangrijkste literatuur op dit gebied enigszins vertrouwd is. 

Ieder die zich een enkele keer in het A'damse materiaal heeft verdiept, 
weet echter dat hij ook wel eens op onjuistheden verdacht moet zijn. Er 
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zijn correspondenten, die zich wat al te gemakkelijk van de zaak hebben 
afgemaakt -met het invullen van een "blijft ZO", "geen bijzonderheden", 
"idem", "normaal", "gewoon" [d.w.z. zoals in heel Nederland] enz.; 
anderen, waarvan de antwoorden een zodanig apocriefe indruk maken, 
dat men, mede in verband met de opgegeven personalia (b.v. betrekking 
hebbend op zeer jeugdige scholieren, die niet geboren zijn in de plaats 
waarvoor zij gegevens verstrekken) geneigd is, het materiaal als "niet 
autochthoon" ter zijde te leggen. Toch neem ik aan dat het aantal direct 
"foutieve" opgaven in de oude lijsten over het algemeen een percentage 
van 5 à 10 % niet overschrijdt 2. In ons geval ligt het dunkt me zelfs lager. 
Waarschijnlijk komt dat omdat de verschillen zo duidelijk zijn. Elke spreker 
die zijn dialect goed beheerst weet toch wel wat de gebruikelijke vorm is 
voor 'hij heeft' (als hij ten minste bewoner van een kern-gebied is, zie 
b.v. blz. 25,5). Daarbij komt nog dat de fonetische weergave, afgezien van 
enkele uitzonderingen, niet zo heel grote moeilijkheden biedt. 

Sommige taalkundigen zijn principieel geneigd het schriftelijk materiaal 
volkomen letterlijk en op mechanische wijze cartografisch te verwerken 
en wel voornamelijk omdat de kaartbeschouwer alleen dan een "objectief" 
overzicht van het ingezonden materiaal kan krijgen. Nog afgezien van het 
feit, dat dergelijke "kaarten" (in werkelijkheid zou men van horizontaal
geordende fiches-groepen kunnen spreken) een enorme budgetaire be
lasting met zich brengen, acht ik een zodanige uitschakeling van het 
gezond verstand van de bewerker, speciaal als hij geen vreemdeling is in 
het door hem nog ten overvloede bezochte Jeruzalem, onaanvaardbaar 
voor een filologisch geschoold cartograaf. Hij is nu eenmaal degene die 
inzage in al het materiaal heeft gekregen, hij heeft de personalia onder 
ogen gehad (niet te vergeten o.a. ook de doorhalingen en verbeteringen) 
en heeft zich een indruk kunnen vormen van de inzendingen-als-geheel. 
Het in kaart brengen van al deze indrukken is niet mogelijk. Kan men nu 
van de bewerker vergen om bepaalde dingen op de kaart aan te geven die 
volgens zijn eigen overtuiging onjuist zijn? 

Ik wil dit met een enkel voorbeeld duidelijk maken. In zin 21 vindt 
men voor "aan wien heeft hij ... " in het noordoosten niet minder dan 
16 maal 3 hest (hast) opgegeven, al of niet gepaard met doe. Het betreft 
de plaatsen Grouw B 94, Nijland B lIl , Kantens C 33, Winsum C 69, 
Zuidwolde C 73, Roderwolde C 103a, Groningen C 108, Schildwolde C 119, 
Ekamp C 131a, Paterswolde C 148, Wildervank 4 C 186, Vlagtwedde 
C 193, Joure F 7, Oudehaske F 13c, Oudemirdum F 36, Borger G 11. Het 

2 Ik kan me echter niet aan de indruk onttrekken, dat er bij de nieuwe lijsten, 
mede in verband met de toenemende nivellering der volkstaal, een a!1hteruitgang 
in betrouwbaarheid valt waar te nemen. 

3 Hier moeten nog 12 (foutieve) 'jij'-vertalingen bij opgeteld worden, zie noot 6. 
t Terloops zij opgemerkt dat voor Heiligerlee C 158 naast het ook heeft hij' wordt 

opgegeven (door een Rotterdammer!). Zou men ook deze (volkomen on-Groningse) 
vorm de eer aan willen doen om hem een plaats op de kaart in te ruimen? 
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toeval wil, dat (met uitzondering van Paterswolde en Oudehaske) ander 
materiaal voor dezelfde plaatsen is binnengekomen dat tegen de existentie 
van een (op zich zelf reeds uiterst onwaarschijnlijke) hest-vorm in de 
derde (!) persoon pleit (soms met verpletterende meerderheid, zoals b.v. 
voor de stad Groningen met 42 tegen 1 5). Deze herhaalde afdwaling naar 
de hest-kant hangt waarschijnlijk samen met het feit dat een zodanige 
vraag om inlichtingen in populaire taal veel vaker in de tweede dan in 
de derde persoon gesteld wordt 6 en zal dus aan psychologische oorzaken 
zijn toe te schrijven. Dat dit probleempje niet op taalgeografisch terrein 
ligt, behoeft wel geen betoog. Welke zin zou het nu hebben om de kaart 
met deze en dergelijke "tarra" te belasten? 

Ziehier nu een voordeel van een gecombineerde schriftelijke èn monde
linge enquête: men zal door plaatselijk onderzoek en herhaalde controle 
de "tarra" tot een minimum kunnen reduceren en het dus in zekere zin 
tot " netto" -kaarten kunnen brengen. Ik zeg alweer "in zekere zin", 
gedachtig aan de ervaring dat men in de practijk van het dialect
onderzoek nu eenmaal met voortdurende compromissen rekening moet 
houden. Natuurlijk is het maken van principiële bruto-kaarten aanzienlijk 
gemakkelijker en "veiliger" voor de kaart-ontwerper. Men zou trouwens 
ook een accuraat bankbeambte daarmee kunnen belasten, want het komt 
hier aan op nauwkeurige boekingen; linguistische scholing is daarvoor niet 
nodig. Zodra de bewerker echter streeft naar iets wat men ongeveer 
als een netto-kaart 7 zou kunnen aanduiden, laadt hij de verantwoorde
lijkheid voor de kritische en objectieve verwerking van het materiaal op 
zich. Die verantwoordelijkheid is inderdaad groot en soms z6 drukkend 
dat men geneigd is "voorlopig" maar van publicatie af te zien. Ik geloof 
echter dat het bestrijden van de moed om zich op dit gebied ook eens 

6 Eveneens met 42 tegen 1 moet de "Groningse" [l] vorm hal, die door een van 
de inzenders (geboortig uit Haarlem) in zin 19 wordt neergeschreven, als vergissing 
worden beoordeeld [In de 7 lijsten-U met 35 gegevens komt oot geen enkele ma.a.l 
voor]_ Een soortgelijke oot-anomalie kan men voor 1 van de 5 form. van Oldenza.a.l 
constateren (dat slechts gebrekkig is ingevuld) [voor lijst U zijn . 5 Oldenza.a.lse 
form_ ingevuld, ieder met 5 X hef]. Verder vindt men 1 X kat (na.a.st 2 X hef) 
in 1 van de 4 Winterswijkse form_, de andere hebben a.lle hef [bovendien sta.a.t ook 
eenparig hef in de 4 Winterswijkse form_ van lijst 1I]_ 

• Buiten het doe-gebied vond ik in zin 19 nog h~f, he'f, heij (dat dus 'heb je' 
betekent) voor Diever F 51, Dalfsen F 98 (twee andere correspondenten voor dezelfde 
pla.a.ta geven echter (h)ef), Marle F 10680, en Spakenburg F 121, verder heb ie (na.a.st 
hef) voor Lochem G 246, heef (na.a.st hef) voor Zieuwent G 27980, he fij voor Heien
boeicop K 35, hèfe (na.a.st hèti) voor Heukelom K 75, heb ie (na.a.st heDel voor 
Friezenveen G 171, hei fe voor ,,'Vest-Friesland" E 20-23, hè je voor Hem E 6180, 
hefe voor Wageningen L 10. Al deze vertalingen zijn onjuist. 

7 Ik moet er wel op wijzen, dat er talloze verschijnselen zijn, wa.a.rbij de gedachte 
aan een .,netto"-ka.a.rt als volkomen utopisch moet worden beschouwd_ Men zou 
het aldus kunnen uitdrukken, dat de cartogra.a.f het als een buitenkansje mag 
beschouwen als hij ontdekt dat zich bij een ta.a.lverschijnsel de mogelijkheid voor
doet om voor een bepa.a.ld gebied ieta als een "netto" -ka.a.rt te ontwerpen. 
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een enkele maal te vergissen tot een verarming van onze taalwetenschap 
moet leiden. 

Laten we allereerst het schriftelijk materiaal voor Noord-Holland even 
de revue passeren, dan constateren we dat het in deze provincie in hoofd
zaak gaat om de vormen het, hep en (zeldzaam) heeft. Wat de laatste vorm 
betreft moet ik bekennen, dat ik die (als " dialect"vorm) met skepsis 
beschouw. Ik wil dat wantrouwen allereerst motiveren met een opmerking 
over het centrum van Holland, waar ik mijn jeugd heb doorgebracht. De 
zes correspondenten voor Amsterdam E 109 vullen 6 x het in en 7 x hep s, 
daarnaast geeft één correspondent (een 13-jarige [!J student, waarvan de 
vader in Dordrecht en de moeder in Hengelo is geboren) 2 x heef en 1 x 
heetie. Verder noteert een correspondent (geboren Middelburger!) voor 
Amsterdam naast hèt en hep ook de vorm h( éif )t. Ook geeft één corres
pondent (naast 2 x het) éénmaal heit, welke vorm ik tot mijn verbazing 
ook bij Ter Gouw (Winkler II 95) vond sa , terwijl Alberdingk Thijm 
(Leopold I 266- 7) toch het gebruikt ; zie bovendien 3 x het in idee 389 
van Multatuli. Ik mag hier niet onvermeld laten dat de vorm (h)eit 
slechts voor één andere Noordhollandse plaats wordt opgegeven, nl . voor 
Monnikendam E 91. Het form. voor deze plaats is echter ingevuld door 
iemand, geboortig uit Nieuw-Beyerland en blijkens mededeling van 
mej. Daan, die persoonlijk opnamen in M. heeft verricht , zijn daar alleen 
het- en hep-vormen in gebruik (zie bovendien Van Ginneken, Drie Water
landse dialecten I 140). Men kan zich trouwens gemakkelijk bij de Amster
dammers Bredero en Cos ter overtuigen, dat het reeds in de 17de eeuw de 
geconsolideerde Amsterdamse volks vorm was (zie ook WNT VI 182 en 
beneden blz. 20). De onwaarschijnlijkheid dat heit 17de-eeuws-Amsterdams 
was, wordt nog geïllustreerd door het feit dat in de Amsterdamse 
uitgave van Van Santen's in Delft spelende klucht " Lichte Wigger" 
(aO 1635) alle heit-vormen, voor zover ze niet in het rijm staan, zijn 
weggewerkt en vervangen door heeft (blijkbaar bedoeld als "neutrale" 
vorm die de Amsterdammers geen aanstoot hoefde te geven). In de 

8 De 7 form. van lijst 11 geven uitsluitend het- en hep.vormen (géén heit en géén 
heelt). Ik citeer uit het form. van een der informanten: "De dialectspreker bewees 
bij herhaalde, op verschillende dagen genomen proeven, dat hij hier [bij de vertaling 
van "hij heeft gebracht") beslist "hèp" gebruikte tegenove"r "hèt" in de voor
beelden 15, 21, 23 en 24". Ik zou er nog aan toe willen voegen, dat de gepronoceerd
plataprekende Amsterdammers blijkens mijn waarneming inplaata van onze 
(beschaafde) è een korte i-vocaal doen horen. Vgl. Kees Stip's men kib (boven 
blz. 7). Voor de meeste stedelijke (Noord)holIanders is dat trouwens zo vanzelf
sprekend, dat ze het niet nodig achten, dit in geschrifte weer te geven. 

8& In het A.G.-materiaal geeft JUBtus van Maurik de vorm hét, waarvan de 
fonetische interpretatie niet duidelijk is. Terwijl nl. de oude Zuidholl. heit· vorm 
op (g)ezeid pleegt te rijmen, schrijft v. M. hét geaeid. Vgl. verder bij hem: gèite 
meissiea, reyk, patriyse, eijser. In verband met verdere inconsequenties als: éeael, 
steène, seve, leeIe, eêite, wête, wéerelt, neèige valt voorlopig niet met stelligheid uit 
te maken welke uitspraak v. M. bedoeld heeft. In het door W. W. van Lennep 
ingevulde form. vindt men heel(t), het en (niet duidelijk leesbaar) hep (zie blz. 14). 
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Leidse uitgave (aO 1617) van deze Delftse klucht vindt men vrijwel zonder 
uitzondering heit gebruikt. Wat het verdere centrale Holland betreft, 
Zandvoort en Halfweg hebben hep, Haarlemmerliede hep naast het. 
Daartegenover geeft het form. voor Haarlem uitsluitend heift, een vorm 
die ik mij in de mond van natuurlijk sprekende autochthone Haarlemmers 
(althans van het begin van deze eeuw) moeilijk kan voorstellen en die dan 
ook wordt gelogenstraft door 2 x hep in Winkler II 79-80 9. Een echte 
Haarlemmer, die als zodanig aan zijn taal kenbaar is, pleegt m.i. wat 
heppie rwu weer, hij hep me geslage te zeggen (bij plat-sprekenden vaak met 
i-vocaal, die naar korte i zweemt). De vorm hep hoort men trouwens vaak 
uit de mond van Haarlemmers en Amsterdammers, die voor het overige 
niet bepaald onbeschaafd spreken. Ditzelfde geldt blijkens mijn ervaring 
o.a. ook voor Zaandammers aan wier beschaving en intellectualiteit men 
niet behoeft te twijfelen (in het Zaanse dialect gebruikt men hij hep 
naast hij het, zie Boekenoogen). 

Had ik (als geboren Noordhollander) al dadelijk het gevoel, dat er met 
de heeft-vormen die voor enkele losse Noordhollandse plaatsen worden 
opgegeven (van een heeft-"gebied" kan men nergens spreken) iets aan de 
hand was, de ware situatie werd mij duidelijk, toen ik - na de eerste 
mechanische cartering - de personalia van de heeft-invullers nog eens 
zorgvuldig naging. De heeft-correspondent voor Spanbroek heeft zijn 
formulier slechts voor een klein deel ingevuld, terwijl zijn personalia 
grotendeels ontbreken. Heeft-vormen uit Berkhout zijn opgegeven door 
een H.B.S.-Ieerling uit Hoorn (waar blijkens mijn onderzoek geen Westfries 
"dialect" meer wordt gesproken), voor Limmen door een H.B.S.-Ieerling 
uit Alkmaar (geboortig uit Friesland) . De heeft-vorm voor Akersloot is 
neergeschreven door iemand uit Wassenaar. Voor Velzen (ik betwijfel 
trouwens of daar nog "dialect" wordt gesproken) is de heeft-vorm ingevuld 
door iemand uit Vleuten. Terwijl een inboorling van Westzaan heb en 
heppie heeft ingevuld (zie trouwens Boekenoogen), wordt voor dezelfde 
plaats hift genoteerd door iemand uit Nieuwveen E 144. Kortom: voor
lopig kan ik moeilijk anders concluderen dan dat heeft géén (Noord)
hollands-dialectische vorm is. 

Mocht men daaruit willen opmaken, dat heeft oorspronkelijk dan we) 
een Zuidhollandse vorm zal zijn, dan moet ik opmerken dat het materiaal 
uit A'dam zowel als uit andere bronnen niet in deze richting wijst. Afgezien 
van verschillende hep-vormen overwegen de heit(hait)-vormen in de 
Zuidholl. dialecten. Dat begint al dadelijk in Katwijk E 133 (Mt of 
Mit) en Leiden E 167. Ik mag als bekend veronderstellen dat de Katwijkse 
d een secundaire monoftong is (vgl. o.a. bij Overdiep, De Volkstaal van 
Katwijk aan Zee 27, het huidige hdad naast het oude heyd uit het jaar 
1790). De drie correspondenten voor Leiden geven weliswaar hep en het 10, 

t De op blz. 82- 83 weergegeven tekst daarentegen is (zoals uit blz. 81 blijkt) 
Haarlems van "de meer beschaafde en gegoede standen", d.w.z. geen "dialect". 

10 Blijkens Overdiep zegt men ook te Voorschoten thans hetti (St. Gr. § 126). 
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maar de oudere Leidse teksten geven ooit (zie o.a. Leopold I 249). De 
cartering levert voor Zuid-Holland in zoverre enige moeilijkheden op, dat 
men van de geschreven het-vormen niet altijd zonder plaatselijk na te 
vragen met zekerheid kan zeggen of hier een korte of (verkapt) lange 
vocaal is bedoeld. Het is nu eenmaal zo, dat in Zuid-Holland (althans bij 
stedelingen) het woord 'meid' in het zinsverband zo nu en dan dezelfde 
uitspraak heeft als onze prepositie met. 

Voor de westelijke Zuidholl. eilanden en Zeeland kan men op grond 
van een paar honderd inzendingen veilig concluderen, dat de vorm met 
diftong daar regel is: (h)eit, (h)ait, ei. Ik vond slechts enkele het-vormen 
(soms als bijvorm naast heit), verder 3 heelt-vormen n1. voor Oostburg 11 

I 123, Stoppeldijk 11 I 140a en Sas van Gent I 162. Voor Oostburg geven 
drie correspondenten ei(d) of het en één heelt (maar daarnaast et), voor 
Stoppeldijk eveneens drie: ei (et, (h )et) en twee: hét - heti - Mlt, etter -
heelt hij - è (deze laatste is geboren te A'dam); voor Sas van Gent is het 
form. onvolledig ingevuld. De lezer gelieve zelf hieruit de conclusie te 
trekken omtrent het al-of-niet-bestaan van een "Zeeuws" (?) heelt. Voor 
het zuidwesten vergelijke men ten overvloede Van Weel 78, Opprel 42, 
Landheer 88, De Vin 42, Dek II 37. 

Wat nu speciaal het Zuidholl. continent aangaat, dat de diftong-vorm 
daar al in de middeleeuwen verbreid was blijkt reeds uit de door Verdam 
geciteerde vorm uit Hild. 81, 98 var., helaas het enige door hem met name 
genoemde heit-geval 12 . Uit deze zeldzaamheid mag men echter niet 
concluderen, dat heit als gesproken vorm in de middeleeuwen óók 
zeldzaam was. Toevallig vond ik in de Gilderek. v. Dordrecht blz. 7, 
aO 1589, een heyt-vorm waarvan de klankwettigheid in zekere zin wordt 
bevestigd door hootgeld op blz. 29 13• Voor de 17de eeuw heeft WNT 
VI 182 met verwijzing naar een heit-citaat uit Huygens (en uit Van Effen) 
reeds geconstateerd dat heit "inzonderheid Zuidholl." was. Men mag wel 
aannemen, dat Beets, de bewerker, de beschikking heeft gehad over heel 
wat meer Zuidholl. citaten, anders zou hij stellig niet tot de conclusie 
van het "inzonderheid Zuidholl." karakter zijn gekomen. 

Voor Rotterdam vgl. L. J. Rogier's opmerking bij hij hep: "De generatie 
van ± 1850 gebruikte in de 3de pers. enk. het thans vrijwel uitgestorven 14: 

hij heit, heit-tie (zie Camera Obscura, Gerrit Witse)" (Ts. v. T. en L. XXVI 
(1938) 195). Inderdaad vindt men in het A.G.-materiaal 2 Rotterdamse 

11 Op de 4 form. van lijst II treft men voor Oostburg geen heeft· vorm aan, 
evenmin op het form. voor Stoppeldijk. 

12 Uit de tekst is duidelijk dat aan deze variant uit het Holl. hs. H de voorkeur 
moet worden gegeven boven weyt. Men vgl. hiermee trouwens nog het "rijm" 
heeftfgheet 254, 39, reeds geciteerd door v. Helten § 129c. 

13 Later viel mijn oog nog op 4 X heyt (blz. 163-4). 
u Men vgl. bij Speenhoff (geb. te Kralingen): "Daar was eens 'n a.rme meid, 

Die wel 's graag 'n hoed op heit"; "Die maar wat droge korsten heit, En denkt da.t 
hij in bloedworst bijt, Die kan zich veel verbeelden". 
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formulieren met ooit. Voor Vlaardingen vindt men 2 x eit (rijmend op 
ezeid). Voor Schiedam zie Leopold I 207-210: (h)eit. 

De vraag zal gesteld worden of heelt wellicht een Haags-dialectische 
vorm is. Inderdaad levert het materiaal-A.G. 3 x heel op, terwijl Mesker 
in Leopold I 217 (in een dialectisch geschreven brief) enkele heel-vormen 
neerschrijft ; maar daarnaast bedient hij zich ook (blz. 219, 220, 228) van 
hêit-vormen, terwijl Bouman (blz. 243) het gebruikt (een vorm, die thans, 
blijkens mededeling van mijn Haagse studenten, vrij veel in Den Haag 
gehoord wordt). Wanneer echter ook Van Zeggelen zich in Winkler II 131 
van de vorm OOil bedient, dan zou men ten slotte krachtens een meer
derheid van stemmen moeten concluderen dat OOil wèl "Haags" is. l\ ~aar 
ook oud-Haags dialect 1 Ik moet het betwijfelen. Dat hêit- en het-vormen 
(al naar het zinsverband) in één dialect naast elkaar kunnen leven, is 
boven reeds gebleken. Maar het naast elkaar voorkomen van autochthone 
dialectische "doubletten" als heit èn heef lijkt mij bij een en dezelfde 
persoon en in gelijke stilistische omstandigheden niet zo waarschijnlijk 15. 

Men zal heef dienen op te vatten als ontlening uit de taal van de be
schaafden. Hiertoe is te meer reden daar er in Zuidholland een vorm 
heef(t) voor de eerste persoon in gebruik is, die moeilijk anders dan als 
hypercorrect kan worden beschouwd. Speenhofflaat een van de "mannetjes
putters van Rotterdam" beleefd tot zijn sergeant zeggen: "Als ik geen 
schoenen heeft, dan schutter ik op klompen", vgl. trouwens ook het motto 
van Kees Stip op blz. 7). J. van Lennep beschouwt heel trouwens ook als 
Amsterdams (ik heel . . . . gevraagd, zie Ov. Alm. X (1845) 217) en vgl. 
noot 8a. Van principieel belang is de opmerking van Beets voor Utrecht 
(Ts XLVI (1927) 221), dat men ik heef in Utrecht gebruikt "tot lieden 
van hooger stand sprekende". Als zuiver "dialectische" of "platte" vorm 
kan men' het dus eigenlijk niet opvatten. Zoals de gewone man in Leiden 
en Rotterdam d~ vorm heit prijs gegeven heeft, deed hij het blijkbaar ook 
in Den Haag, waar de omhoogstrevende middenstander ook vindt dat 
heel(t) een iets "deftiger" karakter heeft dan het (of het verouderde heit). 

Dat heit werkelijk toch wel de oude autochthone Haagse vorm zal zijn, 
blijkt, behalve uit het 18de-eeuwse Haagsch Nederduitsch Woordenboekje 
(Ts. LVII (1938) 21 : heit) en Westerbaen 155 1' , uit de talrijke heit-vormen 
die Te Winkel reeds uit Huygens 17 heeft genoteerd (Ts. XVIII (1899) 176, 
in zijn art. met de titel : De Tongval van Delfland bij Huygens) en waarbij 
hij opmerkt : "Ook nu nog is heit de gewone vorm in Delfland, evenals in 
geheel Zuid-Holland". Inplaats van "tongval van Delfland" zou ik liever 
(mèt Te Winkel in zijn inleiding) spreken van "het dialect van zijn Haagje", 

11 Zie beneden blz. 19. 
11 Tenzij men deze vorm zou willen interpreteren a.ls een poging tot ridiculisering 

van het Delftse dia.lect. wat me niet waarschijnlijk voorkomt; bedoeld zal wel zijn: 
"de" volkstaal van beide steden. 

17 De meisjes Huygens schrijven "hyt, d.i. heit" (Kern, Ts XLVIII (1929) 102). 
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waarmee dus het oude dialect van het "dorp" 's-Gravenhage is bedoeld, 
waarvan thans vermoedelijk wel de laatste boerse restjes verdwenen 
zullen zijn. Er kan dunkt me geen andere plaats in Nederland worden 
genoemd, waar het oude "dialect" méér aan invloed van de schooltaal 
blootgesteld geweest moet zijn dan juist onze residentie. 

Zover ik zie zijn er op de ongeveer 300 binnengekomen vormen slechts 
een vijf tiental heef(t)-gegevens voor Zuid-Holland ingezonden (die ten 
dele trouwens weer in tegenspraak zijn met de andere, voor dezelfde 
plaatsen ingezonden heit-gegevens). De ware situatie wordt echter ver
moedelijk het best geschilderd door de inzender van Delft: "heelt (of plat: 
heit; nog platter: hait)". Deze korte karakterisering moet vermoedelijk 
aldus geïnterpreteerd worden, dat heelt de beschaafde (schrijftaal)vorm 
is, hèèt (met monoftong gesproken) de stedelijk-platte en hait (met diftong) 
de boerse vorm 18. 

Wanneer heelt niet Zuidhollands noch Zeeuws is, zal misschien de vraag 
gesteld worden, of deze vorm dan wellicht van dialectisch Brabantse 
herkomst kan zijn. Ook die vraag kan dunkt mij negatief beantwoord 
worden. In geheel Noordbrabant en het aansluitende Limburg worden op 
de honderden I-loze vormen slechts heeft-vormen opgegeven voor Vlijmen 
K 147, Bokhoven K 148a, Breda K 160, Geffen L 146 19• We kunnen ons 
de moeite van plaatselijke controle dezer gegevens sparen, want het 
toeval wil, dat andere inzenders voor deze zelfde plaatsen de normaal
Brabantse I-loze vormen opgeven. Het ligt voor de hand om aan te nemen, 
dat deze vier inzenders zich hebben laten beïnvloeden door de schrijftaal. 
Ik geloof, dat het dus niet te vermetel is om te constateren, dat in Noord
brabant géén dialectische vormen met I voorkomen. 

Raadpleegt men de atlassen uit de serie-Blancquaert, dan komt men 
trouwens tot de merkwaardige ontdekking dat er in de daar beschreven 
zuidelijke dialecten géén f-vormen zijn gevonden. Een unicum (he.ft) in 
de serie-B. levert Hellevoetsluis I 21 op, maar op het formulier vindt men 
de opmerking: ,,[de bevolking] is zeer vlottend; ingeborenen zijn er 
weinig ... Het dialect is dan ook zeer genivelleerd en sterk verhollandscht". 
Men kan bij het hier genoteerde heeft moeilijk anders dan aan schoolse 
invloed denken. Het A.G.-materiaal van 1879 geeft trouwens 2 x ooit 
voor Hellevoetsluis. 

Het aantal monoftongische en diftongische variaties van het (in het 

11 Dit vermoeden vond ik bevestigd toen ik het Delftse formulier (E 198) nog 
eens nalas, waarin de invulier opmerkt: "Ik zal onderscheiden goed d.i. beschaafd. 
Delftsch, plat, erg-plat d.i. onbeschaafd en boersch d.i. spraak van de boeren in en 
om Delft". In een postscriptum vestigt deze informant er de aandacht op, dat 
vroeger heit voor "heeft" gezegd werd en verder dat hij hep ook nog wel gebruikelijk 
is. Er is nog een ander farm. uit Delft waarin meestal "gewoon" is ingevuld, zonder 
dat de vorm is aangegeven. 

19 Verder voor Klundert K 154 eelt naast e.etie en eef. De Klundertse lijst II 
heeft echter 5 x èp. 
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Belgische westen slechts hier en daar op t eindigende 20) woordje is groot 
en wegens het rijk-genuanceerde fonetische schrift van de atlassen moeilijk 
hier weer te geven. In het westen van N.-Brabant overwegen de hee(t)
vormen, maar hoe noordelijker men komt, hoe meer het-vormen men 
aantreft 21. In de Zuidelijke Veluwe, de Betuwe, het oosten van Brabant 
en in noordelijk Limburg is een duidelijk overwegen van het- 22 en hit
vormen, al treft men hier en daar vormen met langere vocaal (voor 
Roermond vgl. häät bij L. Simons, blz. 53) en ook wel zonder taan. 

Zoekt men naar een verklaring van de zuidelijke I-loze vormen met 
lange vocaal dan gaat men onwillekeurig denken aan een wegvallen van 
de inlautende v in hevet, dat wil dus zeggen, dat de heet(of heit)-vormen 
reeds in de middeleeuwen moeten zijn ontstaan. Toegegeven moet worden 
dat er voorlopig nog niet zo veel Middelnederlandse t- of v-loze vormen 
aan het licht zijn gekomen, maar voor fonetische situaties zijn schaarse 
"ontsporingen" 23 vaak een beter bewijs dan "regelmatige" schrijf taal
vormen. Om te beginnen zijn de mnl. gevallen die Van Helten § 129c 
noemt, niet weg te redeneren, in de tweede plaats wordt dit mnl. materiaal 
nog gesteund door de 14de-eeuwse gevallen, die Van Loey thans in de 
2de druk van zijn Vormleer § 49f citeert en op grond waarvan hij con
stateert, dat heet als Brabants en Limburgs beschouwd mag worden (zijn 
oudste citaat is reeds van 1302). Verder dank ik aan collo Van Loey nog 
een aantal 14de- en 15de-eeuwse heet-gegevens uit Van Gassen, Bouw
stoffen tot de historische taalgeografie van het Nederlands, hertogdom 
Brabant, 119, 214, 237, 283, 381, 432, 446, 493, en een reeks heet-vormen 
uit J . Moors, De oorkondentaal van Belgisch-Limburg 74, 76, 127 (3 x), 
130 (5 x ), 133 (4 x ). Op pag. 279 vindt men bij Moors 2 x heet in een 
Qork. van St. Truiden aO 1300. Ik kan hier nog aan toevoegen de vorm 
heet die men passim in het Maastrichtse Statutenboek (aO 1380) vindt 
afgedrukt in Publications de la société d'archéologie dans Ie duché de 
Limbourg In (1866) 260-335. Dat heet (in de jaren 1327-46 ook 5 maal 
in Gelderse oorkonden voorkomt is vermeld in noot 22. 

Ik ben geneigd aan te nemen, dat heet op dezelfde normale "fonetische' 
wijze is ontstaan als hood uit mnl. hovet. Volgens Schuermans wordt 

20 In Frans-Vlaanderen en een aansluitende strook van West-Vlaanderen is 
aed de normale vorm. 

21 Zie ook de atlas van Weijnen; in het noordelijk gedeelte duiken bij hem 
ook de eerste hep-vormen op. 

12 Vgl. voor Grave L 110 de vorm het bij Jacob 90). Dat in deze streken met 
~n hoge ouderdom van de het-vorm rekening dient te worden gehouden, blijkt 
uit de Gelderse oork. van 1318 (Nijhoff's Gedenkw. I), waar men op blz. 172 reeds 
4 X het vindt; daarnaast komt (behalve heeft, helt en hevet) ook enkele keren heet 
voor, zie I 218 (aO 1327), I 300 en 302 (2 X ) (aO 1333) en II 23 (aO 1346); de laatste 
Qork. is opgesteld in Dorenborgh, gelegen in de Betuwe tegenover Pannerden. 

23 Vgl. b.v. S. G. W. van der Meer, Venloer Stadt-texte 46: "In unsern Texten 
ist einmal f a usgefallen in heet 3 Sg. "er hat"; vgl. neuvenl. [hae ha.et]". Ik acht 
het, gezien de hele situatie in ons taalgebied, zeer wel denkbaar, dat deze vorm de 
enige "juiste" (d.w.z. met het gesproken dialect overeenkomende) vorm is. 
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kood "op vele plaatsen nog even als in de oude schriften, gebruikt voor: 
hoofd". De talloze hoot-vormen bij Verdam doen ons vermoeden dat heet 
in de spreektaal minstens even gebruikelijk is geweest als het woord 
koot. De omstandigheid, dat men in de schrijftaal niet zo bizonder 
sympathiek tegenover de heet-vorm stond, kan wellicht mede te wijten 
zijn aan een zekere homoniemenvrees, daar immers heet tevens als derde 
persoon van heeten fungeert. 

Terloops dient te worden opgemerkt, dat men er in het 17de-eeuwse 
Holland zeer wel van op de hoogte blijkt te zijn, dat heet de normale 
Brabantse vorm was. Al is Bredero in zijn dialectvormen alles behalve 
consequent, toch zal men in de Spaansche Brabander kunnen constateren 
dat Robbeknol en de Amsterdammers zich (naast heelt) vaak van het 
bedienen. Bij Jerolimo overwegen echter duidelijk de heet-vormen (zie 
b.v. vs. 696 vvo 3 x achtereen heet). Hetzelfde kan men in W. D. Hoof t's 
Jan Saly (aO 1622) constateren, waar het regel is, maar waar op de laatste 
bladzijde aan de (Brabantse) vroemoer Tanneke de woorden in de mond 
gelegd worden: hay heet een groot verstant (ze zegt o.a. ook ou voor U, 
mockte voor maakte en jo voor ja). In I. Franssoon's, Giert jen Wouters 
(aO 1623) staat tegenover de het-sprekende Hollanders eveneens een heet
sprekende Brabander vrijer (die zich verder o.a. bedient van diminutiva 
op -kern), van gay en ou en van koot). 

De vraag zal allicht worden gesteld, hoe het te verklaren is, dat men 
tot dusver wèl middeleeuws-Brabantse, -Limburgse en -Gelderse heet
vormen heeft gevonden, maar géén oude Vlaamse I(v)-loze vormen. Men 
zal hier rekening moeten houden met de omstandigheid dat heet (heit) 
niet overal per se klankwettig op een oude hevet-vorm hoeft terug te gaan, 
maar dat de analogie naar andere conjugatie-vormen een rol kan hebben 
gespeeld. Lezen we De Bo 260 erop na, dan komt de gedachte bij ons op, 
dat het Vlaamse ei(t) een conjugatie-vorm zou kunnen zijn van het "bij 
de Oost-Vlamingen 24 zoowel als bij de West-Vlamingen" uitsluitend 
gebruikte ein 25 'hebben'. Of dit, naar De Bo meent, op het oude egen 
(got. aigun) terug gaat, waag ik niet te zeggen en de kwestie wáár (h )eit 
op hevet terug gaat en waar niet, is m.i. zonder een uitvoerige mondelinge 
enquê.te (en dan liefst van Belgische zijde) niet op te lossen. Men zal hier 
niet alleen de beschikking moeten hebben over de verdere conjugatie
vormen van 'hebben', maar bovendien een nauwkeurig overzicht moeten 
krijgen van de verschillende monoftongen en tweeklanken en hun positie 
in het fonologische systeem (dat zonder persoonlijk mondeling onderzoek 
moeilijk kan worden verkregen). Een apart probleem is nog, hoe het komt 

24 Zie Is. Teirlinck, Klank· en Vormleer van het Zuid·Oost·Vlaandersch Dialect, 
blz. 199: ën. 

2Ii In België een verm. typisch Vlaamse vorm; elders in België kent men slechts 
lI ebbe, hubbe, hämme enz. Maar ook in Zeeland kent men ein (Dek II 36). Landheer 
88 geeft echter hä, Van Weel 105: heG of heGwe, Opprel 42: hebue of hè. 
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dat de t hier (in tegenstelling met Nederland-boven-de-rivieren) zo ge.
makkelijk wegvalt. 

Hoe conservatief de schrijftaal tegenover de gesproken taal kan zijn, 
wordt geïllustreerd door het feit, dat het hele zuiden beneden de grote 
rivieren 28 zich in geschrifte van heelt bedient, terwijl die vorm in de 
volkstaal nergens leeft en, althans in de laatste eeuwen, vermoedelijk niet 
geleefd heeft. Ik stel me dus de zaak aldus voor, dat men ook in de tijd 
toen hevet zich in de volkstaal "fonetisch" tot heet begon te ontwikkelen 
(laten we zeggen in de 13de eeuw 27) hardnekkig aan de schrijfvorm hevet 
heeft vastgehouden. Zodra echter de synkope in vormen als levet en gravet 
om zich heen greep 28 moest ook een analogische ontwikkeling hevet)heelt 
zijn beslag krijgen. Maar, zoals we dat zo vaak waarnemen, het schrijf taal
karakter van dit woord is zelfs na vijf eeuwen nog altijd niet geheel ver
loren gegaan. 

Voorlopig ben ik geneigd, de talrijke het-vormen, die men o.a. in de 
Alblasserwaard, de Betuwe en Oost-Brabant vindt, als verkortingen van 
heet op te vatten. Beziet men de zaak aldus, dan begint een eigenaardig 
licht te vallen op een duidelijk heet-eiland op de Veluwe. Het omvat de 
plaatsen Harderwijk F 108, Hierden 29 F 109, Veldwijk F 123a, Telgt 
F 123, Putten F 124, Elspeet 30 F 126, Staverden F 126a, Uddel F 127, 
Garderen F 145, Meerveld F 146, Kootwijk F 148. Dit heet-eiland is scherp 
gescheiden van het oostelijke en volkomen anders georiënteerde homogene 
hel-gebied, maar westelijk ervan schijnen nog enkele heet-relicten te 
kunnen worden aangetroffen, althans bij een oudere generatie (vgl. o.a. 
Schothorst 94). Dat er tussen deze heet-vormen en het algemeen-oostelijke 
hel generlei verband bestaat, hoeft wel niet te worden betoogd. Maar wel 
zou men er uit kunnen afleiden, dat de zuidelijke "golf" van I-loze vormen 
met lange vocaal in het centrum van Nederland nog iets verder is gegaan 
dan de meridiaan van het bovengenoemde Katwijk. 

In grote trekken zou men kunnen aannemen, dat het dialectgebied 
beneden de lijn Katwijk-Harderwijk zich oorspronkelijk algemeen door 

ze Naar mijn overtuiging kan men gerust zeggen "het zuiden èn noorden", 
wanneer men zich tenminste verenigen kan met mijn verklaring van het "Haagse" 
heef en van enkele andere sporadische in Holland voorkomende "dialectische" 
heeft-vormen. 

17 De eerste heet-citaten zijn immers reeds van 1300 en 1302, zie blz. 16. Over 
heied zie noot 31. 

18 Dat de (op zichzelf zeldzame) uitgangs-e zich na v (en g, Ic, p) over het algemeen 
langer heeft gehandhaafd dan na andere consonanten is geconstateerd door Van 
Loey, Vormleerl, § 49d. Dat de vorm-met-synkope heft echter (evenals in het 
mnd., zie blz. 48) een bizondere positie inneemt, blijkt uit het feit, dat hij reeds 
in de oudste oork. voorkomt. 

29 De stempel is bij vergissing op de kaart weggelaten, maar wel is door de 
zwakke puntering aangegeven dat Hierden tot het heet-gebied behoort. 

30 Voor deze plaats vindt men op lijst II dan ook 5 X heet. Dezelfde informant 
geeft echter op lijst III ten onrechte 3 X hef op (dit hangt kennelijk samen met 
het feit, dat hij, evenals zijn beide ouders, in het hef-sprekende Nunspeet geboren is). 
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heit- of heet-vormen heeft gekenmerkt 31 en dat de korte vormen, die men 
b.v. in de gebieden van Alblasserwaard, Utrecht, Betuwe, Liemers, Oost
brabant vindt op verkorting in het zinsverband berusten. 

Hoezeer deze veronderstelling ook voor de hand ligt, toch kan ik nog 
niet zeggen, dat ik hier tot een vaste overtuiging ben gekomen. Het hoofd
bezwaar van deze opvatting ligt m.i. hierin, dat het dan toch logisch zou 
zijn om ook voor de korte vormen benoorden de Haarlemmer Meer oor
spronkelijke heit- of heet-vormen aan te nemen en daarvoor bezitten we 
voorlopig generlei positieve aanwijzing: noch uit de huidige dialecten 
noch uit de oude kluchten. 

Het is daarom wel gewenst de Noordhollandse situatie nog even aan 
een beschouwing te onderwerpen. Gedachtig aan De Saussure's op het oog 
paradoxale opmerking, dat doubletten "niet bestaan", staat de niet
dialectgeografisch georiöntcerde linguist voor de keuze dat heeft Of het 
(Noord-)hollands moet zijn. Nu zou het niet moeilijk vallen om met een 
waarlijk massale meerderheid uit de Noordhollandse literatuur van vier 
eeuwen statistisch te illustreren dat heeft "de" vorm is, die door de over
grote meerderheid der Hollanders gebruikt (althans geschreven) wordt. 
De positie van het oorspronkelijk schoolse heeft is sinds lange tijd zó sterk, 
dat menig Noordhollander blijkens mijn ervaring niet eens weet, dat hij 
zich in vlotte conversatie wel eens van het- of hep-vormen bedient. 
"Betrapt" men hem erop, dan zal hij de realiteit van het bestaan dezer 
vormen misschien zelfs betwijfelen en wellicht tOch constateren, dat heeft 
de "A.B."-vorm is (ditmaal in de letterlijke zin van "Beschaafd" en 
"Algemeen"). 

Zodra men echter de cartografische verwerking van het dialectmateriaal 
toepast, krijgt men een massaliteit van een geheel ander karakter. De 
heeft-gegevens vormen nI. in Noordholland slechts ongeveer 5 % van het 
binnengekomen materiaal en dan is een deel daarvan nog, zoals boven 
opgemerkt, apert onjuist, terwijl men het "dialectisch" karakter van de 
rest met recht kan betwijfelen. In elk geval is er van een homogeen 
heeft-"gebied" (of zelfs -"gebiedje") noch in Noord- noch in Zuidholland 
sprake. 

Geven we ons thans even nader rekenschap van hep, dan komen we tot 
de conclusie dat dit (althans voor Noordholland) eigenlijk een zonderlinge 
vorm is. Apokope van t is in Noordholland uiterst zeldzaam (Boekenoogen 
§ 121, Karsten § 88) en komt bij mijn weten nimmer voor in de conjugatie. 
Vormen als hij krap of hij 8chrop bij de ww. krabben en 8chrobben kan ik 
mij in Noordhollandse mond moeilijk voorstellen. Ik geloof dan ook dat 

31 Dat deze vormen in Vlaanderen en Zeeland een andere grondslag kunnen 
hebben dan in Brabant en Limburg is boven (blz. 17) reeds aangeduid. In dit verband 
zou ik nog even willen opmerken, dat voor het jaar 1254 reeds een (Middelburgse?) 
vorm heied is overgeleverd. Vgl. Obreen·Van Loey in Med. V A 1934, blz. 349-50: 
"ende als hi sinen ban met. sinen schepenen ter vierscharne te middelburg heied 
ghetoghet" . 
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hep een jonge vorm is, die aan de oudere vorm het zijn ontstaan te danken 
heeft (zie beneden blz. 21). Dat die oudere het-vorm in de spreektaal van 
de gewone man oorspronkelijk een bizonder sterke positie heeft ingenomen, 
blijkt uit de oude kluchten. 

De lezer zal mij ten goede houden, dat ik hier geen doosje met bewijs
plaatsen uitstort, maar mij beperk tot het opsommen van een reeks 
schrijvers, die zich van het-vormen bedienen; dit op grond van een 
cursorische lectuur van Van Vloten, Het Nederlandsche Kluchtspel I-Hl. 
Het zijn de volgende auteurs: Abr. Alewijn, Thomas Asselijn, Pieter 
Bernagie, N. Biestkens, A. Bogaart, A. Bormeester, P. de la Croix, J. van 
Dalen, J. Franssoon, M. Gramsbergen, W. Dz. Hooft, Jacobus Kemp, 
J. S. Kolm, J. H. Krul, J. Lemmers, J. Noseman, J . Pluymer, M. G. 
Tengnagel, Isaac Vos, M. Waltes. In de kluchten van deze schrijvers 
komen natuurlijk ook heelt-vormen voor, maar men krijgt (vooral wanneer 
men let op de lange lijst van het-schrijvers) al evenmin als voor de huidige 
tijd de indruk dat dit de "echte" volksvormen waren. 

Niet van al deze dichters staat bepaald vast dat ze geboren Amster
dammers (of Noordhollanders 32) zijn, maar voor zover dat niet is aan
getoond, blijkt uit hun beknopte levensbeschrijvingen dat ze in elk geval 
een aanzienlijk gedeelte van hun leven in A'dam moeten hebben door
gebracht, bij anderen ook wel dat enkele van hun kluchten duidelijk in 
A'dam spelen (waar ze trouwens voor verreweg het grootste gedeelte zijn 
uitgegeven). Dat er onder deze kluchten ook enige zouden zijn, waarvan 
de taal niet-Amsterdams (of niet-Noordhollands) zou zijn is me niet 
gebleken. 

Rep-vormen waren in de 17de eeuw blijkbaar nog nauwelijks gebruikelijk. 
Ik noteerde er voorlopig alleen een bij J. van Arp (dat mijn wijf niet 
edaen heb, v. Vloten H 146) en vond dat in de eerste en tweede druk van 
de "Boertige Clucht van Claes Klick" bevestigd. Maar in de 7de Uyt-komst 
laat v. A. de Ratelwacht roepen: "Elf het de Klock/de Klock het Elf." 
Meer materiaal zou dus zeker gewenst zijn. 

De hep-vorm is tegenwoordig over het grootste deel van Noordholland 
verspreid. Een uitzondering vormen de bekende conservatieve gebieden. 
Van de zes inzenders voor Tessel geven twee: hep en vier: het (S. Keyser, 
Het Tessels 77 geeft uitsluitend het). De beide Wieringer inzenders geven 
alleen het (vgl. bovendien J. C. Daan, Wieringer land en leven in de taal 
212). Het oostelijk deel van Westfriesland vormt blijkens de A'damse 
opgaven een homogeen het-gebied ; meer naar het westen vindt men 

sz Men kan naar ik meen wel aannemen, dat noordelijk van A'dam de het
vorm ook regel was. Als voorbeeld vermeld ik hier het Hoornse stukje van 1618 
waarover Noordegraaff in NTg XXVIII (1934) 323 vvo heeft geschreven. Ik vond 
daar 2 X het (op blz. A 3 en op de laatste blz.). Naar de taal te oordelen moet ook 
J. F. Vijgh's Klucht van Jaap Rontvoet benoorden A'dam gelocaliseerd worden. 
Het stuk is te Hoorn verschenen en speelt in West-Friesland (o.a. wordt de plaats
naam Ooster-Blocker genoemd). Verder vestig ik er nog de aandacht op, dat ook 
de Haarlemmer J. van Elsland geregeld het gebruikt. 
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telkens het en hep naaSt elkaar o.a. ook te Zwaag E 57 (wat bevestigd 
wordt door Karsten, Het dialect van Drechterland § 161). Marken, 
Volendam en enige aansluitende gemeenten langs de Zuiderzeekust geven 
alleen het 33. Boekenoogen 300 vermeldt het en heb (wat de b (1) betreft 
vgl. blz. LXXXIII heppi). Het Gooi-materiaal levert weer geen andere 
dan het-vormen op. Voor het centrale gedeelte van Holland zie verder 
reeds blz. 11. Afgezien van de conservatieve zuivere het-gebieden kan 
men over het geheel zeggen, dat hep in Noord-Holland op het ogenblik 
overweegt en zo af en toe wordt afgewisseld met het. In mijn prille jeugd 
zong ik met Sint Maarten in mijn geboorteplaats Schagen : "Sinte Maarten 
hep een koe, die gaat naar alle heiligen toe". Heeft zou daar stilistisch 
niet anders dan als schools woord worden gevoeld. 

De gehele situatie wijst er echter op, dat hep een betrekkelijk nieuwe 
vorm moet zijn. De schrijfwijze met p is juister, want, afgezien van het 
feit dat er van stemhebbendheid (ook in zinsverband) voor zover mij 
bekend, nimmer sprake is, lijkt een historische oorsprong uit *hebt niet 
waarschijnlijk (zie blz. 19). Men kan vermoeden, dat hep zijn ontstaan 
te danken heeft aan sandhi-wetten in zinnen als "hij het boven gezeten, 
hij het me gezien hij het pijn 'in zijn rug" . Van uitsluitende analogie 34 

naar de eerste persoon kan men moeilijk spreken, zolang men zich niet op 
voorbeelden van gelijke aard kan beroepen 35. 

Toen ik het bovenstaande betoog in een kleine kring van neerlandici had 
voorgedragen maakte collo Van Haeringen mij erop attent, dat hij in 
Zuidholland (en Utrecht 36) nimmer de geïnverteerde vorm heppie gehoord 
had en dat hij die als on-Zuidhollands moest beschouwen 37. Na her
nieuwde raadpleging van het Hollandse materiaal bleek V. H. 's gevoelen 
volkomen juist te zijn. Terwijl men in Noordholland op zijn minst een 
29-tal heppie (heb ie )-plaatsen 38 kan constateren, blijkt de heppie-vorm 
zuidelijk daarvan vrijwel te ontbreken. Men zou dit kunnen opvatten als 
een nieuw bewijs, dat hep (ook in het oorspronkelijk toch wel heit-sprekende 

33 Van Ginneken, Drie, Waterlandse dialecten I 140 geeft voor Marken en 
V olendam uitsluitend et en voor het veel minder conservatieve Monnikendam 
hep naast het (vgl. blz. H). 

3' Wel constateert Schothorst 94 omgekeerd het gebruik van een het-vorm in 
de eerste persoon, die nauwelijks anders dan als analogie naar de derde verklaard 
kan worden. Men vergelijke ook het Haagse heef(t) boven blz. 14. 

31 Wel zou ik hier even willen herinneren aan de eigennaam Bep voor Elisabeth. 
31 De enige Utrechtse plaats waarvoor ik heppie genoteerd vond is Jutphaas 

E 223. 
37 Vgl. ook mevr. De Wilde-Van Buul in Ts LXII (1943) 299. 
38 Dat heppie en heb ie in Noordholland over een kam geschoren kunnen worden, 

blijkt uit verschillende dubbele opgaven. Men kan trouwens aannemen, dat het 
aantal Noordhollandse heppie-plaatsen in werkelijkheid veel groter is dan 29. 
Zelfs kan men vermoeden, dat het merendeel der Noordhollandse hep-pla.a.tsen 
heppie zegt. Men moet hier nl. rekening , houden met de omstandigheid, dat de 
beide woordjes heeft en hij in geschrifte veelal afzonderlijk "vertaald" worden in 
heb + ooi, terwijl men ;in het vlotte 'zinsverband in werkelijkheid heppie zegt. 
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Zuidholland) een zeer recente vorm is, die in de inversie dan ook nog 
weinig gebruikelijk is. Men bedenke hierbij trouwens dat voor "heb je" 
in Zuidholland veelal hebbie met stemhebbende b gezegd wordt, een vorm, 
die op zijn beurt in Noordholland weer onbekend is 

Volledigheidshalve dien ik hier nog te wijzen op de volgende vormen 
uit het A' damse materiaal: Voorschoten E 168: heb tie , Hazerswoude 
E 174 heptie, Utrecht E 192: heb tie, Pijnacker E 199: heb tie, Zoetermeer 
E 200: heb 't ie, Montfoort E 217 : hepti. Voor Noordholland vond ik geen 
enkele vorm van deze aard. Enerzijds vormen zij vermoedelijk een aan
wijzing, dat hep in Zuidholland een vorm van zeer recente datum is, 
anderzijds wordt men weer gesteld voor het probleem of dit "voornaam
woord" tie uit hi kan worden afgeleid, dan wel of het eigenlijk een verkapt 
die is (Zie Herk. en Groei 349). 

Bovenstaande uiteenzettingen zijn trouwens meer bedoeld als inleiding 
tot mijn behandeling van de taalsituatie in het noordoosten van ons land 
dan als volledige reconstructie van "de" ontwikkeling over het hele 
Nederlandse taalgebied. Ook zij, die zich ten slotte niet in alle opzichten 
met mijn gedachtengang kunnen verenigen, zullen bij het volgen van de 
lijnen van mijn redenering althans enigszins georiënteerd worden omtrent 
de taalgeografische problemen, waarom het in deze kwestie gaat en ik 
meen dat het te berde brengen van de tot dusver beschikbare feiten in het 
kader van een constructief betoog de belangstelling meer kan stimuleren 
dan een dorre opsomming van het buitengewoon uitvoerige materiaal (dat 
trouwens grotendeels in het dialectbureau voor een ieder ter inzage ligt). 
Men vatte dus dit betoog vooral op als een opwekking tot een gedetailleerd 
mondeling onderzoek van het westen en het hele zuiden, liefst gecombi
neerd met ontworpen kaarten waaruit de geografische verspreiding der 
verschillende vormen blijkt. Dat die toekomstige kaarten van het westen 
en zuiden volgens dezelfde techniek, als die van het oosten (zie blz. 24) 
zouden moeten worden vervaardigd, acht ik nauwelijks nodig, misschien 
zelfs niet eens gewenst. Ik ben ni. over het algemeen van mening, dat men 
bij de grondige behandeling van gecompliceerde taalgeografische problemen 
steeds weer voor nieuwe puzzles komt te staan, die een eigen technische 
oplossing vragen. 

Na deze uitvoerige, maar toch slechts globaal oriënterende, inleiding 
omtrent het westen en zuiden kunnen we nu dus overgaan tot een be
spreking van het bij blz. 24 afgedrukte 'heeft' -kaartje, dat technisch in 
zoverre enigszins van verschillende tot dusver door mij gepubliceerde 
kaarten afwijkt, dat het stempelsysteem met het vlakke-tinten-systeem 
is gecombineerd. Ik wil hiermee o.a. doen uitkomen, dat de theoretische 
bezwaren die sommigen tegen dit laatste systeem koesteren, in bepaalde 
gevallen 39 nauwelijks een rol spelen en ook makkelijk geheel kunnen 

88 Hiertoe behoren o.a. de doe· kwestie, de verspreiding van uu voor germ. fl 
(voor elk woord apart), de d·4.kw~tie enz. Dat homogeniteit op tal van andere 
kaarten ver is te zoeken, han ieder nagaan in de Taalatlas. 
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worden opgeheven. Met een bespreking der afzonderlijke gebieden wil ik 
dat even toelichten. 
1. Het Groningse het-gebied. 

Met uitzondering van Westerwolde (waar men het zegt 40) kan men 
zeggen dat het Groningse het-gebied volkomen homogeen is. De dikke 
strepen geven de plaatsen aan, waarvoor ik beschik over het-materiaal uit 
het A'damse bureau zowel als over eigen gegevens. De dunne streepjes 
met een stip in het midden duiden herkomst uit het A'damse materiaal 
aan, de dunne strepen zonder stip berusten op eigen plaatselijk onderzoek. 
Veiligheidshalve wens ik nog op te merken, dat de weinige hed(deJ-vormen 
(in inversie) met het over een kam zijn geschoren. Vgl. b.v. voor Uithuizer
meeden drie correspondenten met het hai, een met hed hai. Van de vijftien 
Groningse correspondenten geven er maar vier hedde, ofschoon dit toch 
in het zinsverband de gewone vorm is. Aan het wegvallen van de h is 
ditmaal door mij geen aandacht besteed (ook niet in de andere provinciën), 
daar de meeste correspondenten dat ook niet gedaan hebben 41 (slechts 
twee van de vijftien stad-Groningse correspondenten schrijven géén h). 
Ook voor het Oldambt en de Veenkoloniën overwegen de vormen mèt h, 
ofschoon het van algemene bekendheid is, dat de h daar niet uitgesproken 
wordt (zie o.a. Schuringa § 144). 
2. Het Friese het-gebied omvat het grootste deel van Stellingwerf, maar 
ook de gemeenten Schoterland, Lemsterland, Gaasterland, Haskerland en 
een aanzienlijk gedeelte van Wymbritseradeel. Blijkens de A'damse ge
gevens kan men trouwens ook voor Friesland westelijk van de meridiaan 
van Sneek 42 een overwegen van het-vormen (i.p.v. hat) constateren, 
terwijl ook het oostelijk gedeelte van de gemeenten Kollumerland en 
Achtkarspelen zich door het-vormen kenmerkt. Ik herinner me uit mijn 
jeugd, dat het ook in Baarderadeel gebruikelijk was. Een waarschuwing 
is hier wellicht op zijn plaats tegen de mogelijke suggestie van het Fri. 
Wbo s.v. " habbe (Zuidh. hebbe)" , dat het alleen "Zuidh." zou zijn. Ik tel 
in het zuiver-Friese taalgebied bijna evenveel het-vormen als hat-vormen 43. 

40 Ter Laan, die ons omtrent de gewestelijke verschillen in de werkwoord
vormen uitvoerig en nauwkeurig pleegt in te lichten, maakt merkwaardigerwijze 
geen gewag van het Westerwoldse hef, noch in zijn Wbo noch in zijn Proeve van een 
Groninger spraakkunst. Zijn uitsluitende vermelding van het is trouwens een aan
wijzing, dat het grootste deel van Groningen inderdaad als homogeen het-gebied 
beschouwd mag worden. 

41 Voor de h-kwestie is een speciale kaart nodig (waarop de grenzen eerst na. 
mondeling onderzoek definitief vastgelegd kunnen worden). Het maken van een 
apart stempeltje voor h-Ioosheid heeft voor de hier afgedrukte kaart geen zin, 
daar de schriftelijke opgaven daaromtrent niet betrouwbaar zijn, terwijl het over
zicht van de problemen waarvoor deze kaart is ontworpen, door nieuwe tekens 
nodeloos zou worden bemoeilijkt. 

42 Zes correspondenten uit Sneek geven het (hèt, het), één geeft heeft, een vorm 
die men in het Stadsfries nauwelijks kan aannemen. 

43 Over de verdeling van het- en hat-vormen kan men ook nog vergelijken het 
art. van Fokkema (zie ben. blz. 59). 
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Uit het feit, dat een correspondent voor Nijland B III "het (phon.)" 
opschrijft, zou men opmaken, dat hij kat voor de normale Friese (schrijf
taal-)vorm houdt, maar van mening is dat dit in zijn dorp "phon." als 
het wordt uitgesproken [ondertussen werd het mij door een geboren 
Nijlander bevestigd]. 

Na het herlezen van alle beschikbare gegevens zou er m.i. geen bezwaar 
zijn om Zuid-Friesland« ert in het bizonder Groningen (met uitz. van 
'Westerwolde) van een egale kleur te voorzien: àlle gemeenten op twee na 
zijn vertegenwoordigd (soms met een 4- of 5-tal dorpen) en er blijken geen 
uitzonderingen te zijn die men au sérieux kan nemen (zie boven blz. 10). 

Het het-rayon zet zich reohts van de Hunze voort tot in Drente, wat op 
de kaart is aangegeven door een hap uit het (rode) hel-gebied. De grenzen 
heb ik hier (buiten het gemeentelijk grenzennetom) een klein beetje 
genormaliseerd (ik zou niet weten op welke andere wijze men b.v. een 
grens tussen het echte Westerwolds en het sterk opdringende Veen
'koloniale dialect zou moeten aangeven; hetzelfde geldt voor de tegen
woordig sterk gebouleverseerde gemeente Emmen). Het is trouwens wel 
'aan te nemen, dat de oorspronkelijke noordgrens van het hel-gebied (voor 
zover bewoond) ongeveer langs de parallel van Zuidlaren zal hebben 
gelopen; dit wordt indirect bevestigd door de voortzetting in gelijke 
richting, die op het Duitse gebied valt waar te nemen (zie de kaart op 
blz. 43). 
3. Het heet-rayon van Harderwijk en omgeving, dat reeds op blz. 18 als 
homogeen gebied is beschreven. 
4. Het het-gebied van de Veluwe benevens het zuidelijk daarvan en het 
zuidelijk van de Oude IJsel liggende gebied kan ik voorlopig nog niet 
met even grote overtuiging als helemaal homogeen beschouwen. In de 
eerste plaats kan men op de Veluwe (zoals boven blz. 18 reeds aangeduid) 
misschien nog heet-relicten verwachten. Twee van de vijf correspondenten 
voor het buiten mijn kaartje liggende Nijkerk F 142 geven b.v. heet op, 
daarnaast is ook Mt opgegeven. Zelf noteerde ik weliswaar voor Nijkerk 
alleen het, welke vorm ik voor het in dezelfde gemeente, tamelijk afzijdig 
.liggende HoIk F 142b door een uitstekende zegsman bevestigd vond. In 
de tweede plaats geeft een van de informanten (geb. in Utrecht) voor 
Ede F 193 (in strijd met de andere drie en met mijn eigen opname) de 
'vorm Mt op, die mij enigszins verwondert [daarbij dient met de omstandig
,heid te worden gerekend, dat niet alle correspondenten onder ê een lange 
vocaal verstaan, denk aan fra. lorêt). Maar in de derde plaats begint 
zuidelijk daarvan een gebied, waar men naast hettie in het niet geïnverteerde 
zinnetje (wie heeft me .. . ) de vorm he of hè gebruikt met verdwijning 
van de t. Ik heb dat aangegeven door een klein dwarsstreepje aan het 
schuine lijntje te verbinden, maar zou op grond daarvan nog geen bepaalde 

u Niet op de kaart aangegeven is' hal, dat voor het Fries-gekoloniseerde nieuwe 
gedeelte van Appelsga F 25 is opgegeven (Oud-Appelsga zegt nl. het). 
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isoglosse durven trekken temeer omdat ik hier niet op eigen waar
nemingen kan bouwen. 

Wat de onder 3 en 4 genoemde gebieden betreft vestig ik er nogmaals 
de aandacht op, dat in de 14de-eeuwse Gelderse oorkonden zowel heet
als het-vormen, zij het ook zeer schaars, voorkomen (zie noot 22). 
5. Het hef-gebied is effen rood gekleurd, omdat ik voor de homogeniteit 
ervan vrijwel in kan staan. De enige 45 uitzonderingen vormen Assen G 4 
en Blokzijl F 65 (benevens het aangrenzende Duin F 65a). Bij mijn 
onderzoek te Assen toonden mijn zegslieden indertijd enige skepsis aan
gaande het bestaan van een vast Asser dialect. Dr. Naarding die mij 
thans opnieuw inlichtte bleek die skepsis te delen maar bevestigde mij het 
het-gebruik: "Assen gebruikt inderdaad het als inheemse vorm". Bij de 
overgang naar de "algemene" (d.w.z. provinciaal gekleurde) taal dient 
het noorden dus blijkbaar als model. 

Van Blokzijl is bekend, dat het géén Overijsels spreekt (het is b.v. de 
enige plaats waar á en ä zijn samengevallen), omdat het oorspronkelijk 
eigenlijk een Hollandse nederzetting is. Wat Duin betreft, dat is een 
groepje van een tiental boerderijen, waarbij zich kerk noch school bevindt 
(de kinderen gaan in Blokzijl naar school). Het zou practischer zijn geweest 
om het extra-carteringsnummer voor dit gehucht (zelfs die qualificatie is 
nog te weids) achterwege te laten. 

Verder is te A'dam nog één het-vorm voor Heino F 107 ingevuld. Dit 
unicum leek mij van genoegzaam belang om in dit dorp nog eens persoonlijk 
navraag te doen. Welnu, de opgave bleek foutief te zijn. Er zijn trouwens 
drie correspondenten voor Heino: één geeft 3 x hèf, één 3 x hef en één 
1 x het en 2 x hef. Men zal die het-vorm dus wel als schrijffout moeten 
opvatten. Lijst II heeft 5 x hèf. 

Bij mijn verzekering van homogeniteit acht ik mij toch verplicht om 
enkele (schriftelijke) vocalische afwijkingen te vermelden: Zo geeft een 
van de twee correspondenten voor Epe F 112 de vorm haf (3 x), de 
andere 46 hef (3 x). Ik kan slechts constateren, dat ik in 1922 bij een 
80-jarige zegsman uit Epe het normale hef noteerde en dat ik trouwens 
nooit ergens een haf-vorm heb gehoord 47. Ik acht me dus gerechtigd, 

45 Volledigheidshalve deel ik hier nog mee, dat voor Wetering F 58 één con·es
.pondent 3 x el opgeeft, de andere nar het schijnt 2 x el en 1 x et. Bij nadere 
contróle zag ik dat deze laatste inform'\nt vrijwel geen onderscheid maakt tussen 
ten f. Ik ben dus overtuigd dat in dit volkomen afzijdig liggende dorpje ef de normale 
. vorm is en voelde mij niet genoopt om bij het voorbijrijden nog een extra-,.Abstecher" 
daarheen te maken (temeer daar ook voor het vlakbij liggende dorpje Muggenbeet 
F 64 slechts el wordt opgegeven). Ook lijst II heeft voor Wetering 5 x hel. 

48 Deze correspondent geeft ook de (normale) geïnverteerde vorm heffe, de 
andere daarentegen hel hie, die in dit gebied onwaarschijnlijk is (zie mijn (vliegt)-ie
kaal't). 

47 Wel zie ik uit mijn eigen aantekeningen, dat ik een ä-vocaal heb genoteerd 
voor Nieuw-Schonebeek G 102 en dat ik te Beltrum G 279 tussen è en ä heb geaarzeld 
(zuivere ä-vocalen noteerde ik aan gene zijde van de grens voor Lathen, Meppen, 
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deze hal-vorm voor Epe als individuele afwijking te beschouwen. Ten 
overvloede verwijs ik hier nog naar de hel-vormen uit de "omstreken van 
Epe" in het verhaal van Clara: Gerrit en Jannetjen (Huisvriend 1882, 
blz. 463). 

Omgekeerd treft men een hoogst enkele maal hil aan, een fonetische 
weergave die men wellicht uit een onbewuste antithese met de soms vrij 
open gesproken beschaafde Hollandse e van chel zou kunnen verklaren. 
Een correspondent voor Tilligte G 177b geeft hil - have[1]he - hif, de 
andere hel - hel - hel. Deze laatste hef-invuller is de bekende beschrijver 
van het Tilligtse dialect: P. Th. Ribbert, vgl. trouwens de hef-vorm bij 
Baader-Ribbert II § 494. Zelf heb ik te Tilligte ook zonder de minste 
aarzeling hel opgetekend. 

Een opgave voor Neede G 251 (hil - hiffe - hif), ingevuld door 
iemand uit Langbroek (Utr.) wordt weerlegd door de andere inzender 
hel - heffe - hel en door mijn eigen opname hef. De opgave hil - hiv ie -
hil voor Rekken G 259 klopt eveneens niet met mijn eigen hel-opname en 
maakt, reeds van wege de ie (voor 'hij') in de inversie, maar ook om 
andere redenen, een onbetrouwbare indruk. De Rekkense lijst II heeft 
5 x hef. 

Ik acht het dus verantwoord deze hil-opgaven uit te schakelen met 
het kleine voorbehoud, dat er natuurlijk plaatselijk een geringe speel
ruimte tussen open en iets meer gesloten uitspraak denkbaar is. Maar 
dat de gesloten uitspraak juist in deze drie plaatsen als de enige beschouwd 
moet worden, mag m.i. niet uit de (elkaar in al deze gevallen weer
sprekende) gegevens worden geconcludeerd. Bovendien ontbreekt elk 
bewijs, dat men ergens in het rode gebied bij het woord voor 'heeft' met 
een ander foneem dan de "normale" open (en korte) è te doen zou hebben. 

Ook voor het hel-gebied geldt dus de conclusie dat voor geen der op 
zichzelf reeds uiterst schaarse afwijkingen, die - afgezien van de op 
blz. 9 besproken gevallen - een percentage van 3 % niet te boven gaan, 
een cartering op de netto-kaart gewettigd is. 

Omtrent de technische bewerking van het hel-gebied dient nog het 
volgende te worden opgemerkt. Met de gestippellijnde cirkeltjes heb ik 
de plaatsen aangegeven, waar ik persoonlijk (h)ef heb geconstateerd; met 
de volledig getrokken cirkeltjes de plaatsen waarvoor het A'damse 
materiaal hel (of een enkele maal ' ef) geeft. Men kan deze beide soorten 
cirkeltjes opvatten als evenzo veel punaises en spijkers, waarmee de 

Plankorth). Bij mijn verschillende bezoeken te Staphorst ]<' 87 blijk ik ook tussen 
è en ä geaarzeld te hebben (wat althans door I van <ie 5 invullets voor Staphorst 
bevestigd wordt). 

Een te Koepang geboren inzender geeft (in afwijking van de 5 andere correspon
denten) voor Friezenveen G 171 hef - heb ie [onjuist, zie noot 6] - haf welke 
laatste vorm niet alleen in strijd is met mijn eigen opnamen (ik ben er drie keer 
geweest), maar ook met alle mij bekende Friezenveense verhaaltjes (zie O.B. 

Leopold I), waarin steeds hef wordt gebruikt [voor lijst 11 vindt men 40 hef-vormen 
ingevuld (een enkele maal hev geschreven)]_ 
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homogeen-rode "lap" op het tekenbord is bevestigd. De uit het A'damse 
materiaal opgedoken spijkers zijn vaak bizonder stevig. Brummen F 178 
b.v. levert 18 eenparige hel-gegevens, voor Rolde G7 en Beilen G 28 
vindt men er elk 12, Hogeveen G 74 en Enschede G 234 spannen de kroon 
elk met 27 48 , Hengelo G 204 en Eibergen G 255 hebben er elk 18 enz. enz. 
Het zou op zichzelf niet onaardig zijn om ook eens een kaartje te maken, 
waarop de aantallen homogene gegevens bij elk dorp statistisch zijn 
opgetekend, maar daar zijn weer nieuwe kosten mee gemoeid. Wel had ik, 
strikt genomen, de plaatsen waarvoor eigen èn A'dams materiaal aan
wezig is met dubbele cirkeltjes moeten aangeven, maar dat zou slechts 
tot overlading hebben geleid. De gestippellijnde cirkeltjes geven dus altijd 
aan, dat ik me zelf ter plaatse van het hel-karakter heb overtuigd. Dit 
kan desgewenst dus nog aan het A'damse materiaal (en trouwens ook aan 
plaatselijke dialectteksten) worden getoetst; voor een definitieve controle 
zal een eventuele scepticus het trouwens toch niet zonder persoonlijk 
plaatselijk onderzoek kunnen stellen. 

Ik kom thans tot een bespreking der plaatsen in het rode gebied, die 
met een iets groter en vet gedrukt kringetje zijn aangegeven. Het staat 
vast, dat in al deze plaatsen (blijkens A'damse opgave Of/èn eigen opnamen) 
hel gebruikt wordt. In zoverre kan er niet aan getwijfeld worden, dat ze 
mede tot het rode gebied gerekend moeten worden. Maar daarnaast 
wordt ook (blijkens mijn eigen informanten Of die van de Dialecten
commissie ) het gebruikt. De reactie der dualistische sprekers is zeer ver
schillend. De een zegt voor de vuist weg het en bij verdere navraag ook wel 
hef, de andere hel en bij verdere informatie "ook wel het" . Soms is er 
verschil tussen de A'damse gegevens en de mijne. Bij een zo delicate zaak 
leek het mij in dit geval het best om die plaatsen waarvoor mij (op welke 
wijze dan ook) dubbele gegevens in handen gekomen zijn, eerst mechanisch 
op de kaart aan te geven en ze dan afzonderlijk te bespreken. 
l. Ik begin met de Noorddrentse plaatsen Ide, Norg, Tinaarlo, Schipborg, 
Annen, Anlo, Gieten, Drouwen. 

In Ide C 149b constateerde ikzelf hel èn het, A'dam geeft alJeen het 
(zegsman : een 17-jarige ' kweekschoolleerling waarvan de vader 49 in Ide 
en de moeder 49 in (het-sprekend) Peize C 147 is geboren). 

In Norg C 176 constateerde ik in 1917 uitsluitend hel, in 1955 bij een 
70-jarige hel ("maar ook wel eens het"); een intelligente en belangstellende 
zegsman zei me: "in sommige zinnetjes zegt men hel, in ander zinsverband 
het" 50, A'dam geeft uitsluitend het (v.: Norg, m.: 1) [lijst II echter 
5 X hef]. 

cs Dit aantal kan voor Hogeveen nog met 65 (h)ef·gegevens van lijst 11 ver
meerderd worden, voor Enschede levert lijst 11 ook nog 20 eenparige hef-gegevens 
op (zie ook Bezoen blz. 77). 

40 Voortaan afgekort als v. en m. 
50 Dat lijkt op het eerste oog vreemd, maar ook elders heb ik wel eens soort

gelijke (taal verrijkende) differentiëringen opgemerkt. Ik denk o.a. aan het gebruik 
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Voor Tinaarlo 51 C 177a tekende ik bij een 60-jarige het op, maar A'dam 
heeft hel (zegsmans v. uit Winde, gem. Vries C 177, m. uit Zeien C 179, 
beide behorende tot het hel-gebied [lijst Il heeft ook hel en het]. 

Voor Schipborg C 182a noteerde ik bij twee oude zegslieden hel, A'dam 
heeft het (zegsmans v. uit Schipborg C 182, m. uit Gasteren). 

Te Annen C 182 constateerde ik in 1919 het, in 1955: "het, ook wel het" 
(v. uit Schipborg, m. uit Gasteren) [lijst Il en III uitsluitend het]. 

Voor Anlo C 183 heb ik (tengevolge van belemmerende weersomstandig
heden) geen materiaal opgetekend, maar A' dam geeft: hè/[ verbeterd uit 
het] - hèle - hèt (v. uit Bunne C 148b, m. uit Anlo). 

Voor Gieten C 185 noteerde ik bij een voortreffelijke zegsman hel, twee 
A'damse correspondenten geven ~hter het - het - hèt (v. uit Gieten, 
m. uit Bonnen) en het - het - het (zegsm. uit Veenhof, v. uit Veenhof, 
m. uit Gieten); van deze beide zegslieden is dus een oriëntering naar de 
Veenkoloniale kant niet uitgesloten. 

Voor Drouwen G 10 heb ik zelf geen materiaal, A'dam geeft merk
waardigerwijze het - hel - hel (zegsm. en v. en m. uit Weerdinge G 57) 
en hèt - êl - êl (zegsm. uit Drouwen, v. uit Weerdinge, m. uit Ees 
G '32·) ; beide form. hebben dezelfde invulIer (geb. Drouwen) [dezelfde 
heeft echter op lijst Il 5 x hel ingevuld]. 

Voor zover er enige "tegenspraak" tussen A'dam en mij is, moet men 
dit waarschijnlijk toeschrijven aan de keuze der informanten. Het is 
dunkt me duidelijk, dat we ons hier in een overgangszone bevinden en 
juist in zulke overgangsgebieden komt veel meer dan in kerngebieden aan 
het licht, dat het lang niet makkelijk valt om zegslieden te vinden, waarvan 
beide ouders 66k ter plaatse geboren zijn. Met andere woorden: taal
kundige menggebieden zijn vaak ook in anthropologische zin meng
gebieden. 

De taalkundige gevolgen daarvan kan men door een statistisch onder
zoek van enige honderdtallen inwoners wellicht tot in finesses nagaan, 
maar zuiver taalgeografisch gesproken kan men zich voorlopig ook tevreden 
stellen met een aanduiding van het menggebied en vooral met een nauw
keurige omschrijving van de beide aangrenzende "kern"gebieden. 

Voor Westerwolde kom ik tot een soortgelijk resultaat als voor noordelijk 
Drente. Het kleine noordoostelijke hapje uit het rode Westerwoldse rayon 
hangt samen met het niet-Westerwoldse taalkarakter van Bourtange 
C 199. Voor Vlachtwedde C 193 met zijn vet cirkeltje ben ik min of meer 
het slachtoffer van mijn principe om de plaatsen waarvoor op enigerlei 

van participia met e- èn andere met ge- in het zuidelijke overgangsgebied en het 
blijkbaar voorkomende feit, dat in sommige plaatsen hef wordt gebruikt voor het 
zelfst. ww. en het voor het hulpww. (zie blz. 29). 

61 Het behoort tot de gemeente Vries, maar voor het vlakbij gelegen Vries had 
ik toevallig geen materiaal. De situatie in dit gebied werd mij echter naderhand 
bevestigd door een mededeling van Dr. ,Naarding: '"Vries kent zowel het als hef, 
is dUs grensland" [lijst II heeft 5 x het]. 
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wijze dubbele vormen worden opgegeven, met een apart teken aan te 
duiden. Mijn twee zegslieden voor Vlachtwedde (aD 1915) waren nl. zo 
goed, dat ik geen reden heb om aan hun (uitsluitende) hef-opgaven te 
twijfelen; wel maakten zij toen reeds de opmerking, dat Vlachtwedde 
sterk onder Oldambtse invloed was, omdat de "grote" verkeersweg (ook 
naar Duitsland) daar langs liep. In A'dam geeft één zegsman lv (met een 
grote V, die een oorspronkelijk geschreven t bedekt) - f-vve - lv met de 
opmerking: "V. (dorp) telt weinig personen, die het zuivere Westerwoldsche 
dialect spreken, de omgeving nog wel", één geeft hev - hev - hevt 52 en 
één het - hest du [onjuiste vertaling, zie blz. 9] - het. 

Evenzeer als voor Vlachtwedde ben ik voor Ter Apel G 37 overtuigd, 
dat hef de autochthone vorm moet zijn. Mijn zegsman was de heer 
J. Verwer, die een uitvoerige studie van het Terapelse dialect heeft 
gemaakt. In A'dam luidt één opgave hef - hev'e - het, de andere het -
het - het (of hat?) (maar de zegsvr. is geb. in Bedum, v. en m. in Uithuizen, 
de invuller is uit Boxmeer L 187). 

2. De dualistische plaatsen in het zuiden van het hef-gebied zijn 
Spankeren, Steenderen, Hummelo, Doetinchem, Terborg, Silvolde. 

In A'dam vindt men voor Spankeren F 199 opgegeven het - hef - hef. 
Mijn zegsman (weliswaar geboortig uit het hef-sprekende Drempt F 207) 
vertelde mij, dat het merendeel der oude bevolking hef pleegt te zeggen, 
maar dat het ook zeer gebruikelijk is. Dit taalkundige dualisme is be
grijpelijk, wanneer men ziet hoe in deze plaats o.a. een grote emailfabriek 
is verrezen; in een dergelijk dorp is het vaak moeilijk om zekerheid te 
verkrijgen omtrent de "echte" oude volkstaal. 

In Steenderen F 205 zei mijn zegsman "hi hef 'n gulden in de zak", 
maar "hi het 't ebrokken, vegetten" enz. Een principieel verschil dus 
tussen de conjugatievormen van het zelfst. ww. en die van het hulpww. ? 

Voor Hummelo F 209 noteerde ik in 1922 hef, welke vorm door A'dam 
bevestigd wordt, maar de, naar het mij voorkwam zeer betrouwbare en 
intelligente boerenzegsman deelde mij mede: "hi-j hef 'n gulden, hi-j het 
dät gedoon" 53. Een toestand dus als te Steenderen? De gegevens zijn 
voorlopig te schaars om een stellige conclusie te trekken . 

. Voor Doetinchem L 37 geeft één correspondent hef - het - het [dit 
laatste doorgestreept uit oorspronkelijk hef], deze zegsman is geb. te 
Doetinchem, m. eveneens, maar v. te Zelhem G 278; de andere (geboren 
Maastrichtenaar) geeft hef - hef - hef [De Doetinchemse lijst II geeft 

62 Deze vorm is in tegenspraak met de beide andere opgaven en met mijn eigen 
opname. Ik acht dus een vermelding in de tekst verkieselijk boven cartering (de 
invulIer is afkomstig uit Nieuw Scheemda); zie nog beneden noot 56 [de beide form. 
van lijst TI geven uitsluitend 5 X (h)èv en 5 X hev). 

53 Ik kan hier niet nalaten op nog een andere merkwaardige differentiatie te 
wijzen, die ik bij dezelfde zegsman constateerde. De apokope gold wel voor woorden 
met een lange vocaal maar niet na korte vocaal. Hij zei dus oog, bloem, aap, maag, 
haan, laat, zuut, dreug, 8trààt, maar lätte, kätte, nekke, kärre, mutae (uitzonderingen 
waren biele, haaze, terwijl de mV.-e van sxööpe 'schapen' ook gehandhaafd bleef). 
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1 x het en 4 x hefJ. In D . had ik 35 jaar geleden al moeite om een goede 
zegsman te vinden en bij mijn laatste bezoek leek de situatie mij nog wat 
moeilijker geworden (wel kwam ik in aanraking met inwoners die oor
spronkelijk uit ambt-Do afkomstig waren). Bij een geboren stedeling ving 
ik tenslotte inderdaad het op, zodat ik het dualisme van A'dam wel moet 
aanvaarden. Ik zou er echter de aandacht op willen vestigen, dat in het 
Keurboek van de stad Doetinchem 5t (Versl. en Med. O.V.R. In 332-83) 
hefjt de normale vorm is (338, 341 , 345 (2 x ), 346, 355, 366, 371 , 373 (2 x ), 
374 (3 x )). Slechts twee maal .vond ik hevet (347 , 365) en een maal 
heefft (381). 

Voor Terborg M 5 geven drie form. overeenstemmend het, zodat men 
eigenlijk niet aan de uniformiteit zou mogen twijfelen. Bij nadere be
schouwing blijken echter 2 form. van dezelfde invulIer (geb. in Delft) 
afkomstig en op dezelfde zegsman betrekking te hebben (v . uit Silvolde 
M 40, m. uit Gaanderen M 2) , van de· derde zegsman is v. uit Terborg, 
maar m. uit Duiven L 31). Bij een onderhoud met verschillende bewoners 
bleek de hef-vorm toch ook in gebruik, wat mij later bij een langdurig 
bezoek nog eens is bevestigd. 

Dat hetzelfde dualisme 55 in het aangrenzende Silvolde M 40 heerst, is 
op te maken uit de vier form . van A'dam: het - het - het, hèf(hèt) -
het - het (hef) , hef - hef - heft 56, het - het - het. Ik mag echter niet 
verzuimen, op te merken, dat bij een onderhoud met een 60-jarige benevens 
een (zeer geïnteresseerde) 18-jarige alleen het bestaan van het werd toe
gegeven. 

Evenals in Noord-Drente zal de " tegenspraak" tussen A'dam en mij 
weer moeten worden verklaard door de toevallige keuze der zegslieden 
uit de "overgangszone" . 

Voor zover ik in het Amsterdamse materiaal heb kunnen nagaan, is de 
enige hef-vorm die bezuiden de Oude IJsel wordt opgegeven, die voor 
Gendringen M 43 (de opgave luidt: hèt - hèf - hèt) . Op grond daarvan 
was deze plaats op de drukproef nog rood gekleurd. Het leek mij echter 
onverantwoord dit unicum op de kaart te laten staan zonder persoonlijk 
bezoek. Welnu , mijn daar geboren zegsman kende alleen het en ontkende 

u 16de.eeuwse kopie van een 15de· en deels 14de·eeuwse tekst. Voor de locali
sering van de ta.a.l vgl. men o.a. de woorden aprecken (354), wonnen (362), stecken 
(368), wetten (370), windemoUe 'molen' (374). 

M Ook een zegsman uit het a.a.ngrenzende Ga.a.nderen M 2, die ik in een Terborgs 
gezelschap leerde kennen, verzekerde mij, dat da.a.r hel èn het gezegd wordt. Op de 
ka.a.rt heb ik a.11een hel aangegeven, dat mij door een in Doetinchem wonende ma.a.r 
te Gaanderen geboren tuinknecht was opgegeven. A'dam heeft in lijst III hel
hel - het, in II het - hel - hel - hel - hel. Het zou dus juister geweest zijn, hier ook 
een vet cirkeltje aan te brengen. 

151 Is dit een ~oort (individuele) geschreven compromis-vorm? Ik heb deze vorm 
mèt t in geen enkele pla.a.ts gehoord. Hij ma.a.kt op mij een soortgelijke apocriefe 
indruk als de hevt-vorm. op blz . 29. Vanda.a.r de vermelding in mijn tekst en niet 
op mijn ka.a.rt. 
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het bestaan van hef [de Gendringse lijst II heeft trouwens uitsluitend 
5 x hèt]. 
3. Ten slotte bespreek ik de overgangszone bij de Fries-Overijselse grens, 
die blijkens de vette cirkeltjes de plaatsen Peperga, Steggerda, Vinkega, 
Blankenham en Blesdijke omvat. In Peperga F 45 en Steggerda F 46, 
Vinkega F 46a en Blesdijke F 59c is mij bij persoonlijk onderzoek gebleken, 
dat men hef èn het naast elkaar gebruikt. Ten dele wordt dit bevestigd 
door het A'damse materiaal voor Steggerda (8 x het, 1 x hef), Vinkega 
(3 x het, 3 x hef), Blesdijke (3 x het, 3 x hef). Men zou zeggen: hier is 
dus hef over de Overijselse grens heen bezig in Friesland binnen te dringen. 
Dan staan we echter wel enigszins verbaasd dat verder westelijk de 
hef-positie veel minder sterk blijkt te zijn. Dit valt te meer op, aangezien 
we ons daar aan de zuidgrens van de grote veenpolder van Stellingwerf 
bevinden, waarvan B. Oosten (in zijn diss.: Een veenpolderbevolking, 
blz. 124) constateert: "De veenarbeiders kwamen hoofdzakelijk uit N.W. 
Overijsel, vooral uit Ossenzijl, Kalenberg, Oldemarkt, Wetering, Muggen
beet en Giethoorn" [zonder uitzondering hef-plaatsen]. Men overtuige 
zich op de kaart dat niettemin voor deze veenpolder alleen het-gegevens 
a.anwezig zijn 57. 

Moeilijk te beoordelen is ook het dualisme in Blankenham. Deze plaats 
behoort tot het Overijselse kuststrookje met Kuinre in het noorden en 
Blokzijl in· het zuiden, waar o.a. zolt en olt door het westelijke zmd en out 
zijn vervangen. Is hef daar nu als nieuwe aanwinst te beschouwen, of is 
Blankenham juist in het hef-gebruik half-conservatief gebleven (ditmaal 
dus in tegenstelling met Kuinre en Blokzijl) ? Ik durf hier te minder tot 
een definitief oordeel te komen, daar we ons hier in een hoek bevinden, 
waar het dialect zich door een zeker gebrek aan vitaliteit en "vast"heid 
kenmerkt, zodat het ook enige moeite kost om goede informanten te 
vinden. 

Tot verheldering van ons inzicht in de geschiedenis van de Gelders
Overijsels-Drentse hef-vorm is een summier overzicht van de situatie in 
het aangrenzende Nederduitsland nodig. Min of meer vanzelfsprekend 
moet dit leiden tot een opneming van een Duitse 'hat'-kaart+commentaar 
(zie blz. 43 vv.). Daar men echter in het woord voor 'heeft' eigenlijk een 
lange vocaal zou verwachten, zullen we voor de door ons bestudeerde 
gebieden eerst het algemeen gedrag van korte vocalen in open lettergreep 
even aan de orde moeten stellen. Het gaat hier om de kwesties rekking, 
verkorting (veiliger gezegd: kortheid) en zogenaamde "Brechung". Wat 
deze drie taalverschijnselen betreft , moet worden opgemerkt dat de 

~7 In Scherpenzeel F 53, waar ik later nog het genoteerd heb, zei mijn informant: 
"hef hoort men nog wel eens bij oude turfgravers", maar het is wel opmerkelijk, 
dat men in het A'damse materiaal geen enkele aanwijzing voor hef-gebruik in het 
overige Stellingwerf vindt (ook voor Scherpenzeel F 53 is uitsluitend het opgegeven). 
Ook lijst 11 heeft voor Scherpenzeel 5 x hèt. 
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publicaties over het gedrag van korte vocalen in open lettergrepen bizonder: 
talrijk zijn en dat juist enige leidende figuren uit de linguistiek zich, ten 
dele zeer uitvoerig, met deze vraagstukken hebben beziggehouden. Ik 
noem o.a. de namen van H. Kern, Jellinghaus, W. Seelmann, Jostes, 
Holthausen, Wrede, Van Wijk, W. de Vries, Lasch, Frings, Sarauw, Rooth, 
Teuchert, Nörrenberg, Foerste 58. 

Een werkelijk grondige behandeling van het gedrag van "de" korte 
vocalen in open letter~eep zou tot een zelfstandige monografie moeten 
uitdijen, waaraan ik mij echter voorlopig moet onttrekken 59. Maar voor 
een bespreking van Duitse problemen, die op aperte wijze met de onze 
samenhangen, ben ik toch wel gedwongen mijn tot dusver specifiek
Nederlands gericht betoog te onderbreken. 

Laat ons dan eerst even constateren, dat de geografische differentiatie 
kortheid - Brechung - rekking behalve op de drie soorten e-woorden 
(die met umlaut van a, met oude ë en oude i) ook betrekking heeft op 
0- en u-woorden · als 'koken' en 'vogel' en woorden met umlaut van 
oorspronkelijk korte vocaal als geute naast götte (maar niet op *ä-woorden). 
Wanneer ik nu uit de vele mogelijke oriënteringskaarten mijn keuze ten 
slotte bepaal tot de 'lepel' -kaart (afgedrukt op blz. 33), dan is dat niet., 
alleen om theoretische maar ook om practische redenen. Prof. Wrede 
heeft mij nI. reeds vele jaren geleden een (op Wenker-materiaal berustende) 
Duitse 'lepel' -kaart verschaft, die mij steeds in hoge mate heeft geboeid 
en die mij omstreeks 1920 heeft gestimuleerd tot het op touw zetten van 
een aparte enquête naar een groot aantal korte è(ä)-, 0- en ö-woorden 
als etten 'eten', kokken, 'koken', götte 'goot' enz. Welke voorbereiding de 
volledige cartering daarvan zou hebben vereist, kan men het best afmeten 
naar de eerste 17 kaarten van Broekhuysen, waarbij men dus dient te 
bedenken, dat de door mij geprojecteerde kaarten, krachtens mijn opzet 
van toenmaals, niet alleen zouden worden aangevuld met de omvangrijke 
Overijselse è-, 0- en ö-gebieden, maar ook (voor het trekken van min of 
meer definitieve conclusies) met de aansluitende Duitse è-, 0- en ö-gebieden. 
Vanwege de ongunstige tijdsomstandigheden kon als resultaat van mijn 
enquête tot dusver dan ook slechts de Gelders-Overijselse 'eten' -kaart 
worden gepubliceerd (Verz. Opst. 103). Men zal zich kunnen overtuigen 
dat de verschillen met de latere Graafschapse 'eten' -kaart van Broek-

58 Omtrent de belangrijkste literatuur tot 1921 kan men zich enigszins oriënteren 
in het uitvoerige hoofdstuk "Die kurzen Vokale in offener Silbe" bij Sarauw I 
16--87; voor de latere jaren vergelijke men het beknopte overzicht van Foerste in 
Stammler's Deutsche Philologie im Aufrisz, kol. 1943 vvo en 1969 v. 

58 Evenmin kan ik mij hier begeven in een argumentatie pro en contra de talrijke 
reeds te berde gebrachte opvattingen. Ook moet ik o.a. volstaan met een verwijzing 
naar het pas verschenen interessante betoog van H. T. J. Miedema "TUBBen Zutfen, 
Kleef en Munsterland" (Driem. BI. VII 26-39). Wie enigermate vertrouwd is met 
de rijke en zeer gedetailleerde literatuur op dit gebied zal mijn beperking kunnen 
billijken. Men bedenke, dat de geografische verspreiding der 'heeft' -varianten het 
~igenlijke onderwerp van deze studie vormt. 
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huysen slechts gering zijn en dan nog in hoofdzaak van t echnische aard. 
Trouwens uit Broekhuysen's 'lepel' -kaart die, voor zover ik zie, in geen 

enkel opzicht in strijd is met de door mij ontworpen ms.-'lepel' -kaart, 
blijkt tevens dat het , althans op Nederlands gebied , geoorloofd is om de 
'lepel' -kaart min of meer als representant voor een grote groep woorden 
met st am op p t k t e beschouwen 60. Aansluitend bij Broekhuysen's nauw
keurige leppel-omlijning heb ik mijn leppel-grens in Overijsel voorlopig 
moeten normaliseren. De afwijkingen van de werkelijkheid kunnen echter 
nauwel~iks van betekenis zijn. 

H et lijkt me niet onwaarschijnlijk dat de grenzen van het Westfaalse 
liäpel 61-gebied en zijn randzones toch ook in grote lijnen represen
tatief geacht kunnen worden voor de woord stammen op p t k (vgl. ook 

tä;Z 

@ lJor.rmuná 

6 0 Op Duits gebied is dat niet alt ij d het geval, zoals mij bij enkele steekproeven 
aan gene zijde van de grens is gebleken. In Hüthum bij Emmerik zegt men b.v . 
lèèpel , èète, maar kókke 'koken'. In Bocholt evenzo lèèpel, èèten, maar rèkkel, kókken 
en stókken . De èè voor p en t is hier te opmerkelijker, daar de vocaal in woorden 
a ls i k gèvve en tèvve ' t eef' er k ort is (gebleven). 

61 Ik m oet hier n og eens nadrukkelijk onderstrepen, dat ik de spelling van 
Wenker en andere Duitse geleerden onveranderd heb gelaten t en einde het gevaar 
van een t endentieuze interpret atie zoveel m ogelijk t e ontgaan. De lezer kan zich 
omtrent de fonetische details oriënteren in de bekendste W estfaalse publicaties. 

file:///3ottinoen}
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Sarauw I 43). Ik verwijs hier O.a.. ook nog naar de 'gebrocheii' -kaart, die 
Nörrenberg 62 in Nd. Jb. LXXI/LXXIII (1948/50) blz. 321 heeft ge
publiceerd en waarop men de omgrenzing van het bro"ken-gebied naar 
DSA 29 vindt afgebeeld. Men kan constateren dat dit practisch geheel 
samenvalt met het liäpel-gebied 63. Ten aanzien van de min of meer 
duidelijke leppel-gordel daaromheen vgl. Wrede-Martin's constatering 
(Text 135) van "die Umrahmung des Ganzen mit den verschiedenen 
brock-Gebieten und -Gebietchen, die für die Erklärung der umstrittenen 
Erscheinung in Westfalen ihre Bedeutung haben" (een soortgelijke better
"Umrahmung" had Wrede trouwens reeds vastgesteld bij 'beter', zie 
MdA XX (1894) 330). In Ahaus G 294 heb ik mij 80° 1922 door persoonlijke 
enquête kunnen overtuigen dat het (overeenkomstig Wenker's grens~ 

aanduiding) net buiten het "Brechungs" -gebied ligt. Men zei er eggel, 
ezzel, etten, leppel enz. Mijn spraakzame zegsman deelde mij, blijkens de 
notities uit mijn dagboek verder nog mee dat men in Dasfeld en Coesfeld 
b.v. iägel enz. zei (deze plaatsen liggen inderdaad blijkens Wenker ten 
volle in het liäpel-gebied). Bij Ahaus etten vind ik verder in mijn dagboek 
genoteerd: "Stadtlohn en Vreden èèten", alweer volkomen in overeen
stemming met Wenker's leppel/läpel-grens [ä dus te interpreteren als èè]. 

In Bocholt heb ik er mij persoonlijk van vergewist, dat men inderdaad 
lèèpel 64 zegt. In het westelijk 65 daarbij aansluitende Duitse gebied mag 
Wenker's kaart ook als juist beschouwd worden (zo noteerde ik lèèpel en 
èèten te Werth en lèèpel en èète te Hüthum (westelijk van Emmerik). 

In een gesprek met iemand uit Borken noteerde ik leppel. Op mijn 
vraag of men daar dan nooit de uitspraak liäpel hoorde, antwoordde mijn 
zegsman, dat deze uitspraak in Borken niet gebruikelijk was, maar wel 
o.a. in Coesfeld en Billerbeck (wat weer klopt met de grens van Wenker). 

De afwijkingen, die Wenker's kaart vertoont in vergelijking met die 

82 De representatieve functie van de bro/Jken.~aart blijkt uit het feit dat Nörren· 
berg deze kaart ongewijzigd heeft overgenomen in zijn minutieus artikel uit Westf. 
Forsch. VII (1954) 114. Wat de grenzen van "de" Brechung over het algemeen 
betreft, voegt hij daar voorzichtigheidshalve aan toe: "Es wäre also nicht ei ne 
Grenzlinie zu ziehen, sondern .. . ein Linienbündel, das an manchen Stellen 
meilenbreit wäre, an andern unentwirrbar und jeder graphischen Darstellun~ 

trotzend" . De noodzakelijkheid van dit voorbehoud zal ook uit mijn verder betoog 
nog blijken. 

8S De Westfalen-kenners zijn het er naar ik meen vrijwel over eens, dat men 
bij lJ.ro/Jken evenals bij liäpel (oorspronkelijk) overal met een geprononceerd korte 
diftong te doen heeft. Er zijn echter gebieden waar de diftong tegenwoordig lang 
uitgesproken wordt. Daarover is wel in enkele plaatselijke beschrijvingen iets te 
vinden, maar, zover mij bekend, zijn de plaatsen met lange diftong niet over het 
hele gebied in kaart gebracht. Bij mijn weten komt trouwens mijn opvatting van 
het liäpel-gebied als (oude) eenheid niet in conflict met die van de historisch
taalkundigen. 

u De jongere generatie zegt lööpel, kennelijk onder invloed van hd. Löffel. 
65 Het oostelijk van Bocholt gelegen Rhede zegt blijkens Wenker ook nog 

lèèpel (vgI. Nörrenberg's opgave d~lfj in Westf. Forsch. I, 332). 
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van Miedema in Driem. BI. VII 27, zijn behalve in het uiterste zuiden 
meer van technische dan van principiële aard. Met uitzondering van 
Haltern en Dorsten 66 vertonen de plaatsnamen in elk geval dezelfde 
groepering. Hierbij dient nog opgemerkt, dat Miedema de beschikking 
heeft gehad over de moderne literatuur, o.a. de diss. van Herdemann, 
·Versuch einer Lautlehre der westmünsterländischen Mundart, en het boek 
van H. Büld, Volk und Sprache im nördlichen Westfalen. 

Wat de (niet bij Wenker aangegeven) zuidelijke leppel-grens bij Miedema 
betreft, lijkt het me niet ondenkbaar dat hier (dichtbij de grens van het 
grote zuidelijke industriegebied) in de laatste eeuw een sterke boulever
sering van dialectgrenzen heeft plaats gehad. 

De confrontatie van Wenker's lijn met andere gegevens 67 zal niet geheel 
ongewenst geacht worden . daar de beschouwer van Wenker's kaart (in 
combinatie met die van het aansluitende Nederlandse gebied) zich allicht 
enigszins zal verbazen over het zonderlinge wormvormige aanhangsel (?) 
bij het Twentse leppel-gebied. Inderdaad is de uitgestrektheid naar het 
zuiden zeer opvallend, maar nu wij het Nederlandse terrein mee kunnen 
overzien zou het graafschapse leplJel-gebied zuiver visueel beschouwd 
óók kunnen worden gequalificeerd als een "aanhangsel" bij het Overijselse 
leppel-gebied, tot op zekere hoogte dus als een spiegelbeeld van het 
Duitse 68. Of de qualificaties "aanhangsel" en "spiegelbeeld" ook historisch 
gerechtvaardigd zijn, is een vraag, die even onder het oog dient te worden 
gezien. Zo komt het op zichzelf onwaarschijnlijke uitloper-karakter van 
de Duitse strook al dadelijk in een enigszins ander licht te staan, wanneer 
men in tegendeel het lèèpel-gebied, dat zich links èn rechts van de staats
grens over Dinxperlo, Aalten, Winterswijk, Vreden, Stadtlohn en Bocholt 
uitstrekt, als een "Nederrijnse" of "Frankische" wig beschouwt. Is deze 
opvatting juist, dan brengt dit onwillekeurig de consequentie mee, dat 
men zich het èè-gebied langs de IJsel ook gaat voorstellen als te zijn 
ontstaan onder zuidelijke invloed (zie ben. blz. 40) en dat het kern
graafschapse leppel-gebied als het ware door het lèèpel-gebied wordt 
omarmd. Deze veronderstelling houdt echter in, dat men in ons land en 
het uiterste westen van Münsterland lèèpel , èèten enz. als vernieuwingen 
tegenover leppel en etten beschouwt. Maar hierdoor lijkt men enigszins in 
strijd te komen met de mening van hen die het" Brechungs" -verschijnsel 
opvatten als een eerste schrede in de richting van de rekking (ook zelfs de 
monoftongische). Zij beroepen zich daarbij vooral op het bestaan van de 
algemeen-Westfaalse gerekte ä , die (in verband met het gehele fonologische 

.. Voor Dorsten vgl. nog de beschrijving van Piekert in ZfdMaa 1917, blz. 136: 
~n, pfJkl, áXfJpl enz.; bovendien noteerde ik nog de vorm leppcl bij een zegsman 
uit Dorsten die ik toevallig in Coesfeld ontmoette. 

a7 Mijn indruk is voorlopig, dat een eventueel nog noodzakelijke gedetailleerde 
correctie van Wenkel"s lijnen in het Duitse grensgebied nauwelijks van invloed 
behoeft te zijn op de Rtl'ekking van mijn thans nog volgend betoog. 

a8 Dit spiegelbeeldkaraktel' komt op het kaart,je van Miedema duidelijker naar 
\'oren dan op \\'enker 's kaart. 
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systeem) als verkapt "Brechungs" -product beschouwd zou moeten worden. 
Ik beschouw het daarbij echter als een moeilijkheid dat men zich tevergeefs 
moet afvragen welke akoestische kwaliteit deze Brechungs-a dan vroeger 
moet hebben gehad; in de oude bronnen vindt men trouwens generlei 
aanduiding van een zodanig verschijnsel, zodat de theorie van een 
Brechungs-a eigenlijk min of meer in de lucht blijft hangen. Anderzijds 
moet ik toegeven dat er, gezien nu eenmaal de existentie van de gerekte 
ä, in vroeger tijd in gebieden als Westfalen wel een tendentie geweest 
kàn zijn tot fonetisch geconditioneerde rekking van (sommige) korte 
vocalen in open lettergreep, al is het m.i. geenszins bewezen dat de (korte) 
Brechung daarvan een "Vorstufe" is geweest. Onwaarschijnlijk is m.i. ook 
de veronderstelling, dat alle oude liäpel-gebieden (met korte iä) - en 
volgens de mening van sommigen zijn die uitgebreider geweest dan thans -
er als het ware op geabonneerd zijn geweest om later (gemonoftongeerd) 
lèèpel te gaan zeggen. Niet zonder meer aanvaardbaar lijkt me ook de 
(weliswaar nooit tot in details uitgewerkte maar wel vaak aangeduide) 
theorie, dat het leppel-type alleen maar kàn worden verklaard door een 
verkorting uit een voorafgaand lèèpel-type. Dat zou dus neerkomen op 
een middeleeuwse 69 ontwikkeling kort) lang) kort; omtrent de vraag, 
in welke eeuw, onder welke omstandigheden en in welk tempo dit op en 
neer schroeven dan zou zijn geschied tast men in het duister. Men zal zich 
dan ook bij Nörrenberg kunnen aansluiten als hij een communis opinio 
bestrijdt : "Mehrere Mundartforscher haben darum angenommen, wie der 
gröszte Teil des übrigen Niederdeutschlands und der Niederlande, so habe 
auch Westfalen einmal jede as. Kürze in off. Tons. gedehnt gesprochen" 
(Westf. Forsch. 1338). Min of meer inconsequent in N.'s gedachtengang 
(vooral als men thans het oog gevestigd houdt op het omvangrijke Neder
landse leppel-gebied) lijken mij de woorden op blz. 340: "Dasz nicht die 
monophtongischen Randbezirke den älteren Zustand bewahrt haben, 
sondern das diphthongische Kerngebiet , wird noch durch verschiedene 
Tatsachen bestätigt". Ook als men zich met N.'s beroep op Lasch § 40 
aangaande de grote ouderdom der "Brechung" (12de eeuw) kan verenigen, 
moet men toch rekening houden met de omstandigheid dat vóór het 
intreden van die (oude) "Brechung" toch nog "ungebrochene" korte 

88 Dat men kortheid in de middeleeuwen voor sommige gewesten als een vast
staand feit zal moeten aanvaarden, blijkt uit het herhaald voorkomen van vormen 
als better 'beter', wecke 'week' enz. (zie blz. 38). De 16de-eeuwer Winhoff (geb. 1500) 
bedient zich dan ook geregeld van dergelijke schrijfwijzen. Hoever dit kortheids
gebied zich in die tijd heeft uitgestrekt, valt niet na te gaan, daar het orthografisch 
systeem ons hier parten speelt. Het is m.i. zo goed als zeker, dat Winhoff ook ·ezzel 
gezegd heeft (in overeenstemming met de huidige uitspraak, zie o.a. ook Bezoen 5: 
ezel, maar W. wordt door de spellingtraditie gedwongen om esel te schrijven 
(zie blz. 54). 

Trouwens ook in verschillende Nederduitse bronnen treft men schrijfwijzen van 
het type better en wecke aan. Zie de opsomming van de vele "Doppelschreibungen" 
bij Sarauw I 37-42. 
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vocalen zijn gesproken. Waarom kunnen zich die niet (in het onmiddellijk 
bij het Brechungs-rayon aansluitende gebied) in bepaalde gevallen hebben 
gehandhaafd en de "gebrochene" wèl? Men dient in ons oosten m.i. een 
duidelijk onderscheid te maken tussen lange monoftongen (die wel 
moeilijk van het gehele Nederlands-Nederduitse rekkingsproces losgemaakt 
zullen kunnen worden) en uitgesproken korte monoftongen die toch niet 
per se "nieuw" behoeven te zijn. Deze korte monoftongische vocalen treft 
men blijkens de 'lepel' -kaart juist aan in perifere gebieden die het centrale 
(en volgens Lasch-Nörrenberg: oude) liäpel-gebied omgeven. Voor ons 
land kan men constateren dat de vormen met korte vocaal toenemen, 
hoe verder men zich oostwaarts van de IJsel verwijdert. Welnu: in onze 
noordoostelijke provinciën is een sterkere oostelijke kleur vaak een aan
wijzing van grotere "oudheid" en originaliteit (men denke aan de oostelijke 
handhaving van de oudgerm. û-uitspraak en van het pron. doe). 

Wat de mogelijkheid (?) van het middeleeuwse op-en-neerschroeven 
(kort)lang)kort) betreft zou ik ten slotte juist nog eens willen verwijzen 
naar de woorden met gerekte ei. Nergens in het Nederlandse etten- en 
leppel-gebied heb ik ooit vormen als *gappen 'gapen', *gatten 'gaten' en 
*lakken 'laken' gehoord en naar ik meen zijn die ook in Westfalen onbekend. 
Zij die min of meer als vanzelfsprekend aannemen, dat leppel, etten en 
rekkel "verkortingen" 70 zijn van oudere èè-vormen houden dus dunkt me 
onvoldoende rekening met het fonetische èn fonologische raadsel waarvoor 
we dan geplaatst worden: nI. dat de *èè wèl, maar de (vaak tamelijk 
palatale) aa niet gevoelig zou zijn voor "verkortende p t k-invloeden 71. 

Aan hen, die geneigd zijn om toch aan mogelijk klankwettig-"ver
kortende" invloed van p t k vast te houden zou ik de vraag willen' voor
leggen, of het dan niet meer voor de hand ligt om die "verkortende" 
invloed aldus te interpreteren dat de (oude) kortheid van bepaalde vocalen 
vóór bepaalde consonanten ge conserveerd is gebleven. Het blijft toch 
altijd een vreemde zaak, dat in hetzelfde gewest gedurende een zekere 
periode (b.v. de 12de eeuw) voor bepaalde consonanten wèl verlenging 
à tort et à travers mogelijk zou zijn geweest, terwijl diezelfde consonanten 
later (wanneer?) een verkorting van gerekte klanken zouden hebben 
veroorzaakt, die oorspronkelijk kort geweest zijn, 

Verschillende omstandigheden wijzen er trouwens op, dat in Overijsel 
de korte vocalen vroeger een groter verbreidingsgebied hadden dan thans. 

70 Individuele verkortingsgevallen kunnen (onder bepaalde fonetische voor· 
waarden) natuurlijk overal voorkomen. Ik denk hier aan een geval als het (natuurlijk 
jonge) Groningse wótter voor 'water' (waarnaast echter ook wóóter voorkomt). 

71 Men zou hiertegen kunnen aanvoeren, dat de (fonetisch gebonden?) rekking 
ons voor een soortgelijk probleem plaatst, maar dan verlieze men toch niet uit het 
oog, dat de rekking een algemeen verschijnsel is ten noorden, ten westen èn 
ten zuidwesten van ons leppel.gebied. Het is vooral dit feit, dat mij aanleiding 
geeft, de kortheid niet (althans niet in alle gevallen) als een (15de·eeuwse) 
nieuwigheid te beschouwen (waaraan immers anno dazumal een rekking vooraf 
moet zijn gegaan), maar als een relictverschijnsel uit de tijd van vóór de rekking. 
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Zo vindt men in de Stadboeken van Zwolle vormen als betteren (285, 526), 
gebettert (324) , gestollen (392, 523), wecke (505; 521, 546), die thans alle met 
lange vocaal worden uitgesproken. Ook in de Rechtsbronnen der stad 
Zutphen vindt men a O 1456 spellingen als etten enz. 

De huidige situatie wijst in elk geval op een terugvloeien van de korte 
vormen. In Verz. Opst. 106 heb ik reeds mijn waarneming kunnen vast
leggen, dat het etten-gebied aan de westkant afgeknabbeld. wordt. Zo zegt 
het jongere geslacht te Bathmen F 138 èèten, de oudere generatie daar
entegen etten. Ook zijn er, zoals reeds .opgemerkt, talrijke aanwijzingen, 
dat het aantal vormen met korte vocaal toeneemt, hoe verder men naar 
het oosten gaat. Terloops zou ik er op willen wijzen, dat b.v. het dialect 
van de niet aan de IJsel liggende stad Zwolle, wat de handhaving der 
korte uitspraak betreft, conservatiever blijkt te zijn dan dat van Deventer 
a . d . IJsel (om van het sterk westelijk georiënteerde Kampen nog te 
zwijgen). In Deventer zegt men blijkens Fijn van Draat 240 gööte , kööperen 
en ööli; in het Zwols worden deze drie woorden steeds met korte ö uit
gesproken. Vgl. verder Deventers vèèn 'veen' , zèèmels 'zemelen', hOOpen 
' hopen', pèJoten 'poten' met Zwols venne, zemmels , oppen, pOtten. 

Opvallend groot is het aantal korte vormen in oostelijk Twente. Jn 
Enschede zegt men b.v. bewwen 'beven', ezzel 'ezel' , vleggel 'vlegel', vàggel 
' vogel'. Zulke vormen worden bij mijn weten westelijk van deze meridiaan 
niet gehoord. Interessant is in dit verband de lectuur van M. Winhoff~ 
Lantrecht der Thwenthe declareert (uitg. R. E. Hattink). W. was in 1500 
aan gene zijde van de grens geboren, maar als tienjarige jongen naar 
Oldenzaal gekomen : " Hij noemt zich een geboren landzate van Overijssel 
en is waarschijnlijk in Twenthe opgevoed". Later woonde hij volgens 
Biogr. Wb. in Ootmarsum. Welnu, zijn werk (dat inderdaad een Twentse 
indruk maakt) kenmerkt zich door talrijke vormen als voerredde , hoppen 
'hopen' , spreeken, wecke 'week'; de vorm heUt is bij hem regel [hij schrijft 
echter geven, levent en esel, blijkbaar omdat het orthografisch systeem 
hem niet veroorloofde om gevven (of gewwen) , levvent (of lewwent) en ezzel 
te schrijven, zie beneden blz. 54). 

Mijn indruk is , dat de plaatsen Denekamp, Oldenzaal (benevens het 
aangrenzende Berghuizen) en het reeds genoemde Enschede 72 zich door 
een maximum aantal korte vormen kenmerken en dat daarentegen de 
positie van de korte vormen aan de oostelijke oever van de IJsel op het 
ogenblik het zwakst is. Als een " Hochburg" van korte vormen kan, 
blijkens mijn opnamen van 1920 en de nieuwere van Broekhuysen, ook 
Winterswijk worden beschouwd (al kan de gemeente W. met Twente niet 
geheel over een kam worden geschoren). 

71 Behrns constateerde reeds in Taalk. Mag. 111 (1840) 346: "Niet overal in 
Twenthe wordt de oorspronkelijke e kort uitgesproken. Het beste geschiedt dit 
in Oldenz aal, Enschede en Ootmarsum. 

Voor Ahaus is uit de boven (blz. 34) genoemde voorbeelden op te maken, dat 
de situatie ongeveer met die van Enschede overeenkomt. 
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Een nadere beschouwing van Broekhuysen's kaarten leert ons dat er 
behalve met fonetische voorwaarden, die de rekking al of niet geremd 
kunnen hebben, ook eventueel met stilistische condities of met een 
meerdere of mindere frequentie rekening moet worden gehouden, die het 
behoud van korte vormen al of niet begunstigd kunnen hebben. Is het 
b.v. toeval dat het vretten-gebied een ietsje groter is dan het etten-gebied 
en dat het j'ekkel'reu' -gebied van alle door B. in kaart gebrachte kortheids
gebieden verreweg het grootst is? (van de hele - Winterswijk zelfs mede 
omvattende - èè-wig, die wij op de 'lepel' -kaart waarnemen is op B. 's 
'rekel' -kaart geen spoor). 

Beschouwt men woorden van het leppel-type in Overijsel en Graafschap 
als relicten, dan zal het , althans voor de woorden met ë of umlaut van a, 
niet mogelijk zijn om de onjuistheid van die opvatting met voorbeelden 
uit de oude bronnen te bewijzen. (Men denke nogmaals aan een woord 
als esel dat door Winhoff - evenals tegenwoordig in oostelijk Twente -
vrij stellig als ezzel zal zijn uitgesproken). 

Wel zal men hiertegen wellicht kunnen aanvoeren dat het gedrag van 
woorden met oude i in open lettergreep toch moeilijk te verklaren is 
zonder het aannemen van een tussenstadium van een lange (open) vocaal 
in open lettergreep. Zo vinden we het participium-type van kl. I in het 
Deventers weer als ebëten, esnëjen, esmëten enz. (Fijn van Draat 209). 
Wanneer men in Zwolle daarentegen ebetten, esnèèden, esmetten vindt, dan 
kan natuurlijk ook hier een oude lange vocaal als uitgangspunt dienen, 
maar men komt dan direct voor de puzzle te staan of dat uitgangspunt 
geografisch in het westen (resp. zuiden) of in het oosten gezocht moet 
worden. 

Dat het gedrag van i in open lettergreep trouwens niet te allen tijde 
parallel geweest is aan dat van umlauts-e en oude ë blijkt o.a. uit Bezoen 
§ 11, waar wordt opgemerkt dat de oude i " nooit de [open] kwaliteit 
heeft , die de oude e soms nog bezit". Hoezeer de reactie plaatselijk uiteen 
kan lopen, wordt behalve door de Zwols-Deventerse verschillen en het 
opmerkelijk gedrag in Twente nog geïllustreerd door het feit dat in 
sommige (westelijke) plaatsen gel, in andere gil voor 'geeft' gezegd wordt. 
Vgl. Fijn van Draat 209 : "Uit Dev. hi g~1 (hij geeft) zou dus blijken, dat 
de verkorting vóór cons. groepen plaats had na de rekking ; anders ware 
hij geelt in ons dialect geworden hi *gif". Welnu, ik heb gil-vormen 73 

genoteerd in Heino F 107 (in Zwolle daarentegen gel) , Raalte F 120, 
Friezenveen G 171 , Etten M 39, Gendringen M 43. Daaruit zou men dan 
- voortredenerende in de trant van F. v. D. - de conclusie moeten 
trekken, dat de korte i hier de directe voortzetting is van de oude i, 
zonder dat er in de derde persoon ooit rekking heeft plaats gehad (in het 
oosten). Ik vermeld dit Deventer geval hier nog om daarmee te illustreren 

73 Ik vermoed dat het gif-gebied een grote uitbreiding heeft, maar het woord 
kwam in mijn vragenlijst oorspronkelijk niet voor, zodat ik met het noemen van 
enkele plaatsen zal moeten volstaan. 
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dat men misschien beter doet om de betrekkelijk kleine en tamelijk 
heterogene groep van woorden met ·i in open lettergreep niet (althans 
niet voor het hele gebied) als model voor "de" woorden met korte e te 
beschouwen. 

Bekijken we thans nog eens de gehele Nederlands-Nederduitse 
'lepel' -kaart op blz. 33, dan moeten we voorlopig tot de conclusie komen 
dat ons leppel-gebied met het oude Westfaalse "Brechungs"-gebied 
weliswaar de kortheid van vocaal gemeen heeft, maar dat enig historisch 
verband tussen de karakteristiek-Westfaalse (korte) diftongering (alias 
Brechung) en het vocalisme van de ten onzent gesproken dialecten (afgezien 
van een deel der Twentse) moeilijk kan worden aangetoond. Indien het 
geoorloofd zou zijn naar een "haard" van het "Brechungs"verschijnsel te 
zoeken, dan zou men onwillekeurig gaan veronderstellen dat die in de 
sfeer van Münster gezocht moet worden, vanouds de hoofdstad van 
Westfalen en van het bisdom. Dat een lavastroom van "Münsterse" 
"Brechungs"vormen sterker naar oost en zuidoost dan naar west en 
noordwest is gevloeid, kan dan o.a. worden verklaard door de nabijheid 
van de dam, die het "Nederfrankisch" (ook in andere opzichten) in het 
westen heeft opgeworpen. Anders uitgedrukt : "dieses [westfälische] gebiet 
schaut besonders in seinem westlichen teil stark nach Franken" (Lasch 
§ 12). Hierbij is het van belang te weten, dat de opvatting van Lasch niet 
alleen berust op de situatie in de huidige dialecten maar "auf den verhä.lt
nissen der mnd. schriftsprache" (§ 11) op grond waarvan zij constateert: 
"Der orthographische zusammenhang mit dem benachbarten ripuarischen 
(Köln!) ist deutlich". 

Vat men de " Brechung" op als een typisch kern-Westfaals uitstralings
verschijnsel, dan zou ons Nederlands leppel-gebied wel op één lijn gesteld 
kunnen worden met dat van de Duitse leppel-gordel (om het liäpel
gebied heen) en misschien zelfs ook met dat van het uitgebreide leppel
territorium oostelijk van Westfalen (zie de kaart). Met andere woorden: 
ons leppel-gebied zou ook in dit opzicht kunnen worden beschouwd als 
een van de vele relict-gebieden, die dus wèl de oude kortheid hebben 
gehandhaafd, maar niet tot "Brechung" zijn overgegaan (met uitzondering, 
tot op zekere hoogte, van Twente). Hiervoor pleit o.a. nog het feit dat 
geen van onze IJselsteden meer leppel zegt en dat beide oevers van de 
IJsel zich "dus" van de vorm lèèpel bedienen. De enige uitzondering, waar 
het leppel-gebied volgens Broekhuysen de IJsel raakt , ligt tussen de 
parallel bezuiden Zutfen en die benoorden Dieren. Het betreft hier in 
hoofdzaak de gemeente Steenderen; aan plaatselijke onderzoekers de taak 
om een historische verklaring voor dit vermoedelijke "conservatisme" te 
vinden. 

Onwillekeurig legt men weer verband tussen het lèèpel-gebied , dat zich 
voor het overige aan beide oevers van de IJsel uitstrekt, en het Nederrijnse 
läpel, waarvan de ä-vocaal wel grotendeels als èè zal moeten worden 
geïnterpreteerd. 



EEN OUD SJIBBOLETH: DE GEWESTELIJKE UITSPRAAK VAN 'HEEFT' 41 

Mocht men deze veronderstelling (op grond van één woord) als te 
vermetel beschouwen, dan zou ik nog eens willen onderstrepen, dat men 
dit woord - in ons land ten minste - toch wel min of meer als represen· 
tatief voor een hele groep van woorden kan beschouwen, die in de algemene 
schooltaal gerekte ee of 00 hebben. Ten aanzien van de i-woorden moet 
men een zeker voorbehoud maken, daar de "rekking" hier misschien wel 
een zekere rol gespeeld heeft (zie blz. 40). Dat de "rekking" in open 
lettergreep bij a over de hele linie zijn beslag heeft gekregen (wel te 
verstaan: zonder dat daarop een verkorting is gevolgd) zal 
trouwens door niemand worden ontkend. Gezien echter het gedrag der 
woorden van het leppel-type zal het dunkt me aanbeveling verdienen om 
ten aanzien van "de" rekking van "de" korte vocalen niet te vroeg te 
generaliseren. 

De ee-uitspraak ten westen van de gemeenten Zalk, Hattem, Heerde 
en Apeldoorn komt vrijwel overeen met de schooluitspraak en diezelfde 
uitspraak geldt ook voor de buiten de kaart gelegen Veluwe. Voor het 
ee-gebied kan men dus de normale klankwettige rekking over de hele 
linie zonder bezwaar aannemen. Men heeft hier te doen met een machtig 
vitaal verschijnsel dat het Nederlandse westen achter zich heeft. Wel is 
het monoftongisch karakter van de Gelderse ee nog wat geprononceerder 
dan dat van de beschaafd-Hollandse ee (omtrent het verschil zie Schothorst 
§ 9). 

Ik heb de eejèè-grens onvolledig op de kaart aangeduid. Het zuidelijk 
beloop ontbreekt omdat mijn gegevens mij daar in de steek laten, het 
beloop benoorden Wilsum-Zalk is eveneens afgebroken omdat we noordelijk 
daarvan in een streek komen, waar ik m~jn oor niet geheel vertrouw. 
Men hoort hier vaak een vocaal, die tussen een monoftongische open ee 
en èè in ligt (zie reeds mijn aarzeling Verz. Opst. 106). De lezer die mijn 
leepeljlèèpel-grens provisorisch zou willen voltooien, kan echter met vrij 
grote waarschijnlijkheid aannemen dat het zuidelijk beloop vrijwel overeen 
zal stemmen met mijn eetenjèèten-grens en het noorden ongeveer ook, 
maar met het voorbehoud, dat het akoestisch verschil hier veel minder 
scherp is dan in het zuiden,.zodat men hier ten dele haast beter van een 
overgangszone dan van een grenslijn kan spreken. Voor het bestaan van 
die overgangszone pleit o.a. ook een van de opgaven voor De Wijk F 75: 
" Over het algemeen zeggen wij jongere Wiekers deze è-klank niet meer. 
Wij zeggen b.v. beter, maar oudere mensen zeggen bèter" 74. 

Bovenstaande beschouwingen komen er eigenlijk op neer dat men de 
lèèpel-stroken, die zich langs beide oevers van de IJsel uitstrekken, opvat 
als ondergevloeide uiterwaarden onder invloed van een uit het zuiden 

74 Ik maak hier van de gelegenheid gebruik om op een cartografische onnauw· 
keurigheid in de Drentse streek benoorden het leppel·gebied te wijzen. Het daar 
op de kaart aangebrachte U·teken geldt wèl nog voor de gemeenten Ruinerwold, 
Koekange, Zuidwolde, Hogeveen, maar niet voor Coevorden en het noordelijk 
daarbij aansluitende Drentse gebied (vgl. trouwens de 'eten' ·kaart in Verz. Opat. 103). 
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gekomen èè-stroom. Daarbij valt dan op te merken, dat de (rechter) 
leppzl-oever bezig is af te kalven, terwijl de (linker) leepel-oever op het 
ogenblik kennelijk groeiende is. V gl. de situatie zoals die door mij in Verz. 
Opst. 106 voor Zalk is beschreven en verder de oude Kamper schrijfwijzen 
ra kenen , laven, enz., die er m.i. op wijzen dat ook Kampen (waar de 
rekking evenals in het gehele westen thans regel is) oorspronkelijk nog tot 
het èè-gebied heeft behoord (Taallandsch. no. provo 98). 

Men kan echter het èè-gebied langs de IJsel ook opvatten als een soort 
van compromis-gebied, daar immers de èè kan worden beschouwd als 
combinerende de kwantiteit van de (westelijke) rekkings-~e met de kwaliteit 
van de (oostelijke) korte è. De ontwikkeling è)èè)ee zou dan stilistisch 
ongeveer overeenkomen met een ontwikkeling: boers-oostelijk) stedelijk
Overij seIs )schooltaal. 

Aan de lezer moet ik overlaten om te beoordelen welke van beide 
opvattingen op den duur het meest waarschijnlijk zal blijken te zijn. Het 
is m.i. trouwens niet uitgesloten dat beide mogelijkheden in aanmerking 
komen. 

Bij de inschakeling van een, in deze samenhang wellicht als enigszins 
omslachtig beschouwd, maar in werkelijkheid summier betoog over de 
'lepel' -kaart heeft de bedoeling voorgezeten om te doen uitkomen dat, 
bij een beschouwing van de korte oosterse vocalen in breder verband, 
rekening dient te worden gehouden met de mogelijkheid 75 dat de vocaal 
van hef de regelrechte voortzetting is van de korte e, die vóór het tijdperk 
van rekking of "Brechung", d.w.z. vóór de 12de eeuw, in het Nederlands
Nederduitse grensgebied werd gesproken. Deze mogelijkheid begon voor 
mij tot waarschijnlijkheid te worden toen ik op mijn aan Prof. Martin 
gestelde aparte vraag vernam, dat in het hele Duitse heU-gebied 76 géén 
hiäft-vormen voorkomen. Zo was mij ook sinds lang bekend, dat in 
Friezenveen met zijn talloze "hyper-Brechungen" (als bjätter, ljäppel, 
pwätten 'poten', kwäkken 'koken') alleen de hef-vorm gehoord wordt. 

Nu behoeft wel nauwelijks betoogd dat de interpretatie van een taalkaart 
een tamelijk riskant bedrijf is, wanneer men niet door bronnenonderzoek 

75 Ik kan me voorstellen, dat sommigen wellicht nog geneigd zijn om aan te 
nemen, dat de è van leppe[ door "verkorting" onder l-invloed is ontstaan. Degenen 
die deze mening zijn toegedaan zou ik kunnen verwijzen naar de bekke- en wekke
gebieden op Broekhuysen's kaart 3, die nagenoeg dezelfde omvang hebben als het 
leppel-gebied. Maar mocht men zich toch niet kunnen verenigen met mijn veronder
stelling, dat de korte vocaal in woorden van het leppel-type "oud" is (en dus niet 
op "verkorting" berust) dan blijft, onafhankelijk daarvan, de mogelijkheid van> 
gehandhaafde kortheid bij hef bestaan. Men bedenke dat een lange uitspraak van 
de vocaal van dit woord in ons oosten nergens voorkomt. 

Wat de conservering van kortheid betreft kan ik nog verwijzen naar het op 
blz. 39 besproken gif. 

71 Daarbuiten, d.w.z. in het zuidelijk aansluitende häU(hiät)-gebied komt, naar 
M. mij meedeelde, éénmaal (!) hiäw voor, nl. in Handorf (Kr. Münster). Zie verder 
blz. 50. 
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èn door voorzichtige toetsingen van het kaart beeld van een omvangrijk 
gebied enig historisch houvast kan krijgen. 

De wenselijkheid van deze toetsingen wil ik trachten te verduidelijken 
door mijn (op blz. 31 onderbroken maar thans voortgezette) beschouwing 
van de hef-kaart, die ik, ditmaal gecombineerd mèt de Duitse helj-kaart, 
hieronder heb laten afdrukken 77. Wat het Duitse gebied betreft had ik 
mU tot de professoren Foerste (Münster) en Martin (Marburg) gewend 
en beide heren waren zo vriendelijk mij een kaart toe te zenden, die 
berust op Wenker's materiaal. 
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Uit de gecombineerde Nederlands-Duitse kaart. krijgt men de over
tuiging, dat het Nederlandse hef-gebied en het Nederduitse hetJ-gebied 
organisch samenhangen 78. In het zuiden begint de Duitse hetJ/hätt-grens 
van Wenker precies daar , waar de Nederlandse hef/het-grens ophoudt. 
In het noorden is dat niet het geval, maar het is dunkt me duidelijk, dat 
het Groningse veenkoloniale gebied hier de spellebreker is geweest en dat 
het niet al te gewaagd is om te veronderstellen dat in een voorafgegane 

77 Het Zuidwestfaalse hiät(t)-gebied valt nagenoeg geheel buiten deze kaart. 
Strikt genomen had een klein uitlopertje rondom Delbrück (ten zuidoosten van 
Gütersloh) op de kaart aangegeven moeten zijn. 

78 Deze conclusie ligt te meer voor de hand, daar nergens elders in Duitsland 
helt-gebieden van 'heeft' voorkomen (alleen in een deel van Oostpruisen vindt 
men nog helt). 



4:4 EEN OUD SJIBBOLETH: DE GEWESTELIJKE UITSPRAAK VAN 'HEEF!" 

periode de grens van het noordelijke het-gebied op de hoogte van de 
parallel van Zuidlaren zal hebben gelopen, wat ongeveer klopt met de 
richting van de Duitse voortzetting. 

Onwillekeurig wordt men trouwens getroffen door het feit dat het 
Nederlandse en het Duitse hef-gebied in zekere zin elkaars spiegelbeeld 
vormen. De vragen die zich ten gevolge daarvan onmiddellijk opdringen 
zijn dus: is het Duitse heU-gebied onder Nederlandse invloed ontstaan, 
Ofwel berust het Nederlandse hef-gebied op (oude) Westfaalse invloed 1 
De eerste vraag kan dunkt me dadelijk ontkennend worden beantwoord. 
Uit het artikel van Foerste, De Nederlandse expansie in Westfalen (Bijdr. 
en Meded. Dial. comm. XV) blijkt duidelijk dat "Nederlandse" invloed 
op de westelijk -Nederduitse dialecten in hoofdzaak als algemeen -Nederlands 
zal moeten worden beschouwd en dat zelfs de woordontleningen zich op 
geen stukken na tot aan de oostelijke het-grens uitstrekken. Men kan dus 
niet aannemen dat het Duitse heU-gebied aan "Nederlandse" invloed moet 
worden toegeschreven. Hoe zou men b.V. ook, na geconstateerd te hebben 
dat het Drentse hef-gebied in het noorden wordt afgeknabbeld, een 
Drentse hef-uitstraling naar het oosten kunnen verwachten, terwijl de 
verkeerswegen daar vanouds zo goed als geheel hebben ontbroken 1 Men 
vergelijke trouwens de meest overtuigende voorbeelden van Nederlandse 
beïnvloeding bij Foerste, kaart 17 (twalt/twölf, unsj-as) en 18 (ÛrjUhr), 
waarop de Nederlandse vormen twalf , uns en ür wel de grenzen met 
Oostfriesland en Bentheim tamelijk ver overschrijden, maar niet de 
Drentse oostgrens. [Ik ben er niet zeker van of men als argument tegen 
Nederlandse hef-uitstraling ook nog zou kunnen aannemen, dat ons hef
gebied reeds vanouds aan inkrimping onderhevig is geweest. Die mening 
zou men nl. kunnen baseren op het feit dat het oudste keurboek van 
Harderwijk (zie Berns, Rechtsbronnen der stad Harderwijk blz. VII) zich 
nog door heft-vormen kenmerkt (blz. 7, 10, 14, 23). Begrijp ik blz. VII 
goed, dan is dit boek omstreeks de helft van de 15de eeuw "door de 
oudste hand" gecopieerd "wellicht naar een oudere verzameling keuren". 
In taalkundig opzicht is deze copie helaas tamelijk inconsequent (men 
vgl. hout, oud, scout (schuld) naast old, sold 'zou' , holten). Tegenover de 
weinige vastheid van deze "Harderwijkse" basis staat het feit, dat men 
heUt-vormen ook in de andere Harderwijkse rechtsbronnen een enkele keer 
aantreft (blz. 44, 139, 167 (2 x )). Kan men die als oude relicten beschouwen 
of zijn die er door oosterse schrijvers ingebracht 1 Niet onvermeld mag 
blijven dat men in de westelijke bronnen ook wel heft-vormen kan con
stateren, waarvan echter voorlopig moeilijk valt uit te maken, of ze een 
bepaalde volksuitspraak vertegenwoordigen. Immers in de huidige dialecten 
komt hef(t) buiten het door mij in kaart gebrachte gebied bij mijn weten 
nergens voor (zie verder blz. 49)]. 

Wanneer we thans de mogelijkheid onder het oog zien, of het Oost
nederlandse hef-gebied wellicht omgekeerd aan "Westfaalse" invloed kan 
worden toegeschreven, meen ik dat we die vraag eveneens ontkennend 
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moeten beantwoorden. In de eerste plaats zal beneden nog blijken, dat 
heft reeds in de oudste (14de-eeuwse) oosterse teksten van Kampen, 
Deventer, Zutfen voorkomt. Nu zou het wel zonderling zijn, dat een 
"Westfaals" heft zich zó ver, zó vroeg en zó grondig in Oost-Nederland 
zou hebben verspreid 79, terwijl het in Westfalen-zelf in de loop der tijden 
kennelijk helemaal niet zo'n sterke positie heeft ingenomen. Immers: in 
meer dan drie kwart van Westfalen is hetJ thans volmaakt onbekend 
(zie de kaart op blz. 46). Sterker nog: in de hoofdstad Münster komt het 
niet (meer 80) voor. Deze moderne Münsterse wig stempelt m.i. het (Noord-) 
westfaalse hetJ-gebied tot een typisch relictgebied. Dat wordt nog onder
streept door de aanwezigheid van een hetJ-appendix in het zuidoosten van 
het Duitse hetJ-gebied. Bij een vergelijking met een geologische kaart zal 
men zich nI. kunnen overtuigen dat dit aanhangsel zich ten noordoosten 
van het stadje Gütersloh uitstrekt tegen de achtergrond van een uitloper 
van het Teutoburgerwoud. Door deze ligging èn door het ontbreken van 
steden kan dit aanhangsel zijn oude plattelandskarakter allicht beter 
hebben gehandhaafd dan gebieden met vlottende bevolking. Lijnrecht 
tegenover de progressieve hätt-wig van Münster en omgeving staat dus 
deze conservatieve hetJ-appendix aan de zuidoostelijke periferie, met het 
vanouds schaars bevolkte Teutoburgerwoud als ruggesteun. 

Ik kan er in dit verband nog op wijzen, dat deze appendix ook in 
agrarisch opzicht telkens overeenkomst vertoont met het noordwesten. 
Van belang is hier vooral de toepassing van het "Dauersystem" ("per
manentes Ackerland, das jahraus, jahrein gepflügt und besät wird und 
im Höchstfalle nur ein Jahr lang brach liegen bleibt"). Op de kaartjes van 
de agrarische systemen in het art. van W. Müller-Wille, Der Feldbau in 
Westfalen im 19. Jahrh. (Westf. Forsch. I (1938) 302 vv.) herkent men 
onze hetJ-"uitloper" dan ook telkens weer. VgI. o.a. kaart 5 waarop hij 
sterk van het zuiden blijkt af te wijken, terwijl hij het permanente 
"Einfeldsystem" (betrekking hebbend op de roggebouw) gemeen blijkt te 
hebben met het noorden. Als leek op agrarisch gebied vermag ik hieruit 
niet al te ver gaande conclusies te trekken, maar toch wel deze: dat onze 
noordelijk van de bovenloop van de Ems liggende hef-uitloper ook agrarisch 
veel verwantschap met het noordwesten vertoont, zodat men zich 
over een daarmee overeenstemmende taalkundige samenhang niet al te 
zeer hoeft te verwonderen. 

We zullen ons hier niet verdiepen in de gedetailleerde geschiedenis van 
alle randen van het liäpel-rayon, maar voornamelijk de aandacht vestigen 
op de tegenstelling tussen de huidige centrering van het liäpel-gebied 

79 Westfaalse "schrijftaal"invloed kan men nauwelijks aannemen, wanneer men 
bedenkt dat de Westfaalse kanselarij-literatuur ook pas in de 14de eeuw begint. 
Lasch constateert op blz. 9 juist omgekeerd: "Diese [niederländischen] ein
wirkungen sind aber besonders in der älteren periode zu suchen". 

80 In de "Münstersche Grammatik aus der Mitte des XV. Jahrh." (afgedrukt 
door Wilker in Nd. Jb. JII (1877) 36-56) is de vorm hef(f)t nog regel. 
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en die van het ketJ-gebied. Duidelijk treedt dat aan het licht op het 
gecombineerde, hieronder afgedrukte hetJ- èn liäpel-kaartje, waarop tevens 
door puntering de provincie Westfalen is aangegeven. Het met een 
stippellijn afgebakende ketJ-gebied 81 heeft een plattelands"centrum", dat 
noordelijk van de Westfaalse grens ligt; niemand zal dat dunkt me als 
"uitstralingscentrum" kunnen opvatten. Daartegenover staat het feit dat 

Het hel(l)- en liäpel-gebied. besc houwd tegen de Westlaalse ac hte rgrond 

(het Westfaalse gebied ;s schetsmatig door puntering aangeduid) 

..... , ... ~ 

men het liäpel(d.w.z. "Brechungs")-gebied als typisch kern-Westfaals kan 
beschouwen (ik geloof dat alle geleerden die over deze kwestie hebben 
geschreven het daarover ook wel eens zijn). 

Geografisch doet zich het liäpel-gebied (dat bovendien o.a. geheel 
samenvalt met het bro"ken-gebied, zie blz. :l4) voor als een (van verre 
waarneembaar) vitaal 82 eiland met gave randen, het Nederduitse hetJ-

81 Noordelijk van het heD·gebied zegt men ook in Duitsland het. 
81 De vanouds vitale positie van het Brechungs.gebied valt wellicht te conclu

deren uit het feit dat in het oude (niet -Westfaalse) bisdom Osnabrück de "Brechung" 
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territorium daarentegen als een minder vitaal gebied, dat aan de randen 
kennelijk op verschillende plaatsen is afgeknabbeld. Behalve de huidige 
dialectgeografische situatie wijst ook het bronnenmateriaal in de richting, 
dat "die im weiteren [niederdeutschen] gebiet herrschende form heft" is 
geweest (Lasch § 439). 

Zo zijn dus de op blz. 44 gestelde vragen: "is het Duitse heU-gebied 
onder Nederlandse invloed ontstaan Of wel berust het Nederlandse hef
gebied op (oude) Westfaalse invloed 1" beide ontkennend door mij be
antwoord. Dat wil dus zeggen, dat volgens mijn mening het Nederlands
Nederduitse hef(f}-gebied alleen als oud relictgebied kan worden 
opgevat. 

Men zou hier misschien nog een theorie aan vast kunnen knopen omtrent 
de toestand en de ontwikkeling in het eerste millennium, maal' ik geloof 
dat dit taalgeografisch voorlopig nog onvoldoende kan worden verantwoord. 

De sterke positie van hef juist in de gebieden aan beide zijden van de 
staatsgrens berust enerzijds op het feit, dat hier over een deel van het 
grensverloop steeds een intensief verkeer en over-en-weer-trouwen plaats 
heeft gehad en anderzijds daarop dat het Duitse heU-gebied een stevige 
(Nederlandse) steun in de rug had tegen de bedreiging van noord, 
oost en (vooral) zuid, terwijl het Nederlandse hef-gebied met N eder
d ui tse ruggesteun misschien iets beter bestand is geweest tegen be
dreiging van noord en west. Of het hef-gebied zich in ons land oorspronkelijk 
ook zuidelijk van de Oude IJsel heeft uitgestrekt, zal nog door oorkonden
onderzoek moeten worden uitgemaakt. Hier doet zich echter de moeilijk
heid voor, dat de datering en de taalkundige localisering van vele zoge
naamd plaatselijke oorkonden nogal onzeker is. [Wat de bestendigheid 
ten noorden van de Oude IJsel betreft, wil ik hier nog eens wijzen op de 
heUt-vormen in het Keurboek van de stad Doetinchem (zie blz. 30)]. 

Volgens mijn opvatting vormt dus het gehele Nederlands-Duitse hef(f)
gebied een organische eenheid, die sinds vele eeuwen bezig is op ver
schillende plaatsen in te krimpen (op Duits gebied vermoedelijk sterker 83 

dan in het Nederlandse deel). Als argument voor deze opvatting kan men 
op Nederlands terrein het veldwinnen der Groningse het-vormen in het 
noorden beschouwen, terwijl vooral het eigenaardige beloop van de 
Duitse zuidgrens (zie boven blz. 45) op een oprollen in noordelijke richting 
wijst. Beschouwt men de zaak aldus, dan wordt het ook duidelijk dat er 
in het Nederlands-Duitse grensgebied van enige verdringing door een 

ook gezegevierd heeft. Anderzijds dient er nogmaals de aandacht op te worden 
gevestigd, dat in het westen een niet-onaanzienlijk dool van MÜllsterland géén 
Brechung kent en dat het liäpel.gebied ons land alleen bij Grona.u heel eventjes 
raakt. Hoe de hyper-Brechung van het Friezenveens (en trouwens ook zekere 
embryonale Brechungs-verschijnselen in andere Twentse plaatsen) in groter verband 
bekeken moeten worden, is mij nog niet duidelijk geworden. 

83 Vóór een aanmerkelijk grotere oorspronkelijke omva.ng van het oude heft. 
gebied in het Nederduitse stamland zou nog aangevoerd kunnen worden het bestaan 
van een omvangrijk Om:;tpruiRisch heft-gebied (zie noot 78). 
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andere (dialectische) vorm voorlopig nog wel geen sprake zal kunnen zijn. 
Neemt men eenmaal aan, dat het gehele omvangrijke Nederlands

Duitse hel(f )-territorium als relict-gebied moet worden opgevat, dan 
brengt dat, dunkt me, de op zichzelf wellicht nog altijd gewaagd lijkende 
consequentie mede, dat hier nimmer een lange vocaal in de dialectische 
'heeft' -vorm heeft bestaan (vandaar mijn uitvoerig betoog over de kwestie: 
rekking en kortheid). Hel(f) moet dus m.i. regelrecht teruggaan op een 
oud hevet uit de tijd toen de e van dit woord nog kort werd uitgesproken, 
d.w.z. op een toestand zoals men zich die ongeveer voor de 12de eeuw 
kan voorstellen. 

Van belang zijn in dit verband de volgende constateringen van Lasch 
§ 439 : 
1. "Die formen hevest, hevet im praes. sg. sind namentlich älteren texten 
eigen" [dit geldt wsch. ook voor Zutfen, zie ben. blz. 54]. Moet de stam-e 
in deze oudere teksten nu lang of kort worden uitgesproken? Wie geneigd 
is deze oude vormen zonder nadere toelichting met lange ë uit te spreken, 
dient wel te bedenken dat de enige mogelijkheid om hier een korte uit
spraak aan te duiden zou geweest zijn *hevvest, *hevvet. Maar een 
dergelijke spelling paste noch in het Nederduitse noch in het Nederlandse 
orthografische systeem (zie blz. 54). Op zich zelf beschouwd kàn dit oude 
hevet dus ook als hevet gelezen worden. Dat hangt af van de plaats en de 
tijd. Wat het laatste betreft kan men zeggen: hoe ouder de vorm hoe 
groter de kans dat de stamvocaal kort is uitgesproken. 
2. "In helt scheint die synkopierung früher verbreitet als bei andern 
verben, obwohl hevet auch später noch vorkommt". Voor het mnl. kan 
men "letterlijk" hetzelfde constateren. Zo komt helt reeds voor in de 
oudste oorkonde (die van Bochoute van 1249). Men moet hier voor het 
mnl. echter rekening houden met de omstandigheid dat voor lange vocalen 
in open syllabe in die tijd één teken in plaats van twee kon worden gebruikt. 
Zulke schrijfwijzen komen weliswaar weinig voor in de uitvoerige oork. 
van 1253 van de St. Baafs-abdij, waar men toch ook helt (= heeft) naast 
hevet vindt. Men raadplege de Oudste mnl. Oorkonden (uitgeg. door 
Obreen-Van Loey in Med VA 1934, blz. 329-471): helt vindt men verder 
nog in de nrs. 3, 18, 20, 24 (daarnaast ook weer woorden met één letter 
voor lange vocaal). Moet men toch Franck's constatering (§ 152) aan
vaarden, dat heft "mit Kürze" gesproken wordt? Een grondig onderzoek 
naar heft is tot dusver nog niet ter hand genomen. Als enige heft-vorm 
vermeldt Verdam die uit Leid. Keurb. 95; zo uniek is de vorm echter 
niet. Zo zal men weliswaar in Van den Bergh's Oorkb. van Holland en 
Zeeland kunnen constateren, dat hevet stellig de meest gebruikelijke vorm 
is. Daarnaast komt vrij vaak heeft voor, maar toch ook enkele malen 
heft, nl. in de nrs 174 (aO 1268), 700 (aO 1290), 799 (aO 1292), 955 (aO 1296), 
956 (aO 1296). Uit de vorm seref 'schreef' in nr 322 (aO 1276) zou men 
eventueel kunnen concluderen, dat de enkele vocaal in dit geval tOch 
wel lang uitgesproken werd. Houdt men zich daarentegen aan Franck, 
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dan blijft altijd nog de grote puzzle op te lossen welk verband er tussen 
deze "korte" vorm en de huidige algemeen ver breide lange vorm 
bezuiden de linie Katwijk-Harderwijk (zie blz. 18) bestaat. Alles pleit 
ervoor, dat de hevet-vormen, die in het homogene Duitse heff(t)-gebied 
het hoofd nog enige tijd boven water hebben gehouden, als conservatieve 
schrijf taalvormen (uit te spreken met ë of en beschouwd moeten worden, 
evenals dat met de hevet-vormen in het mnl. heet-gebied het geval is). 
Verder kan men in elk geval één ding als vaststaand feit constateren, nl. 
dat de synkope van de uitgangs-e reeds in de oudste mnl. geschriften 
onmiskenbaar is. 
3. "Heff mit ausfall des t ist häufig" (§ 439). Dit is een aanwijzing dat 
het hef-gebied reeds in de middeleeuwen bezig was zijn t prijs te geven. 
Vormen zonder t zijn in onze oosterse teksten weliswaar niet "häufig", 
maar ze komen toch voor. Ik vermeld hier de vorm hef (Rek. d. Cam. 
VII 391) en heff (Stadb. v. Zwolle 488); verder vond ik heff in een tekst 
ui~ de buurt van Doetinchem in Bouwmeester, Het klooster Bethlehem, 
blz. 278. Vgl. ook heff in Joosting's Ordelen van den etstoei 21 en keff 
bij Abel Eppens 1351. Uit een vorm als ligk (Kamper Schepenacten 
nr. 172: de in der Nierstrat ligh) en een hypercorrect aft 84 voor 'af' 
(nr. 9Il: eer dy scepen aft gaen) is men geneigd te concluderen dat de 
apokope van t in dergelijke gevallen (zie Gunnink § 135) te Kampen reeds 
in de 14de eeuw voorkwam. Sarauw I 410 heeft dat voor het mnd. al 
geformuleerd met de constatering, dat "auslautendes -t schon früh 
schwinden konnte, und zwar hinter f, eh, 8, k (",k) , p (mp)". Vrijwel 
dezelfde situatie wordt door Fijn van Draat voor het huidige Deventers 
geconstateerd (Ts. XLII 247 v.). 

Nu zal men zich wellicht afvragen of de hier genoemde weinige oosterse 
voorbeelden uit de middeleeuwen voldoende geacht mogen worden om 
het aannemen van t-verdwijning in vormen als heft te motiveren. Maar 
ik waag er nog een argument aan toe te voegen dat ik put uit schrijfwijzen 
als kampt (Stadb. v. Zwolle 281, 359 (2 x), 388,395), nempt (id. 355, 561), 
nimpt (404), vgl. neempt in Rek. d. Cam. lIP 338. In tegenstelling met 
Lasch § 277 en Sarauw I blz. 357 zou men deze mpt-spellingen, in een 
gebied waar de t over een grote uitgestrektheid bezig is te verdwijnen, 
kunnen opvatten als schrijftaalcompromissen tussen de werkelijke uit
spraak en de grammaticale systematiek (die nu eenmaal een t in de derde 
persoon verlangt). Aangezien het huidige Zwols 86 uitsluitend nemp en 
kump kent moet men rekening houden met de mogelijkheid dat dit in de 
middeleeuwen ook reeds de gewone vormen waren. Hiertoe is te meer 
reden, daar dit weglaten van t in de contemporaine dialecten heden 

84 Een sprekend voorbeeld van soortgelijke hypercorrectheid is de Zwolse naam 
voor 'Den Haag'. Ik heb dit door echte Zwollenaren altijd horen uitspreken als 
"Denäägt" (dus mèt t). 

86 Ten aanzien van de p (zonder volgende t) in deze en dergelijke vormen, kan 
men gerust zeggen dat hij "Gelders-Overijsels" is (vgl. Gallée XXVI). 



50 EEN OUD 8.JffiBOLETH: DE GEWESTELIJKE UITSPRAAK VAN 'HEEFl" 

geconstateerd kan worden in een reusachtig gebied dat naar mijn indruk 
het kel(f )-gebied aanzienlijk in omvang overtreft. Als Sarauw nu con
stateert dat de t in deze gevallen "schon früh schwinden konnte", komt 
dat er toch eigenlijk op neer, dat de ontwikkeling fonetisch toen ook al 
zijn beslag moet hebben gekregen en dat vormen als kornpt en nernpt dus 
waarschijnlijk in strijd waren met de werkelijke volksuitspraak, die de I 

immers in deze gevallen "schon früh" zal hebben prijs gegeven. 
Voorzichtigheidshalve dient men toch de mogelijkheid te overwegen, 

of tijdens de consolidatie der *hev(e)t-vormen omstreeks 1200, daarnaast 
toch ook nog *hiält-vormen een zekere verbreiding gehad kunnen hebben. 
Erg vitaal zijn ze dan blijkbaar niet geweest, want Lasch, Sarauw noch 
Rooth maken gewag van enig symptoom daarvan. In een deel van de 
Rechtsbronnen der stad Zutphen vond ik naast de zeldzame vormen 
tiegken en ghieven (82) ook hielt 'heeft' (131), hiefft (151 , 155), ten dele 
in de buurt van vormen als want8chniders 86 (154) , geschlaeten 86 (155), 
kalden, ind, zodat men de indruk krijgt, dat hier een Duits beïnvloede 
zuidelijke schrijver bij betrokken is. Moet men deze ie-schrijfwijzen als 
diftongen interpreteren 1 V gl. de vormen tgigen , given enz. bij Rooth 
(Eine westfäl. Psalmenübersetzung aus der ersten Hälfte des 14. Jhs. 
§ 25), waarin hij blijkbaar korte diftongen vermoedt (men zie ook Lasch 
blz. 36). Sarauw I 57 schijnt de ie-schrijfwijzen in dergelijke gevallen 
echter voor "ripuarisch" te houden. 

Mijn onderzoek naar verdere hielt-vormen heeft slechts een zeer pover 
resultaat opgeleverd. In het boek van Edda Tille; Zur Sprache des 
Herzogtums Geldern blz. 32 noot 4 vond ik hiefft aO 1500 vermeld. Bij 
raadpleging van J. A. Nijhoff's Gedenkwaardigheden uit de Geschiedenis 
van Gelderland VIl, blz. 206 en 213 vindt men inderdaad naast 2 x 
keefft in hetzelfde stuk 3 hiefft-vormen (zeer opmerkelijk, want deze 
oorkonde wekt bij de lectuur nauwelijks Duitse associaties). Tille heeft de 
acht omvangrijke delen van Nijhoff volledig doorgewerkt en men kan dus 
aannemen, dat hiefft nergens elders in de Gelderse oorkonden wordt 
gevonden. Ook hier is het aantal bewijsplaatsen dus weer te gering om er 
een conclusie aan vast te knopen. Immers nergens in ons taalgebied 
komen tegenwoordig 'heeft'-vormen voor, waarvan men zich zou kunnen 
voorstellen) dat zij klankwettig uit hiefft ontstaan zouden zijn. De existentie 
van een (tot dusver niet aangetoonde) eng-gewestelijke mnd. * hielt 
(hiält) -vorm behoeft echter nog niet onvoorwaardelijk tegen de door mij 
veronderstelde directe ontwikkeling hevet)hel(t) over een breder terri
torium te pleiten (althans niet op Nederlands gebied). 

Wie ondanks deze opgesomde feiten tOch zou willen aannemen dat er 
aan het huidige hef(f) een *hèèvet-vorm voorafgegaan moet zijn, zal zich 
moeilijk aan de taak kunnen onttrekken om aan te tonen, waar en wanneer 
deze vorm dan heeft bestaan. Daarbij zal men echter niet het reeds op 

86 Schn en 8chl komen "vereinzelt schon im 15 jh." voor, "sehr sta rk aber seit 
dem 16 jh." (Lasch § 333). 
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blz. 48 vermelde feit uit het oog mogen verliezen, dat het mnd. heft reeds 
zeer vroeg voorkomt, terwijl beneden nog zal blijken, dat heft reeds 
karakteristiek is voor de oudste oosterse teksten. 

Wanneer ik in mijn betoog tot dusver nogal de nadruk heb gelegd op 
de huidige geografische verspreiding, dan berust dat op mijn overtuiging 
dat het contemporaine massale taalmateriaal, in een gecompliceerd geval 
als dit, m.i. een iets solidere " basis" voor reconstructie verschaft dan de 
vaak dubbelzinnige gegevens uit de oudere bronnen. Ten dele vloeit de 
inconsequentie van die oude gegevens voort uit het feit dat we met 
jongere afschriften van oude teksten moeten opereren, waarvan het locale 
karakter bovendien nog kan zijn vervaagd doordat er schrijvers uit andere 
streken de hand in het spel hebben gehad. Een van de grootste struikel
blokken bij het onderzoek van de "oosterse taal" is dan ook de gebrekkige 
en niet zelden ook twijfalachtige datering der uitgegeven teksten , waarvan 
dan nog lang niet altijd is na te gaan of men met oude originelen of met 
jonge afschriften te doen heeft. 

Nu zal elk historisch-grammaticaal gevormd filoloog principieel natuurlijk 
op het standpunt staan dat een contemporaine taalgeografische "basis" 
voor een historische reconstructie slechts in figuurlijke zin kan worden 
opgevat en dat alleen de middeleeuwse taalsituatie als werkelijke "basis" 
van de taalontwikkeling kan worden aanvaard. Hij zal dus terecht alle 
pogingen in het werk stellen om van deze basis te weten te komen wat 
hij kan. Wel ben ik er van overtuigd, dat hij het bij zijn pogingen om hier 
het zekere van het onzekere te scheiden toch niet altijd zal kunnen stellen 
zonder de gehele zaak, onbewust of bewust, te bezien door een huidige 
bril 87. In dit opzicht stemmen b.v. Lasch en Sarauw, hoewel in menig 
opzicht antipoden, op merkwaardige wijze overeen. Wil men zich toch 
min of meer vrij houden van deze "kleuring" ten einde de zuiver middel
eeuwse toestand zoveel mogelijk tot zijn recht te laten komen, dan verdient 
het aanbeveling om zich uitsluitend te houden aan de dateerbare (en 
zoveel mogelijk localiseerbare) bronnen. 

Een goed voorbeeld daarvan leveren de Kamper Schepenacten 1316-
1354, uitgeg. door mevr. J. A. Kossmann-Putto. Terwijl ik in de eerste 
helft 88 dezer acten slechts heft-vormen 89 constateerde vond ik in de 
tweede helft hevet- en heeft-vormen. Bij nader onderzoek kwam echter 
het gevaar aan het licht van een uitsluitend mechanische telling. De 
heeft- en hevet-vormen vindt men ni. zo goed als uitsluitend 90 bij de 
schrijver E , waaromtrent mevr. Kossmann (zonder dat zij iets wist van 

87 "Das vergangene Ceschehen können wir nur aus dem gegenwärtigen begreifen; 
wir müssen es uns vergegenwärtigen" (Schuchardt--Brevier 268). 

88 De eerste niet· Latijnse a eten zijn van 1331 (in dat jaar vindt men reeds dadelijk 
S heft-vormen). 

88 Ze zijn regel. Ik eonstateerde geen t·loze vormen. In dit verband mag eehter 
wel worden gewezen op de vorm ligh voor 'ligt' (nr. 172). 

90 Voor G. noteerde ik hevet in 905. Maar deze schrijver bedient zich ook van 
vormen als O'Uderstraten, houden enz., die in geen geval tot de Kamper taal behoren. 
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mijn taalkundige nasporingen) mij mededeelde: ,iHet lijkt mij niet zeer 
waarschijnlijk, dat hij een Kampenaar van geboorte is 111. 

De heft-vormen in de eerste helft zijn hoofdzakelijk afkomstig van 
schrijver B , volgens mevr. Kossmann "de enige schrijver waarvan ik met 
zekerheid durf te zeggen, dat hij zelf uit Kampen komt" . Ik noteerde bij 
hem helt in de nrs 381, 384, 386, 387, 388, 390, 391 , 394, 403, 626, 630, 
631 , 636,640(3 x ), 646, 663, 667, 671, 692, 698, 702, 724(2 x ), 729(2 x ), 
752 (allemaal over het tijdvak 1331-1341). 

Voor C tekende ik helt aan in de nrB 411 , 428, 432,459 (2 x ). Van 
deze C constateert mevr. K. : "deze schrijver is zeer lang in Kampen 
werkzaam geweest" . 

Hand F heeft helt in 604 en 618, maar hevet in 595, 598, 602A, 609, 616; 
mevr. K. constateerde (op grond van haar eigen historisch onderzoek): 
"komt m.i. ook van buitenaf, zijn gebruik van de heiligenkalender wijkt 
enigszins af van wat de andere schrijvers doen". 

Het door een anonymus afgedrukte Boeck van Rechten der Stad 
Kampen en Dat Gulden Boeck (uitgeg. in Overijsselsche Stad-, Dijk- en 
Markeregten) geeft voor een eventueel controlerend onderzoek geen 
houvast, daar nadere chronologische opgaven omtrent de verschillende 
tekstgedeelten ontbreken. Men staat hier voor een mengelmoes van 
helt- en heefft-vormen en ik heb daarin generlei consequentie kunnen 
ontdekken. 

Voor de heft-heeft-kwestie lijken de Cameraarsrekeningen van Deventer 
(Rek. d. Cam.) bij eerste oogopslag niet zo bizonder vruchtbaar, daar 
verreweg de meeste posten in het praat. en vooral plusquamperf. zijn 
genoteerd ("Item den knechten die drie daghe hadden ghevisschet in der 
stad graven" enz.). Toch kon ik bij het cursorisch doorlezen van deel lIP 
nog wel voldoende vormen aanstrepen om te concluderen, dat in de eerste 
niet-Latijnse oorkonden (aO 1361 beginnend, dus twee decenniën later dan 
de Kamper heft-vormen) heelt weliswaar de gewone vorm is, maar dat in 
het voorjaar van 1364 een plotselinge ommekeer intreedt. Ik geef hier de 
gevonden plaatsen, waarbij de blzz. met heelt cursief en die met heft 
gewoon zijn gedrukt: 36, 59, 72, 73, 75 (2 x ), 76, 123, 188 (3 x ), 190 (2 x ), 
235 (2 x ), 236, 238 (2 x ), 245 (6 x ), 261, 287 (5 x ), 288, 291 (2 x ), 298, 
342, 344, 356, 357, 396, 397, 402 (4 x ), 410, 413 (2 x ), 453, 454, 
456, 457 (2 x ), 462, 465 (2 x ), 475, 478, 485, 493, 503, 508 (2 x ), 509, 
511 , 512, 521 , 525, 559, 560, 566 (3 x ), 576, 631, 638, 643 (4 x ). Nadat 
ik in lIP nog heft gevonden had op blz. 15, 44, 45, 53, 55, 362, 386 (2 x ) 
(ik trof geen enkel heeft-geval meer aan) meende ik met enkele losse steek
proeven in IV, Ven VI te kunnen volstaan. Welnu ook zij hebben nooit 
meer heelt maar steeds heft opgeleverd. Zie: IV 25, 37, 71 , 225 (2 x ), 

91 Bij mijn onde~oek constateerde ik bij E een zekere inconsequentie : hevet 
(733 (3 x )), he'fJed (776, 789, 801), heeft (829, 830, 831a, 834 (2 x ), 842, 848 (3 x ), 
850, 861, 880. Verder kenmerkt deze schrijver zich door Alder8traten (847), halden 
(867) , ald (876), behalden (882), die op zu idelijke beïnvloeding wijzen. 
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243 (3x), 370; V 77, 123 (2x), 124, 130, 167 (4 x ), 168 (4x), 209, 
265 (3 x), 307, 353 (2 x), 419; VI 31, 117 (3 x ), 199 (2 x), 243, 274 (2 x), 
302, 387, 388 (2 x ), 390. 

Ik beëindigde . mijn experimenten met het doorbladeren van deel VII, 
blz. 1-50 en 348-398. Deze lectuur bracht ook weer uitsluitend helt-vormen 
aan het licht (blz. 1, 2, 20 (2 x ), 25 (4 x ), 26, 27 (2 x ), 28 (2 x ), 29, 
49, 50 (3 x ), 348 (2 x ), 349 (2 x ), 378 (2 x ), 380 (8 x ), 392, 393 (de 
hel-vorm op blz. 391 is reeds boven blz. 49 vermeld). 

Ik meen uit al deze steekproeven te mogen concluderen dat helt in de 
periode 1363-1393 als "de" Deventer kanselarij vorm beschouwd moet 
worden. De daaraan voorafgaande korte heelt-periode draagt m.i. - mede 
bezien in verband met de reeds sinds 1331 aan den dag tredende Kamper 
helt-vormen - het karakter van een anomalie, die moet samenhangen met 
de herkomst of opleiding van het schrijvend personeel uit de eerste vier 
jaren van de niet-Latijnse periode. Daarbij mag nog enig gewicht gehecht 
worden aan het feit dat er althans één helt-vorm aan de heelt-periode 
1361-4 vooraf gaat. 

Op grond van onze kennis van de huidige Overijselse dialecten moeten 
we aannemen dat een heelt-uitspraak (met gesloten ee) voor het middel
eeuwse Deventer onwaarschijnlijk is. Bovendien vraagt men zich dan 
tevergeefs af, hoe zich in deze kanselarij sfeer dan plotseling een regel
matige en korte open è"uitspraak (dus gelijk aan de huidige uitspraak) 
uit ee ontwikkeld zou hebben. 

Voor het 14de-eeuwse Zutfen bezitten we in de eerste plaats het 
"Kondichboek der stad Zutphen van 1356 of 1357 met de wijzigingen en 
aanvullingen tot 1388" (uitgeg. door Pijnacker Hordijk in " Rechts
bronnen der Stad Zutphen van het begin der 14de eeuw tot de tweede 
helft der 16de eeuw"). We vinden daar helt op blz. 6, 7, 11, 12, 15 (2 x ), 
20, 23, 24, 27, 29, 32, 36, 41 (op dezelfde blz. ook I x heUt , maar hevet op 
blz. 10, 25, 29 en heelt op blz. 38, 40. 

Een gelijksoortige verhouding zien we in het daarop volgende "Stadsboek 
van Zutphen uit de eerste helft der 14de eeuw met de aanvullingen tot 
1400 (helt: 57,58,59,60, 62,63,64,65 (2 x) , 67, 79 (2 x ), 80, 82; hevet: 
49, 71 (3 x ), 75, H4 ; heelt: 76) en in de daaropvolgende "Verspreide 
bepalingen en aanteekeningen over het recht der stad Zutphen uit de 
14de eeuw 92" (helt: 88, 89 (heUt) , 90 (heUt) , 99 (2 x ): hevet.· 98 (2 x ); 
heeUt: 95, 98; heelt: 98, 99). 

Beziet men de heelt-vormen nader, dan zal men ook hier tot de conclusie 
komen dat ze waarschijnlijk anomalieën zijn, die in het 14de-eeuwse 
Zutfens niet thuis horen en waarvan trouwens soms blijkt dat ze niet 
in de oudste redactie aanwezig waren, zo b.v. de heelt-vormen van blz. 38 

92 Het na de 14de eeuw geschrevene laat ik hier buiten beschouwing, omdat 
hier dunkt me gerekend moet wOl'den met sterke vreemde beïnvloeding; desondanks 
blijft heft tot in de l6e eeuw nog een stel'ke positie innemen. 
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en 40 93 . Uit P . H. 76 noot 1 ziet men dat heelt op deze blz. eveneens van 
recenter datum is, daar het "met de oudste hand geschreven blad" ver
loren is gegaan. Wat de heel(f)t-plaatsen van blz. 95, 98 en 99 betreft: 
deze zijn als ik blz. 88 noot 2 en 97 noot 5 goed begrijp alle drie uit jongere 
hss. afkomstig. 

Wellicht zal men geneigd zijn om de hevet-vormen aan vreemde in
vloeden toe te schrijven, maar dat lijkt me toch niet zeker. Leerzaam is 
in dit opzicht P. H. blz. 71 , waar 3 x achtereen hevet wordt gebruikt en 
waarbij men in noot 1 vermeld vindt dat juist deze zin "in Fr. met de 
oudste hand [d.w.z. uit het begin van de 14de eeuw] is geschreven". De 
zaak leek me van genoeg belang om het hs. ter inzage te vragen. De 
passage bleek volkomen juist overgenomen en een reeks andere steek
proeven hebben mijn mening bevestigd dat men met een zeer accurate 
uitgave te doen heeft. Vergelijkt men P. H. XIX noot 3 dan valt daaruit 
te concluderen dat ook de hevet-vormen van blz. 49 en 75 met die oudste 
hand zijn geschreven. 

Men dient dus wel degelijk met de mogelijkheid te rekenen dat hevet 
in sommige gevallen als eerwaardig overblijfsel uit een aan de heft-periode 
voorafgegane tijd moet worden beschouwd. Ik zie daartegen te minder 
bezwaar, daar (zoals reeds boven vermeld) Lasch § 439 constateert dat 
hevet in het mnd. "namentlich älteren texten eigen" is. Doch men moet 
dan wel aannemen dat deze vorm aanvankelijk niet met lange stamvocaal 
kan zijn uitgesproken, maar vanouds veeleer als * hevet. Op de vraag 
waarom men dan in de oude teksten nooit *hev'vet geschreven vindt , kan 
men weer antwoorden dat deze v-verdubbeling na korte vocaal nu eenmaal 
nooit mode is geweest (Sarauw I 43: "die v r werden nie , das g nur selten 
gedoppelt"). Zo heb ik op blz. 38 al trachten aan te tonen, dat de uit 
oostelijk Twente afkomstige 16de-eeuwse auteur Winhoff zich in geschrifte 
zonder bezwaar van vormen als hoppen , sprecken en wecke kon bedienen, 
maar onmogelijk van vormen als *gevven (of *gewwen) en *ezzel, die hij 
wel degelijk gesproken zal hebben. Noch het Nederduitse noch het 
Nederlandse spellingsysteem laat dat toe. Zelfs moderne Nederlanders 
kunnen nog altijd niet schrijven: een zaag met grovve tanden, grovvJ!, kost, 
het grovve werk, ofschoon in deze uitdrukkingen de vorm grovve (ook bij 
beschaafden 94) in algemeen gebruik is. 

Met de Stadboeken van Zwolle (uitg. Telting) zijn we er wat de dateer
beerheid betreft, ogenschijnlijk wat beter aan toe dan bij het Kamper 
Gulden Boeck (zie boven blz. 52), maar we vinden in het eerste stuk 
b.v. herhaaldelijk vormen als woude, soude die ons aan het zuiver Zwolse 
karakter doen twijfelen. Ook in het tweede Stadboek vond ik niet-Zwolse 
vormen als gaet (pass.) , verliest (150, 175, 177), sta et (205) , molen (221), 

9S Zie blz. 32 noot 1 en 40 noot 1. 
u Wel hoort men in beschaafde mond vaak met lange ö : een grove dwaling. 

grove nalatigheid, gr01Je belediging, kennelijk onder invloed van de schrijftaal. 
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boter 95 (235-7). Hiermee is niet gezegd, dat men deze Stadboeken in hun 
geheel als "on-Zwols" moet beschouwen, maar wel dat de taalbetrouw
baarheid niet te vergelijken is met die van schr. B. uit de Kamper Schepen
acten of met die van de Deventer Cameraarsrekeningen. In het derde 
Stadboek (blz. 239-451) bleken de heUt-vormen sterk te overwegen en 
in de "Nye auerdrachten" (blz. 452-569) zijn ze regel, zover ik zie. Uit 
het hs. dat "van 1558 moet dagteekenen" (inl. XXIII) noteerde ik ruim 
60 he/(f)t-vormen en maar tweemaal heeUt (blz. 243, 425). 

Dat in het eerste kwart van de 16de eeuw heUt nog de normale Z~olse 
kanselarij vorm was, blijkt nog ten overvloede uit de Zwolse kroniek van 
1520-1526 (uitg. J. W. Mulder) , waarvoor mijn steekproeven uitsluitend 
heUt hebben opgeleverd. 

Voor het overige Overijselse en Graafschapse gebied valt het niet 
gemakkelijk om originele, zuiver gedateerde en enigermate localiseerbare 
teksten ter inzage te krijgen. Als voorbeeld zou ik willen wijzen op de 
middeleeuwse oorkonden uit Oldenzaal die door H. Kern in Ts. XXIV 
(1905) 245 vvo zijn uitgegeven. Men vindt hier inderdaad op blz. 246, 
zoals te verwachten, de vorm heft (aO 1351). Van belang zijn ook de teksten, 
die door Bouwmeester in "Het klooster Bethlehem" zijn afgedrukt en 
door hem vanuit het standpunt van zijn Zelhems dialect beschouwd. 
Opmerkelijk is het dat de vorm heUt (1 x heU) zover ik zie consequent 
daarin is gehandhaafd ondanks het feit dat de taal enigszins Duits (hier 
en daar zelfs Hoogduits) is beïnvloed. 

Na een oppervlakkige monstering van de meest westelijk gekleurde 
Drentse stukken (men raadplege hiervoor de Drentse literatuur die door 
1. H. Gosses is opgegeven in De organisatie van bestuur en rechtspraak 
van de landschap Drente) ben ik tot de conclusie gekomen, dat hef(f)t 
als de regulier-Drentse kanselarij vorm beschouwd mag worden. Veiligheids
halve heb ik nog een systematische proef genomen met de eerste 50 blzz 
van Joosting's Ordelen van den etstoei van Drenthe. Resultaat: 77 hef(f)t
vormen (1 x heU op blz. 21) en hevet op blz. 44, 48 (3 x ), 50 (daarnaast 
echter 3 x heUt op diezelfde blz.). Ook in de Drentse Go[or]spraken blijkt 
heft (naast zeldzaam heUt) regel te zijn. 

Bij mijn steekproeven in de Groningse oorkonden kwamen uitsluitend 
hevet- en hef(f)t-vormen voor den dag, die dus (behalve ten aanzien van 
Westerwolde) in strijd blijken te zijn met het huidige spraakgebruik. 
Persoonlijk neem ik aan, dat de toen levende het-vormen geen toegang 
tot de schrijftaal hebben gevonden. Als oorzaak daarvan kan men o.a. 
de kennelijk sterke invloed van de Nederduitse schrijftaal beschouwen, 
die naar het mij voorkomt in het 16de-eeuwse Groningen zijn hoogtepunt 
heeft bereikt. Uit Borchling-Claussen's Niederdeutsche Bibliographie kan 
men berekenen, dat het aantal Nederduitse drukken van 1501-1550 in 
het geheel 1301 bedroeg ; in de tweede helft van de 16de eeuw liep dat 

86 Op blz. 401, 406 enz. juister: botter. 
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terug tot 1194, in de eerste helft van de 17de tot slechts 718. Wat de 
Duitse invloed in Groningen betreft kan ik mij hier echter beroepen op het 
taalgebruik van het driemanschap Abel Eppens (1540-ca. 1590), Johan 
Rengers van Ten Post (1542-1626) en Doede van Amsweer (1546-1621). 
Deze Groningse schrijvers zijn alle drie uit dezelfde streek afkomstig. 
Eppens is geboren in Eekwerd, Rengers in Ten Post en Amsweer te 
Appingedam. Ze hebben dus alle drie "in een kring gewoond, waarvan als 
middelpunt Eekwerd kan worden genomen, terwijl de afstand van elk der 
woonplaatsen tot dat middelpunt ongeveer één uur afstands of minder 
bedraagt" (Eppens I, XXIII noot). Alle drie plaatsen liggen ten noorden 
van de tegenwoordige apokoperingslinie (zie daarover Driem. BI. XIX 
(1919) 1-40); er kan nauwelijks aan getwijfeld worden dat deze drie 
Fivelingoërs zich in hun jongensjaren vrijwel van hetzelfde dialect bediend 
hebben. In hun verdere levensloop treft het ons, dat het ' drietal in 
Groningen school is gegaan bij de beroemde Praedinius en dat zij daarop 
reizen in Duitsland gemaakt hebben, alvorens zich weer in hun geboorte
land te vestigen. Ook zijn ze alle drie na het verraad van Rennenberg in 
1580 naar Emden uitgeweken en hebben daar geruime tijd gewoond. 
Eppens is 1590 in ballingschap gestorven, Rengers en Amsweer zijn er nog 
tot 1594 gebleven. Men zal zich gemakkelijk door steekproeven kunnen 
overtuigen, dat de taal van dit Fivelingoër driemanschap niet alleen 
"Neder"duits gekleurd is, maar dat er ook talrijke Hoogduitse eigenaardig-
heden in vallen aan te wijzen. . 

Vermoedelijk heeft de Duitse invloed zich nog vrijwel in zijn volle kracht 
doen gevoelen tot 1594, het jaar van de aansluiting van Stad en Omme
landen bij de Republiek der Verenigde provinciën. De nauwere betrek
kingen met het westen die hiervan het gevolg geweest moeten zijn, zullen 
natuurlijk na verloop van korte tijd hun weerspiegeling in de schrijf- en 
spreektaal moeten hebben gevonden. Juist tegen het einde van de 16de 
eeuw zien we echter ook (blijkens de zoëven genoemde Nederduitse 
bibliografie) de Nederduitse schrijftaal met steeds rassere schreden de 
ondergang tegemoet gaan. Zo is dus de toestand van de ooste.rse taal aan 
de drempel van de 17de eeuw te vergelijken met die van een huis dat door 
westelijke overstroming enigszins van het oosten wordt geïsoleerd en dat 
bovendien door de westenwind van zijn Nederduitse schrijftaaldak werd 
beroofd. 

Laat mij hier althans enkele (Hoog)duitse eigenaardigheden bij deze 
Fivelingoërs 96 opsommen: 
1. Adjectiefuitgangen op -er vindt men herhaaldelijk in Eppens : een loeser 
tnert8che 183, een jwnger heer 197, als een ontrouwer 257. Bij Rengers noteerde 
ik : een surulerlinger Moecenas 233, ein soberer wiser tuchtigen man 279. 

.. Tot mijn spijt zijn mijn omstreeks 1920 verzmelde gegevens uit D. van 
Amsweer grotendeels verloren gegaan. Ik meen echter in zoverre wel op mijn 
geheugen te mogen vertrouwen, dat ook de Duitse invloed bij hem zeer duidelijk 
is wa.a.r te nemen. Kortheidshalve som ik citaten op uit E I en RI. 
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2. Zeer gebruikelijk is bij Rengers het Duitse lidwoord der (der Graff 230; 
der her 311). Eppens bedient zich daarentegen van die (zelden de); 
Amsweer alleen van de. 
3. Een nom. met -er van het onbep. lidwoord vindt men enkele malen 
bij Eppens: ener offte meer 203, ener besunder 207, ener myt 1ULmen 208 
en zelfs - hyper - Duits! - ener onwilliger 211, ener medelidtmate 227. 
Bij Rengers is deze vorm beperkt tot zelfstandig gebruik : ener 235, ener 
(iemand) 309. 
4. Na stemhebbende consonanten vindt men hd. tinplaats van cl bij 
Eppens: begeerten 185, maenten 238; bij Rengers: lechte 237 , verordente 
299, maenten 285. 
5. Eppens bedient zich geregeld van het praefix ont-, een enkele maal 
van unt-: ontschuldinghe 185, ontsedt 201, onthoven 214, unsedt 241, 
untnomen 246. Wanneer men nu bij Rengers vindt: ent/estet 235, untsatt 
235, entstaen 247, unt/angen 283, entslagen 285, untlopen 286, untlijven 286, 
entblotet 293 enz., dan is wel duidelijk dat ent- hier uit de mnd. schrijftaal 
ontleend is. 
6. Uit de Groningse kanselarijtaal van vóór 1500 herinner ik mij geen 
datief-vorm van het lidwoord met -m. De vormen op -m die we bij Eppens, 
Rengers en Amsweer vinden, moeten dus wel aan Duitse invloed te danken 
zijn. E. gebruikt trouwens in de meeste gevallen de -n-vorm: 
den krijsman moet makende 184, den vaderlant getrow 243; vgl. daarnaast 
de woorden indem 205, 222, 251 en dem1ULe 239, demnach 473. De -m-vorm 
komt vooral voor in contractie met de voorzetsels to en an: tom eersten, 
tam laesten, tom ordel, am besten. R . verbindt zo nu en dan to, an en in 
met datief-m: im leger 233, am gelde 234, thom deel 248. Daarnaast echter 
niet alleen nadem 234, 287, maar ook dem hertog 230, dem 8 dag 231, 
dem 8 Julij 237. Wel is R. spaarzamer met -m dan E. Opmerkelijk is, 
dat men de naam van het vaderlandse Appingadam doorgaans niet met 
m vindt; bij E. b.v. ten Dam 195, 275, bij R.: in den Dam 237, van den 
Dam 249, ten Dam 249. 
7. Al schijnt het suffix -lich in Nederduitsland niet altijd noodzakelijk 
als hd. ontlening te moeten worden beschouwd (Lasch § 337), op ons 
gebied hoort het zeker niet thuis. (Ter Laan: begrodelk, makkelk enz.). 
Ten overvloede wordt dat nog bewezen doordat E. nagenoeg altijd vormen 
als frundtlicken 185, dienstelicken 243, behulpelicken 246 gebruikt: een 
enkele maal vindt men eendrachtelichen 182. R . daarentegen heeft vrij 
consequent -lich, soms is de natuur blijkbaar sterker dan de (Duitse) leer: 
gebruecklick 300 (op dezelfde blz. echter mogelich en troulich). 

Neemt men Groningse oorkonden uit de 15de eeuw ter hand, dan ziet 
men onmiddellijk, dat soortgelijke "Hoog"duitse invloeden hierin nauwe
lijks zijn te bekennen. Interessanter is nog het feit dat de taal van de 
zestiende-eeuwse Drentse " Oordelen" en "Gospraken" veel zuiverder 
Oosters is dan die van het Fivelingoër driemanschap uit dezelfde periode. 
Men is geneigd hieruit te concluderen dat de Duitse schrijftaalinvloed in 
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Drente minder heeft gewerkt dan in Groningen en waarschijnlijk dan nog 
hoofdzakelijk in de stad Groningen en in stedelijk beïnvloede kringen. 

Wat nu de "Groningse" hevet- en helt-vormen betreft, behoeft wel 
nauwelijks te worden betoogd, dat op zijn hoogst één van deze vormen 
werkelijk een levend aequivalent in het dialect gehad kan hebben en dat 
al dadelijk de kans op een dialectische hevet-"uitspraak" vrijwel 
nihil is. Mag men op grond daarvan dus aannemen, dat de helt-vormen, 
die men vindt in de Wilk. v. Fred., Wilk. v. Humst., het Selwerder 
Landregt, de Selwerder Costumen van 1571, het Landrecht des Olden
amptes en de Warfsconst. daarop berusten, dat op het platteland, in 
tegenstelling met tegenwoordig, uitsluitend de helt-vorm in gebruik is 
geweest? 

Ziedaar een belangrijke principiële vraag, die ik persoonlijk geneigd 
ben negatief te beantwoorden, al moet ik daarbij toegeven dat het absolute 
bewijs voor mijn opvatting moeilijk te leveren valt. Ik vraag me namelijk 
af, hoe men zich zou moeten voorstellen, dat een "Gronings" helt zich 
dan "fonetisch" tot het ontwikkeld heeft. Voorbeelden van klankwettig 
wegvallen van f vóór enkele t zou ik niet weten te noemen. Men zou dus 
wel moeten veronderstellen dat het "nieuwere"(?) het van elders is ge
importeerd. Neemt men echter aan dat het van Nederduitse herkomst is, 
dan moeten de het-vormen dus tussen Nieuwe Schans en Dollart ons 
gebied binnen zijn gestroomd (d.w.z. via een Duits gebied dat blijkens 
Foerste's onderzoekingen - zie boven blz. 44 - juist omgekeerd onder 
sterke Nederlandse invloed stond). 

Terwijl het-import vanuit of via Drente natuurlijk volkomen uitgesloten 
is, kan als tweede export-gebied slechts het Westerlauwerse Friesland in 
aanmerking komen. Maar is het dan niet veel waarschijnlijker, dat men 
hier met een oud Fries relict te doen heeft? Ik kan me hier beroepen op 
het door mij als Fries beschouwde slept-gebied, dat in zijn vorm zelfs 
een zéér grote gelijkenis met het het-gebied vertoont (zie Taallandschap 
no. provo 51). Of men het slaan van deze rechtstreekse brug naar het 
Fries principieel geoorloofd acht, hangt ten nauwste samen met de 
opvattingen die men koestert omtrent de aard van vitaliteit van het 
Fries en het zogenaamde Saksisch. De meningen daaromtrent lopen nog 
steeds aanzienlijk uiteen en staan niet zelden diametraal tegenover elkaar, 
wat m.i. een aanwijzing is dat we ons hier op een terrein bevinden dat 
nog altijd onvoldoende ontgonnen is. 

Men bewijst onze wetenschap dunkt me de beste dienst door zoveel 
mogelijk nieuw materiaal zorgvuldig bijeen te garen en te publiceren. 
Het recht van eigen persoonlijke interpretatie behoeft daarbij niet te 
worden aangetast en kan integendeel slechts ten goede komen aan de 
verruiming van inzicht. Om deze reden zou ik ten slotte ook nog eens 
de aandacht willen vestigen op het (reeds blz. 23 geconstateerde) feit, dat 
de het-vormen volgens het A'damse materiaal, in Friesland ongeveer een 
even groot verbreidingsgebied hebben als de hat-vormen. Ondertussen 
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heeft collo Fokkema 97 zich ook met deze kwestie bezig gehouden en komt 
tot de conclusie, dat we op sommige kaarten "sjogge dat hy het it measte 
foarkomt . . . . It hiele hat-gebiet is oan alle kanten omsletten fan het. 
Sawol oan de Grinzer kant as yn de Stellingwerven praet men fan het". 

In het Oud(west)fries komt het blijkens Fokkema weliswaar betrekkelijk 
zelden voor , maar anderzijds constateert hij: "it eastfrysk, sa as dat yne 
midsieuwen eastlik fan de Lauwers skreaun waerd, hat yn de oerlewering 
fan de Wetten allinne e-foarmen". Behalve op de talrijke het- en heth
vormen in J. Hoekstra's Eerste en tweede Hunsinger Codex, blz. 189 
vestig ik nog de aandacht op de in het Fries opgestelde oorkonden uit het 
Oorkb. van Groningen en Drente: nr 748, aO 1385 (betrekking hebbende 
op Fivelgo-Westerambt) en nr. 948, aO 1397 (een origineel dat te Usquert 
is opgesteld); beide hebben heth. Kan men nu aannemen, dat de Fries
sprekende Ommelanders bij hun aanpassing aan de Oosterse taal tegen 
het eind van de middeleeuwen hun volkstalig het hebben verwisseld voor 
het schrijftalige mnd. heft om daarna (wanneer?) weer terug te vallen op 
het oude het? Dat zou dan een soortgelijk onwaarschijnlijk proces zijn als 
het op-en-neer-schroeven kort-lang-kort, dat op blz. 36 d.oor mij is 
besproken. 

Houdt men dan bovendien wel voldoende rekening met de taalpsycho
logische factor zoals die heden tot uiting komt? Friezen en Groningers 
(voorzover ze hun moedertaal niet volledig door een zuiver Hollands 
hebben vervangen) plegen in hun provinciaal-gekleurd Nederlands de 
het-vormen veelal te handhaven (h~j het niks meer enz.). Men mag m.i. 
aannemen, dat het tegen het einde van de middeleeuwen niet anders is 
geweest, ook al zal men dat voor die dagen (trouwens evenmin als voor 
onze tijd) moeilijk met overgeleverd schriftelijk materiaal kunnen bewijzen. 
Eén 16de-eeuwse het-aanwijzing heb ik althans kunnen opsporen bij 
Eppens I 157 98 • We hebben hier evenals boven blz. 16 voor Venlo een 
geval dat de zeldzaamheid van de schriftelijke ontsporing allerminst een 
aanwijzing vormt voor zeldzaam mondeling gebruik. Zolang het tegendeel 
niet uitdrukkelijk kan worden aangetoond meen ik dus te mogen aan
nemen, dat voor het 16de-eeuwse plattelandse Gronings (met uitzondering 
van het Westerwolds) evenals voor het Gronings van het begin der 
19de eeuw (over ouder "Gronings" dialect kunnen we nu eenmaal niet 
beschikken) de gesproken het-vorm normaal was. 

Wanneer ik nu enerzijds meen te mogen aannemen, dat het Oostfriese 
het ook in dit betoog past 99, mag ik toch niet onvermeld laten, dat de 

87 In "It Beaken", Jg. XVIII (1956) 91-99. 
as Veiligheidshalve geef ik hier de zin volledig weer: "Welckes wort Gouse 

[geuzen] doorna, int openbaer onder hoft' und volcke tom hoen upgenomen und 
verbreydet, het verorsaket, dat sick die adel nnd doorna hoer anhangen ock 
Goesen nomeden". 

11 Zie de talrijke heth- en het-gevallen opgesomd door Buma in Die Brokmer 
Rechtshandschriften 195. 
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het-vorm verderop nog verspreid is over het hele Noordduitse kustgebied 
met inbegrip van Sleeswijk-Holstein en over een verdere streek die}? 
landwaarts in (oostelijk van het hef-gebied (zie het kaartje op blz. 43). 
Lasch oppert § 439 de mogelijkheid dat dit Nederduitse het(t) "wohl 
nach hest geschaffen" is en constateert dat voor "elbostfälisch anfänglich 
heft" gold. M.a.w. de mnd. het-vorm moet volgens Lasch voor een groot 
deel van het gebied een nieuwe analogie-vorm naar de tweede persoon zijn. 

Men zal de mogelijkheid hiervan voor (een deel van) het Nederduitse 
gebied bezwaarlijk kunnen loochenen, maar voor Friesland (benevens 
Groningen en wsch. toch ook wel voor Oostfriesland) is dit minder waar
schijnlijk. Immers we zagen zoëven, dat het Westfriese heth reeds 14de
eeuws is , de Brokmerbrief stamt blijkens Buma zelfs " aus dem Ende des 
13. Jahrhunderts". Men behoeft zich trouwens niet te verbazen over het 
feit dat de inlautende labiaal toen al verdwenen was, want precies hetzelfde 
hebben we boven (blz. 16) ook voor Limburg waargenomen. Het hoeft 
in ons geval volstrekt niet zo te zijn, dat de gelijke het-resultaten (b.v. voor 
Friesland en Oostfalen) ook op een volkomen gelijke voorgeschiedenis wijzen. 

Beschouwde ik op blz. 47 het Duitse heU-territorium als een gebied, 
dat kennelijk op verschillende plaatsen van zijn periferie aan afknabbe
ling (door het-vormen) is blootgesteld, daartegenover kan men het Neder
landse hef-gebied (evenals de kern van het Duitse heU-territorium) bij 
wijze van spreken nog altijd wel als een oude, homogene "hoog"vlakte 
opvatten waarvan het niveau alleen in de Veenkoloniën door het Groningse 
het-peil is vervangen, terwijl zich uitsluitend in de met kleine vette 
cirkeltjes voorziene zoompjes het-vormen naast de (oudere) het-vormen 
hebben afgezet. 

Op de kaarten uit Taallandsch. no. provo kan men constateren, dat men 
(vanuit Groningen zuidwaarts gaande) het hoogste niveau van de echte 
Drentse "hoog"vlakte trapsgewijs kan benaderen. Zo overschrijdt men 
achtereenvolgens de zOl/zul-grens, de zoolt/zolt-grens, de belangrijke 
l66/laa(lèè)-grens. Hieraan kan nog toegevoegd worden de diftongerings
grens, b.v. die van kouk(lcowk) tegenover koek (doorgaans met lange oe). 
Verder dient hier verwezen te worden naar Hol's zorgvuldig gelocaliseerde 
grens tussen de participia mèt en die zonder umlaut (zie haar diss.) 
benevens naar haar gedetailleerde omlijning van het gebied met praesensmv. 
op -t (zie Taal en Tongval VII, vgl. trouwens reeds Heeroma's overzichts
kaartjes in Ts LVIII en Taal en Tongval V en Frings, Grundlegung einer 
Geschichte der deutschen Sprache 95). De slèptjslap-grens heb ik hier niet 
bij kunnen opsommen, omdat we ons in de stad Groningen, taalkundig 
gesproken, reeds op "Drents" gebied bevinden (men denke aan het 
bekende "Groningen: een stert van Drentland"). Alleen wordt in Groningen 
slapt mèt t uitgesproken, in Drente hoort men slap zonder t. 

We kunnen trouwens wel de verwachting uitspreken, dat onze taal
geografie, zodra ze de zestig is gepasseerd, nog wel wat meer " trapjes" 
zal hebben blootgelegd waardoor het taalgeografisch pad van Groningen 
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naar de zuidelijke echt-Drentse "hoogvlakte" nog een enigszins geleidelijker 
cachet zal krijgen. 

Nu ik eenmaal in deze zinnebeeldige voorstelling van zaken vervallen 
ben, kom ik onwillekeurig tot een associatie met de hoogtekaart van 
Nederland, waarop de noordgrens van de werkelijke Drentse "hoogvlakte" 
(afgezien van die gebieden waar het Drentse "hoog"veen is afgegraven) 
zekere overeenkomst vertoont met de noordgrens van het hef-gebied. 

De hoofdbedoeling van deze beeldspraak is geweest om nog eens duidelijk 
te doen uitkomen, dat de Drents-Westerwoldse hef-hoogvlakte (die 
onmiddellijk aansluit bij de omvangrijke DuitseheD-hoogvlakte) een 
geweldige sta-in-de-weg is voor de veronderstelling, dat de Groningse 
het-vormen vanuit het oosten zouden zijn binnengestroomd. Het gat 
tussen Nieuwe Schans en Dollart is daarvoor te klein en te afgelegen. 

Ik hoop boven voldoende te hebben laten uitkomen, dat ik de Duitse 
invloed (speciaal in Groningen, maar niet zo zeer in Drente) geenszins 
onderschat. Ik meen voor de 16de eeuw juist de buitengewoon sterke 
Duitse (zelfs Hoogduitse) inwerking te hebben aangetoond. Maar als die 
invloed zich ook tot de (mondelinge) conjugatie van 'hebben' zou hebben 
uitgestrekt dan moest dunkt me de heft-vorm (die in het oude Nederduits
land immers ook over een veel groter uitgestrektheid heeft geheerst) 
ingang hebben gevonden. 

Men kan m.i. aannemen, dat heft op het Groningse platteland (met uitz. 
van Westerwolde) in de volkstaal nimmer heeft "geleefd" en dat de vele 
heft-vormen uit de oorkonden dus uitsluitend als (Nederduitse) "boeken
taal" moeten worden beschouwd. We staan hier m.L voor een soortgelijk 
geval als bij het Nederlandse schrijftaalwoord heeft, dat zoals we boven 
blz. 19 zagen reeds eeuwen in algemeen schriftelijk gebruik is geweest 
zonder dat het in de dialecten o.a. van Zeeland, Brabant, Limburg en 
Vlaams-België ooit is opgenomen. 

Tot besluit vestig ik nog de aandacht op de overeenkomst die er bestaat 
tussen de vorm van ons noordoostelijke gebied met meervouds-t en die 
van ons hef-gebied. Men heeft de indruk, dat we ten aanzien van deze 
meervoudskwestie eveneens met een relictgebied te doen hebben. Dat dit 
gebied met meervouds-t in ons oosten aan inkrimping onderhevig is 
geweest, geeft juffr. Hol in Taal en Tongval VII voorzichtig te kennen. 
Haar aarzeling op blz. 96 of -t b.v. in Kampen geleefd heeft, zou ik wellicht 
kunnen opheffen door een verwijzing naar een zin van de (Kamper) 
schrijver B in de Kamper Schepenacten nr. 418 : "wanner dat zie beyde 
stervet" en van de (althans lang in Kampen gewoond hebbende) schrijver 
C in nr. 741: "ende stervet die kindere sonder buert" 100. 

Dat er tussen het gebied met meervouds-t en dat met (fonetisch ge
conditioneerde t-Ioosheid-in-het enkelvoud verband bestaat, is op zichzelf 

100 Volledigheidshalve maak ik nog attent op vijf ot-meervouden van schrijver E in 
de nrs. 786, 792, 829, 839, 872. Maar omtrent E werd reeds op blz. 52 meegedeeld, 
dat hij waarschijnlijk geen Kampenaar van geboorte was, zie trouwens noot 91. 
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al niet onwaarschijnlijk omdat in die gebieden, waar de -t het kenmerk 
van het mv. is, allicht het t-verlies (bij de juist zo gebruikelijke ver
bindingen met I, eh, s , k(nk) , p(mp) in de hand gewerkt wordt , terwijl 
omgekeerd in de gebieden waar -t in het enkelvoud geregeld gehandhaafd 
blijft, de vitaliteit van het -t-meervoud en zijn kansen op een overwinning 
vanzelfsprekend moeten worden aangetast. Ik zou hier op de zeven 
slapt-vormen (mèt t) in het overigens homogene slap-gebied willen wijzen 
(kaart 3 in Taallandsch. no. prov.), die àlle buiten het gebied met meervoud 
op t liggen. 

Men zou hieruit wellicht ook de conclusie kunnen trekken, dat nog 
enkele Oostnederlandse randgebieden, waar op het ogenblik t-Ioosheid 
in de derde pers. sing. heerst (ik denk aan de hele Westoverijselse kustrand 
en het Veluwse gebied ten noordoosten van de Hierdense beek) oor
spronkelijk hebben behoord tot het omvangrijke oostelijke gebied met 
meervouds-t. Het is van belang nog even op deze mogelijkheid te wijzen 
om te doen uitkomen, dat in verbreidingskwesties als de onderhavige niet 
uitsluitend externe factoren in het spel geweest behoeven te zijn, maar 
d~t er wel degelijk ook 'met interne factoren gerekend moet worden, die 
de uitbreiding van de hier besproken taalverschijnselen bevorderd of 
tegengewerkt kunnen hebben. 

Uit de 'heeft' -kaart blijkt duidelijk de allesbeheersende rol van de 
vitaliteit der taalverschijnselen. Een waarlijk overtuigende taalgeografische 
interpretatie is niet wel denkbaar zonder dat men er achter komt of de 
onderzochte verschijnselen (om interne ofexterne redenen) aan de winnende 
hand zijn, en dus als progressief moeten worden beschouwd, dan wel of 
ze in het defensief zijn. Voor het stellen van deze diagnose is een mondeling 
contact met de bewoners gewenst, daar men hier veelal te doen heeft met 
een reeks imponderabilia, waarvan de mechanisch-systematische verwer
king (laat staan de cartografische weergave) m.i. practisch onuitvoerbaar is. 
Bovendien is een onderzoek der oude gewestelijke bronnen noodzakelijk. 

Taalkundig beschouwd is de zuiver autochthone plattelander doorgaans 
een echo van zijn ouders en die hebben weer gefungeerd als echo's van de 
voorouders met dien verstande dat de echo's van de bewoners der naburige 
dorpen of steden veranderingen kunnen hebben veroorzaakt. De reik
wijdte van deze echo's kan bij sommige intieme verschijnselen tot een 
gehucht of zelfs tot één gezin beperkt zijn, maar soms kan men ook eenheid 
van echo voor een heel gewest constateren. Niet zelden kan, zoals in het 
hel-geval, de actie-radius zelfs nog aanzienlijk verder reiken. 

Wanneer de taalanalyst nu tracht na te gaan, hoe de taal zich verbreidt 
en als hij zich daarbij op de geschiedenis en verspreiding der het-, heit- , 
hef- en heeft-vormen beroept, dan is dat een noodzakelijke concretisering 
op bepaalde (schijnbaar onbelangrijke) stigmata, die in werkelijkheid als 
reflexen van de historische lotgevallen der verschillende gewesten moeten 
worden beschouwd. 
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Aalten MlO . ... . . .... . . .. .. .. 35 Ekamp C 131110 9 
Achtkarspelen ... . ....... ..... 23 Elspeet F 126 18 
Ahaus G 294 .... . . . .. . . .... 34, 38 Emmen G 58 . 44 
Akersloot E 64 ....... ~ ... . . .. 12 Enschede G 234 . . 27, 38 
Alblasserwaard ... .. ... . . ...... 18 Epe F 112 25 
Amsterdam E 109 .. . . . . . . 11, 14 Etten M 39 . 39 
Anlo C 183 . .... ..... .. . . ... . 28 Friezenveen G 171 . 10, 26, 39 
Annen C 182 .. . .. .. .... . . ... .. 28 Gaanderen M 2 30 
Apel (Ter) G 37 .. . ..... . . . . .. 29 Gaasterland 23 
Apeldoorn F 151 ... . . ......... 41 Gardercn F 145 . 18 
Appelsga F 25 .......... . ... .. 24 Geffen L 146 15 
AssenG4 .. . . .. . . .. ... . , . . . .. 25 Gendringen M 43 . 30, 39 
Baarderadeel .. ... ...... . .. ... 23 Gieten C 185 28 
Bathmen F 138 . . . . .... ' . .. ... 38 Gooi . 21 
Beilen G 28 . . ................. 27 Grave L 110 16 
Beltrum G 279 . ... ..... . . . .. . 25 's-Gravenhage D 5 . 14 
Berghuizen G 208 38 Groningen C 108 9 
Berkhout E 56 12 Grouw B 94 9 
Billerbeck 34 Haarlem E 97 . 12, 20 
Blankenham F 57 . 31 Haarlemmerliede E 101 12 
Blesdijke F 59c 31 Halfweg E 102 12 
Blokzijl F 65 . 25, 31 Haltem 35 
Bocholt 33-35 Handorf (Kr. Münster) 42 
Bochoute I 135 48 Harderwijk F 108 . 18, 44 
Bokhoven K 148110 . 15 Haskerland . 23 
Borger GIl 9 Hattem F 103 41 
Borken 34 Hazerswoude E 174 22 
Bourtange C 199 28 Heerde F 113 . 41 
Breda K 160 15 Heienboeicop K 35 10 
Brummen F 178 27 Heiligerlee C 158 9 
Coesfeld 34 Heino F 107 .25, 39 
Coevorden G 95 . 41 Hem E 61110. 10 
Dalfsen F 98 10 Hengelo G 204 . 27 
Dasfeld 34 HellevoetsliIis I 21 15 
Delbrück . 43 Heukelom K 75 . 10 
DelBand 14 Hierden F 109 18 
Delft E 198 . 15 Hogeveen G 74 . 27, 41 
Denekamp G 182 38 Holk F 142b 24 
Deventer F 133 . 38, 39, 49, 52 Hoorn E 58 20 
Diever F 51 10 Hüthum. .33, 34 
Dinxperlo M 46 . 35 Hummelo F 209. 29 
Doetinchem L 37 . 29, 47 Ide C 149b . 27 
Doornenburg L 76 16 Joure F 7 9 
Dordrecht K 94 . 13 ;rutphaas E 223 . 21 
Dorsten 35 Kampen F 90 .42, 51 
Drouwen G 10 28 Kantens C 33 . 9 
Duin }<' 65110 . 25 Katwijk E 133 12 
Ede F 193 24 Klundert K 154 . 15 
Eibergen G 255 27 Koekllonge F 76 41 
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Kollumerland. 23 Spakenburg F 121 . 10 
Kootwijk F 148 . 18 Spanbroek E 27 . 12 
Kuinre F 52 31 Spankeren F 199 29 
Lathen. 25 Stadtlohn .34, 35 
Leiden E 167 . 12 Staphorst F 87 26 
Lemsterland 23 Staverden F 126a 18 
Limmen E 63. 12 Steenderen F 205 . 29, 40 
Lochem G 246 10 Steggerda F 46 . 31 
Maastricht Q 95 16 Stellingwerf . ~3, 31 
Marken E 92 . 21 Stoppeldijk I 140a 13 
Marle F 106a . 10 Telgt F 123. 18 
Meerveld F 146 . 18 Terborg M 5 30 
Meppen 25 Tessel. 20 
Middelburg I 81 19 Tilligte G 177b 26 
Monnikendam E 91 11 Tina.a.rlo C 177 a . 28 
Montfoort E 217 22 Twente 38 
Münster. 40 Uddel F 127 18 
Muggenbeet F 64 25 Uithuizermeeden C 35 23 
Neede G 251 26 Utrecht E 192 .14, 22 
Nijkerk F 142. 24 Utrecht (prov.) . 21 
Nijland B 111. 9, 24 Veldwijk F 123a 18 
Nieuw·Schonebeek G 102 25 Velzen E 80a . 12 
Norg C 176 . 27 Venlo L 271 16 
Oldenzaal G 207 38 Vinkega F 46a 31 
Oostburg I 123 . 13 Vlaardingen K 42a 14 
Oosterblokker E 35a . 20 Vla.chtwedde C 193 9, 28 
OostpruÏsen 43 Vlijmen K 147 15 
Ootmarsum G 177 . 38 Volendam E 91b 21 
Oudehaske F 13c 9 Voorschoten E 168 . 12, 22 
Oudemirdum F 36 9 Vries C 177 . 28 
Paterswolde C 148 9 Vreden . .34, 35 
Peize C 147 27 Wageningen L 10 10 
Peperga F 45 . 31 Werth . 34 
Pijnacker E 199 . 22 Westerwolde 28 
Plankorth 26 West-Friesland 10 
Putten F 124 . 18 Westzaan E 83 12 
Raalte F 120 . 39 Wetering F 58 25 
Rekken G 259 26 Wieringen 20 
Rhede . 34 De Wijk F 75 . 41 
Roderwolde C 103a 9 Wildervank C 186 . 9 
Roermond. 16 Winsum C 69 . 9 
Rolde G 7 27 Winterswijk M 13 . . 35, 38 
Rotterdam K 5 . . 13, 14 Wymbritseradeel 23 
Ruinerwold F 73 41 Zalk F 95 .41, 42 
Sas van Gent I 162 13 Zandvoort E 93 . 12 
SchagenE 9 21 Zelhem G 278 55 
Scherpenzeel F 53 . 31 Zieuwent G 279a 10 
Schiedam K 3 14 Zoetermeer E 200 . 22 
Schildwolde C 119. 9 Zuidhoek 23 
Schipborg C 182a 28 Zuidwolde C 73 . 9 
Schoterland 23 Zutfen F 179 .38, 53 
Silvolde M 40 . 30 Zwaag E 57 21 
Sint Truiden P 176 16 Zwolle F 96 .38, 54 
Sneek B 112 23 
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