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toch heb ik de indruk dat, als het erop aankomt, velen nogal eens de neiging heb-
ben ze toch maar liever te vergeren. Ik heb daar in \(ille myns $g7g;3r-32) het vol-
gende over gezegd:

"Met een beetje goede wil kan men het wel hebben over Middelvlaams, Middelhol-
lands, Middelbrabants, Middellimburgs enz., en voor elk van die samenstellende

onderdelen ligt het eindpunt o.i. anders. Is het naar onze mening voor het Mid-
del(west)Maams zeker te verdedigen daar de hele zestiende eeuw nog toe te reke-

nen, de toestand voor het Hollands of het Brabants is wellicht totaal anders. Er zal

dus steeds van geval tot geval moeten worden beslist.
Samenvattend: in het algemeen moet men de r6e eeuw als een overgangsstadium

beschouwen en er rekening mee houden, dat er regionale verschillen zijn die het, sa-

men mer het gebrek aan bruikbare lingui'stische criteria, onmogelijk maken een

min of meer precieze datum vast te stellen, die het einde van'hdt' Middelneder-
lands aan zou duiden."

Die situatie is inmiddels natuurlijk niet gewijzigd. Omwille van de afstemming
met de overige hoofdstukken beperk ik mij hier tot de periode IJto tot Iito. Dit
heeft het praktische voordeel dat de implicaties van de Opstand en het ontstaan
van de Republiek voor de Nederlandse standaardtaal in hun geheel in ddn hoofd-
stuk, namelijk het volgende, kunnen worden behandeld.

4. r. 2. Geografische afbakening

De problemen in verband met de geografische afbakening liggen anders. \(/ie over
NeJerlands (uit welke periode dan ook) schrijft, denkt natuurlijk impliciet of ex-

pliciet aan een bepaald taalgebied, waarvoor de neergeschreven observaties geldig
,ijrr. o-d", de geografische begrenzing van dat taalgebied in de loop der eeuwen

*ilriging..r heeft ondergaan, doen we er goed aanzo precies mogelijk (dus expli-
ciet) ie omschrijven hoe het er in de Laatmiddelnederlandse periode uit zag en dan
komt men er niet onder uit even sril te staan bij de vraag wat Nederlands is.

4.r.2.1, !?.AT IS NEDERLANDS?

In \Tillemyns Q979: rz-r4) heb ik geprobeerd een keuze te maken uit verschillen-
de, op werk van Jan Goossens' steunende, mogelijke definities. De enige hanteer-
bare definitie is de derde van de daar genoemde, waarin een Nederlandse

t. Zoalsop pagina v van het betreffende boek wordt gezegd, is het deel van de Inleidingwaaruit

hier geciteerd wordt, grotendeels van de hand van Jan Goossens'
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\Tanneer men de 'omvang' van het huidige Nederlandse taalgebied met die in
de Laatmiddelnederlandse periode vergelijkt, dan ziet men dat er 'winst' en 'ver-
lies'is:

Frans-Vlaanderen: het deel buiten 'de \Testhoek' verfranst.
Het Saksische gebied vernederlandst.
Het Rij n-Maasgebied verduitst.

Ik ga daar nu iets dieper op in.

In de periode die ons interesseert is een flink stuk van ons taalgebied in het zuid-
westen verloren gegaan. Het betreft hier niet 'de \Testhoek (\Tillemyns I99t),
maar andere in Frankrijk gelegen stukken, onder meer Pas-de-Calais (bijvoorbeeld
St.Omer) die langzaam verfransten. Onder graaf Boudewijn II (828-qr8) strekte
het graafschap Vlaanderen zich uit van de Zeeuwse eilanden tot aan de Canche.
Onder Boudewijn V (ro35-ro65) werd fujks-Vlaanderen met Kroon-Vlaanderen
verenigd en werd Rijsel (Lille) de hoofdstad van het graafschap, dat onder Boude-
wijn W zijn grootste territoriale uitbreiding kende en zich uitstrekte van de Maas
tot aan de Canche. Daarna zou het gebied alleen nog maar inkrimpen.

Het eerste territoriumverlies gebeurt al in uSo. Nadat de alliantie tussen de
Vlamingen en de Engelsen in or4 de slag bij Boevingen (Bouvinnes) tegen de
Fransen verliest, begint er een vijf eeuwen durende annexatie van Maams grondge-
bied door Frankrijk en wordt Maanderen, voordien een vrij zelfstandige politieke
entiteit, nu een echt leen van de Franse Woon (rzz6, Verdrag van Melun). In t3zo
moet Robrecht van Bethune (de in Consciences De Leeuw uaru Vlaanderenzo ro'
mantisch het heldendom ingezongen graaf van Vlaanderen) de Zuidvlaamse ste-
den Rijsel (Lille), Dowaai (Douai) en Bethune aan Frankrijk afstaan (Verdrag van
Parijs). \Teliswaar kwamen ze een halve eeuw later weer terug en zouden tot in de
rze eeuw met de Nederlanden verbonden blijven, maar de grondslag voor de ver-
fransing van een deel van dat gebied was toen al gelegd.

Vooral na de nederlaag en dood van Karel de Stoute in 477 werd zuidelijk
Maanderen (een deel van) de inzet van de bittere en langdurige strijd tussen de
Bourgondidrs en hun Habsburgse opvolgers enerzijds en de koning van Frankrijk
anderzijds. In r5z9 moet de Franse koning Frans I zijn leenheerschap over Vlaan-
deren en Artezil opgeven en beide gebieden worden in de Bourgondische Kreits
opgenomen. Na de troonsafstand van Karel V komen ze, met de rest van de Ne-
derlanden, in het Spaanse rijk van Filips II terecht.

Het Frans-Vlaamse gebied, de bakermat van de religieuze opstand tegen Span-
je, werd van r57z tot 1583 een van de door de Opstand het ergst geteisterde en ver-
woeste gebieden en dat bleef ook zo na de feitelijke scheiding van de Nederlanden,
omdat de strijd tussen Spanje en Frankrijk met regelmatige tussenpozen weer op-
laaide. Na de bedindiging van de regering van Albrecht en Isabella werd in 1635
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volk. "Verder wijzen verscheidene archiefstukken uit de r4de eeuw op een aantal
Maamse straatnamen te St.-Omaars. In dezelfde eeuw waren in deze stad de plak-
katen in het Frans en in het Vlaams ('in idiomatibus gallico et flamingo')", schrijft
Ple $957: l), die er ook op wijst dat de stadskeure van rtog vermeldt dat burge-
meester en schepenen "de gewoonte hebben hun uitspraken in straliaken in het
Vlaams te doen opstellen". Van het plaatsje Sperleke (Eperlecques) weten we dat er
nog in ry48 in het Nederlands werd gepreekt en de pastoor zijn registers in het Ne-
derlands voerde (Gysseling t966).Tochkan men zeggen dat, op enkele uitzonde-
ringen na, het gebied ten westen van de Aa na de r7e eeuw zo goed als volledig
verfranst is en dat in een deel van dat gebied de taalshift gebeurde in de hier behan-
delde periode. Het verhaal van de verfransing van het eigenlijke Frans-Maande-
ren, de zogenaamde \Testhoek, valt buiten het temporele kader van dit hoofdstuk
(zie \Tillemyns r99y).

Het'Saksische' gebied of het probleem van de westgrens van het Middelneder-
duits
De noordoostelijke provincies van het huidige Nederland behoorden in de Oud-
nederlandse en het begin van de Middelnederlandse periode niet tot het Neder-
landse taalgebied. Een deel ervan was Fries, een ander Nederduits. taditioneel
wordt ervan uitgegaan dat in de loop van db periode die in onderhavig hoofdstuk
behandeld wordt, een deel van het noordoosten, althans wat de schrijftaal betreft,
zodanig verhollandste', dat het als onderdeel van het Laatmiddelnederlandse taal-
gebied mag worden beschouwd.

Over de beginperiode bestaat zo veel onzekerheid, dat Heeroma (1963) van me-
ning was dat een taalgeschiedenis van noordoostelijk Nederland eigenlijk niet kan
worden geschreven. Dat heeft veel daarmee te maken dat precies in dat gebied lang
in het Latijn geschreven werd (Niebaumry94) en dat er iiberhaupt weinig schrift-
stukken zijn overgeleverd. Uit de periode vanrz4, tot14o6 zyn er voor Groningen
minder dan zoo oorkonden overgeleverd, zegt Niebaum (1994: zo) die verder
vermeldt "rond ry7o wordt dan in Groningen ook de volkstaal voor het eerst op
schrift gesteld". In wat we hier de Laatmiddelnederlandse tijd noemen bestond er,
zegthi),

"een Nederlands-Nederduits continuiim waarbinnen het huidige Oost-Nederlands
samen met het \Testnederduits bezien dient te worden... De schrijftaal van Gronin-
gen (inclusief Oostfriesland) is een noordwestelijke variant van het Middelneder-
duits, die gekenmerkt wordt door Nederlandse en \Testfaalse invloeden, hetgeen
vooral tot uiting komt in de vele dubbelvormen' (Niebaum ry94 zo7).

Een fonologische beschrijving van de taal van enkele Groningse teksten uit de r6e
en het begin van de r7e eeuw vindt men in Niebaum (rygr).

Als grens van het Oudnederlands tegenover het Oudnederduits geldt traditio-
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van tien isoglossen overgenomen, waarvan men zou kunnen aannemen dat ze aan

de bovengenoemde voorwaarden voldoen.r In een zorgvuldige studie van die iso-
glossen toont Goossens aan dat het hier telkens gaat om lijnen dieopdringende
westelijke expansie aanduiden. -We hebben hier, met andere woorden, niet met
oude taalgrerrr.r, t. maken, maar integendeel met de reflexies van (relatief) jonge

Hollandse vernieuwingen, die in een deel van het Oostnederlandse gebied werden
overgenomen:

'Alles in allem erweckt das ostniederlandische Gebiet den Eindruck einer Auf-
bruchlandschaft, die vom'Westen her mit Neuerungen iiberschichtet wird. Ein ge-

schlossener sdchsischer Komplex ist nicht mehr zu erkennen. \7as sich in ostlicher

Reliktstellung befindet, hat mehrheitlich friiher auch im'Westen existiert; es hdngt

zwar mit dem Niederdeutschen zusammen, es ist aber historisch nicht nieder-

deutsch, sondern gehorte einem grdfSeren westgermanischen Bereich an... In die-

sem ganzen Komplex ist das Gebiet Twente-Achterhoek eine ausgeprdgre

Reliktlandschaft."

Een ander belangrijk criterium, zegt Goossens, is de zogenaamde Sekunddrum-
laut. Niet alleen heeft die in het oosten gewerkt en in het zuidwesten niet, maar
vooral ook heeft westelijke expansie ervoor gezorgd dat de morfologische functie
van deze umlaut* in het oosten van het Nederlandse taalgebied grotendeels verlo-
ren is gegaan. Die Sekundd.rumlaut kon slechts bli.iven bestaan waar morfologi-
sch. ali.ina.rties geen rol spelen, bijvoorbeeld in gruun, dat geen umlautloze vorm
naast zich heeft.

De conclusie kan dus zrjn datvan een oude tegenstelling tussen Nederduits en

Nederlands in de noordoostelijke dialecten nauwelijke enige sporen te vinden
zijn. Deverschillen die we aanrreffen berusten op het onderscheid tussen westelij-
ke vernieuwingen en relicten van verschijnselen die allang autochtoon zijn.

In vooral Gioningen en Noord-Drenthe is de umlautsalternantie in vele geval-

len verdwenen. De verklaring daarvoor heeft te maken met de ontfriezing en de

manier waafop die in zijn werk is Segaan. Het Fries werd in dit gebied vervangen

3. Het betreft: r. de vermoede grens russen saksen en Franken; z. de [mys]/[mus]-isoglosse; 3.

de oud-goud I old-gol/-isoglosse; 4. de isoglosse van de sjwa-apocope in bijvoorbeeld oge, deu'

re, 5. de isoglosse van de apocope van de nasaal in bijvoorbeeld ogeg, deureg;6. de isoglosse

van het pronom en ltiz>< oostehlk we[7. de isoglosse van de enclitische vorm van de subject-

vofm van het pronomen 3e pers. enk.: westelijk la, nootdoostelijk a; 8' de isoglosse van het

pronomen je I ge noordoostelijk ie; g. de isoglosse van de vocalen in dief, groen, hoed: nootd'

oostelijk deef; gri;n, hoot(Hoogdtits Dieb, griin, Hutstaatophetzelfcle standpunt als het Ne-

derlands); ro. de terugtochtgrens van herptonomen du'

4. In bijvoorbeeld de meervoudsvorming, de vervoeging, de trappen van vergelijking, de dimi-

nuering en de woordvorming.
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De spreektaal uit de laatmiddeleeuwse en vroegste niluw-e f]{ in het gebied ten

oo.,..t rrr, de IJssellijn kan, zegrNiebaum ('gg+) ' tot het Middelnederduitse taal-

gebied worden gerekend.

Het zuidoosten
Her ontsraan van een alsmaar duidelijker wordende taalgrens tussen Nederlands

en Duits wordt door een aantal factoren beinvloed. De kaart van Goossens (1984:

zgz) laatzien hoe men in het overgangsgebied tussen de Nederlanden en Duits-
lJnd rekening moer houden met de invloed van vijf systemen, c-q. subsystemen:

Fries, Nederlksisch, Noordnederfrankisch, Zuidnederfrankisch en Hoogduits

(Ripuarisch).
De aanzerten tot de mogelijkheid van taalgrenstrekking in dat gebied ontstaan

eerst, wanneer in de continlntale Germania de volkstalen meer en meer het Latijn

als schrijftaal gaan vervangen. Daarbij kan men twee centra en expansiepolen on-

derscheiden: het Bovenrij"nse zuiden en het Maamse noordwesten. Hoewel de in

beide centra ontstane schrijftalen duidelijk van elkaar onderscheiden zijn, moet

men er toch rekening mee houden dat in de (geografisch toch nog vrij gedifferen-

tieerde) Middelnedeilandse schri.iftaal nog glijdende overgangen naar het Neder-

duits i.,"., Utrecht-Brab"rr. ,o, Oort*.ttf"l.n) vast te stellen zijn, terwijl

""J.*i;a, de Middelripuarische schrijftaal, ondanks de zuideli.ike, Hoogduitse

b".ir, .rog op heel wat p,r.r,.., met het Nederlandse noordwesten verbonden blijft'
O. ,.f,.ijftAen, die als een dunne overdakking over de dialecten heen schuiven,

gaan nu meer en meer als aantrekkingspolen werken en leiden op den duur tot de

vorming van twee verschillend. 'planet.n" o.td., meer omdat veranderingen in- de

dialecten nu niet meer alleen door onderlinge beinvloeding ontstaan, maar ook -
en in steeds roenemende mate - door beinvloeding van boven', dat wil zeggen

door de overkoepelende schrijftaal'
vanaf de r6e eeuw zorgenpolitieke veranderingen ervoor dat de Nederfranki-

sche Nederrijn meer ..r ,i... ri1r, westelijke bindingen verliest en alsmaar 'Duit-

ser'wordt. Een rechtstreeks gevolgvoor ie taalsituatie is dat in het grensgebied de

g...-pfi...rde, triglossir.hl fu.r".ti.rrerdeling (dialect, Nederlands, Duits) gelei-

i.lijk doo. ..., g...'h.iden, diglossische (dialect en Nederlands tegenover dialect

en Duits) wordt vervarg... E", onrstaat dus een taalgrens 9p he-t niveau van de

standaardtaal (in de b.ii.rn. eigenlijk vooral tchrijftaal'), die echter daarna ook

of ,.rd.r. niveaus dooi*.rkt, l. 'U-g"rgtsprache' valt almaar meer uiteen in

ene.rijds een op het Nederlandse systeem en anderzijds een oP het.Duitse systeem

g.e.rt. varianr en uiteindelijk groeien zelfs de dialecten, door de verschillende

overkoepeling, steeds verder uit elkaar'
De vooral sociologisch verklaarbare evolutie dat het gebruik van dialect en

,Umgangssprache, in meer en meer omstandigheden door meer en meer mensen

door"h.f gebruik van de standaardtaal *orJ. .,.rurngen, geeft_ uiteindelijk de

doodsteek"aan de 'geleidelijke taalovergang' in dat gebied en leidt tot de situatie
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rooms-katholiek. Het Nederlands werd er wel de gebruikelijke en ook de officiele
taal van het bestuur, de rechtbanken, de kerken en de scholen. Dat bleef ookzo na
de inlijving bij Pruisen inrToz en veel van de katholieke priesters kwamen uit Ne-
derland en behoorden bij het bisdom Utrecht. Na r8ro loste Hannover Pruisen af
en het Nederlands verloor in Lingen in vrij korte tijd ziin dominante positie ten
voordele van het Hoogduits.

Andere wijzigingen
Een d.eel uan het Friese taalgebied uernederlandst
De evolutie van de Nederlands-Friese relatie is er sinds lange tijd ddn van functie-
en territoriumverlies van de tweede ten gunste van de eefste. In de Laatmiddelne-
derlandse periode zynzowatalle gebieden buiten de provincie verloren gegaan. Er
is sprake van een vernederlandsing, waaraan een periode van 'vernederduitsing' is

voorafgegaan. Hoe dat inzljnwerk is gegaankan men, wat de Groningse Omme-
landen betreft, in Foerste $957) nalezen. Niebaum Q994: zo9) vat het kort samen:
"In de ooit Friestalige Ommelanden was vanaf de veertiende eeuw sprake van een
'ontfriesingsproces' dat van de stad Groningen uitging; dit proces was rond rtoo
grotendeels afgesloten." De vernederlandsing is later gekomen:

"Na de reductie van Groninge n in 1594 maakten de stad Groningen en de Omme-
landen deel uit van de Republiek der Verenigde Nederlanden; het Noordoosten van

het tegenwoordige Nederland begint zich eerst politiek, maar later ook cultureel
anders te ori€nteren: men kijkt niet meer zozeet r.aat het oosten als wel naar het
zuidwesten, naar Holland. Deze heroriEntatie heeft natuurlijk ook voor de

(schrijf)taal gevolgen. De aansluiting aan de Republiek betekende een toenemend
gebruik van het Nederlands in het officiele verkeer." (Niebaum t994: zo9'uo)

Ook in Friesland zelf moest het Fries op tenminste drie niveaus verliezen incasse-
ren:

Territoriaal: het Fries werd vroeger gebruikt in een veel groter deel van Ne-
derland dan thans het geval is: ook in Groningen en het noordelijke deel van
Noord-Holland. Die ontfriezing, en dus gedeeltelijk de vergroting van het
Nederlandse taalgebied, had gedeeltelijk plaats tijdens de hier relevante pe-
riode. De ontfriezing van Het Bildt is pas in de r7e eeuw begonnen.

Verticaal: in sommige stedelijke gebieden is sinds de r6e eeuw het zoge-
naamde 'stadsfries' ontstaan, een varieteit die, ondanks de naam, eerder
Hollands met Friese inslag dan wel omgekeerd is.

Functioneel: in een aantal gevallen maken ook Friessprekenden van het Ne-
derlands gebruik en in de drie bovengenoemde domeinen, te weten school,
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lands, niet alleen in het zuiden, maar ook in het noorden; een hele tijd lang was

ook het overgrote deel van het huidige Nederland overigens deel van een tweetalig

rijk.' Die spo"ren zijn niet alleen het gevolg van het geografisch naast elbaarliggen
van beide gebieden, maar ook (en misschien vooral) van historische en sociaal-cul-

t,r..l. onti,ikk lingen die ervoor zorgden dat het Frans ook een rol gingspelen in
de NederlandsspreLnde gebiedsdelen zelf. In de Middeleeuwen was het graaf-

schap vlaand.r.r...r 1..n r"r, de Franse koning. Hoewel andereNederlandsspre-
kende gebieden feodaal van het'Heilig Rooms. Rijk der Duitse Natie' afhingen,'
k "-." zo goedals al onze landen tijdens de Bourgondische periode, samen met
een groot Fr"anssprekend gebied, in ddn rijk terecht, geregeerd door (aanvankelijk

uitsluitend) Franssprekende hertogen van Bourgondid'

De culturele invloed van het Frans was aan de hoven van de graven van vlaande-
ren vrij groot: Franstalige dichters genoten er het mecenaat van de graven, zodat

ook delleraruur in de voll.<staal daar sterk door beinvloed werd. De meeste literai-
re producten waren gedurende lange tijd aanpassingen van Franse modellen en het
ligt lroor de hand d"Ini.t enkel de tehandelde thema's, maar ook de gebruikte taal

,t".rk doo, die Franse voorbeelden werden beinvloed. In de hieraan voorgaande

bijdrage van Pijnenburg (onder 3.2.5.3. Leenwoorden uit het Oudfrans in dr beschre'

uen piriod.) rr.ft -.r, hele lijsten met woorden aan die de Franse invloed op de

woordenschat van het Vroegmiddelnededands uiwoerig documenteren' Bij Sal-

verda de Grave (19o6) k"n -.r, nalezen dat heel wat Franse leenwoorden al in de

r2e eeuw zijn ontleend.
Hoewel Franse invloed ongetwijfeld in het zuiden vroeger en ingrijpender is

opgetreden dan in het zoveel verder verwijderde noorden, laafde men zich ook

dr"'r r* de Franse bron. In officiele tad.,zo bericht De Vooys (rgZS),worden Ne-

derlandse woorden door Franse equivalenten vervangen; dadinghewotdt cornpose'

ren, arrestement rreemt de plaats van bestelin en beuelinghr ruimt de plaats voor

commissie. Soms ziet ,.r.r, ..ht.. ook het omgekeerde: in een zuidelijke vertaling

van een Latijnse tekst vervangt een noordelijke kopiist contentdoor teuredtn, pur-
gerendoor ieyruigen, tribulatiidoor uerdrietenzovoort. Interessant is natuudijkdat
t"t.roo.d.., ,l -.t al door die Franse invloed eigenlijk niet noemenswaardig min-
der werd aangetast en dat ook in het later Duitse deel van het Continentaal-\7est-
germaans de Franse invloed nauwelijks geringer was'

Dat contact had natuurlijk ook externe, dat wil zeggen taalpolitieke consequen-

ties. Door het contact met hun Franse leenheer en met Frankrijk werden eerst de

5.

6.

Het spreekt vanzell dat ook Franssprekend Belgie door dat taalcontact werd beinvloed, maar

dat wordt hier verder niet besproken'

op Maanderen en Artesid na, behoorden alle latere Bourgondische landen 'van herwaarts

over' feodaal en institutioneel tot het Duitse keizerrijk'
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4.2.3. De Bourgondische tijd

In ry69 valt Vlaanderen door erfenis aan de hertog van Bourgondie, schoonzoon
van de graaf vanVlaanderen en zoon van de Franse koning. Diens kleinzoon, Fi-
lips de Goede $396-146) verovert ook Holland,Zeeland, Brabant, Henegouwen,
Namen en Luxemburg. DeVlaamse graaf, Lodewijkvan Male, had in ry57 alAnt'
werpen en Mechelen verworven.

4.2.7.r. INLEIDING

Op het ogenblik dat \4aanderen onder Bourgondie kwam, telden de Nederlanden
brjnaz,5 miljoen inwoners en de grootste steden, Gent en Brugge, lagen in Vlaan-
deren. Door de personele unie, die een tweetalig rijk tot stand bracht, werd de
taalsituatie in de Nederlanden vooral op ddn niveau direct door de politieke veran-
dering betroffen, namelijk op het niveau van de bestuurders en de hoogste sociale
klasse. Met kan er inderdaad van uitgaan dat voor 'het volk' de verandering van
'heerser' geen grote rol speelde. \fleliswaar zal de toename van de internationale
contacten in de r5e en r6e eeuw allicht wel tot meer contact met andere volkeren
en ralen hebben geleid, maar het is zeer de vraag of dat niet ook, in een ander
staatsverband dan het Bourgondische, het geval zou zijn geweest. -il7at de adel be-
treft was er,zeker in Maanderen, nauwelijks van verandering sprake, aangezien die
ookvoordien met een Franse leenheer en dito hof te maken had en zich daar al ver-
regaand aan had aangepast. Voor Brabant daarentegen was het wel voor het eerst,

dat ze met een Franstalige vorst geconfronteerd werden. in Holland zal er, door
het samengaan met Henegouwen vanaf 1299, ook al wel een zekere bekendheid
met het Frans als (partiele) taal van het bestuur hebben bestaan, ook al moesten
heel wat teksten worden vertaald, omdat de kennis van het Frans vaak te kort
schoot.' Yanaf t4o4, toen de broer van de Bourgondische hertog, Antoon, hertog
van Brabant werd, behoorde dit gewest al tot de Bourgondische invloedssfeer. Het
wordt formeel Bourgondisch wanneer de Staten Yan Brabant Filips de Goede als

hertog accepteren Q41o) :

.,Na het feitelijke inpalmen van Holland, zeelanden Henegouweninr4zS, de ver-
werving door aankoop van Namen inr4zg, het vriendschapsaccoord in r41o met de

bisschop van Utrecht, was de intocht in Brabant de voorlopige afronding van de

Bourgondische expansie." (Blockmans & Prevenier 1988: 8z)

7. Persoonlilke mededeling van \falter Prevenier.
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men (Degro ote r9t6i 3o7). De 'moedertaaleisen worden meer en meer niet enkel
een deel, maar zelfs een symbool van het verzet tegen het centralistische gezag:
"French itselfwas associated in Nethedandish-speaking areas with foreign and au-
tocratic rule" (Armstrongrg6l:4oz). \Tanneer de Nederlanders de nadruk willen
leggen op hun privileges en dus - impliciet of expliciet - de centraliserende macht
van de BourgondiErs contesteren, blijkt dat niet alleen uit watzezeggen, maar ook
uit hoe zehetzeggen, namelijk in het Nederlands in plaats van in het Frans:

"There is evidence from all three orders of society to suggest that Netherlandish
speakers deliberately used their mother tongue when they wished to advertise their
opposition to the Burgundian power." (Armstrong ry65: 4o1)

Het hevigst wordt ervoor gestreden telkens als een nieuwe hertog(in) wordt
geihstalleerd, dat wil zeggenop het moment datziinlhaar gezagnogniet stevig ge-
vestigd is. Zo accepteerde, zoals gezegd,JanZonder Vrees in r4o5 dat de corres-
pondentie die met hem, in zijn functie van graaf van Vlaanderen, wordt gevoerd,
in het Nederlands zou zijn, maar in r4o9, toen hij zich stevig genoeg in het zadel
voelde, trok hij die 'toegeving' weer in. Hetzelfde gebeurde wat de taal van het be-
stuur betreft; Van der Meer schrijft in dat verband:

'wenn [die burgundischen Ftirsten] ihre Untertanen giinstig stimmen wollten, so

sprachen sie flamisch. 'S7'enn sie ihre Unzufriedenheit zeigen wollten, so sprachen
sie nur franzrisisch und wollten nur in dieser Sprache angeredet werden" (Van der
Meer ry27:lix).

Naar aanleiding van zijn Blijde Intrede in Gent legden de Vier Leden van Vlaan-
deren'Jan zonder Vrees een eisenbundel voor, met onder meer de eis:

"het overbrengen van de centrale hertogelijke rechtbank, de Raad van Vlaanderen,
van het Franstalige Rijsel naar het Nederlandstalige deel van \4aanderen en de om-
schakeling in die Raad naar de Nederlandstalige procedure, de frsieke aanwezigheid
van de hertog in \4aanderen en het verwijderen van niet-Vlaamse ambtenaren"
(Blockmans & Prevenier 1988: 4r).

De hertog en zijn familie resideerden na r4o5 bijna permanent in het graafschap.
De Raadkamer werd onmiddellijk naar Oudenaarde overgebracht en inr4o7 naar
Gent. In r4o9 echter vaardigde Jan een kaderwet uit, waarin htj zijn centralistische

9. Bedoeld wordt het representatieve college, samengesteld uit de schepenbanken van Gent,

Brugge, Ieper en het Brugse Vrije (= de Vier Leden van \4aanderen)' Afen toe vergaderden

de Vier Leden samen met de kleinere steden en vertegenwoordigers van de adel en de clerus;

dit gebeurde dan onder de naam 'Staten van Vlaanderen' (Prevenier 196r).
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deren aanvaarden, waarin onder meer opgenomen was "het benoemen van au-
tochtone ambtenaren in Vlaanderen' (Blockmans & Prevenier 1988: 58).

\Tanneer er geen 'machtsstrijd' bij te pas kwam, was Jan Zonder Vrees 'welwil-
lender': hij leerde zelf Nederlands en koos zijn motto 'Ik houd' in die taal." Ook
een deel van het hofleven speelt zich voortaan in het Nederlands af, ook wanneer
de hertog er zelf brl betrokken is. Die zorgde er verder voor dat zijn opvolgers' Fi-
lips de Goede en Karel de Stoute, een stevig in de Nederlanden verankerde opvoe-
ding kregen en de taal goed leerden spreken." Ook Karels opvolger, de latere
Duitse Keizer Maximiliaan van Oostenrijk, vond het belangrijk de twee talen van
het rijk van zijn vrouw (Maria van BourgondiE) te leren. Musper en anderen (1956:

I, 245) deelt mee dat hij lessen in het 'Maams' kreeg van zijn schoonmoeder, Mar-
garetha van York (een Engelse...) en na enige tijd een kennis van de taal had ver-
worven die hem, dacht hij zelf, in zijn Vlaamse landen zeer populair maakte
(Armstrong 1965:398).In elk geval was het bij de kroningvanziin vrouw dat de
Nederlanden het Groot Priuilegieafdwongen, waarbij niet enkel heel wat stedelijke
en regionale macht werd hersteld, maar ook uitdrukkelijk de streektaal tot offici€le
landstaal werd uitgeroepen (Degro ote 1956: )o). N tijdens de regering van Filips
de Goede was het overigens materieel niet meer mogelijk alle Nederlandse be-
stuursstukken te laten vertalen, zodat de centrale administratie wel gedwongen
was met de originelen te werken en dus (ook) in het Nederlands diende te functio-
neren (in bewaardgebleven stukken vindt men overigens af en toe een Franse glos-
se in de marge; Armstrong r96f 39il. Naar aanleiding van de kroning van Filips
de Schone tot hertog van Brabant ft494) wordt aan de tekst van de 'Blijde In-
komst' een passage toegevoegd om de taal van de Brabanders tegen de willekeur
van de vorsten te beschermen. "Het is dank zy deze bepaling", zegt Degroote
Q956:1o7), "dat de Raad van Brabant tot aan de Franse Revolutie Maams is geble-
ven."

\7e zien dus dat meetaligheid bij het regeerwerk meer en meer de regel wordt
en dat de Nederlandse onderdanen van de hertogen op den duur ook de merk-
waardige gewoonte van hun vorsten gaan overnemen: wanneer er in de Staten-Ge-
neraal oppositionele geluiden te horen zijn, worden die meestal in het Nederlands
naar voren gebracht, zodat er in toenemende mate in de keuze van Nederlands of
Frans oppositie dan wel instemming met de Bourgondische regering uitgedrukt
wordt. Bij Armstrong(116) vindt men enkele interessante anekdotes over de ma-
nier waarop de taalkeuze aan de omstandigheden werd aangepast, bijvoorbeeld:

"One late example is particularly striking. In ry27 the prelates of Brabant were in-
volved in controversy with the regent, Margaret of Austria, over the fiscal demands
of the government. During the discussion before the estates of Brabant, the abbot
of Villers, spokesman for the prelates, suddenly stopped addressing Margarer in
French and continued in Netherlandish. Margaret took this as a defiance of her
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\Tanneer Jan van Beieren op 6 januari t4z5 sterft, is de Hollandse bevolking ten
aanzien van de opvolging erg verdeeld en wensen velen geen unie met Brabant.
"De Hollanders hebben in de eerste jaren van Filips naar vele windstreken uitgeke-
ken om re ontsnappen aan Bourgondische annexatie" (Blockmans & Prevenier
1988:77), tot er geen ontkomen meer aan was.

De Bourgondische regering ligt dus aan de basis van de veralgemening van de
meetaligheid in de hele Nederlanden. In :1434 nog had de raadspensionaris in
Brussel het'privilege' gekregen geen stukken te hoeven behandelen die in het
Frans waren gesteld. Later was tweetaligheid echter een vereiste voor dat soort
ambten'n en werd bijvoorbeeld ook de correspondentie tussen de Hollandse stad-
houders en de hertog in het Frans gevoerd, omdat een stadhouder persoonlijk de
hertog bij de Staten vertegenwoordigde en niet andersom. Dat de manier waarop
het centralistische en centraliserende Bourgondische bestuur werd opgebouwd
belangrijke consequenties had voor het taalgebruik in de hoogste kringen, blijkt
uit allerlei aanduidingen:

"De stadhoudefs van Holland waren rot 1477 Henegouwers of vlamingen, terwijl
vele Bourgondiers op functies zaten in de Reken- en Raadkamers van Maanderen
en Henegouwen; in Holland fungeerden dan weer tal van Mamingen en Braban-
ders. Bourgondiers hadden een duidelijk overwicht in de hertogelijke dienst: zii
vormden immers de oude vertrouwde kern die overal inzetbaar was. Franstaligen
waren sterk in de meerderheid, wat het gebruik van het Frans als centrale bestuurs-

taal in de hand werkte." De Rekenkamef van Rijsel, die ook toezicht hield op de

financi€n van Vlaanderen, was eentalig Frans. De verslaggeving van de Raad van

Maanderen te Gent gebeurde in het Frans, zij het dat de processtukken de taal van

de partijen gebruikten. Individuele Maamse, Brabantse of Hollandse ambtenaren
die carridre maakten in de centrale regeringsorganen, pasten hun taalgebruik en

veelal ook hun naam aan." (Blockmans & Prevenier r988,o3)

Het mechanisme van 'upward social mobility' werkte dus volop.
Men kan dus zeggen dat de hertogen van Bourgondi€ op een heel eigen manier

r4. In een o6rooi van Karel V d.d. 7 mei t555 wordt gezegd dat voor het bekleden van 'officien'

in Hoiland vereist is dat "die geene die uyt die voorsz landen van herwaerts-over gebooren

zijn, sullen die Duy,tsche sprake, die men in Hollant gebruyckt, kunnen versraen ende

spreecken" (\Teijnen ry7 4: 6-7).
r5. Onder de stadhouders van Holland bijvoorbeeld vinden we eerst Hugues de Lannoy, van

r44o-144j Guillaume de Lalaing, van 1448 -146zJean deLannoy; allen Henegouwers. Een an-

der voorbeeld: de onderzoekscommissie die in 457 in alle vorstendommen ambteli.ike mis-

bruiken diende op re sporen, bestond uit vijfFranstaligen en ddn Brabander (Blockmans &
Prevenier 1988: oo & o3).
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4.2.3.3. STANDAARDTSERTNG

De Bourgondische periode was er echter niet alleen een van verfransing, maar ook
een die de taaluniformering binnen de Nederlanden bevorderde en wel door de
vele interne migraties die plaats vonden en die, veel meer dan in het verleden ooit
het geval was geweest, spreekcontact tussen de verschillende delen van het Neder-
landse taalgebied tot stand bracht. De Bourgondische centralistische gewoonte
om geen hoge ambtenaren uit het eigen gewest te benoemen is een van de factoren
die hier beslist een grote rol hebben gespeeld. Blockmans & Prevenier Gg88: 88)
wijzen nog op een andere factor: "Vorstelijk clidntelisme bestond erin dat men
eindeloos geschikte huwelijken smeedde tussen patricische families en mensen uit
de Bourgondische hof- en ambtenarenwereld." Naast een verfransende invloed,
zal dat beslist ook voor de standaardisering van het Nederlands consequenties heb-
ben gehad. Die bevolkingsvermenging had echter niet alleen in de hoogste sociale
kringen plaats, maar ook bij de 'gewone' bevolking. Dat ook daar een steeds toene-
mend contact plaatsvond, blijkt onder meer uit het feit dat bijvoorbeeld Brugge -
in de rye eeuw de rijkste stad van de Nederlanden - in die periode zijn bouwvakar-
beiders slechts voor zo-z5o/o uit het graafschap Vlaanderen betrok, voor z1-3oo/o
uit Brabant en in aanzienlijke mate uit Zeeland, Holland, Gelre, Utrecht enzo-
voort (Sosson1977).

Dat ook economische factoren een rol speelden bij hoe die zich standaardise-
rende taal er uit ging zien en wie daarbij het meeste invloed had, daarover kan geen
twijfel bestaan. Daarom is het belangrijk drie factoren te beschouwen: a. aantal in-
woners, b. rijkdom en c. verstedelijking.

a. Rond 47o is het geschatte inwonersaantal als volgt:
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4.2.4.Conclusies

W'at de Bourgondi€rs betreft, de eersten die zich genooPt zagen'aan taalpolitiek te
doen', is, samenvattend, vooral van belang:

r. Dat de institutionele en maatschappelijke tweetaligheid in de Nederlanden
de regel werd, niet alleen bij de adel, maar ook in een brede klasse van func-
tionarissen, aangezien:

- de invloed en het gebruik van het Frans in het bestuur van Maanderen en
Holland versterkt en in Brabant ingevoerd werd;

- na enige tijd ook het Nederlands als regerings- en hoftaal weer aan in-
vloed won;

- het prestige van het Frans als de persoonlijke taal van de hertogen aan-
zienlijk toenam.

z. Datde uniformering (c.q. standaardisering) van het Nederlands aanzienlij-
ke vooruitgang boekte, door onder meer:

- het gebruik van die taal in het centrale bestuur;

- een inrenser politiek en administratief contact tussen de verschillende

).

delen van het Nederlandse taalgebied;
- een grotere migratie, die leidde tot steeds toenemend persoonlijk contact

onder Nederlandstaligen, niet enkel bij de elite maar ook bij de sociaal
lagere klassen.

Dat de BourgondiErs zelf niet direct op verfransing uit waren, maar toch de
administratieve en sociale situatie hebben geschapen die de verfransing tij-
dens de daaropvolgende perioden van vreemde overheersing mogelijk en ge-
makkelijker hebben gemaakt en ook het sociale prestige van het Frans in de
Nederlanden voor de komende eeuwen hebben geYesdgd.

Dat de BourgondiErs voor een politieke en economische bloei hebben ge-
zorgd, die ook de uitstraling van de Nederlandse taal en cultuur ten goede is
gekomen.

Dat er nog veel bronnenonderzoek nodig is om te weten hoe alles precies in
zijn werk is gegaan.
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Rhetoricaduikt voor het eerst in r44rin Oudenaarde op, maar ookvoordien waren
al dergelijke gezelschappen doende.

Lidmaatschap van een rederijkerskamer verleende sociaal prestige en was zeer
in trek; de interne organisatie lijkt van die der gilden en ambachten afgekeken te
zijn. Hun onderlinge wedstrijden, Iandjuwelen genoemd, groeiden uit tot grote
feestelijkheden die dagen en soms weken de bevolking beroerden van de steden
waar ze plaatsvonden. De hertogen ondersteunden dit initiatief met enthousias-
me, omdat ze geloofden dat dergelijke samenkomsten van kamers uit het hele land
de saamhorigheid onder de nog niet lang verenigde Nederlanden ten goede zou
komen. Op het landjuweel van Antwerpen bijvoorbeeld dongen in 498 niet min-
der dan z8 kamers uit alle t henogen landen om de pryzen, in een atmosfeer van
volkskermis, banketten en groot populair jolijt. Er is helaas nog nauwelijks onder-
zocht welke invloed op het taalgebruik het opvoeren van stukken buiten het eigen
dialectgebied van de auteurs en de acteurs had.

\Vat kwaliteit betreft waren de prestaties van de verschillende kamers zeer onge-
lijk. De grootste aandacht ging naar de techniek (de spitsvondigheid zelfs), naar
het spel met versvorm en taal. Het voldoen aan de (zeer hoge) theoretische vorm-
vereisten was meestal belangrijker dan de inspiratie van de kunstenaar, maar an-
derzijds werden in die omstandigheden ook twee meesterwerken van de Europese
(toneel)literatuur geproduceerd, te weten Elcberlyc en Mariben uan Nieumeghen.

Mysteriespelen, mirakelspelen en moraliteiten waren de drie geliefkoosde rede-
rijkersgenres en hoewel in de laatstgenoemde over het algemeen de minste kwali-
teit werd geproduceerd, is het uitgerekend tot dit genre dat Elcberlycbehoort. Het
stuk won de eerste prijs op het landjuweel van Antwerpen in 1485 en werd in 1495
voor het eerst gedrukt. Het kende ook Europees grote weerklank, werd al heel vlug
in het Engels vertaald als Euerymanen was van dan af, tot vandaag, een geliefd the-
ma in vele Europese literaturen. Een van de mirakelspelen die het gewone niveau
ver oversteeg was Marihen uan Nieumeghen.Yan de mysteriespelen tenslotte ont-
houden we de Bliscap uan Maria, een serie van zeven spelen, waarvan er tussen
1448 en455 elk jaar ddn in Brussel werd opgevoerd. Alleen het eerste en het zeven-
de spel zijn bewaard gebleven.

Een uitzondering op de anonimiteit van de meeste retoricale auteurs is de
Bruggeling Antheunis de Roovere (ca. r41o-r482) , die in de tweede helft van de r 5e
eeuw ruim vanzich liet horen (Mak rgyy). Naast vaak satirische spelen en gedich-
ten schreef hij onder meer Vander Mollenfeeste, een dance macabre die hem be-
roemd heeft gemaakt. Die roem dankt hij aan het feit dat zijn r6e-eeuwse collega
en stadsgenoot Eduard de Dene in156z, zowat 80 jaar na De Rooveres dood, een
selectie uit diens werk liet publiceren. Op het taalgebruik van De Roovere ga ik
straks dieper in.

Hoewel er ook in het noorden Rederijkerskamers actiefwaren, lag het centrum
van hun activiteit en succes in het zuiden.

Vermelden we ten slotte nog dat de uiwinding van de boekdrukkunst aan het
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stond daarvoor een tekensysteem (een 'alfabet') ter beschikking, dat men tot
dan toe vooral voor het vastleggen van andere talen, vooral het Latijn maar
ook het Frans, had gebruikt. Het bezigen van dat instrument voor het
schrijven van de volkstaal bracht een aantal problemen met zich mee, die
aanvankelijk iedereen op een individuele manier moest zien op te lossen.
Aangezien bovendien de in de Nederlanden voorhanden taalvaridteiten
nogal van elkaar verschilden, ligt het voor de hand dat er geen gelijkvormig-
heid kon worden verwacht, noch in de taal zelf; noch in de transcriptie er-
van.

De al met al verrassend grote spellingovereenkomst in de oudste ons beken-
de teksten kan alleen maar wijzen op een zekere samenhang en beinvloeding
van alle Nederlanden, waaryoor aanduidingen op andere gebieden eigenlijk
niet voorhanden zijn.

De vele idiosyncratiedn in de spelling van het Middelnederlands mogen ons
niet blind maken voor het feit dat er niet alleen van meet af aan een vrij gro-
te overeenkomst bestond, maar dat die ook achteraf in een vrij snel tempo
groeide. Verschillen als tussen woort en woord of tussen dair en daer ziin mi'
niem, vergeleken met de basisovereenkomst tussen bijvoorbeeld Brugge en
ljtrecht, Haarlem en Leuven.

Tot op zekere hoogte kan men dus van een 'Nederlandse' spellingtraditie spreken
vanaf de beginperiode van de overlevering van het Middelnederlands." De grote
spellingvariatie, die ook bij ddn en dezelfde auteur en zelfs in ddn en dezelfde tekst
voorkomt, is weliswaar te wijten aan het feit dat er geen vastgelegde spellingregels
bestonden, maar kan geenszins als het ontbreken van een bepaalde spellingge-
woonte of dito traditie worden uitgelegd. De manier waaroP men dat systeem ge-
bruikt, werd gedeeltelijk bepaald door de ervaring die men met het spellen van
andere talen had. Zo wordt het feit dat men voor i of e, na de gook een / schreel
zoals in ghingen of gheen,verklaard vanuit het Romaans, waar zo'n Z nodig was om
de uitspraak 'zj' (zoals in 'genre') te vermijden (zie ook Pijnenburg, ald.). De r3e-
eeuwse uitspraak van de eerste klank van te-jegen (ons huidige tegen) was vermoe-
delijk een soort'tsj', zoals in 'Tsjaikovski'. De Ooswlaamse scribent uit Bouchou-
te, die dat woord in o49 aan het papier wilde toevertrouwen, koos daarvoor de
spelling 'chegei, en dat is alleen mogelijk wanneer de Franse spellingconventie
hem voor ogen stond.

Geleidelijk echter werd de spellingconventie vaster en de traditie algemener en
sterker, maar zelfs op het einde van de Middelnederlandse periode bestaan er nog

18. Zie echter Pijnenburg (onder 1.2.r.2. in dit boek) over de verschillende tradities waarop de

westelijke en de oostelijke spelling teruggaan.
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weunen en ueugel sprak, zijn ook daar de spellingen wonen en uoghel niet
echt zeldzaam en waar Brabanders in hun mondelinge taalgebruik gr uun err
zuutkenden, werd dat op papier niet zelden groen en zoet. Dat bewijst dat
sommige schriftbeelden het beter doen dan andere, ia, datsommige als 'def-

tiger', als 'beschaafder' werden beschouwd dan andere. In een Brugse
kroniek uit de r5e eeuw bijvoorbeeld, wordt de kampioen van een schutters-
verening zonder aarzeling cuenincb genoemd, en zo werd dat ook gesproken.
Komt echter een echte koning, een 'vorst' ter sPrake, dan blijkt de spelling
coninch teoverheersen. Theldeman ftgg4: fi) is van mening dat het ontbre-
ken van de aanduiding van ontronding in geschrifte toe te schrijven is aan
'een toenemende sociale stigmatisering van de ontronding'. 'Cultuurin-
vloed' bestond dus, alleen nog niet zo krachtig als later! Ook andere factoren
moeten de spelling echter hebben beinvloed. \(/aarom \Tillem \Teydts
(\Tillemyns r97rb), toch een van de zeer 'dialectiserende' schrijvers in de
Nederlanden, consequenr op schri1ft, dat in zijn Brugse dialect zeker niet op

maar up of ep werd gesproken, is ddn van de niet weinige raadsels waarvoor
de in het Middelnederlands gebruikte spelling ons vaak stelt. In het volgen-
de hoofdstuk wordt daar nader op ingegaan.

De macht van de spelling blijft echter grotendeels tot het vermijden van een

zekereuitspraakvariatie beperkt. Op woordgebruik, morfologie en syntaxis
was er nauwelijks invloed en daar tiert variatie dan ook welig. De naam voor
een bepaalde ambtenaar was, afhankelijk van de streek, 'schouteet', 'schout',
'amman' of 'drost' en zo vinden we hem ook in de teksten terug, geen spel-
lingconventie die daar iets aan kon veranderen. En het pronomen van de

tweede persoon was in het westen allang ghi toen in het oosren du nogwelig
tierde, ook op papier. In Paardekooper (r99r) wordt aangetoond hoe lang
Vlaanderen het vrouwelijke persoonlijke voornaamwoord 3e Pefsoon enkel-
voud soe/so bleef schrijven.

Een volgend e vraag die daarbij rijst is hoe het met de onderlinge verstaan-
baarheid van die regionale schrijfdialecten gesteld was. Kon iemand uit
Hasselt moeiteloos begrijpen wat iemand uit Gent of Delft aan het papier of
perkament toevertrouwde en vice versa? Het antwoord op die vraag is niet
zo simpel, want er zijn maar weinig getuigenissen waaf dat uit afgeleid kan
*o.d.n. \Tanneer Maerlant over het handwerk van de dichter schrijft dat
men, omwille van het rijm, soms "moet soucken misselicke tonghe in
boucken", dan bedoelde hij daarmee dat de dichter, uit rijmnood, soms zijn
toevlucht moet nemen tot woorden uit andere dialecten. Dat lijkt eroP te
wrjzendat niet alleen de schrijver zelf eenzekere kennis van de afwijkende
woordenschat uit andere dialectgebieden moest hebben, maar die ook bij
zijnlezersveronderstelde. Anderzijds vroegen Brugse monniken Ruusbroec
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derlanden, dat wil zeggen, dat we een aantal kenmerken van de voornaamste
schrij fdialecten bespreken.

Zoals al gezegd, is de hoofdtegenstelling bin nen het Nederlandse taalgebied die
tussen west en oost, met aan de ene kant Vlaanderen, Zeeland en (soms) Holland
en aan de andere Oost-Brabant, Limburg, de Nederrijn en later het noordoosten.
West-Brabant en Uffecht liggen daar als bufferzones tussen en Brabant is heel lang
vooral 'receptief', dat wil zeggefldat het westelijke invloed 'onwangt' en gedeelte-
lijk overneemt, maar nauwelijks verder leidt. Utrecht is veelzij diger en fungeert als

doorgeefluik voor westelijke kenmerken naar het oosten en van oostelijke naar
Holland. Met Goossens (lq8q) ben ik van mening dat de west-oost-tegenstelling
vooral berust op het niet versus wel voorkomen van de secundaire umlaut en het
totaal verschillende flexiesysteem dat daardoor ontstaat; op grond daarvan kan
men van een duidelijk structuurverschil tussen westelijke en oostelijke taal-
varieteiten spreken. Het oostelijke (en sterk met het Duitse flexiesysteem verwan-
te) structuursysteem komt oorspronkelijk tot in Brabant voor, maar wordt in de

loop der tijden meer en meer naar de oostelijke periferie teruggedrongen (Goos-

seni 1984). Een economisch argument dat mee die west-oost-tegenstelling ver-
klaart, vinden we bij Blockmans & Prevenier (1988: ro8).

"Het fundamentele contrast in de economische structuur van de Bourgondische
Nederlanden: dat tussen de kustgewesten en de meer landinwaarts gelegen gebie-

den. De eerstgenoemden kenden een aanzienlijk hogere graad van verstedelij-
king...De stadsonnvikkeling die langs enkele grote rivieren heeft plaatsgehad voor
de Bourgondische tijd, bv. langs de Maas, de \Vaal en de IJssel, stagneerde in de pe-

riode die ons bezighoudt. verdere stedeli.ike groei deed zich daarentegen nog wel

voor in noordelijk Brabant, metAntwerpen en Bergen opZoomals de belangrijkste
polen, en bij uitstek in Holland. Daar, en natuurlijk ook in vlaanderen, waar van-
ouds al de grootste steden van de Nederlanden lagen, bloeide een rypisch stedelijke

economie."

4.3.3. De dialecten uan het Middelnederlands

De kenmerken van een middeleeuws dialect kan men slechts met veel moeite uit
geschriften distilleren en er is dus geen denken aan dat we zo'n dialect zelfs maar
bil benadering zo gedetailleerd zouden kunnen beschrijven als dat met moderne
dialecten mogelijk is, waar we voortdurend naar kunnen gaan luisteren. Boven-
dien is het meestal ook niet mogelijk een min of meer vaste begrenzing van een di-
alecwerschijnsel te geven. Een aanduiding als 'Hollands' betekent dan ook niets
meer dan dat het verschijnsel in Hollandse geschriften wordt aangetroffen, maar
tot waar het geldt is meestal niet te bepalen. Zo weten we bijvoorbeeld dat voor het
werkwoord LulleninHolland veelal sellen, in Brabant meestal selen,in Limburg
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langzaam verdwijnen, bijvoorbeeld het'Ingweoonse'verschijnsel Nasalschwund.
Zelfs binnen het Kustmiddelnederlandse gebied blijkt de verbreiding daarvan niet
ongeremd rc z\n: -muide (naast -monde) in IJmuiden, Diksmuide en goes (naast
gans) in de stad Goes of de Goesepitstraat in Brugge bestaan vooral in plaatsna-
men, maar ook zzs'ons' houdt slechts in een klein deel van dat gebied stand. Het te-
rugdringen van de ingweonismen is een proces dat al vroeg aanvangt en tot op
vandaagvoortduurt. Men kan het met Taeldeman (t982: z8) eens zijn, die schrijft
"Als symbolischen \Tendepunkt mdchte ich etwa das Ende des 14. Jahrhunderts
vorschlagen."

Een interessant geval is het prefix van het participium. Het ga-prefix, dat we nu
kennen in gelopen, gewerhtbestond in het noorden helemaal niet en zo ziet men
dat ook in een deel van het Hollands deelwoorden als lopen, komen vrij frequent
zonder gr- voorkomen. In het zuidelijke deel van het kustgebied daarentegen ko-
men ook wel uitzonderlijk prefixloze participia voor (bijvoorbeeld bertvoor'ge-
keerd' in de Gentse stadskeure van 1236-124o), maar was in de oudste periode
vooral het e- of i- suffix heel gewoon (vergelijk agunnanin het zinnetje hebban olla
uogala nestas hagunnan).In de r3e eeuw treft men in het Maams nog vaak partici-
pia ds i da e n'gedaan of e ze i t' gezeid' of zelfs ges ubstantiveerde vormen a7s i m et' ge-
met' (een landmaat) of ieselle 'gezel' aan. Vanaf de r4e eeuw worden die
teruggedrongen tot waar ze nu noB in de dialecten voorkomen: de \Testhoek en
Frans-Maanderen. Ook in r7e-eeuwse, Amsterdamse teksten komen dergelijke
participia frequent voor, maar in Hollandse teksten uit de Middeleeuwen treft
men ze niet aan.

Maams Kustmiddelnederlands
Sommige Kustmiddelnederlandse verschijnselen zijn min of meer tot Maanderen
beperkt gebleven; zo wordt er bijvoorbeeld een onderscheid gemaakt tussen aez en
oe in de spelling van de Ogm. o, naar gelang dentaal of niet-dentaalvolgl. uoet,

boertegenover bouck, roupen. Dat is geen louter spellingkenmerk, maar berust op
een oppositie die nu nogaltijd in de dialecten bestaat (\Tillemyns r97t:9zvv.),
tussen een korte [u] (in bouck enzovoort) en een halflange, halfdiftongische [u.-]
(in uoet enzovoort). Ook Theldeman (1982: 286) beschouwt dit als een rypisch
Maamse (ingweoonse) vernieuwing. Ik kom daar nog oP terug.

lJitermate rypisch voor het Vlaams is de procope en prothesis van de h, datwrl
zeggendat die niet geschreven werd waar we die verwachten, zoals in ondert'hon'
derd' en ant'hand', maar dan juist wel opduikt waar die niet thuishoort, zoals in
hu'u' of /tezel'ezel'. Een dergelijke hypercorrectie bewijst dat de lr in Maanderen
niet uitgesproken werd en aangezien dit in andere geschriften niet wordt aange-
troffen, kan men daaruit afleiden dat dit verschijnsel, dat nu een kenmerk is van
bijna alle Zuidnederlandse dialecten, in Vlaanderen is gestart en zich nadien heeft
uitgebreid.

'Opening' en 'sluiting'van i en ezorgen in \4aamse teksten voor vormen als

18z



!8r

'(6Lz :z96r uEruaPIaEI >loo alz) loo^ uelrrl
-"rp asueel^lse26 ur 3ou Seepue,t do rot raq rurol <{Ep, []:ep] Plaaqroo.t(rq 'ua1p.na8 alalua
u1 '3n1.r. (l:,t rufr,trp:a,t retur 'do uatuaun:op asrueei,t8ao:1 uI Ie,^A >loo rltnp lasu(rqlsla^ ]IC 'rz

spuEIIoH Jo sruEEIA taq rotu uep s8rngtut'I teq taru urPuoqro^ re.Aaneu slueq?Jg
raq sr 'prqa8 uaqqeq ra^o p taq a.{\ rEE,{\ '3ur11etsua8el-lsoo-1se.^a )P uE^ puor8 dg

srNvrrYus '7'{.'{.'y

'u[rz uaufiaa.pre^ teq uE? ranee alr ep ur IE spuEIIoH tel{
ur ua>lreuruelper a1ftyarse.l^ ap uEA IE]uEE uae rep dora xfil'tta ualo 'do ua dn s1e

uatlalgnoP uE^'l$lar asPuslloH rPJIezeP ua uea uI ueurolroo^ TEDIIa lseEu l3H
'uau fr.Lrpra,t peg (rrqcs

ep trn uaurro,r. e1frla8rep rerp.rool 'p;nnpa8 ueqqeq a] 
^anee agr-alt eP uI tot Ia.^a

raq t1f4 urepralsurv ur ppedag roatr [']roolozue .ll{ro>lJe,r, 1fouan'1ycet?,gfat7
sle uourrol ruanbar3 ueur rpul{ rarqle puEIIoH uI 'ueplaqrsJePuo {utSJ ua {n7
srrnc[ uEA q)r.z qra"t4 ue qrn/ spuelrapaN plaagroo,tfrg rooPrtr.^a 'tqt- rct 1[- uel'
arlnlo,\e eP uara^\ ar 'tpaarrdo 1a.,ra. patqaSpel suo uel uaPPItu ur uelse,4 aleq req
ur arp 3ur1a>p1r,\\ruo uee uE^ ua>lergtuo taq sI spuEIIoH ter{ rool lagrcads 1ea11

'ueeyMat/ ue pru slu€el^ laq rtE,^a

u,tttf ue ilu,t ur 7 op Jo ,ser3, ua ,uasrad, ' 1rcr4, uui 'uasfid 'xwq :1, stue"l1 ue,r' steeld
ur 'lrrrluep too^.tu >loo Jepre1 ufnqts 'ua.t[nqtart uI sle I roo.t 8url1ads 4n- uea '1ta,t
-a1do ,saa1,t, Wsalla'IrertS, uaqt sIE uerurol alp 'a a8ueldJel{ls rP ue,t 8ur1aryr,uruo
a4aqrcads uae'ua?t31- 'uatZl- do ue^ellnulurlP ,.',Pelg,Plq ',lez,lat:aqe1/s uatolsa8
ut a uel?urtasrprepd ep sleoz 'uaparldo PuelloH uI IErooA eIP ur>lraruue>l elalur
re u(rz qcoa 'loo^ puEIIoH uI >loo epueoua8ua^oq laq uE^ tE,&\ Irerl rtuol ua (,la.nae

a9r ap tot suerpp) ree11e fiq,{\neu reoz sureEIA ue sPuEIIoH uerol{3q p?aze? spoT
sPuBlraPaulaPPrulsn) sPu"lloH

'uEEtsaq ua,r(r1q ualsalElP a8turuos ul Seepuea rol sr .8rr3[r.t,qr?qr!(t
ua rrarl5[r,r, aua4qrxa uI spoz '{ , ,qt aq'(apauq) ]ueuosuol + I roo,^' IEe)o^
ur,r.3ur>11ar '.(ruaolg, aruuton ua Ireleolq, uarCop ur.o 'ru8g roolaJo \eet,ayanm
',rappu, an?pn"t ur Sulpuor ap sle uelasufrgcsra,t 1oo u(tz stuEEIA lagrcadg

'lJoolozue ,y, lo ',uqcetg,
uqxotq ' 1rqtez, uqils ut sp f ua tqJ- rco^ Ierool 'u ue,t slevld uL uEA ueufrqcs
-Ja^ter{Jo (uasr.e,uaqlsaa'>IIe,yJaa'.ulePl ua2/1 ur (re 'ru8g ue,rSul-ra8uououou =)

9 a8ueld.lagcs apueeuaSoz ep uee uo>luap elN 'sPuelrePaulaPPnulsn) leq UEA

laap ra>1frlaproou 13r{ ur uep uaper] et do ra8uel ue re}uanbar3 reep ua1(l1g .reeu
'rlradag uarapurtl1 lot taIU uaruouaS tlrrts u(rz ue>lretuue>l srrPue rla>lufl

troo^ozua .ua>lln1 ua4a?21 ',rnnP, "ta!? ul ueB er\ ueyan (nt
'urra325 rrn) az uag 'ua8ua tg,uaclSurtq ' ,1a?ua,1aq8ut ue Je^ltz,D(ryaz ' .Putlg,lualq

slE uauI.ro_,,

tjaaq uarFr
uE,^. sr ll-1u
-a8uee rp:c
usJePu?ET 1

ur slEoz 'ri(
-uol],1-!autt

Ir,{\ tEP 'r1 :

qcsrd,u u::
[ 'n] aq:sri
'('a,r z6 :i-
do tsnraq r
'laon :t81ol.
uJ z, u:ssn
uoJePurEi 1

ueJl uJ.\\n=
a1[r1a3:ap :

ua >leoqrs:
erP uaPro_'!
-aB,etut st
-rcn.red -yt':
311o usqq),'
aporrad ::s
-a3, :oo-r:,
-o1 ua8alu:
tuenba.r,l tr:
uaru tarz 0l
nu J.&\ rEP 'l

slrePunr{rq
rjflrq:s ap
do tor u: r
-ar raH 'Pur
-rusterld u.
tseru) ,iaai
lelu u?.\J?"1
'Pun,\\r{rs]r



(Vangassen 1954). Heel wat in Brabant voorkomende kenmerken zullen we dus in
meerdere of mindere mate ook in het Limburgs tegenkomen, maar niet of nauwe-
lijks in het Hollands ofVlaams. Anderzijds echter heeft de schrijftaal van Maande-
ren kennelijk een zeer grote invloed uitgeoefend op Brabantse scribenten, zodat
die, vooral in de r3e en I4e eeuw, onder invloed van de Vlaamse prestigetaal, een

aantal van hun eigen dialectkenmerken achterwege zullen laten. Die cultuurin-
vloed is er verantlvoordelijk voor dat een brabantisme als de umlaut der lange vo-
kalen in Brabantse teksten veel minder optreedt dan men zou mogen verwachten.
In plaats van autochto on gruen en suet schrrlven de Brabande rs veelal groen en soet.

Dat geldt ook voor andere gevallen met Sekundlrumlaut, waardoor vormen als
mechtich en becherehet af moeten leggen tegen machtich en bachere. Andere palata-
Iiseringen als bruedrr, zueken.krijgen wel geregeld een kans, naast natuurlijk ook
broed.eren zleben.Volgens Goossens (I98o en 1989) is overigens het west-oost-um-
lautsverschil niet, zoals in de meeste handboeken staat, iets dat op vocaalkwanti-
teit berust. Het is integendeel zo:

"de primaire umlaut heeft in het hele Nederlandse taalgebied gewerkt, de secundai-
re is slechts in de oostelijke helft daarvan gefonemiseerd. Het westen (Vlaanderen,
Zeeland, Holland) heeft er waarschijnlijk wel aanzetten toe gekend, maar deze heb-
ben niet tor een uitbouw van opposities tussen umgelautete en niet-umgelautete
vormen geleid" (Goossens 1989:61.

Het gebruik van het lengteteken i, in bijvoorbeeld dair'daar' en uoir'voor', heeft
het Brabants met vele andere streken gemeen, maar in Vlaanderen komt het niet
voor. Een a in plaats 'garr utreftmen aan in locht'lucht' , urocltt'vrucht', /or'dus' en
ouw (tegenoyer Vlaams uw) in groaueru of houwelyck. Heel specifiek voor het Bra-
bants is de syncope van de intervocalische -* inwoorden als hoot < houet'hoofd'
enheet< heuet'heeft' enhet suffix'leecof 'lebevoorYlaams-fuc,-lihe.lndebuurt
van ontrondingsgebieden treden ook soms reflexies van vocaalronding op (bij-
voorbeeld hffin < hrffin, bussem < bessem'bezem', zwurnmeru < zlueYilmert (Thelde-
manrgg4i 159-]6o).

Op differentiering binnen het Brabants wijzen bijvoorbeeld de -y'-vormen in
gecofi, afier grafidiewel in Noord-Brabant (Breda, Grave, Helmond) maar niet in
Brussel, Mechelen, Leuven voorkomen. Vormen met uealsin bruederkomen dan
weer in Antwerpen veel frequenter voor dan in de rest van Brabant (Goossens

r98o). Vooral ten aanzien van de umlaut neemt het Brabants dus een tussenpositie
in.
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nederlandst' werd door de schrijftaal, ligt het voor de hand dat de scribenten vrij
gevoelig waren voor de invloeden van de Middelnederlandse geschriften, vooral
dan de Hollandse. In heel wat kenmerken stemt dit noordoostelijke gebied dan
weer overeen met het meer zuidelijke oosten (Limburgs). In de meeste van onder-
staande gevallen hebben we dan ook vooral met frequentieverschillen te maken:

- een nog groter aantal gevallen van secundaire umlaut (onder meer der lange
vocalen);

- meer al& en old-spellingen voor al, ol + dentaal dan in het Limburgs;
- ee voot ie in woorden als breef'brief' , de 'die' of afwisseling ee/ey Qreef -

brryfl.

Vrij specifiek voor het hier behandelde gebied zyn dan: .l

- a-spellingvoor ainwoorden als apen'operi, Gaedts'Gods' of bauen'\ovei;
- kort gebleven vocaal in open syllabe, bijvoorbeeld etten'etei;
- de pronomina oer, oen'heri of 'haar' en de'die', we'wie';
- het voorzetsel ro in plaats van te.

4.4. Taalvariatie en taalbeweging in het
Laatmiddelnederlands : uniformeringstendensen

4.4.r. Gedrubte taal

Het is algemeen bekend dat ddn van de belangrijke factoren in de standaardisering
van het Nederlands (en uiteraard ook van andere talen) de uiwinding en verbrei-
ding van de boekdrukkunst is geweest. Het aspect dat daarbij meestal als het be-
langrijkste naar voren wordt geschoven (cf.'W'eijnenr974) is dat het gedrukte boek
veel meer mensen dan voorheen met geschreven Nederlands in aanraking brengt
en ook teksten uit een bepaald gebied onder de ogen brengt van Nederlandstaligen
uit andere (dialect)gebieden. Dat heeft directe consequenties (waar veel aandacht
naar is uitgegaan), te weten toenemend taalcontact en een sterk stijgende bewust-
wording van de (vooral geografische) variatie binnen de taal. Het heeft ook indi-
recte consequenties (waar minder systematisch onderzoek naar is verricht), te
weten dat drukkers en uitgevers vooraf (als het ware profirlactisch) ingrepen, met
andere woorden door uniformering probeerden hun afzetgebied te vergroten, dus
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Stijevoort (Lyna & Van Eeghem z.j. ltllo)), Hs. Michiels (KB t-Gravenhage # 7t
E 57) en Hs. Bijns (KB Brussel # ,gS+) komen niet in aanmerking, omdat ze niet
\Teswlaams zijn. \7el belangrijk zijn vooral Hs. KB Brussel # II, z7o' Hs. Everaert
(Uitgave Muller & Scharpd rgzo) waarin het spel Quiconque uub saluus essevan De
Roovere is opgenomen en Hs. Kathedraal Brugge (beschreven in Mak 1955: l).In
deze drie bronnen komen teksten voor die ook in Rhetoricaele Wercken zyn afge'
drukt.

Op grond van tien geselecteerde taalkenmerken die rypische eigenaardigheden
van het Brugs representeren (\Tillemyns 196) heb ik de taal van Rltetoricaele
Wercken mer.die uit de andere bronnen vergeleken. Telkens weer blijkt overduide-
lijk dat de taal van de drie genoemde bronnen overtuigend \Teswlaams is, terwijl
in de meeste gevallen die kenmerken in de gedrukte versie door'niet-westelijke'
vormen werden vervangen. De vraag is dus: wie heeft met De Rooveres teksten ge-
knoeid? Theoretisch zyner drie verdachten': de onbekende Brugse poorter en/of
De Dene en/of drukker Van Ghelen.

De eerste en de tweede mogen we bijna zeker vrijpleiten:

\Taarom zou een Brugse poorter het werk van een stadsgenoot, dat hij voor
eigen gebruik kopieerde, in Brabantse of meer algemene zin wiizigen? By
gebrek aan een motief is de uitspraak: niet schuldig. Overigens is er ddn ge-
dicht dat niet uit het manuscript van die poorter komt en waarin we iden-
tieke taalveranderingen vinden.

De Dene heeft al evenmin een motief. Bovendien pleit voor hem dat hij in
zrln eigen geschriften (bijvoorbeeld zijn Testament Rhetoricae4 \Taterschoot
& Coigneau 1975-1979) heel consequent \Tesfflaamse vormen gebruikt en
nergens probeert een meer algemene taal te schrijven (tVillemyns r97r). Be-
kijkt men echter van zljn Warachtighe Fabulen der Dieren, de in 1567 door
Pieter de Clerck in Brugge gemaakte druk, dan komen daar veel minder zui-
ver \Teswlaamse vormen in voor. Dit wijst ons de richting voor het vinden
van de echte schuldige:

De drukker Jan van Ghelen die, zoals in die tijd gebruikelijk (zie ook De
Vriendt-De Man 1958: r1-ry), er zeker geen graten in zal hebben gezien de
hem toevertrouwde teksten aan zijn vermeend koperspubliek aan te passen.

Enkele voorbeelden van 'aanpassingen; in de nveede kolom staan vormen die uit
Van Ghelens gedrukte boek zijn overgenomen, in de eerste kolom dezelfde woor-
den, zoals ze voorkomen in een van de drie bovengenoemde handschriften:"

23. A-lle hier geselecteerde raalvormen (behalve ro) werden in het vorige hoofdstuk besproken; ro

wordt verderop in dit hoofdstuk besproken'
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Er kan dus geen twijfel over bestaan dat De Rooveres tekst in de drukkerij van Jan
van Ghelen een zorgvuldige aanpassing heeft ondergaan. Interessant is vooral, dat
men wel \Teswlaamse taalkenmerken heeft weggeschminckt, maar dat er geen an-
dere 'provincialismen' in de plaats zijn gekomen. Typische brabantismen werden
net zo goed gemeden en, met uitzondering van mit onder 8, komen alle vormen
uit de tweede kolom (van de spelling afgezien) met het huidige Standaardneder-
lands overeen. Dat Van Ghelens boek uiteraard jonger is dan de Vorlage verklaart
het verdwijnen van \(/estvlaamse vormen niet, want uit Willemyns (r97t: t7-fi)
kan men afleiden dat er "in Brugge nog op dezelfde manier geschreven werd als in
De Rooveres tijd en alle opgesomde kenmerken ook toen nog tot de Brugse
schrijftaal behoorden'.

4.4.2.Cultuurinuloed

Dit brengt ons bij ddn van de problemen die de analyse van taalgebruik op grond
van (vooral) schriftelijke bronnen aanzienlijk bemoeilijken, namelijk de relatie
tussen de geschreven (en/ofgedrukte) tekst en het gesproken woord, waarvan de
tekst de al dan niet zo getrouw mogelijke weergave probeert te ziin. Vast staat dat
de Middelvlaamse scribent een taal schreef die afweek van de taal die hij sprak.
\Taarom voelde hij zich genoopt een bepaald taalsegment (wij zullen het hier over
klanken hebben) anders voor te stellen dan hij het sprak, dan hij zou gedaan heb-
ben indien het zijn bedoeling was geweest 'zuiver' dialect te schrijven. Gevallen
van spellingonzekerheid of -inconsequentie worden hier buiten beschouwing ge-

laten. \Vat ik bedoel is dus bijvoorbeeld: waarom schrijft een scribent 'al', hoewel
hij 'ol' spreekt, terwijl hij nooit 'tat' schrijft, omdat hij 'tot' spreekt?

Een van de klassieke antwoorden is 'cultuurinvloed'. Meestal bedoelt men
daarmee een van volgende verschijnselen (\Tillemyns 1968):

Het overnemen van een vorm uit een gebied dat als cultureel, politiek, eco-
nomisch enzovoort hoogstaander wordt beschouwd en waarvan men dus de
'autoriteit' overneemt; bijvoorbeeld een Brabander in de r3e-r4e sprak
'gruen', maar schreef 'groen, omdat zulks in Vlaamse teksten gebruikelijk
was (Van Loey 1917).

Het vermijden van bepaalde klanken of uitdrukkingen waarvan de auteur
kennelijk meent dat ze ongepast zijn; bijvoorbeeld 'coninck' in plaats van
'cueninck'.'o

24. Het is evenwel nooit helemaal zeker of met een <o>-spelling toch niet de weergave van de

Io]-uitspraak werd bedoeld.
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niet aan te nemen dat die ontwikkeling na de r3e eeuw zou zijn opgehouden
om dan in onze tijd weer op te duiken.

Een kort materiaaloverzicht:

Voor Brugge en het Brugse Vrije noteren we ol-vormen in D62-64
(Obreen & Van Loey 1914: 329'417), hoewel er ook al vele al-vormen op'
duiken.

Eenzelfde gemengd beeld is te vinden in Berteloot (l984: 5o-5t;kaart 9)'

Jacobs (r9rr) geeft o-vormen voor Brugge vantz84totr3lr, voor Ieper en

Poperinge intlz6, 4i4 en ry72.

De voor zover mij bekend'laarste' aangetroffen ol-vorm is uit Kortrijk in
r39r (De Brabandere ry48: 59). Daar echter telden we il' z51keer al(s) te-
gen slechts lkeer ol(s). Een uitzondering is de naam Ballekin die we 5

keer zo en 6 keer als Bollehinaantreffen, de laatste keer in 1438'

\Taarom is de o/-vorm in het Laatmiddelvlaams in geschrifte' maar kenne-
lijk nooit uit de uitspraak verdwenen?

Een al even intrigerend geval is de onrwikkeling van de Ogm' ii:

- In gesloten syllabe met volgende umlautsfactor laijgen we in het (Mid-
d.llrl"r*, de ontronde vorm [r] . Attestaties als pit 'put' , rik 'rug' , stik
,stuk' zijn legio. Iets gecompliceerder wordt het in gesloten syllabe zon-
der umlautsfactor. Hier verwachten we in principe de zogenaamde spon-
tane palatalisering en er ziin inderdaad talloze attestaties van bijvoor-
beeld basch'bos', dunder'donder', up'op', uul'vol', wulle'wol', zunne
,zorl enzovoort. Hoewel we vanaf de r3e eeuw gepalataliseerde vormen
aantreffen'u vinden we in het Laatmiddelbrugs regelmatig a-vormen, al

zrlnze dan in de minderheid tegenover [n]-vormen (\Willemyns r97r:
nzvv.). Kunnen we hier, in de wetenschap dat het huidige Brugs nog al-
tijd gepalataliseerde vormen kenr, een andere verklaring dan cultuurin-
uio.J g.rr.n? Bij Berteloot blijkt zowel uit de materiaalanalyse (Berteloot
1984: Jeel r,66-69) als uit de kaarten (Berteloot 1984: deel z,kaarten 62,

63 e,n 64) dat af en toe weleens een velaire vocaal geattesteerd is, maar ook
op grond van deze bron kan er geen twijfel over bestaan dat de door

26. Bijvoorbeeld tzundaghesineen Brugse stadsrekeningvan r3oz (colens 1886: r54) en in Ieper

intlo} zundagha $acobs ryrr:43).
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zoek. Het algemene resultaat is dat alledaag:: Y"ot{t" ils duen bueter'

muelen, scuetele, uueghel, zuelen(respectievelijk door' boter' molen' scho-

tel, vogel, ,olen) altiid en overal met zrworden gespeld' Komt echter een

vorst of ...t goaf"ii* 'p'"kt' dan blijkt een aspelling vaak als 'def-

ti-g; ;. *o.i.., bt"hot'*d' In teksten van de stadsmagistraat'8 vindt

men uitsluit ,nd, ,orinrk, conincklycbe Majateyt, tconi.ncrycka in ddn his-

torische kronielt'' ,rirrt,rir.rra ,oninrh, in-eenandere" 6o0/o cueninck en

4oo/o coninck'vormen' In hun literaire teksten hebben de rederiikers A'

deRoovereenC.Everaerthetookuitsluitendoverdeconinckwanneerze
daareenvorstmeebedoelen.Everaertspeltechtercuen))ncwaathijhet
over de winnaar van het schutterfeest heeft' die ook in de door Carton

(i859) uitgeg.u.tt tt'o"ittt buenynchwo.rdt genoemd' Meer dan de tekst-

,"L. Ufrl[.i,r, at t"t"t"le insielling de doorslag te geven' F'en 'deftige'

a.,p.lliogd.,idtopeerbied.Eengeco=mbineerdeinvloedvaninstellingen
tekstsoort is er misschien voor verantwoordelijk dat in de.al genoemde

H a I le ge b o d.e nmen alti.i d'de almo ghende God' schrij ft ' terwii I we bij Eve-

raert zonder "i.r""a.li"g 
."1-,r."gh.rrde God' aanrreffen. Een dergeli.ike

variatie is niet te verkl""l", i"dittt men er niet van uit gaat dat niet-gepa-

lataliseerde ,P.[i;;t; Lnnelijk als 'deftiger" c'q' 'eerbiediger' golden

dan de'gewone' zze-sPellingen'

c.\Tatscribenteninhuntaalnogallemaalachterwegelieten'daarvanwordt" ;;;;1. van de .,,'it' opgtlitfrt doot het aandachtig lezen van de teksten

.r"r, d.i6.-..,r*r. Btt'gtt "-b^thtttttan 
tW' \Teydts'

- De hypercorrecte behandeling van de E in Maamse teksten is een duide-

tijt.,oo,u..tau".'a.schrijfo"nzekerheidterzake.Indiendeanlautvan
heten en eten opit'afat t""i"' wordt uitgesproken'.hoe kan men dan

weten waar .. *J;;;;"r er geen / -ott *o'Jen geschreven? Daar heb-

ben alle Vt"",,"t "'ibenten 
i"" rntt' Toch zijn er ook soortgelijke me-

chanismen dit bii;t meeste scribenten geen problemen veroorzaken'

-InhethuidigetVeswlaams(en'zoalswezullenzien'kennelijkookindat
van de r6e eeuw) wordt in de cluster V + r + s'zde rgedeleerd' met meest-

al een ,og.,'"-dl- to*ptttotrische rekking van de vocaal' Enkele

voorbeelden:

De zogenaamd e Hallegeboden (Gailliard rgrz)'

De koniek van Zegher van Male (Schouteet 196o)'

Carton (r859).

28.

29.

3o.
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Q968: 16t) citeert enkele paragogische vormen. Dat het hier om een in-
middels zo goedals verdwenen Vlaams kenmerk zou kunnen gaan, blijkt
misschien uit enkele 'relicten' die nu nog in Vlaamse dialecten voorko-
men: nffinq, morgenL, doofi (vrij algemeen), wegl I weug (in Zeeuws-
resp. zuidoost'West-Maanderen), genoeft 'genoeg' in de buurt van Avel-
gem. Verder is er in het Kortrijks een vrij algemene apocope van de den-
taal (bijvoorbeeld gelvoor 'geld'). Voorzichtig kan men dus postuleren
dat we hier allicht met een vroeger veel frequenter verschi.insel te maken
hebben dat, op enkele verspreide vindplaatsen na, alleen bij \Teydts nog
min of meer systematisch aangetroffen wordt (\Tillemyns r97rb:
)49-152). Andere scribenten hadden voor dit verdwijnende verschijnsel
geen belangstelling (of kenden het niet meer). In \Teydts'volkse Brugs
lijkt het toch nog te hebben bestaan.

- Twee andere voorbeelden van allicht verdwijnende Vlaamse dialectken-
merken" worden eveneens in \Tillemyns (r97rb: t5zlj) besproken en
versterken nog het beeld van \Teydts' taal als conseryator van 'gesun-
kenes Kulturgut'.

4.j. Een foneemsysteem voor het Laatmiddelnederlands

4.5.r. Inleiding

Vele structurele klankgeschiedenissen bieden de lezer gestructureerde foneemsys-
temen aan, zelfs wanneer perioden behandeld worden waarvan de taal ons slechts
door reconstructie bekend is.

Goossens (1974) illustreert dat het - naar de huidige stand van het diachroni-
sche onderzoek - nog niet mogelijk is om een exacte, structurele beschrijving van
het foneemsysteem van h6t Middelnederlands te geven en wel niet enkel omdat
h6t Midddelnederlands niet bestaat. Ook wanneer men het 'slechts' over het sys-
teem van ddn Middelnederlandse dialect(engroep) wil hebben, ryzen er nog heel
wat methodologische en praktische problemen. Toch heeft de praktijk bewezen
dat over de foneemstructuur van Middelnederlandse dialecten wel zinnige dingen
kunnen worden gezegd. Ik wil echter met stelligheid een voorbehoud herhalen,
dat ik al in \Tillemyns $976) heb geformuleerd, te weten "dat men het huidige
dialect moet kennen om over de voorstadia ervan zinnige dingen te zeggei' .

Op grond van het materiaal waarover we beschikken en van de gebruikelijke

33. Tewetenu-,orden+re+infinitiefindebetekenis'beginnente'endeconstructiezonderinver-
sie na bijwoordelijke bepaling of bijwoordelijke bijzin.
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guage which cut through those of time and space" (ib.). Zoals onder meer \Wein-

reich, Labov & Herzog (1968) aangetoond hebben, is het zo dat de factoren die
vandaag taalverandering veroorzaken, dat ook vroeger hebben gedaan en waar he-
dendaagse linguisten heel veel aandacht schenken aan het eerste, wordt het al te
vaak verwaarloosd in het laatste geval.

Het probleem is natuurlijk dat over het bestaan van sociale taallagen, dat ons
uit de sociolinguistische onderzoekingen van hedendaagse dialecten bekend is,
veel minder bekend is waar het vroegere perioden betreft. Toch zijn er natuurlijk
bruikbare aanwilzingen In mijn studie over het Laatmiddelbrugs (\Tillemyns
ry7r) ben ik op drie geledingen gestoten die facetten van sociale taalgeleding weer-
spiegelen:

a. De taal van ambtelijke stukken waarin weliswaar geen echte pogingen wor-
den gedaan om een meer algemene taal te schrijven, maar die toch te stereo-
tiep en te statisch is om alle ontwikkelingen van de taal, zoals die door het
volk werd gesproken, nauwkeurig weer te geven.

b. De taal van de rederijkersspelen van onder meer Cornelis Everaert, die een
hoge mate van dialecticiteit bezitten, vermoedelijk omdat ze direct op het
bewustzijn van de Brugse toeschouwer in willen werken.

c. Het Brugse 'plat', de taal van de gewone man in de straat, zoals die ons
enigszins is overgeleverd in bijvoorbeeld de geschriften van \Tillem \Weydts.

In geen enkele van de handboeken wordt, naar aanleiding van de systematische
beschrijving van klanksystemen of -ontwikkelingen, rekening gehouden met een
onderscheid tussen Vroeg- en Laatmiddelnederlands. Dat maakt het werk van de
twee auteurs over het Middelnederlands in onderhavig boek er natuurlijk niet
eenvoudiger op en houdt impliciet in dat de specialisten in kwestie die indeling ei-
genlijk niet relevant vinden. Na de nu volgende bespreking van het Middelneder-
landse foneemsysteem zal ik daar verder op ingaan.

4.5.3. Foneemrysternen in forma

De enigen die zich aan de opstelling van een vocaalfonemensysteem iruformaheb-
ben gewaagd zijnYanLoey (t97o) en Goossens (tgz+), de tweede overigens zon-
der zijn systeem expliciet met dat van de eerste te vergelijken, ook al beweren
beiden een zuidwestelijk systeem te beschrijven.
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d. Daar staat regenover dat het diftongisch karakter van ir, lyal en aeniet vast-

staat:

ie opponeerde zeker met z,

1F en y waren complementair verdeeld,
h.t is-on*aarschijnlijk dat oehet lege vakje opvulde'

Over de basis waarop dat systeem is opgebouwd lezen we het volgende:

"\fir wdhlen fiir unsere Zweckeein System das sich - von kleineren Abweichungen

abgesehen - in zahlreichen literarischen Texten aus dem \flesten des Sprachgebiets

findet. Zu Hause ist es vor allem im Stdhollandischen Bereich, doch weichen

flamisch-seelendische Texte von ihm nur verhlltnisml8ig geringftigig ab." (Goos-

sens t974: t9)

Enige toelichting over die talrijke (vooral) Zuidhollandse teksten zou wel op zrin
plaats zijn g.*..ra, maar is er niet. Dat is des re meer jammer, omdat een vergelij-

ilirg -o h"et Laatmiddelbrugse systeem verschillen aan het licht brengt die alles-

behalve'verhlltnismii8ig geringfti gig' zijn:

a. Een eersre precair probleem is dat van de gesloten rij, die problematisch was

(en nog is). \re weten dat 7 was ontsraan door palatalisering van ogm. u en

d"t d."pl""ts van de u daardoor uiteraard vrij kwam. Daar de rekking in
op.r, .yllrb. van Ogm. ieen oopleverde, werd het lege vakje ook daardoor

.r'i.t opg..rrld. De i, *as uit io, de oe uit ou ontstaan' De i was de normale
\roort .tting van onl. z. De ontwikkeling in het zuidwesten (onder meer

Brugge) kan men echter heel anders zien:

-Deonl.langeienywerdenverkort(wanneerprecieswetenweniet).
Men kan dus beide fonemen naar de korte rij laten verhuizen.r6 Hun
plaats werd ingenomen door de zogenaamde diftong ie, de plaats van de

g..o.rd. prl"t"'d bleef echter open. De oe (lut) lsvam op de plaats van de

[.rlot.., i.l"ir. Een korte /u/ ontstond echter enerzijds u\t al' ol + dentaal
(oud, goud.; [ut], [gut] uitgesproken), anderzijds uit \fgm' 7 voor velair

@ouc|, d.ouck en ouoorr)-Daar de lange /u/ slechts voor dentaal voor-
kwam (bloed, uoetenzoyoort) zou er tussen die laatste fivee een comple-

36. Devos & Taeldeman Qg74:18) zijnvanmening dat "de systematisch verkorte lange gesloten

monoftongen i, y en u slechts fonetisch kort zijn. Aangezien zij echter dezelfde distributie-

kenmerken hebben als de vokaalfonemen die nog fonetisch en fonologisch langzijn, wensen

we ze toch nog tot het lange vokalensysteem te rekenen". Dat lost echter het door Goossens

aangesneden Probleem niet oP'
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Van Loeys commentaar daarbij luidt:

- het blijft onzeker of de ieinlief al dan niet diftongisch was, evenzo de um-
laut-uu(gruun$ 4t);

- onzeker is ook of een oudere oppositie ie lil (lief) : i li:l (h.jf) overging in
een oppositie lief li.l : lijf leil ($ 76, 56z);

- de twee klinkers e : 0 opponeerden blijkbaar nog (S 67) , maar de oppositie o :

d tendeerde naar neutralisatie, althans in de rijmparen uit de literatuurtaal
(S ro;'

- de Ogm. een de umlaut-ropponeerden in sommige gewesten nog, in ande-
re niet (S 66).

Hierbij wil ik stellen dat de opmerking, dat de oppositie o ; 6 naar neutralisering
tendeerde vreemd is, alleen al op grond van het feit dat die oppositie vandaag nog
in de meeste dialecten bestaat en het dus ongeloofwaardig is dat ze tussenin een
tijd1ezouzijn verdwenen. Bovendien is mijn ervaring (\Tillemyns ry7r 48'sr) dat
in r;e-t6e eeuws Brugs, in precies literaire teksten, o en ri nooit rijmen. Toch is het
zo dat er in de verhouding tussen zachtlange o en scherplange ri op een gegeven
moment veranderingen zijn opgetreden, die onder meer afgeleid kunnen worden
uit variatie die bestaat in de hedendaagse \Teswlaamse dialecten en die ik in \7ille-
myns (t973: 158-16o) heb beschreven. \7e kunnen in \(est-Maanderen grosso
modo vier gebieden onderscheiden:

a. Een gebied met zuiver historische distributie, dat wil zeggen dat uit Ogm.
au steeds een scherplange (dat wil zeggen diftongisch [c"] of [o'] uitgespro-
ken) ,4 is ontstaan, terwijl rekking van \7gm. d, d steeds een zachtlange
(monoftongische) o opleverde (dit is in het zuiden van \7est-vlaanderen het
geval).

b. Een gebied waar de historische voor een gemengd historisch-complemen-
taire verdeling plaats heeft gemaakt: rekking levert er steeds o op, bij Ogm.
au daarentegen blijft de scherplange uitspraak alleen voor dentaal bestaan
en valt in andere posities de vocaal met de zachtlange d samen (dit is in het
noorden van \7est-Maanderen, met onder meer Brugge, het geval).

Een gebied waar de historische verdeling helemaal voor een complementai-
re plaats heeft gemaakt. Voor dentaal krijgen we steeds een scherplange ,4

(dus zowel uit au als door rekking ontstaan), in andere posities steeds een

zachtlange (dit is in het westen van \7est-Maanderen en een deel van het
aansluitende Frans-Vlaanderen het geval).

Ten slotte een gebied waar de situatie dezelfde is als in het Standaardneder-
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- de ei-spelling van de zachtlange ascherp moet worden onderscheiden van de

o.rd.r^.rr..rlij Jacobs (r9rr) 
"en 

Van Aaverbeke (1955) geattesteerde en be-

sproken ,;rp.ili.rg.rr. In het Laatmiddelbrugs wordr de ez'-spelling gebruikt

om het resultaat van vocaalverkorting weer te geven'

De spellingdifferentiering oe >< Luvoor de representant yan. O.gm' o' naargelang

urr d. o-i.,ri.rg (oruoJ, dentaal, ou.voor labiaal en velair), berust op een uit-

,;;;;.rr.iil. foor dentaal hebben we een gerekte (eigenlijk licht gediftongeer-

i.) t,r'1, in het andere geval een kort gesprok* i"l' Dit verschil is ook fonologisch

dir,irr.ti.f geworden. 
"H.t b.t..ft hi.r ..., jongere onnvikkeling, aangezien we

voor de IJe eeuw nogvan een lange [o']-klank uit mogen gaan (zie ookWillemyns

,9A.Volgd. op dJOg.., . o ,,'li of een j, dan bleef de [o']-uitspraak langer be-

sraan. Het is niet uit tf sluiten dat in de r5e-, r6e eeuw de [o.j]- en de [u'j]-uit-
spraak nog naast elkaar voorkwamen'

De ontwikkeling van de ogm. ri was verschillend naargelang de syllabe open of ge-

sloten was. In het laatste gJr"l ,p..lt ook het al of niet voorkomen van umlautsfac-

tor een rol.

- In gesloten syllabe, zonder umlautsfactor' wordt de Ogm' ri gepalataliseerd

(dindrr, uul, wulle).In de positie voor gedekte nasaalvindenwe' in de he-

dendaagse dialecten, rrn I il ( lduoker]' [j"ok]' lmunt] )'' Uit de teksten kan

niet d,rlde1lk genoeg worden afgeleid of dit ook in het Laatmiddelbrugs zo

was. (zie 4-4.2.)

-Ingeslotensyllabemetvolgendeumlautsfactorkrijgenweontronding(din.
nr"'duri, pii'put', r;k't't!)' \Taarom die ontronding echter in bepaalde

woorden achterwege blijfikon niet worden opgehelderd'

- In open syllabe treedt meestal de zogenaamde 'spontane palatalisering' op

(rurghrt'uogel',wuenen'woned'zuele'zool')'Deoorzakenzijnnogonop-
g.h.id..d (z"ie echter Taeldeman rg7).Hetal of niet weergeven van die pa-

iatalisering in de teksten blijkt van cultuurinvloed af te hangen'

De vocaalonmikkelingen voor r + consonant ztjninhet (Middel)nederlands vrij

complex. I., het Vroegin iddelbrugs blijkt Ogm. din dezepositie (meestal) tot [a:]

.r, og*. d tot [r:] te"i)ng.r.kt."B.id. for.-*.., zijn nooit samengevallen. In het

L""t,iidd.lbrugs vindt mJ.,,,oo. Ogm' d' a- of e'spelliig :1 bij :.t$"g ae'Yoor

Ogm. d,rindt i',e.t e-spelling ,n "6ii.ttti"g: I[het huidige dialect ziin de als

.i?, g.r.hr.,r.t kl"tk.., toi [:'] gevelariseerd' De hedendaagse representanten

17. Dezezal wel als een allofoon van de /o/ beschouwd mogen worden'
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Samenvattend kan men dan voor het
calen als volgt voorstellen:

Laatmiddelbrugs een systeem der lange vo- t*r

eo
eo

a

Met opzet worden hier de 'grammaricale' tekens 6 en 6 gebruikt, omdat ik geen

pr..i.s. klankwaarde wil suggereren, al geloof ik wel dat ze diftongisch (ongeveer

,1, [."], [c"] ) hebben geklonken, net als ien uovetigens ([r"], [u'])'

Het korte sysreem ziet er dan, op grond van her bovenstaande als volgt uit: - !::
i,:,

v
e,^.o

a

ii:

Tot slot kan men zeggen dat het Laatmiddelbrugs het beeld geeft van een dialect
datzichgeconsolideerd heeft. Vroeger ingezette vernieuwingen hebben zich door-
gezet, belangrijke nieuwe veranderingen konden nauwelijks worden aangetoond.
De overeenstemming met het hedendaagse dialect is zeer groot.

\Tanneer we vergelijken mer het r3e-eeuws van van Haverbeke (r955), dan is er

zeker een evolutie, -"", g..n opzienbarende. De volgende, daar gegeven conclu-
sie (p. 93), kunnen we ook voor het Laatmiddelbrugs overnemen:

"Onder de dialectische eigenaardigheden hier behandeld werd door geen enkele

scribent afstand gedaan van: de spontane palatalisering in busch, vul, dul, wulle; de

ontronding in dinne, hille, cric, pit, stic, ric en in evele en crepele; de algemene

overgang a > o in ambocht, brocht, e > i in bringhen, inghelsen...; de overgang ft >

cht in vichtiene..."

Het is zelfs zo dat de az'-spelling erop wijst hoe, in plaats van een Pas in de r4e eeuw
in het Brugs opgekomen vernieuwing te proberen te verdonkeremanen, men inte-
gendeel ,"r. .* orthografische mogelijkheid zocht om dit typische verschijnsel
Io "d.q,.r"rt 

mogelijk weer re geven. Tegenover die beginselvastheid, de wil om
.Brug.'1e schrijven, was er echrer ook een opponerende beweging, die in hyper-
cor.e-.ti., resulteerde of bepaalde ontwikkelingen verdoezelde (cf. cultuur-
invloed). Toch was het resultaat een betrekkelijk soepel geheel, dat het
Laatmiddelbrugs toeliet zijn eigen aard en zijn originaliteit te bewaren.

t;
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4. j. 6. Ladtmidde ln eder lan ds e taa lu eran de ri ng

Thalverandering in het algemeen en klankverandering in het bijzonder is een pro-
ces dat -e.rtal i.n vrij lange tijdsruimte in beslag neemt. Het proberen te onder-
kennen van verandering die zich quasi onder onze ogen afspeelt ('ongoing change'

of 'change in progress'; Labov ry72) heeft onder meer geleid tot de opvatting dat
klankveranderingen zich via lexicale diffusie door het lexicon verbreiden en dat
concurrerende 'oude' en 'nieuwe' vormen (dat wil zegger. op grond van geografi-
sche, sociale, functionele, Ieeftijds- en andere variabelen gebruikte varianten) eeu-

wenlang naast elkaar voor kunnen komen. Een mooi voorbeeld is dat van
Aitchison (r98r), waaruit blijkt dat een klemtoonverandering die in het Engels van
de r6e eeuw is begonnen tot op vandaag voor een verandering in ongeveer l5o/o van
het lexicon heeft gezorgd en nog niet in het stadium van 'gaining momentum' is
gekomen, zodat het nog vele eeuwen kan duren vooraleer deze 'klankwet'volledig
ial zijn uitgewerkt, dat wil zeggen de 'oude' vorm nog slechts in enkele residuele

vormen zal blijven bestaan.
De vraag hoe het zit met taalverandering die tussen het zogenaamde

'Vroegmiddelnederlands' en de 'late' fase is opgetreden moet in het licht daarvan
worden bekeken. Een verandering die bijvoorbeeld in de r3e eeuw zou ziiningezet
hoeft in de r5e eeuw nog niet eens in teksten bemerkbaar, laat staan afgesloten te
zijn. Heel dikwijls mag men zich dus gelukkig priizenwanneer men er iiberhaupt
sporen van in teksten kan ontdekken. Dat kan een van de redenen zijn waarom
vele gel.erd.n van menin gzijn datde Laatmiddelnederlandse periode er eigenlijk
een ian consolidarie is, dat wil zeggen dat de belangrijke veranderingen in de

Vroegmiddelnederlandse periode (c.q. zelfs het einde van de Oudnederlandse)
zijn opgetreden en er dan een hele tijd lang (dat wil zeggen de Laatmiddelneder-
landse tijd lang) nauwelijks nog iets is gebeurd (zie 4.1.23.).

Toch worden in de literatuur natuudijk ook wel verschijnselen opgesomd, die
de overgang van Vroeg- naar Laatmiddelnederlands lingurstisch zouden kunnen
onderbouwen. Deze komen in de hierna volgende paragrafen aan de orde.

Het terugdringen van de ingweonismen:

'Auf jeden Fall darf also fiir Flandern, auch fur den westlichen Teil, vor allem seit

dem 14. Jahrhundert eine drastische Frlnkisierung einer vorwiegend ingwdoni-

schen IJnterschicht angenommen werden. Je weiter man ins flemische Binnenland

vordringt, desto frtiher und intensiver wurde diese Frdnkisierung durchgefiihrt.
Das Gesamtergebnis war die obengenannte fllmische Staffellandschaft".

schrijft Theldeman $982: 287), die op p.285 algepreciseerd had dat men als sym-
bolisch keerpunt voor de 'Entingwdonisierung Flanderns' het einde van de I4e
eeuw aan kan nemen, dat wil dus zeggen de periode van overgang van Vroeg- naar

Laatmiddelnederlands.
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Ik zal mij van een bespreking ervan bedienen als voorbeeld van change in progress

in het Laatmiddelnederlands.o'
Vroeger was het de gewoonte om de beide diftongeringen gezamenlijk te bekij-

ken en w.rd e, bijna automatisch van uitgegaan dat informatie in verband met de

ene ook gebruikt kon worden om over het verloop van de andere iets te zeggen.

Strikt genomen is daar geen aanleiding toe, omdat niet onomstotelijk aangetoond
kan worden dat beide fenomenen in dezelfde tijd en dezelfde streek zouden zijn
ontstaan en dat hun opmars door het taalgebied en door het lexicon op dezelfde
manier zijn verlopen. Dat kan een verklaring zijn voor het feit dat in meer recente

uiteenzettingen vaak slechts ddn van beide diftongeringen wordt behandeld en dat
ervan afwordt gezien conclusies in verband met de ene automatisch ook op de an-
dere te projecteren (Ryckeboer rgTyYanReenen &\Tijnands rggo; Howellrygt).
Anderzijds is er ook geen bewijs dat de twee niet samen te beschouwen zijn: er is
mij geen geval bekend van een Nederlands dialect waar de iwel en de r7 niet zou
zijn gediftongeerd, of omgekeerd, al is het wel zo dat in het geval van de u het voor-
kome., van drie rypes ([u:], [y(')] en een of andere vorm van diftong) een vergelij-
king van dialectische situaties bemoeilijkt. Ook Ryckeboer (t971:6r) wijst erop
datleide diftongeringen "zowel chronologisch als geografisch meestal parallel ver-
lopen'en citeert een aantal auteurs die daar eveneens op wijzen.

Kloekes bekende expansiologische theorie (Kloeke ry26) wetdvrijwel onmid-
dellijk aangevallen (zie voor een overzicht van de oudere literatuur VanLoey r97o)
en ook de meer recente studies pleiten iedere keer weer voor een autochtone (aan-

zet tot) diftongering in Holland en eventueel andere gebieden en een datering die
veel vroeger ligt dan die van Kloeke. Zowelvroeger als nu is het sterkste argument
,t..d, *.., een combinatie van enerzijds vindplaatsen die een Yroegere en niet al-
leen in Brabant ontstane diftongering aannemelijk maken met de groeiende mij-
fel aan het prestigekarakter van het Brabants van de zuidelijke immigranten in
Holland m de v"Lr"., Antwerpen. Een voorbeeld daarvan is te vinden bij Howell,
die tot de volgende conclusie komt:

"Given the evidence presented above it seems reasonable to assume that the diph-
thongization of MDu. i originated in Holland in the late rtth century. This diph-
thongization has a specially Hollands character which is reflected in the earliest

textual indications of diphthongization and survives in its original form through
the period of sourhern imigration (sic) and, dialectically, to the Present day' There is

little reason to believe that the spread of the diphthongization resulted from at-

tempts to imitate the more highly differentiated diphthong characteristic of the

speech of many imigrants (sic) from Brabant. \Thatever pfestige the spoken

language ofthe South enjoyed after the fall ofAntwerp quickly evaporated, only to
be replaced by distinct anri-sourhern feelings. As a result ofthe fleeting nature of

4t. Zie ook de bespreking in 5.2.r.1.
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den en datzij, hoewel ze slechts r3o/o van het totaal uitmaken, vooral in gemeenten
in Holland enZeeland werkzaam waren.

'Aangezien de predicatie... de centrale plaats in de eredienst inneemt, heeft het
kerkvolk, dat naast de lidmaten een brede stroom van 'liefhebbers' telde, het evan-
gelie niet alleen in Noordnederlandse, maar ook in Vlaamse, Brabantse en Neder-
duitse tongval horen verkondigen."

Op die manier zullen ze, met of zonder sociaal prestige, toch wel invloed op het
taalgebruik van 'het kerkvolk hebben uitgeoefend, zodat men niet zomaar de in-
vloed van het 'religieuze' kan beperken tot de indirecte invloed van de taal van de
statenbijbel op de calvinistische gelovigen, die inderdaad niet verder zal ziin ge-
gaan dan vooral lexicale invloed. Maar natuurlijk waren veel van die predikanten
Mamingen, die allicht niet diftongeerden... Er is, hoe men het ook bekijkt, voor
bijna elk sociolinguistisch argument een tegenargument en dat maakt de discussie
weliswaar boeiend maar zelden 'conclusive'.

Dezelfde twijfels en meer op interpretatie dan op eenduidige gegevens steunen-
de argumenten, maken het gebruik van aanwiizingen bij de zogenaamde spraak-
konstenaars zo moeilijk.

Meer aandacht moet dus worden besteed aan het andere argument, te weten
gedocumenteerde vindplaatsen die als contra-argumenten voor de expansietheo-
rie dienst kunnen doen. Maar ook hier ligt'conclusive evidence' niet zomaar voor
het oprapen. Het interpreteren van Middelnederlandse grafie€n is zo al geen ge-
makkelijke zaak en wordt helemaal problematisch wanneer men denkt bepaalde
grafiedn als aanduidingen van "een beginnende neiging tot lichte diftongering" te
kunnen beschouwen. In principe zou dat in elk geval makkelijker moeten zi)nbg
de I dan bij de t'en het is daarom op zyn minst verrassend dat de uiwoerige en op
vele vindplaatsen steunende studie van Van Reenen &'lTijnands (r99o) integen-
deel over de uhandelt. Ztlhebben met de computer het uitgebreide, zogenaamde
VU-corpus" onderzocht en zich vooral voor de Middelnederlandse spelling uy
geinteresseerd. Uitgaande van de vaststelling dat Middelnederlandse scribenten in
de r4e eeuw de reflexen van \7germ. u anders spellen in open (huse, dusent) dan in
gesloten syllabe (hues, huis of huus) formuleren ze de hypothese dat de z7-spelling
(die in de r3e eeuw zelden en in de 4evrij vaak zou voorkomen) "does not denote
length but a change in vowel quality, i.e. the diphthongization [y:] , lyil"
(0.c.: p. 8). Daar nu deze spelling "geographical and chronological Patterns in

44. Dit omwille van meer maskerende grafie€n.

45. Dit corpus bevar ongeveer r5oo charters van r3or tot r4oo, afkomstig uit Drenthe/Gronin-
gen, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord Brabant en

Belgisch Limburg. Er ontbreken dus \7est- en Oost-Maanderen, 'Belgisch'-Brabant (inclu-

sief Antwerpen), Zeeland en 'Nederlands' Limburg.
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Ryckeboer (tg71) is een bijzonder uiwoerig en uitstekend gedocumenteerd ar-
tikel, dat stricto sensu slechts de evolutie van de klank in het woordje uitbehan'
delt, maar waar niet alleen de diftongering van i en tt, maar ook de voorafgaande
palatalisering van de ez in besproken wordt en een handig overzicht wordt gegeven

van de state ofthe aft anno 1971.

Hij haalt allereerst Gysseling $96r: 5) aan, die de palatalisering in Maanderen
drt..rt als "hoogstwaarschijnlijk in de rzde eeuw" en het bijzonder aannemelijk
acht, dat de palatalisering uit het Picardisch (waar ze volgens hem in de rze eeuw
plaatsvond) binne.rdro.rg in het aangrenzende Vlaams en hieruit weer in het Hol-
lands en Brabants."

ook de fonologische verklaring van van \rijk (rg5o, in Ti. 67: 16r-zo8) komt
aan de orde, evenJs die van Beyer (t964:2lr 11/.)' die in zoverre van alle andere af-
wijkt, dat hij de palatalisering in het Nederlands niet los van die in de andere Ger-
maanse talen ziet; Baden en de Elzas zijn, met de Nederlanden, relicten van een

groot gebied dat ooit aan een algemene, spontane medialiseringsneiging onderhe-
vig was.

vervolgens gaat Ryckeboer (0.c.: sz-s8) in op de hoofdthesis van Kloekes ex-

pansietheori., Jat [y] in Holland is in- en uitgevoerd: in het zuidwestelijk gebied is

d. [y] .en relict van de ry'roegmiddeleeuwse toestand. In het noorden en oosten is
de substitutie van [u] door [y] de nog steeds voortwerkende reflex van de Holland-
se expansie in de r6e-r7e eeuw. Voor de polemiek Kloeke - \7. de Vries volstaat
Ryckeboer met een verwijzing naar Hellinga ft918: r5o-r18).

Kloekes theorie staat of valt met de datering van de [y] , [a.y]-diftongering in
Holland zelf. Er zijn heel wat aanduidingen voor een vroeger $4-rye eeuw) au-
tochtone diftongering in Holland aangehaald door \(I de Vries en Salverda de

Grave en die worden hier niet nog eens opgesomd.
rwel gaat Ryckeboer in op de door vangassen (1965: 14) aangevoerde bewijs-

pl""tr.ri.n hij citeert diens conclusie met kennelijke, ztlher' niet expliciet vermel-
de, instemming.
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.'De praediftongerende periode van de wgm. i, mnl. i was hoogstwaarschijnlijk

[i:]/e:/, dateert waarschijnlijk uit de XIV-XVe eeuw en is autochtoon. De diftonge-

ring van de 'ij' kennen de Amsterdammers reeds in de tweede helft van de XVe eeuw

(dialekt-spellin g:'e1i en'e\'). zij is hoofdzakelijk autochtoon. In de xvle eeuw zijn

de nl. 'ei' en de'ij' reeds samengevallen als [s.i] (en varianten) en [o.i] (en varianten)."

47. Eigenlijk is dat soort dateringen hogelijk verbazend; dat een ontvrikkeling die in Picardid in

de rze eeuw plaatsvindt in dezelfde eeuw nog de grens over kan steken en een vreemde taal zo

aantasten dat ze bijna onmiddellijk veralgemeend optreedt en wel in die mate dat het gebied

vrijwel onmiddellijk daarna zelf expansief naar andere dialecten optreedt, lijkt mij in tegen-

stelling te zijn tot elk rationeel denken over taalverandering en de manier waarop die zich ver-

breidt.
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B.

Wrwijding uan de openingsgraad:

"In Belgie vormen de,r. en a-realisaties a.h.w. een gordel rond het Brabantse difton-
geringsgebied en wat de Kempen betreft, ook een reliktstrook tussen de Nederland-
se en de Belgische diftongeringsgebieden (o.c.: 6S)

Secundaire uariant
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C. Difiongering met ?aldtadl uocalisme

I. ,t/a Gy

"waar de t l<r zrch niet verder monoftongisch ontwikkelde tot een zeer open palata-
le vokaal, ging ze in een volgend stadium de weg van de diftongering op" (o.c.: 68).

z. cy < c/n : secundaire monoftongering.

D. Medialisering uan de [uil, wisselende dissimilatie

ey > c"I > J_l > fl

"In het zuidelijk \7est-Ooswlaams overgangsgebied en in een westelijk gebied tus-
sen en tegen de grote rivieren (grosso modo binnen de lijn die Rotterdam, Utrecht,
Den Bosch en Breda verbindt) en in mindere mate ook in Noord-Holland is de

[oey] duidelijk aan verschuiving toe: de palatale diftong [oey] ontwikkelt naar een
velaire, gedissimileerde diftong ri, via de tussenstadia ciy of aqy of ac/ay en fFi."
(o.c.:6g).

E. Difiongering met uelair uocalisme
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- "spellingen ue, ui, ey, oey in hetzelfde woord uuilteBrusselr4Sz'r49o of oe,
oi, u in uuistte Leuven, r4zr'22 of oe, ou, ouy te Zoutleeuw inry6vry61 en
ouy, oeu, eoy in de periode t47o-r49o";

- "Het enige stuk dat echter een relatief duidelijke aanwiizing geeft over de
klankwaarde, is de Mechelse rekening der visverkopers van 1597. De repre-
sentanr van wgm. I wordt daar 'au' of, in de meerderheid der gevallen 'aii'
gespeld net zoals de representant van de moderne Nederlandse [c']"' Als
voorbeelden geeft hij bailtten'buiten', haiis'huis'; verkorting: husken),
baiiper 'kuiper', naast benhailers, habeliailuen, urai)wen, ai)tdr;

- "vooral de spelling van war we als verkorring voor cluster of geminaat mo-
gen interpreteren zijn revelerend: hasschen 'kuisen, rdmmen 'ruimen'. Dit
Lewijst duidelijk dat in Mechelen tegen het einde van de r6e eeuw de Mid-
delnederlandse uu ge€volueerd is naar een velaire diftong met waarschijnlijk
een ltl of lal -achtigeersre element. Meer oostelijk treffen we ook 'ou'-spel-

Iingen aan, bv. sporadisch in Diest in de r4e eeuw, in Tienen vrij konse-
kwent in de r5e eeuw en in Zoutleeuw in de r4e eeuw naast 'oe' en 'oey'"'

vangassen Gg;g) heeft voor de vier Dendersteden (Dendermonde, Aalst, Ninove
en Geraardsbergen) gepoogd aan de hand van de uiteenlopende middeleeuwse
grafieen een beeld op te hangen van de vermoedelijke tussenstadia van de foneti-
iche evolutie. Daaruit blijkt dat, alhoewel de eerste ontwikkelingsfase van de [y:]
overal [a:]/[.t:] is geweest, de huidige uitspraak in die vier steden onderling ver-
schillend is.

Samenvattend: hoewel het duidelijk is dat de door Ryckeboer vermelde varianten
niet (alle) in Middelnederlandse teksten aangetroffen worden, hebben we hier te
maken met een uitstekende demonstratie van internal euidence en een overtuigen-
de illustratie van het "geographisches Nebeneinander des historischen Nacheinan-
der". Er is zeker geen aanleiding om daar, zoals van Reenen & \Tijnands (r99o),

denigrerend over te doen.
Verder hebben we uiteraard met lexicale diffusie te doen: de geografische en so-

ciale verbreiding en de verbreiding door het lexicon. Dit besef moet duidelijk ma-
ken hoe futiel discussies zijn over dd diftongering is dan en daar begonnen!
Bovendien speelt dat hier strikt genomen ook geen rol: de diftongering wordt hier
aangehaald 

"1, 
..r, fonetisch-fonologische vernieuwing die in de Laatmiddelne-

derlandse periode zo niet ontstaan, dan in elk geval doorgebroken is en het fonolo-
gische systeem ingrijpend heeft gewijzigd (althans in een deel van het taalgebied).
fo""r.. wanneer ze is begonnen is dan eigenlijk byzaak, maar het is duidelijk dat
we bij de diftongering met polygenese te maken hebben, dat wil zeggen dat er in
verscLill.nde delen van het taalgebied diftongering is opgetreden, die zichlang'
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zwakke vorm ? door een vollere vorm koos men, door verwarring met 't uit het
(pronomen) ook bij het lidwoord wel /rr (MN\f III: 4o9; Koelmans r975b). Van
Loey (I r98o: 45) noemt als oudste vindplaatsen r17o en t18o.

4.6.4. Wlgorde in nominale groePen

Combinaties als een sijn oude urient en gepostponeerde adjectieven en bezittelijke
voornaamwoorden komen in het latere Middelnederlands nauwelijks meer voor.
Naast elkaar komen nog voor om borghemeyster to tuesen in Roelofi stede uan Nyen'
ueb, Adriaens buys uan Ryn; en: Lubbert de Walen hoghe hujts, Henric uan Gheer
huys, maar aan het einde van de Middelnederlandse periode zijn de constructies als

Adriaens huys uan Ryn toch vrijwel verdwenen (vergelijk Van den Berg 1989 en
r99o; Sassen r99o en Van der Horst r99r).

Attributieve voorzetselgroepen, in de r3e eeuw nog heel schaars, treden in de
r5e eeuw steeds vaker op, in de eerste plaats rnet uan, maar ook met andere voorzet-
sels: ende wert ritmeister uan die stdt ultn Utrecht, ueel uan dese uoersz. ?ersonen; een

deel uan die ridderscap; die uan Amersfoort; die ballinghen ryt Hzllant, des Saterdag
bes na sunte Sixtusdach; 't clooster te Braemdolen.

4. 6. 5. Perifras tis c h e tuer kw o o rdstij de n

Het vroege Middelnederlands kende reeds perfecta mer hebben en zijn, maat ze

werden veel minder gebruikt dan in later tijd. In de r5e eeuw zien we dat a1 veel va-
ker. Van der \Val ft992: ryl geeft als voorbeelden uit de Renout van Montalbaen
(r3e eeuw) en het daarop gebaseerde volksboek van de Vier Heemskinderen (r5e

eeuw): 'Wie deit', sprac hi naast Hi uraecbde wiet gedaen hadde, en Ak Yezue de

bodscap uerstoet naal;. Als Yemijn den brief ghelesen had ende dat inhouden daer of
uerst/len. Het voltooid deelwoord yan clmen, brengen, worden, uinden en brengen,

in de r3e eeuw steeds zonder ghe-, treffen we in de r5e eeuw heel geregeld aan als ge'
komen, gebracht, enzovoort, waardoor ook de uiterlijke gedaante van het perfec-
tum gelijkgetrokken wordt (Stoett. r9z1: 2o5-2o9; Pijnenburg r98z; Duinhoven
rgg8a: 168). De vervangin gvan hebben door zijn in de vervoeging van zijn (van heb

geweestnaaf ben geweest) gaatlangzaarn: beide combinaties komen nog volop voor
(De Rooij 1988).

4.6.6. Passief

De systematiek van het passief verandert in de loop van de Middelnederlandse pe-
riode. In het vroege Middelnederlands bestond geen aparte constructie voor Pas-
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hem. Ineen aantal gevallen heeft zich een reflexieve constructie onnvll<keld: zich

uerwonderen, zich irbazen, zich ergeren, zicb ontfermen' De mogelijkheid om met

een subjecr in de nominatief geconstrueerd te worden, heeft overigens bij deze

werkwoorden steeds bestaan, oot i" het vroegste Middelnederlands. De verande-

ring is dan ook niet de opkomst van een nieuwe mogelijkheid maar het afnemen

,r"ri.., oude mogeliikh;id. Het langzaam verdwijnen van onpersoonlijke con-

structies is .e.r rra., de gevolgen van de deflexie' (Van der Horst 1985; Fischer &
Van der Leek 1983 ,n 1987; Van den Berg 1985 en t986; \Teerman 1988)' Ve zien

tot in de r7e en r8e eeuw nog allerlei resranten van de onpersoonlijke constructie.

4.6.9. Plaats udn de Persoonsuorm

De positie van de persoonsvorm komt in het latere Middelnederlands reeds gro-

tendeels overeen met d.ie in het Moderne Nederlands. Echter komen vrijwel alle

afwijkingen die we bij het \r&oegmiddelnederlands bespraken, ook in het Laatmid-

delrredeJands nog wel voor, doch minder vaak. Expletieve elementen tussen eerste

zinsdeel .r, p".roo.rr,rorm, vooral als het eerste zinsdeel lang is of een ingeleide bij-
zin is, zijnnog g.-rkkelijk te vinden (en ook heden ten dage nog mogelijk met

bijvoorbeeld ].r", ,n torn), Drc dit aldus ouerdragen was, doe.wert di.t dcn borchgraue

(g'emeld); End.e terwllen dat clie borchgraue ter Plaets waert liep, so liepen aeel goeder
'iorghrr' 

tot d.ie Toilenstegberporrt *irrt, Item die dat regement hadden binnen

Uiecht, die lieten maken"een^blocbuys in der stat. Maar we komen ookrcgen: Encle

d.oe dat uolc besteb was, truden sy gemeenlic in d.ie scouwez (Burridge 1993). Na con-

ditionele bijzinnen die beginnen mer een finiet werkwoord, kan een ander zins-

deel volgen vooraleer d. p.rroo.rrrrorm van de hoofdzin komt, of er staat soi rner

woude iyn heer scickrn ,yi rad, (.), tl wouden hem geleyde uerweru.en; wordet ured.e'

so is clat gebotol De frequenrie van conditionele vfr-zinnen is in de r5e eeuw min-
d.r d"n]' d. i3. e..rw; ,..1; gebruikt men zinnen met als.Imperatieven vooraf-

gegaan door een zinsdeel ko.i.r ook nog voor. Evenals allerlei zinsdelen in de

iiiioop die daar thans niet meer kunnen staan. Bijna al deze verschijnselen zijn
zelfs in de r6e en de r7e eeuw nog wel in zekere mate aan te treffen (Koelmans

r975a). Maar de tendens dat het finiete werkwoord in bijzinnen meer en meer naar

".t,...r, geplaatst wordt, is onmiskenbaar. Alleen hoofdzinnen met de Persoons-
,ror- ,.hi".ran van het rype Ferguut ten coninc orlofnatn, die we in r3e-eeuwse rij-
mende teksten ,rog g...g.id aantreffen en in de r4e eeuw nog een enkele keer, zijn

in de r5e eeuw verdwenen (Van der Horst 1984)'
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wijluit ter wilen dat(voorzetselgroep + dat), zodrauit so drade a/s (bijwoordgroep

* Lk), tenzii uit het en zij dat (subieit + zijn + negatie + dat), indien uit in dien dat
(voorzetsel * p.oro-.., * d.at), uoordat, n'adat enzovoort uit uoor + dat (voorzetsel

+ dat), aangezienuit aangezieru+ dat(voltooid deelwoord + dat), enzovoort. Ge-

-...rr.h"p"pelijk is ..ht.i d"t de oorsprong een aanvankelijk vrije combinatie was

-.. -..ro^l dat (soms als of ofl . Late r wordt dat danweggelaten, ook al komen we

het nog ver in de rge eeuw en in dialecten ook tegenwoordig nog vaak tegen (De

Rooij 1965).
na*jiilt .r nog dan dat er zo veel nieuwe onderschikkende voegwoorden in

h.t l"te.JMiddelnederlands ontstaan, is echter het feit datzezichontwikkelen tot
exclusieve voegwoorden. vroegmiddelnederlands onderschikkende voegwoorden

zijn byna altij? 'geleend', 'gJetacheerd', vanuit andere categorieEn: dae, bedi,

io, io, d.an nu, ilro rn ,rriinook en vooral bijwoord; sirut' tote' ,nthier' ,nten
hent zijn ook en vooral voorzetsel; des en dies ziin ook en voo_ral pronomen; want

,n ,n(d.r1zijn ook en vooral nevenschikkend voegwoord. Alleen oJ/jof als en dat

,ijn i rrrr..ro.g .nkel onderschikkend voegwoord (Bouman r9r8)' De Laatmid-

delnederlandse ioorb.a"k zorgde voor een aanzienlijke aanwas van juist exclusieve

onderschikkende voegwoord.rr. Deze ontwikkeling heeft zich in later eeuwen

voortgezet: hoewel, ,rioor, ofichoon, dewijl, niettegenstaande, zogauw, zolang, zouer

enzovoort.
Tevens zien we dat in het Middelnederlands veel inleiders van biizinnen dat

Lrijgen toegevoegd: d.oe dat, wafi dat, wie dat, hoe datenzoyoott: die goede ne //:es-

d.or| ,rn trlnt/ iant dat hi dueghet mint, nie sint dat hi uan huus sciet, sine slechten

niet te gad.er, wat d.at gheen *oidr, ,o war, dits deerste bedwanc daer d.at Vrieslant ie

in qunk; d.ie bisscop fr, d.rt ,rn drel uan Mecheleru toebehoorde, ic wille weten, wie ghi
,4it (...) erde ho, iat, uader hiet.Dit valt gedeeltelijk te verklaren als analogie naar

de vele formaties met datzoals ter wilen dat, aangesien datenzovoort: datwotdt
welhaast bi.izinskenmerk. Inderdaad is het verschijnsel van toegevoegd datin de

r4e en r'e..,,* fr.q.r..tter dan in de r3e eeuw' Echter komt het ook in de r3e eeuw

alvoor (-*r rog niet in de Oudnederlandse Leidse \7illeram), zodat waarschijn-

lijk ook ander. oirrrk.r, dan alleen analogie gewerkt hebben. Misschien moet ge-

dacht worden aan een toenemende behoefte bijzinnen als zodanig aan te geven.

Het verder naar achteren brengen van de Persoonsvorm in bijzinnen (zie boven),

waardoor eveneens een bijzinsLnmerk geprononceerder werd gemaakt, kan daar-

mee samenhangen. (Vergelijk Kivimaa 1966; Admoni r99o: u8)'
Er is wel ..n, ou.*o[en (bijvoorbeeld MN\r Il, zz7) of wellicht ook doe en so

cum suis op deze -".ri.ri. uittreiding van bijwoord naar tevens onderschikkend
,ro.g*oori gemaakt hebben, dat wil irggrrvia een stadium met d.oe dat, so dat.

Ditl, e.ht.r"niet juist. \flanneer doe en so cwsuis geregeld gecombineerd worden

met d.at,in het vioege Middelnederlands soms en in het latere Middelnederlands
pas vaak, hebben ,r1^ll^ngde mogelijkheid om (zonder dat) als onderschikkend
io.g*oord op ,. .r.d..r. Ii h.t Oudnederlands werden ze niet met dat gecombi'
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