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GEORGES DE SCHUTTER

WERKWOORDVORMEN IN DE ZUIDELIJKE 
NEDERLANDSE DIALECTEN: STAMKEUZE EN 

WERKWOORDUITGANGEN

ANALYSE EN BESCHRIJVING OP BASIS VAN HET RND-MATERIAAL, DEEL I. 1 EV

Abstract(1)

This is the first of three planned articles intending to document the diversity of 
verb forms in the dialects of the southern half of the Dutch language area. These 
surveys of forms will eventually lead to a full fledged inventory of grammars 
of the verb morphology in the whole area. The aim of the survey is to enable a 
confrontation of recent hypotheses with a large number of data from a dialect 
area where many conflicting strategies appear to be at work. This text deals with 
first person singular forms. In earlier stages of Dutch three different endings 
were found: zero (in the preterit), schwa (in the present of all stems ending in 
consonant, except the preterito-praesentia) and /n/ (present tense of specific 
stems, predominantly those ending in vowels). In the southern part of the Dutch 
language area not a single dialect is found with a distribution of verb endings 
matching the historic distribution. Moreover, present day dialects display enor-
mous variation with regards to the interaction between endings and stem forms; 
the latter correspond only partially with those based on historical roots. 

Most of these variation patterns are found in the extremities of the maps included: 
West and French Flanders on the one (southwest) side, the transition zone between 
Limburg and Ripuarian dialects on the other (the southeast, in Dutch Limburg 
and the Belgian province of Liege). The zones in between (especially the region of 
Zeeuws Vlaanderen, and the contact area between Flemish and Brabant dialects) 

(1) Georges De Schutter, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en 
Letterkunde, p.a. Koningstraat 18 – 9000 Gent (België). Mail: gdeschutter@kantl.be.
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present intriguing developments; most of these concern classical themes of 
contact linguistics, but at least one phenomenon has a broader theoretical scope: 
a lot of dialects display variation in verb forms depending on the grammatical 
structure of the sentences in which they occur (sub clauses with OV-structure (or 
verb-final) ↔ head clauses with VO (or verb-initial), cf. the two tables included. 
In this article the discussion will be limited to the data provided by the RND-
series; with the exclusion, furthermore, of any data with subject-enclisis.

1. Inleiding

In De Schutter (2008) heb ik een (voorlopig) systematisch overzicht gegeven van 
de persoonsvormen die in de zuidelijke Nederlandse dialecten van de twintigste 
eeuw een rol spelen. Basis voor dat overzicht vormt een verkennend onderzoek in 
het materiaal dat in het tweede en derde kwart van de twintigste eeuw verzameld 
is door Blancquaert e.a., en gepubliceerd in de Reeks Nederlandse Dialectatlas-
sen (RND). In dat inleidende artikel, waarvan ik de inhoud bekend veronderstel, 
stelde ik een diepergaand onderzoek naar de verspreiding van die vormen in 
het vooruitzicht. Deze bijdrage vormt het eerste van drie geplande artikelen, en 
heeft als thema de variatie bij diverse werkwoordklassen en vormkategorieën 
voor 1 ev (met als subject niet-enclitisch ik). Ook hier zal ik uitsluitend het 
materiaal bekijken dat in de RND te vinden is. Daarmee worden andere ma-
teriaalverzamelingen niet als minder interessant gekwalificeerd, in tegendeel; 
de bedoeling is om hier zoveel mogelijk een synchronisch consistent beeld op 
te hangen. Vergelijking met de resultaten van de veel oudere enquête-Willems 
aan de ene kant, met het jongere MAND- en SAND-materiaal aan de andere, 
zullen het uiteindelijk mogelijk maken een diachronisch beeld te schetsen dat 
het taalgebruik van de laatste anderhalve eeuw overspant.(2)

(2) Het MAND-materiaal vormt de input voor de Morfologische Atlas van de 
Nederlandse Dialecten, waarvan het tweede deel eind 2008 van de persen is gekomen; 
de gegevens van het SAND-materiaal worden nauwkeurig beschreven bij De Vogelaer 
2008. Met geen van beide werken worden hier systematische vergelijkingen gemaakt: 
het lijkt mij zinvol dat dat gebeurt als de toestand in alle beschikbare materiaalverza-
melingen in beeld is gebracht.
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Het overzicht zal zeven kategoriale vormen betreffen, althans voor zover die in 
het materiaal van de RND gerepresenteerd worden:(3)

1. Presens van zijn (ik ben)
2. Presens van de vocalische stammen (b.v. gaa-n: ik ga)
3. Presens van de consonantische stammen (b.v. wijz-en: ik wijs)
4. Presens van de (of eigenlijk van bepaalde) preterito-presentia (b.v. kunnen: 

ik kan)
5. Preteritum van de onregelmatige werkwoorden (b.v. brengen/doen: ik 

bracht/deed)
6. Preteritum van de sterke werkwoorden (b.v. wijzen: ik wees)
7. Preteritum van de zwakke werkwoorden (b.v. pakken: ik pakte)

De variatiepatronen die ik hier bestudeer betreffen de aard van de uitgang (nul, 
sjwa, nasaal, eventueel ook dentale occlusief en/of andere hiaatdelgers), de histo-
rische stamvorm (ev- tegenover mv-stam), en de stamvormen die in diverse stadia 
van de taalontwikkeling zijn ontstaan (vocalische tegenover consonantische).(4) 
Optreden van umlaut is bij 1 ev vrijwel niet te verwachten; dit aspect zal trouwens 
ook bij de bespreking van de andere grammaticale personen (het onderwerp 
van deel II en deel III, resp. over 1/3 mv en over 3 ev en 2) grotendeels buiten 
beschouwing blijven.(5) Om redenen die toegelicht zijn in De Schutter (2008) 
blijven vormen met enclitisch subject (voorlopig) buiten beschouwing.

(3) Voor een verantwoording van de beperking tot deze zeven vormkategorieën 
moet ik verwijzen naar De Schutter (2008). In die tekst is ook verantwoording voor het 
concept van dit artikel en de twee nog geplande volgende te vinden.
(4) De oppositie tussen vocalische en consonantische stammen kan in zekere zin al 
op het Indo-Europese systeem teruggevoerd worden, ten minste indirect. De oppositie 
is een structurerende rol gaan spelen in de Nederlandse dialecten, cf. voor een overzicht 
De Schutter (2008).
(5) De umlautwerking moet in z’n geheel, over alle woordkategorieën heen, beke-
ken worden. In het hier bestudeerde gebied is umlautwerking als morfologische proce-
dure enkel in het oosten te verwachten. Grootaers (1908-09: 309) signaleert m.b.t. het 
Belgisch Limburgse dialect van Tongeren het optreden van umlaut in het ww.-systeem 
voor 3 ev. indicatief presens van de sterke wwn. en voor alle personen van conjunctief 
preteritum van sterke en onregelmatige wwn.; dat laatste is dus het enige geval waar 1 
ev en 1/3 mv meestappen. Het RND-materiaal levert hier geen relevante gegevens op. 
De geografische dimensie van dit aspect blijft hier dan ook (noodgedwongen) buiten 
beschouwing.
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2. Presens van zijn (ST ik ben)

2.1. Materiaal

Er is een relatief groot aantal RND-nummers met ik ben. Om diverse redenen(6) 
gebruik ik de gegevens van zin 16 “Ik ben (1) blij dat ik<niet> met hun <niet>  
meegegaan ben / ben (2) meegegaan” (met twee voorkomens van ik ben) en 
30 “Ik kan toch niet komen eer/voordat ik klaar/gereed ben (3)”. Die drie in-
stanties verschillen zowel syntactisch (zinsinitiële woordvolgorde in hoofdzin 
(1) tegenover zinsfinaal in bijzin (2 en 3)), als semantisch-functioneel (resp. 
koppelwerkwoord (1 en 3) en temporeel hulpwerkwoord (2)). Een probleem 
met gebruikswijze (2) is dat in de werkwoordgroep van de eerste bijzin in het 
zuidwesten (vooral Frans-Vlaanderen, in mindere mate West- en in nog mindere 
– maar alles bijeen toch vervelende – mate Oost-Vlaanderen) zijn wel eens de 
plaats moet ruimen voor hebben. Die omstandigheid is niet echt bedreigend 
voor het onderzoek: Goeman (1989: 226-227) betoogt heel overtuigend dat de 
oppositie tussen hulpww. en koppelww. geen significante verschillen oplevert; 
wel echter die tussen de twee structurele posities. Dat betekent dus dat de ge-
bruikswijzen (2) en (3) voor dit onderzoek samengenomen kunnen worden, en 
dat is ook wat hier zal gebeuren.

De Oudgermaanse vorm em/im (Engels am), het samensmeltingsproduct van 
stam en uitgang (*e/is+mi), is in het Continentaal-Zuidgermaans al in een heel 
vroeg stadium samengegroeid met /b/-vormen (bem/bim > ben/bin, de vormen 
die wij in het Middelnederlands aantreffen). Kennelijk is die relatief oude indi-
catiefvorm gecontamineerd geraakt met de optatief, die met /s,z/ begon (ic si(j)), 
wat in een groot aantal zuidelijke dialecten uiteindelijk ik zi(n)/ze(n) e.d. heeft 
opgeleverd.(7) Opgemerkt dient ook nog te worden dat bVn, in oorsprong dus een 
conglomeraat van twee –of eigenlijk zelfs drie– elementen, in de taalvariëteiten 
waar het is blijven bestaan, als een aparte presensstam geherinterpreteerd kon 
worden. Op basis daarvan zijn dan nieuwe persoonsvormen ontstaan zoals je 

(6) Een daarvan, maar zeker niet de doorslaggevende, is dat ook Goeman (1989) 
precies dezelfde zinnen voor zijn onderzoek uitgekozen heeft. Daardoor kan ik wél heel 
dicht bij zijn uitstekende behandeling van de problematiek blijven, en tegelijk een paar 
details verder uitspitten.
(7) Een volledig adequate en overtuigende beschrijving van deze substitutie 
(gesuggereerd door Van Loey 1959: 179) is te vinden bij Goeman (1989). De eind-/n/ 
is dan nog op verschillende manieren te verklaren: Als aanpassing (contaminatie) aan 
de oude ben-vorm, of door veralgemening naar 1mv (cf. o.a. noot 14).
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bent en we/jullie/ze benne(n).(8) In veel noordelijke dialecten mag (ik) ben dan 
ook zeker als [ben = <(stam)+0>] geïnterpreteerd worden. Iets vergelijkbaars is 
niet gebeurd waar ik zVn de dienst is gaan uitmaken; die 1 ev-vorm stond in veel 
dialecten tot de infinitief zijn  (met lange vocaal of tweeklank) zoals dat  bij 1ev-
vormen met /n/ bij andere vocaalstammen het geval was (b.v. ik gon tegenover 
gaon): de stamvocaal van de persoonsvorm (maar niet die van de infinitief) is 
in heel veel dialecten verkort.(9) De vorm moet als een echte persoonsvorm met 
uitgang /n/ gelden,(10) op basis van de (optatief en/of infinitief)-stam zij: dus (ik) 
zVn  =  zV+n.

2.2. De verdeling van de morfologische vormen

De strijd om de hegemonie tussen bVn en zVn dateert waarschijnlijk van 
onmiddellijk na het Middelnederlands (cf. Goeman 1989: 223-226); die oppositie 
heeft in veel dialecten tot een instabiele situatie geleid. Daarbij heeft ook de 
invloed van de standaardtaal (waarschijnlijk al vanaf het ontstaan daarvan) 
een niet te verwaarlozen rol gespeeld. Een goede exemplarische beschrijving 
van waar dat hele complex van factoren in een welbepaald dialectgebied (i.c. 
het Zeeuws-Vlaams) toe geleid heeft, is te vinden bij Will (2004: 163-168). 
De oppositie bVn – zVn lijkt mij op dit ogenblik op geen enkele manier meer 
morfologisch, maar uitsluitend lexicologisch van aard. Maar de vorm zVn heeft er, 
door zijn aansluiting bij de vocaalstammen, mogelijk wel toe bijgedragen dat die 
kleine kategorie van vocaalstammen (oorspronkelijk alleen doen, gaan, staan) 
in veel dialecten succes gekend heeft, vooral bij “betekenisarme” werkwoorden; 
cf. §§ 3 en 5.

(8) Ook de vorm ik benne (vooral Oost-Vlaams en Limburgs, cf. verder) is het 
uiteindelijke resultaat van dezelfde herinterpretatie: aan de stam op /n/ wordt de bij 
consonantstammen te verwachten sjwa-uitgang toegevoegd.
(9) In de westelijke dialecten (West-Vlaams en Zeeuws) is ook de infinitief kort: 
daar bestaat dus geen verschil tussen persoonsvorm en infinitief. Dat laatste is ook in 
het kern-Oost-Vlaams het geval: daar is immers de kort/lang-oppositie bij vocalen uit 
het fonologische systeem verdwenen (cf. Taeldeman, o.a. 1978, 1979). Dit aspect is zeker 
waard nader bekeken te worden, maar ik kan mij er op deze plaats niet mee bezig hou-
den: een goede beschrijving is pas mogelijk als ook andere verkortingsverschijnselen, 
buiten de ww.-vervoeging, bestudeerd worden.
(10) Of die indicatief-persoonsvorm origineel bij 1 ev hoorde, is absoluut niet a priori 
gegeven; het is ook mogelijk dat hij vanuit het meervoud (waar hij in de hedendaagse 
Nederlandse taalvariëteiten een bijna exclusieve positie verworven heeft) naar 1 ev 
gemigreerd is.
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Twee directe gevolgen van de (verondersteld)(11) verschillende status van bVn 
(voor het huidige taalgevoel waarschijnlijk een niet verder te analyseren vorm) 
en van zVn (stam + uitgang /n/) zouden kunnen zijn: 

- Op basis van zVn is ook een gereduceerde vorm zV te verwachten (apocope 
van de uitgang), terwijl bij bVn zoiets niet voor de hand ligt. Voor zover bV toch 
gevonden wordt (dat gebeurt inderdaad), is dat ten minste op twee manieren te 
verklaren. De eerste is door aansluiting bij wat wij bij de reguliere vocaalstam-
men aantreffen: in gebieden waar 1 ev geen /n/-uitgang heeft, kan dat kenmerk 
zich naar bV(n) uitgebreid hebben. De tweede is analogie met zV in naburige 
dialecten; de vorm mag dan alleen in grensgebieden verwacht worden, en wat 
verspreiding betreft, veel beperkter dan zV.
- Op basis van de stam bVn mag anderzijds voor 1 ev wel een secundaire vorm 
bVnn(e/n) (door formele aansluiting bij de consonantstammen) verwacht worden; 
dat is bij zVn (=zV-n) niet echt “normaal” te noemen.(12) 
Beide “logische” verwachtingen komen inderdaad in belangrijke mate uit.

Kaart 1 is gebaseerd op de resultaten van het boven voorgestelde geval (1) (ik 
ben in de hoofdzin van nr. 16); de volgende feiten komen in beeld:

- Er is wat de twee hoofdvormen betreft een duidelijke geografische verdeling. 
bVn bezet als absoluut dominante vorm een aantal gebieden, en verder komt het 
in veel delen van het (grotere) zVn-gebied sporadisch tot frequent voor. Dat laatste 
is op twee manieren te verklaren: als behoud van de oorspronkelijke vorm bij het 
“oprukken” van de zVn-vernieuwing, of als min of meer  recente (her)introductie 
vanuit de standaardtaal. Wat het in elke individuele opgave is, is zonder onder-
zoek ter plekke – erg tijdrovend, en sowieso waarschijnlijk niet meer mogelijk, 
vanwege de teloorgang van heel veel dialecten – niet te achterhalen.

(11) Dat zV een echte stam is, bV niet, kan een cultureel bepaald artefact zijn: in 
het SN bestaat zij als relictvorm nog steeds; b alleen gevolgd door welke vocaal ook is 
geen aanvaarde vorm van de standaardtaal.
(12) In werkelijkheid levert de RND in de onderzochte nummers toch welgeteld één 
geval op: ksinə in Zonnebeke in de Westhoek van West-Vlaanderen (Kloekenummer 
N 74). Op te merken valt dat in de buurt van die plaats heel wat opgaven zijn van (ik) 
benne: het kan dus om een contaminatievorm gaan.
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- /n/-wegval is, zoals te verwachten, inderdaad veel frequenter bij zVn dan bij 
bVn. Wat niet a priori te voorspellen was (en wat uiteraard ook niet op de kaart 
zelf gerepresenteerd is): het is ook onvergelijkelijk veel frequenter in de “rechte” 
woordvolgorde (1) dan aan het einde van bijzinnen (gevallen 2 en 3).(13)  Ter 
herinnering: op kaart 1 wordt alleen rekening gehouden met de attestaties in 
de “rechte” volgorde (geval 1); de afwijkingen daarvan t.o.v. (2) en (3) worden 
verderop wel grondig besproken.

Op kaart 1 vinden wij dus de volgende geografische verdeling:

- bV(n) is in ons onderzoeksgebied als geheel duidelijk de ruimst verspreide 
– hoewel zeker niet de frequentste – vorm. Alleen in Frans-Vlaanderen en het 
grootste deel van West-Vlaanderen treffen wij hem nergens aan.(14) bV(n) is zowat 
de enige opgegeven vorm in drie grote aaneensluitende gebieden:

- De noordwest-hoek van onze kaart: de Zuid-Hollandse en 
Zeeuwse eilanden.

- Oost-Vlaanderen, met aansluitend het zuidoosten van 
West-Vlaanderen aan de ene kant, de westelijke helft van 
Klein-Brabant in de provincie Antwerpen, en het Vlaams-
Brabantse Pajottenland aan de andere kant.

- Belgisch Limburg behalve een strook in het westen, 
langs de grens met Antwerpen en Vlaams-Brabant, en 
Nederlands Limburg ten zuiden van de Uerdinger Lijn

Flinke concentraties zijn er verder nog in het grootste deel van Noord-Brabant 
en het noorden van Nederlands Limburg.
- zV(n) is ten minste dominant in Frans-Vlaanderen, het nog niet genoemde 
deel van het West-Vlaams en in het Belgische deel van het Brabants. Ik wil 
hier ook nog wijzen op het kleine maar opmerkelijk homogene gebiedje met 
zVn in oostelijk Zeeuws-Vlaanderen, dat beoosten de Westerschelde trouwens 
een parallel heeft in het Noord-Brabantse Markizaat; beide gebiedjes hebben 

(13) Goeman (1989: 226) komt tot de conclusie dat de oppositie tussen hulpww.
en koppelww. in die twee zinnen geen bepalende factor is. Ik zie geen enkele reden 
om die conclusie te betwijfelen, en neem dus alleen de syntactische basis in de verdere 
beschouwing als factor op. 
(14) Dit is in se merkwaardig, omdat Frans-Vlaanderen in het algemeen als een 
conservatief gebied gezien wordt; dit feit kan een indicatie zijn dat de vervanging van 
/b/- door /z/-vormen al erg oud is; wij moeten dan wel aannemen dat de oude vorm ben 
in de schrijftaal in gebruik is gebleven.
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in oorsprong een overwegend katholieke bevolking, wat wellicht de parallellie 
kan helpen verklaren.(15) Mogelijk is er ook invloed geweest vanuit Antwerpen 
(de scheepvaart).
- Vormen zonder eind-/n/ (bV en zV) zijn stukken frequenter in de oostelijke 
helft van het onderzochte gebied dan in het westen, waar we ze alleen in het 
noorden van Oost-Vlaanderen en de Zeeuws-Vlaamse grensstreek met enige 
frequentie vinden (zowel zV als bV trouwens). Echt frequent zijn zV-opgaven in 
Noord-Brabant en het noorden van Nederlands Limburg, en in het zuidoosten 
van de provincie Antwerpen, met aansluitend een gebiedje in het westen van 
Belgisch Limburg. bV-vormen zijn alleen in het uiterste zuidoosten frequent (tot 
dominant): in Nederlands Limburg, maar vooral in het Belgische Overmaas-ge-
bied. Verder zijn er een viertal opgaven op de eilanden in het noordwesten. Een 
belangrijk gegeven voor de interpretatie van de 1 ev-zV-vormen is, dat die overal 
waar ze frequent zijn (Noord-Brabant, het oosten van Antwerpen en westen 
van Limburg) het areaal delen met 1/3 mv-zVn-vormen. Op te merken valt dat 
in dat gebied ook bij consonantstammen de oppositie geldt tussen 1 ev-nul en 
1/3 mv-ən. Die parallellie zal wel geen toeval zijn: zolang de stam van een ww. 
in de twee persoonsvormen gelijk is, bestaat dus de neiging om de oppositie in 
uitgang van de “gewone” stammen (de consonantische dus) naar de uitzonderlijke 
(hier dus het ww. zijn) te transponeren.(16)

- Ten slotte hebben wij nog de vorm benne(n). In de hoofdzin (rechte woord-
volgorde) komt die telkens één keer in West- en Oost-Vlaanderen voor; in de 
bijzin is hij veel en veel frequenter, vooral in het zuiden van West-Vlaanderen (24 
keer) en het noorden van Oost-Vlaanderen (21 keer), beperkt ook op de Zeeuwse 
eilanden en in Limburg (cf. verder tabel 1).

Concluderend: de geografische distributie is bijna volledig te begrijpen vanuit de 
hypothese dat een oorspronkelijk algemeen bVn in twee gebieden (resp. in het 
centrum en oosten en in het zuidwesten), meer dan waarschijnlijk onafhankelijk 
van elkaar, concurrentie gekregen heeft van zV(n). zV kan heel makkelijk de 
oorspronkelijke optatief presens 1 ev geweest zijn, maar kan ook naar analogie 

(15) Heel vaak zijn taalfenomenen in het katholieke Oost-Zeeuws-Vlaanderen te 
verklaren door een vorm van aansluiting bij “grote broer” Oost-Vlaanderen. Hier lijkt 
die verklaringsgrond niet te gelden: in aangrenzend O.-Vlaanderen levert het RND-
materiaal maar een heel beperkt aantal zVn-vormen op.
(16) De vocalische stammen, waar zV in eerste instantie natuurlijk direct bij aansluit, 
hebben zowel in 1 ev als in 1/3 mv in deze gebieden vrijwel uitsluitend /n/-uitgang.
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van de mv-vorm met /n/ ontstaan zijn (door omissie van het mv-teken /n/ dus).(17) 
zVn kan dan weer ontstaan zijn door toevoeging van /n/ aan de oorspronkelijke 
vorm zV, maar is uiteraard ook te verklaren door veralgemening van de 1 mv-
vorm naar 1 ev. De eerste van deze mogelijkheden krijgt steun van het feit dat 
bij de reguliere vocaalstammen in dezelfde gebieden /n/-toevoeging heeft plaats-
gehad (resp.de oeroude /n/ is blijven bestaan);(18) cf. hiervoor § 2.  bV ten slotte 
kan alleen ontstaan zijn door wegval van de eind-/n/ van de stam, wellicht in 
navolging van zV, dat in de omgeving inderdaad vrij vaak voorkomt. Eventueel 
valt te overwegen dat dat naar analogie van dezelfde vocaalstammen gebeurd is. 
Voor het zuidoosten (Limburgs-Ripuarisch) is dat de enige valabele verklaring, 
aangezien in dat gebied geen /z/-vormen geattesteerd worden.

Boven is erop gealludeerd (op aangeven van Goeman 1989: 226-227)(19), dat er 
interessante verschillen zijn tussen het voorkomen van ww.-vormen in hoofd- en 
bijzin. Die verschillen worden samengevat in de volgende tabel; daarin wordt 
voor die plaatsen waar de twee gebruikswijzen geattesteerd zijn, aangegeven 
welke paren voorkomen, en hoe vaak. Ik heb mij daarbij niet tot de al genoemde 
oppositie (/b/- tegenover /z/-vormen) beperkt, maar geef ook aan hoe vaak b.v. 
een of andere vorm met /b/ alterneert met een andere vorm met /z/, enz. Er 
wordt gewerkt met 11 deelgebieden van de Kloeke-kaart: H+a (het noorden van 
West- en Frans-Vlaanderen), N+b (het zuiden van West- en Frans-Vlaanderen), 
I-1 (de nummers I019 tot I102a: grosso modo de Zuid-Hollandse en de Zeeuwse 
eilanden) – I-2 (de nummers I103 tot I275a: Zeeuws-Vlaanderen en het noorden 
van Oost-Vlaanderen) – O (het zuiden van Oost-Vlaanderen met aangrenzende 
gebieden in West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant) – K-1 (de nummers K082 tot 

(17) De vorm zVn zou dan weer b.v. door analogie met bVn ontstaan kunnen zijn, 
maar net zo goed, zoals boven al aangegeven, door veralgemening van de 1 mv-vorm 
naar 1 ev toe. Aan de andere kant: /n/-wegval kan het eindstadium zijn van een evolutie 
van V+n > genasaleerde V > V.
(18) Er is geen eensgezindheid over de ouderdom van /n/ als 1 ev-uitgang in 
de voorgangers van het Nederlands; cf. De Schutter (2008) voor een omstandige 
rapportering van de literatuur.
(19) Heel illustratief in dit verband zijn ook de kaarten die Will (2004: 166 en 
167) voor het gebruik in Zeeuws-Vlaanderen geeft (het betreft gegevens uit spontaan 
gesproken taal): terwijl zVn in de hoofdzin vrijwel beperkt blijft tot het Land van Hulst 
(conform het RND-materiaal trouwens, cf. boven) en de grensstreken met Oost-Vlaan-
deren, is het in heel Zeeuws-Vlaanderen in de bijzin de normaal genoteerde vorm; cf. 
de omstandige bespreking p. 163-168.
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K187, grosso modo het westen van Noord-Brabant) – K-2 (de nummers K188 tot 
K361: de provincie Antwerpen en aangrenzend Belgisch Limburg) – P (Vlaams-
Brabant) – L-1 (de nummers L087 tot L271: het oosten van Noord-Brabant en 
het noorden van Nederlands Limburg) – L-2 (de nummers L279 tot L434: het 
noorden van Belgisch Limburg en het centrum van Nederlands Limburg) – Q 
(het zuiden van de twee provincies Limburg en de Germaanse dialecten van het 
noordoosten van Luik).

In de aanduidingen op de x-as van tabel 1 wordt bij elke oppositie de vorm in 
de “rechte” volgorde in de hoofdzin als eerste genoemd, de tweede is die  in 
eindpositie in de bijzin. Niet vernoemde combinaties (b.v. bVnne / bV) zijn in 
het RND-materiaal niet of ten hoogste één keer geattesteerd.

Tabel 1: Vormvariatie bij 1 ev + het ww. zijn.

hoofdzin 
↔ bijzin 

zV- ↔ 
bV-

bV- ↔ 
zV-

zV ↔ 
zVn

zVn 
↔ zV

bV ↔ 
bVn

bVn 
↔ bV

bV(n)↔ 
bVnne

H (+ a)   1   1   4
N (+ b)   1     3 26
I-1   1     1   4   4
I-2   4   34   2   2   1 21
O   3   10   3   2   9
K-1   2   10   1
K-2 12   31 18   1
P   3   12   1
L-1 16   17
L-2   1       1     1   1
Q   1       1   6   4   7
Totaal 45 118 23   3 16   8 72

De tabel leert ons dat er, naargelang van het zinstype, inderdaad relatief grote 
discrepanties zijn tussen de verschillende variatietypen van de persoonsvorm: 
in totaal voor meer dan 20% van de meetpunten.(20) Een samenvatting:

(a) Vormen met anlautend /b/ zijn relatief veel populairder bij “rechte” 
volgorde in de hoofdzin dan in de bijzin; dat wisten wij natuurlijk al 

(20) In totaal werden telkens meer dan duizend gegevens vergeleken: het aantal 
meetpunten bedraagt in het onderzochte gebied 1277; dat aantal wordt in de praktijk nooit 
gehaald, maar zelfs als voor een aanzienlijk aantal plaatsen geen bruikbare gegevens 
verschijnen, is het aantal wel bruikbare toch altijd heel hoog; een precies percentage 
van de afwijkingen geven zou wel een grote tijdsinvestering betekenen.
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van Goeman (1989), waar hetzelfde materiaal als basis dient.
(b) /n/-apocope is zowel bij bV(n) als bij zV(n) frequenter bij rechte hoofd-

zinsvolgorde.
(c) De vorm benne(n) is onvergelijkelijk veel frequenter in de bijzin dan 

bij rechte volgorde in de hoofdzin (de realisaties dus gerepresenteerd op 
kaart 1).(21)

Van de drie waarnemingen is (b) het makkelijkst te verklaren, en wel op fono-
logische grond. In de hoofdzin wordt de 1 ev-vorm gevolgd door het woord blij 
(of een of ander synoniem dat met consonant begint (tevreden, content, …). In 
die fonetische omgeving kan in de ww.-vorm de combinatie [volle V + n] in 
eerste instantie tot een genasaleerde vocaal geleid hebben,(22) waarna mogelijk 
denasalering plaats had. In de bijzin daarentegen kwam bVn/zVn op de laatste 
plaats. Die positie is geen grond voor denasalering. 

Veel minder evident is het om een verklaring te vinden voor het (véél) frequenter 
voorkomen van benne(n) in de bijzin dan bij rechte woordvolgorde. Een 
mogelijke verklaring zou misschien kunnen liggen in de algemene tendens om 
een zin op een onbeklemtoonde syllabe te laten eindigen.(23) Dat kan in dit geval 
gerealiseerd worden door de algemene 1 ev-uitgang (sjwa in Zeeland en Oost-
Vlaanderen, /ən/ in West-Vlaanderen) die in het presens bij consonantstammen 
optreedt, aan de (eveneens consonantische) stam aan te hechten. Daarmee zijn 
wel de 64 opgaven in Zeeland, West- en Oost-Vlaanderen te verantwoorden, 
maar zeker niet de 8 opgaven in het oosten (vooral het zuiden van Limburg): 
daar komt sjwa als 1 ev-uitgang immers helemaal niet voor in de reguliere 

(21) Er is ook nog één enkele opgave met zVn in de hoofdzin en zVnen in de bijzin 
(in West-Vlaanderen); deze oppositie heb ik  niet in de tabel opgenomen, cf. boven.
(22) Vocalen met nasalering komen in het RND-materiaal inderdaad bijzonder 
frequent voor, en wel in zowat het hele bestreken gebied; zowel als er nog een half of 
geheel gerealiseerde nasale consonant op volgt als wanneer het bij die vocaalnasalering 
blijft, heb ik ervoor geopteerd de vorm als een realisatie van z/bVn te beschouwen.  Als 
ik hier van z/bV spreek, komen dus alleen de realisaties zonder enige realisatie van 
nasaliteit in beeld.
(23) Dit prosodische aspect is in enkele publicaties i.v.m. de volgordevariatie in de 
werkwoordelijke eindgroep aan de orde gesteld. Ik verwijs hier naar mijn eigen bijdrage 
in dit verband (De Schutter 1996); het principe is sindsdien ook door anderen (o.a. door 
Swerts, en door De Sutter 2008) onderzocht; daarbij is nog aanzienlijke verfijning 
bereikt, maar het algemene principe blijft m.i. overeind.
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vervoeging van de consonantstammen. De ingreep in het systeem is in het oosten 
dus veel gewichtiger, en vooral: hij is erg moeilijk te verklaren. De literatuur 
levert weliswaar overtuigend bewijs dat in SOV-constructies zoals die van de 
Nederlandse bijzin, meer behoud van ww.-flexie verwacht mag worden dan 
in constructies waar V en subject direct bij elkaar aansluiten (een uitstekend 
overzicht bij De Vogelaer, 2008: 372-376). Maar of dat impliceert dat een flexie-
uitgang in die syntactische omgeving precies kan blijven bestaan bij een ww. 
waarbij hij in oorsprong niet voorkwam (en dat gedurende vele eeuwen!), lijkt 
wel een erg vermetele veronderstelling.

Nog minder voor de hand ligt het verschil in distributie tussen vormen met begin-
/b/ (bVn + bV) en die met /z/ (zVn + zV). Ritmische factoren kunnen daarbij niet 
ingeroepen worden. Goeman (1989: 227) formuleert een hypothese, die hij echter 
zelf als te vermetel van de hand wijst: de /z/-vormen kunnen, als oorspronkelijke 
optatiefvormen, het eerst en het meest consequent in de bijzin ontstaan zijn en 
daar ook zijn blijven bestaan. Van daaruit zouden ze veralgemeend kunnen 
zijn eerst naar bijzinnen zonder optatief karakter, en ten slotte naar alle andere 
syntactische gebruikswijzen. In sommige dialect(gebied)en kan de latere ver-
algemening (zeker het tweede stadium) tegengehouden zijn. Goeman twijfelt 
eraan of de hypothese wel ernstig genomen kan worden; het alternatief echter 
dat hij suggereert,(24) lijkt mij alles bijeen veel minder aantrekkelijk. Wellicht 
verdient de eerste denkpiste toch om verder onderzocht te worden, op basis van 
historisch materiaal. 

3. Presens van de stammen op vocaal (Mnl. / ST geen fonologische 
uitgang, b.v. ik ga, ik doe)

Zoals al uitvoerig toegelicht is de klasse van de traditionele vocaalstammen 
in heel veel dialecten van het Nederlands met nieuwkomers uitgebreid. Het is 
(24) Dat alternatief gaat ervan uit dat bijzinnen eerder tot de cultuurtaal dan tot het 
authentieke dialect behoren, en dat dus ook veeleer in hoofdzinnen dan in bijzinnen de 
standaardtaalvorm ben zal verschijnen. Op zich is de redenering zeker niet waterdicht. 
Bovendien is het zo dat die verklaring wellicht ingeroepen kan worden voor de (juist 
niet zo verschrikkelijk grote) discrepantie in Noord-Brabant en Nederlands Limburg; 
maar voor de jaren 1930-1940, waarin voor de RND de meeste opnamen in Antwerpen 
en Vlaams-Brabant werden afgenomen (de vakken K2 en P) lijkt dat mij nog nauwelijks 
een optie op het Belgisch-Brabantse platteland, waar de standaardtaal als gesproken taal 
niet of ten hoogste erg marginaal aanwezig was. Toch komt daar de grootste concentratie 
van /b/ (hoofdzin) ↔ /z/ (bijzin) voor.
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waarschijnlijk onmogelijk om alle daarbij opererende tendensen op het spoor te 
komen. In wat hier in § 2 volgt wil ik de gegevens voor de traditionele wwn. op 
vocaal (met als voorbeeld doen: § 2.1) confronteren met die voor een “nieuwe” 
vocaalstam: hebben (§2.2).(25) Ten slotte breng ik in § 2.3 nog een oppervlakkige 
beschrijving van vergelijkbare vormen bij de stam bie van het ww. bieden. 

3.1 De traditionele vocaalstammen

3.1.1 Materiaal
Voor dit type stammen levert de RND geen materiaal op dat los van zijn syntac-
tische context te interpreteren valt. Als deel van een paradigma, maar tegelijk ook 
in een interessante syntactische omgeving, komt onder nr. 136 “ik doe het” voor. 
De persoonsvorm wordt gevolgd door objectspronomen het, waarvan bekend is 
dat dat (net als het gelijkluidende lidwoord trouwens) in de zuidelijke dialecten 
voor een grote diversiteit aan liaison-fenomenen kan zorgen (vooral in 3 ev en 
in 2, maar in sommige gebieden toch ook in 1 ev). Die verschijnselen zijn vooral 
door Hol (1958) zorgvuldig onderzocht en m.i. heel adequaat beschreven. Ik neem 
haar analyse als uitgangspunt voor de bespreking van het materiaal.

Doen is in zoverre een interessant werkwoord, dat het zonder betwisting op 
een IE athematisch werkwoord teruggaat, een ww. dus dat in het IE in 1 ev een 
uitgang met nasaal had (mi). Dat het als zodanig niet in het Oost- en Noordger-
maans, maar alleen in het Zuidgermaans bewaard is gebleven (cf. Van Loey 
1959: 180), is in se geen bezwaar om aan te nemen dat eventuele /n/-vormen in 
1 ev direct op het Oudgermaanse stadium teruggaan (en dan nog verder terug in 
de tijd, op het Indo-Europees). Van Loey geeft weliswaar de voorkeur aan een 
(veel) later ontstaan van de uitgang /n/ in 1 ev als een liaison-fenomeen.(26)

3.1.2 De verdeling van de morfologische vormen (kaart 2)
Op de kaart zijn 8 verschillende vormen onderscheiden; die kunnen m.i. op vier 
basisvormen teruggevoerd worden:

(25) In § 4 wordt nog informatie toegevoegd i.v.m. vergelijkbare vormingen bij 
preterito-presentia in de zuidwestelijke dialecten.
(26)  Er is trouwens nog een derde mogelijkheid die zeker in het westen (West- en 
Frans-Vlaanderen) niet zomaar van tafel geveegd kan worden: paradigmatische gene-
ralisering van /n/ vanuit 1/3 mv, cf. De Schutter (2008).
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- Stam zonder uitgang, direct gevolgd door (e)t  (doe ’t – doe-et).
- Stam zonder uitgang, gevolgd door een verbindingsklank (doe-j-et – doe-

w-et); bij die  vormen  is versterking van de glide tot fricatief (resp. /γ/ 
en /v/) mogelijk: doe-γ-et – doe-v-et.

- Stam + uitgang /n/; daarbij zijn m.i. ook te rekenen: vormen met “re-
duplicatie” van het pronomen (doen-t-et),(27) en met verlenging van de 
nasaal (doen-nt).

- Stam + uitgang /t,d/; daarbij komen nog een paar attestaties met tussen de 
twee dentalen in de combinatie insertie van /n/ (doed-nt). De erg afwij-
kende uitgang (dentaal) is eventueel te verklaren door veralgemening van 
de 2de- en 3de persoonsuitgang naar het hele enkelvoudige paradigma.(28)  
Niet minder waarschijnlijk is echter het alternatief dat wij ook hier een 
(in de loop van de tijd) herhaalde toepassing van het objectspronomen 
krijgen; dat kunnen wij ons als volgt voorstellen: doe+et wordt fonetisch 
samengetrokken tot doet; dat wordt geherinterpreteerd tot persoonsvorm 
doet + objectscliticon /t/, wat in een later stadium tot explicitering d.m.v. 
ət > ent > nt leidt. 

De verspreiding van de hoofdvormen is als volgt:

a. Vormen met als uitgang /t/ komen vooral voor in het noordwesten van onze 
kaart (het deel van Zuid-Holland ten noorden van Goeree-Overflakkee). Deze 
vormen sluiten aan bij de volkstaal van delen van Zuid-Holland, en zijn dus 
primair eigenlijk niet thuis in het zuidelijke onderzoeksareaal dat ik hier voor 
ogen heb. Het drietal attestaties in West- en Oost-Vlaanderen en Zuid-Beveland 
daarentegen zou best wel eens de tweede gesuggereerde ontstaansgeschiedenis 
kunnen hebben.

(27) Deze vorm is op geen enkele manier verwant met doenD-et dat in het zuid-
oostelijke Limburgs-Ripuarische overgangsgebied verschijnt bij 1/3 mv ; in die laatste 
vorm is het cluster /nD/ de uitgang; cf. De Schutter (2008).
(28) Een niet onbelangrijk deel van deze opgaven komt voor in gebieden waar /t/ 
in stamvormen vrij labiel is;  dat impliceert dat in 1 ev  “te denken [valt] aan variabele 
–t-insertie, die optreedt juist in die omgevingen waar –t in het algemeen het minst wordt 
aangetast” (Goeman 1983: 187), i.e. in persoonsvormen.
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b. Vormen zonder uitgang of verbindingsklank komen vooral in het westen van 
het onderzochte gebied voor, nl. als hoofdvorm op de Zeeuwse eilanden, en als 
vrijwel enige vorm in de zuidoostelijke helft van West-Vlaanderen en in het 
Oost-Vlaams in enge zin (zonder het sterk verbrabantste oosten van de provincie 
dus). De twee verspreidingsgebieden worden van elkaar gescheiden door vrijwel 
geheel Zeeuws-Vlaanderen.
c. Vormen met /n/ vertonen een erg kurieuze verspreiding: er zijn twee deelge-
bieden, die elkaar in Zeeuws-Vlaanderen raken: 

- een zuidwestelijk dat zich van Walcheren in het noorden over het westen 
van Zeeuws-Vlaanderen en de westelijke helft van West-Vlaanderen tot 
Frans-Vlaanderen uitstrekt;

- een zuidelijk centraal en oostelijk gebied, dat van de traditionele “ver-
brabantste” gebieden in Zeeuws- en Oost-Vlaanderen (Land van Hulst 
en de oostelijke grensstreek, Land van Waas en Denderstreek) over het 
westen van Noord-Brabant, vrijwel heel Antwerpen, heel Vlaams-Bra-
bant en ten slotte het hele Limburgse gebied reikt.

Dit is in se een heel vreemde “alliantie”; nog vreemder is dat de twee gebieden 
dus in Zeeuws-Vlaanderen aan elkaar vastgeklonken zijn; dat levert een in de 
dialectgeografie weinig of niet bekend geografisch patroon op. Ik wil er hier 
toch wel op wijzen dat zich bij de distributie van de “nieuwe” vorm zVn bij zijn 
een grotendeels vergelijkbaar beeld gevormd heeft: de gebieden met die vormen 
hebben over de hele lijn dezelfde kern, en voor een groot deel zelfs dezelfde 
uitbreiding. Alleen: de corridor tussen beide gebieden, in Zeeuws-Vlaanderen, 
ontbreekt.(29)

d. Ten slotte zijn er de vormen met tussen de werkwoordstam en de sjwa van 
het pronomen een min of meer geprononceerde overgangsklank ( j-w en γ-v). 
Die zijn frequent van Goeree-Overflakkee in het noordwesten over het groot-
ste deel van Noord-Brabant (en een aangrenzend deel van Antwerpen) tot het 
noorden van Nederlands Limburg. In het grensgebied tussen deze vormen en 
die met /n/ komt nog een opvallende concentratie van vormen zonder uitgang 
en zonder overgangsklank (doe-t) voor. Wellicht hebben wij hier een in se wel 
interessante vorm van “vermijdingsstrategie”: onmiddellijk buiten het gebiedje 
komen heel eigenaardige conflicterende vormen voor met onverwachte /v/- en 
/γ/-overgangsklank.

(29) Dit feit zou erop kunnen wijzen dat ben in een groot deel van Zeeuws-Vlaan-
deren een gevolg is van (Hollands)-Zeeuwse expansie; in dat geval zou zVn in oorsprong 
volledig hetzelfde verspreidingspatroon gehad kunnen hebben als de /n/-vormen bij de 
(overige) vocaalstammen.
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Het kaartbeeld is intrigerend, maar ontsnapt bij gebrek aan voldoende informa-
tie over vroegere taalstadia, aan een sluitende interpretatie. Er zijn theoretisch 
zonder moeite twee mogelijke verklaringen te verzinnen; maar allebei hebben 
die zo hun nadelen:

- Een groot deel van de zuidelijke gewesten (Zeeland + Vlaanderen + Brabant + 
Limburg)  zou in een relatief vroeg stadium /n/ als uitgang gehad hebben (zoals 
boven gesuggereerd wellicht als erfenis van de IE mi-vervoeging (met als 1 ev-
uitgang mi > m > n); die eenheid is verbroken door een tendens tot /n/-verlies, 
die wellicht zowel in Zeeland als in het grootste deel van Noord-Brabant uit het 
noorden kan komen, maar in Oost-Vlaanderen wel een autochtone ontwikkeling 
moet zijn; het resultaat is doe-(ə)t. Deze visie verklaart de kurieuze spreiding 
van de /n/-vormen (o.a. ook op Walcheren, in het westen van Noord-Brabant, en 
in heel Zeeuws-Vlaanderen, alle drie dan als relicten) op een heel bevredigende 
manier; het zou ook consistent zijn met het algemene beeld van Oost-Vlaanderen 
als innovatiegebied (Taeldeman 2000: 98).(30) Veel minder evident is waar die 
“oude” vorm met /n/ dan wel vandaan mag komen, aangezien hij in de Mid-
delnederlandse overlevering (die toch overwegend van zuidelijke oorsprong is) 
niet te vinden is.
- De vorm met /n/ is een vernieuwing die zich in twee centra ontwikkeld heeft: 
het West-Vlaamse kustgebied enerzijds, het Brabants anderzijds. Het succes 
van de vorm zou, zoals Van Loey (1959: 179) suggereert, aan invloed van 
geïnverteerde vormen (doe-n-ik e.d.) toe te schrijven zijn, en ook aan die van 
syntactische combinaties met volgend (h)et: /n/ kan daarbij als overgangsklank 
zijn opgetreden. De twee onafhankelijke vernieuwingsbewegingen zouden elkaar 
dan (toevallig) ontmoet hebben in Zeeuws-Vlaanderen: nadat het westen en het 
oosten van dat gebied onder invloed van verschillende centra (resp. dus vanuit 
West-Vlaanderen en vanuit Brabant) overstag waren gegaan, zou dan ook het 
centrum de algemene tendens zijn gaan volgen. Tot zover klopt de redenering 
redelijk. Minder evident is, waarom Walcheren uiteindelijk meegestapt zou zijn 
in die vernieuwing. Tenslotte moet het hier – gegeven onze kennis van het Mid-
delnederlands, waar /n/ als uitgang bij 1 ev nauwelijks geattesteerd is – om een 
evolutie uit de zestiende-zeventiende eeuw gaan, toen de staatkundige eenheid 

(30) Taeldeman vermeldt hier heel nadrukkelijk dat vernieuwingen in het Oost-
Vlaams de fonologische structuur betreffen; in andere domeinen blijkt deze dialectgroep 
juist erg conservatief te zijn.
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van de Nederlanden, inclusief de zuidelijke, op springen stond of al verdwenen 
was.(31) Hetzelfde euvel geldt in nog sterkere mate voor het westen van Noord-
Brabant: invloed van de landverhuizers uit het zuiden, die de ‘nieuwe’ 1 ev-
uitgang meegebracht zouden kunnen hebben, valt voor protestantse gebieden 
(Walcheren b.v.) nog wel te overwegen, maar zulke late beïnvloeding vanuit het 
zuiden is voor Noord-Brabant nauwelijks geattesteerd.(32) 

Historisch-geografisch klopt geen van de twee verklaringsgronden (helemaal) 
met het traditionele beeld van de taalevolutie in het zuidelijke deel van het Ne-
derlandse taalgebied. Nemen wij het hedendaagse kaartbeeld als basis, dan lijkt 
de eerste verklaring toch wel een heleboel voordelen te hebben. Denken wij de 
twee uitgangsloze gebieden (Zeeuwse eilanden en centraal Vlaanderen) even 
weg, dan krijgen wij een homogeen zuidelijk gebied mét /n/, dat tegenover het 
noorden (en het oosten), zonder /n/, staat.(33) 

3.2 Secundaire vocaalstammen: het ww. hebben.

In De Schutter (2008) geef ik een voorlopig overzicht van wwn. waarbij (o.a.) 
1 ev-vormen door analogie met de oude vocaalstammen te verklaren zijn. Pro-
minent daarbij zijn de preterito-presentia, die verder in § 4 behandeld zullen 
worden; maar vooral hebben, een ander hoogfrequent ww. In deze afdeling wil 
ik alleen op dat laatste ww. ingaan.

3.2.1 De geografische distributie in de hoofdzin
Kaart 3 is gebaseerd op de gegevens voor RND-nr. 14 “Ik heb z’n knie gezien”, 
en illustreert dat er interessante vergelijkingen zijn zowel met de distributie van 
vormen voor zijn als voor doen.

(31) Zeeland was natuurlijk wel het staatse gewest dat de hereniging met het zuiden 
het langst als ideaal is blijven koesteren. Maar ter verklaring van een sterke zuidelijke 
inbreng na de splitsing lijkt dat toch niet genoeg. 
(32) Landverhuizers uit het zuiden hebben zich voornamelijk in Holland en in 
Zeeland gevestigd; cf. voor een beknopte samenvatting van de historische literatuur 
o.a. Winkler Prins Geschiedenis der Nederlanden deel 2 (1977): 100-101.
(33) Dat de n-loze vormen het in het grootste deel van Zeeland ook nog gehaald 
hebben, is eventueel ook aan invloed van het Hollands toe te schrijven.
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Ik geef hier de voornaamste parallellen.(34)

a. 1 ev zou bij hebben normaal gevormd moeten worden op basis van stammen 
op obstruent /b/: heb in de Nederfrankische dialecten, hāb in de Ripuarische. 
Vormen met heb komen in het zuidelijke dialectgebied ook voor, maar alleen 
in felle concurrentie met hè, hen, hem en hān. Heb is de gewone vorm in het 
Rivierengebied, het oosten van Noord-Brabant, Nederlands Limburg (behalve het 
zuidoostelijke Ripuarische overgangsgebied) en het grootste deel van Belgisch 
Limburg. Het is bovendien frequent tot hoogfrequent in de rest van Noord-Bra-
bant en een aanzienlijk deel van Antwerpen (van de agglomeratie in het westen 
tot de grens met Noord-Brabant in het oosten). Dat zijn bijna exact dezelfde 
gebieden waar voor zijn in 1 ev de stam ben de dienst uitmaakt. De afwijkingen 
tussen die oostelijke gebieden zijn de volgende: het zuidoosten van Nederlands 
Limburg, met hān, heeft bij zijn consequent vormen op basis van ben; omge-
keerd levert heb in het noordwestelijke kwart van de provincie Antwerpen de 
dialectvormen (bij zijn is ben daar niet echt frequent). Maar vooral opmerkelijk is 
de parallellie tussen de distributie van hè- en zè-vormen in het overgangsgebied 
tussen centraal en oostelijk Noord-Brabant: daar vinden wij voor beide wwn. 
overwegend vocaalstammen.
b. In het westelijke deel van het onderzochte gebied is er dan weer een erg overtui-
gende parallellie tussen doen en hebben, althans wat de verspreiding van vormen 
op vocaal betreft: de verdeling daarvan t.o.v. vormen op nasaal (ik doen resp. ik 
hèn-hèm) is vrijwel gelijk: vormen op vocaal, zonder nasale uitgang dus, maken 
de dienst uit in het kerngebied van Oost-Vlaanderen en in de zuidoostelijke helft 
van West-Vlaanderen enerzijds, op de Zeeuwse eilanden (voor hebben met inbe-
grip van Walcheren) anderzijds. Zeeuws-Vlaanderen slaat voor beide wwn. een 
brug tussen een westelijk en een oostelijk gebied met nasale uitgang.
c. Wat die nasale uitgang betreft is er een heel groot verschil tussen het West-
Vlaamse (annex vrijwel geheel Zeeuws-Vlaanderen) en het Brabantse gebied: het 
westen heeft consequent /n/, het oosten even consequent /m/ als nasale uitgang. 
/n/ treffen wij wel ook nog aan in de dominante vorm hān in het zuidoosten van 
Nederlands Limburg. Die vorm wordt door Welter (1933: 159) als Ripuarische 
import gekarakteriseerd.

(34) In wat volgt laat ik drie vormen op consonant + sjwa buiten beschouwing: 
een daarvan noteren wij op Overflakkee, een op Walcheren, en een op de grens tussen 
Noord-Brabant en Limburg, cf. de kaart. In tabel 2 zal ik wel nog enige aandacht aan die 
vormen schenken, omdat ze onvergelijkelijk veel vaker in bijzinnen te vinden zijn.
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Nog twee opmerkingen hierbij:

- Dezelfde bron geeft voor Eupen en Membach de vorm hane op: een stapelvorm 
dus waarin de twee koerante suffixen samenkomen (Welter 1933: 174). In de 
RND vinden wij die vorm niet (meer?).
- Op de grens tussen heb en de vocalische vormen in het zuidoosten treffen wij 
twee keer ham aan.

Het kaartbeeld van 1 ev heb levert dus grotendeels een merkwaardige paral-
lel op van de twee kaarten voor vocaalstammen die wij al bestudeerd hebben. 
De distributie van de oppervlaktevormen lijkt door de werking van helemaal 
dezelfde tendensen bepaald te zijn die bij zijn en bij doen of bij een daarvan het 
beeld bepalen. Het impliceert dat hèn en hèm (en ook hān) de nasale uitgang 
hebben. Hoe de oppositie tussen /n/ en /m/ te verklaren is, is minder duidelijk: /n/ 
is wat we moeten verwachten als de nieuwe vorm ontstaan is bij een secundaire 
vocaalstam. Voor /m/ valt te denken aan een heel oude vorming ook bij zo’n 
secundaire vocaalstam, door analogie met het nog Middelnederlandse bem. Heel 
problematisch daarbij is dat 1 ev in het Middelnederlands, ook dat van Brabantse 
oorsprong, heb(be) had. De /m/-vorm zou dus van latere oorsprong moeten zijn; 
een mogelijke verklaring is de volgende: wij kunnen aannemen dat de nasale 
uitgang in de eerste plaats succes gekend heeft bij de kategorie van de “functie-
wwn.” (copulae en auxilia), en dat onafhankelijk van een voorafgaande reductie 
van de stam. Wij zouden dus kunnen uitgaan van een vorm heb-n; die zou dan 
door plaatsassimilatie van de nasaal aan de obstruent in eerste instantie heb-m 
geworden zijn, en daarna door volledige articulatorische assimilatie hem-m en 
na degeminatie hèm. Een eerste alternatief  zou oorspronkelijke vorming van 
1 mv hem-m zijn, volgens de ontstaanslijn die ik net geschetst heb (cf. in heel 
veel Brabantse dialecten de inversievorm “dan (h)em-me” (= “dan hebben-we”), 
waarin hem-me nauwelijks anders dan uit hem-m-me te verklaren is). (h)em voor 
1 ev zou dan ook door structurele wegval van de geminatie te verklaren zijn. In 
dat geval zou de overeenkomst in geografische patronen tussen hebben, zijn en de 
andere vocaalstammen volledig toevallig zijn. Er is nog een tweede alternatieve 
verklaring, op basis van dezelfde 1/3 mv-vorm die ik net besproken heb: de stam 
heb zou, uitgaande van die vorm (en de infinitief) volledig vervangen kunnen 
zijn door hem, dat dan volledig volgens het plaatselijke Brabantse systeem de 1 
ev-vorm zonder uitgang oplevert.(35)

(35) Deze mogelijkheid werd mij gesuggereerd door Gunther De Vogelaer.
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3.2.2 Verschillen tussen hoofdzin (“rechte” woordschikking) en bijzin
Net als bij 1 ev van zijn, kunnen wij ook bij hebben een vergelijking maken van 
de distributie van concurrerende vormen in hoofd- en in bijzin. Daartoe heb ik 
opnieuw een tabel opgesteld met de gegevens uit de RND-nummers 14 “Ik heb 
zijn knie gezien” en 134 “… dat ik hem gezien heb”.

Tabel 2: Vormvariatie bij 1 ev + hebben.

Hoofdzin 
↔ bijzin

èn/m 
↔ èb

èb ↔
èn/m

è ↔
èn/m

èn/m 
↔ è

è ↔
èb(+èt)

èb ↔
è

èC ↔
èCə

èCə ↔
èC

H+a 8 9
N+b 5 21
I 1 1 1 2 1 1 1 2
I 2 7 31 9 1
O 10 1 3
K 1 4 11(+2) 1
K 2 4 27 5 1 1
P 3
L 1 11(+1) 3 1
L 2 1 3 2 1
Q 1 1 3 3 1 2 1
Totaal 11 42 59 44 30(+3) 9 7 3

Wat de voorgestelde alternatievenparen betreft is tabel 2 sterk verwant aan tabel 
1; en ook de verschillende distributie van de concurrenten over hoofd- en bijzin 
levert overtuigende parallellen op. Allereerst valt ook hier op dat de oude vorm 
(h)èb in vergelijking met de nieuwere vormen op nasaal, relatief minder in bijzin-
nen voorkomt dan in hoofdzinnen; datzelfde hebben wij ook vastgesteld  bij het 
paar bV(n) – zV(n). Opnieuw kunnen wij niet veel meer dan onze verwondering 
uitspreken dat de nieuwe vorm het blijkbaar (iets) beter is gaan doen in het “meest 
conservatieve” zinstype, dat van de bijzin.

De drie overige opposities leveren een beeld op dat ook weer met dat bij zijn cor-
respondeert: als de twee concurrenten in “lengte” (i.e. in het aantal constituerende 
fonemen) verschillen, dan is de langste relatief frequenter in de bijzin dan in de 
hoofdzin; dat geldt dus voor (h)èn tegenover (h)è, voor (h)èb tegenover (h)è en 
voor (h)èCə tegenover (h)èC, en het komt weer volledig overeen met wat bij 1 
ev + zijn genoteerd is (daar natuurlijk alleen voor de oppositie tussen vormen 
met en zonder /n/). 
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Een verklaring op basis van een voorkeur voor optatiefvormen in de bijzin (zoals 
als mogelijkheid voorgesteld voor zijn) heeft bij hebben veel minder verklarende 
kracht: eigenlijk zou die alleen voor de distrubutie van (h)eCe tegenover (h)èC 
gelden, en die oppositie is nogal marginaal: in totaal 10 keer; wel is het zo dat 
de vorm met sjwa in bijzinnen frequenter is dan in hoofdzinnen.

3.3 Andere secundaire vocaalstammen: het voorbeeld van bieden.

Het is duidelijk dat vooral hoogfrequente werkwoorden (daarbij nogal wat 
woorden die (ook) als hulpww. bruikbaar zijn)(36) de eindconsonant van hun stam 
verloren hebben, en zo naar de vocalische stammen zijn overgelopen, zonder dat 
daar een algemene fonologische grond voor was. Toch is er ook een klasse van 
lexicaal “sterke” wwn. waarbij fonologische regels tot hetzelfde resultaat geleid 
hebben. Vooral te denken valt hierbij aan die met lange vocaal + /d/ (bieden, 
rijden, luiden, enz.). Na /d/-uitval in vormen met sjwa-uitgang, kan daarbij een 
nieuwe stam op vocaal ontstaan. Een interessante onderzoeksvraag is dan of ook 
die nieuwe stammen zich bij de klasse van de vocaalstammen aansluiten.

De RND levert onder nr. 114 goed materiaal voor bieden, waarvan in een onvol-
ledig paradigma o.a. de infinitief en 1 ev opgevraagd worden. Het materiaal is 
soms weer moeilijk te interpreteren: in heel wat gebieden worden centrerende 
diftongen /iə/ e.d. genoteerd. Daarvan is niet zonder meer uit te maken of die 
onderliggend op de combinatie /ijə/ teruggaan (dus een vorm op niet-vocaal + 
uitgang sjwa), dan wel op monoftong /i./ gevolgd door 0-uitgang. Ook hier geldt 
alweer dat dat van gebied tot gebied sterk variabel kan zijn. Het is op dit ogenblik 
niet doenbaar om voor het hele gebied een keuze te verantwoorden. Daarom 
heb ik beslist enkel die vormen op kaart 4 te representeren, waarbij infinitief 
en 1 ev (vrijwel) dezelfde stamvocaal hebben. Voor beide vormen kunnen wij 
dan geredelijk stellen dat die bestaan uit (vocalische) stam + uitgang (0 of /n/). 
Een gedeeltelijke uitzondering op die regel heb ik aangehouden voor het Zuid-
Limburgs-Ripuarische overgangsgebied in het uiterste zuidoosten: daar wordt 
in sommige dialecten naast 1 ev bi.(ə)n een infinitief bi.(ə)nə opgegeven. Ik ga 
ervan uit dat de infinitief hier secundair is.

(36) Daartoe behoren ook de meeste preterito-presentia; die worden in § 5 be-
sproken; daar blijkt dat zowel moeten als kunnen in het zuidwesten overwegend een 
vocaalstam ontwikkeld hebben.
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Niet onverwacht blijken alle bien-opgaven gesitueerd in gebieden waar /n/ als 
uitgang voor 1 ev sterk staat. Wat verder opvalt is, dat bien alleen in een vrij ruim 
deel van het zuidwesten (Frans-Vlaanderen, de West-Vlaamse Westhoek en de 
West-Vlaamse kuststreek en het daarbij aansluitende deel van het Meetjesland) 
vrij consequent voorkomt. Zeeuws-Vlaanderen, het Waasland, de noordelijke 
Denderstreek en het Pajottenland hebben /n/ in ongeveer een derde van de 
opgaven.

De uitgang /n/ heeft zich blijkbaar opgedrongen in een heel beperkt aantal zui-
delijke Brabantse dialecten (met een toch wel vrij sterke concentratie van een 
20-tal plaatsen in de zuidelijke Antwerpse en aansluitende Limburgse Kempen). 
Ook langs de taalgrens in centraal Vlaams-Brabant en Limburgs Haspengouw 
vinden wij heel verspreid een drietal opgaven.
Ten slotte vinden wij nog een vijftal opgaven in het Limburgs-Ripuarische over-
gangsgebied, maar daar heeft de infinitief dus een secundaire uitgang; eigenlijk 
is bi.n daar dus als stam geherinterpreteerd.

Bij dit lexicaal “sterke” ww. is /n/-uitgang dus zeker niet uitgesloten, zodra de 
stam ervan zijn consonant verloren heeft: alle deelgebieden met /n/ bij vocaal-
stammen in 1 ev doen aan die veralgemening mee, maar het succes is sterk 
variabel volgens het gebied; met alleen het uiterste westen, waar /n/ ook buiten 
de vocaalstammen een uitgesproken sterke positie heeft, als uitschieter.

4. Presens 1 ev van de consonantische stammen (Mnl. op sjwa, 
hedendaagse ST uitgangsloos, b.v. ik neem, ik pak)

4.1 Materiaal

De RND levert drie relatief goed bruikbare datasets op: onder de nrs. 113 en 139 
worden ik bak en ik bind opgevraagd als onderdeel van een paradigma buiten elke 
syntactische en fonologische context, en onder nr. 99 ik geloof, gevolgd door het 
eerste deel van het voornaamwoordelijke bijwoord er/d’r/daarvan. Die laatste 
combinatie is interessant omdat die een paar interacties tussen persoonsvorm 
en volgend cliticon in beeld brengt.

De stammen bak en geloof hebben op bind alvast dit voor, dat ze in alle Zuid-Ne-
derlandse dialecten dezelfde eindconsonant hebben, terwijl het consonantcluster 
bij bind nogal variabel is: in het ene dialect eindigt de stam op /nd/, in het andere 
op eenvoudige nasaal. In de praktijk leidt dat ook bij bind zelden tot onoverko-
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melijke moeilijkheden bij het interpreteren van de 1 ev-vorm: toevoeging van 
nul-uitgang leidt immers hetzij tot /n/ hetzij tot /t/ als eindklank; ook toevoeging 
van sjwa is in beide alternatieven eenduidig. Alleen als /n/ toegevoegd wordt (dat 
is immers ook nog een optie, cf. verder) is het resultaat niet altijd met zekerheid 
te interpreteren: als de uitgang /n/ aan een stam op /n/ toegevoegd wordt, mogen 
wij verwachten dat een lange of syllabische nasaal ontstaat (wat inderdaad ook 
vaak genoteerd wordt); maar helemaal zeker van de status van eenvoudige (korte) 
/n/ kunnen wij nooit zijn: het is mogelijk dat bepaalde dialecten (of individuele 
sprekers daarvan) een lange sonorant automatisch verkorten of degemineren.(37) 
Met deze onzekerheid moeten wij maar leven: niet-verlengde [n] hoeft dus in 
gebieden waar ook [n.] voorkomt, niet absoluut op nul-uitgang te wijzen.

De noteringen voor ik geloof lijden niet aan dit euvel, maar hier loert een ander 
addertje onder het gras:(38) zolang een consonantisch anlautend woord volgt 
(d’r/daar) zijn alle realisaties perfect te interpreteren; maar als het eerste deel 
van het voornaamwoordelijk bijwoord met sjwa begint (er), is er een probleem 
met de sjwa-uitgang. Stel dat een dialect de werkwoordstam in 1 ev completeert 
met sjwa, dan zal de combinatie met er automatisch één enkele sjwa opleveren. 
Dit type van reductie is een regel die uitzonderingsloos geldt in alle Nederlandse 
dialecten. Een vorm als (ik) gelover is m.a.w. niet eenduidig te interpreteren: die 
kan teruggaan op gelove+er, maar net zo goed op geloov+er (zonder verscher-
ping /v>f/ voor vocaal). Ook als wij aannemen dat verscherping voor sjwa in de 
meeste Nederlandse taalvarianten de norm is – dat is zeker zo – is de laatste in-
terpretatie niet met absolute zekerheid te verwerpen.(39) Wat deze kwestie betreft 
zal ik in het volgende weer een pragmatisch standpunt innemen: wat met absolute 
zekerheid te interpreteren is, wordt voor het verhaal van 3.2 meegenomen. Een 
en ander heeft wel tot gevolg gehad dat ik voor kaart 5 in principe uitga van de 
noteringen voor (ik) bak. Bij het commentaar worden ook de gegevens voor de 
twee andere werkwoorden verwerkt.

(37) Uiteraard komt daar ook nog eens bij dat de enquêteur noteert wat hij/zij meent 
te horen. 
(38) Het addertje in kwestie is natuurlijk al sinds lang bekend, cf. o.a. De Vriendt 
en Goyv aerts (1989): de auteurs betogen dat in bepaalde combinaties een sjwaloze vorm 
heel goed op een onderliggende vorm met sjwa terug kan gaan.
(39) Voor deze problematiek en de theoretische implicaties ervan kan Goeman 
(1999: 216-217) geraadpleegd worden.
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4.2 De verdeling van de morfologische vormen (kaart 5)

Het grootste deel van het zuidelijke dialectlandschap (het centrum – Brabant en 
het oostelijke deel van Oost-Vlaanderen,(40) met daarbij aansluitend ook het Land 
van Hulst en de oostelijke grensstrook in Zeeuws-Vlaanderen – en het oosten 
– Limburg en Kleverland –) heeft nul-uitgang. Dat levert bij bakken vormen 
op [k] op, bij binden vormen op [t] (bVnt e.d.) of niet-verlengde [n] (bVn e.d.), 
bij geloof vormen op [f] of (heel zelden) [v]; de laatste vormen komen vooral in 
westelijk Vlaams-Brabant een paar keer voor; ze kunnen daar wellicht als relicten 
van een vroeger algemener fonologisch patroon gelden: verder naar het westen 
toe (Oost-Vlaamse Denderstreek) zijn dergelijke vormen trouwens de regel. 

Kaart 5: ik bak (RND nr. 113)

(40) Gunther De Vogelaer meldt mij dat in het SAND-materiaal (uit de laatste 
decennia van de 20ste eeuw)  in de Denderstreek (zuidoosten van Oost-Vlaanderen) bij 
leven en geloven in 1 ev ook /n/ voorkomt. Dit feit kan eventueel ook gerelateerd worden 
aan de populariteit van /n/ in andere vormen, cf. § 3.1.2.
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Verder naar het westen vinden wij fonologisch uitgespelde uitgangen:

-  Het zuidwesten (Frans-Vlaanderen en het westelijke deel van West-Vlaanderen) 
heeft /n/ als uitgang (ik bakn -  vindn/vinn - geloovn);(41) ook de westelijke helft 
van Zeeuws-Vlaanderen geeft heel vaak /n/ als uitgang op. In het noorden van 
West-Vlaanderen en in het Zeeuws-Vlaamse gebied is er een paar keer concur-
rentie met nul-uitgang, vooral bij bakken.
- De rest van het gebied heeft ik bakke – ik vinde en ik geloov-e-r. De laatste 
vorm heeft in die geografische zone(s) zelden concurrentie van vormen met [f]. 
Wij kunnen dit veilig zo interpreteren, dat 1 ev in deze kontreien de sjwa-uitgang 
neemt; die smelt eventueel met sjwa als beginklank van het functiewoord er 
samen. Eigenlijk gaat het hier – net zoals op de kaarten 2 en 3 –  weer om twee 
gebieden: de Zeeuwse eilanden en Goeree-Overflakkee enerzijds, het centrum 
en zuidoosten van West-Vlaanderen en het grootste deel van Oost-Vlaanderen 
anderzijds. Zeeuws-Vlaanderen fungeert bijna volledig  als barrière tussen die 
twee verspreidingsgebieden (er zijn maar twee plaatsen waar sjwa als uitgang 
opgegeven wordt). Natuurlijk is het wel zo dat Zeeuws-Vlaanderen hier over de 
twee andere vormen verdeeld is. Het westen gaat mee met /n/-gebruik, de rest 
met de uitgangsloze vorm van het oosten.

5. Presens van de preterito-presentia (Mnl. nuluitgang bij 
ev-stam, ST b.v. ik moet, ik kan)

5.1. Materiaal

De oorspronkelijke preterito-presentia vallen formeel in twee duidelijke reeksen 
uiteen: die waar ev- en mv-vormen dezelfde stamvocaal hebben (b.v. moet(en, 
-wil(len) (a)), en die waarbij er – althans in oorsprong – een verschil is (b.v. 
kan-kunnen, mag-mo/eugen (b)). Gelijkschakeling met de grote massa van de 
consonantstammen is bij (a) veel meer te verwachten dan bij (b): (a) deelt met die 
almachtige ww.-kategorie immers de onveranderlijkheid van de stam naargelang 
van de grammaticale persoon.

(41) Of wij hierbij van doen hebben met een oude 1 ev-uitgang bij mi-wwn. op 
consonant (cf. Van Helten 1887: 279), met een vernieuwing (in dat geval waarschijnlijk 
veralgemening van de 1 mv-uitgang) of met een verduidelijkende toevoeging van de 
nasaal aan de sjwa-uitgang, is zonder grondig historisch onderzoek wellicht niet uit te 
maken.
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De RND geeft in theorie informatie over niet minder dan drie preterito-presentia: 
ik kan, gevolgd door het partikel toch in nr. 30, gevolgd door met (of in heel veel 
opgaven door niet) in 73; ik moet, gevolgd door vocaal in 97, en ik zal, gevolgd 
door je/u in 22; dat laatste ww. wordt echter in het interessantste deel van het 
gebied (West- en Frans-Vlaanderen) vrijwel consequent vervangen door een 
vorm van gaan. Voor dit onderzoek heb ik geopteerd voor een analyse van de 
gegevens in de zinnen 30 (kan+toch) en 73 (moet+eerst). Alles tezamen levert 
dit een alleszins bevredigend beeld op: de eventuele keuze voor /n/ als uitgang 
komt heel goed uit de verf bij moeten, cf. kaart 6; kunnen is op dat punt iets 
minder transparant, omdat aanhechting van /n/ alleen maar blijkt als de eind-
[n] van het woord verlengd of anderszins gesyllabiseerd wordt (cf. § 4.1 i.v.m. 
ik bin(d)). Dat is iets wat voor de meeste plaatsen waar überhaupt /n/-uitgang te 
verwachten valt, ook wel genoteerd wordt; maar voor de plaatsen waar dat niet 
het geval is, kan niet-verlengde [n] nauwelijks als element in het debat opgevoerd 
worden: zoiets kan best het gevolg zijn van toepassing van de ruim geldende 
regel waardoor geminaten fonetisch vereenvoudigd worden. Kunnen is ook erg 
interessant in zoverre het informatie geeft i.v.m. variatie in de stamkeuze. Op 
kaart 7 wordt ook aangegeven of in 1 ev de (oorspronkelijke) ev- of de mv-stam 
(resp. kan / kun) gerealiseerd is. 

5.2. Verdeling van de morfologische vormen (kaarten 6 en 7)

5.2.1.  1 ev bij moeten (Mnl. en ST ik moet) (kaart 6)
Op de kaart worden vijf verschillende vormen onderscheiden: ik + moe / moen 
/ moet / moet(ə)n / moetə. De laatste daarvan komt hooguit één keer voor (op 
Overflakkee), en wordt hier niet verder behandeld.(42) De vier overblijvende 
vormen zijn op basis van twee opposities te beschrijven:

(a) De stamvorm, met of zonder /t/, m.a.w. consonantisch resp. vocalisch 
stameinde.

(b) De uitgang, resp. met of zonder /n/.

(42) In Zeeland en Goeree-Overflakkee is sjwa bij 1 ev “normaal” bij de conso-
nantstammen; aangezien moeten dat in se ook is (en er bovendien geen stamwisseling 
is), is moete dus wel een te verwachten vorm.
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Kaart 6: ik moet (RND nr. 97)

a. Wegval van /t/ levert een stam op die formeel volledig met die van de vocaal-
stammen (cf. §  2) overeenkomt. De stamvorm moe komt voor:

- In Frans-Vlaanderen en in de West-Vlaamse Westhoek; 
- in het zuidoosten van West-Vlaanderen en in heel Oost-Vlaanderen 

behalve het Land van Waas; aansluitend in het zuiden van het Brabantse 
Pajottenland.

 In die twee gebieden, die elkaar alleen vlakbij de taalgrens raken, is 
het de enige of de absoluut dominante vorm. Vormen zonder /t/ komen 
ook in de ruime periferie van dit dubbelgebied voor: vooral in de rest 
van West-Vlaanderen en het noordwesten van het Oost-Vlaamse Meet-
jesland, maar ook in de zuidelijke helft van Zeeland met aansluitend 
Zeeuws-Vlaanderen.

b. Moet is de enige vorm in het oostelijke deel van ons onderzoeksgebied (de 
provincies Noord-Brabant, Antwerpen, Vlaams-Brabant (met uitzondering 
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van delen van het westen van het Pajottenland), de twee provincies Limburg; 
aansluitend ook het Land van Waas in Oost-Vlaanderen, en het grootste deel 
van Zeeland, waar toch ook wel concurrerende vormen aangetroffen worden. 
Buiten die kerngebieden (waar nooit uitgang /n/ wordt opgegeven), komt de stam 
op /t/ ook verder naar het westen sporadisch voor (daar meestal gecombineerd 
met uitgang /(ə)n/.

Aan de zo geconstitueerde stamvormen wordt dan nul of /(ə)n/ als uitgang toe-
gevoegd.(43) In het westen (Frans-Vlaanderen, de West-Vlaamse Westhoek en 
het noordelijke kwart van West-Vlaanderen) levert dat vormen op met /n/ (resp. 
moen, in het zuiden van het gebied en sporadisch ook in het noordelijke deel, en 
moet(ə)n (uitsluitend in West-Vlaanderen).
Toevoeging van /n/ vinden wij ook in een deel van het Meetjesland (Malde-
gem en omgeving), hier en daar in Zeeuws-Vlaanderen en verder in een heel 
homogeen gebied in het zuidoostelijke deel met stamreductie tot moe: de Oost-
Vlaamse Denderstreek en het westen van het Zuid-Brabantse Pajottenland. Ter 
herinnering: in dat laatste gebied komt ook b.v. doe-n – gaa-n e.d. voor (cf. § 
2.1 en kaart 2).

Belangrijk is vooral  dat de vorm (ik) moe voorkomt in vrijwel precies hetzelfde 
gebied waar ook ik doe thuis is: het grootste deel van Oost-Vlaanderen, met 
aansluitend  het zuidoosten van West-Vlaanderen (Kortrijk en omgeving). Dat 
bevestigt de hypothese dat de stam moet althans in dit gebied zijn eindconsonant 
kwijt is, en dat de stam dus volledig “vocalisch” geworden is. Het toont meteen 
ook aan dat voorkomen of ontbreken van de uitgang voorspelbaar is op basis 
van systematische kenmerken van de stam.

5.2.2.  1 ev bij kunnen (Mnl. en ST ik kan) (kaart 7)(44)

Zoals gesuggereerd is het beeld bij dit ww. een stuk complexer. 

(43) Ik bekijk de vormen hier alleen synchronisch. Het is natuurlijk heel goed 
mogelijk dat moen b.v. uiteindelijk teruggaat op moet+n (cf. wat ik boven, § 3.2.1, voor 
hèm bij hebben geponeerd heb). Wellicht kan diepgravend historisch onderzoek hier 
duidelijkheid brengen, maar dat is dan wel iets voor de toekomst.
(44) Alleen het westelijke deel van de kaart wordt hier weergegeven: de oostelijke 
helft heeft uniform (ik) kan.

GEORGES DE SCHUTTER

Taal & Tongval 60 (2008), p. 121-171



153

Kaart 7: ik kan (RND nr. 30)

Een analyse van de opposities:

a. De keuze van de stam: historisch-klankwettig is hier de ev-stam met /a/ te 
verwachten, maar de mv-stam met geronde voorvocaal kan in het vormenareaal 
van 1 ev binnengeslopen zijn (veralgemening in het paradigma dus). Dat is nog 
niet alles, want verder is ook mogelijk dat kan/kun gecontamineerd is geraakt 
met ken, de oorspronkelijke causatiefstam die op dezelfde wortel teruggaat. Bo-
vendien is heel goed mogelijk dat de nasaal /n/, die oorspronkelijk onlosmakelijk 
met de stam verbonden was, als een uitgang geherinterpreteerd is, en dan in 
gebieden waar /n/ bij vocaalstammen niet optrad, analogisch naar het gebruik bij 
die stammen is weggevallen. Dat zou secundaire stammen op vocaal (ka/ku/ke) 
gegenereerd kunnen hebben.
b. De keuze van de uitgang: toevoeging van nul of /n/;  bij dat laatste dan eventueel 
insertie van sjwa tussen de /n/ van de stam en die van de uitgang; ten slotte kan 
de uitgangs-/n/ dan ook weer wegvallen. 
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Het RND-materiaal levert niet minder dan tien verschillende vormen op. De 
meest frequente typen zijn kan en kunn (het laatste met vocalische of lange (ge-
gemineerde) /n/). Ik begin met de distributie van die hoofdtypen; de rest wordt 
dan ten opzichte daarvan beschreven.

(a) (ik) kan is de historisch-klankwettig te verwachten vorm, op basis van 
het Oudgermaanse ww.-systeem. Hij is in de hele oostelijke helft van het 
taalgebied en op de Zeeuwse Eilanden de enige of de absoluut dominante 
vorm; dat geldt meer naar het westen toe ook voor Zeeuws-Vlaanderen 
met uitzondering van een paar dorpen aan de Belgische grens, voor 
het Oost-Vlaamse Land van Waas en de Denderstreek. Maar ook het 
grootste deel van de rest van Oost-Vlaanderen en het zuidoosten van 
West-Vlaanderen kent nauwelijks andere vormen.

(b) (ik) kunn(e)n gaat terug op aanhechting van /(ə)n/ aan de oorspronkelijke 
mv-stam. De vorm is dominant in de westelijke helft van West-Vlaan-
deren; alleen in het uiterste noorden, tussen Brugge en de noordelijke 
oostkust is er serieuze concurrentie van kan/kan(nə)n. Het zuiden van 
Frans-Vlaanderen heeft behalve (dominant) ken ook ken(nə)n. De twee 
vormen sluiten aan bij kun en kun(nə)n in het noorden van Frans-Vlaan-
deren en in het Belgische deel van de Westhoek; het zou om een geval 
van ontronding kunnen gaan; dat verschijnsel is in het betrokken gebied 
echter niet “normaal”.

Buiten die hoofdvormen komen nog voor:

(c) (ik) kun; dat kan ten minste op twee grondvormen teruggaan: mv-stam 
+ nuluitgang, of mv-stam + /n/, met daaropvolgende degeminatie van 
de eindnasaal. De vorm komt vrij vaak voor in het zuiden van het bo-
ven beschreven gebied met dominant kunn(e)n; maar verder ook in het 
westelijke deel van het Meetjesland (Maldegem en omgeving).

(d) (ik) kunne kan ontstaan zijn door reductie op de hoofdvorm kunnen, 
of door analogische aanhechting van sjwa bij de consonantische stam 
kun (analogie naar de regelmatige consonantstammen); de vorm wordt 
genoteerd in het oostelijke deel van het Oost-Vlaamse Meetjesland en 
in twee Zeeuws-Vlaamse plaatsen.

(e) (ik) ku; het kan daarbij om een secundaire aanpassing tot een vocaalstam 
gaan: /n/, dat wellicht als een uitgang gevoeld is, kan na de stamvocaal 
weggevallen zijn, naar analogie van wat in b.v. doe, sta, enz. bestond. De 
vorm komt uiterst zelden voor: er zijn telkens twee opgaven in West- en 
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in Zeeuws-Vlaanderen. Karakteristiek is nog dat al die opgaven op de 
grens tussen andere gebieden voorkomen: mogelijk gaan de opgaven 
dus terug op taalonzekerheid.

(f) Zowel (ik) kann(ə)n als (ik) kanne zijn te verklaren door secundaire 
aanhechting van de uitgang aan de ev-stam. Het eerste komt uitsluitend 
voor in het West-Vlaamse grensgebied tussen (ik) kunn(ə)n – (ik) kan; 
het kan dus ook een contaminatievorm zijn. Het tweede is dominant in 
het gebied tussen Roeselare en Kortrijk, en komt ook frequent voor in 
de Gentse agglomeratie en ten noorden daarvan.

(g) Ten slotte is er nog (ik) ka, dat waarschijnlijk op identiek dezelfde manier 
te verklaren is als (ik) ku, en dat behalve één enkele opgave in West-
Vlaanderen, er 7 oplevert in het zuiden van Oost-Vlaanderen.

Vormen met palatale stamvocaal (te omschrijven als ken) worden op onze kaart 
voor het westen gelokaliseerd. Ze komen sporadisch ook in de oostelijke helft  
van het taalgebied (niet op onze kaart) voor. Over de historische achtergrond 
daarvan zou dialect per dialect onderzoek gevoerd moeten worden. Ik ga daar 
op deze plaats niet verder op in.

Hoe moeten/kunnen wij nu het toch wel complexe verspreidingsgebied van de di-
verse vormen interpreteren? Het is duidelijk dat geen enkele hedendaagse uitgang 
(nul, /(ə)n/ of sjwa) specifiek aan een van de twee stammen (oorspronkelijk ev/
mv) gebonden is: we vinden zowel kun/ken(45) als kan, zowel kunn(e)n/kenn(e)n 
als kann(e)n, zowel kunne als kenne. Het lijkt er sterk op dat de keuze van de 
uitgang zich in het zuidwesten grotendeels onafhankelijk van de selectie van de 
stamvorm afgespeeld heeft. Wat dat laatste betreft heeft heel Frans-Vlaanderen 
en de westelijke helft van West-Vlaanderen duidelijk voor kun/ken geopteerd; 
datzelfde is ook in het Oost-Vlaamse Meetjesland gebeurd, en waarschijnlijk in 
oorsprong ook in het grootste deel van Zeeuws-Vlaanderen.

De keuze van de uitgang is in het grootste deel van de zuidelijke Nederlanden 
geen ‘issue’ geweest: de oorspronkelijke nuluitgang is er nog steeds de norm. 

(45) Kun/ken kan natuurlijk door geminaatdelging ontstaan zijn uit de vorm met 
lange nasaal, en dat zal in bepaalde dialecten vrij zeker ook zo zijn. Maar in andere kan 
het wel degelijk op stam + nuluitgang teruggevoerd worden; dat lijkt mij met name het 
geval te zijn in het zuiden van Frans- en West-Vlaanderen, een gebied dat direct aan het 
grote gebied met kan grenst, en waar in het RND-materiaal nauwelijks concurrentie 
met geminaatvormen voorkomt.
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Alleen in het zuidwesten (“Vlaanderen”) is er een scherpe concurrentie geko-
men tussen nul, /(ə)n/ en sjwa. In het gebied van de kun-stam heeft nul het in 
het zuiden gewonnen. En verder is, niet verwonderlijk, /(ə)n/ de uitgang in het 
uiterste westen, sjwa in Oost- en Zeeuws-Vlaanderen en het zuidoosten van 
West-Vlaanderen. Dat is dus, althans wat de uitgangen betreft, in grote trekken 
dezelfde geografische verdeling als wat wij bij de “regelmatige” consonantstam-
men zien, cf. § 4. Toch is er geen volledige parallellie: het uiterste westen heeft 
bij kennen/kunnen uitgangsloze vormen, en in het centrum van Oost-Vlaanderen 
krijgen wij vormen zonder sjwa te zien. Dat zijn alvast markante afwijkingen 
t.o.v. de ‘reguliere’ consonantstammen.

5.3 Samenvatting

De interpretatie van de twee kaartbeelden voor de preterito-presentia is 
allesbehalve eenduidig. Als basisvorm nemen wij de historische met nuluitgang 
aan, maar afwijkingen zijn in het westen van ons gebied heel frequent. In het 
grote centraal-oostelijke deel van het zuidelijke Nederlands zijn de vormen van 
het Middelnederlands gewoon gebleven. 

Een mogelijkheid die zich aandient is, dat in het zuidwesten voor 1 ev een vorm 
(moe(t)n – kun(ne)n) vanuit het mv-paradigma geïntroduceerd is (en zich later 
ook heeft kunnen handhaven): de ik-vorm zou zich in die visie aangepast heb-
ben aan de wij-vorm. 

Tussen West-Vlaanderen en Brabant in (in het westen van Zeeuws- en Oost-
Vlaanderen dus) is een bijzonder interessant menggebied ontstaan: een vorm 
als kanne impliceert dat de algemene uitgang bij consonantstammen (sjwa) naar 
de “legitieme” ev-stam van de preterito-presentia getransponeerd is; kunne kan 
alleen gezien worden als een relict van een toestand waarin het “West-Vlaamse” 
systeem ook verder naar het oosten toe gold, maar waarbij /n/ gedeleerd is. En de 
derde mogelijke vorm, kan is mogelijk vanuit het oosten ingevoerd. Het geheel 
levert een boeiend beeld op van de strijd zowel tussen systemen in taal (verschil-
lende historisch gegeven paradigmata in het taalsysteem) als tussen diasystemen 
(dialecten). Een diepgaander onderzoek van de variatiepatronen op basis van 
(nog) meer materiaal is zeker zinvol. Vooral op basis van het materiaal-Willems 
uit het einde van de 19de eeuw mag inzicht in de evolutie van de geografische 
verspreiding van bepaalde vormen verwacht worden; voor een heel frequent 
ww. als kunnen zal ook het gesproken-taal-materiaal van de Universiteit Gent 
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(Vakgroep Nederlandse Taalkunde) en het Meertens Instituut zonder twijfel voor 
een fijner beeld kunnen zorgen (wellicht ook met gegevens over diverse vormen 
die in hetzelfde dialect concurreren).

6. Preteritum van de onregelmatige werkwoorden (Mnl 
nuluitgang na stam + suffix op sjwa / ST nuluitgang 
na stam op /t/)

6.1 Materiaal

De RND levert een beperkt aantal zinnen met “onregelmatige” preterita op. 
Geen daarvan is voor ons onderzoek optimaal bruikbaar. De combinatie van 
de twee volgende levert wel een redelijk bevredigend beeld op van de toestand 
in de zuidelijke Nederlandse dialecten: zin 96 “ik moest ossenbloed drinken om 
…” en zin 88 “Ik kocht voor de kleine een trommeltje”. 

De eerste zin heeft een vocaalanlaut onmiddellijk na de werkwoordvorm; dat 
levert een patroon op waarin werkwoordvormen op /s(t)/ niet eenduidig te in-
terpreteren zijn: die kunnen onderliggend zowel met nul- als met sjwa-uitgang 
geassocieerd worden. Dat betekent dat in de RND-opgaven alleen de vormen 
op sjwa (zonder assimilatie aan de volgende vocaal dus) en die op /n/ eenduidig 
met een onderliggende vorm geassocieerd kunnen worden.

In de tweede zin wordt het werkwoord door een woord met consonantanlaut 
gevolgd, en dat zou dus tot perfect interpreteerbaar materiaal moeten leiden. 
Alleen: nogal wat informanten hebben de voorkeur gegeven aan het volgorde-
patroon “ik kocht een trommeltje voor de kleine”, en dat is natuurlijk zo weinig 
transparant als mogelijk, want bij het op elkaar stoten van eind- en beginsjwa 
van opeenvolgende woorden volgt hetzij gedwongen samensmelting in alle 
Nederlandse taalvarianten, hetzij de ontwikkeling van een fonetisch gecondi-
tioneerde [n] als hiaatdelger. Bij dit type opgaven is dus geen enkele realisatie 
perfect te interpreteren.

De combinatie van de gegevens voor de twee vormen levert alles tezamen toch 
wel een goed bezette kaart op, die de grote verspreidingsgebieden heel behoorlijk 
illustreert; maar een kaart waarop alle aangetroffen vormen gerepresenteerd 
zijn, is nauwelijks te interpreteren; daarom heb ik ervoor geopteerd alleen 
een overzicht te geven van locaties waar zonder enige twijfel de sjwa-uitgang 
voorkomt.
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6.2 De verdeling van de vormen (kaart 8)

Allereerst dient erop gewezen te worden dat in Oost-Vlaanderen een relatief 
beperkt aantal vormen opgegeven wordt met toevoeging van –eγe(n) bij de 
stam (“ik kochtege(n) voor de kleine…”). /eγe(n)/ als geheel is natuurlijk een 
duidelijk preteritumsuffix (voor het ontstaan van dit complexe suffix verwijs ik 
naar De Schutter 2008, waar de literatuur over het verschijnsel, daarbij op de 
eerste plaats Goossens & Verheyden 1970, uitvoerig beschreven wordt); maar het 
voorkomen ervan bij de onregelmatige stammen wil niet noodzakelijk zeggen 
dat ze ook direct op de oude situatie teruggevoerd kunnen worden waarin kochte 
b.v. geanalyseerd kon worden als de opeenvolging van stam koch + suffix /tə/. 
Heel waarschijnlijk is, dat /-γə/ analogisch toegevoegd is aan een preteritumvorm 
/kochtə/, die nu eenmaal oppervlakkig perfect te vergelijken was met regelmatig-
zwakke vormen zoals het complex /pochtə/ in (onderliggend) /poch+[tə+γə]/. 
Het feit dat vormen met /-γə/ in het RND materiaal een minieme minderheid 
uitmaken (veel minder dan bij de echte zwakke werkwoorden), lijkt mij er in elk 
geval op te wijzen dat ze op analogie teruggaan. Wat wel in het oog gehouden 
moet worden is dat vormen met /γə/, in tegenstelling met die zonder, geen vormen 
zonder sjwa hebben. Ik heb dan ook beslist de vormen met /əγə/ in deze studie 
volledig buiten beschouwing te laten.

Veruit de sterkst verspreide en ook de meest frequente vorm is die op <Ct>. 
De stam is ontstaan door deletie van sjwa in de oorspronkelijke combinatie 
(preteritum)stam + suffix <tə>; wat dan overbleef versmolt conceptueel met 
de oorspronkelijke stam tot een nieuwe specifieke preteritumvorm op C + /t/. 
Die is bij 1 ev vrijwel de enige in de oostelijke helft van ons onderzoeksgebied, 
en in de daarbij aansluitende delen van Oost-Vlaanderen (Land van Waas en 
Denderstreek); verder komt hij, met heel weinig uitzonderingen, ook op de noord-
westelijke eilanden en in Zeeuws-Vlaanderen voor. Maar ook in heel West-en 
Frans-Vlaanderen vinden wij tal van attestaties. En hetzelfde hebben wij dan 
ook nog eens in de zuidelijke helft van Oost-Vlaanderen. Sjwa en nasale uitgang 
zijn beperkt tot  Frans-, West- en Oost-Vlaanderen. Daarbuiten vinden wij nog 
alleen een klein aantal gevallen op Zuid-Beveland en in Zeeuws-Vlaanderen; op 
Zuid-Beveland kunnen dat de laatste representanten van een vroegere algeme-
nere distributie zijn; in Zeeuws-Vlaanderen zijn het duidelijk “grensgevallen” 
die direct bij het Oost-Vlaamse verspreidingsgebied aansluiten. 
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Kaart 8: ik kocht / ik moest, vormen met fonologisch uitgespelde uitgang 
(RND nrs. 88 en 96)

De geografische verdeling van de twee overblijvende “uitgangen” levert een 
vertrouwd beeld op, met toch wel wat eigen toetsen:

(a) Niet te verwonderen is, dat wij de nasale uitgang in de hele kuststreek 
van West- en Frans-Vlaanderen aantreffen.

(b) Evenmin verwonderlijk is dat sjwa in het oosten van West-Vlaanderen  
en in Oost-Vlaanderen de dienst uitmaakt.

(c) Iets minder verwacht is dat het grootste deel van Frans-Vlaanderen en 
van de West-Vlaamse Westhoek hier bij Oost-Vlaanderen aansluit.

Het spreekt voor zich dat voor de “uitgangen” ook een andere uitleg in aan-
merking komt: tenslotte kan <tə> als suffix gewoon behouden zijn in het hele 
zuidwesten. De oppositie zou dan bestaan tussen vormen zonder uitgang, en 
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die met uitgang /n/ (cf. wat in §8 over de uitgangen van het zwakke preteritum 
gezegd wordt). Alleen uitgebreid historisch onderzoek zou hier misschien uit-
sluitsel kunnen brengen.

7. Preteritum van de sterke werkwoorden (Mnl. / ST nul-
uitgang na aparte preteritumstam)

7.1 Materiaal

De RND levert materiaal voor ik bood, een preteritumvorm van de tweede 
ww.-klasse, in nr. 114. De vorm wordt als deel van een paradigma opgevraagd. 
Een probleem met deze stamvorm is, dat die tot heel verschillende oppervlak-
terealisaties geleid heeft: met de oorspronkelijke dentale occlusief op het einde 
(realisatie [t]), maar ook met /j/ of zonder consonantisch element. De laatste 
twee realisaties zijn te verklaren vanuit de mv.-vormen (bo-d-en), die bij dit type 
werkwoorden al van in het Middelnederlands van dezelfde stam uitgingen als de 
enkelvoudige. Behalve bood is er –helaas– geen enkele sterke preteritumvorm 
die in het hele onderzoeksgebied voorkomt.(46)

Vooral in het uiterste zuidwesten van het taalgebied (Frans-Vlaanderen en zui-
delijk West- en Oost-Vlaanderen) heeft het werkwoord in het preteritum vaak 
een zwakke vorm (ik bied(de)de – bieddege – biedste) ontwikkeld. Die vorm 
komt heel sporadisch ook in andere regio’s voor. De ontegensprekelijk zwakke 
preteritumvormen, op basis van de stamvorm bie(j)d worden in wat volgt vol-
ledig buiten beschouwing gelaten: variatie tussen “zwak” en “sterk” preteritum 
valt immers buiten het interesseveld van dit onderzoek.

De sterke preterita hebben dus potentieel drie verschillende stamvormen: bood 
– booj – boo.(47) In 1 ev werd daar potentieel de nul-uitgang, of sjwa, of de nasale 
uitgang bij aangehecht. Dat levert op het eerste gezicht een vrij duidelijk profiel 
op, afgezien dan van de combinatie boo + sjwa, waarbij a priori rekening ge-
houden moet worden met de mogelijkheid dat sjwa in de stamvocaal opgaat, of 
dat [o.ə] ontstaat; dat laatste treedt dan weer in concurrentie met de (in heel wat 
gebieden te verwachten) centrerende diftong die op Oudwestgermaans /au/ (maar 
(46) In de Limburgse dialecten, die voor 1 ev geen interessante variatiepatronen 
opleveren, is er wel onder nr. 113 ik bakte, dat in het zuidoosten vrijwel uitzonderingsloos 
als ik/ich biek verschijnt.
(47) De laatste vorm levert formeel een vocaalstam op; dat kan dan weer tot analogie 
met de presentische vocaalstammen leiden.
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niet op de hier te verwachten “zachtlange” /o./!) teruggaat. Eigenlijk is het nog 
een stuk complexer, aangezien /o.ə/ ook heel goed op onderliggend /o.jə/ terug 
te voeren is. Eens te meer levert dat een onderzoeksdesign op, waarbij eigenlijk 
dialect per dialect nagegaan zou moeten worden wat onderliggend bedoeld kan 
zijn. Zo’n onderzoek valt buiten het bestek van deze bijdrage. 
Er is ten slotte nog een hybride vorm boode, die voor verschillende interpretaties 
in aanmerking komt; cf. verder.

7.2 Beschrijving van de vormvariatie (kaart 9)

In de oostelijke helft van de basiskaart komt vrijwel uitsluitend ik booj als pre-
teritumvorm voor; de westelijke begrenzing van die vorm valt bijna samen met 
de scheiding tussen de vakken I/K en O/P van de Kloeke-kaart, en verschijnt 
dus ook vrijwel volledig op kaart 9. De vorm op /j/ is ook absoluut dominant in 
heel Zeeuws-Vlaanderen, en komt een paar keer voor op de Zeeuwse en Zuid-
Hollandse eilanden; ook in O.-Vlaanderen komt hij nog enkele keren voor: ten 
oosten van de stad Gent, en verder helemaal in het zuidoosten, in de omgeving 
van Geraardsbergen.

Kaart 9: ik bood (RND nr. 114)
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Stam op vocaal (boo) is thuis in West- en het grootste deel van Oost-Vlaanderen 
(cf. verder); dat zijn in grote trekken de gebieden waar secundaire vocaalstam-
men ook in het presens veelvuldig voorkomen.(48)

Vormen op basis van bood vinden wij in twee gebieden: in concurrentie met 
boo in Frans-Vlaanderen en het centrum en het zuiden van West-Vlaanderen; en 
verder in het Land van Hulst en het Waasland (vrij sporadisch);  als hoofdvorm 
ten slotte nog in de Oost-Vlaamse Denderstreek en het westelijke Pajottenland 
in Vlaams-Brabant.

Bekijken wij nu de stamvormen in combinatie met de uitgangen, dan vinden 
wij het volgende:

De vocalische stam boo krijgt er in de kuststreek van West-Vlaanderen en in de 
hele Westhoek, zowel in Frans- als in West-Vlaanderen /n/ bij; Zeeland, Oost-
Vlaanderen en het daarbij aansluitende deel van West-Vlaanderen (centrum en 
Zuidoosten) hebben nul-uitgang. Dat is een kaartbeeld dat wij ook bij de pre-
sensvormen van de vocaalstammen gevonden hebben, en wij mogen er dus van 
uitgaan dat in het uiterste zuidwesten de uitgang /n/ zich van het presens naar de 
formeel gelijk geworden preterita (met vocalische stam) heeft uitgebreid. Op te 
merken valt dat ook hier de Zeeuwse eilanden en Oost-Vlaanderen geografisch 
alweer van elkaar gescheiden worden door Zeeuws-Vlaanderen, waar we groten-
deels de vorm booj aantreffen, dezelfde dus van het meer oostelijke Brabants.

De stam op glide (meestal dus booj, heel zelden boow) heeft gewoonlijk nuluit-
gang. In een aantal lokaliteiten worden vormen opgegeven met eindsjwa (soms 
ook een /i/-achtige klank, waarvan ik heb aangenomen dat dat een realisatie van 
sjwa is). Zulke vormen komen hier en daar op de Zeeuwse eilanden voor, en 
relatief iets frequenter in Oost-Vlaanderen (vooral in een gebiedje ten noorden 

(48) Deze opmerking kan de indruk wekken dat er een verband bestaat tussen het 
ontstaan van presens- en preteritumstammen op vocaal. Die indruk is maar heel gedeel-
telijk gerechtvaardigd: boo is het gevolg van hetzelfde proces dat ook bij bie gewerkt 
heeft: het veel voorkomend reductieproces (VVdə > VV) dat helemaal niet beperkt is tot 
het zuidwesten van het taalgebied; de meeste secundaire vocaalstammen hebben , zoals 
gezien, geen ‘regelmatige’ fonologische grond. Wel is mogelijk dat het bestaan van een 
redelijk goed bezette klasse van presens-vocaalstammen in het zuidwesten ertoe heeft 
bijgedragen dat ook in de 1 ev-preteritumvorm /n/ sterk veralgemeend is, cf. verder.
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en oosten van Gent). Dat zijn gebieden waar in het presens van consonantstam-
men sjwa als uitgang optreedt, en het ligt dus voor de hand ook hier invloed van 
presens op preteritum aan te nemen.(49)

De vormen op basis van bood ten slotte, zorgen voor een flink wat minder 
transparant beeld; en dan nog wel in verschillende opzichten. In het westelijke 
verspreidingsgebied (Frans- en West-Vlaanderen) vinden wij overwegend nuluit-
gang, maar ook de nasaal komt er voor, en in het zuiden van Frans-Vlaanderen 
en de grensstrook van West-Vlaanderen is er dan ook nog  sjwa. Dat lijkt erop 
te wijzen dat ook hier aansluiting bij de vergelijkbare presensstammen heeft 
plaatsgehad, hoewel dat minder consequent gebeurd is dan bij de vocalische 
stammen.

In het centraal gelegen verspreidingsgebied (oostelijk Oost-Vlaanderen en 
aansluitend het westelijke deel van het Pajottenland) is de vorm bood(e)n het 
dominante type geworden: nuluitgang is beperkt tot een westelijke grensstrook 
in het zuiden van dat verspreidingsgebied. Een onoverkomelijk bezwaar tegen 
een analyse zoals ik die voor het westen heb voorgesteld, is dat in het presens 
van consonantstammen in het bedoelde gebied helemaal geen uitgang /(e)n/ 
voorkomt (cf. kaart 5). Wel komt zo’n uitgang in 1 ev (en trouwens ook in alle 
andere vormen) voor bij het zwakke preteritum (cf. punt  7.2 en de daarbij horende 
kaart 10). Dit feit, gecombineerd met het feit dat in het hele centrale gebied met 
ik bood(e)n ook behoorlijk wat zwakke preterita (ik biedd(eg)(e)n) voorkomen, 
doet ons een heel andere verklaring aan de hand: meer dan waarschijnlijk gaat het 
hier om een analogische uitbreiding van het zwakke preteritumsuffix /də+n/ in 
z’n geheel, dat wel aan de sterke preteritumstam wordt aangehecht. Dat is in veel 
opzichten een interessante hypothese: het resultaat is dus een dubbele formele 
preteritumaanduiding, met zowel stamwisseling als suffixuitbreiding.  De 
onderliggende vorm in het oostelijke deel van kaart 9(50) zou dus /bood+[də+n]/ 
zijn, en niet, zoals in het westen /bood+ən/. De analyse die voor het oostelijke 
deel voorgesteld wordt, zou in principe ook voor het westen kunnen gelden: 
vooral in Frans-Vlaanderen komen immers ook uitzonderlijk veel zwakke 

(49) In de bespreking van 2/3 ev zal blijken dat althans in delen van Oost-Vlaanderen 
een vergelijkbare generalisering plaatsgehad heeft.
(50)  Ook in het oosten van ons onderzoeksgebied (Vlaams-Brabant en het zuiden 
van de provincie Antwerpen vinden wij een vijftal opgaven van bood(e)n; ook daar 
telkens in gebieden met vrij sterke verspreiding van het zwakke preteritum.
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preteritumvormen voor. Tegen deze interpretatie pleit echter dat in het westelijke 
gebied als preteritumsuffix heel vaak wat anders dan /də/ verschijnt (m.n. /stə/ en 
/dədə/), maar dat nergens iets als *bootste(n) of *boodede(n) wordt opgegeven: 
alleen boode(n) verschijnt in de RND-opgaven. 

Het zal duidelijk zijn dat de feitelijke beperking van het RND-materiaal tot dit 
ene sterke ww. het onderzoek naar de vormvariatie bij het sterke preteritum 
hypothekeert: wat wij hier beschreven hebben, kan onmogelijk naar andere 
wwn. uitgebreid worden. Wat natuurlijk wel heel goed uit de verf komt zijn de 
mogelijkheden van speciale preteritumstamen om in bepaalde omstandigheden 
bij de presensstammen te gaan aanleunen. 

8. Preteritum van de zwakke werkwoorden (Mnl./ST nuluitgang, 
na stam+suffix op sjwa)

Zwakke werkwoorden worden gekenmerkt doordat de (presens)stam met een 
preteritumsuffix wordt aangevuld. Dat suffix heeft in het beschouwde gebied 
verschillende vormen, die finaal wel allemaal teruggaan op het dentale suffix 
/þa/ van het Oergermaans. Deze problematiek valt buiten het interessegebied 
van dit artikel; een volledig adequate beschrijving is te vinden bij Goossens & 
Verheyden (1970 / 1983). 

8.1 Het materiaal

Uit Goossens & Verheyden (1970 / 1983) is gebleken dat 1 ev van het zwakke 
preteritum in directe relatie met enerzijds de meervoudsvormen 1/3 mv, en met 
de overige enkelvoudsvormen 2/3 ev bekeken moet worden. Dat leidt ons direct 
naar het enige RND-nummer met een zwak werkwoord dat als een (gedeeltelijk) 
paradigma wordt aangeboden: ik/jij/hij bakte – wij/zij bakten (nr. 113). Bakken is 
voor de preteritumvorm niet echt optimaal: in het oosten van het hier beschouwde 
gebied is bakken immers sterk gebleven. Gelukkig is voor 1 ev van het zwakke 
preteritum in het zuidoosten van het taalgebied (Limburgs-Ripuarisch) geen 
formele variatie te verwachten; uiteraard dient dat voor een definitieve studie 
met ander materiaal geverifieerd te worden.
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8.2 De vormvariatie 

Te verwachten was a priori dat de vormvariatie beperkt zou blijven tot de opposi-
tie tussen nul- en /n/-uitgang (resultaat resp. ik bakte-bakt(e)n. De eerste vorm is 
wat wij op basis van de “natuurlijke” historische evolutie mogen verwachten;(51) 
de tweede zou dan een analogievorming naar 1 mv kunnen zijn. In gebieden met 
expliciete /n/-uitgang in het presens kan ook dat een beslissende factor geweest 
zijn; dus: ik bakt(e)n, naar analogie (ook) van ik bak(ke)n. Met het oog op deze 
problematiek voeg ik kaart 10 toe, waarop de plaatsen zijn aangegeven met /n/ in 
een of meerdere ev-vormen; daarbij komen wel de drie grammaticale personen 
in beeld. De kaart kan alvast zo geïnterpreteerd worden, dat beide potentiële 
patronen inderdaad gewerkt hebben in verschillende delen van het zuidelijk-
Nederlandse dialectgebied.

- In een klein aantal dialecten met /n/-uitgang is die, wat het ev betreft, beperkt 
tot de ik-vorm. Dat is met name het geval in een aantal dialecten in Kust-West-
Vlaanderen en de noordwestelijke helft van de Westhoek (in Veurne-Ambacht en 
het noorden van Frans-Vlaanderen). Daar is de uitgang principieel gemotiveerd 
zowel vanuit het voorkomen in 1 mv OVT (dus: uitbreiding van 1 mv naar 1 ev) 
als vanuit OTT 1 ev . Aan weerszijden van de grens tussen West- en Zeeuws-
Vlaanderen treffen wij ook nog twee opgaven met /n/ voor 3 ev aan. Hoe die 
verklaard moeten worden is niet duidelijk.

- /n/-uitgang kan zich dus ook over de drie ev-personen uitgebreid hebben. Dit 
gebeurt in het Oost-Vlaamse en westelijk-Brabantse overgangsgebied tussen 
het westen (zonder /n/-apocope) en het oosten (mét apocope).(52) Verder naar 
het noorden toe vinden wij trouwens ook nog gegevens in het hele centrum en 
oosten van Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, en Tholen en Sint-
Philipsland. In dit langgerekte gebied op de noord-zuid-as is er dus volledige 

(51) Het Middelnederlands had het suffix de/te; in dit type van suffixen is, in te-
genstelling met wat zowel in woordstammen als bij woorden met sjwa-uitgang in veel 
dialecten van het Nederlands gebeurd is, de eindsjwa meestal bewaard gebleven (er 
zijn dialecten waarin ook de sjwa aan het einde van suffixen is weggevallen, maar dat 
fenomeen is hier niet aan de orde).
(52) Gunther De Vogelaer, aan wie ik deze waarneming dank, voegt er nog (terecht) 
aan toe dat dit ook het gebied is waar de 1 mv-uitgang /mə(n)/ een eind-/n/ heeft.
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gelijkmaking in het hele paradigma bij de OVT van de zwakke werkwoorden.(53) 
In de dialecten met /n/-behoud na sjwa vinden wij op die manier één enkele 
preteritumvorm. Dat loopt structureel natuurlijk volledig parallel met wat wij in 
de gesproken standaardtaal vinden (met dien verstande dat daar /n/ onderliggend 
volledig weg is,(54) en enkel in een aantal liaison-gevallen (voor sjwa) zowel in 
ev als in mv opduikt).

In het oosten van het onderzoeksgebied komt [d/t(ə)n] maar heel beperkt voor. 
Wij treffen het in de drie ev-vormen verspreid aan in het oosten van de provincie 
Antwerpen (het Kempens) en aansluitend in een deel van de provincie Belgisch 
Limburg (uitgesloten zijn daar het zuidwesten aan de ene kant, de Maasstreek 
aan de andere). De vorm met /n/ is over het hele ev-paradigma verspreid, al 
wordt hij niet op alle plaatsen zowel voor 1 ev als voor 3 ev en 2 opgegeven.(55) 
Dat kan erop wijzen dat /n/ niet (meer?) stabiel is: een beeld dat wij bij de mor-
fologische /n/-uitgang in het betreffende gebied wel vaker zien, ook in andere 
dan werkwoordelijke paradigmata (cf. uit de recente literatuur o.a. FAND IV, 
kaarten 147 tot 165, en De Wulf en Taeldeman 2006).

9. Synopsis: de werkwoordelijke vormvariatie in de subject-
predikaat-verhouding 1 ev

Tot besluit breng ik een samenvattend overzicht van de vormvariatie die in de 
zuidelijke dialecten bij de eerste persoon ev aangetroffen werd in het tweede en 
derde kwart van de 20ste eeuw. In de voorafgaande presentatie is gebleken dat 
heel vaak niet met zekerheid uit te maken is hoe die variatie tot stand is gekomen. 
Meer dan eens is geopperd dat behalve de toepassing van natuurlijke tendensen 
(zowel afslijting als (reactieve) versterking van ‘primaire’ vormen) ook conta-
minatie en diverse vormen van analogie een belangrijke rol gespeeld (zouden) 
kunnen hebben. Daarbij zijn niet alleen de diverse grammaticale kategorieën 

(53) Op basis daarvan valt te overwegen om als preteritumsuffix /t(ə)n/ te poneren; 
dat is wat Goossens & Verheyden (1970 / 1983) ook doen. Een analyse zoals de hier 
voorgestelde lijkt mij echter beter te verdedigen, omdat het de dialecten met restrictie 
tot 1 ev expliciet tegenover die met veralgemening van /n/ plaatst.
(54) Ik abstraheer hier van formeel taalgebruik waar wij bakten (taart) ook mogelijk 
is; in zulke taalvormen is er natuurlijk een verschil t.o.v. 1 ev ik bakte*(n)( taart).
(55) Datzelfde is natuurlijk ook het geval in het meer westelijke verspreidingsgebied, 
al is daar de distributie van /n/-vormen regelmatiger.
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(presens – preteritum e.d.) en de historisch gefundeerde klassen (regelmatige 
– onregelmatige – sterke wwn., preterito-presentia e.d.) mogelijke factoren, maar 
ook de andere grammaticale personen: 1 en 3 mv aan de ene kant, 3 ev en 2 
(mv) aan de andere. Wat die laatste mogelijke bronnen van evolutie (gelijkma-
king of juist diversificatie) betreft, kan een deugdelijke set van hypotheses pas 
voorgesteld worden als de distributie van stammen en uitgangen voor die andere 
grammaticale personen bekend is. Zoals gezegd is dat de doelstelling van twee 
bijkomende explorerende artikelen.

A. De 1 ev-sjwa-uitgang van het Middelnederlands heeft zich in het zuidelijke 
Nederlands bij de presentische consonantstammen weten te handhaven: 
- op de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden 
- in Oost-Vlaanderen behalve de oostelijke, sterk verbrabantste gebieden
- in centraal en zuidwestelijk West-Vlaanderen, en in een vrij klein gebied in 

zuidelijk Frans-Vlaanderen. 
Het is natuurlijk niet uitgesloten dat in sommige van die regio’s de uitgang het 
resultaat is van /n/-deletie op vormen met nasale uitgang (cf. verder).
Sjwa treedt in Oost-Vlaanderen (althans in het westen en het centrum), in 
zuidoostelijk West-Vlaanderen en in de Westhoek ook op in het preteritum 
van onregelmatige wwn.; ook daar kan sjwa klankwettig zijn (als deel van het 
oorspronkelijke preteritumsuffix /tə/ in o.a. moeste – kochte). Een alternatieve 
verklaring zou herinvoering van sjwa zijn, door analogie met de presensvormen. 
Zekerheid is enkel te verkrijgen door studie van historische bronnen.
Sjwa heeft zich in een deel van Oost-Vlaanderen, heel sporadisch ook in zuidelijk 
West-Vlaanderen, ook opgedrongen in het preteritum van sommige sterke wwn. 
(o.a. in de vorm booje van bieden). 

B. Wegval van de sjwa als presensuitgang is algemeen in de oostelijke helft van 
het onderzochte gebied (Brabant, met de oostelijke regio’s van Oost-Vlaanderen, 
en Limburg). Verder naar het westen is nuluitgang in welke ww.-vorm ook, ten 
hoogste te verwachten waar die al in het Middelnederlands of vroeger bestond 
(in het preteritum van sterke wwn. en het presens van de preterito-presentia), 
maar zoals aangegeven is nogal eens expansie van een expliciete uitgang (sjwa, 
eventueel versterkt met nasaal) opgetreden.

C. De nasale uitgang /(ə)n/ treffen wij bij de stam zij aan in twee grote gebieden: 
Kust-West-Vlaanderen en de Westhoek zowel in Frans- als in West-Vlaanderen 
aan de ene kant, Brabant (met inbegrip van de oostelijke gebieden van Oost-
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Vlaanderen, maar zonder het oostelijke Noord-Brabants) aan de andere kant. Het 
westelijke gebied heeft /n/ ook bij de oorspronkelijke stammen op vocaal. Bij het 
tweede is er wat dit betreft een sterke reductie in het noordelijke Brabants; maar 
daar staat dan weer tegenover dat het Limburgs (dat voor 1 ev geen zijn kent) bij 
de stammen op vocaal ook /n/ heeft. /n/ heeft zich in het westelijke gebied over 
“secundaire”  vocaalstammen verspreid: dat zijn zowel presensstammen (b.v. 
moe bij moeten) als preteritumstammen (b.v. boo bij bieden).

Een heel ander, nogal enigmatisch aspect, waar ik niet opnieuw op in hoef te 
gaan, is de uitgang /m/ bij de vocaalstam van hebben, de enige secundaire vo-
caalstam die in een groot deel van de Brabantse dialecten optreedt.
/(ə)n/ heeft zich ook bij de presentische consonantstammen veralgemeend in het 
westelijke gebied (Frans- en West-Vlaanderen), en waarschijnlijk van daaruit 
naar de preteritale onregelmatige vormen, en in bescheiden mate ook naar sterke 
preterita met vergelijkbare fonologische structuur (in ons materiaal bij boodn).
Ten slotte is /n/ ook doorgedrongen in het zwakke preteritum. In het westen (waar 
het maar sporadisch opduikt, in het Kust-West-Vlaams) is dat waarschijnlijk een 
louter 1 ev-fenomeen; in de oostelijke helft van Zeeland, Zeeuws-Vlaanderen en 
Oost-Vlaanderen en in het Zuid-Brabantse Pajottenland is /n/ in alle personen 
veralgemeend na het zwakke preteritumsuffix. Die uitbereiding treffen wij ook 
aan in delen van de Antwerpse en Limburgse Kempen, maar daar is het ver-
schijnsel verre van algemeen, en lijkt het ook sterk regressief.

Het overzicht brengt al een aantal (voorzichtige) hypotheses over de evolutie; 
voor een definitieve schets van de evolutie is volledig inzicht in alle persoons-
vormen vereist. 
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