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8.

Opzet van de beschri ivinq

De opzet van deze klank- en vor:nLeer van het Sliedrechts is contrastief,
dat wil zeggen, het systeem wordt beschreven voor zover het Sliedrechts
(hierna SI) afwtjkt vgn het Standaard Nederlands (Ned).
In de behandeling van de lclankleer worden de Ned klinkers één voor één
oPgesomd, met daarbiJ de overeenkomstige klinkers in het S1 (voor zover
afwijkend). Sliedrechtse woorden worden steeds cursíef (onderstreept)
lreergegeven.

Er is getracht de lijsten met voorbeeldwoorden zo uitgebreid mogeltjk te
maken. Afleidingea en samenstellingen ziJn echter slechts beperkt rreer-
gegeven. Daarnaast komen de besproken klanken ook voor Ln typisch Slie-
drechtse dialectwoorden. Deze zijn Ln het woordenboek vermeld en worden
hier verder niet genoemd . Zo wordt onder de ëè nl,et dèëk 'aangespoeldvuil' , maar wel bëèn vermeld.

C. Het hier beschreven dialect is het dialect zoals dat in Sliedrecht ln het
begin van deze eeuw gesproken werd. Vormen die t,oen als verouderd golden
zijnwe1 opgenomen, maar worden als zodanLg aangeduid. De uit de vorige eeuw
stammende publlcatie over het Slledrechts van Van der ZiJde (zie §2) bevat
soms vonnen die ru, ook bij ouderen, vrijwel onbekend zijn; ook die zijn
wel opgenomen en gekenmerkt door (Z).

De beschrijvtng is gericht op de geïnteresseerde leek. TheoretLsche behan-
delingen zijn derhalve achtenrege gelaten; wel wordt na het besproken
verschi jnseL in so'nnlige gevallen een kort, taalhistorisch uLtstapje gemaakt.
Daarvoor is geen speciale voorkerurLs vereist,. Taalkundige teruen worden
in een verklarend woordenlijstje verduidelijkt.

€. Ter wille van de leesbaarheid Ís ln de lopende tekst afgezJ.en van het
gebruik van het, fonetisch schrif t. ![e1 wordt bi j sowrLge Slledrecht,se

b.
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klanken de fonetlsche waarde kort aangegeverl. I{at betreft de klanken van
het Ned gelden in de bespreking steeds de voJ-gende afspraken:

lrl
til

J-

r_e

e
ee
CL

i"
L
oo
u
uu

aIs
als
als
aIs
als
als
aIs
als
als
als

Ln
Ln
1n
t-n
1n
Ln
1n
Ln
Ln
l_n

É Fonetisch
Piet
met
meet
lat
laat
Dot
poot
rul
zuur

[€]
[e. ]
la)
Ia. ]
lcI
Io. ]
trI
tvl

Een groot aantal Ned kl-inkers vinden lre terug in het Sliedrechts . Daartoe
behoren alle hierboven vermelde klinkers, alsmede de tweeklanken. De volgende
klanken verdienen nog enig comentaar.
L. De g. De 51 a wordt over het al-gemeen genomen meer naar voren en iets

langer dan in het Ned uitgesproken; met andere woorden, de uJ.tspraak neigt
naar Ned €, tnaar is geen volLe gl. Fonetisch is de klank rÍeer te geven
als I a.r] . De verlenging is vooral duidellJk waarneembaar voor nasalen en
liquida (E en 1;. Daar wordt ze dan veeLal met dubbel aa geschreven: vaale
(valIen); aarm (arm); laamp (lamp).

2. De klinkers ee en oo (te onderscheiden van ëë en ö6) hebben vrijwel dezelfde
uitspraak als in de standaardtaal. Extreme dif t.ongering (zoa1s b.v. in
het stadsdiaLect van Rotterdam) komt niet voor.

3. De tweeklank ij (te onderscheiden van aai) is in heL S1 geen naune diftong'
maar heeft een opener startpunt en is iets langer; fonetisch [8'IJ.

4. Hetzelfde geldt voor de tweeklank au/ou, die eveneens wíjder is dan in
het Ned en iets langer; fonetisch [e'u].

Eerste deel: KLINKERS

In het algemeen geldt voor het Sliedrechts dat de verschilLen met het Ned

groter en opvallender zijn bij de klinkers dan bfj de medeklLnkers. Met name

àe SI klinkers die corresponderen met de Ned klinkers E, slà, 99, ei en ui
vertonen aanzienlijke verschillen. Bij de overige klinkers is dat in veel
mindere mate het geval.

Ned a (aLs in lat)

Ned a komt overeen met S1 e in de woorden bled (hout,en blad), kerremelk
(karnemelk) en in de verouderde uitspraak erremoei (armoede).

In deze drie woorden is a de oorspronkelijke klinker, die verhoogd is
tot e (palatalisatie). In de standaardtaal zLen we een dergelijke pala-
talisatle van a in de woordparen hand behendLg en stappen step.
Omdat in die woorden een volgende i voor de verkLeurJ.ng van g naar e

gezorgd heef t , spreken r,re van !-r:mlaut,. In erremoei en kerremelk hangt

]-.

a.
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deze klankverandering vermoedelijk samen met de volgende g. In andere
Zuidhollandse dialecten komt dit verschijnsel wiJdverbreider voor (zo
Oud-Beierlands kergerqet (karwei) en perreplu (paraplu) ).

In enkele woorden correspondeert
(bracht), boodschop (boodsch"p) en

Ned a met S1 os docht (dacht), brocht
schofte (schaften).

De oorspronkelijke a Ls in de laatst,e twee woorden onder invloed van de
achtermedeklinker ch en welLicht ook van de lipklanken p/f tot de geronde
achterklinker o geworden. De woorden docht en brocht (onregelmatige
verleden tijden van brenge en denke; ze komen ook zonder slot-t voor)
illustreren een zgtl. J.ngweoonse klankverandering. De term ingweoons
wordt gebruikt voor een aantal verschijnsel.en waardoor het gebied rond
de Noordzee zieh onderscheidde van anderen dele van het Oudwestgernaans.
De meeste ingweoonse verschijnselen vinden rre in het Engels, Fries en
Oud-Saksisch, tuaar b.v. ook in de kustgebiedeu van Holland en Vlaanderen.
In het SLLedrechts komen ze sporadisch voor (zle ook §tol), bijvoorbeel-d
in bovengenoemde ronding van a tot o. Het SI sluit zicht op dit punt, dan
ook nauwer aan biJ het Engels dan bij het Standaard NederLands. Vergelijk
de vol.gende vormen !

C.

Eng

brought
thought

ïn het woord spëèt

sL

brocht
docht

( spat, ) vinden rÍe

Ned

bracht
dacht

Sl ëC voor Ned B.

2. Ned aa (a1s in laat)

z. 0p enkele gevallen na, onder (b) (e) vermeld, komt Ned aa overeen met twee
S1 klinkers. Dat zijn SI ae (fonetisch [a:], een Lange halfoPen voorkLinker)
in b.v. schaep (schaap), paerd (paard), iaer (jaar) en SI ao (fonetisch
t ?,1 , een lange open achterkLinker) in b.v. waot,er (water), klaor (klaar)
eri haole (haIen) . Deze twee klanken ae en ao en hun distributie in het
dialect zijn misschien we1 de meest opvallende kenmerken van het Slie-
drechts , althans op het punt van de klankleer. I,Íet nalne het gebrulk van
ae-woorden is een typische indicatie van'plat' spreken en vormt mede het
eigene van dit dialect . Reeds in het naburJ,ge Gies sendam ( ca . 5 km van
het centrum van Sliedrecht,) ontbreekt deze klank en ook elders in de
Alblasservraard is de distributie over woorden anders (zie ook § 1.3).
Het Sliedrechts kent beide klinkers aLs fonemen, geïllustreerd in de
volgende minimale paren (d.w.z. woordparen die slechts op één punt van
elkaar verschillen):

AeLt iie (klelne aa1 )
blaere (unr van blaar)

AoIt, iie (meis jesnaam)
blaore (bladeren)

gaete
kraem
maet
naer

(mv van gat)
(marktstal )
( afmeting )
(voorzetseL )
(advies )

gaote
kraom
maot
n&or

(in de gaten hebben)
( bevalLiog )
(kameraad )
(ziek, vervelend)
( familienaam)raed de Raod
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v80re (varen Iplant, ] )
( spullen )

vaere
waer

(varen, ww)
( echt; vraag\Íoord ) - Tfaor

In Appendix A zijn alle Sliedreeht,se woorden met ae opgenomen. Sliedrechtse
woorden met ao worden beschouwd a1s 'ongemarkeerd'; het zijn er bovendien
veel meer daímet gg. IÍie dus wil weten of het Ned aap in het S1 aep of
aop is moet in de appendix zoeken, €D zaJ- dan geen van beiden vinden. De

conclusie is dan dat aop de juiste vorn is. Het enige nadeel van deze

werl:wijze is dat er ge"r, onderscheid gemaakt wordt tussen woorden met S1

ao "n 
oroorden met Ned aa die in het Sl in het geheel niet voorkomen.

Het verschil tussen ae en ao is niet een verbastering van het Nederlands,
maar een bewaard gebleven Grschil tussen vanouds verschillende klinkers
die in de standaardtaal zijn samengevallen. De Sliedrechtse ae gaat
terug op de Gemeengeruraanse ë, terwijl de oudnederlandse i (door rekking
ontstaan uit Geureàngeruraans Él in het S1 weerspiegeld wordt als 99.
Beide klinkers zijn in het Nederlands tot g gelrorden (in open letter-
grepen met hoofdaccent) en die samenval moet al heeL vroeg zijn gebeurd.
In Middelnederlandse teksten ontbreekt l,eder spellJ.ngsverschiL. In
dialecten rond de oude Zuiderzee, naar ook in het SLiedrecht,s is dit
verschil bewaard gebleven. De volgende woorden laten dit goed zien,
waarbij het Gotisch het Gemeengerrnaans illustreert (in het Gotisch is
GGm ë iot e geworden), naar de ongerekte É is g gebleven).

Goti s ch

hana
wato
fadar
maLan

slepan
jer
sefs
l-eLan

SLiedrechts Ned

juist is, g""}t hfJ eàn te sfnp"f beeId. Er moeten enkele kantt,ekeningen
Ëf: geplaaist wordàn, waardoor het geheel wat ingewikkelder wordt.

1. I{oorden die eindLgen op -8g4, -aerd en -aers hebben een oorsPron-
kelijke È, die ,root !- + homorgane consonant gerekt is tot E'
VoorbeeLden: vaert, serd, baerd en baers.

Z. Woorden op -r",i:n in tet Sf vrijwel allemaaL tot -aon geworden:
gS, mron, s1""" en staon. In deze woorden was de klinker ae te
,"rno""h6, ,Ë"r h"ert ae ,otgende n vemoedeLi jke een conditionerende
ro1 gespeel-d. I{éL regelmatig op -aen zi jn traen ( traan) en vandaen
(vandaan).

3. Recente en minder recente
lange aa bevatten worden
overgenomen. Voorbeel-den:
kebaol. draomeo en kaono.

-

haon
waoter
vaoder
maol e

slaepe
jaer
zaed
laete

haan
water
vader
malen

slapen
jaar
zaad
laten

Leenwoorden uit de standaardtaaL die een
in het S1 zonder uitzondering aLs ao
taort, kaort, staoke, filiaol, raodio,
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4 . Diverse woorden vertonen een onregeLnatige ontwikkeling: staol en

krvaod (beiden ae t,e ver:vrachten) en laet, (te ver:vrachten laot).
Èierrroor zijn niet direct oplossingen voorhanden. Staol is wellicht
een 1eenwooid uit het Ned, en heef t daarom ao, tenri jl bi j krvaod

de afleidlng @eie een ro1 gespeeLd kan hebben.

Tenslotte moet bij de behandeling van deze klanken vermeld worden dat de

ao 1n het SL aan het 'oprukken' 1s ten koste van de €, d.y., . steeds
meer woorden die vanouds ae hebben, worden met ao uitgesproken. VooraL
jongere diaLectsprekers vertonen dit verschijnsel (zie ook § 1.4), waardoor
rf*óp" a1s sLaope wordt uitgespoken, iaer als iaor erLz. Dit is eehter
niet Uepert<t tot 3 ongeren; in onderzoek onder ouderen bl-eken de woorden
daad en brasem een duidelijke 'aarzeling' te vertonen tussen ae- en ao-
oitrprr"t. fn Ueide gevallen is ae de oorspronkelijke klinker. Vernoedelijk
zijn de invloed van de standaardtaaL en de lage frequentie van de woorden
mede-oorzaken.

b. Ned aa komt overeen met sl ëë in de woorden Lèèg (laag) en spèèk (spaak).

Deze woorden vertonen een dialectische palatalisatie (aa naar ee), zonder
dat er een duideli jke conditionering t,e vinden is. Deze zgtL, spontane
pa1ata1isatievl.ndenweookbijoo(wordtË)'b.v.@.
Èet woord 1ëèg betekent dus zowel' 'laag' als 'leeg' ; dat kan ver:vrarring
wekkenr toen een man de opdracht kreeg een ketel 1ëèg op het vuur te
zetten, zett,e hlj de ketel niet laag naar J-eeg oP'

In lest (laat,st) is verkorting opgetreden' vermoedelijk via laetste. Tevens

d.

e.

vond clusterreductie Plaats.

ïn de werlrilroordsvormen ga\rve ( gaven)
die in het Ned een lange aa bevatten,
korte a gevormd ( zie '§ 3. . ) .

In het bezitteli jk voornaamvroord
CLCL I

heur (haar) komt SI eu overeen met Ned

Deze vorm heur is Le verkLaren uit de ronding van
een oudere vorm heer of here. Ned haar is een late en
ontwikkeling.

en atte ( at,en) zi jn de meervouden,
naar analogie van het enkelvoud met

de klinker ee uit
wat onregelnatige

3. Ned ee (aIs in meet)

B. Op enkele sporadische gevallen na, zíe (b) (f), komt Ned ee overeen met

twee SL klinkers, nI. -gg (zelfde uitspraak als in Ned) en eé (uitspraak
als de ee in Ned g€r,T.*.r. fonetÍsch [r:J. I{oorden met ee zijn o.8.
hemel, tGt, en 1eriltenrijl de volgende woorden èë bevatten: brèëd, stèèn
en gggp. 1n eppendlx A ziJn aIle Sliedrechtse woorden met ëë opgenomen.

Eruf j" sLechts twee minimale paren voor de klinkers ee èë:

frfeek (7 dagen )
(geb.wijs van

wèëk ( zacht )
( ouderloos )lree s zijn) - wëë s
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Net aIs bij het onderscheid tussen ae en ao heeft het Sliedrechts met

de klinkers gg en ëë een oud k1l-nkerverschil bewaard. De S1 klinker ëè

gaat t,erug op Gemeengermaans g;!, tenvijl SL ee teruggaat op een gerekte
eg* é of i of É + unlaut. A1 vroeg zijn deze klinkers in een groot
dàel"n Èet taalgebied sanengevalLen, hoewel ze in veel zuideJ-i jke
dialekten onderscheiden worden, zoals Zeeuws, Vlaams en Brabants.
0p de geformuleerde regel best,aan wel enkele uitzonderíngen i zo heeft
,ieeke (wreken) èè in p}aats van de te vensachten ee.

b. Ned ee komt overeen met S1 ie in de woorden bietiie (beetje)
(heten).

en hiete

De kLinker in deze woorden is oorspronkelijk €€, die voor ! tot ie
geworden is (verhogirg). In sormige dialecten is de ee regelmatig ie
[eworden (b.v. Noord-Holland), en spreekt men dus van stien (steen).

c.

d. Ned
der

Ned ee komt overeen
blaaik (bleekveLd)

met 51 aai
en vlaais

in de verouderde uitspraak van twee woorden:
(vLees ) .

De klinker in deze woorden is de Gemeengerlnaanse ai, die in het S1

meestal èë geworden is, zie onder (a). In een aantal woorden is, net als
in het ouits, de diftong bewaard gebleven. (vergeltjk het DuLtse Fleisclr
en ook Stein en Bein mÉt Sl st,èën en bëèn) . Overigens vinden we de ei
ook nogE-somrige lleA woorden zoals eik (naast eekhgorn) '_heil (naast
het werlcwoord heÍen) en het achtervoegsel - stein in kasteelnamen ( o . I .

Loevestein).

ee komt overeen met Sl g in de woorden effe (even), èr in de door Van

aijA" opgetekende vormen ent (eend) en vremd (vreemd).

De laatste twee woorden hebben vanouds een korte klinker, die in het
Nederlands gerekt.is tot ee. Vergelijk ook Dui Ente en frem4' Het oude

Sliedrechts heeft, die kortJ kLinkers dus bewaard. Effe gaat juist terug
op een lange €€ r die onder invloed van de verscherping van v tot !.
tórt is geworden. Vergeli jk de vormen ( in het Ned) neff erls - nevens en

tegel - fi"n"t waar ,ràtt"É"rping van g tot ch is opgetreden, met daar-

""4.t oot t ttnkerverkorting en betekenisverschil.

B. Ned ee komt overeen met è (zelfde uitspraak als gg.)

(kerí), mèrel (merel) en wèreld (wereld) '

Ned ee komt overeen
en zeuve (zeven).

in de woorden kèrsl.

f.

Het Sliedrechts heeft de oorspronkelljke klinker ee hier gerekt en

verlaagd tot è onder invloed van de volgende combinatie -EIIÈL'

met S1 eu in deuze (deze), speule (spelen), veuL (veel)

Hier heeft zich ronding van ee voorgedaan, o.B. door de invloed van de

volgende !. VeuI is wÀarschf3nfiSt zeer algemeen geweest, in het Hol-
lands, maar Fo"rdrongen dóor het vlaamse veel, terrri jl zeuven in
telefoontaal geaccePteerd is.
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Ned e (aIs in met)

Ned g komt overeen met S1 aa voor de combinatie r + andere medeklinker.
De f onetische klanklvaarde van de Sl aa is [a r J , ongeveer de 'heldere'
Ned aa van ggg. Tus sen de Ë en de volgende nLet-homorgane medeklinker
( d.\^r. z . niet op de zelfde plaats in de mond gemaakt) bevindt zich een
duidelijk hoorbare toonloze g. Deze zogenaamde svarabhakti-vocaal is ook
bekend in het Ned (kerk, erf en melk worden veelal uitgesproken als kerrek,
erref en mellek). Deze tussenklinker wordt Ín het dialect niet geschreverl.
Voorbeelden: aarf (erf); aarg (erg); aargere (ergeren); aarker (erker);
aarve (erven); bedaarf (bederf); baarg (berg); beschaarme (beschermen);
dwaarg (dwerg); faarm (ferm); harrebaarg (herberg); haarfst (herfst,);
kaarf stok (kerf st,ok) ; kaark (kerk) ; kaarme (kermen) ; kaarmes (kermis ) ;
maarg (merg); maark (merk); maarke (merken); naarf (nerf); paark (perk);
schaarf (scherf ); schaarm (scherm); Shaarp (scherp); spaalxrer (sperwer);
staark (sterk) ; staarve (sterven) ; uitgemaargeld (uitgemergeld) ; verdaarf
(verderf); veraargere (verergeren); vaarf (verf); vaarve (verven); vaarge
(vergen) ; waark (werk) ; ( zwerm) .

Dit, is één van de gevaLlen in de Nederlandse historische klankleer dat
een r invLoed heeft gehad op de voorgaande klinker. Ook in het Ned is er
nu nog steeds een klankverschil te horen in de klLnkers e€, oo en eu
die een geslotener uitspraak hebben voor een g (vergelijk keel keer;
kooL - koor en deun deur ) .
Het Sliedrechts heeft hier een klankverandering ondergaan die het Ned

nj.et kent, namelijk rekking (verlenging) en verkleuring tot aa. Oorspron-
kelijk zaL de klinker in deze woorden net als in het Ned een korte e

geweest zijn, die vía een lange ae tot aa gerrorden is.
Als we nog verder teruggaan blijkt die korLe e zeJ,f rÍeer verschillende
oorsprongen te hebben; vergelijking met het Duits (waar de oorspronkeJ.ijke
klinkers in deze geVallen bewaard zijn gebleven) laat dat zien! scherp
heeftvanoudseenL(vg1.Duischarf,EnBsharp),§@eene(Dui
sterben) en kerk zelfs een i (Dui kirche). In al deze gevallen heeft de

volgende E + consonant voor de klinkerverkleuring gezorgd.

overeen met SI q. Dit verschijnsel is beperkt tot de woorden
harses (hersens ) en EgIsg!öÖm.

In principe is het verschijnsel hetzelfde als boven beschreven, met dit
verschil dat de medeklinker die op de r volgt homogaan is met de r (d.'vÍ'.z.
op dezelfde pJ.aats in mond geproduceerd). Vandaar dat er geen toonLoze
e tussen de r en die medekLinker uitgesproken wordt; de a blijft ook
kort (hoewel niet precies gelijk aan de Ned g, zie § 1.5).
Het woord enrt heeft oorspronkeJ-ijk een g. Het 0udhoogduitse woord is
araweiz. De in het Ned onuitgesproken g hoort er oorspronkeJ.ijk dus ook
i" I Egrgss en kars hebben oorspronkeli jk een ! (verg. Dui Gehirn en
Kirsch).

b. Ned e komt
art (enrt),

Ned e komt overeen met SI g.
schulpzand (schelpenzand) ; wurf
(rennen [verouderd] ).

Dit wordt geï,lIustreerd door de woorden
(werf ) ; wurveL (wervel , grendel ) en runne

c.



8

In deze woorden, die alle teruggaan op woorden met de kllnker e' heeft
ronding van e tot u plaatsgevonden. Bij wurf en wurvel heeft waarschijn-
lijk de voorafgaande g en de volgende combinatie r-flrv de klinker be-
ï,nvloed. Evenals bi j veul en speule heef t de naast de r ook de ! een
rondende invloed.
Dit verschijnsel is trouwens ook in het Ned niet onbekend. Het woord
schulp kennen we uit de uitdrukking 'in je schulp kruipen', dat teruggaat
op hetzelfde woord als g@fp,. En ook lessen en blussen zijn verwante
woorden; blussen is ontstaan uit be-Iessen, met ronding van e en rregvall-en
van de toonloze g.

d. Ned e komt overeen met S1 o in enkele woorden, rÍaarvan de uitspraak nu
veelal verouderd is. Die woorden zijns vors (vers ) ; dorde (derde , Z) ,

dortien (dertien, Zl i Korsemes (Kerstmis ) , korsbÖÖm (kerstboom) .

De o in deze woorden gaat terug op een e, die onder invLoed van de
volgende r + homogane medeklinker ronding en velarisatie (uitspraak
achter 1n de mond) ondergaan heeft. Het Ned kent dit verschijnsel ook
in enkeLe woorden, zoals worden (had vroeger een 9., vgI. Dui werden),
en worstelen (vgI. Eng wrestle, waarbij de t. versProngen is, [meta-
thesis I ) .

e. Ned e komt overeen met S1 ee in veer (ver) en daarvan afgeleid veerder
(verder). In beide gevallen is de 51 uitspraak, ontstaan door rekking van
€€, verouderd.

f. Ned e komt overeen met Sl i in de volgende woorden: §chinke (schenken);
nrist (mest ) ; minse (mensen) ; nit (met ) . In het woordje mit, dat vri jwel
afUt:O onbeklentoond wordt uitgesproken, is de klinker geen duidelijke !'
maar zweemt tussen !, e en de toonloze 9.

De i in deze woordeh ls soms een lat,ere ontwikkeling, zoals in schinke,
*uai de Ned e oorspronkelijk is (vgI. Dui schenkqn) , alsook in mins
(Dui Mensch). In de andere twee gevallen is de ! oorsPronkelijk. Het
omgekeerde verschijnsel doet zich voor blj Ned blik, rÍaar het SI blek
heeft (Dui Blech). Afwisseling van ! en g vinden we in het Ned nog terug
in gevallen als ve1 - villen en richter - rechter.

g. Ned e komt tensLotte in enkele woorden overeen met SI aai: daainke (den-
ken) ; vaainster (venster) ; waainsbrauw (wenkbrauw) en waainse (wensen) .

Deze uitspraak is sterk verouderd, de invloed van het Ned op het 51 heeft
ervoor gezorgd dat, deze woorden nu als in het Ned uitgesproken worden.
Overigens is de vorm waainsbrauw vermoedelijk afgeleid van een vorm van
winden (vandaar geen & in het SI); het Ned wenkbrauw is een volks-
etymologie; het eerste Iid werd in verband gebracht met 'lrenken' .

Deze sporadische ontwikkeling van e naar aai in het, S1 is gebeurd onder
invloed van de volgende nasaal (neuskLank) * medeklinker. HetzeLfde ver-
schijnsel is bekend uit het Ned in het woord einde (oorspronkelijk ende,
SI heeft met end dus de oude klinker bewaard) en heinde in 'van heinde
en ver' , dat "ia hende uit hande ontstaan is, en dus eigenlijk betekent
'wat bij de hand Iigt, wat dichtbij is' .



5.

7.

6.

È1 r

b.

9

Ned ui.

In de meeste gevallen is Ned ui ook SL ui, maar in een aantal gevallen
komt de Ned ui overeen met SI oi; fonetisch [:r]. Dat zijn de volgende
rroorden: boi (bui); broi (brui); hoi (huid) [voornamelijk in het meervoud
hoieI; krqie (kruien, kruiden); kroienLer (kruldenier); kroiwaosq (krui-
*"ge"lr toi* (kuieren); Loi (L. Iui, traag. 2. Iui, lieden); loie (Iui-
aen); rng,f-1rruf , tante); pg! (pui); roi (rui); Stol (Stul); trol (t'rui);
toi (rui); uitdole (uitduiden) i zole (zuiden) en de plaatsnaam ÏJmoie
( IJmuiden )

Di1 kl-ankverschil is heel interes sant , omdat het Sliedrechts hier weer
een oud contrast heeft gehandhaafd. De Ned ui heeft namelijk een dubbele
oorsprong. Voor een zeet groot deeL gaat die klank terug op een lange
url, Loals r,re die nog keruren in andere NederLandse dialecten: b.v. huus
en vuuL. In de L|e eeuw is die uu tot ui geworden, en vieL toen samen

met een ui-klank in woorden die altijd aI een diftong gehad hadden'
zoals lui en fluite. Die tweede ui wordt vaak de ul= genoemd. In het
Sliedrechts treefldie samenval nLet plaatsgevonden, Inaar is de klankkleur
van de §!= een iets andere, Dl. g!. I{el is opvallend dat in een aantal
woordenlie vanouds de ui= bevatten, het SI toch ui heef t, , zoal s in
Quit, fluit en fruit. ï{aarschijnlijk zijn die woorden via de standaardtaaL
i" t "t sf g"koilIn-ro"tt de uitspraak al ui was .

De situatié is nog ingewikkelder doordat een deel van de S1 s[L-woorden
;;rË;;;i op lroorden met de combinatie -uide-. Die combindtteTs regeJ--
nat,ig oie gewordeÉ, vandaar dat woorden als kroie en E919, die beiden
oorrpronk"lijk een lange oe hadden, nu met oi worden uitgesproken.

In de aI genoemde woordenlijst van Van der
voor, dat 'buigen' betekent, in transitieve
erna, zoals in :hij b;rigt een stang'- Dit
meer bekend.

Tenslotte komt het in het woord krisdoorn
met Sl i overeen.

Het betref t hÍ,er een' verkorting van de oorspronkelijke uu tot u en

vervolgens ontronding tot I (zle ook § 1.9 voor Pit - put).

Ned i (a1s in pi!,)

Ned i komt overeen met SI aai. Het 'betreft hier de nu verouderde uitspraak
van de woorden blaainde (blinden, voor de ramen), daainsdag (dinsdag) 

'
E + 

(kindl , e""r"lpr* (Pinksteren) , paaLnt (pint) en waaind (wind).

Vansuds hebben deze woorden, net al.s nu nog in het Nederlands, een korte
i, die door verJ.enging en dlf tongeering een aai ls geworden. Net aI s

Uij de verandering van e naar aaí (vaainster ) , is dit gebeurd 
. 
onder

invloed van de volgend" nrr""I (neusklank) * medeklinker. Dit verschijnsel-
kennen we ook uit het, Enge1s, lraar het echter veel verder in de woorden-
schat is doorgedrongen; oi"t alleen child, plnt en blind, Í[8ar ook b.v.
find, bind en wild .

Zijde komt een lrerkwoord booge
zít, d.r{.2. met lijdend voonirerP
gebruik van booge is thans niet

(kruisdoorn, kruisbes ) , Ned ui



b. Ned a
( sinds )

komt overeen met SI u in dut
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gespeeld bij deze

in bLek (blik) en

(dlt), guns, gunter (ginds),
zullever (zilver).

sund

, Suntereklag§ ( Sinter]<laas ) en

Deze rondingen van i naar u zijn vergelijkbaar met rondingen van e naar
u (wurf ) . Het omgekeerde, dat u in het SLiedrechts i wordt, komt ook voor
(zie § 1.9). Sunter komt, van sint * heer; sint is zel,f weer een leenwoord
uit het Franse safnq waarin de e tot i geworden is (zie § L.4f).

C. Ned i komt
Korstiaon

overeen met o in het woord ommers (imrers) en in de namen Kors,
en Kors ionno (Chris, Christiaan, Christiana) .

I{aarschijnlijk heeft de r een rol
9.

d. Tenslotte komt Ned i overeen met SI

overgang van i naar

teUqe§le. ( tenminste ) .

tr{e zien hier dezelfde afwisseling van ! en e a1s in § 1.4f (schinke,
minse ) . Het woord 'tensrinste' wordt in het Sliedrechts vaak met een
nasale e (of iets dat tussen e en ! inzit) uitgesproken. De nasale n is
daarvan de oorzaak.

7. Ned ei

a. De Ned ei komt vrijwel zonder uitzondering overeen met de Sliedrechtse
ktank aai (fonetisch [arJ . Voorbeelden: allebaai (aI].ebei) , braaie (breien) 

'aaige (eigen), aai (ei), gaait (geit), haai (heide, haai), haaie (heien),
haainins (heining), kaai (kei), kLaai (klei), klaain (klein), laai (Iei) 

'
maaid (meid), maaisie (meisje), maai (mei), afsepaaigerd (afgepeigerd) 

'plaaj.ster (pleist,er) r raaiger (reiger), raaike (reiken), raaile (reilen) 
'raais (reis), raaíze (reizen), schaaie (scheid€n), staaiger (steiger) 
'Jiàaif (steil), traain (trein), uitsebraaid (uitgebreid), verschaaie

(verscheidene), waai (wei), waainig (weinig), zaaike (zeiken), zaail (zeil).
Ook in de achtervoegsels -haaid en -taait vLnden rÍe de aai, zoaLs in
kLaainighaaid en slotrmitaait .

Èèt is met name dàze langgerekte diftong die als 'plat' beschouwd wordt in
het Sliedrechts. Dat ligt niet zozeer aan de klank zeLf (het Engels en het
Duits hebben ongeveer dezelfde klank) , ulaar aan het felt dat de norn in
het Nederlands een heel nauwe diftong is, waarvan het beginpunt ongeveer
de e van met is. In bepaalde stadsdLalecten van het westen verdwijnt het
diftong-taiÀtcter helemaal en ontstaat een lange klinker, zoals in het
Haags (Rèèswèèkse pJ.èèn).
Het is dus zo dat overaL rÍaar de Ned spelling ei heeft, in het Sliedrechts
een aai wordt uitgesproken. Uitzonderingen zijn plaatsnamen aLs Zeist en

woorden die geen oorspronkeJ.i jk Sliedrechts zi jn ( b.v. EÉ) .

Het is wellicht bekend dat het Nederlandse spellingsonderscheid tussen
de 'lange 1j' en de 'korte ei' teruggaat op vroegere uitspraakverschillen.
Tegenwoording worden hei en hi i , eis en ij-g precies hetzelfde uit-
gesproken, maar tot ongeveer LTOO was die uitspraak versehillend. Het
Sliedrechts heeft, net a1s somige andere dialekten, dlt verschil bewaard
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omdat de samenval van die klinkers niet heeft plaatsgevonden. De S1 ii
wordt verder behandeld in § 1.7

b. Ned ei komt overeen met SI e in het woord end (eind).

Zoals opgemerkt in § 1.4g is g. de oorsponkelijke klinker in dit woord
en heeft het Ned diftongerlng ondergaan (net a1s Ln het SI vaainster).
Overigens kent men in Sliedrecht ook de vorm aaind, zoals in 't aaindse
school. De vormen end en aaÍnd staan dus naast elkaar.

8.

8.

Ned !j
Ned ij komt overeen met ie in de woorden andievie (andijvie), bie (bij
Iinsect] ) en schaeresliep (scharenslijper).

Deze rroorden zijn zogenaamde ie-relicten, d.!r.2. rÍoorden waarin de klank-
verandering ie tot § niet is doorgedrongen. De NederLandse li is een vrij
late ontwikke.Ling, die ook in veel delen van het land nLet voorkomt
(vrijwel geheel Nóord- en Oost-Nederland alsmede Zeeland). In die streken
zeg1 r"n àor ies (ijs), tied (tijd) enz. In Brabant, Eolland en Utrecht
is de klankveranderlng *ef doorgedrongen, rnaar niet in alle woorden die
de klinker ie bevatten. In. een aantal geval.len is een betekenisverschil
ontstaan tussen de vormen met ie en de nieuwere vormen met §. Zo staan
in het Nederlands naast elkaar piepen en piipen, ie1 en iil; daarnaast
vinden rÍe de oude ie terug in b. v. kiekeboe (van ki iken) en bi izonder
(met ie uitgesprokenl ) naast bi i . Eet, Sliedrechts heeft dus eveneens

enkele ie-relicten, Ifaarom het nou precies die woorden zijn is moeiJ-ijk
te zeggen.

b. Ned ii komt overeen met S1 e in de plaatsnaam ï{engerdq (tlijngaarden). Dit
*oord heeft, net rf . "bgr,e"rd, van boomgaard alleilei reductieverschJ-jnselen
ondergaan. De § ts "erk"rt tot aawingerd), die vervolgens verlaagd werd
tot e (V91. § L.6d) .

9. Ned eu

komt de Ned eu overeen met S1 E, nL. krepel (kreupel ) . Het
een ontrondin[ van eu tot e€, te vergelijken met de ontronding
en het tegenovergettelOe van de ronding van ee in woorden a1s

In één woord
betreft hier
van u toL i
vqul (veel ) .

l-0. Ned u (als in put)

B. Ned u komt overeen met Sl o in de woorden mos (mus), nolmler (nunner) en

gg1p,-( Z ) (gu1p) . Het omgekJerde verschl jnsel (Ned o voor S1 g) komt ook

voor (zíe § 1.14).

In deze gevallen gaat het om palatalisatie van de korte o tot I' een

klankverindering die reeds in de niddeleeurÍen in de Hollandse dLalecten
optrad. In het geheel van de historische taalkunde is dit een ingewikkeld
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LZ, Ned oo

B. Ned oo komt in een zeet groot aantal woorden overeen met SL óö, zoals
hööe, dööf, grööt en vele anderen. De Sliedrechtse klank öö wordt uit-
gesproken aLs de Nederlandse oo voor E (hoor en höög hebben dus dezelfde
klinkerkleur). Daarnaast zijn er talloze ttoorden naarin het Sliedrechts,
net a1s het NederLands, gewoon oo heeft. In een beperkt aantal woorden is
het verschil tussen oo en öö zelfs het enige onderscheid. Hieronder volgen
deze zgrL. minimaLe paren !

stove
loof
loot iie
slote
hoop
pote
kool
koke
koper
loos
stroop

ALle woorden die 51 öö bevatten

stööve ( stoven)
1ö0f (gebladerte )

( kleln stuk l-ood )
(mv van sloot)
(hoeveeLheid )
(rnr van poot )
(groente, ook: goaL)
(kokhalzen)

Ioöd Íie
s1ööte
h6öp
PÖÖte
köö1
kööke
köOper ( lemand die kooPt )
Iöös ( zonder inhoud)
strööp (van ww (oP)stroPen)

staan vermeld 1n Appendix A.

(mv van stoof )
(van wr Loven)
(klein lot,)
(mv van slot )
(venracht,ing )
(werlqroord )
( ert.s )
( eten bereiden)
(metaal )
(aan de hand)
(beleg )

Het verschil dat het Sliedrechte hier maakt gaat, evenals bÍj enkele
andere klinkers, terug op een oud klinkeronderscheid. In het Ned is de
oo het resultaat van een samenval van twee andere klinkers ' die teruggaan
op respectievelijk de Oudgermaanse au en de gerekte 0 (uit, Oudgermaans
ö of Í). Deze samenval vond waarschijnlijk pLaats in de 17e en 18e eeuvr,
maar het verschil is bewaard gebleven in de zuLdelijke diaLecten (Zeeuws'
Brabants, Vlaams ) ?n dus ook in het Sliedrecht,s. In het, Duits is de
oorspronkelijke au vaak nog bewaard gebleven, vandaar dat, de Sliedrechse
öö vaak overeenkomt met de Duitse au: kaufeq - kööpe; Laub - LOÖf; Auge-
öö9.

Hier moet ook vermeld worden dat de Sliedrechtse uitspraak van de oo voor
een i of j eveneens öö is, zoaLs in hööi, gö0Le en bö0iem (bodem). In het
l{edeilands is de oo opener in deze woorden. De uitspraak ööi is volledig
automatisch en ffi5tt dlep verankerd te zijn. In het NederLands dat Sl-Le-
drechters spreken blijft de uitspraak ööi gehandhaafd, ook Ln woorden aLs
plooi, kooi en Troie. Het vormt één van de regionale 'kleuringen'van de

standaardtaal.

b. Ned oo komt overeen met, SI eu in de volgende gevallen: deur (door)' geut
(goot) , meule (moLen) , neut (noot) , veugeL (vogel) , !Íeune (wonen) ' 398Ë
(zomer) en zeun. (zoon). Ook de vorm eulieneutiLes (oLienootjes, pinda's)
komt voor, hoewel de losse vorm eulie nooit gebruikt wordt.

In al deze woorden gaat de eu steeds terug op een oudere oo, die door
palaLalisatie eu geworden is. Dee1s spreken we van i-trnlaut van oo tot
eu (zoals vÍe dat, ook kennen uit het Duits), dat ook in het Nederlands
heeft gewerkt, getuige vornen als keuken (naast koken), sleutel (naast
slot-sioten) en teugel. In andere woorden is er echter geen duidelijk
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aanwi. j sbare r.rgÉauts-factor aanwezig geweest (zoaLs I in de volgende
lettergreep ) ; men spreekt dan veelal van spontane palatal.isat,ie . Ook in
andere HolLandse dlalecten is i-umlaut/spontante palatalisatie bekend
en heeft het soms meer woorden met oo bereikt, b.v. keuning (koning),
veur (voor) en geweunte (gewoonte). In die woorden komt het S1 met het
Ned overeen.

c. Ned oo komt overeen met Sl !r
( schotel ) .

in de woorden butter (boter) en schutteL

Hier is eerst, uÍrlaut/palatalisatie tot eu en vervoJ.gens verkort,ing t,ot
tl opgetreden. In andere Zuidhollandse dialecten komen nog vormen voor
als vuLle (veulen) en iukke ( jeuken) .

d. Ned oo komt overeen met S1 o in het woord bongerd (boomgaard). Net als in
wengerde (wijngaarden) is er hler verkorting opgetreden.

B. Tenslotte komt Ned oo overeen met SL oe
vaar).

Deze verouderde uitspraak van oo a1s
vergelijken met de vorm uitroeien, die
heeft zich verhogÍng tot oe voorgedsarl.

in het woord oeievaor (Z) (ooie-

oe voor
vemrant

t
J-S

is waarschijnlijk te
met rooien. Ook daar

L3. Ned o (als in pot)

B. De Nederlandse o komt overeen met de SI u (van Dut) in de volgende lroor-
den: durp (dorp) ; furt (vort, voort) ; Eeburge (geborgen) ; gesturve (ge-
storven); kurf (korf); kurps (corps); kurperaol (corporaal); munnlkers
(monniken, capucijners); sturm (storm); ulleger (orgel); verdurven (ver-
dorven) ; vurk (vork) ;. vurm (vorm) ; waerburg (waarborg) ; lrurm (worm) ; wurp
(worp) ; wurtel (wortel [van plant] ) ; zttrg, (zorg) .
tr{at opvalt in deze woorden is dat de u steeds door een r + een andere
medeklinker gevolgd wordt. De enige uitzonderingen daarop zijn ulIeger,
dat echter via metathesis (klankverspringing) uit urgel Ls ontstaan en
munnikers.

Historisch gezien hebben deze woorden een g waaruit door palatalisatie
u is ontstaan. In het SLiedrechts heeft de volgende E daarin een beslis-
sende rol gespeeld, vandaar dat, we vrijwel geen uitzonderingen vinden
op de gevormde regel, behalve als de volgende medeklinker t of d was.
Vandaar dat kort en bord geen palatallsatíe hebben ondergaan.

b. Ned o komt overeen met S1 e in twee woorden die Van der Zijde heeft ge-
noteerd, DI. derp (dorp) en merge (morgen; ooks oppervlaktemaat).

In deze uitspraak, die nu als verouderd geldt, heeft de o ontronding
ondergaan tot e (vernoedelijk via g). Die ontrondJ,ng is te vergelijken
met de ontronding van u naar i: put,/pit; rug/rlg (zie § 1.9b).

c, Ned o komt in één geval overeen met 51 aa, nl. in het woord maarge (morgen) .
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Deze vorm moet verklaard worden uit
onder (b) genoteerd. Vervolgens 1s

zoals ríe al eerder zagen in § 1.4a.

een oudere ultspraak merge, zoals
de combLnatie er tot, aar verlengd,
(Vergelljk kaark - kerk) .

14. Ned oe

a: De Ned oe komt overeen met g. in enkele veel voorkomende
( bloem) ; genog /genogt ( genoeg ) en motte (moeten) '

(en verlaging), net zoals
zocht.

woorden: blom

lre datHier is verkorting opgetreden van oe
vinden in het Nederlandse paar zoeken

b. Ned oe komt overeen met Sl uu in het woord snuut (snoet, snuit).

Dit is een voorbeeld van-een uu-relict in heL Sliedrechts; de klinker gaat
terug op een lange S., . die vta uu tot gi geworden is . Het Nederlands
heefi de oude en de nieuwste vorm; het Sli.edrechts de tussenvorm met uu.

c. Ned oe komt overeen met SL oo in de verleden tijd en het voltooid deeLwoord

lr"r, Ekele werksroorden ,o.ls vroog (vroeg) en gerope (geroepen). Mogelijk
is de oude oo hier bewaard gebleven.

komt overeen met SI eu in twee woorden die Van der Zijde noteerde:
( broer ) en weunsdag (woensdag ) .

Deze, 1u verouderde, uitspraak is te verklaren uit palatalisatie van de

oudgermaanse oo tot eu (die oo werd nornaliter oe). In de L7e eeuw kwamen

dergeli jke ,or*"n ,aker voor i zo vinden rre in Holland b -v. seut voor
zoet en zeuken voor zoeken. Nu nog staan 1n het Nederlands naast el,kaar
de verwante vormen,l$ - boelnveit en Feqoeg9n -- geneugte'
.De verspreiding van de vormen weunsdag en breur, í,s interessant; eu-vornen
komen vooral in de oosteli jke provJ.ncies voor ( zo ook breur ) ' ulaar
weuns4?g is juist een kuststreek-verschijnsel.

L5. Ktrinkerreductie

rn onbeklemtoonde lettergrepen vertoont het Sl een sterke neiging om volle
klinkers te reduceren of toonloos te maken, d .'!Í. Z . ze kri jgen de onduideli jke
kleur van de toonloze 9r zoaLs in meziek (muziek). Dit gebeurt in de Neder-

Iandse spreektaal ook veelvuldig, denk b.v. aan de ii in duidsliik die-eveneens
als toonloze e wordt uitgesproÉen. Voor het S1 kunnen we de volgende onder-
scheidingen maken3
a . BeginÍettergreep: verzichting (voorzichtig ) ; me.schie+ (misschien) ; bekant

tUÏjna, bijÉ.rrrJ; e,n """""d 
(goeden avond). Ook Eerdeur (buitenl voor de

deur) hoort hierbij.
b. Slotlettergreep: zOOveL (zoveel- ) ; dikkels (dfhíijls ) ; aevend (avond) ;

wingerd of wengerd (wtJngaard).
c. onbeklemtoonde leitergi"àp in woorden van vreemde herkomst: apperaoÈ (ap-

paraat); benaon (banaan); siefeur (chauffeur); fetsoer.r (fatsoen); feguur

lrigoo'l,@(pedaa1l;-p"'ie9g(pensioen);.pertao1(portaa1);segaor
(sigaar); temaot (tomaat) en zeet veel anderen.

d. Ned oe
breur
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d. TensLotte vaLt soms de klLnker in de beginlettergreep
zoals in de woorden trug (terug); drek (direct); krek
kraf (karaf); kniÍn (konijn) en pllesie (politle). Ook
(weerom) heeft deze verkorting ondergaan, evenaLs de
nelia). Zíe verder § 2...

e. Enke1e J-ange klinkers worden
woorden gereduceerd tot korte

in z'rt geheel w€g ,
(precies, correct);
vrom of zelfs from
naam Kneliao (Cor-

in zeet frequente en veelal onbeklemtoonde
klinkers : ok ( ook) ; an (aan) ; mor (maar ) en

host (haast).

Opvallend is verder dat in vreemde woorden van drie lettergrepen de e van
de beginlettergreep tot korte i 'verkleurt': ripperaosie (reperatie);
ginneraosie (generatie) ; rizzeLtaot (resultaat); tlllefoon (telefoon).
Andere 'verkleuringen'zien we bfj dirrekteur (dlrecteur) en polletiek
(polit,iek).

SamenvaLtend vinden we met betrekking tot het SL kliukersysteem de volgende
verschijnselen en klankontwikkelingen:
L. Het Sliedrechts heeft oude klinkerverschillen gehandhaafd in de gevallen

ae - ao; ëë - ee; öö - oo; oi - ui en aai - ij.
2.Rekking(gaatvaakmet,verk1euring,samen)la>

(kère1); g. -> aa (kaark); g -> ee (veer).

( zeumer ) .
4. Velarisatie: a -> o (brocht); g -> o (vors).
5. Ronding: ee -> eu (deuze); e -> g (wurf); I -> g (dut).
6. Ontronding: eu -> ee (krepel); g -> i (rig); o -> g (derp).
7. Verhoging: ee -> ie (bietjie); e -> i (urist).
8. Diftongering: i -> aai (kaaind); e -> aaL (vaaJ.nster).

In enkele
getreden,

gevallen zijn
b.v. schuttel

elkaar of tegelijk op-
uit schotel).

ï\.reede deel I MEDEKLII{KERS

Na de behandeling van de klinkers volgen nu de medeklinkers. In tegenstelling
tot de klinkers worden deze niet één voor één behandeld, maar per verschljnsel,
b.v. veLarisatie , verzrÍakking enz . Een t die wegvalt ( zoals in ochend ) en
een t die wordt toegevoegd ( zoal.s in steegt_) worden dus niet in dezelfde
afdeling besproken.

1. VeLarisatie van nd tot ng

ïn de volgende woorden is nd overgegaan in ug: de werkwoorden binge - bong-
gebonge (binden); vinge - vong - gevonge (vinden) en wl,nge - wong - gewonge
(winden) en de verleden t,i jd sting ( stond) . Daarnaast de zelf standige naam-
woorden fongst (ziekenfonds) en mangels (amandelen). In de laatste tnee woorden
zijn nog enkele andere klankveranderingen opgetreden, zoals respectievelijk
de toevoeging van -t (zie §8) en de wegval van de begin-a. De vorrn sting
(ook stong) is bJ.ijkbaar gevormd naar analogie van vormen als Ring en hing.

" 
twee veranderingen kort na

(verkorting en palatallsatie
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Velarisatie van nd tot ngd is in veel zuidelijke dlalecten veel verder in
woordensehat doorgedrongen i zo kent men ln Zeeland de vormen hangt (hand)
angder (ander). Ook het Nederlandse lenger, dat aan het Franse tendre
ontleend, heeft velarisatie ondergaan.

2. D-verzwakking

De intervocalische d (d.w.z. een É die zich tussen klinkers bevindt) wordt in
het S1 vaak verzwakt tot j en na ou tot g. Vandaar de volgende vormen, die
gedeeltelijk ook in de Nederlandse spreektaal gebezigd worden: bööiem (boden);
braeie (braden); bloeie (bloeden); broeie (broeden); 'n tijd geleeie (geleden);
gLiie (glijden); houwe (houden); ouweiaer (oudejaar); poeLer (poeder); tevreeie
( tevreden) ; verkouwe (verkouden) . Böö iem heef t a1s oude nevenvorm bo iem,
met korte g. Maar ook de voLgende vormen hebben in het SI steeds een verzwakte
È: bie ie (bieden) ; hoeie (hoeden) ; hole (huiden) ; krolenier (kruldenLer) ;

langdraeï.g ( Langdradig ) ; ste ie ( steden) ; zoLe ( zuLden) en 'n döö ieli ik oneeluk
(dodelijk). De naam Slieierecht of Slieërecht (< Sliederecht) is zeLf, ook
een voorbeeld van d-verzwakking. Onduidelijk is rÍaarom een aantal woorden
met inLervocaLLsche d geen verzwakking ondergaan hebben, zoals vaoder, moeder,
ieder, Jode en maaide.
Verdere samentrekking (ook wel d-syncope genoemd) heeft zich voorgedaan in
de woorden ni ig (nijdig ) , daoLi ik ( dadeLijk) ; schoer ( schouder ) en teng
(tijding), te vergelijken met Ned veer (<veder) en leeg (<ledig). De letter-
greep -de op woordeinde is in het SL tot j geworden, zoals in aaremoei/erremoei
(armoede); kaoi (kade); IaoÍ (Lade) en slaoi (sla, salade). In het Ned is
deze sLotlettergreep veeIaI in z'Ír geheel lreggevallen, vergeLijk de oudere
vormen heide, sLede en ziide met de huidige vormen hei, slee en 4i.

3. DepalataLisatie 
r

Het Nederlands kent een aanzienlijke hoeveelheid Franse leenwoorden en ook het
Sliedrechts is daar ruim in gesorteerd. Die woorden hebben dan soms wel aan-
passingen ondergaan, zoaLs in de volgende gevallen:
a. De slotlettergreep -gg (fonetisch tlt I in het Ned) is in het SL tot -zie

geworden. Voorbeel-den: etaozie (etaÉe) ; eteLaozie (etalage) ; fabrikaozie
(fabricage); foeraozie (fourage); massaozie (massage); sliitaozie (slijtage)
en vítraozie (vitrage). Het Franse horloge Ls in het Sliedrechts geworden
tot allozie of lozie.

b. De sLotlettergreep -sie (fonetisch [tsi. ] in het Ned) is in het SI tot-
sie geworden. Voorbeelden: ginneraosie (generatie); obligaosie (obLiSatie);
pliesie (politie) ; prestaosie (prestatie) ; relaosie (relatie) ; situaosie
(situatie) en staosÍegeld (statiegeld).

c. De sLotlettergreep -iIle is in het SI tot -Iie geworden. Voorbeelden:
emallie (emailLe); medallie (medaille); patroelie (patroullle) en porte-
fuulie (portefeuLlle). Dit is een geval van uitspraak-aanpassing. De oudere
Franse uitspraak van deze woorden was met -1ie, dus b.v. g!ig.. Deze com-
binatie -1 ie was in Eolland onbekend en werd vervangen door -119. Zo ook

de
en
1s

b.v. het Ned familie (van F-rans famille).
d. De Franse ctr ( f onetisch Íl À) wordt in het SI tot, s :

sacheri in ( chagrin) en seklaot ( chocolade ) .
mesien (machine ) ;
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4. Verscherping van v tot f

ïn een aantal woorden is de begin-v verscherpt tot !. Dlt verschijnsel komt
voor in de woorden feter (veter); fiegelansie ('gezicht', uit Fr vigilance);
filt (vilt); fiooltiie (viooltje); flet (violet) en furt (vort, voort).

5. Verscherping van wr tot vr

![oorden die in het Ned beginnen met de medeklinkercombinatie rÍr- worden in
het SI steeds meÈ vr- of soms zelfs Ér- uLtgesprokenr vrat (wrat ) ; vreef
(wreef ) ; vreeke (wreken) ; vringe (wringen) ; vri iven (wri jven) en vroeten
(wroeten )
Het woord taarf (tarwe) Laat eveneens verscherplng zien, maar nu van de
combinatie Eg in slotpositle. Voor het afvallen van de slot-g zie § 11e.

6. Velarisatie van -ft tot -cht

Van der Zi jde noteert in L87 4 de vormen gekof t ( gekocht ) en zof,t ( zacht ) .
Tevens bestaan naast elkaar de dialectwoorden doft en dogt (bankje in roei-
boot) in het S1. De vormen met -ft zijn het oudst,; in het Ned heeft nI. een
klankverandering gewerkt waardoor -ft regelmatig tot, -cht werd; vergelijk de
Ned woorden zacht , achter en l-ucht met Eng sof t, af ter en Dui Luft.

7. CLusterreductie

Combinaties van medeklinkers (clusters) worden in het Sl veelvuldig terug-
gebracht tot enkeLe uredeklinkers. Dit verschijnsel van clusterreductie is
ook in de Ned spreektaal niet onbekend (b.v. rechs voor rechts ) . Daarbij
zijn enkele grote lijnen hanwijsbaar, €r verder nogal wat individuele gevallen.
a. r * medeklinker wordt enkel r: aerepeL (aardappel); aorlg (aardig); vermore

(vermoorden); kerremelk (karnemelk); worre (worden); wiere (werden),
sikketrie (secretarie) .

b. verlies van r: ëëder (eerder); vedder (verder); bevOöbeld (bijvoorbeeld);
akkederen (accorderen; samengaan) ; buuvrouw (buurvrouw) ; èèsie ('eerst'
in kinderspelen) en vele afLeidingen met ver-: vegeete (vergeten) ; velore
(verJ.oren); veleede en vleede (verleden).

c. verlies van t: acher (achter) ; affekoat (advocaat) ; dichbii (dicht.bij ) ;
waffere (wat voor één) ; groffaoder (2, grootvader) ; gchend (ochtend) ;

zwachel (zwachtel).
d. verlies van k: int (inkt); mart (markt).
€. verlies van w: dikkels (dil§ri jls ) ; tienegt (tiendweg) .

f . verlies van n3 ke iak (cognac ) ; pes ioen (pensioen) ; odekloi ie (eau de
Cologne); petoffeL (pantoffel); ketak (contact); èèmel (een:naal); vuilis
(vuilnis ) .
verlies van f (via v): hööd (hoofd, ouder: hovet); hii het (hij heeft).
verlLes van 1: as (als); zukke (zulke).
Overige gevallen: bomrezii (bombazijn); stouutot (2, stoomboot); Lreppot
(t.rekpot); gromoeder (2, grootmoeder); raobel (ragebol); or:niebus (omni-
bus); sondas ('s zondags); garriballi (garribaldi)'

g.
h.
1.
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8. Paragogische -t/d

In enkele woorden wordt een -t of -È toegevoegd die daar vanouds niet stond.
Zo'rt zgrL. paragogische U-g vinden rre vooral bi j woorden die eindigen op de
onbeklemtoonde lettergreep -el of -er : brormerd ( brornmer , bromf iets ) ; dubbeld
(dubbel); enkeLd (enke1), zoals in'n enkelde keer (een enkeLe keer); zuiperd
(zuiper); schretterd (schretter, huiLebalk) en kanierd (kanjer). Bij de laatste
voorbeelden heeft het achtervoegsel -erd (zoa1s in bangerd) vermoedelijk
mede een rol gespeeld. Verder vinden rÍe een paragogische t/d nog in de volgende
gevallen: fongst (fonds); genogt (genoeg); graft (2, graf); het verouderde
raomd (raam); steegt (steeg); tienegt (tiendweg) en schelft (schelf). Tenslotte
vinden we een toegevoegde -t in de uitroepen nëènt, belnëënt (neen, welneen)
en beliaet (welja), uit oudere vormen fvelrreen:tre! €r !IeUB:h€!.

9. Deletie slotmedeklinker

Het wegvallen of de deletie van een slotmedeklinker (apocope) komt vooral
voor bij twee letters, Dl. t en n:
a. De slot-t valt regelmatig weg na de k: drek (direct) ; krek (precies,

correct); gehak (gehakt,) en st,opketak (sLopcontact). In de stadsdialecten
van Dordrecht en Utrecht is dit verschijnseJ. veel verder doorgedrongeÍr en
spreekt men van nach (nacht), luch (Lucht) en diens (dienst).
Ook in frequent gebruikte eenLettergreepïroorden verdwljnt de slot,-! regel-
matig: moch (mocht); mos (moest); nie (niet) i §È «dat); !rà (wat). Vergelijk
nog de volgende zinnenl dà wee'k nie hoor (dat weet ik niet hoor); wà
doeme (wat doen we); dà's niks (dat is niets); krek wà'k wou (precies wat
ik wilde ) .

b. De slot-g valt allereerst, weg na de toonloze e, net als in de algemene
Ned uitspraakr waarke (werken) ; geve (geven) ; rege (regen) enz.
Daarnaast vaLt de slot,-n af in meschie (nischien) en toe ( toen) , zoals in
toezee-die(t,oenzeíhijl.@i(bombazijn)iseengeva1vanher-
interpretatle; het leenwoord (ult Frans bombasLn 'sterke katoenen stof')
werd zo begrepen aLsof het Laatste deel van ziide afkomstig !ras. Gezien
de betekenis is dit verklaarbaar.
In de woorden t,ëè (teen) en pE (peen) is geen n afgevallen, rtaar bewaardt
het Sl-iedrechts juist. de oude enkelvoudsvorm (zie §..).

c. Overige gevallen: nae (naar) en strak (straks). Het Ned naar is een Latere
vorm, €n oorspronkelijk de vergrotende trap van ïra. De vorm straks heeft
in het Ned een bijwoords-s gekregen (verg. ggg - eens en recht rechts).

L0. Toevoeginp -i

In § 2,2 zijn reeds gevallen als laoi (la, l-ade) en slaoi (salade, s1a) be-
handeld. Daarnaast vinden we toevoegÍng van -i in de woorden koei en vlooi;
beiden zijn te verklaren uit de meervoudsvormen koeie en glooie, waarbij de
overgangsklank ! beschouwd werd als deel vau het grondwoord. Iets dergelijks
is gebeurd bi j st,rooi ( stro) , rÍaar de verbogen vorm strooie (zoals in 'n
strooie hoed) de basis vormde van de herinterpretatie. Daarnaast heeft de
woordcombinatie hooi en stroo(i) mogelijk een ro1 gespeeld.
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LL. Verlies Lettergreep

Enkele gevallen waarbij een hele lettergreep verdween zijn reeds behandeld
bij de É-verzwakking, zoals daoliik (dadelijk) en niis (nljdig) (zle §.. ).
Daarnaast zijn er nog diverse andere geval.len.
B. Klinkerreductie kan tot nLeuwe clusters en dus tot verlies van een letter-

greep Leiden: kni in (koni jn) ; vleede (verleden, ook: onlangs ) .
b. Toonloze e tussen medekLinker en r valt tregs trug (terug); matriaol (mate-

riaal); sikketrie (secretarie); margrine (margarine) en sigret (sigaret).
c. Onbeklemt,oonde i valt lreg in: kaptaoL (kapltaal); kaptaain (kapitein) en

fielistere (feliciteren) .

OnbekLemtoonde beginkllnker of beginlettergreep valt weg in: lozie (ook
allozie (horloge); monikao (harmonica) en mangels (anandelen).
Toonloze e valt weg in slotpositie: schaand (schande); seklaot (chocolade)
en taarf (tanre), vergelijk: taarvebrÖÖd (tanvebrood)

f. Een aantal topografisehe namen vertoont eveneens verlies van één of soms

meer lettergrepen: Blesgraef (Bleskensgraaf); Braonk (Brandwijk); de
Strieweg (Industrieweg) ; de wijk SLieërefruit (Sliedrecht Vooruit).

g. overigen: aamel (al1emaa1); hëëmel (helemaal); petrolie (petroleum);
pllesiegent (politle-agent); raobel (ragebol) en sèët (sajet). Het woord
hoep (hoepel) is geen voorbeeld van Lettergreepverlies; het Ned hoepel is
oorspronkelijk een verkleinwoord van &9P,.

L2. Toevoeging lettergreep

In een aantal gevalJ.en vinden !Íe het omgekeerde van clusterreductie en verlies
van een lettergreep, rr1. de toevoeging van een lettergreeP.
B. Een toonloze e wordt ingevoegd in bepaalde clusters, zoals -1b-, -IE-,

-rb- en -rk-: aolebes (aalbes ) ; aaremoei (armoede) ; barrebier (barbier) ;

féberuaorie (februar*"); karrewats (kar*rats); karrew.aaichie (kanreitje);
maaremer (marmer); sdrrevet (servet); suntereklaos (sinterklaas) en tolle-
èièÀÀa (t,oLsteeg). In pesallem (psa1m) vindt zelfs uitbreiding naar drie
lettergrepen plaats.

b. Overigen: santemekraom ( santekraam) .

L3. Metathesis

Metathesis of klankverspringing komt vooral voor in de combinatie korte klinker
* r. Zo vinden we perbere (proberen); persent (procent) en persies (preeies)'
maàr ook Kors (Chris ) en Kors ionnao (Christiana) . FenseeL (fluwee1 ) heeft
daarnaast een onregelnatige r. l"Íetathesis van ] en E komt voor in de verouderde
vormen ulleger (orgel), nu meestal urgel; spruntel (splinteÍ), nu sprintel en

mullevei (soort knikker), ontstaan uit murvel en vensant met het Engelse
marble (marmer, knikker). Met onregelmatige 1 nog maneuvels (mans.ttres).
TensLotte vinden we metathesl-s van klinkers ln nlnUs:Le (munLtie).

L4. Spellinguitspraak

Een aantal woorden van vreemde oorsprong (met name Frans en Enge1s ) wordt in
het S1 min of meer uitgesproken in overeensteming met de spelling en niet
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zoals in de oorspronkelijke taal. Tot deze groep zijn te rekenen Franse
leenwoorden als faLiet, (failliet), elektriziin (electricien) en resterant
(restaurant) alsmede de Engelse leenwoorden kLoon (clown) en de merknamen

bleuband (bleu band) en sunlichtzèèp (sunlight).

15. Overigen

De resterende gevallen zijn niet goed in één van de bovenstaande categorieën
onder te brengen . Zti volgen hier in losse opsorming, met !Íaar urogeli jk de

naam van het verschijnsel.

aoke l ik Iassimilatie van g aan k of suffix-vervangingJ
aosem
beI. bel+
bombakke s
bollefooi
doezerig
fesgl
f o (n) ksere
kaarkesaosie
kaqremenaode
koteleksie
maoldqri i
menge (Z)
medeen
naers

naokend

oome

pienantie
pr.rmperdemunt
singeringe
sintele
s tot"""tf
zwaoLefies (Z)

(akelig )
( adem)
(wel,wel)
(mombakkes )
( boruref ool )
(doezelig )
( fatsoen )
( foreeren)
( catechisatie )
(karbonade )
(kot,elet je )
(maleri j )
(mennen )
(met,een )
( aars )

(naakt )

( oom) {

( penalty )
( pepermunt )
( seringen)
( t.int,elen)
( stopverf )
(zwaluwt,jes )

Iassimilatie van m aan !J

I suffix-vervanging ]

Ivolksetymologie ]
fassimiïatie van b aan n]

[dissiuullatie, cf . Ned kelder; Dui Eellerl
Ivelarisatie J

I stem-assimilatie ].[herinterpretatie van slot-n van Lidwoord als
deel van zelf st. tllusÍ. : den-aers - de-naers l
illiào"rnederlands : ""kdt, *"tt""o- tt it iou-
gevoegd l
I extra lettergreep nogelijk naar analogie van
tante l

[verscherping van slot-tq na 1J


