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Samenvatting 
 

De Nederduitse dialecten van het Zuidwestfaalse gebied 
Breckerfeld – Hagen – Iserlohn 

 
De beschrijving van „De Nederduitse dialecten in het Zuidwestfaalse gebied Breckerfeld – 
Hagen – Iserlohn“ omvat een onderzoeksgebied dat zich in het zuidelijke deel van Westfalen 
uitstrekt tussen 51 en 52 graden noorderbreedte en 7 en 8 graden oosterlengte. Het wordt in 
het westen voornamelijk door de Ennepe en in het noorden haast overal door de Ruhr 
begrensd. In het oosten gaat het tot over de Hönne en in het zuiden loopt de grens in 
zuidoostelijke richting ten noorden van Lüdenscheid.  
 Het beschreven gebied vormt op de dialectgeografische kaart een „witte vlek“, alleen in 
het uiterste westen vind je de lokale grammatica van Gevelsberg. Het doel van het onderzoek 
is de beschrijving van de verdwijnende dialecten in het genoemde gebied in de fonetische, 
formele en lexicale eigenschappen en varianten ervan aan het einde van de twintigste eeuw in 
de vorm van een areaalgrammatica om hen zodoende voor het nageslacht te bewaren. 
 Bij het interviewen van de proefpersonen in 107 plaatsen wordt de directe methode 
gebruikt, d.w.z. de geïnterviewde mensen geven een mondeling antwoord op de ongeveer 
2000 lemmata van het door de onderzoeker ontwikkelde vragenboek dat de producten 
fonetisch vastlegt. Bovendien worden gesprekken met de deelnemers op cassette opgenomen. 
Wegens de meestal hoge leeftijd van de geïnterviewde sprekers van het dialect is in de regel 
slechts een eendimensionale weergave mogelijk; variabelen zoals bijvoorbeeld verschillen in 
leeftijd, beroep, geslacht enz. kunnen slechts beperkt in aanmerking genomen worden.  
 De weergave sluit qua methode niet aan bij het Marburger model, waarbij op een lokale 
grammatica een diatopisch opgezet klankgeografisch deel met een selectie karakteristieke 
isoglossen volgt. Mijn werk kiest voor de omgekeerde manier: dit begint (na het socio-
linguïstische deel) met de dialectgeografische weergave, d.w.z. een hoofdstuk dat 63 
taalkaarten bevat (klank-, vorm- en woordkaarten als ook een „honingraatkaart“ en structuur-
kaarten als samenvattend overzicht ervan) en een aansluitende verwerking van de isoglossen. 
Daarbij worden verschillende kaartsoorten gebruikt, merendeels ontwikkelingskaarten als 
gecombineerde areaaltekst- en puntsymboolkaarten als ook combinatiekaarten van 
verschillende aard. Daarna volgt de beschrijving van de stand van zaken van de klanken en 
vormen van de dialecten in de zes subdiatopen, waarbij de notaties bij de verschillende 
vindplaatsen gelijk behandeld worden. In de afzonderlijke hoofdstukken wordt gerefereerd 
aan de desbetreffende taal- en overzichtskaarten van het dialectgeografische deel. Daarbij 
wordt in de klankleer geprobeerd om de synchronie en de diachronie met elkaar in 
overeenstemming te brengen, waarbij het protosysteem van de Westgermaanse fonemen als 
leidraad ten grondslag gelegd wordt. Verder worden in de klankleer fonologie en fonetiek 
gecombineerd. De vormleer is daarentegen vooral synchroon opgezet en deze bevat alleen 
fonetische notaties. 
 Het sociolinguïstische deel houdt de ontwikkeling van de positie van het Nederduits in het 
onderzochte gebied van 1500 tot nu toe bij. Tussen 1500 en 1650 vindt de overgang van de 
Nederduitse schrijftaal naar spreektaal plaats. Het Hoogduits lost dan het Middelnederduits 
als schrijftaal af. Daarna begint de mediale diglossie in de bovenlaag van de bevolking in 
Westfalen, d.w.z. het Hoogduits dient als schrijftaal, de Platduitse dialecten worden als 
mondelinge communicatie gebruikt; de onderlagen van de bevolking blijven monoglossisch 
bij het Platduits. Met het opnemen van Westfalen in de staat Pruisen door het Congres van 
Wenen van 1815 verliest het Nederduits verder aan prestige, vooral door de invloed van 
school en bestuur, zodat in de tweede helft van de negentiende eeuw de beschaafde 
bevolkingslagen van de Platduitse naar de Hoogduitse spreektaal overschakelen. Het 
minderwaardigheidsgevoel over hun taal van de mensen die dialect spreken, leidt ertoe dat 
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ook de onderlagen van de bevolking de mediale diglossie langzamerhand opgeven en na 1900 
voor het grootste deel hun dialect niet meer doorgeven aan het nageslacht. Daarmee is de 
ondergang van de dialecten in het onderzoeksgebied en omgeving geprogrammeerd. De 
allerlaatste breuklijn is aan het einde van de Tweede Wereldoorlog te zien. Daarna bestaat het 
dialect als eerste taalvorm die kinderen zich eigen maken niet meer. Het vegeteert alleen nog 
maar onder de oudere generaties van de onderlagen van de bevolking in de domeinen van 
familie, vrienden en buren. Omstreeks de millenniumwisseling ligt in het onderzoeksgebied 
het aantal sprekers van het Platduits onder een procent van de totale bevolking. De dialecten 
zijn regressief, d.w.z. zij ontwikkelen zich niet meer, en ook de sprekers ervan beheersen hen 
minder goed. De dialecten hebben de status van relict uit oudere tijden gekregen, dat thuis 
hoort in een museum, wat in taal- en cultuurecologisch opzicht te betreuren is. Tegenwoordig 
zijn er in het onderzoeksgebied al dialectvrije zones, die in de loop van de komende jaren 
groter zullen worden. Binnen korte tijd zal hier de standaardtaal in de vorm van de Westfaalse 
omgangstaal het Platduits definitief verdrongen hebben.  
 In het dialectgeografische deel wordt eerst de onderzoeksregio ondergebracht bij het 
conservatieve dialectlandschap van Zuidwestfalen. Dan volgen de taalkaarten met de 
indelende isoglossen, waarbij voorrang gegeven zal worden aan de karakteristieke eigen-
schappen van de klanken op grond van hun hogere frequentie tegenover de formele en vooral 
lexicale eigenschappen. Een „honingraatkaart“ en drie structuurkaarten vatten de resultaten 
van de afzonderlijke kaarten samen. 33 klankkaarten tonen opvallende varianten, vooral in het 
vocaalsysteem (korte en lange vocalen en diftongen); enige kaarten zijn echter aan de 
consonanten gewijd. Dan volgen 6 vormkaarten betreffende werkwoordsvormen en 
persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden als ook 20 woordkaarten (14 onomasiologische 
kaarten, een semasiologische kaart en 5 woordkaarten met internlinguïstische interpretaties). 
Op deze 59 taalkaarten is de combinatiekaart („honingraatkaart“) voor de microindeling van 
het onderzoeksgebied gebaseerd. Daarbij worden dialectgrenzen van graad 1 tot en met 4 over 
211 trajecten tussen steeds twee naburige plaatsen onderscheiden. De indeling in graden 
berust zowel op de kwantitatieve als op de kwalitatieve evaluatie van de op de taalkaarten 
genoteerde taalkundige verschijnselen, die al naar gelang hun frequentie een dienovereen-
komstige multiplicator krijgen. De macroindeling van het gebied vindt plaats door het 
voorstellen van de huidige resultaten van de Middelnederduitse ê, ô-klanken (structuurkaart 1) 
en de Middelnederduitse lange vocalen î, û, ü= (structuurkaart 2), die het gebied in zes 
subdiatopen delen (structuurkaart 3): subdiatoop Ia rondom Breckerfeld, Schalksmühle, Ib 
rondom Gevelsberg, Ennepetal, subdiatoop II rondom Hagen, Schwerte, Hohenlimburg, 
subdiatoop IIIa met Letmathe en oostwaaarts gelegen dorpen, IIIb rondom Iserlohn, Hemer, 
Fröndenberg en subdiatoop IV rondom Menden. Bij het beschouwen van de 
„honingraatkaart“ als ook van de structuurkaarten valt een aardig duidelijke grens op, de 
„Westsauerland-Schranke“, vooral op grond van de ö=1-lijn tussen de gebieden Ia/Ib en II, 
respectievelijk IIIa. De markante scheidslijn tussen regio II en IIIa komt tot stand door de 
diftongering van de lange hoge vocalen î, û, ü=. IIIa en IIIb vormen als geheel een trapsgewijs 
ingedeeld taalkundig landschap; de grensscheiding tussen IIIb en IV is vooral gebaseerd op de 
verschillende ontwikkeling van de Middelnederduitse î en ê2. Het stadsdialect van Iserlohn 
vormt als het ware een eiland. De regio’s I en II gedragen zich qua klinkers conservatief, 
echter qua medeklinkers en qua vormen aardig progressief. De regio’s III en IV laten een 
tegenovergesteld beeld zien: progressieve ontwikkeling van de klinkers naast sporen in het 
medeklinker- en vormsysteem die haast als relicten aandoen, zo conservatief. Bij de poging 
om de herkomst van de huidige dialectgrenzen op te sporen, kan de „Westsauerland-
Schranke“ geografisch en vooral op grond van het gevoel bij elkaar te horen van de sociale 
gemeenschap in dat deel van het Sauerland, dat „märkisches Sauerland“ wordt genoemd, 
verklaard worden. De dialectgrens tussen de subdiatopen Ia en IIIa valt samen met de richting 
van het Lennedal en oude bestuursgrenzen. Het voormalige graafschap Limburg heeft, klein 
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als het is, geen invloed op de grenzen, wordt immers door de isoglosse van de lange, hoge 
klinkers doorkliefd. Invloed van de godsdienst wordt zichtbaar in de katholieke „bastions“ 
Letmathe en Sümmern. De westflank van subdiatoop IV stemt grotendeels overeen met de 
historische territoriale grens tussen het hertogdom Westfalen en het ambt Iserlohn in het 
graafschap Mark. 
 Het descriptieve deel omvat klankleer en vormleer. De klankleer begint met de 
beschrijving van de korte klinkers in een beklemtoonde lettergreep. Over het algemeen zijn de 
Westgermaanse korte klinkers i, u, e, o, a in een gesloten lettergreep bewaard gebleven, in een 
open lettergreep en voor r veranderen ze (behalve de a zonder umlaut) in de zogenaamde 
kortingsdiftongen [�, ��, �, ��, ', 'œ] (Westfaalse breking). Soms worden hoge klinkers 
lager, ook nogal eens langer, vooral bij de deletie van de intervocale d. De korte klinkers die 
een umlaut kunnen krijgen, ondergaan metafonie. De Westgermaanse lange klinkers î, û, ê, ô 
vertonen een tendens tot diftongering, alleen de â blijft een monoftong, meestal wat doffer als 
[��], met een umlaut als [æ�] of [œ�]. De hoge, lange klinkers î en û worden alleen in de 
regio’s III en IV diftongen en wel [e�], [o'] respectievelijk [o�], [�], [�u�]; û met umlaut 
wordt in I en II als [y�], in IIIa als [ø'], in IIIb en IV als [��] gerealiseerd. Westgerm. ê en ô 
verschijnen overal als [a�] respectievelijk [a�]. ô voor r sluit aan bij de ontwikkeling van 
Westgerm. au. ô met umlaut vindt men in het noorden van het onderzoeksgebied als [a�], in 
het zuiden als [�']. Vaak worden de lange klinkers gekort en wel voor een dubbele 
medeklinker en fortis als ook bij hiatusverscherping. In deze gevallen wordt de 
oorspronkelijke kwaliteit bewaard. De Westgerm. diftongen tonen de volgende klank-
verschuivingen: eo > [a�], voor r als ook bij Westgerm. ai; iu > [y�], [ø'], [��] (zie boven 
Westgerm û met umlaut); ai > [e�] (Ib), [e�] (Ia), [��, æ�, a�] (II, III), [�'] (IV), ai blijft 
onveranderd waar het een umlaut kan krijgen; au > [o�] (Ib), [o�] (Ia), [��, a�] (II, IIIa), [�o�] 
(IIIb, IV), met umlaut: [ø�] (Ib), [ø'] (Ia), [œ', �'] (II, III, IV). Zoals bij de lange vocalen 
worden de klanken in boven genoemde posities verkort. De klinkers van de lettergrepen die 
een bijaccent krijgen (aan het begin, in het midden en aan het eind van een woord en in 
composita) worden meestal gereduceerd tot de stomme klank [], maar soms wordt ook een 
syncope aangetroffen. In enkele suffixen blijft echter de klinker met het bijaccent bewaard. 
 De medeklinkers laten minder drastische veranderingen zien dan de klinkers. De 
Westgerm. stemloze explosieven verschijnen over het algemeen als onveranderde fonemen. 
Vaak ziet men deletie van de t binnen een woord door assimilatie en ook apocope van de 
eind-t. Westgerm. sk klinkt in de regio’s I en II meestal als [�], in III en IV blijft sk binnen een 
woord of aan het eind ervan in de regel bewaard. De stemhebbende explosieven blijven aan 
het begin van een woord en binnen een woord meestal onveranderd (behalve de Westgerm. 
d/Þ, die binnen een woord over het algemeen verdwijnt, tussen twee klinkers vaak rotacisme 
ondergaat); aan een eind van het woord worden ze verhard. Westgerm. g, binnen een woord 
meestal te horen als [�], bewaart in subdiatoop IV aan het begin van een woord de stemloze 
uitspraak van de gutturale fricatief [x]. Niet zelden verdwijnt de intervocale g. De stemloze 
spirant f wordt intervocaal verzacht; de spirant s aan het begin van een woord wordt alleen in 
regio IV stemloos gearticuleerd. s voor een medeklinker aan het begin van een woord 
verschijnt als [�], maar de uitspraak [s;] is plaatselijk (diafasisch beinvloed) bewaard gebleven. 
De Westgermaanse stemloze gutturale wrijfklank wordt aan het begin van een woord en 
binnen een woord (intervocaal) tot aspirant [h], voor het overige is [x] binnen een woord, 
deels aan het eind bewaard gebleven. De liquida r vertoont binnen een woord en aan het eind 
ervan een tendens om gevocaliseerd te worden ([�]); de liquida l, meestal als l pinguis 
gerealiseerd, is overal bewaard gebleven. De nasalen (Westgerm. m, n, �) blijven in principe 
in alle posities onveranderd, ng wordt tot /�/ gemonofonemiseerd. Behalve de historische 
verdwijning van de nasaal (nasaal-spiranten-wet) vindt men recenter de verdwijning van de 
nasaal voor s in de regio Altena. De halfvocaal w wordt aan het begin van een woord en 
binnen een woord als [v] gerealiseerd, aan het begin voor r en l als [f], w aan het eind is 
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verdwenen. De halfvocaal j is slechts aan het begin van een woord bewaard gebleven, niet 
zelden als stemhebbende gutturale ploffer. De klankleer wordt afgesloten met de indeling van 
het onderzoeksgebied in fonemische deelsystemen in overeenstemming met de zes 
subdiatopen. Het systeem van de korte klinkers (drietrapsgewijs) geldt voor het hele gebied. 
De lange klinkers vertonen in Ia, II en IIIa hetzelfde drietrapssysteem, in Ib geldt een 
viertrapssysteem, in IIIb en IV (door diftongering van de lange hoge klinkers) een 
tweetrapssysteem. De korte diftongen (brekingsdiftongen) verschijnen overal als 
tweetrapssysteem, de normale diftongen sluiten er tweetraps- of drietrapsgewijs bij aan, in III 
en IV viertrapsgewijs. Het foneemsysteem van de medeklinkers is in het hele gebied uniform. 
 De vormleer brengt eerst de paradigmata van de sterke werkwoorden, waarbij de 
traditionele verdeling in zeven ablautreeksen kan worden gehandhaafd ondanks het feit dat er  
vermengingen plaatsvinden, vormen uit een andere reeks overgenomen of gecompenseerd 
worden. Opvallend is de vitaliteit van het preteritum (indicatief en optatief), dat in enkele 
gebieden nog steeds de Oudnederduitse wisseling van de stamvocaal laat zien. Dan volgt de 
bespreking van de preteritopresentia en de athematische werkwoorden. De zwakke werk-
woorden kunnen in twee groepen onderverdeeld worden: 1) werkwoorden zonder verandering 
van de wortelvocaal, 2) werkwoorden met verandering van de wortelvocaal in de vormen van 
het preteritum. De tweede groep bestaat dan weer uit werkwoorden met de uitgang [-#, -d] 
in het preteritum  en die met de uitgang [-t]. Daarbij worden dan in de afzonderlijke groepen 
verschillende soorten zichtbaar. De behandeling van de zelfstandige en bijvoeglijke 
naamwoorden volgt niet de indeling op basis van de geschiedenis van de taal, daar de oude 
klassen meestal met elkaar vermengd en nauwelijks, respectievelijk niet te onderscheiden zijn. 
Tegenwoordig wordt de declinatie in drie klassen behandeld: 1)sterke, 
2) zwakke, 3) gemengde declinatie. De indeling van de sterke declinatie van de zelfstandige 
naamwoorden berust op de verschillende vorming van het meervoud. Typisch voor de 
Zuidwestfaalse dialecten is het bewaren van het kenmerken van datief en accusatief 
enkelvoud. Bij de presentatie van de persoonlijke voornaamwoorden valt op dat het samen-
vallen van datief/accusatief in de eerste en tweede persoon enkelvoud in het zuiden van 
subdiatoop Ia ontbreekt ([mi� – m�k, di� – d�k]), en ook de overlevering van de oude dualis 
als nominatief en datief/accusatief in de tweede persoon meervoud ([�t, ��k]). Op de 
bespreking van de persoonlijke voornaamwoorden volgt die van de reflexiva, de possessiva, 
de demonstrativa en de indefinita. Hoofd- en rangtelwoorden vormen het laatste hoofdstuk. 
  
 
 
 


