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FRANS HINSKENS & MARC VAN OOSTENDORP

CORONALE NASAAL-PLOSIEF CLUSTERS IN DE NEDERLANDSE DIALECTEN

EEN VERKENNING

1. Inleiding

De traditionele dialecten van het Nederlands vertonen een baaierd aan variatie van etymo-
logische /nd/ en /nt/ clusters als die in (1).

(1) a.  hand, kind, onder, handel
 b.  kant, prent, winter, mantel

Naast dialecten waarin deze clusters gerealiseerd worden als [��] en, fi naal, [��], zijn er 
dialecten waarin de clusters verschoven zijn naar /��/ en /��/, waardoor de dialectvariant 
van hand rijmt op Standaardnederlands bank, of [�], als in Standaardnederlands bang. In 
dit verband wordt wel gesproken van gutturalisering of (recenter en fonetisch accurater) van 
velarisering. Ook zijn er dialecten waarin de clusters verschoven zijn naar /��/ resp. /�	 
/ met 
als realisaties [�	 
], als in Standaardnederlands kindje, en [�] als in Standaardnederlands franje 
wanneer de sjwa niet wordt uitgesproken. In deze samenhang spreekt men wel van mouil-
lering of (recenter) palatalisering. In de slotparagraaf van dit artikel zullen we nog enkele 
andere fonologische veranderingen in deze clusters signaleren. 

In deze bijdrage willen we een eerste verkenning presenteren van het wispelturige 
fonologische gedrag van deze clusters. We baseren deze verkenning op een confrontatie van 
de ideeën over palatalisering en velarisering uit de dialectologische literatuur met inzichten 
uit de moderne segmentele fonologie, met name de zogenoemde kenmerkgeometrie, en 
feiten uit Nederlandse dialecten. Het is niet mogelijk om alle problemen op te lossen, maar 
op zijn minst willen we aantonen dat de problemen die opduiken interessant genoeg zijn om 
nader onderzoek de moeite waard te maken.

De structuur van dit artikel is als volgt. Allereerst presenteren we twee mogelijke 
hypotheses over het verband tussen velarisering en palatalisering, die we ontlenen aan de 
oudere dialectologische literatuur (§ 2). Vervolgens laten we zien hoe deze hypotheses ge-
preciseerd kunnen worden als we gebruik maken van formalismes die ontleend zijn aan de 
hedendaagse generatieve fonologie, in het bijzonder de kenmerkgeometrie (§ 3). In §§ 4 en 



520

CORONALE NASAAL-PLOSIEF CLUSTERS IN DE NEDERLANDSE DIALECTEN

5 schetsen we het beeld over de dialectgeografi sche distributie van deze verschijnselen, voor 
zover we dat kunnen zien opdoemen in de Goeman-Taeldeman-database. In §§ 6 en 7 con-
fronteren we de twee door ons besproken en geformaliseerde opvattingen voornamelijk met 
feiten uit twee Limburgse dialecten die representatief mogen heten voor dialecten waar-
in coronale nasaal-plosief clusters gepalataliseerd resp. gevelariseerd zijn. In § 8 tenslotte, 
geven we een kort overzicht van onze huidige kennis, en plaatsen we deze vervolgens in een 
ruimer verband: we kondigen er een grootschaliger onderzoek in aan naar het opmerkelijke 
gedrag van coronale nasaal-plosief clusters in het Nederlandse taalgebied. 

2. Palatalisering en velarisering: twee hypotheses uit de oudere dialectologie 

Zowel velarisering als palatalisering hebben in de literatuur over de dialectologie van het 
Nederlands een prominente rol gespeeld, in sommige gevallen ook in onderlinge samenhang. 
Overzichten van de dialectologische literatuur worden gegeven in Weijnen (1966, 1991). 
Vanuit de theoretische fonologie hebben beide verschijnselen echter zeer weinig aandacht 
gekregen. Hierin is de laatste jaren enige verandering gekomen, al is er bij ons weten geen 
poging gedaan de verschijnselen met elkaar in verband te brengen. Een overzicht van de 
theorievorming op het gebied van de fonologie van nasale medeklinkers wordt gegeven in 
Booij (1995) en Van Oostendorp (2001). 

Naar onze indruk heeft de belangrijkste gedachtenvorming over beide verschijnselen 
zich voorgedaan in de jaren dertig en veertig van de twintigste eeuw, toen Van Ginneken en 
Kieft hun inzichten terzake presenteerden. Op deze twee analyses willen we hier wat nader 
ingaan.

Vanuit het hem kenmerkende olympische perspectief  bestrijkt Van Ginneken (1935) 
vrijwel de gehele geattesteerde geschiedenis van het Nederlands en tevens alle hoeken en 
gaten in het dialectlandschap. Allereerst (p. 306) poneert hij, in verband met postvocalische 
/l/ plus coronale plosief, zijn historische ‘mouilleerings-correlatie’:

(2) Mouillering is palatalisatie en ontronding, niet-mouillering is velarisering en 
ronding

Vervolgens stelt Van Ginneken, dat “de streek van Eupen, Heerlen en Maastricht tot in de 
buurt van Beek en Tongeren, sinds de 15de of 16de eeuw de mouileerings-correlatie heeft 
laten vervallen” (309). Daarna concentreert hij zich op postvocalische /�/ plus coronale plosief. 
Hij stelt vast dat mouillering resp. velarisering, die volgens hem allereerst plaats had in de 
nasaal,(1)  in deze context in oorsprong assimilatie aan de voorafgaande vocaal waren (311). 
Het onderzoek wordt echter bemoeilijkt doordat sommige woorden die heden ten dage een 
achtervocaal hebben vroeger een voorvocaal hadden, zoals bijv. ‘maand’ (312).
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In Limburg werd de gerekte â “tot haar palatalen pendant”. Daaruit resulteerde 
vervolgens “een algemene onzekerheid betreffende de palatale of velaire natuur der verschil-
lende klinkers”. Daardoor kon hond veranderen in honjdj, mond in monjdj enz. In Noord- 
en Zuid-Limburg is “de mouileerings-correlatie als systeem ten onder gegaan”. Daar 
veranderen “alle oude nd’s en nt’s [...] zonder onderscheid tot zwaar gevelariseerde groepen” 
(313). In Van Ginnekens scenario vertegenwoordigt het centrale oost-Limburgse palata-
liseringsgebied dus een oudere toestand dan de beide perifere gebieden met velarisering. 
Palatalisering en velarisering zijn tegengestelde en, in oorsprong, allofonische processen. De 
belangrijkste hypothese is (2), namelijk dat er historisch sprake is van assimilatie aan een 
voorafgaande vocaal. 

Kieft (1945) presenteert een wezenlijk andere opvatting van de onderhavige ver-
schijnselen. Volgens Kieft kan mouillering ertoe leiden dat /t/ via /tj/ verandert in /k/ (‘gut-
turalisering’), terwijl /k/ via /tj/ verandert in /t/ (‘dentalisering’):(2)  

(3) /t/ > /tj/ > /k/
 /k/ > /tj/ > /t/

Door mouillering kunnen /t/ en /k/ dus samenvallen in /tj/ (blz. 111). In Kieft’s visie geldt 
één en ander “theoretisch ook voor d en g” (112). Hij bespreekt dialectvarianten waarin “de 
gemouilleerde d gegutturaliseerd (d > dj > g)” werd, om vast te stellen: “Het zijn uitsluitend 
nd-verbindingen” (112). Naast mouillering als gevolg van de voorafgaande klinker zijn er 
“echter ook gevallen waarbij het blijkbaar de medeklinkercombinatie is, die dezelfde uit-
werking heeft. Het zijn de verbindingen met l, n en r.” (113). Vervolgens stelt hij: “indien 
de mouillering afhankelijk is van de medeklinkercombinatie leidt deze uitsluitend tot gut-
turalisering”. Gezien “de herkomst van het materiaal”, besluit hij met de vaststelling dat mouillering
als gevolg van de medeklinkercombinatie “meer landinwaarts [...] met name in Zuid-
Limburg” geconcentreerd is, terwijl mouillering als gevolg van palatale klinkers (dus volgens 
Van Ginnekens mouilleringseffect) “een verschijnsel van de kustdialecten” is (113).

In Kiefts scenario vormen palatalisatie en verlarisering van /nd/ achtereenvolgende 
fasen van hetzelfde ééndimensionele proces van continue ontwikkeling. De verandering 
betreft dus in eerste instantie de plosief.(3) Bovendien, en dat is nog een verschil met de 
visie van Van Ginneken, ligt de conditionerende oorsprong van de ontwikkeling (“landin-
waarts”, met name in de Limburgse dialecten) in de voorafgaande /n/. Een overeenkomst 
met Van Ginneken’s opvatting is dat velarisering chronologisch volgt op palatalisering; 
anders dan in het geval van Van Ginneken wordt deze volgorde bij Kieft zelfs afgedwongen 
door de analyse. 

Zijn er uit de beide scenario’s toetsbare hypothesen af te leiden die het mogelijk 
maken op basis van de beschikbare data te beslissen welke opvatting waarschijnlijk 
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dichter bij de historische waarheid ligt? Dat lijkt tot op zekere hoogte inderdaad mogelijk door 
middel van deductie:

* Van Ginneken voorspelt een correlatie tussen de plaats van articulatie van de voor-
afgaande klinker en het al dan niet optreden van velarisering of palatalisering. Kieft 
voorspelt een dergelijke correlatie niet, in ieder geval niet voor het Limburgs, en 
hij voorspelt al helemaal geen verschil in conditionering tussen palatalisering en 
velarisering; in Kieft's opvatting zijn zij immers stadia in hetzelfde proces. 

* Volgens Van Ginneken (313) werden in Noord- en Zuid-Limburg na de ondergang 
van de 'mouilleerings-correlatie' "alle oude nd's en nt's, of ze vroeger gemouilleerd 
waren geweest of niet, zonder onderscheid tot zwaar gevelariseerde groepen". 

* Als Kiefts reconstructie juist is, moeten er Limburgse dialecten zijn die palatalise-
ring verruild hebben voor velarisering, maar geen dialecten die velarisering hebben 
verruild voor palatalisatie. Het palataliseringsgebied is historisch dus gekrompen, 
niet gegroeid. Hoewel Van Ginneken (overigens zonder argumentatie) stelt dat, na 
de veranderingen in het vocaalsysteem, de Limburgse palatalisering ouder is dan 
velarisering, sluit zijn visie in beginsel niet uit dat er dialecten zijn die velarisering 
verruild hebben voor palatalisatie.(4)

* In beide scenario’s volgt velarisering chronologisch op palatalisering. Dit brengt (ge-
zien het vorige punt in elk geval voor Kieft) met zich mee dat velariserende dialecten 
relicten uit de palataliseringsfase kunnen hebben, maar omgekeerd zouden er geen 
palataliserende dialecten met relicten van velarisering moeten zijn.

3. Palatalisering en velarisering in een kenmerkgeometrisch model

De studie van fonologische segmentstructuur heeft een ware bloeitijd gekend in de jaren 
negentig van de twintigste eeuw. Verschillende modellen hebben in deze periode een grote 
ontwikkeling doorgemaakt. Een van die theorieën is de zogenoemde kenmerkgeometrie 
(McCarthy 1988, Clements en Hume 1995, zie voor recente ontwikkelingen Halle, Vaux en 
Wolfe 2000, Padgett 2002). In deze theorie zijn de kenmerken die klinker of een medeklinker 
(een foneem of een allofoon, in het generatieve jargon: een segment) constitueren georga-
niseerd in een boomstructuur: kenmerken die eenzelfde fonologische functie vervullen en 
die distributioneel één groep vormen, zijn gegroepeerd onder een knoop. Een voorbeeld is 
dat de kenmerken [coronaal], [labiaal] en [velair] gegroepeerd zijn onder een zogenoemde 
plaatsknoop:
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(4)    x

  Plaats    [+F]

 [coronaal] [labiaal] [velair]

In deze fi guur staat ‘x’ voor de zogenoemde wortelknoop, waaraan alle bij het segment 
betrokken kenmerken direct of indirect verbonden zijn; als we wat specifi eker willen zijn, 
vervangen we deze x door een ‘c’ (voor een consonant) of een ‘v’ (voor een vocaal). +F staat 
voor een willekeurig aan dit segment verbonden kenmerk (bijvoorbeeld [continuant] of [na-
saal]). Dat we de kenmerken [coronaal], [labiaal] en [velair] onder een organiserende knoop 
hangen, maakt bijvoorbeeld een inzichtelijke beschrijving van plaatsassimilatie mogelijk: 
deze kan worden weergegeven als spreiding van de Plaatsknoop, inclusief alle onder deze 
knoop hangende kenmerken, van het ene segment naar het andere. Zonder een dergelijke 
organiserende knoop zouden we aparte spreidingsregels moeten postuleren voor [coronaal], 
[labiaal] en [velair], zonder dat we inzichtelijk zouden kunnen maken waarom uitgerekend 
deze drie zo vaak samen spreiden, met uitsluiting van [+F].

Nu is er binnen het kenmerkgeometrische model een redelijke mate van consensus 
ontstaan over allerlei aspecten van de theorie, maar over de juiste representatie van secun-
daire articulatie (zoals bijvoorbeeld palatalisering en velarisering) op medeklinkers is dit nog 
niet het geval. Er bestaan binnen dit model minstens twee opvattingen over deze kwestie, 
die ieder voor zich een interessant licht werpen op de zaak. In het eerste  model (bijvoor-
beeld Clements 1988) bestaat secundaire articulatie uit een verzameling extra kenmerken, 
die anders zijn dan de primaire kenmerken [coronaal] enz., maar wel onder dezelfde Plaats-
knoop worden aangehecht. In het tweede model (bijvoorbeeld Clements 1991, Clements en 
Hume 1995) wordt secundaire articulatie gevormd door dezelfde kenmerken die ook verant-
woordelijk zijn voor primaire articulatie ([coronaal], enz.), maar dan aangehecht aan een 
andere organiserende knoop in de kenmerkhiërarchie. We zullen deze verschillen hieronder 
kort adstrueren.

Nasaal en plosief in /nd/ en /nt/ delen in allebei de versies van het kenmerkgeometri-
sche model, behalve in ieder geval het hier niet weergegeven wijzekenmerk [-continuant],(5) 

ook de plaatsspecifi catie [coronaal]:

(5)  c     c

  Plaats
  
             coronaal
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In het eerste model worden de palatale /��/ en /�	 
/,(6) net als voorvocalen, gerepresenteerd met 
een kenmerk [-achter]. Dit kenmerk is op zijn beurt afhankelijk van de knoop [dorsaal]:

(6)     c     c
   
  Plaats
 
      cor     dorsaal
         
       [-achter]
   

De velaire /��/ resp. /��/ hebben in het geheel geen coronale plaatsspecifi catie meer; boven-
dien is de kenmerkwaarde voor [+achter] veranderd:

(7)    c     c
 
  Plaats
  
           dorsaal
  
           [+achter]

Het aardige aan deze representatiewijze is dat ze dicht aanligt tegen de mouilleringshiërarchie 
van Kieft: de 'palatale' vorm in (6) is duidelijk intermediair tussen de 'puur' coronale in (5) en 
de 'puur' velaire in (7). Tegelijkertijd is deze representatie in staat een aangepaste vorm van 
Van Ginnekens 'mouilleringshiërarchie' op een interessante manier te beschrijven. De aanpas-
sing zou erin moeten bestaan dat de correlatie er niet een is tussen velarisering/palatalisering 
en de ronding (of het gebrek daaraan) van klinkers, maar tussen de medeklinkerkwaliteit en 
de plaats voor of achter in de mond:

(8) Mouilleringscorrelatie (aangepaste versie):
Palatalisatie correspondeert met voorklinkers
Velarisering correspondeert met achterklinkers.

Omdat voorklinkers een kenmerk [-achter] hebben, en achterklinkers een kenmerk [+achter] 
kan deze mouilleringscorrelatie worden gerepresenteerd als het delen van een kenmerk, als 
in (9a) resp. (9b):
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(9)a. Voorklinker met palatale medeklinkers b. Achterklinker met velaire medeklinkers
   v  c      c     v c c

 Plaats Plaats      Plaats

 dorsaal    coronaal     dorsaal 

 [-achter]      [+achter]

De stippellijnen in deze fi guren geven ‘spreiding’ weer; als we de stippellijnen wegdenken, 
hebben we de representaties zoals ze er vóór de in (8) bescheven assimilatie uitzien; als we 
de stippellijnen invullen, hebben we de uiteindelijke representaties.

Er zijn een paar onbevredigende aspecten aan deze representatie. Zo is het opval-
lend dat de klinker en de medeklinker in (9a) niet de Plaatsknoop delen, maar het kenmerk 
[dorsaal]. De reden hiervoor is dat de medeklinker een plaatskenmerk [coronaal] heeft, dat 
ontbreekt op de klinker. Dit is theoretisch onaantrekkelijk omdat in (9b) de plaatsknoop 
wel gedeeld wordt, evenals in de relevante consonantclusters, zoals we gezien hebben in (6) 
en (7). 

Dit alles betekent dat palatalisering in twee stappen beschreven moet worden: eerst 
vindt er spreiding plaats van het kenmerk [dorsaal] van de plaatsknoop van de klinker naar 
de plaatsknoop van de (eerste) medeklinker; vervolgens spreidt de plaatsknoop van de laat-
ste in zijn geheel naar de volgende klinker. Wij achten dit onbevredigend omdat het hele 
proces conceptueel een eenheid lijkt te zijn: klinker en medeklinkers delen hetzelfde. Bo-
vendien is op de in (9) weergegeven manier de gelijkenis tussen velarisering en palatalisering 
minder duidelijk.

Om dit probleem op te lossen, wenden we onze aandacht naar de tweede visie op 
secundaire articulatie binnen de kenmerkgeometrie. In deze visie hebben klinkers dezelfde 
plaatskenmerken als medeklinkers: men spreekt daarom van een ‘ge-unifi ceerde benadering 
van plaatskenmerken’. Dat wil zeggen dat er geen aparte kenmerken [+achter], [-achter] 
en [(+)rond] bestaan. In plaats hiervan werkt men uitsluitend met de kenmerken [velair], 
[coronaal] respectievelijk [labiaal]. Bovendien wordt er hierarchisch onderscheiden tussen 
C- en V-Plaatsknopen. Bij klinkers zijn de kenmerken niet aangehecht aan de C-Plaats-
knoop, maar in plaats daarvan aan de V-plaatsknoop. Medeklinkers met een secundaire 
articulatie, zoals geronde (dat wil zeggen: gelabialiseerde) medeklinkers, hebben zowel een 
gevulde C-Plaats als een gevulde V-plaatsknoop:
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(10)  /k/  /t/      /u/          /kw/
      c  c      v            c

    C-Plaats      C-Plaats      C-Plaats    C-Plaats

                    V-Plaats  V-Plaats

    [velair]      [coronaal]   [labiaal]   [labiaal]   [velair]

Structuren zoals deze hebben enkele voordelen. Zo kunnen ze verklaren waarom we wel 
verschijnselen vinden zoals umlaut en klinkerharmonie (het eerste vinden we bijvoorbeeld 
in het Duits en in een groot aantal Nederlandse dialecten, het tweede in talen als het Turks 
en het Hongaars), waarbij klinkerkenmerken ‘door medeklinkers’ heen spreiden, maar geen 
serieuze vormen van medeklinkerharmonie, waarbij medeklinkers kenmerken delen met 
overslaan van de klinkers. In deze structuur kunnen de dieper liggende V-Plaats knopen 
elkaar namelijk ‘zien’ zonder gehinderd te worden door interveniërende medeklinkers, terwijl 
medeklinkers elkaar niet op die manier kunnen zien, omdat klinkers zelf ook een C-Plaats-
knoop hebben (en we uitgaan van de veronderstelling dat er bij spreiding geen tussenliggende 
knopen van dezelfde soort mogen worden overgeslagen). Dit model voorspelt overigens dat 
medeklinkers met een secundaire plaats van articulatie wel kunnen interveniëren in umlaut 
en klinkerharmonie; volgens de aanhangers van dit model (dat we verder V-Plaats noemen) 
komt deze voorspelling uit.

In de literatuur is een V-Plaatsanalyse te vinden van (Midden-Limburgse) palata-
lisatie, namelijk Hermans (1994). De details van Hermans’ analyse zijn enigszins ingewik-
keld; omdat ze niet cruciaal zijn voor ons voorstel en wegens ruimtegebrek laten we ze hier 
achterwege. De hoofdlijnen zijn als volgt: palatalisatie komt voort uit het cluster zelf, dat 
wil zeggen: de kwaliteit van de voorafgaande klinker is irrelevant. De reden dat een /nt/ of 
/nd/ cluster palataliseert, is dat de coronale nasaal en de coronale plosief in teveel dimensies 
op elkaar lijken (ze zijn allebei [-continuant] en [coronaal]). Secundaire articulatie lost dit 
probleem in eerste instantie op; de C-plaatsknopen zijn verschillend omdat een van de twee 
segmenten nu ook een V-plaatsknoop heeft. In tweede instantie spreidt echter de C-knoop, 
inclusief de daaraan verbonden V-knoop, van de ene medeklinker naar de andere, zodat 
beide medeklinkers toch weer volledig identiek zijn: 
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(11)   c c

       C-plaats
  
        V-plaats

           [coronaal]  [coronaal]
  
Hoewel Hermans eventuele invloed van voorklinkers op deze clusters niet bespreekt (waar-
schijnlijk omdat die invloed in het dialect dat hij bespreekt, het Maasbrachts, niet of niet 
meer kan worden waargenomen), lijkt het duidelijk dat hij wel voorspelt dat een dergelijke 
invloed zou kunnen optreden, omdat voorklinkers immers ook een V-plaatsknoop hebben 
met een kenmerk [coronaal]. Op onafhankelijke (puur theoretische) gronden komt Hermans 
dus tot een systeem dat de helft van Van Ginnekens mouilleringsrelatie kan afl eiden. Indien 
Van Ginneken gelijk heeft, is dat een zeer interessant resultaat.

Moeilijker ligt dit alles echter met de schaal van Kieft. Er is geen voor de hand lig-
gende manier waarop we kunnen zeggen dat de representatie in (11) ‘ligt tussen’ die van 
een /k/ en die van een /t/ (gegeven in (10)). Het is binnen Hermans’ systeem dan ook niet 
waarschijnlijk dat een verandering van /t/ naar /k/ of omgekeerd, zou verlopen via een pala-
taal. Als Kieft gelijk heeft, is er dus een probleem met Hermans’ analyse.

De cruciale aanname in Hermans’ voorstel is, op dit punt, dat palatalisatie van een 
coronale medeklinker moet worden weergegeven met een secundair plaatskenmerk [coro-
naal]. Hermans (1994) geeft hier enkele interntheoretische argumenten voor, maar men zou 
ertegenin kunnen brengen dat deze voorstelling van zaken fonetisch  enigszins implausibel 
is: een palatale medeklinker is op geen enkele manier ‘meer coronaal’ dan een coronale 
medeklinker. Een palatale medeklinkier wordt juist meer naar achter, en dus meer velair, 
gearticuleerd. Een alternatief voor Hermans’ representatie in (11) zou daarom de volgende 
kunnen zijn:

(12)   c c

        C-plaats
  
     V-plaats

     [velair]    [coronaal]
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Dit model doet precies de omgekeerde voorspellingen van dat van Hermans (1994). Aan de 
ene kant kan de helft van Van Ginnekens mouilleringscorrelatie niet worden afgeleid (er is 
geen verband tussen voorklinkers en het soort structuren in (12)), hoewel de relatie tussen 
velarisering en achterklinkers wel blijft bestaan. Aan de andere kant kunnen we (12) wel 
degelijk zien als een representatie ‘halverwege’ /t/ en /k/. In dit opzicht lijkt deze representatie 
dus sterk op die in (9).

Deze formalisering in kenmerkgeometrie is naar onze overtuiging méér dan een 
oefening in het tekenen van boomstructuurtjes. Ze maakt zichtbaar dat de opvattingen 
van Kieft en die van Van Ginneken in bepaalde opzichten onverzoenbaar zijn: ze kunnen 
niet allebei gelijk hebben. Bovendien maakt deze formalisering duidelijk dat het gedrag van 
/nd/- en /nt/-clusters in het Nederlands ons inzicht kan geven in de interne structuur van 
palatale medeklinkers: als blijkt dat Van Ginneken gelijk heeft, moeten we aannemen dat 
palatalisatie inderdaad werkt zoals Hermans (1994) heeft voorgesteld. Blijkt echter dat Kieft 
gelijk heeft, dan zouden we eerder moeten kiezen voor een representatie als in (12). Dit alles 
natuurlijk onder de aanname dat het V-Plaatsmodel de juiste representatie is voor klinkers 
en medeklinkers in natuurlijke taal.

4. Dialectgeografi e: feiten

Eén van de vele taalkundige verdiensten van Johan Taeldeman is het feit dat hij met Ton 
Goeman in de tachtiger jaren het project ‘Fonologie en morfologie van de Nederlandse dia-
lecten’ heeft opgezet. Dit project, gewoonlijk aangeduid als het Goeman-Taeldeman-Project 
(GTP (7)), heeft inmiddels al geresulteerd in een tweetal banden van de Fonologische Atlas van 
de Nederlandse Dialecten en zal binnen afzienbare tijd resulteren in de publicatie van de eerste 
delen van de Morfologische Atlas van de Nederlandse Dialecten. Minstens zo belangrijk voor toe-
komstig onderzoek is de database met alle onderzoeksgegevens, die sinds kort ook op cd-rom 
beschikbaar is (http://www.meertens.knaw.nl/projecten/mand/). De cd-romversie van deze 
database vormt de basis van onderstaand bescheiden overzicht van de dialect-geografi sche 
distributie van palatalisering resp. velarisering in coronale nasaal-plosief clusters.(8)
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Kaart 1. Palatalisering en velarisering in coronale nasaal-plosief clusters: hand

In een woord als hand worden gepalataliseerde en gevelariseerde clusters blijkbaar uitsluitend 
in Nederlands Limburg aangetroffen; het verschil tussen Midden-Limburg (palatalisering) 
aan de ene kant en Noord- en Zuid-Limburg (velarisering) aan de andere is duidelijk te zien. 
In Hollandse (waaronder het Wierings), Utrechtse (IJsselmeerrand), Zeeuwse, Oostvlaamse 
en een enkel Brabants dialect vinden we alleen velarisatie van de /n/. 
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Kaart 2. Palatalisering en velarisering in coronale nasaal-plosief clusters: kind

Voor de vorm kind vinden we in het Goeman-Taeldeman materiaal voor Nederlands Limburg 
globaal dezelfde distributie van palatalisering en velarisering van het cluster als in hand; in 
kind vinden we echter ook gepalataliseerde clusters in Belgisch Limburg, evenals rond de 
grens tussen het Brabants en het Oostvlaams  en in het westen van dialectologisch Oost-
vlaanderen. Tenslotte vinden we in het Twents-Graafschaps een geïsoleerd dialect waarin 
het cluster gepalataliseerd wordt. In het uiterste zuiden van Westbrabant vinden we een ge-
isoleerd dialect waarin het cluster gevelariseerd wordt. Van de niet meer dan drie verspreide 
dialecten waarin alleen de /n/ gevelariseerd wordt is er één (namelijk aan de IJsselmeerrand) 
waarin dit ook na de achtervocaal /�/ gebeurt.
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Kaart 3. Palatalisering en velarisering in coronale nasaal-plosief clusters: mond

Het kaartbeeld voor mond verschilt voor het gehele taalgebied nauwelijks van dat voor hand. 
Alleen de verbreiding van de velarisering van de nasaal wijkt enigszins af; het opvallendste 
verschil is hierbij dat ze voorkomt in een geïsoleerd dialect in het uiterste zuiden van Neder-
lands Limburg. 

Vergelijking met het kaartbeeld voor hand lijkt erop te wijzen dat het aan- of afwezig 
zijn van ronding nergens relevant is. Anders dan in Limburg, waar telkens het gehele cluster 
veranderd is, is in de dialecten waarin alleen de nasaal velarisering vertoont de vraag of er 
een voor- of achterklinker voorafgaat wel degelijk van belang.
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Kaart 4. Palatalisering en velarisering in coronale nasaal-plosief clusters: lint

Het kaartbeeld voor lint voor Limburg lijkt op dat voor kind, met dien verstande dat in lint 
de palatalisering in het westen minder sterk vertegenwoordigd is, terwijl velarisering van het 
cluster in het zuidoosten geheel ontbreekt. Palatalisering van het cluster en velarisering van 
de nasaal in lint vertonen in Belgie globaal dezelfde geografi sche patronen als in kind; de 
opvallendste uitzondering wordt gevormd door een geïsoleerd Westvlaams dialect met een 
gepalataliseerd cluster. Ook voor lint vinden we in het Twents-Graafschapse een geïsoleerd 
dialect waarin het cluster gepalataliseerd wordt - en bovendien in het Gronings.
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Kaart 5. Palatalisering en velarisering in coronale nasaal-plosief clusters: kant

De verspreiding van de drie varianten in kant lijkt sterk op die in hand. Ook in dit item 
komen gepalataliseerde en gevelariseerde clusters uitsluitend in Nederlands Limburg voor, 
al ontbreekt het gevelariseerde cluster blijkbaar in het zuidoosten (hoewel het in de in de 
GTP data niet vertegenwoordigde Ubach over Wormse varieteiten evenals in de Ripuarische 
dialecten wel degelijk voorkomt). De geografi sche verbreiding van varianten waarin alleen 
de /n/ gevelariseerd is is vrijwel identiek aan die van hand. 
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Kaart 6. Palatalisering en velarisering in coronale nasaal-plosief clusters: munt

Woorden op -ont hebben we in de database niet kunnen vinden, wel munt. Hier vertoont de 
variatie tendentieel hetzelfde patroon als lint en kant, al is er slechts één (Noordlimburgs) 
dialect met velarisering van het cluster; maar de in de GTP niet vertegenwoordigde Ubach 
over Wormse varieteiten hebben evenals de Ripuarische dialecten wel degelijk velarisering in 
een item als bont. Velarisering van de nasaal vinden we in munt uitsluitend in een Belgisch-
Limburgs en in enkele Brabantse dialecten. Opmerkelijk genoeg hebben enkele van deze 
varianten blijkens de transcriptie een gepalataliseerde /t/. Deze specifi eke varianten zouden 
dus, à la Kieft, een overgang palatalisering > velarisering kunnen vormen, hoewel ook het 
helaas geen nadere aanwijzingen. 
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5. Dialectgeografi e: duiding

Globaal kan gesteld worden dat de palatalisering of velarisering in de Limburgse dialecten 
het gehele cluster betreft en synchronisch ongevoelig blijkt voor de vraag of de voorafgaande 
vocaal palataal of velair is - al lijkt in het zuidoosten na voorvocalen (i.c. /�/) voor /t/ niet 
gevelariseerd te zijn. 

De vraag of de voorafgaande vocaal palataal of velair is speelt wel een rol in veel 
van de dialecten (op een enkele uitzondering na allemaal niet-Limburgse dialecten) waarin 
uitsluitend de nasaal veranderd is. Daar vindt men alleen na achtervocalen velarisering van 
/n/ voor /d/ of /t/. In een andere groep dialecten vindt men alleen na voorvocalen (i.c. /�/) 
velarisering (dus geen palatalisering) van /n/ voor /d/ of /t/. Beide groepen dialecten overlap-
pen elkaar blijkens de GTP-data niet. 

Het al dan niet gerond zijn van de vocaal lijkt alleen in woorden op /nt/ een zekere 
rol te spelen en wel zodanig dat na een geronde vocaal over het gehele taalgebied minder 
verschuivingen optreden. 

De evidentie ten faveure van het fonologische aspect van Van Ginnekens opvatting 
is kortom schaars, vooral voor Limburg, en er pleit zelfs het een en ander tegen zijn aanna-
mes. Daarentegen is er geen evidentie tegen Kiefts voorstel.

De geografi sche klontering van palatalisering dan wel velarisering van clusters in 
Limburg resp. van nasaal in Limburg, Brabant, Vlaanderen en Zeeland lijkt te duiden op 
ontlening (vgl . Thomasson 2001). In hun baanbrekende studie van processen van taalver-
andering stelden Weinreich, Labov en Herzog (1968) voor, systematisch onderscheid te ma-
ken tussen het ontstaan (‘actuation’), de verbreiding (‘embedding’) door taalgemeenschap 
en taalsysteem en de waardering (‘evaluation’) ervan. De in deze paragraaf gepresenteerde 
dialect-geografi sche schets heeft ons een eerste beeld gegeven van de huidige aanwijzingen 
voor de verbreiding van drie van de veranderingen waaraan coronale nasaal-plosief clusters in 
de Nederlandse dialecten onderhevig (geweest) zijn. Een dieper inzicht in het ontstaan van 
deze veranderingen en, in die samenhang, hun verbreiding door de betreffende taalsystemen(9) 
noopt ons, het perspectief te vernauwen. Voor Limburg zullen we voorzichtig trachten, ons 
een eerste beeld te vormen van welk “zeitliches Nacheinander” ten grondslag ligt aan dit 
“geographische Nebeneinander.” 

6. De Limburgse dialecten van Ubach over Worms en Maasbracht: feiten

De deels diametraal tegengestelde opvattingen van Van Ginneken en Kieft laten zich tot 
op wat grotere hoogte onderzoeken aan de Limburgse dialecten van Ubach over Worms 
(in het zuidoosten van Nederlands Limburg) en Maasbracht (aan de westoever van de 
Maas in het midden van Nederlands Limburg). Terwijl de Ubach over Wormse varieteiten 
de Ripuarische dialecten (Rimburg) resp. de dialecten in de overgangszone Ripuarisch-
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Oostlimburgs vertegenwoordigen (Groenstraat, Waubach), is het Maasbrachts een repre-
sentant van de Oostlimburgse groep. Waar de Ubach over Wormse variëteiten unaniem 
velarisering ondergingen, vertoont het Maasbrachts palatalisering. 

In ons onderzoek van de relevante feiten zullen wij de blik nog verder vernauwen 
door ons te beperken tot ongelede woorden. 

In de dialectvarieteiten van Ubach over Worms vinden we velarisatie van 
nd 

* na hoge (kind), midden (hond) en lage klinkers (hand) 
* na ongeronde (blind, rund - de dialectvariant waarvan /�/ heeft), geronde voorklinkers 

(vriend - de dialectvariant waarvan // heeft) en na ongeronde (land) en geronde (rond) 
achterklinkers 

* na korte klinkers (alle voorbeelden tot nog toe); na lange klinkers komt fi naal /nd/ 
etymologisch niet in ongelede woorden voor 

* aan woordeinde (alle voorbeelden tot nog toe), maar niet voor sjwa (*bende -dat wil 
zeggen niet in bende- zonde, linde; de dialectvarianten van beide laatste woorden heb-
ben velarisatie, maar geen plosief en geen sjwa) en soms voor sjwa plus liquida (ander, 
*wonder, *zwendel) 

nt 
* niet na hoge (*lint, *prent - de dialectvariant waarvan /�/ heeft), soms na midden (kont, 

*tent) en soms na lage klinkers (kant, *tante - de dialectvariant waarvan overigens geen 
sjwa heeft) 

* niet na ongeronde (*plint), niet na geronde voorklinkers (*munt), soms na ongeronde (zie 
hierboven) en soms na geronde (bont, kont, *lont, *stond (N) ‘uur’) achterklinkers 

* soms na korte klinkers (alle voorbeelden tot nog toe); na lange klinkers komt fi naal 
/nt/ etymologisch niet in ongelede woorden voor 

* soms aan woordeinde (alle voorbeelden tot nog toe) maar niet voor sjwa (*lente).  Soms 
voor sjwa plus liquida (winter, mantel), hoewel daar uitsluitend de /n/ velariseert; de 
/t/ blijft coronaal(10); mogelijk zijn dit gevallen van de (in onderzoeksvraag vi. in § 7 
te noemen) velarisatie van /n/ en dus niet van het cluster.

In de dialectvarieteiten van Ubach over Worms is /nd/ in het algemeen gevelariseerd, zij het 
niet systematisch voor sjwa (al dan niet gevolgd door een liquida). Na lange vocalen komen 
fi naal /nd/ en /nt/ niet in ongelede woorden voor; daar kunnen we velarisering of palatali-
sering dus niet onderzoeken. Het cluster /nt/ is zelden gevelariseerd (contra Van Ginneken) 
en met enige systematiek alleen na achtervocalen; dit laatste gegeven spreekt natuurlijk niet 
voor Kiefts opvatting. 

Hoewel misschien niet alle onderzochte items tot de oude strata behoren,(11) kan 
Van Ginneken‘s stelling dat ”alle oude nd’s en nt’s [...] zonder onderscheid” (1935, 313) ge-
velariseerd zijn zeker niet beaamd worden. De dialectvarianten van ‘maan’ en ‘maand’ zijn 
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homofoon en luiden /m�nt/, zonder velarisatie. Dit kan teruggaan op het feit dat er in oudere 
taalfasen een vocaal stond tussen nasaal en plosief; vgl. middelnederlands manet, ‘maand’ en 
‘maan’ (Verdam 1932), middelhoogduits mānōt, ‘Monat’ en ‘Mond’ (Paul 1897). 

Het enige woord waarin palatalisatie van een coronaal nasaal plosief cluster vari-
abel aanwezig is kandel (dakgoot), dat in de Ubach over Wormse varieteiten de varianten 
ka[nd]el en ka[�j]el kent.(12) Dit feit is noch voor Kieft’s opvattingen noch voor het diachro-
nische aspect van Van Ginneken’s opvatting  problematisch. 

In het Maasbrachts treedt palatalisatie niet enkel op in clusters met /n/ maar ook in clusters 
met /l/; voorbeelden zijn geld, bult en veld. We beperken ons hier tot de clusters met een nasaal. 
We vinden dan palatalisatie(13) van: 
nd

* na hoge (kind), midden (hond) en lage klinkers (land)
*  na ongeronde (blind), geronde voorklinkers (rund, dat in het Maasbracht dezelfde 

vocaal heeft als in de standaardtaal), evenals na ongeronde (land) en geronde  (rond) 
achterklinkers 

* na korte klinkers (zoals in de hierboven genoemde voorbeelden); na lange klinkers is 
er geen etymologische /nd/ aangetroffen 

*  aan woordeinde (alle voorbeelden tot nog toe); palatalisatie vindt soms plaats voor 
een sjwa (hinder, *bende, *vlinder) 

nt 
* na hoge (lint), na lage (kant, plant) en soms na midden klinkers (kont,*vent) - na onge-

ronde (plint), geronde voorklinkers (punt) en na ongeronde (kant) en geronde (bont) 
achterklinkers 

* na korte klinkers (alle eerder genoemde voorbeelden); geen woorden aangetroffen 
met /nt/ na een lange klinker 

* aan woordeinde (alle voorbeelden tot nog toe); palatalisatie vindt soms plaats voor een 
sjwa (winter, *tante)

In het Maasbrachts is /nd/ in het algemeen gepalataliseerd, zij het niet systematisch voor sjwa 
(al dan niet gevolgd door een liquida). Na lange vocalen komt fi naal /nd/ niet in ongelede 
woorden voor; daar kunnen we palatalisering dus niet onderzoeken. Het cluster /nt/ is meestal 
gepalataliseerd, zij het niet altijd voor een woordinterne sjwa. 

In het Maasbrachts is het cluster in ander, onder en zonder gevelariseerd; er zijn geen 
varianten met palatale clusters. Dit is tegenevidentie tegen zowel Kieft’s opvatting als het 
diachronische aspect van Van Ginneken’s opvatting. In hoeverre de velarisering samen-
hangt met het feit dat het in deze drie items gaat om functiewoorden waarin /nd/ volgt 
op een achtervocaal is ons niet duidelijk. Evenmin kunnen we nagaan of deze vormen 
misschien ontleend zijn aan velariserende dialecten; in dat geval zouden ze in wezen geen 
tegenevidentie vormen tegen beide opvattingen. 
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7. De Limburgse dialecten van Ubach over Worms en Maasbracht: duiding

We kunnen vaststellen dat het Maasbrachts en de Ubach over Wormse variëteiten niet we-
zenlijk verschillen in de items met etymologisch /nd/. Dat ligt anders bij /nt/; in tegenstelling 
tot de Ubach over Wormse varieteiten is /nt/ in het Maasbrachts veelal verschoven. Waar 
/nd/ en /nt/ woordintern door een volle vocaal gevolgd worden (als in bijv. bandiet, hanteer), 
treedt er overigens in geen van beide dialect een verandering op. 

De voorafgaande klinker lijkt in beide dialecten weinig invloed uit te oefenen op de 
velarisering / palatalisering van het cluster. Een systematische uitzondering wordt gevormd 
door de laagste ongeronde voorvocaal /�/ als in /�nd/, ‘eend’, bende, vent, cent, tent; noch in 
het Maasbrachts noch in de Ubach over Wormse varieteiten verandert het cluster in die 
omgeving. Dit geldt a fortiori voor /�/ in onbeklemtoonde positie, als in /�������/, 'ellende'. 
Ook na sjwa, in items als /du�����/, 'duizend', vertoont het cluster geen velarisatie (vgl. 
Jongeneel 1884: 12) of palatalisatie.  

De enige relevante conditie voor zowel het Maasbrachts als de Ubach over Wormse 
varieteiten is dat de nasaal en plosief tot hetzelfde woord moeten behoren. Er zijn overi-
gens nog verschillende complicerende factoren, die te maken hebben met de morfologische 
structuur, maar zoals gezegd beperken we ons in deze verkenning tot ongelede woorden. 

Wat tenslotte nog opvalt is het feit dat de beide clusters zich bij een volgende sjwa niet 
identiek gedragen; terwijl de /d/ in beide dialecten voor een volgende woordinterne vocaal 
verdwijnt 

(13)   hinder
  Maasbracht                hi[�j��� 
  Ubach over Worms          hi[�]�r

gebeurt dat niet met de /t/:

(14)    winter
  Maasbracht                ��[�t]��, 
  Ubach over Worms          ��[�t]�r(14)  

Het Maasbrachts en het Ubach over Worms zijn dus het best te begrijpen als twee manifesta-
ties van hetzelfde proces, behalve in de mate waarin items met /nt/ verschoven zijn (voor het 
Maasbrachts is er, anders dan in de Ubach over Wormse varieteiten, geen wezenlijk verschil 
tussen /nt/ en /nd/) en in de uitkomst van het proces (palatalisering versus velarisering). 

Het onderzoek van de data uit deze eerste inventarisatie resulteert in een zekere 
voorsprong voor Kieft; voor de opvatting van Van Ginneken vinden we in deze dialecten 
heel weinig evidentie — hoewel die er buiten Limburg misschien wel is. Deze voorzichtige 
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conclusie is een aanleiding om evenzo voorzichtig te stellen dat in het kader van het V-
Plaatsmodel palatale medeklinkers in de onderzochte varieteiten gerepresenteerd moeten 
worden als in (12) en niet als in (11). 

8. Perspectieven voor verder onderzoek  

Met clusters van nasaal en homorganische plosief is blijkbaar iets aan de hand.(15) In veel 
dialecten van het Fries wordt etymologisch /Vnt/ bijvoorbeeld gerealiseerd als [Vnt], terwijl 
/Vnd/ opduikt als �V ���], zoals bijvoorbeeld in (Frys)lân, win (wind), bine (‘binden’), hûn 
(‘hond’), ein (‘eind’; ‘eend’) e.d. (16) Dit verschijnsel herinnert aan het feit dat bijvoorbeeld 
Engels and en Duits und corresponderen met Nederlands en, en aan de substandaardvari-
ant vin voor ‘(ik) vind’ of ‘vind (jij)’.(17) Overigens kent het Engels (waar de stemhebbende 
plosief in items als comb in het algemeen niet wordt gerealiseerd) evenmin als het Nederlands 
of het Duits in ongelede woorden clusters van labiale of velaire nasaal en stemhebbende 
homorganische plosief.(18) Goossens (1974: 84) stelt vast dat, in de ontwikkelingen van het 
Middelnederlands naar het moderne Nederlands, in /nd/ anders  dan in /mb/ en /ng/, geen 
assimilatie plaats gevonden heeft en dat er, in tegendeel, door epenthese van /d/ na /n/ voor 
/�r/ nog items met /nd/ bijgekomen zijn, zoals donder, minder, hoender. 
Ondanks de grote hoeveelheid vakliteratuur en de unieke mogelijkheden die de uit het GTP 
resulterende database biedt (die in de hier gepresenteerde verkenning slechts zeer ten dele tot 
hun recht komen), zijn er aanvullende gegevens nodig voor een diepgaander studie van wat er 
precies aan de hand is in deze en andere gevallen. Het is ons een eer om in dit hulde-album 
voor Johan Taeldeman ons geesteskind te kunnen voorstellen en aan te kondigen dat wij voor-
nemens zijn die diepergaande studie uit te voeren. We willen daartoe data onderzoeken die 
met diverse instrumentaria verzameld zullen worden, allereerst de gegevens voor het gehele 
Nederlandse taalgebied die binnenkomen naar aanleiding van onze vraag in de vragenlijst die 
het Meertens Instituut in 2003 heeft doen uitgaan. De gegevens van deze vragenlijst zullen 
overigens slechts een eerste stap zijn in een veel uitgebreidere studie van coronale nasaal-
plosief-clusters waarin onder meer de volgende vragen aan de orde zullen komen:
 

i. waarom zijn deze clusters zo instabiel? waarom is etymologisch /nd/ en soms /nt/ in 
de betreffende contexten verschoven? 

ii. in welke dialecten vindt men [��] of [�] dan wel [�	] of [�]]voor etymologisch /nd/ 
of /nt/?

iii. zijn er mengdialecten 
 * met zowel [nt], [ntV] en [ndV] als [�k] en [�]?
 * met zowel [nt], [ntV] en [ndV] als [�	] of [�]? 
 * met zowel [�	] of [�] als [�k] en [�]?
 * met zowel [nt], [ntV] en [ndV] als [�k] en [�] als [�	] en [�]]?
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iv. is er in verband met de palatalisering en velarisering een verschil tussen etymologische 
/nd/ en /nt/? 

v. wat is, in de typische velariseringsdialecten, de distributie van [��] en [�]? wat is, in 
de typische palataliseringsdialecten, de distributie [�	] en [�]]?

vi. is er een samenhang met de velarisering van de fi nale /n/ die voornamelijk optreedt 
na hoge klinkers als in /pi�/ voor ‘pijn’?(19) 

vii. wat is het verband met de klinkerkwaliteit van de voorafgaande klinker (ronding, 
voor- of achtervocaal?) 

viii. wat is het verband met de lengte van de voorafgaande klinker? Het is bekend dat 
sommige dialecten eisen dat in geval van velarisering de voorafgaande klinker kort 
is of wordt (Taeldeman 1980, 2001) 

ix. is er een samenhang van [��] of [�] resp.[�	] of [�]] met tooncontour? 
x. zijn de processen nog productief in enige variëteit van het Nederlands? 
xi. zijn er dialecten bij waarin aan de oppervlakte [nt], [ntV] en [ndV] helemaal niet 

(meer) voorkomen, zodat aangenomen moet worden dat het gaat om uitzonderings-
loze, postlexicale regels òf dat alle relevante lexicale representaties geherstructureerd 
zijn? (Hinskens 1998) 

xii. -deels in samenhang met vraag x.- is er een wisselwerking met de morfologie (woord-
vorming, fl exie), zodat aangekomen moet worden dat het gaat om lexicale regels? 

xiii. maakt het uit, of nasaal en plosief gescheiden worden door een morfeemgrens? 
xiv. wat zijn de varianten van /nd/ en /nt/ in de dialecten in het aangrenzende Duitse 

taalgebied? 
xv. wat was de stand van zaken in oudere taalfasen - voor zover die zich aan de hand van 

oudere niet-literaire teksten laat reconstrueren? 
De vragen ii, iv, vii en viii zijn hiervoor aan de orde geweest. Hoeveel werk Johan Taeldeman 
ook in zijn arbeidzaam leven verzet heeft, er valt alleen al voor /nd/ en /nt/ nog meer dan 
genoeg te doen op het gebied van de fonologie van de Nederlandse dialecten.



FRANS HINSKENS & MARC VAN OOSTENDORP

541

Bibliografi e

BOOIJ, GEERT 
(1995), The phonology of Dutch. Oxford (Clarendon Press)

BREE, COR VAN 
(1997), Een oud onderwerp opnieuw bekeken: het Ingweoons. Leiden, Vakgroep Nederlands.

CLEMENTS, G.NICK 
1988. Towards a substantive theory of feature specifi cation. In J. Blevins en J. Carter (eds.) Pro-

ceedings of NELS 18, Amherst: GLSA, 79-83.

CLEMENTS, G. NICK 
(1991). Place of articulation in consonants and vowels: a unifi ed theory. Working Papers of the 

Cornell Phonetics Laboratory 5. Ithaca: Cornell University. 77-123.

CLEMENTS, G.NICK EN ELIZABETH HUME 
(1995), The internal organization of speech sounds, in: J. Goldsmith (ed),  The handbook of pho-

nological theory. Cambridge MA etc. (Blackwell), 245-306.

DAAN, JO 
(1950), Wieringer land en leven in de taal. Proefschrift, Universiteit van Amsterdam.

DAAN, JO

(1997). Stads- en buitenlui. Typering door velarisering. In: A. van Santen en M. van der Wal 
(red.) Taal in tijd en ruimte. Voor Cor van Bree bij zijn afscheid als hoogleraar Historische Taal-
kunde en Taalvariatie aan de Vakgroep Nederlands van de Rijksuniversiteit Leiden. Leiden: SNL, 
183-191.

FAND = JAN GOOSSENS, JOHAN TAELDEMAN, GEERT VERLEYEN, FONOLOGISCHE ATLAS VAN DE 
NEDERLANDSE DIALECTEN 

Deel I (1998), Deel II, De Westgermaanse korte vocalen in open lettergreep, en III De Westger-
maanse lange vocalen en diftongen (2000). Gent (Koninklijke Academie voor Nederlandse 
Taal- en Letterkunde) 

GINNEKEN, JACQUES VAN 
(1935), De correlatie van harde en weeke medeklinkers in het Oud- en Middelnederlandsch. 

Onze Taaltuin, 3, 10, 302-317 

GOEMAN, TON EN JOHAN TAELDEMAN 
(1996), Fonologie en morfologie van de Nederlandse dialecten. Een nieuwe materiaalverzameling 

en twee nieuwe atlasprojecten. Taal en Tongval 48 (1996), 38-59.

GOOSSENS, JAN 
(1974), Historische Phonologie des Niederländischen. Tübingen (Niemeyer)

HALLE, MORRIS, BERT VAUX, AND ANDREW WOLFE.
(2000). On feature spreading and the representation of place of articulation. Linguistic inquiry 

31.3. 387-444.



542

CORONALE NASAAL-PLOSIEF CLUSTERS IN DE NEDERLANDSE DIALECTEN

HERMANS, BEN 
(1994),  Palatalisatie in een Limburgs dialect: dissimilatie als gevolg van OCP. In: G. Booij & J. van 

Marle (eds), Dialectfonologie. Amsterdam (Cahiers van het P.J. Meertens-Instituut), 60-82.

HINSKENS, FRANS

(1992), Dialect levelling in Limburg. Structural and sociolinguistic aspects. Diss. KU Nijmegen. Een 
bewerkte en verkorte versie is in 1996 verschenen bij Niemeyer, Tübingen

HINSKENS, FRANS 
(1998), Variation studies in dialectology and three types of sound change, in: U. Ammon (Hsg.) 

Linguistics of variation (=Sociolinguistica 12), 155-193.

JONGENEEL, JACOB 
(1884), Een Zuid-Limburgs taaleigen; proeve van vormenleer en woordenboek van de dorpsspraak van 

Heerle, met taal- en geschiedkundige inleiding en bijlagen. Heerlen (K. Weyerhorst).

KEYMEULEN, LUT 
(1983), ‘Konditionering en implikaties van de mouillering in het Hofstaads’, Taal en Tongval 35: 

199-216.

KIEFT, ANTONIJ P. 
(1945), Gutturalisering en dentalisering in het Nederlands. Nieuwe taalgids 38, 111-113.

MCCARTHY, JOHN J. 
(1988), Feature geometry and dependency: A review. Phonetica 43. 84-108.

MÜNCH, FERDINAND 
(1904), Grammatik der ripuarisch-fränkischen Mundart. Wiesbaden (Sändig). Foto-mechanische. 

herdruk, Bonn 1970 (Bouvier)

OOSTENDORP, MARC VAN 
(1999), Syllabic sonorants in clay Frisian and Padgett’s generalisation. Philologia Frisica 1999, 

225-240.

OOSTENDORP, MARC VAN 
(2000), Wieringer nasaalvelarisering. Taal en tongval 52, 1, 163-188

OOSTENDORP, MARC VAN 
(2001), Nasal Consonants in Varieties of Dutch and Some Related Systems. 

Neerlandistiek.nl 01.08

PADGETT, JAYE,
(1994), Stricture and Nasal Place Assimilation. Natural Language and Linguistic Theory 12:3:

465-514.

PADGETT, JAYE, 
(2002), Feature Classes in Phonology. Language 78.2, 81-110

PAUL, HERMANN 
(1897), Deutsches Wörterbuch. Bedeutingsgeschichte und Aufbau unseres Wortschatzes. Tübingen 

(Niemeyer), 10e druk 2002



FRANS HINSKENS & MARC VAN OOSTENDORP

543

RYS, KATHY 
(2003), Secundaire verwerving van fonologische elementen van een dialect, Taal en tongval 55, 

1, 68-108

SCHÖNFELD, MORITZ & ALPHONS VAN LOEY 
(1970), Schönfeld’s historische grammatica van het Nederlands; klankleer, vormleer, woordvorming. 

Zutphen (Thieme), 8e druk

TAELDEMAN, JOHAN 
(1980), Infl ectional Aspects of Adjectives in the Dialects of Dutch-Speaking Belgium. In: Wim 

Zonneveld, Frans van Coetsem, Orrin W. Robinson (eds), Studies in Dutch Phonology. The 
Hague: M. Nijhoff, 223-246

TAELDEMAN, JOHAN 
(2001) Vlaamse klankfeiten en fonologische theorieën. Manuscript, Universiteit Gent

THOMASSON, SARAH G. 
(2001), Can rules be borrowed? (manuscript)

VERDAM, JAKOB, 
(1932), Middelnederlandsch handwoordenboek. Den Haag (Nijhoff)

VISSER, WILLEM. 
(1997) The Syllable in Frisian. Den Haag: HAG

WEIJNEN, ANTON A. 
(1965), Zeventiende-eeuwse taal. Zutphen (Thieme)

WEIJNEN, ANTON A.
(1966), Nederlandse dialectkunde. Assen (Van Grocum), 2e druk

WEIJNEN, ANTON A. 
(1991), Vergelijkende klankleer van de Nederlandse dialecten. ‘s_Gravenhage (SDU)

WEINREICH, URIEL, WILLIAM LABOV EN MARVIN HERZOG 
(1968), Empirical foundations for a theory of language change, in: W. Lehmann & Y. Malkiel 

(eds), Directions for historical linguistics; a symposium. Austin etc. (Univ. of Texas Press), 
95-189   



544

CORONALE NASAAL-PLOSIEF CLUSTERS IN DE NEDERLANDSE DIALECTEN

Noten

(1)  Dit lijkt inderdaad het geval in bijvoorbeeld de in Weijnen 1965: 36 besproken voorbeelden 
uit het 17e eeuwse Nederlands, waar, anders dan in de hier te bespreken Limburgse dia-
lecten, na de gevelariseerde nasaal en evtl plosief een [d] of [t] behouden is.  Vgl. Schönfeld 
& Van Loey (1970 - 8e druk, p. 102): “Een [�] ontstond in verschillende dialecten tengevolge 
van de neiging om in de verbindingen: korte velare (zelden palatale) vocaal + n + dentaal 
de nasaal te velariseren”; de auteurs geven vervolgens voorbeelden van varianten met gevel-
ariseerde nasaal (alle na achtervocaal) uit het taalgebruik dat door Bredero, Hooft, Huygens 
en Vondel “boeren en platsprekende Amsterdammers in de mond” gelegd werd. Velarisering 
van uitsluitend de nasaal ook in het Wierings (Daan 1950, Van Oostendorp 2000); nog weer 
andere soorten van velarisering worden aangetroffen in de geschiedenis van het Afrikaans 
(Van Oostendorp 2001) en in het Antwerps (Taeldeman 1980, 2000).

(2)  Volgens Weijnen (1991) representeert deze opvatting, die wij hier verder aan de naam van 
Kieft zullen blijven verbinden, feitelijk de mening van ‘de meeste onderzoekers’. 

(3)  Met als gevolg dat ook woorden met een cluster /�j/ dat niet resulteert uit de palatalisering van 
/nd/ een verschuiving vertonen naar /��/. Een voorbeeld is Frans carogne > karonje > crange 
> kreng. Vgl. ook “de Utrechtse plaatsnamen Kokkengen (Kokanje), Portengen (Brittanië), 
Spengen (Spanje)” (Schönfeld & Van Loey 1970 - 8e druk, p. 102).

(4)  Op dit punt is er een evidente tegenspraak tussen het fonologische en het diachronische aspect 
van Van Ginneken’s opvatting.

(5)  Dat mogelijk is aangehecht op de plaats van [+F] in (4). 

(6)  Om terminologische verwarring te voorkomen, spreken wij over palatalisering als we het 
consonantische effect bedoelen. Sommige auteurs, zoals Keymeulen (1983) maken een 
fonetisch onderscheid tussen palatalisering en mouillering, waarbij de laatste gekarakteriseerd 
wordt door een breder aanrakingsvlak van de tongrug. Dat we fonologisch geen onderscheid 
maken, baseren we op Weijnen (1966) die opmerkt dat er in geen enkel Nederlands dialect 
een fonemisch contrast bestaat tussen een gemouilleerde en een palatale consonant.

(7)  Wegens de beduidende bijdrage van Piet van Reenen in de fase van de inrichting van de 
database wordt deze door de makers zelf recentelijk aangeduid als GTRP. 

(8)  Met dank aan Boudewijn van den Berg voor de hulp bij het vervaardigen van de kaarten.

(9)  Wij zullen ons voorlopig niet bezighouden met de waardering van deze verschijnselen door de 
sprekers van de dialecten in kwestie of door sprekers van varieteiten waarin deze verschijnselen 
niet voorkomen.

(10)  Er kan (variabel) een spoortje zijn van een [k], maar die moet waarschijnlijk beschouwd 
worden als een ,intrusive stop‘, een plosief die fonetisch wordt ingelast en die eigenschappen 
van beide aangrenzende segmenten, hier velariteit en plosie, combineert. 
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(11)  Merk op dat we betrekkelijk jonge leenwoorden als krant (waarvoor in de Ubach over Wormse 
varieteiten overigens vanouds het etymon /sid���/, vgl. D. Zeitung, gehanteerd wordt) buiten 
de analyse houden.

(12)  Een derde variant is ka[nz]el, mogelijk via ka[n�]el uit ka[�j]el. Het 'doorschieten' van de 
palatalisering naar een fricatief zou een extra studie vergen; een dergelijke gang van zaken 
is moeilijk in overeenstemming te brengen met enig in het voorafgaande gepresenteerd 
model.

(13)  Met dank aan Ben Hermans voor data en meedenken.

(14)  Zie voetnoot 10.

(15)  Deels vergelijkbare, deels andere processen vinden we in het geval van clusters van een 
coronale nasaal plus fricatief; zo beschrijft Rys (2003) het in het Oostvlaams betrekkelijk ver 
verbreide verschijnsel van de deletie van de /n/ voor fi nale /s/ met compensatorische rekking 
en nasalering van de vocaal in items als mens. Dit lijkt een manifestatie van een algemener 
historisch proces van de deletie van /n/ voor fi nale stemloze coronale of labiale fricatief met 
compensatorische rekking van de vocaal, één van de door Van Bree (1997: 14) beschreven 
Ingweonismen, die overigens een universalistisch correlaat hebben in de vorm van het inzicht 
dat fricatieven geen plaats mogen delen met een nasaal (Padgett 1994; zie Van Oostendorp 
1999 voor een toepassing hiervan op het Kleifries). 

(16)  Vgl. Visser (1997). Met dank aan Aniek IJbema voor data en meedenken.
(17)  Zie Weijnen 1965: 33 voor voorbeelden uit het 17e eeuwse Nederlands.
(18)  Er zijn dialecten waarin de velaire nasaal aantoonbaar /��/ is (Hinskens 1992: § 5.3.17), maar 

in tegenstelling tot /nd/ komt hierin de plosief nooit stemhebbend aan de oppervlakte.

(19)  Vgl Münch 1904: 97 voor data voor de aangrenzende Ripuarische dialecten van het Duits.
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