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Voorwoord 

 

Eindelijk is ie er dan, mijn afstudeerscriptie. Lange tijd is deze scriptie mijn vriend en vijand 

geweest en ik ben er trots op dat hij nu af is. Tijdens mijn onderzoek ben ik veel mensen 

tegengekomen die op de een of andere manier een steentje hebben bijgedragen. Dit voorwoord 

wil ik graag gebruiken om al deze mensen te bedanken.  

Allereerst mijn begeleider Hans van de Velde door wie ik me altijd uitgedaagd heb 

gevoeld om zoveel mogelijk uit mezelf te halen. Ik wil hem graag bedanken voor zijn 

begeleiding, zijn vertrouwen en zijn snelle reactie toen echt alle apparaten die ik aanraakte kapot 

leken te gaan. In deze periode van apparaatzwakte zijn er verschillende technische mannen 

geweest die me weer op weg hebben geholpen. De technische man van het Uil-OTS en die van 

het Delfzicht Ziekenhuis wil ik hier met name voor bedanken. In het kader van de apparatuur wil 

ik ook Huib en Mirjam noemen van wie ik de Marantz flashrecorder kon lenen. Siemon Reker 

ben ik dankbaar voor de tips in de oriëntatiefase van mijn onderzoek.  

Met mijn fietstasje vol werkende of niet werkende apparatuur ben ik bij veel mensen op 

bezoek geweest die belangeloos meewerkten. Ik wil dan ook alle proefpersonen hartelijk 

bedanken voor hun enthousiasme en voor de kopjes koffie. Mijn speciale dank gaat uit naar 

meneer Snijder voor zijn waardevolle informatie over de Limburgers in Delfzijl en voor het 

verstrekken van adressen. Zonder deze adressen had het onderzoek niet kunnen slagen. 

En dan zijn er natuurlijk nog alle vrienden en familie die soms gedacht moeten hebben 

dat het nooit af zou komen, maar die toch in me bleven geloven. Heel heel veel dank voor jullie 

allemaal! Helaas gaat het niet passen om iedereen te noemen, daarom houd ik het bij een paar 

bijzondere mensen: 

Met papa en mama had ik het verbond. Zonder dit verbond was het me denk ik niet gelukt 

om afstuderen en werken zo te combineren. Ik verheug me op de feestelijke afsluiting! Martijn 

moet hier natuurlijk ook genoemd worden om alle opbeurende woorden en dansjes en voor het 

aanwenden van zijn huismancapaciteiten toen ik in een werk- en scriptie-aholic was veranderd. 

Mijn lieve broertjes Alfard, Bertwin en Jerker waren altijd belangstellend aanwezig. Wendy dacht 

mee toen ik niet wist hoe ik met de statistiek moest beginnen en vervolgens gaven Monique en 

Dirk mij nuttige tips in de ‘statistische fase’. Zonder jullie hulp had ik nu nog steeds boekjes door 

zitten worstelen. Ten slotte zijn er nog al mijn biebmaatjes en dan vooral mijn liefste maatjes 

Lieke, Marieke en Els. Ik zal de afspraakjes om kwart over negen bij de koffieautomaat, de 

cappuccino’s met roermes, de soepkeuringen en de (te) lange lunches missen. Een stukje van mijn 

cijfer is voor jullie, als ik dan een stukje van jullie cijfer mag ;-) 
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1. Inleiding 

 

Delfzijl is een kleine havenstad in Noordoost Groningen. Het stadje is van oorsprong een 

nederzetting bij een sluis. Deze nederzetting groeide uit tot vesting en ten slotte werd het de 

havenstad die het nu is (ongeveer 28.357 inwoners). Van oudsher leefden de mensen van de 

landbouw. Door de mechanisatie waren steeds minder arbeiders nodig, waardoor na de Tweede 

Wereldoorlog grote werkloosheid dreigde in het noorden en de mensen weg trokken naar het 

westen. Om dit een halt toe te roepen werd Delfzijl rond 1955 aangewezen als 

industrialisatiekern. Met behulp van subsidies zou de industrie kunstmatig weer op gang worden 

gebracht. Er werden verschillende bedrijven in de zout-, olie- en gassector aangetrokken.  

Eén van deze bedrijven was Aldel (Alumnium Delfzijl). Deze fabriek vestigde zich in 

1966 in Delfzijl. In deze fabriek wordt aluminium gesmolten, wat zwaar en gevaarlijk werk was. 

De Delfzijlsters1 wilden het niet doen en dus trok Aldel arbeiders vanuit het hele land. Uit 

Limburg kwam een grote groep van honderd medewerkers met hun vrouwen en kinderen naar 

Delfzijl. Voorheen waren deze Limburgers werkzaam in de Oostelijke Mijnstreek waar Heerlen 

het centrum van was. Tussen 1960 en 1976 sloten de mijnen in deze streek.  

De Limburgers kwamen in Delfzijl in een heel andere taalomgeving terecht. Deze nieuwe 

taalomgeving heeft waarschijnlijk geleid tot veranderingen in het taalgebruik. In dit onderzoek 

zal gekeken worden welke gevolgen de verandering van taalomgeving heeft gehad voor de 

uitspraak van de slot-n. De slot-n is de klank die na een sjwa komt op een woordeinde. 

Nederlanders schrijven de slot-n op het einde van veel woorden, maar in de standaardtaal wordt 

hij helemaal niet zo vaak uitgesproken. Uit onderzoek van onder andere Van de Velde & Van 

Hout (2001) blijkt dat de uitspraak regionaal bepaald is. De uitspraak van de slot-n in de 

Groningse en Limburgse dialecten ligt erg uiteen. In het Limburgs wordt de slot-n bijna niet 

uitgesproken, terwijl hij in het Gronings juist wel aanwezig is op het woordeinde. Wanneer 

dialectsprekers standaard Nederlands praten, dan zijn daar volgens Van de Velde & Van Hout 

(2001) regionale uitspraakkenmerken in waar te nemen. In de Nederlandse standaardtaal in het 

noorden van Nederland wordt de slot-n dan ook vooral uitgesproken, terwijl hij in Nederlands 

Limburg gedeleerd wordt. Onder deletie wordt verstaan het wegvallen van de slot-n die voorkomt 

op een morfeemgrens na sjwa. 

                                                 
1 De Algemene Nederlandse Spraakkunst (1997) spreekt van ‘Delfzijler(s)’. Elke Groninger weet echter dat 
dit niet de juiste benaming is voor de inwoners van Delfzijl. In deze scriptie wordt de correcte naam 
‘Delfzijlster’ aangehouden. 



 5

Wanneer het in dit onderzoek gaat over het Groningse dialect dan wordt daarmee de variant 

bedoeld die wordt gesproken in Delfzijl en omstreken. Met het Limburgse dialect wordt de 

variant bedoeld die wordt gesproken in Heerlen en omstreken. Het onderzoek wordt uitgevoerd in 

de Nederlandse Standaardtaal. Wanneer het gaat over de uitspraak van de proefpersonen dan 

wordt de uitspraak in de Nederlandse Standaardtaal bedoeld, tenzij anders wordt vermeld. De 

Limburgers die in de jaren zestig naar Delfzijl zijn gekomen zullen worden aangeduid met 

Delfzijlse-Limburgers. 

In dit onderzoek zal gekeken worden welke invloed een nieuwe taal- en dialectomgeving 

kan hebben op de uitspraak van de slot-n. Er zal worden onderzocht in hoeverre de Delfzijlse-

Limburgers zich hebben aangepast aan de Groningse uitspraak. Hiervoor zal gekeken worden 

welke kwalitatieve en kwantitatieve veranderingen zich hebben voorgedaan in de uitspraak van 

de slot-n van de Delfzijlse-Limburgers. Daarnaast zal er gekeken worden naar de linguïstische 

conditionering van de slot-n. Hierbij zal de uitspraak van de drie groepen proefpersonen worden 

vergeleken voor wat betreft de taalinterne processen die werkzaam zijn bij de realisatie en deletie 

van de slot-n en de proefpersonen zullen worden ingedeeld in sprekertypen. Ook de 

sociolinguïstische achtergrond van de sprekers zal bij het onderzoek betrokken worden. 

De verwachting is dat de relatief kleine groep Delfzijlse-Limburgers zich aangepast heeft 

aan de noordelijke uitspraak. De Delfzijlse-Limburgers zullen in dat geval meer realiseren dan 

hun leeftijdgenoten die nog in Limburg wonen.  

Om hier op een goede manier iets over te kunnen zeggen, zullen in hoofdstuk 2 de 

belangrijkste theorieën omtrent de realisatie van de slot-n besproken worden. In hoofdstuk 3 

wordt ingegaan op de methode van onderzoek en in hoofdstuk 4 zal de sociolinguïstische 

achtergrond van de proefpersonen behandeld worden. Vervolgens worden in hoofdstuk 5 de 

resultaten van het onderzoek uiteengezet en ter discussie gesteld. Het laatste hoofdstuk 

(hoofdstuk 6) gaat over de conclusies die op basis van dit onderzoek getrokken kunnen worden. 
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2. Slot-n 

 

Hol (1940) laat zien dat de literatuur over de slot-n aan het begin van de vorige eeuw niet 

handelde over de vraag hoe en hoe vaak de slot-n werd uitgesproken, als wel over de vraag hoe 

men de slot-n zou moeten uitspreken. De Commissie ter bevordering van een meer verzorgd 

mondeling taalgebruik (1939 in Hol, 1940:169) vond dat de slot-n in het Nederlands uitgesproken 

behoorde te worden. De Vooys (in Hol, 1940:169) daarentegen achtte het weglaten van de slot-n 

op bepaalde plaatsen in orde. Hol (1940) geeft geen mening over hoe zij denkt dat de slot-n zou 

moeten worden uitgesproken. Zij is de eerste die de uitspraak van de Nederlandse slot-n in kaart 

probeert te brengen. Zij doet dit aan de hand van vragenlijsten waarop sprekers de plaatselijke 

uitspraak hebben aangegeven en ze vergelijkt boeken en geschriften waarin gesproken taal 

schriftelijk wordt weergegeven. Aan de hand van deze bronnen probeert ze de uitspraak in de 

Nederlandse dialecten te achterhalen. Ze geeft aan dat er uit Groningen geen getuigenissen 

bekend zijn van het weglaten van de slot-n, maar dat er al in de Limburgse Sermoenen 

infinitieven zonder slot-n voorkomen. De oorzaak van het wel of niet weglaten van de slot-n 

beschrijft zij als volgt: 

 

“Het al of niet afslijten van de slot-n is toch een gevolg van verschil in accentuering. Is het 

accent zuiver initiaal dan gaat als gevolg hiervan het woordeinde afslijten, kent echter het 

meerlettergrepige woord behalve het begin accent ook nog een, het mag dan zwakker zijn, finaal 

accent, dan blijft het einde van het woord beter bewaard, en deze klemtoon, zeker aan het eind 

der woorden, is zeker op te merken in de streken, waar de n behouden gebleven is. Wordt dit 

accent vrij krachtig, dan zal men het verschijnsel zien, dat de vocaal geheel onderdrukt en de n 

syllabisch wordt.” 

Hol (1940:172) 

 

Het onderzoek van Hol (1940) is uitgevoerd in een tijd dat er nog geen draagbare opname 

apparatuur bestond. Hol (1940) heeft haar data daarom op andere manieren verzameld. Deze 

manieren van dataverzamelingen brengen beperkingen met zich mee. Zo wijst ze gebieden aan als 

delerend of realiserend op basis van aanwijzingen in één enkel boek en er kleven uiteraard 

nadelen aan het doen van fonologisch onderzoek met behulp van schriftelijke vragenlijsten. 

Ondanks de beperkte middelen is het echter een goede eerste verkenning van de geografische 

spreiding van de uitspraak van de slot-n. Hol (1940) heeft dan ook de basis gelegd voor het 

verdere onderzoek naar de slot-n.  
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Na de aandacht voor de slot-n in de jaren veertig is er een tijd lang weinig aandacht geweest voor 

de slot-n. Pas in 1984 leeft de aandacht weer op. Van Oss & Gussenhoven voeren in dat jaar een 

kwantitatieve studie uit naar de uitspraak van de slot-n. Deze studie is de aanzet geweest voor een 

reeks kwantitatieve studies naar de slot-n. Uit het artikel van Van Oss & Gussenhoven (1984) 

blijkt dat de uitspraak van de slot-n complexer is dan het door Hol (1940) gestelde ‘-en in alle 

vormen’ of ‘-e in alle vormen’. Ook volgens De Wulf & Taeldeman (2001) schiet een verklaring 

vanuit historisch en geografisch perspectief te kort, want waarom wordt de slot-n in sommige 

gebieden dan nog altijd uitgesproken? Grammaticale, fonologische en/of lexicale regels zijn 

nodig om het variabele karakter van de slot-n te verklaren. In dit hoofdstuk zal worden ingegaan 

op de meest recente, kwantitatieve studies. 

 

 

2.1. Rechtercontext en woordsoort 

 

Van Oss en Gussenhoven (1984) onderzoeken de uitspraak van de slot-n bij Nederlandse 

nieuwslezers. Ze kijken hierbij naar spontane en voorgelezen spraak en ontdekken dat sprekers 

voor verschillende rechtercontexten in ongelijke mate te realiseren. Voor een consonant zou de 

minste realisatie plaatsvinden, terwijl sprekers de slot-n voor een vocaal frequenter zouden 

realiseren dan voor een pauze. De pauze-context is volgens Van Oss & Gussenhoven (1984) het 

gevoeligst voor sprekerstrategieën. Aan het einde van de uiting zou de aandacht van de spreker 

vrij komen voor andere zaken dan alleen spraakproductie. De spreker zou daardoor meer op z’n 

uitgang letten, waardoor de kans op manipulatie van de uitgang groter wordt. Op basis van hun 

bevindingen verdelen Van Oss & Gussenhoven (1984) hun proefpersonen in twee groepen, 

deleerders en inserteerders. De delerende groep realiseert de slot-n meer in vrije morfemen dan in 

gebonden morfemen, terwijl de realiserende groep de slot-n meer realiseert in een gebonden 

morfeem dan in een vrij morfeem.  

Een vrij morfeem is een monomorfematisch woord, zoals wapen. Een gebonden morfeem 

staat in een bimorfematisch woord. Bij bimorfematische woorden wordt /en/ door flectie als 

suffix aan het woord toegevoegd. Een voorbeeld hiervan is het woord tangen. Van Oss & 

Gussenhoven (1984) vinden alleen variatie tussen sprekers wat betreft de realisatie van de slot-n 

in monomorfematische en bimorfematische woorden. Een significant verschil tussen 

bimorfematische en polymorfematische woorden tonen zij niet aan. Van de Velde (1996) laat 

echter wel een verschil tussen deze woordsoorten zien. Volgens hem zou de slot-n beter 

behouden blijven in monomorfematische woorden. Dit wordt bevestigd in Van de Velde & Van 



 8

Hout (1998 en 2003) en ook in een studie van De Wulf & Taeldeman (2001) naar de uitspraak 

van de slot-n in dialecten. Ondanks het betere behoud is het volgens Van de Velde & Van Hout 

(2003) niet onmogelijk om de slot-n van monomorfematische werkwoorden te deleren. Dit in 

tegenstelling tot de claim van Booij (1995) dat /n/ niet kan worden gedeleerd op het einde een 

werkwoordstam.  

De door Van Oss & Gussenhoven (1984) opgemerkte invloed van de rechtercontext 

wordt door latere studies bevestigd. In hun studie naar de dialecten van het Nederlands 

onderscheiden De Wulf & Taeldeman (2001) een hiërarchie in deleervermogen per 

rechtercontext. Voor de Zuid-Nederlandse en Vlaamse dialecten is deze hiërarchie als volgt: 

  

sterke neiging tot deleren (1) vóór C (niet t-, d-, b-) 

(2) vóór pauze 

(3) vóór C (t-, d-, b-) 

zwakke neiging tot deleren (4) vóór vocaal 

 

Deze hiërarchie kan ook zeer goed opgaan voor de standaardtaal. Van de Velde (1996) vond in 

zijn onderzoek naar regionale variatie in de standaardtaal meer deletie voor een pauze dan voor 

een vocaal. Daarnaast zijn regionale verschillen in de dialecten volgens Van de Velde (2003) 

terug te zien in de standaardtaal. In Nederland wordt de slot-n bijvoorbeeld het meest gerealiseerd 

in het noorden waar de behoudende dialecten worden gesproken.  

 Merk overigens op dat De Wulf & Taeldeman (2001) een onderscheid maken tussen de 

consonanten t-, d- en b- en de overige consonanten. De consonanten t-, d- en b- laten volgens De 

Wulf & Taeldeman (2001) een n-conserverend effect zien, terwijl de slot-n voor de overige 

consonanten voornamelijk wordt gedeleerd. Dit verschil wordt bevestigd door De Vriendt (2001). 

Een verklaring voor dit verschijnsel is volgens De Wulf & Taeldeman (2001:33) dat de 

fonologische kenmerken van de rechtercontext zoveel mogelijk met de slot-n overeen moeten 

komen om deze te kunnen behouden: 

 

“beginobstruenten aan de rechterzijde moeten zeker de kenmerken [+ anterieur] en [-continuant] 

hebben en mogen verder maar voor één van de features [coronaal] en [stem] van de 

voorafgaande –n verschillen.” 

De Wulf & Taeldeman (2001:33) 
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Hoewel De Wulf & Taeldeman bovenstaande aanvoeren als verklaring van het verschil in behoud 

tussen de consonanten t-, d-, b-, lijkt de echte oorzaak hiermee niet gevonden te zijn. Want 

waarom ligt de restrictie bij de kenmerken [+anterieur] en [-continuant] en niet bij twee andere 

kenmerken? Daarnaast zijn er twee klanken die vergelijkbare kenmerken hebben. Dit zijn de 

klank m [+ant] [-cont][-cor] en [+stem] en de klank p [+ant] [-cont] [-cor] [-stem]. De klank m 

lijkt te voldoen aan alle voorwaarden, maar toch wordt deze niet tot het rijtje behoudende klanken 

gerekend. Komt dit doordat m en n allebei nasale klanken zijn, waardoor het heel moeilijk te 

horen is of er sprake is van deletie of behoud? Maar hoe zit het dan met p? Deze klank voldoet in 

mindere mate ook aan de gestelde kenmerken. Om die reden lijkt het logisch om voor consonant 

p een behoud te verwachten dat kleiner is dan het behoud voor t-, d-, b-, maar groter dan het 

behoud voor de overige consonanten. Deze rangorde in de mate van behoud blijkt echter niet op 

te treden. Er blijkt een strikte scheiding te zijn tussen de behoudende consonanten en de overige 

consonanten, die niet volgens een glijdende schaal verloopt. Het is onduidelijk waar deze 

scheiding precies door veroorzaakt wordt. 

 

 

2.2. Sprekertypologie 

 

Van de Velde & Van Hout (1998) bouwen de door Van Oss & Gussenhoven (1984) gestelde 

sprekertypologieën verder uit. Aan de hand van spontane spraak van omroepers onderzoeken zij 

welke factoren de variatie in n-deletie in het zuidelijk Standaard-Nederlands bepalen. Ze vinden 

een significante invloed van de factoren ‘periode’, ‘programma type’, ‘morfologische status’, 

‘linkercontext’ en ‘rechtercontext’. In verhouding blijkt de invloed van de factor ‘spreker’ echter 

erg groot. Daarnaast blijkt er een sterke interactie te zijn tussen spreker en rechtercontext. Op 

basis daarvan classificeren Van de Velde & Van Hout (1998) vier sprekertypen:  

- niet-realiseerders - nagenoeg geen realisatie van -n 

- verbinders   - vooral realisatie van –n voor een vocaal  

- pauzeerders  - vooral realisatie van –n voor een pauze 

- deleerders   - vooral deletie van –n voor een consonant.  

 

In een artikel uit 2001 gaan Van de Velde & Van Hout verder in op deze sprekertypologieën. In 

een quasi-experimentele studie worden drie fonologische processen met betrekking tot de 

realisatie van de slot-n onderscheiden. Deze processen zijn: 

- verbinden, waarbij (n) een verbindingsklank is tussen sjwa en vocaal. 
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- toevoegen, waarbij (n) vooral voor een pauze wordt gerealiseerd. Het lijkt of [n] hier wordt 

toegevoegd. 

- weglaten, waarbij (n) voornamelijk wordt weggelaten voor een consonant. 

 

Uit de data blijkt dat sommige sprekers maar één proces ten uitvoer brengen, terwijl andere 

sprekers gebruik maken van verschillende fonologische processen. Het is denkbaar dat deze 

processen kunnen variëren in de mate waarin ze werkzaam zijn, wat mogelijk betekent dat er 

meerdere sprekertypen binnen één spreker kunnen voorkomen. Dit kunnen Van de Velde & Van 

Hout (2001) echter niet met zekerheid zeggen. Wel onderscheiden ze zes sprekertypen in hun 

data. Hierbij zijn enkele van de eerder genoemde sprekertypen (uit Van de Velde & Van Hout 

1998) gecombineerd. Mogelijk komen er meer sprekertypen voor, maar dat is niet te bepalen, 

omdat sommige typologieën een overlappend realisatiepatroon hebben. De verschillende 

typologieën en hun realisatiepatroon zijn aangegeven in tabel 1.23 

 
Proces Patroon Sprekertype 
toevoegen weglaten verbinden   
x - - P > (C = V) Pauzeerder 
x x - P > V > C pauzeerder + deleerder 
- x - (P = V) > C Deleerder 
- x x V > P > C deleerder + verbinder 
- - x V > (C = P) Verbinder 
x - x V = C = P verbinder + pauzeerder 
x x x (P = V) > C verbinder + pauzeerder + deleerder 
- - - V = C = P (niet-)realiseerder 

Tabel 1: sprekertypologieën en realisatiepatronen volgens Van de Velde & Van Hout (1998). 
 

Van de Velde & Van Hout (2001) komen tot deze typologieën op basis van voorgelezen spraak. 

Van Oss & Gussenhoven (1984) toonden echter aan dat voorgelezen spraak sterk verschilt van 

spontane spraak. Volgens hen is de verhouding niet die van ‘formele stijl’ tegenover ‘informele 

stijl’, maar zijn het twee andersoortige activiteiten. Om die reden voert Van der Harst (2005) een 

vergelijkbaar onderzoek als Van de Velde & Van Hout (2001) uit met spontane spraak. Ook Van 

der Harst (2005) onderzoekt de factoren die werkzaam zijn op de realisatie van (n) en hij kijkt 

naar het voorkomen van de verschillende sprekertypologieën.  

                                                 
2 Zie tabel 1. Onder het sprekertype (niet-)realiseerder vallen sprekers die in alle contexten in gelijke mate 
realiseren of deleren. In deze categorie zitten dus mensen die veel realiseren, maar ook mensen die weinig 
realiseren. 
3 Zie tabel 1. Het patroon van de cursief geschreven sprekertypen overlapt met het patroon van twee andere 
sprekertypen (de pauzeerder + verbinder en de (niet-)realiseerder). Hierdoor zijn deze sprekertypen niet 
apart te onderscheiden in de data. 
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 In navolging van de onderzoeken van De Wulf & Taeldeman (2001) en De Vriendt 

(2001) definieert Van der Harst (2005) een vierde fonologisch proces; behouden. De behouder 

realiseert de slot-n in sterke mate voor /b/, /d/ en /t/. Uit de literatuur blijkt immers dat de slot-n 

significant minder gedeleerd wordt voor de consonanten /b/, /d/ en /t/ dan voor de overige 

consonanten. Volgens Van der Harst (2005) is er in Nederland zelfs weinig verschil tussen de 

mate van realisatie voor deze context en de mate van realisatie voor de vocalische context en 

pauze.  

Met dit vierde fonologische proces erbij vindt Van der Harst (2005) vijftien 

sprekertypologieën:4  

 
Proces 
toevoegen verbinden deleren behouden 

Patroon Type 

- - - x B > (P=V=C) Behouder 
x - - x (P=B) > (V=C) pauzeerder + behouder 
x - - - P > (V=B=C) Pauzeerder 
x - x - P > (V=B) > C pauzeerder + deleerder 
x - x x (P=B) > V > C pauzeerder + deleerder + 

behouder 
- - x x B > (P=V) > C deleerder + behouder 
- - x - (P=V=B) > C deleerder 
- x x - V > (P=B) > C deleerder + verbinder 
- x x x (V=B) > P > C deleerder + verbinder + behouder 
- x - x (V=B) > (P=C) verbinder + behouder 
- x - - V > (P=B=C) Verbinder 
x x - - (V=P) > (B=C) verbinder + pauzeerder 
x x x - (V=P) > B > C verbinder + pauzeerder + 

deleerder 
x x x x (P=V=B) > C verbinder + pauzeerder + 

deleerder + behouder 
- - - - P=V=B=C (niet-)realiseerder 

Tabel 2: sprekertypologieën en realisatiepatronen volgens Van der Harst (2005). 
 

In de data van Van der Harst (2005) is de (niet-)realiseerder het meest voorkomende type. Deze 

(niet-)realiseerders worden voornamelijk in Nederland gevonden. Het sprekertype deleerder + 

behouder komt helemaal niet voor in de data. Dit hoeft volgens Van der Harst (2005) echter niet 

te betekenen dat de combinatie van deleren en behouden onmogelijk is voor sprekers.  

Volgens Van de Velde & Van Hout (2001) zouden er in Noord-Nederland relatief weinig 

pauzeerders voorkomen. Dit zou volgens Van de Velde & Van Hout (2001) kunnen duiden op 

hypercorrect taalgedrag in Noord-Nederland. In een poging om correct Nederlands te spreken, 

laten de noordelijke sprekers de slot-n voor een pauze mogelijk vaker weg dan sprekers in de rest 

                                                 
4 Zie tabel 2. Ook hier zijn de patronen van de twee schuin gedrukte sprekertypen gelijk aan het patroon 
van twee andere sprekertypen. Deze zijn in de data niet als apart type te herkennen. 
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van Nederland. Van der Harst (2005) observeert dat sprekers in Noord-Nederland meer processen 

activeren dan sprekers in de delerende regio’s. 

Zowel Van de Velde (1996) als Van der Harst (2005) vinden nauwelijks tussenvarianten 

en syllabische varianten van (ən). Alle sprekertypen realiseren de uitgang voornamelijk als [ə] of 

als [ən]. 

 

 

2.3. Postlexicaal proces? 

 

Hinskens (1993:336) en Koefoed (1974 in Van de Velde & Van Hout 1998:139) beweren dat het 

deleren van de slot-n een puur postlexicaal proces is dat onafhankelijk is van de morfologische 

status van het woord. Van Oss & Gussehoven (1984) zijn het hier in grote lijnen mee eens. Ook 

zij zijn van mening dat er geen morfologische effecten optreden bij de deletie van de slot-n. Zij 

tekenen hier echter wel bij aan dat er variatie kan zijn tussen sprekers en dat er voor sommige 

sprekers een verschil is tussen monomorfematische en polymorfematische woorden. Van de 

Velde & Van Hout (2001) laten vervolgens zien dat er wel degelijk verschillende morfologische 

effecten kunnen optreden bij de realisatie van de slot-n. De aanwezigheid van deze morfologische 

effecten duidt er op dat de deletie van de slot-n helemaal geen postlexicaal proces is. In een quasi-

experimentele studie naar de invloed van verschillende externe en interne factoren op n-deletie 

tonen Van de Velde & Van Hout (2001) aan dat de slot-n vaker wordt gerealiseerd in 

monomorfematische werkwoorden dan in monomorfematische zelfstandige naamwoorden (het 

woordklasse-effect) en dat de slot-n meer wordt gedeleerd in monomorfematische woorden dan in 

polymorfematische woorden (morfeemeffect). 

De Wulf & Taeldeman (2001) laten zien dat er postlexicale regels in werking treden, 

wanneer de slot-n niet is gedeleerd onder invloed van de morfologische regels. In de postlexicale 

fase zou de slot-n allerlei postlexicale modificaties ondergaan onder invloed van de linker- of 

rechterzijde. Door deze modificaties kan -n alsnog verdwijnen. Deze processen vinden De Wulf 

& Taeldeman (2001) in de behoudende dialecten in zuidwest Vlaanderen en ze zouden volgens 

hen mogelijk ook in de behoudende dialecten van noordoost Nederland voorkomen. 

De genoemde modificaties treden volgens De Wulf & Taeldeman (2001) op volgens een 

getrapte postlexicale modificeringsketen. Dit wil zeggen dat er op postlexicaal niveau 

verschillende processen na elkaar in werking treden. Het eerste proces is het proces van 
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syllabering.5 Hierbij wordt de sjwa geïntegreerd in –n, waardoor gesyllabeerde n ontstaat. De 

tweede stap in de getrapte postlexicale modificeringsketen is volgens De Wulf & Taeldeman 

afhankelijk van de aard van de linkercontext (sonorant of obstruent). Is de linkercontext een 

sonorant (maar niet -r) dan zouden er twee dingen kunnen gebeuren met de gesyllabeerde –n. Ten 

eerste zou er rekking en eventuele nasalering van de sonorante consonant kunnen optreden. Ten 

tweede zou de slot-n gedeleerd worden. Dit eerste proces ziet er als volgt uit:6 

 leeuwən  leeuw:n  leeuw: 

bomən   bom:n  bom: 

  

Als de linkercontext een obstruent is, dan zou er volgens De Wulf & Taeldeman (2001) 

progressieve plaatsassimilatie van de gesyllabeerde –n optreden. Dit houdt in dat –n zich aanpast 

aan de articulatieplaats van de voorafgaande obstruent:7 

-pn  pm - lopn  lopm 

 -bn  -bm - krabn  krabm 

 

In zijn onderzoek naar de uitspraak van het Hellendoorns signaleert Nijen Twilhaar (1990) een 

vergelijkbare uitspraak van de slot-n. Nijen Twilhaar (1990) beschrijft echter niet dezelfde 

processen. De Wulf & Taeldeman (2001) gaan ervan uit dat de sjwa geïntegreerd wordt in –n, 

terwijl Nijen Twilhaar (1990) aangeeft dat de sjwa gedeleerd wordt. Na deze deletie van sjwa, 

zou de slotnasaal syllabisch gemaakt kunnen worden.  

Ook Nijen Twilhaar (1990) beschrijft het optreden van progressieve nasaalassimilatie op basis 

van de linkercontext. 

 

 

2.4. Regionaliteit  

 

Zoals gezegd benadert Hol (1940) de uitspraak van de slot-n vanuit een geografisch en historisch 

oogpunt. Ze beschrijft twee mogelijke scenario’s voor het bestaan van de slot-n in het Gronings. 

Bij het eerste scenario volgt ze Huizinga (in Hol 1940) die stelt dat Groningen oorspronkelijk tot 

het Friese, n-delerende taalgebied behoorde. Onder invloed van de Saksische immigratie in de 16e 

eeuw zou de Friese taal zijn opgegeven in Groningen. Met de door Huizinga (in Hol, 1940) 

                                                 
5 Niet te verwarren met syllabificatie waarbij klanken een aparte lettergreep gaan vormen (zie bijv. Nijen 
Twilhaar 1990:151). 
6 Voorbeeld afkomstig uit De Wulf & Taeldeman (2001:40). 
7 Voorbeeld afkomstig uit De Wulf & Taeldeman (2001:40). 
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gesignaleerde ontfriesing van Groningen zouden de Groningers onder invloed van het Saksisch de 

slot-n weer zijn gaan uitspreken. Hol (1940) geeft aan dat het in dit licht opvallend is dat de slot-n 

in geschriften uit die tijd zonder afwijking wordt gerealiseerd. Dit zou betekenen dat deze 

verandering wel heel snel heeft doorgezet. Het tweede scenario lijkt daarom meer waarschijnlijk. 

Dit scenario gaat ervan uit dat er al in de terpentijd verschillen waren tussen de Friezen en 

Groningers en dat Groningen altijd al een n-realiserend gebied is geweest onder invloed van het 

Saksisch. Ter Laan (in Hol, 1940) ontkent de invloed van het Fries niet, maar hij geeft aan dat 

niet bewezen kan worden dat het Groninger volk daadwerkelijk Fries heeft gesproken. Niet alle 

plaatsnamen zijn bijvoorbeeld van Friese afkomst en al in de 14e eeuw trokken Saksische 

immigranten naar de vruchtbare Groninger kleistreken. 

Helaas gaat Hols historische beschrijving van de uitspraak in Limburg niet verder dan de 

opmerking dat al in de Limburgse Sermoenen infinitieven zonder slot-n voorkomen. In latere 

studies naar de uitspraak van de slot-n komen de Limburgse dialecten beter aan bod. De Wulf & 

Taeldeman (2001) bestuderen bijvoorbeeld de dialecten van Vlaanderen, Zeeland, Noord-Brabant 

en Nederlands-Limburg. Zij geven aan dat de slot-n in Nederlands-Limburg systematisch wordt 

gedeleerd in niet-adnominale woorden. Alleen als het volgende woord met een vocaal begint 

wordt een uitzondering gemaakt en ook voor de consonanten t-/d-/b- zou minder deletie 

plaatsvinden.  

In West-Vlaanderen onderscheiden De Wulf & Taeldeman (2001) een n-conserverend 

gebied. Op basis van GTP-kaarten merken ze ook Groningen als n-conserverend gebied aan. 

Deze aanmerking wordt bevestigd door De Schutter (2001) in zijn onderzoek naar nasale 

meervoudsvormen. Hij onderscheid vijf realisatiesystemen die volgens hem in de Nederlandse 

dialecten voorkomen. In het Gronings zou alleen uitgang n gebruikt worden. De Schutter (2001) 

geeft aan dat het meervoud in Limburg vooral gevormd wordt met uitgang ə, maar dat de slot-n 

voor een vocaal wel wordt uitgesproken. 

 Van de Velde & Van Hout (2003) onderzoeken de regionale verschillen in de realisatie 

van de slot-n in het Standaard-Nederlands. Zij vinden dat de slot-n in Nederland het meest 

gerealiseerd wordt door hun Noord-Nederlandse proefpersonen (uit Groningen en Drenthe) en dat 

Limburg tot de n-delerende gebieden behoort. Van de Velde & Van Hout (2003) geven aan dat de 

regionale patronen in de standaarduitspraak een opvallende gelijkenis blijken te vertonen met de 

uitspraak van de slot-n in de Nederlandse dialecten. 

 Van der Harst (2005) onderzoekt dezelfde sprekers als Van de Velde & Van Hout (2003), 

maar hij kijkt naar spontane spraak in plaats van naar voorgelezen spraak. Deze twee soorten 

spraak blijken andere realisatiepatronen op te leveren. Dit is goed te zien aan het lage 
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realisatiepercentage in Noord-Nederland (24,2%). Het realisatiepercentage van de noorderlingen 

in spontane spraak was 72,6%. Het lagere realisatiepercentage voor spontane spraak verandert 

niets aan de verhoudingen. Ook de sprekers in de delerende gebieden hebben een lager 

realisatiepercentage in spontane spraak. Het realisatiepercentage van de Limburgers in 

voorgelezen spraak kwam volgens Van de Velde & Van Hout (2003) niet boven de 5% uit. 

Volgens Van der Harst (2005) realiseerden de Limburgers in spontane spraak in 61,8% van de 

gevallen.  

Hoewel het wat minder sterk naar voren komt, blijft volgens Van der Harst (2005) ook in 

spontane spraak de overeenkomst tussen de uitspraak in de dialecten en de standaardtalige 

regionale uitspraak bestaan.  
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3. Methode 

 

Nadat in het vorige hoofdstuk de belangrijkste theorieën omtrent de uitspraak van de slot-n zijn 

belicht, zal in dit hoofdstuk de methode van onderzoek worden besproken. In de eerste vier 

paragrafen zal worden ingegaan op de plaats van onderzoek, de informanten, de onderzoekstaal 

en het soort spraak dat wordt ontlokt (spontaan of voorgelezen). In paragraaf 3.5 zal vervolgens 

de samenstelling van de test worden uitgelegd en in paragraaf 3.6 zal aandacht besteed worden 

aan de gebruikte opname apparatuur. 

 

 

3.1. Plaats van onderzoek 

 

Het onderzoek vindt voornamelijk plaats in Delfzijl. Hier zijn verschillende groepen informanten 

gezocht. Een klein deel van het onderzoek vindt plaats in Limburg, waar een controlegroep is 

geïnterviewd. Deze controlegroep is zoveel mogelijk afkomstig uit dezelfde regio als waar de 

meeste Limburgers in Delfzijl vandaan komen, uit Heerlen en omgeving.  

De proefpersonen zijn in hun eigen huis geïnterviewd.  

 

 

3.2. De informanten 

 

3.2.1. Selectie van informanten 

 

De informanten worden verzameld met behulp van de sneeuwbalmethode, zoals die beschreven 

wordt door Milroy (1987). Milroy onderscheidt verschillende netwerkzones rondom mensen. Zo 

is er de eerste netwerkzone, deze bestaat uit mensen waar iemand direct contact mee heeft, 

bijvoorbeeld familie en vrienden. In de tweede netwerkzone situeert Milroy vrienden van 

vrienden. Op deze manier zijn er tot de ne netwerkzones te definiëren rondom personen. Om de 

vernacular te verwerven, benadert Milroy proefpersonen via een contactpersoon in hun eerste 

netwerkzone. Op deze manier zou zijn rol als onderzoeker naar de achtergrond verdwijnen, 

waardoor een meer informele spreekstijl zou ontstaan. Aangezien dit onderzoek niet gericht is op 

het verwerven van de vernacular, wordt niet gefocust op de relaties tussen mensen. De 

sneeuwbalmethode wordt hier gebruikt voor het werven van proefpersonen. Bij de werving is 

gestart bij de ouders van de onderzoeker. Deze mensen wonen in Delfzijl en kennen door hun 
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werk en sociale leven mensen in verschillende lagen van de Delfzijlse samenleving. Deze 

bekenden zijn benaderd, waarbij de naam van de ouders werd genoemd. Dit zorgde er voor dat 

mensen sneller wilden meewerken. De informanten werd vervolgens gevraagd of ze nog andere 

mensen kenden die misschien mee zouden willen werken. De mensen die dan werden genoemd 

zijn ook weer benaderd en zo werd de sneeuwbal steeds groter.  

Op deze manier is er ook contact gelegd met iemand die deel uit maakt van de Limburgse 

gemeenschap in Delfzijl. Deze man kent veel van de Limburgers in Delfzijl, waardoor voldoende 

proefpersonen gevonden konden worden in deze lastig te vullen categorie.  

De proefpersonen in Limburg zijn benaderd via bekenden van de onderzoekster en via de 

kring Veldeke Heerlen. Het bleek lastig om een goede ingang te vinden in Heerlen, waardoor er 

hier minder optimaal gebruik is gemaakt van de sneeuwbalmethode. Ook bleken de meeste 

Heerlenaren het lastig te vinden om mensen te bedenken die in Heerlen geboren zijn, er nu nog 

steeds wonen én die het dialect spreken. De Heerlenaren die lid zijn van de kring Veldeke vormen 

hier een uitzondering op. Het lastig kunnen vinden van geboren en getogen Heerlenaren is 

mogelijk een gevolg van de sociale veranderingen en de dialectverschuiving die Cornips (2003) 

noemt. In haar boek over het Heerlens Nederlands geeft zij aan dat er rond 1900 veel mensen uit 

het buitenland en uit andere streken van Nederland in Heerlen zijn gaan wonen om te werken in 

de mijnen. Dit zorgde ervoor dat het minder vanzelfsprekend werd dat Heerlense kinderen 

werden opgevoed in het Heerlens dialect of dat zij dit op straat leerden spreken. Volgens Cornips 

(2003) blijkt uit dialectologisch onderzoek in de jaren zestig dat slechts 26,8 procent van de 

kinderen in Heerlen dialect sprak op straat, tegenover 83,7 procent in Maastricht en 71,5 procent 

in Venlo. 

Gezien de sociale veranderingen en het lage aantal dialectsprekers lijkt de keuze om in 

Heerlen proefpersonen te verzamelen niet optimaal. Er is echter toch gekozen voor Heerlen, 

omdat de meeste Delfzijlse-Limburgers afkomstig zijn uit Heerlen. De sociolinguïstische 

achtergrond van de Delfzijlse-Limburgers en Heerlenaren is dus goed vergelijkbaar. Daar komt 

bij dat de slot-n zowel in het Limburgs als in het Standaard-Nederlands voornamelijk gedeleerd 

wordt. Zowel de dialectsprekende Limburgers als de standaardtaal sprekende Limburgers zullen 

dus een voorkeur hebben voor het deleren van de slot-n.  

Hoewel de sneeuwbalmethode niet gebruikt wordt om een ontspannen interviewsituatie te 

scheppen, blijkt het wel degelijk te helpen om tijdens of voor het interview even de naam van de 

contactpersoon te noemen. Er ontstaat dan een gezamenlijke interesse tussen de proefpersoon en 

de onderzoeker, wat voor een gemoedelijke sfeer en meer verhalen zorgt. 
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3.2.2. Samenstelling van de informantgroepen 

 

In totaal zijn zestien proefpersonen geselecteerd. Een overzicht van de groepen is te zien in 

onderstaande tabel. 

 
Wie? Leeftijd Hoeveel? 
Delfzijlse-Limburgers 60-80 6 
Delfzijlsters 60-80 5  
Limburgers 60-80 5 

Tabel 3: overzicht proefpersonen. 
 

De eerste groep informanten in de tabel bestaat uit Limburgers die in de jaren zestig en zeventig 

naar Delfzijl zijn gekomen (vanaf nu Delfzijlse-Limburgers genoemd). Omdat de populatie van 

deze groep het kleinst is, is deze groep als eerste verzameld. De samenstelling van de twee andere 

groepen proefpersonen is zoveel mogelijk aangepast aan de samenstelling van de groep 

Delfzijlse-Limburgers. In elke groep informanten bevinden zich dan ook minimaal drie vrouwen 

en twee mannen en de proefpersonen zijn tussen de zestig en tachtig jaar oud. De informanten 

zijn vooraf niet geselecteerd op opleidingsniveau. Dit is daardoor wat minder constant, maar nog 

wel vergelijkbaar: 

 
Groep Opleidingsniveau 
Delfzijlse-Limburgers 1x hts 

2x huishoudschool 
1x basisschool 
1x onbekend 

Delfzijlsters 1x hbo 
1x kweekschool 
1x huishoudschool 
3x mulo 

Limburgers 3x hbo 
1x mbo 
1x mavo 

   Tabel 4: opleidingsniveau 
 

Door een vergelijkbare verdeling te maken van opleidingsniveau, sekse en leeftijd wordt ervoor 

gezorgd dat verschillen in taalgebruik niet aan één van deze achtergrondfactoren te wijten zijn. 

Reker (2002) vond bijvoorbeeld verschillen in taalgebruik tussen jongere en oudere sprekers van 

het Gronings. De uitkomsten worden door de gelijke verdeling niet veroorzaakt door dit soort 

verschillen. 

Om de groepen goed te kunnen vergelijken is ook gekeken naar geboorteplaats en 

afkomst. Hierbij is er zoveel mogelijk op gelet dat de mensen een gedeelte van hun jeugd in 

Groningen of Limburg hadden doorgebracht en er is gekeken of ze ten tijde van het onderzoek in 
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de omgeving van Delfzijl of Heerlen woonachtig waren. In tabel 5 wordt een overzicht gegeven 

van de geboorte- en woonplaatsen van de proefpersonen. In deze tabel is te zien dat één van de 

Delfzijlse-Limburgers in Nijmegen is geboren. Het grootste gedeelte van haar jeugd heeft zij 

echter doorgebracht in Limburg. De Delfzijlsters zijn (op één na) allemaal geboren in de 

omgeving van Delfzijl en de Limburgers in de omgeving van Heerlen. Ten tijde van het 

onderzoek zijn alle sprekers woonachtig in Delfzijl en omgeving of in Heerlen en omgeving. 

 
Groep Geboorteplaats Woonplaats 
Delfzijlse-Limburgers 2x Kerkrade 

1x Passard 
1x Hoensbroek 
1x Nijmegen 

3x Delfzijl 
2x Holwierde 

Delfzijlsters 3x Delfzijl 
1x Wijwerd 
1x Godlinze 
1x Westerkwartier 

6x Delfzijl 

Limburgers 3x Heerlen 
1x Haelen 
1x Beek 

3x Heerlen 
2x Schin op Geul 

Tabel 5: overzicht geboorte- en woonplaatsen per informantengroep  
 

 

3.3. De onderzoekstaal 

 

Het onderzoek is gericht op het ontlokken van spraak. Om precies te zijn: het ontlokken van 

spraak in de Nederlandse standaardtaal. Er is gekozen voor het Nederlands, omdat dit de taal is 

die alle proefpersonen spreken. De Delfzijlse-Limburgers en Limburgers spreken geen Gronings 

en de Delfzijlsters en niet alle Limburgers en Delfzijlse-Limburgers spreken Limburgs. 

Een tweede reden voor de keuze voor het Nederlands is dat de inwoners van Delfzijl 

onderling voornamelijk Nederlands spreken. Het is dus de plaatselijke variëteit. Een Delfzijlster 

met het Gronings als moedertaal, vertelde dat hij met vreemden in eerste instantie Nederlands 

spreekt. Wanneer deze vreemden Gronings kennen, dan blijkt dat vaak al snel in het gesprek, 

waarna wordt overgegaan op het dialect. Deze overgang vindt echter niet altijd plaats. In 

professionele relaties wordt vaak de voorkeur gegeven aan het Nederlands. Met de Delfzijlse-

Limburgers spreekt deze Groninger altijd Nederlands. Hij denkt dat sommige van deze mensen 

wel Gronings hebben geleerd of dat ze het in elk geval verstaan, maar zeker is hij hier niet van. 

De Delfzijlse-Limburgers die zijn getest geven aan geen Gronings te spreken, maar ze verstaan 

het wel. 
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Een laatste reden om voor het Nederlands te kiezen, is dat vergelijkbaar onderzoek naar 

de slot-n ook in het Standaard Nederlands is uitgevoerd. Dit zorgt er voor dat de resultaten van dit 

onderzoek goed te staven zullen zijn bij eerder onderzoek. 

 

 

3.4. Spontane spraak en niet-spontane spraak 

 

Er is zowel spontane als niet-spontane spraak ontlokt. Uit eerder onderzoek (Van der Harst, np) is 

namelijk gebleken dat de uitspraak verschilt bij spontane en niet-spontane spraak. Van de Velde 

& Van Hout (2003) noemen verschillende manieren om spraak te ontlokken. Om niet-spontane 

spraak te verkrijgen, bepaalt de onderzoeker van te voren zoveel mogelijk wat de informant gaat 

zeggen. Hij kan hem bijvoorbeeld woordenlijsten of zinnen laten voorgelezen of hij kan hem 

minimale paren laten benoemen. In dit onderzoek is de niet-spontane spraak ontlokt door de 

proefpersonen zinnen voor te laten lezen. Op deze manier is het mogelijk de context en de 

woordsoort te regelen. Vooral de context lijkt immers bepalend voor de uitspraak van de slot-n. 

Het ontlokken van spontane spraak kan bijvoorbeeld gedaan worden met behulp van een 

omzettaak, het laten geven van een routebeschrijving of het laten vertellen van een verhaal bij 

plaatjes. Bij deze methodes wordt de proefpersoon onopvallend gestuurd in de richting van 

bepaalde linguïstische variabelen. Doordat de sturing onopvallend plaatsvindt, wordt er spontane 

spraak ontlokt. De meest spontane manier voor het ontlokken van spraak is echter het houden van 

een gesprek. Hierbij is de onderzoeker niet tot nauwelijks in de gelegenheid om de proefpersonen 

te sturen in richting van linguïstische variabelen. Het gesprek verloopt meestal in de interviewstijl 

die Milroy (1987) definieert. Dit houdt in dat de onderzoeker het onderwerp van het gesprek 

bepaalt en dat de proefpersoon voornamelijk antwoorden geeft. In dit onderzoek zal spontane 

spraak ontlokt worden door middel van een gesprek. 

 

 

3.5. De test 

 

In deze paragraaf zal de precieze inhoud van de verschillende onderdelen van de test toegelicht 

worden. De test bestaat uit drie taken en neemt ongeveer een half uur tot drie kwartier in beslag. 

De onderzoeker gaat bij de mensen thuis langs met een recorder en microfoon. 

 

  



 21

3.5.1. Taak 1: voorleeszinnen 

 

3.5.1.1. Variabelen 

woordsoort 

Uit de literatuur blijkt dat de woordsoort geen grote invloed uitoefent op de mate van 

behoud/deletie. Om de omstandigheden toch zo constant mogelijk te houden, zijn er in de test 

evenveel nomina als verba opgenomen. Het gaat hier om de persoonsvormen van de verba en dus 

niet om de infinitiefvormen. Er zijn voornamelijk woorden opgenomen die in een zelfde of 

vergelijkbare vorm én als nomen én als verbum kunnen voorkomen. Denk hierbij aan woorden 

als vragen, veren en merken. Er kan wel een betekenisverschil tussen de woorden zijn, maar wat 

betreft vorm zijn ze hetzelfde of ze verschillen op een klein punt. Ze kunnen bijvoorbeeld een 

andere beginletter hebben. Ook deze vormovereenkomst is gekozen om zo constant mogelijke 

omstandigheden te creëren. 

 

geleedheid 

Volgens Appel & Vermeer (1996) nemen leerders van een tweede taal in eerste instantie alleen 

woorden over zonder de grammatica van de doeltaal op deze woorden toe te passen. Het 

verbuigen en vervoegen van deze woorden komt pas later. Het zou kunnen dat de Delfzijlse-

Limburgers ook deze volgorde aanhouden. In dat geval zou de uitspraak van de lexicale slot-n 

van de monomorfematische woorden meer zijn aangepast aan de Groningse uitspraak, dan de 

uitspraak van de slot-n van de bimorfematische woorden. Bij de bimorfematische woorden wordt 

de slot-n door inflectie toegevoegd. Los van de kans dat dit taalleerproces voorkomt, is het zeer 

waarschijnlijk dat de drie groepen proefpersonen de slot-n van de monomorfematische woorden 

in vergelijkbare mate realiseren. Verschillende studies (o.a. Van de Velde 1996, Van de Velde & 

Van Hout 2003) laten zien dat de slot-n van monomorfematische woorden zich niet gemakkelijk 

laat deleren.  

Er zijn minder monomorfematische woorden opgenomen dan bimorfematische woorden. 

Dit is een gevolg van de geringe hoeveelheid op –en eindigende monomorfematische woorden in 

de Nederlandse taal. 

 

linkercontext 

Met de linkercontext wordt de klank die voorafgaat aan de eind-en bedoeld. Als de slot-n alle 

structurele processen heeft doorstaan en dus behouden is gebleven, dan kan deze volgens De 

Wulf & Taeldeman (2001) in het postlexicale systeem alsnog veranderen of verdwijnen. De Wulf 
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& Taeldeman (2001) onderzochten dit voor het zuidelijke, behoudende deel van het Nederlandse 

taalgebied. Ze geven aan dat dit verschijnsel ook in de noordoostelijke dialecten voorkomt, maar 

op de situatie in deze gebieden gaan zij niet in.  

De Wulf & Taeldeman (2001) onderscheiden een proces van syllabering, waarbij de sjwa 

wordt geïntegreerd in –n. Dit proces zou optreden op postlexicaal niveau als –en bewaard is 

gebleven. Nijen Twilhaar (1990) signaleert in zijn onderzoek naar het Hellendoornse dialect 

vergelijkbare vormen als De Wulf & Taeldeman (2001). Nijen Twilhaar (1990) gaat er echter 

vanuit dat de sjwa gedeleerd wordt, waarna syllabificatie van de slot-n kan optreden.  

Zowel Nijen Twilhaar (1990) als De Wulf & Taeldeman (2001) geven aan dat er 

vervolgens progressieve plaatsassimilatie kan plaatsvinden op basis van de linkercontext. Deze 

progressieve plaatsassimilatie treedt volgens De Wulf & Taeldeman (2001) op na een obstruent. 

Een sonorante linkercontext zou deletie van de slot-n triggeren. In dit onderzoek zijn vier 

obstruenten (k, g, p en t) en vier sonoranten (r, l, w, m) opgenomen om te kijken of deze 

postlexicale processen ook voorkomen in de noorderlijke uitspraak van de standaardtaal. Mochten 

deze processen voorkomen in de uitspraak van de Delfzijlsters, dan zal onderzocht worden of de 

Delfzijlse-Limburgers deze processen over hebben genomen. In Limburg zouden deze 

postlexicale processen immers niet voorkomen.  

 

rechtercontext 

Onder de rechtercontext wordt het element (vocaal, pauze of consonant) verstaan dat volgt op de 

slot-n. In de test zijn vier groepen rechtercontexten opgenomen, te weten: vocaal, pauze, de 

behoudende consonanten t-, d-, b- en een selectie van de overige consonanten (l-, h-, k-, r-, p-). 

Uit de literatuur (o.a. Van de Velde & Van Hout, 2001, De Wulf & Taeldeman, 2001 en 

Van der Harst, niet gepubliceerd) blijkt dat de rechtercontext van invloed is op de mate van 

behoud/verlies van de slot-n. In de delerende gebieden is de kans op deletie het kleinst als –n 

gevolgd wordt door een vocaal. De kans op deletie is iets groter als –n gevolgd wordt door 

consonant t-, d- of b-. Voor een pauze is de kans op deletie nog iets groter en voor een consonant 

(maar dus niet voor t-, d-, b-) is de kans op deletie het grootst. 

Tussen de verschillende vocalen wordt geen wisselende invloed op de realisatie van de 

slot-n verwacht. Er zijn dan ook geen klinkers van te voren geselecteerd. Er is vooral gezorgd dat 

er fatsoenlijke zinnen met de klinkers te maken waren. Natuurlijk zijn er wel zo min mogelijk 

verschillende klinkers gebruikt om de omstandigheden zo constant mogelijk te houden. 

Uiteindelijk zijn de klinkers a-, i- en o- opgenomen in de test.  
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Zoals in een voorgaande alinea is opgemerkt, hebben consonanten wel invloed op de 

mate van behoud. Volgens De Wulf & Taeldeman (2001) wordt de scheiding tussen de 

consonanten t-, d-, b- en de overige consonanten veroorzaakt door een verschil in fonologische 

kenmerken. Wanneer de rechtercontext overeenkomt met -n wat betreft de kenmerken 

[+anterieur] en [-continuant] én wanneer deze rechtercontext maar van één van de kenmerken 

[+coronaal] en [+stemhebbend] afwijkt, dan heeft –n een grote kans om behouden te blijven. Dit 

is het geval bij de consonanten t-, d- en b-. Deze klanken zijn [+anterieur] en [-continuant] en ze 

verschillen maar van één van de kenmerken [+coronaal] en [+stemhebbend].  

De consonanten t-, d-, b- worden in de test vergeleken met een selectie uit de groep 

overige consonanten. Bij de selectie van deze consonanten is gekeken hoe sterk ze verschillen 

van de kenmerken [+anterieur], [-continuant], [+coronaal] en [+stemhebbend]. Consonant p- 

vertoont de meeste overeenkomsten. Ook deze klank heeft de kenmerken [+anterieur] en [-

continuant]. De klanken l- en r- verschillen op meer punten van de genoemde kenmerken en de 

klanken h- en k- vertonen de minste overeenkomsten.  

 

3.5.1.2. De zinnen 

Met de genoemde variabelen zijn 34 zinnen gemaakt, die in bijlage 1 te zien zijn. Omdat de 

meeste woorden twee keer voorkomen in de test, krijgen de proefpersonen de zinnen in twee 

ronden voorgelegd. Hiermee wordt voorkomen dat proefpersonen woorden gaan herkennen en 

extra op deze woorden gaan focussen. Tussen de twee ronden wordt taak twee (een gesprekje) 

uitgevoerd. De zinnen zijn verdeeld in twee groepen, zoals te zien is in bijlage 1. De ene helft van 

de proefpersonen krijgt de zinnen in groep 1 als eerste aangeboden en de andere helft krijgt de 

tweede groep zinnen als eerste aangeboden. Dit om te zorgen dat verschillen in uitspraak zo min 

mogelijk worden veroorzaakt doordat mensen moe worden aan het einde van de test of doordat 

mensen langzaam doorkrijgen welke variabele precies onderzocht wordt. 

Binnen de twee groepen worden de zinnen in willekeurige volgorde aangeboden. Een 

random trekking van de zinnen wordt verkregen door de zinnen op kaartjes te schrijven, die 

willekeurig uit een stapel worden getrokken en worden voorgehouden aan de proefpersoon. Deze 

kaartjes zijn geplastificeerd om te zorgen dat ze zo min mogelijk ritselen tijdens de opname. Dit 

geritsel zou de opname kunnen verstoren. 
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3.5.2. Taak 2: gesprek 

 

Om spontane spraak te ontlokken is met de proefpersonen een gesprekje van ongeveer tien 

minuten tot een kwartier gehouden. Een terugkerend thema in de gesprekken is de vakantie. Om 

het gesprek soepel te laten verlopen zijn vooraf enkele vragen voorbereid met betrekking tot dit 

onderwerp. Natuurlijk konden de gesprekken ook over een ander onderwerp gaan, bijvoorbeeld 

over hobby’s. Met de Delfzijlse-Limburgers is veel gepraat over het werk in de mijnen en over 

het leven in Limburg en Delfzijl.  

 

3.5.3. Taak 3: achtergrond- en attitudevragen 

 

Na het afronden van taak 1 en 2 worden de vragen in bijlage 2 aan de proefpersonen gesteld. 

Deze vragen zijn bedoeld om achtergrondinformatie te verzamelen over de leef- en taalsituatie 

van de proefpersonen. Deze informatie is gebruikt om vergelijkbare groepen proefpersonen te 

maken, om de proefpersonen onderling goed te kunnen vergelijken en ook kan deze informatie 

nuttig zijn bij eventueel vervolgonderzoek. Omdat sommige vragen behoorlijk persoonlijk zijn en 

op papier nogal bot kunnen overkomen, zijn de vragen mondeling gesteld, aangekleed in een kort 

gesprekje. Een deel van de antwoorden op deze vragen is al behandeld in paragraaf 3.2. waar de 

samenstelling van de groepen proefpersonen wordt besproken. In hoofdstuk 4 worden de 

antwoorden uitvoeriger behandeld als wordt ingegaan op de achtergrond en attitudes van de 

proefpersonen. 

 

 

3.6. Opname apparatuur 

 

Bij dit onderzoek is gebruik gemaakt van verschillende recorders en microfoons, dit is een gevolg 

van technische problemen. De opnames van drie proefpersonen uit de groep Delfzijlse-

Limburgers zijn gemaakt met een Tascam DA-P1 draagbare DAT-recorder met twee AKG C420 

condensormicrofoons. Deze condensormicrofoons kunnen als een koptelefoon op het hoofd 

worden gezet. Hierdoor blijft de afstand tussen het hoofd en de microfoon gelijk, waardoor ook 

het opnameniveau gelijk blijft. Deze microfoons kunnen zeer precies op de mond worden gericht, 

waardoor het meeste achtergrondgeluid niet wordt opgenomen. Helaas trad een softwareprobleem 

op bij de DAT-recorder, waardoor na vijf opnames gestopt moest worden. Na het omzetten van 



 25

de opnames op de DAT-tapes, bleek dat twee van de vijf gemaakte opnames helaas niet meer 

bruikbaar waren. Een handleiding voor het omzetten van DAT-tapes wordt gegeven in bijlage 3. 

Vervolgens werd overgegaan op het gebruik van een Marantz PMD 671 hoge resolutie 

compact flash-recorder. Het grote voordeel van de flash-recorder is dat de bestanden meteen door 

de computer gelezen kunnen worden. De recorder schrijft de opnames naar een compact flash-

kaart die als een soort externe harde schijf aan de computer gehangen kan worden. Het 

tijdrovende werk van het digitaliseren van de opnames is hierdoor niet meer nodig.  

Bij de Marantz flash-recorder werd weer gebruik gemaakt van de eerder beschreven 

condensormicrofoons. Bij het testen van de nieuwe recorder bleek dat er een constant, hinderlijk 

gezoem in de opnames zat. Er werd besloten niet met deze recorder te werken en er werd een 

Tascam HD-P2 draagbare flash-recorder besteld. Echter ook bij deze nieuwe recorder trad 

gezoem op, wat veroorzaakt bleek te worden door de condensormicrofoons. De combinatie van 

een tafelmicrofoon met de Tascam flash-recorder bleek beter te werken. Op de drie hierboven 

genoemde opnames na, zijn alle opnames gemaakt met deze combinatie.  

Er is een verschil gebleken in de reactie van de proefpersonen op de twee soorten 

microfoons. Mensen leken minder problemen te hebben met de condensormicrofoons. Hierbij had 

zowel de proefpersoon als de onderzoeker een microfoon op het hoofd. Het leek of mensen zich 

hierdoor minder ‘de proefpersoon’ voelden. Ze ontspanden in elk geval wat gemakkelijker dan bij 

de tafelmicrofoon. De tafelmicrofoon was nogal groot en aanwezig. Wanneer hij tevoorschijn 

werd gehaald, leken informanten al terug te schrikken. Hij moest ook erg dicht bij de mensen hun 

mond staan om op het juiste niveau op te nemen. Hierdoor gingen sommige mensen heel bewust 

in de microfoon spreken, terwijl anderen hem steeds probeerden weg te schuiven. Informanten 

leken zich er gedurende het gehele interview bewust te zijn dat ze werden opgenomen, terwijl dit 

bij de condensormicrofoons minder het geval leek. Om mensen op hun gemak te stellen werd er 

vaak een grapje over de grootte van de tafelmicrofoon gemaakt en hij werd op het allerlaatst 

tevoorschijn gehaald, zodat mensen zich zo min mogelijk zenuwachtig konden maken. 
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4. De informanten nader bekeken 

 

4.1. De informanten, attitudes en achtergronden 

 

Zoals in paragraaf 3.5 wordt beschreven, bestaat een gedeelte van de test uit enquêtevragen. Een 

overzicht van deze vragen staat in bijlage II. De antwoorden op de enquêtevragen schetsen een 

goed beeld van de achtergronden en attitudes van de proefpersonen. De antwoorden zullen hier 

worden behandeld om een duidelijk beeld te geven van de mensen in de steekproef. De 

antwoorden worden steeds behandeld per groep proefpersonen en dus niet per proefpersoon. Dit 

is om een goed overzicht te geven van de verdeling over de verschillende groepen proefpersonen. 

De verdeling van de antwoorden wordt aangegeven in totalen en in procenten. De groep 

Delfzijlsters bestaat uit zes proefpersonen, terwijl de twee andere groepen uit vijf proefpersonen 

bestaan.  

 

De proefpersonen zijn gevraagd naar hun eigen leeftijd en die van hun partner. In tabel 6 is te 

zien dat de gemiddelde leeftijd van de partners vergelijkbaar is met de gemiddelde leeftijd van de 

proefpersonen. 

 
Groep Gem. leeftijd proefpersonen Gem. leeftijd partners 
Delfzijlse-Limburgers 70 71 
Delfzijlsters 68 68 
Limburgers 61 60 

Tabel 6: gemiddelde leeftijd proefpersonen en partners. 
 

De partners van de Delfzijlse-Limburgers zijn allemaal afkomstig uit Limburg. De partners van 

de Delfzijlsters voornamelijk uit Groningen en drie van de vijf partners van de Limburgers komt 

uit Limburg. Bij de groep Limburgers is het van één proefpersoon onbekend waar haar man 

vandaan kwam. Deze vrouw is gescheiden en er is niet verder doorgevraagd over de afkomst van 

haar ex-man. Een uitgebreid overzicht van de afkomst van de proefpersonen is te vinden in tabel 

5 van hoofdstuk 3. 

 
Groep Geboortestreek partners n % 
Delfzijlse-Limburgers Limburg 5 100 
Delfzijlsters Groningen 

Amsterdam 
5 
1 

83 
17 

Limburgers Limburg 
Overijssel 
onbekend 

3 
1 
1 

60 
20 
20 

    Tabel 7: afkomst partners. 
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In tabel 8 is te zien dat vier van de vijf Delfzijlse-Limburgers vooral Limburgs spreekt met zijn of 

haar partner. Eén van de Delfzijlse-Limburgers spreekt hoofdzakelijk Nederlands met haar 

partner. Deze vrouw is geboren in Nijmegen en heeft het Limburgs niet als moedertaal. Bij de 

Delfzijlsters spreekt de helft van de proefpersonen Gronings met zijn of haar partner, de andere 

helft spreekt vooral Nederlands. Opvallend is dat de Limburgse proefpersonen bijna allemaal 

Nederlands spreken met hun partner. Dit is mogelijk een gevolg van de sociale en taalkundige 

veranderingen die besproken worden in hoofdstuk 3 (§3.2.1).  

 
Groep Taal met partner n % 
Delfzijlse-Limburgers Limburgs 

Nederlands 
4 
1 

80 
20 

Delfzijlsters Gronings 
Nederlands 

3 
3 

50 
50 

Limburgers Nederlands 
Limburgs 

4 
1 

80 
20 

Tabel 8: taal met partner. 
 

De verdeling van de taal die met de partner wordt gesproken, komt redelijk overeen met de taal 

die met de kinderen wordt gesproken. Deze verdeling is te zien in tabel 9. 

 
Groep Taal met kinderen n % 
Delfzijlse-Limburgers Limburgs 

Nederlands én Limburgs 
Nederlands 

2 
2 
1 

40 
40 
20 

Delfzijlsters Nederlands 
Gronings 
geen kinderen 

3 
2 
1 

50 
33 
17 

Limburgers Nederlands 
Limburgs 

3 
2 

60 
40 

Tabel 9: taal met kinderen. 
 

In de tabel is te zien dat er twee Delfzijls-Limburgse ouders zijn die Limburgs tegen hun kinderen 

praten, terwijl de kinderen Nederlands terug praten. Ze gaven zelfs aan dat de kinderen soms in 

het Gronings terugpraten. Deze ouders vormen één ouderpaar. De twee Limburgers die Limburgs 

met hun kinderen spreken vormen geen echtpaar. Deze sprekers geven allebei aan dat ze er 

bewust voor hebben gekozen om Limburgs met hun kinderen te praten.  

 

De proefpersonen is gevraagd welke dialecten zij beheersen. Hierbij is een onderscheid gemaakt 

tussen spreken en verstaan. Er werd met name gevraagd naar de Limburgse en Groningse 

dialecten. Bij de optie ‘overig’ konden de informanten eventuele andere dialecten aangeven. Hier 

heeft niemand gebruik van gemaakt. De informanten konden ook aangeven of ze Nederlands 

spreken/verstaan. Omdat met alle informanten Nederlands is gesproken tijdens de test, wordt deze 
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optie hier verder niet gepresenteerd. Het moge duidelijk zijn dat alle proefpersonen het 

Nederlands goed spreken en verstaan. De verdeling van de kennis van de dialecten wordt gegeven 

in tabel 10 en tabel 11. 

 
Groep Ik versta: n % 
Delfzijlse-Limburgers Gronings en Limburgs 5 100 
Delfzijlsters Gronings 6 100 
Limburgers Limburgs 

geen dialect 
4 
1 

80 
20 

Tabel 10: begrip van dialecten per groep proefpersonen. 
 
Groep Ik spreek: n % 
Delfzijlse-Limburgers Limburgs 

geen dialect 
4 
1 

80 
20 

Delfzijlsters Gronings 6 100 
Limburgers Limburgs 

geen dialect 
4 
1 

80 
20 

 Tabel 11: spreken van dialecten per groep proefpersonen. 

 

Te zien is dat alle Delfzijlsters het Gronings spreken én verstaan. De Delfzijlse-Limburgers 

verstaan zowel het Gronings als het Limburgs. Geen van hen kan het Gronings ook spreken. Eén 

van de Delfzijlse-Limburgers spreekt geen enkel dialect, net als één van de Limburgers. De 

Delfzijlse-Limburger die geen dialect spreekt is geboren in Nijmegen. Ze heeft haar jeugd 

doorgebracht in Limburg, maar heeft nooit dialect leren spreken. De Limburgse die geen dialect 

spreekt is wel in Limburg geboren, maar zij heeft Duitse ouders. Verder gaf één van de 

Limburgse proefpersonen aan dat het Limburgs niet zijn moedertaal is, maar dat hij het heeft 

geleerd toen hij met zijn ouders in Heerlen ging wonen. Deze bevindingen lijken aan te sluiten bij 

de beschrijving van de taal- en sociale situatie in Heerlen die Cornips (2004) geeft. Deze 

beschrijving is besproken in hoofdstuk 3 (§3.2.1)  

 
Groep Met vrienden spreek ik: n % Met collega’s spreek ik: n % 
Delfzijlse-Limburgers Nederlands en Limburgs 5 100 Nederlands en Limburgs 

Nederlands 
n.v.t. 

2 
2 
1 

40 
40 
20 

Delfzijlsters Gronings 
Nederlands en Gronings 
Nederlands 

3 
2 
1 

50 
33 
17 

Nederlands 
Nederlands en Gronings 
Gronings 
n.v.t. 

3 
1 
1 
1 

50 
17 
17 
17 

Limburgers Limburgs 
Nederlands en Limburgs 

3 
2 

60 
40 

Nederlands en Limburgs 
Nederlands 

4 
1 

80 
20 

Tabel 12: taal met vrienden en collega’s. 
 

Uit tabel 12 blijkt welke talen de proefpersonen het meest met hun vrienden en collega’s spreken. 

Bijna alle Delfzijlsters en Limburgers spreken vooral dialect met hun vrienden. Alle Delfzijlse-
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Limburgers geven aan dat ze zowel Nederlands als Limburgs spreken met hun vrienden en dat het 

lastig is om aan te geven welke taal ze nou meer spreken. Dit geeft aan dat de Delfzijlse-

Limburgers nieuwe Nederlands of Gronings sprekende vrienden hebben gemaakt in Delfzijl.  

Uit de tabel blijkt verder dat op de werkvloer nog regelmatig dialect gesproken wordt. Dit 

lijkt niet samen te hangen met het opleidingsniveau. Ook de Limburgers, de groep met het 

hoogste gemiddelde opleidingsniveau, geven aan dat er wel eens Limburgs gesproken wordt 

tussen collega’s.  

 
Groep Ik spreek het meest: n % 
Delfzijlse-Limburgers Nederlands 

Nederlands en Limburgs 
Limburgs 

3 
1 
1 

60 
20 
20 

Delfzijlsters Gronings 
Nederlands 

4 
2 

67 
33 

Limburgers Limburgs 
Nederlands 
Nederlands en Limburgs 

2 
2 
1 

40 
40 
20 

Tabel 13: meest gesproken taal. 
 

In tabel 13 is te zien welke taal de proefpersonen het meest spreken. De Delfzijlsters geven aan 

dat ze voornamelijk Gronings spreken. Eén Delfzijlster zegt meestal Nederlands te spreken. Bij 

de Limburgers lijkt er een gelijke verdeling te zijn van de proefpersonen over de twee talen. Twee 

mensen spreken vooral Limburgs, twee spreken vooral Nederlands en één proefpersoon zegt 

evenveel Nederlands als Limburgs te spreken. De meeste Delfzijlse-Limburgers spreken vooral 

Nederlands. Opvallend is dat één Delfzijlse-Limburger aangeeft dat hij het meeste Limburgs 

praat. Dit lijkt alleen mogelijk als deze man weinig buiten de deur komt en daardoor vooral 

contact heeft met zijn vrouw, kinderen en Limburgse vrienden. In Delfzijl is het namelijk niet zo 

vanzelfsprekend om mensen op straat in het Limburgs aan te spreken. 

 
Groep Ik spreek het liefste: n % 
Delfzijlse-Limburgers Limburgs 

Nederlands en Nederlands met Limburgs accent 
Nederlands 

3 
1 
1 

60 
20 
20 

Delfzijlsters Gronings 
Nederlands en Gronings 
Nederlands 

4 
1 
1 

67 
17 
17 

Limburgers Limburgs 
Nederlands 
Italiaans 

2 
2 
1 

40 
40 
20 

    Tabel 14: meest favoriete taal om te spreken. 
 

Uit tabel 14 blijkt dat de meeste groepen proefpersonen het liefst het eigen dialect spreken. Alleen 

bij de Limburgers staan het Limburgs en Nederlands samen op de eerste plaats. Dat de taal die 
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men het liefste spreekt niet automatisch de taal is die men het mooiste vindt, blijkt uit tabel 15. In 

deze tabel is te zien dat de meeste Delfzijlsters het Nederlands de mooiste taal vinden. De meeste 

Delfzijlse-Limburgers vinden het Limburgs het mooist. Als ze voor het Nederlands kiezen, dan 

vinden ze dat het mooist als het met een Limburgs accent wordt gesproken. Bij de Limburgers 

valt op dat twee proefpersonen voor het Italiaans kiezen, verder is ook hier het Limburgs 

populair. 

 
Groep De mooiste taal vind ik: n % 
Delfzijlse-Limburgers Limburgs 

Limburgs en Nederlands met Limburgs accent 
Nederlands met Limburgs accent 
geen voorkeur 

2 
1 
1 
1 

40 
20 
20 
20 

Delfzijlsters Nederlands 
Nederlands en Gronings 
Gronings 
geen voorkeur 

2 
2 
1 
1 

33 
33 
17 
17 

Limburgers Limburgs 
Nederlands 
Limburgs en Italiaans 
Italiaans 

2 
1 
1 
1 

40 
20 
20 
20 

Tabel 15: mooiste taal. 
 

Aan de Delfzijlse-Limburgers is nog apart een aantal vragen gesteld. Er is hen onder andere 

gevraagd of ze vinden dat ze een Gronings accent hebben. Hier reageerden alle Delfzijlse-

Limburgers ontkennend op. Vier van de vijf Delfzijlse-Limburgers gaf aan nog wel eens als 

Limburger herkend te worden. Drie van hen vinden dit prettig, terwijl het één persoon niet 

uitmaakt. Deze persoon geeft aan dat men ook wel eens denkt dat ze Duits spreekt, wanneer ze 

Limburgs spreekt. Eén van de Limburgers zegt dat hij niet meer als Limburger wordt herkend. 

Dit maakt hem verder niet uit. Geen van de Limburgers heeft geprobeerd Gronings te leren. 

Argumenten hiervoor zijn dat het dialect ze niet ligt en dat het niet nodig was voor de 

communicatie. In gesprekken over het Gronings geven verschillende Delfzijlse-Limburgers aan 

dat ze het Gronings nogal een hard dialect vinden dat niet zo mooi klinkt. Eén vrouw zegt 

letterlijk: ‘Dat zijn van die harde klanken. Ze slikken alles in, ik wil dat niet kunnen.’ Een ander 

zegt: ‘Het lijkt of ze altijd ruzie hebben.’ Vier van de vijf Delfzijlse-Limburgers vindt het 

Limburgs een prettiger dialect om naar te luisteren dan het Gronings. Geen van de Delfzijlse-

Limburgers denkt dat hun uitspraak is veranderd in de tijd dat ze in Delfzijl wonen. Een overzicht 

van de percentages is te zien in tabel 16. 
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Extra vragen aan de Delfzijlse-Limburgers Antwoorden n % 
Gronings accent? - nee 5 100 
Nog wel eens herkend als Limburger? - nee, en dat maakt me niet uit. 

- ja, en ik vind dat prettig. 
- ja, of als Duitser. Dat maakt me verder niet uit. 

1 
3 
1 

20 
60 
20 

Gronings geprobeerd te spreken? - nee, niet nodig voor de communicatie. 
- nee, dat ligt me niet. 
- nee. 

3 
1 
1 

60 
20 
20 

Opvallende elementen in Groninger uitspraak - harde klanken, slikken alles in. 
- Harde klanken 
- Weet ik niet 

1 
1 
3 

20 
20 
60 

Prettiger dialect om naar te luisteren? - Limburgs 
- geen voorkeur 

4 
1 

80 
20 

verandering in eigen uitspraak afgelopen dertig jaar? - nee 5 100 
Tabel 16: Extra vragen gesteld aan de Delfzijlse-Limburgers. 

 

Bij het opnemen van de spontane spraak van taak 2 en in gesprekken voor en na de test, gaven 

veel van de Delfzijlse-Limburgers aan dat ze het in het begin niet zo leuk vonden in Delfzijl. Het 

werk bij de Aldel was zwaar en gevaarlijk en de sfeer was er veel harder dan onder de grond in de 

mijnen. Mensen die in Heerlen goed met elkaar omgegaan waren, praatten in Delfzijl opeens niet 

meer met elkaar, omdat de één een hogere functie bij de Aldel had dan de andere. Daarnaast 

werden de Delfzijlsters als nogal stug ervaren en men kon elkaar aanvankelijk niet zo goed 

verstaan. De Delfzijls-Limburgse vrouwen zaten in het begin veel alleen thuis. Eigenlijk allemaal 

misten ze het leven ‘thuis’ in Limburg. Veel vrouwen probeerden mensen te leren kennen door te 

gaan werken of via de school van de kinderen. Deze informatie is statistisch niet te 

verantwoorden, omdat ze is verzameld tijdens gesprekken met de Delfzijlse-Limburgers. Deze 

gesprekken zijn soms wel opgenomen, soms ook niet. 

 

Aan de Delfzijlsters is ook gevraagd of ze denken dat de uitspraak van de Delfzijlse-Limburgers 

is veranderd in de tijd dat ze in Delfzijl wonen. Twee Delfzijlsters geven aan dat er geen 

verandering is, twee weten het niet en volgens de laatste twee is er wel een verandering. Ze 

kunnen echter niet precies aangeven wat er veranderd is. Een citaat: ‘Ze klinken niet meer als een 

echte Limburger, maar hoe dat komt...’ Op één na geven alle Delfzijlsters aan dat ze de 

Delfzijlse-Limburgers herkennen aan hun zachte ‘g’. Verder worden de volgende kenmerken 

genoemd: andere intonatie, andere klemtoon, ander ritme van zinnen, ze praten een beetje zachter 

en andere uitspraak/Limburgs accent.  

Ten slotte is de Delfzijlsters nog gevraagd of hun eigen taalgebruik is veranderd de 

afgelopen dertig jaar. Vier Delfzijlsters geven een ontkennend antwoord, één mevrouw weet het 

niet en één informant geeft aan dat ze ‘probeert correcter te spreken door de n niet zo in te 

slikken’.  

Een overzicht van de hier besproken resultaten is te vinden in tabel 17.  
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Extra vragen aan de Delfzijlsters Antwoorden n % 
De Delfzijlse-Limburgers herken ik aan: - zachte ‘g’ 

- intonatie, klemtoon, ritme van zinnen 
- praten een beetje zachter 
- Limburgs accent 
- weet ik niet 

2 
1 
1 
1 
1 

33 
17 
17 
17 
17 

Het taalgebruik van de Delfzijlse-Limburgers is 
veranderd wat betreft: 

- geen verandering 
- ja, moeilijk te zeggen hoe 
- weet ik niet 

2 
2 
2 

33 
33 
33 

Mijn eigen taalgebruik is de laatste 30 jaar 
veranderd wat betreft: 

- niet veranderd 
- ik probeer correcter te spreken door de n niet zo in te slikken. 
- weet ik niet 

4 
1 
1 

67 
17 
17 

Tabel 17: Extra vragen voorgelegd aan de Delfzijlsters. 
 

 

4.2. Eigen idee van uitspraak 

 

De proefpersonen hebben bij een aantal zinnen uit de voorleestaak aangegeven of ze denken dat 

ze daar de slot-n uit te spreken of niet. Gekeken is of deze ideeën overeenkomen met de 

werkelijke realisatie van de slot-n in de voorleestaak. Tijdens het maken van deze test gaven de 

meeste sprekers aan dat ze het lastig vinden om van zichzelf te zeggen waar ze de slot-n wel/niet 

realiseren. De helft van de sprekers had een goede inschatting van de mate waarin ze de slot-n 

realiseren. De andere helft van de sprekers dacht de slot-n hoofdzakelijk wel uit te spreken, 

terwijl dit niet het geval is. Geen van de sprekers dacht dat hij de slot-n minder uitsprak dan hij 

daadwerkelijk deed. Deze tendens wordt mogelijk veroorzaakt doordat mensen worden beïnvloed 

door de officiële schrijfwijze van de woorden. Hierdoor gaan ze er misschien sneller van uit dat 

ze de n die ze schrijven ook wel zullen uitspreken. 

 

 

4.3. Beoordeling geluidsfragmenten 

 

Zoals aangegeven in paragraaf 4.1, zeggen bijna alle Delfzijlse-Limburgers dat ze nog regelmatig 

herkend worden als Limburger. Dit zou moeten betekenen dat ze nog behoorlijk Limburgs 

klinken. Natuurlijk kan het ook zijn dat ze alleen nog maar Limburgs klinken in de oren van 

noorderlingen. Om hier iets meer over te kunnen zeggen is een geluidsfragment van alle 

Delfzijlse-Limburgers voorgelegd aan de Limburgse proefpersonen. Er is steeds dezelfde zin 

gebruikt, namelijk ‘Hij beschermt zijn oren tegen de kou’. Als afleiding werden er ook enkele 

Delfzijlsters opgenomen bij de geluidsfragmenten. Ter vergelijking was het goed geweest om ook 

wat Limburgers erbij te voegen. Dit is niet gebeurd, omdat het lastig was voldoende 
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proefpersonen te verzamelen in Limburg en omdat de Limburgse proefpersonen zoveel mogelijk 

op één dag geïnterviewd zijn.  

De Limburgers werd gevraagd om aan te geven waar zij dachten dat de sprekers vandaan 

kwamen, hiervoor konden ze kiezen uit een lijst provincies. De Delfzijlsters werden voornamelijk 

herkend als noorderlingen, maar het bleek lastig om precies de goede provincie (Groningen) aan 

te geven. De Delfzijlse-Limburgers werden herkend als zuid-Nederlanders. In tabel 18 staat een 

overzicht van hoe de Delfzijlse-Limburgers werden herkend.8 

 

  dlm 78 dlv 76 dlv 66 dlv 60 dlm 69 
Limburger 3 3 4 3 3
Brabander 2 1 1 1 2
Drenth   1       
Weet niet       1   

Tabel 18: Herkenning Delfzijlse-Limburgers door Limburgers. 
 

Uit de tabel blijkt dat de Delfzijlse-Limburgers nog behoorlijk Limburgs klinken. Ze klinken 

echter niet meer zo Limburgs dat ze door alle Limburgers als Limburger herkend worden. Twee 

Limburgers gaven aan dat ze bij sommige geluidsfragmenten Limburger hadden ingevuld, maar 

dat ze bij die gevallen niet zeker wisten of het om een Limburger of Brabander ging. Opvallend is 

dat geen enkele Delfzijlse-Limburger unaniem een noordelijk stempel krijgt. Eén van de 

Delfzijls-Limburgse vrouwen wordt geclassificeerd als Drenthse. Het fragment zou door meer 

Limburgers beluisterd moeten worden om te bepalen of deze vrouw echt een als noordelijk 

herkenbare uitspraak heeft of dat het hier om een incident gaat. 

In elk geval kan de conclusie getrokken worden dat de Groningse uitspraak niet duidelijk 

merkbaar is overgenomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
8 De aanduiding van de proefpersonen in de tabel is als volgt opgebouwd: dlm 78 geeft aan dat het om een 
Delfzijls-Limburgse man van 78 gaat. Dlv 66 staat voor Delfzijls-Limburgse vrouw van 66. Later in dit 
verslag zullen ook de afkortingen dm (Delfzijlse man), dv (Delfzijlse vrouw), lm (Limburgse man) en lv 
(Limburgse vrouw) voorkomen. Het toegevoegde getal geeft steeds de leeftijd van de proefpersoon weer.  



 34

4.4. Kinderen van Delfzijlse-Limburgers 

 

In de eerste opzet van dit onderzoek was het de bedoeling om ook de kinderen van de Delfzijlse-

Limburgers op te nemen in de steekproef om te kijken in hoeverre zij zich aan de nieuwe 

omgeving aangepast zouden hebben. 

Uiteindelijk zijn deze kinderen niet meer als aparte groep proefpersonen opgenomen in de 

data. Dit komt doordat er te weinig kinderen mee konden of wilden werken. Veel kinderen 

blijken niet meer in de omgeving van Delfzijl of zelfs maar in Groningen te wonen. Tien kinderen 

zijn nog woonachtig in Delfzijl en omstreken. Deze mensen zijn gevraagd om mee te werken. 

Van deze groep hebben uiteindelijk twee kinderen hun medewerking verleend.  

De kinderen die niet wilden meewerken reageerden zeer negatief op het voorstel. Het leek 

wel of ze niet geconfronteerd wilden worden met de Limburgse komaf van hun ouders. Misschien 

hebben ze ook wel de Groningse stugheid overgenomen. Wat citaten: ‘Waarom, als mijn ouders 

Limburgers zijn, moet ik meewerken aan een onderzoek? Ga dan maar naar mijn ouders’ en: 

‘Nee, ik heb helemaal geen behoefte om met zo’n onderzoek mee te werken.’  

De benaderde kinderen klonken allemaal erg Gronings. Zelfs zo Gronings, dat een 

Groninger aan deze sprekers niet kon horen dat ze van Limburgse komaf waren. Een ouder gaf 

aan dat hij Limburgs praat tegen zijn kinderen en dat zij soms Gronings terug praten. Lang niet 

alle kinderen van Delfzijls-Limburgse ouders hebben Limburgs leren spreken, terwijl hun ouders 

nog altijd Limburgs met elkaar praten. 

Zoals al aangegeven, werkten twee kinderen wel mee met het onderzoek. Het gaat om een 

vrouwelijke en een mannelijke spreker van rond de veertig met een opleiding op mbo niveau. Zij 

geven aan dat het in het begin niet zo gemakkelijk was om mee te komen in de nieuwe Groningse 

omgeving. Dit werd vooral veroorzaakt doordat ze het Gronings of het Nederlands met Groningse 

uitspraak niet altijd konden volgen. Beide kinderen zijn inmiddels volledig aangepast aan de 

Groningse omgeving. Ze zijn allebei getrouwd met een Groninger en ze werken en wonen in en 

bij Delfzijl.  

De vrouwelijke proefpersoon geeft aan dat ze behoorlijk Gronings spreekt, maar dat ze 

ook over kan stappen op vloeiend Limburgs. Dit doet ze alleen als ze in Limburg of bij haar 

ouders is. De mannelijke proefpersoon spreekt en verstaat ook Gronings. Het Limburgs kan hij 

goed verstaan, maar hij spreekt het zelf niet. Met collega’s en vrienden spreekt hij zowel 

Nederlands als Gronings. Het meest spreekt hij echter Nederlands, net als de vrouwelijke spreker. 

Beiden spreken het liefst Nederlands. De vrouwelijke spreker vindt Nederlands de mooiste taal, 

de mannelijke vindt Gronings het mooist.  
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De kinderen is dezelfde voorleestaak voorgelegd als de ouders. Van de spraak die hierbij 

werd verkregen, is een geluidsfragment (de zin ‘Hij beschermt zijn oren tegen de kou’) 

voorgelegd aan de groep Limburgse sprekers. Geen van de Limburgers herkende de kinderen als 

Limburger. Eén Limburgse proefpersoon dacht in de mannelijke spreker een Brabander te 

herkennen, verder werden ze allebei geclassificeerd als Groninger, Drenth, Fries, Twent, 

Utrechter of Zeeuw. De Limburgers wisten dus niet goed waar ze hen precies moesten plaatsen, 

maar ze waren het er over eens dat het ergens eerder in het noorden van Nederland moest zijn en 

niet in Limburg. 

 Omdat deze groep proefpersonen maar uit twee mensen bestaat, kunnen er geen 

betrouwbare statistische tests met de bijbehorende data gedaan worden. Wel is gekeken naar de 

realisatie van de slot-n in de voorleeszinnen. Hieruit blijkt dat beide sprekers de slot-n 

voornamelijk realiseren. De man deleert helemaal niet, terwijl de vrouw de slot-n in zeven van de 

36 gevallen weglaat. Dit is een opvallend verschil met de uitspraak van hun ouders. Het sluit 

echter wel goed aan bij de uitspraak van de Delfzijlsters. In tabel 19 staan de realisatiepercentages 

van de verschillende groepen sprekers onder elkaar. 

 

 Groep Gemiddelde realisatiepercentage (%) 

Delfzijlsters 87,01
Delfzijlse-Limburgers 33,71
Limburgers 59,78

kinderen Delfzijlse-Limburgers 90,28
Tabel 19: Gemiddelde realisatiepercentage groepen en kinderen Delfzijlse-Limburgers. 
 

Het voorgaande lijkt erop te duiden dat de kinderen van de Delfzijlse-Limburgers behoorlijk zijn 

aangepast aan de Groningse uitspraak en dat hun Limburgse afkomst niet tot nauwelijks te 

herkennen is. Sommige kinderen lijken niet eens aan hun Limburgse afkomst herinnerd te willen 

worden. Samen met hun Groningse uitspraak lijkt dit erop te duiden dat ze zich hebben afgezet 

tegen het Limburgs, terwijl hun ouders daar juist extreem aan vast lijken te houden.  
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5. Discussie van de resultaten 

 

In dit hoofdstuk zullen de resultaten van het voorleesonderzoek besproken worden. De resultaten 

van de spontane spraak komen in deze scriptie niet aan de orde.  

Dit hoofdstuk wordt begonnen met het bespreken van de verdeling van de varianten. In paragraaf 

5.2 zal vervolgens worden gekeken naar de realisatie per regio. In paragraaf 5.3 zal de invloed 

van de interne factoren besproken worden. Achtereenvolgens zal ingegaan worden op de 

variabelen woordsoort (paragraaf 5.3.1), woordklasse (paragraaf 5.3.2), geleedheid (paragraaf 

5.3.3), linkercontext (paragraaf 5.3.4) en rechtercontext (paragraaf 5.3.5). In paragraaf 5.4 zullen 

de sprekers worden ingedeeld in sprekertypen. 

 

 

5.1. Verdeling van de varianten 

 

Bij de verwerking van de testwoorden zijn acht varianten aangetroffen. In tabel 20 zijn het aantal 

voorkomens en de frequentieverdelingen van deze varianten onder elkaar gezet. In totaal zijn er 

576 tokens. Omdat de groep Delfzijlsters uit zes proefpersonen bestaat is het totale aantal tokens 

voor deze groep (n=216) groter dan voor de andere twee groepen (n=180). 

In de kolom met totaalscores is te zien dat de varianten ə en en het meeste voorkomen, 

respectievelijk 58,0% en 36,6%. De andere varianten, syllabische n (syl n), syllabische m (syl m), 

ens, eng en genasaleerde sjwa (nas ə) komen weinig voor in de data. Sommige varianten worden 

maar door één proefpersoon gebruikt, zoals de uitgang nas ə. De uitgang ens wordt één keer 

gerealiseerd, mogelijk is dit een verspreking. De syllabische n komt wat vaker voor in de data. 

Zoals verwacht, wordt deze variant gerealiseerd door de Delfzijlse sprekers. Opvallend is dat 

deze ook in Limburg is waargenomen. Dit is in strijd met eerdere onderzoeken van Van de Velde 

& Van Hout (2001) en Van der Harst (2005).9 Omdat het aantal voorkomens echter 

verwaarloosbaar klein is, zal er in dit onderzoek niet verder ingegaan worden op de akoestische 

vorm en het ontstaan van de syllabische n in Limburg. 

 

 
                                                 
9 Limburgers zouden geen assimilatieprocessen toepassen, omdat de slot-n voor die tijd al gedeleerd zou 
zijn. In dit geval lijkt er echter wel sprake te zijn van een vorm van assimilatie. Deze syllabische n komt in 
Limburg vooral voor in het woord ‘toren’. Dit woord wordt in de test twee keer gevolgd door een 
behoudende consonant (t-, d-, b-). Het kan zijn dat de slot-n hierdoor vaker behouden blijft in dit woord en 
dat er vervolgens op postlexicaal nog een vorm van plaatsassimilatie plaatsvindt waardoor een syllabische 
n ontstaat.  
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 Variant Delfzijlsters Delfzijlse-
Limburgers Limburgers Totaal 

 n % n % n % n %
ə 26 12,0 115 63,9 70 38,9 211 36,6
en 178 82,4 58 32,2 98 54,4 334 58,0
syl n 5 2,3 0 0 4 2,2 9 1,6
syl m 2 0,9 0 0 0 0 2 0,3
ens 0 0 1 0,6 0 0 1 0,2
eng 0 0 0 0 2 1,1 2 0,3
nas ə 2 0,9 0 0 0 0 2 0,3
verspreking of niet verstaan 3 1,4 6 3,3 6 3,3 15 2,6
Totaal 216 99,9 180 100 180 99,9 576 99,9

Tabel 20: Realisatiepercentages van de varianten per regio. 
 

In de tabel is te zien dat de slot-n over het totaal genomen voornamelijk wordt uitgesproken. Dit 

komt overeen met de bevindingen van Van de Velde & Van Hout (2001:96). Zij vinden zelfs 

bijna dezelfde verschillen tussen sprekers in Noord-Nederland en Nederlands-Limburg. In de data 

van Van der Harst (2005) daarentegen wordt de slot-n hoofdzakelijk gedeleerd. Van der Harst 

(2005) geeft aan dat dit zou kunnen komen doordat hij alleen naar spontane spraak keek, terwijl 

er in Van de Velde & Van Hout (2001) naar voorgelezen spraak gekeken wordt. Ook in mijn 

onderzoek wordt alleen naar voorgelezen spraak gekeken. Een ander verschil met Van der Harst 

(2005) is dat er in mijn onderzoek naar verschillende woordsoorten gekeken wordt, terwijl Van 

der Harst (2005) zich alleen op infinitieven richt. Ook Van de Velde & Van Hout (2001) keken 

naar verschillende woordsoorten. 

De varianten zijn uitgesplitst naar regio. Dit laat zien dat de Delfzijlsters en Limburgers 

meer realiseren dan deleren. Hierbij springen de Delfzijlsters eruit. Zij gebruiken voornamelijk de 

slot-n (82,4% realisatie, 12,0 % deletie), terwijl het bij de Limburgers meer half-om-half lijkt te 

zijn (54,4 % realisatie, 38,9 % deletie). De Delfzijlse-Limburgers deleren vooral, namelijk in 

63,9% van de gevallen. In 32,2% van de gevallen realiseren de Delfzijlse-Limburgers de slot-n. 

De varianten syl n, syl m, nas ə, ens en eng komen zo weinig voor dat deze voor de 

verdere analyse zijn opgenomen bij de varianten en en ə. Er is een verdeling gemaakt door te 

kijken of er een nasaal element is gerealiseerd. Dit levert de volgende verdeling op: de varianten 

syl n, syl m, ens en eng zijn opgenomen bij variant en en variant nas ə is opgenomen bij variant ə. 

De rij met verspreking of niet verstaan valt buiten deze categorieën, deze uitkomsten zijn 

behandeld als missing values.  
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5.2. Realisatie per regio 

 

In dit onderzoek is één externe factor opgenomen, namelijk de regionale afkomst. Om het effect 

van deze factor te bekijken is een eenwegs variantie-analyse uitgevoerd in SPSS en vervolgens is 

een posthoc toets uitgevoerd om meer te weten te komen over de verschillen tussen de groepen. 

In deze test is de regionale afkomst (groep) ingevoerd als onafhankelijke variabele en het 

realisatiepercentage is de afhankelijke variabele. In figuur 1 en tabel 21 zijn de verschillen in 

realisatie goed te zien. 

 

     

 

 

 

 

 
 

 Figuur 1: Realisatiepercentage per groep. 

 

De variantie-analyse (ANOVA) wijst uit dat er sprake is van significante verschillen (F=12,060, 

df=2, df error=13, p=,001, η²=,650). De posthoc test wijst uit dat alle verschillen tussen de 

groepen proefpersonen significant zijn. Het grootste verschil zit tussen de groep Delfzijlsters en 

de groep Delfzijlse-Limburgers (p=,001). In de grafiek is te zien dat de Delfzijlsters vooral 

realiseren, terwijl de Delfzijlse-Limburgers voornamelijk deleren. Het kleinste verschil zit tussen 

de Limburgers en Delfzijlse-Limburgers. Opvallend is dat de Delfzijlse-Limburgers meer 

realiseren dan de Limburgers. Dit is niet volgens de verwachting. De verwachting was namelijk 

dat de Limburgers het meest zouden deleren. Het lijkt erop dat er hier sprake is van een vorm van 

hypercorrect taalgebruik door de Delfzijlse-Limburgers. Dit idee wordt bevestigd door de 

attitude- en achtergrondinformatie die besproken is in hoofdstuk 4. 

 

Groep Gemiddeld 
realisatiepercentage (%) 

Delfzijlsters 87,01 
Delfzijlse-
Limburgers 33,71 

Limburgers 59,78 
Tabel 21: realisatiepercentage per groep. 
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Figuur 2: Realisatiepercentage per proefpersoon. 

 

In figuur 2 zijn de realisatiepercentages per proefpersoon te zien. De codes onder de staven geven 

aan om welke proefpersoon het gaat. ‘dm 60’ is bijvoorbeeld een Delfzijlse man van 60 jaar oud, 

‘dlm 69’ is een Delfzijls-Limburgse man van 69 jaar oud en ‘lv 63’ is een Limburgse vrouw van 

60 jaar oud.  

Uit de grafiek valt de spreiding van de realisatiepercentages over de proefpersonen af te 

lezen. Er is te zien dat de Delfzijlsters allemaal in hoge en vergelijkbare mate realiseren. Er is 

echter één uitschieter, namelijk dm 60. Het realisatiepercentage van 40% geeft aan dat hij de slot-

n realiseert in 40% van de tokens. Dit betekent dat hij de slot-n in 60% van de gevallen deleert. 

Doordat de andere Delfzijlsters allemaal zulke gelijkmatige realisatiepercentages hebben, zullen 

de gemiddelden voor de groep Delfzijlsters voor een belangrijk deel getekend worden door het 

afwijkende taalgebruik van dm 60.  

Vermoedelijk heeft dm 60 zo’n afwijkend realisatiepercentage doordat hij langdurig op 

andere plaatsen heeft gewoond en doordat hij voor zijn werk veel contact heeft met mensen van 

buiten de provincie. Je zou kunnen zeggen dat hij daardoor geen echte Delfzijlster is. Hij is echter 

net als de andere Delfzijlsters in Delfzijl geboren en getogen en op het moment van interviewen 

woonde hij er zeker vijftien jaar. Het verschil met de andere Delfzijlsters is dat deze man ook een 

aantal jaar buiten de provincie Groningen heeft gewoond. Wanneer wordt gekeken naar het 
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realisatiepercentage van deze man voor de keuzecontext pauze, dan blijkt dat hij wel een 

voorkeur heeft voor het realiseren van de slot-n. Hij realiseert voornamelijk voor pauzes (75%) en 

voor vocalen (75%) Voor de overige consonanten heeft deze man het laagste realisatiepercentage 

van alle proefpersonen (20%). Vervolgonderzoek zou duidelijk moeten maken of dit gedrag 

kenmerkend is voor Delfzijlsters die buiten de provincie Groningen hebben gewoond/wonen of 

dat het hier om een toevalligheid gaat. 

De rest van de groep Delfzijlsters realiseert in hoge mate. Twee Delfzijlse sprekers 

realiseren de slot-n overal.  

Er zijn geen sprekers die de slot-n overal weglaten. Ook niet in de groep Delfzijlse-

Limburgers die gemiddeld het laagste realisatiepercentage heeft. Deze groep blijkt het minst 

homogeen. Dit is te zien aan de realisatiepercentages die ver uit elkaar liggen. Deze 

uiteenlopende realisatiepercentages zouden een gevolg kunnen zijn van de verandering van 

taalomgeving die de Delfzijlse-Limburgers hebben meegemaakt.  

Op een enkele uitschieter na, liggen de realisatiepercentages van de groep Limburgers 

wel erg dicht bij elkaar. Opvallend is dat de twee mannelijke Limburgers het meest deleren (lm 

61 en lm 63). Dit lijkt toeval te zijn, want bij de andere twee groepen proefpersonen wordt dit 

systeem niet teruggevonden.  

 

 

5.3. Interne factoren 

 

5.3.1. Woordsoort 

 

Met behulp van een univariate test met meerdere metingen is gekeken of er verschillen zijn tussen 

realisatie in werkwoorden en realisatie in zelfstandige naamwoorden.  

De test wijst uit dat er geen significante verschillen zijn tussen de twee woordsoorten (F=,302, 

df=1, df error=13, p=,592, η²=,023). De resultaten laten wel een significante interactie zien tussen 

de realisatiepercentages voor woordsoort en de mate van realisatie voor de verschillende groepen 

(F=5,553, df=2, df error=13, p=,018, η²=,461) De Delfzijlse-Limburgers vertonen een heel ander 

realisatiepatroon dan de Limburgers en Delfzijlsters. In figuur 3 is te zien dat de Delfzijlse-

Limburgers meer realiseren in werkwoorden dan in zelfstandige naamwoorden. De Limburgers 

en Delzijlsters realiseren juist meer in zelfstandige naamwoorden dan in werkwoorden. Bij de 

Delfzijlsters is dit verschil in realisatie erg klein. De Limburgers laten een groter verschil in 
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realisatie zien, maar ook deze realisatiepercentages liggen niet zover uit elkaar als de 

realisatiepercentages van de Delfzijlse-Limburgers. 

 In figuur 3 is verder nog een significant hoofdeffect van de variabele groep waar te 

nemen (F=11,627, df=2 df error=13, p=,001, η²=,641). De Delfzijlse-Limburgers realiseren een 

stuk minder dan de Limburgers en Delfzijlsters. De Delfzijlsters realiseren het meest. 
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Figuur 3: Realisatiepercentages voor woordsoort per groep. 

 

We komen nog even terug op de interactie tussen woordsoort en groep. Er lijkt zo op het eerste 

gezicht geen oorzaak aangewezen te kunnen worden voor het optreden van deze interactie. Het 

feit dat de Delfzijlse-Limburgers meer realiseren voor werkwoorden dan voor zelfstandige 

naamwoorden, zou echter samen kunnen hangen met de observatie dat de slot-n in 

monomorfematische werkwoorden moeilijk wordt gedeleerd (Van de Velde & Van Hout, 

2003:106). Het zou de Delfzijlse-Limburgers dan niet gelukt zijn om de slot-n van de 

monomorfematische werkwoorden meer te deleren, terwijl ze de slot-n van de zelfstandige 

naamwoorden wel meer zijn gaan deleren. Dit zou verklaren waarom de Delfzijlse-Limburgers 

meer realiseren in werkwoorden dan in zelfstandige naamwoorden. Vanuit deze verklaring gezien 

lijkt het vreemd dat de Delfzijlsters en Limburgers meer realiseren in zelfstandige naamwoorden 

dan in werkwoorden. Mogelijk is dit een gevolg van een zeer laag realisatiepercentage voor 

bimorfematische werkwoorden, waardoor het gemiddelde voor werkwoorden naar beneden wordt 

gehaald. Om te bepalen of deze verklaringen echt op gaan, kan het beste een analyse gedaan 

worden voor woordklasse. Daarbij wordt gekeken naar het verschil tussen woordsoorten en naar 

het verschil in geleedheid. In de volgende paragraaf wordt deze test beschreven.  
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5.3.2. Woordklasse 

 

In SPSS is een univariate test uitgevoerd met meerdere metingen. Uit deze test blijkt dat er 

significante verschillen zijn tussen de realisaties in de verschillende woordklassen (F=16,164, 

df=3, df error=11, p=,000, η²=,815) en dat er een significante interactie is tussen woordklasse en 

groep (F=6,187, df=6, df error=22, p=,001, η²=,628). De between-subjects test wijst uit dat er ook 

een significant groepseffect is (F=10,086, df=2 df error=13, p=,002, η²=,608). In figuur 4 zijn de 

verschillen goed te zien.  

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Monomorf. ww. Monomorf. zn. Bimorf. ww. Bimorf. zn.

Woordklasse

R
ea

lis
at

ie
pe

rc
en

ta
ge

Delfzijlsters
Delfzijlse-Limburgers
Limburgers

Groep

 
Figuur 4: Realisatiepercentages voor woordklasse per groep. 

 

De verklaringen die aan het einde van de vorige paragraaf gegeven werden voor de 

realisatiepercentages van de Limburgers en Delfzijlse-Limburgers, lijken bevestigd te worden 

door de realisatiepercentages voor woordklasse in figuur 4. Het lage realisatiepercentage voor 

werkwoorden blijkt bij de Limburgers inderdaad een gevolg te zijn van een zeer laag 

realisatiepercentage voor bimorfematische werkwoorden. De slot-n van monomorfematische 

werkwoorden deleren de Limburgers maar mondjesmaat. De Delfzijlse-Limburgers hebben 

blijkbaar de realisatiepercentages van alle woorden naar beneden geschroefd behalve die van de 

monomorfematische werkwoorden. Deze tendens laat heel mooi zien dat de slot-n van 

monomorfematische werkwoorden gedeleerd kan worden, maar dat dit niet zo gemakkelijk is, 

zoals ook Van de Velde & Van Hout (2003) al aangaven. 



 43

Wanneer wordt gekeken naar de verschillen tussen de groepen (het groepseffect), dan is 

te zien dat de Delfzijlse-Limburgers het minst realiseren in monomorfematische zelfstandige 

naamwoorden en in bi- en monomorfematische werkwoorden. De realisatiepercentages van de 

Limburgers voor deze drie soorten woorden schommelen in het midden en de Delfzijlsters 

realiseren het meest. De realisatiepercentages voor de monomorfematische werkwoorden wijken 

af van dit patroon. In figuur 4 is te zien dat alle groepen sprekers de slot-n van 

monomorfematische werkwoorden ongeveer evenveel realiseren. Dit komt deels doordat de 

Delfzijlse-Limburgers en Limburgers de slot-n meer realiseren in monomorfematische 

werkwoorden (zoals hierboven al is besproken), maar het komt ook doordat de Delfzijlsters naar 

verhouding weinig blijken te realiseren in monomorfematische werkwoorden. Gezien de 

realisatiepercentages voor de overige soorten woorden, zou eigenlijk een hoger realisatie-

percentage verwacht worden voor de monomorfematische woorden. Wanneer je naar de overige 

groepen sprekers kijkt, dan zou je bij de Delfzijlsters een realisatiepercentage verwachten dat 

hoger ligt dan het percentage voor monomorfematische zelfstandig naamwoorden. Het 

realisatiepercentage voor de monomorfematische werkwoorden is echter ongeveer gelijk aan dat 

voor de bimorfematische woorden. Dit verschijnsel is niet nieuw. Ook Van de Velde & Van Hout 

(2003) vonden naar verhouding lagere realisatiepercentages voor monomorfematische 

werkwoorden in de n-behoudende gebieden. Volgens hen zou dit erop kunnen duiden dat de 

realisatie van de slot-n in werkwoordstammen lexicaal bepaald is. Het kan er ook op wijzen dat er 

in deze gebieden vrij veel hypercorrectie plaatsvindt in deze context. Deze hypercorrectie zou 

getriggerd kunnen zijn door het karakter van de voorleestaak. Om hier met meer zekerheid iets 

over te kunnen zeggen, zou in een vervolgonderzoek de voorgelezen spraak van de proefpersonen 

vergeleken moeten worden met de spontane spraak van dezelfde proefpersonen.  

 

5.3.3. Geleedheid 

 

Appel & Vermeer (1996) stellen dat bij het leren van een taal in eerste instantie alleen hele 

woorden worden overgenomen. Het zou kunnen dat de Delfzijlse-Limburgers ook dit patroon 

volgen. In dat geval zou hun uitspraak van de slot-n in monomorfematische woorden meer zijn 

aangepast dan hun uitspraak van de slot-n in bimorfematische woorden. Op basis van de 

verschillen tussen de gemiddelde realisatiepercentages voor mono- en bimorfematische woorden 

zou verondersteld kunnen worden dat de Delfzijlse-Limburgers inderdaad dit patroon volgen. In 

figuur 5 en tabel 22 is te zien dat het verschil in realisatie het grootst is bij de groep Delfzijlse-

Limburgers. Dit zou erop kunnen duiden dat ze ongemerkt toch meer zijn gaan realiseren in 
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monomorfematische woorden. Met de vorige paragraaf in het achterhoofd moet dit echter direct 

weerlegd worden. Het hoge realisatiepercentage voor monomorfematische werkwoorden komt 

waarschijnlijk doordat de slot-n van monomorfematische werkwoorden moeilijk te deleren is. 

Waarschijnlijker is dat de verandering juist bij de bimorfematische woorden heeft 

plaatsgevonden. Het lijkt erop dat de Delfzijlse-Limburgers minder zijn gaan realiseren in 

bimorfematische woorden. Mogelijk is dit gebeurd in een poging om vast te houden aan de 

Limburgse uitspraak en daarmee aan de Limburgse identiteit. In dat geval zou de slot-n pas op 

postlexicaal niveau gedeleerd zijn. 

 

Groep Gemiddelde realisatiepercentage mono. Gemiddelde realisatiepercentage bi. Verschil 
Delfzijlsters 90,6 84,1 6,5 
Delfzijlse-
Limburgers 53,8 16,6 37,1 

Limburgers 74,3 48,1 26,1 
Totaal 72,9 49,6 23,3 

Tabel 22: Gemiddelde realisatiepercentage per groep (in %). 
 

Met de realisatiepercentages voor de mono- en bimorfematische woorden is een univariate 

analyse met meerdere metingen uitgevoerd. Deze analyse in SPSS laat zien dat er een significant 

verschil is in realisatie tussen de mono- en bimorfematische woorden (F=28,402, df=1, df 

error=13, p=,000, η²=,686). In tabel 21 is te zien dat alle groepen sprekers het meest realiseren in 

monomorfematische woorden. De analyse in SPSS geeft aan dat er een significante interactie is 

tussen geleedheid en groep (F=4,394, df=2, df error=13, p=,035, η²=,403). In figuur 5 is te zien 

dat deze interactie wordt veroorzaakt doordat de Delfzijlsters bijna geen verschil maken in 

realisatie voor mono- en bimorfematische worden, terwijl de Delfzijlse-Limburgers en 

Limburgers wel een verschil in realisatie laten zien.  

De between-subjects analyse wijst uit dat de mate waarin de verschillende groepen 

proefpersonen realiseren in de twee soorten woorden ook verschilt, er is een significant effect van 

groep (F=11,916, df=2, df error=13, p=,001, η²=,647). Opvallend is dat het verschil in realisatie 

voor de noordelijke sprekers behoorlijk klein is. Dit komt overeen met de bevindingen van Van 

de Velde & Van Hout (2003). Ook in dat onderzoek waren de verschillen in realisatie in de 

noordelijke gebieden het kleinst. In de zuidelijke gebieden werd echter duidelijk meer 

gerealiseerd in monomorfematische woorden dan in bimorfematische woorden. De Limburgse 

informanten laten een zelfde verschil in realisatie zien. Dit zou kunnen duiden op een 

morfeemeffect. Dit werd eerder aangetoond door Van de Velde (1996). Hij stelt dat dit erop duidt 

dat de realisatie van de slot-n geen postlexicaal proces is. In dit onderzoek lijkt het voorkomen 
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van een morfeemeffect eerder te bevestigen dat het niet gaat om een puur postlexicaal proces. 

Aan het begin van deze paragraaf werden immers data besproken die lijken te duiden op een 

postlexicaal proces (het extra deleren in bimorfematische woorden door de Delfzijlse-

Limburgers). Mogelijk kan realisatie van de slot-n zowel op postlexicaal niveau als op een eerder 

niveau plaatsvinden. Het gedrag van de Delfzijlse-Limburgers lijkt erop te duiden dat dit 

afhankelijk is van de taalsituatie waarin de spreker zich bevindt.  
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Figuur 5: Realisatiepercentages voor geleedheid per groep. 

 

 

5.3.4. Linkercontext 

 

Met een univariate analyse met meerdere metingen is gekeken of er een verschil in realisatie is na 

sonorant en obstruent. Dit verschil lijkt aanwezig (F=6,118, df=1, df error=13, p=,028, η²=,320). 

In de figuur is te zien dat de Delfzijlsters en Delfzijlse-Limburgers meer realiseren na een 

obstruent. De Limburgers realiseren meer na een sonorant. Voor de interactie tussen geleedheid 

en groep wordt ook een significant verschil gevonden (F=6,327, df=2, df error=13, p=,012, 

η²=,493) en er is een significant effect van groep (F=11,927, df=2, df error=13, p=,001, η²=,647) 
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Figuur 6: Realisatiepercentages voor linkercontext per groep. 

 

De Wulf & Taeldeman (2001) gaven aan dat de postlexicale deletie van de slot-n voornamelijk in 

de behoudende regio’s voor zou komen. Dit lijkt in die zin te kloppen dat het verschil bij de 

Limburgers het kleinst is en dat de Limburgers het meest realiseren na een sonorant. Het grootste 

verschil in realisatie werd verwacht bij de Delfzijlsters. De Delfzijlsters laten echter helemaal niet 

zulke grote verschillen zien. Dit lijkt erop te duiden dat de Delfzijlsters weinig postlexicale 

deletie- en assimilatieprocessen toepassen in hun uitspraak van de standaardtaal. Dit vermoeden 

wordt versterkt door het feit dat er maar weinig andere realisaties van de slot-n (zoals syl n, syl m 

en eng) voorkomen in de data.  

In figuur 6 valt verder nog op dat de Delfzijlse-Limburgers gevoelig lijken te zijn voor 

het verschil tussen sonoranten en obstruenten. Het zou kunnen zijn dat de Delfzijlse-Limburgers 

toch een poging hebben gedaan om zich aan te passen aan de Delfzijlsters, door de slot-n minder 

vaak uit te spreken na een sonorant. Het zou ook zo kunnen zijn dat sonoranten gevoeliger zijn 

voor hypercorrect taalgedrag dan obstruenten. Verder onderzoek naar het gedrag van obstruenten 

en sonoranten als linkercontext lijkt nodig om hier meer over te kunnen zeggen.  

 

5.3.5. Rechtercontext  

 

Zoals werd verwacht, wijst de univariate analyse met meerdere metingen uit dat er een significant 

verschil in realisatie is voor de verschillende rechtercontexten (F=6,704, df=3, df error=11, 

p=,008, η²=,646), daarnaast wijst de between-subjects test op een significant groepseffect 
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(F=11,739, df=2, df error=13, p=,001, η²=,644). Er wordt geen significante interactie gemeten 

tussen de groepen en variabelen (F=1,785, df=6, df error=22, p=,149, η²=,327). In figuur 7 is te 

zien dat de verschillende groepen proefpersonen een vergelijkbaar gedrag vertonen voor de 

verschillende rechtercontexten. 
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Figuur 7: Realisatiepercentages voor rechtercontext per groep. 

 

Voor een pauze wordt de slot-n het meest gerealiseerd (80,2%), daarna voor een vocaal (67,2%), 

dan voor de consonanten t-, d-, b- (61,2%) en voor de overige consonanten wordt hij het minst 

vaak gerealiseerd (54,0%). Dit is anders dan in de onderzoeken van Van der Harst (2005) en van 

de Velde & Van Hout (2001). In die onderzoeken werd het meest gerealiseerd voor een vocaal, 

dan voor een pauze en ten slotte voor een consonant. Van der Harst (2005) laat zien dat de 

consonanten t-,d-, b- zich het beste laten vergelijken met een pauzecontext wat betreft de mate 

van realisatie. Dit lijkt in deze data echter niet aan de orde. Dit zou kunnen komen door de toch 

redelijk formele aard van de voorleestaak. Het lijkt erop dat in elk geval de Limburgse sprekers 

erg hun best hebben gedaan om de slot-n netjes uit te spreken waar zij dat in het Limburgs 

mogelijk niet zouden doen. Dit blijkt uit hun hoge realisatie voor een pauze. Voor een pauze 

zouden sprekers de meeste aandacht aan hun taalgebruik besteden, waardoor hier het beste te zien 

is welke standaard zij aanhouden. De context waar sprekers zich het meest bewust van zijn is ook 

de context waar de meeste beïnvloeding verwacht mag worden, door bijvoorbeeld hypercorrect 

taalgebruik. In tabel 23 is te zien dat de Limburgers allemaal 100% realiseren voor een pauze.  
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 Delfzijlsters Delfzijlse-Limburgers Limburgers Totaal 

Rechtercontext 
altijd 
deletie 

altijd 
realisatie altijd deletie 

altijd 
realisatie 

altijd 
deletie 

altijd 
realisatie 

altijd 
deletie 

altijd 
realisatie 

Pauze 0 5 1 1 0 5 1 11 
Vocaal 0 5 2 0 1 2 3 7 
Consonant t-, d-, b- 0 3 0 0 0 0 0 3 
Consonant overig 0 3 0 0 0 0 0 3 

Tabel 23: aantal keer altijd deletie en altijd realisatie per rechtercontext. 
 

Tabel 23 geeft de aantallen sprekers die altijd realiseren of altijd deleren voor de verschillende 

contexten. Opvallend is het grote aantal sprekers dat altijd realiseert voor een pauze, dit is 

ongeveer 2/3e van de hele steekproef. Voor een vocaal realiseert ongeveer de helft van de 

sprekers altijd. De meeste van deze sprekers komen uit de groep Delfzijlsters, maar er zijn ook 

twee Limburgers die altijd realiseren voor een vocaal. De sprekers die nooit realiseren voor een 

vocaal zijn voornamelijk Delfzijlse-Limburgers. Voor de twee groepen consonanten wordt in 

gelijke mate altijd gerealiseerd en altijd gedeleerd. Van der Harst (2005) vond wel behoorlijke 

verschillen voor de twee groepen consonanten. Mogelijk komt dit doordat er hier sprake is van 

een voorleestaak en niet van spontane spraak. De mensen zijn zich mogelijk wat bewuster van 

hun uitspraak, waardoor de consonanten misschien op een meer gelijke manier worden 

behandeld. Van der Harst (2005) vond ook dat er voor een overige consonant nooit gerealiseerd 

werd en dat er voor deze consonanten het vaakst altijd deletie voorkwam. In dit onderzoek komt 

altijd deletie echter helemaal niet voor voor de overige consonanten, wel zijn er drie sprekers die 

altijd realiseren voor een overige consonant. 

Bij het onderzoek naar spontane spraak van Van der Harst (2005) kwam altijd deletie het 

meeste voor. In dit onderzoek komt echter altijd realisatie het meeste voor. Dit verschil wordt 

waarschijnlijk veroorzaakt door het verschil tussen voorlezen en spontaan spreken. Ook Van de 

Velde & Van Hout (2001) vonden dat altijd realisatie het meest voorkwam in hun voorleestaak. 

Zij hadden de consonanten t-, d-, b- en de overige consonanten niet als aparte variabelen 

opgenomen, dat kan hier dus niet gestaafd worden. 

 

 

5.4. Sprekertypologieën 

 

In navolging van Van de Velde & Van Hout (2001) en Van der Harst (2005) zullen de 

sprekertypen ook in dit onderzoek bepaald worden aan de hand van deviatiescores. Met behulp 

van deze deviatiescores kunnen de kwantitatieve verschillen tussen proefpersonen geneutraliseerd 

worden. Wanneer alleen naar de scores van één proefpersoon gekeken wordt, dan kan het 
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bijvoorbeeld lijken alsof hij voornamelijk realiseert voor een vocaal, omdat hij daar de hoogste 

realisatiescore haalt in vergelijking tot de andere realisatiescores. Echter, wanneer de scores van 

deze proefpersoon worden vergeleken met de scores van de andere proefpersonen, dan is zijn 

score voor vocaal misschien helemaal niet zo hoog. In dat geval zou hij kunnen worden ingedeeld 

bij het verkeerde sprekertype.  

Voor elke proefpersoon worden vier deviatiescores berekend, voor elke context één. Om 

te beginnen wordt per proefpersoon een gemiddelde berekend voor de vier contexten samen. 

Vervolgens wordt van elk realisatiepercentage het gemiddelde afgetrokken, dit levert per 

proefpersoon vier deviatiescores op. 

 

Een rekenvoorbeeld: 

Proefpersoon A heeft de volgende realisatiepercentages: 50% voor een pauze (P) , 75% voor een 

vocaal (V), 42% voor de consonanten t-, d-, b- (TDB) = 42 en 27% voor de overige consonanten 

(C). Het gemiddelde van deze realisatiepercentages is 48,5%. Om de deviatiescores te berekenen 

wordt dit gemiddelde nu telkens van een realisatiepercentage afgetrokken:  

P = 50 – 48,5 = 1,5 

V = 75 – 48,5 = 26,5 

TDB = 42 – 48,5 = -6,5 

C = 27 – 48,5 = -21,5 

 

Sommige deviatiescores zijn positief en sommige negatief, dit laat zien waar ze zich bevinden ten 

opzichte van het gemiddelde realisatiepercentage voor die bewuste proefpersoon. Een negatieve 

deviatiescore betekent dat deze kleiner is dan het gemiddelde en dat er minder dan gemiddeld 

wordt gerealiseerd. Een positieve deviatiescore laat zien dat er meer dan gemiddeld wordt 

gerealiseerd. Het is mogelijk dat de deviatiescore op 0 uitkomt, in dat geval is het gemiddelde 

realisatiepercentage gelijk aan de realisatiepercentages voor de verschillende contexten. Dit 

gebeurt wanneer een proefpersoon voor alle contexten in gelijke mate realiseert. Het gemiddelde 

van de deviatiescores voor alle proefpersonen en de vier contexten is nul. Dit komt doordat het 

gaat om een spreiding rond nul. 

De deviatiescores laten zien hoe gevoelig elke context is voor deletie. Dit kan door alle 

deviatiescores voor de vier contexten te vergelijken. De context met de laagste deviatiescore is 

het meest gevoelig voor deletie, die met de hoogste score het minst. 

Nadat alle deviatiescores zijn berekend, wordt per context een scheiding gemaakt tussen 

de deviatiescores door codes toe te kennen. De acht laagste scores krijgen code 1 en de acht 

hoogste krijgen code 2. Iedere spreker krijgt dus vier codes toegekend (voor elke context een 1 of 

een 2), hierdoor ontstaat voor elke spreker een bepaald patroon. Deze patronen komen overeen 
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met de patronen die bij de sprekertypen horen. In totaal zijn er 16 combinaties van enen en 

tweeën mogelijk. Er staan echter maar 14 verschillende patronen in de tabel, omdat de patronen 

1111 en 2222 niet voor kunnen komen door het gebruik van deviatiescores. Bij elk patroon hoort 

een bepaald sprekertype. Deze sprekertypen zijn gebaseerd op de linguïstische processen die Van 

der Harst (2005) onderscheidt voor de vier verschillende rechtercontexten. Dit zijn: 

Pauzeren – de spreker realiseert vooral voor een pauze 

Verbinder – de spreker realiseert vooral voor een vocaal 

Behouden – de spreker realiseert vooral voor consonant t/d/b 

Deleren – de spreker deleert vooral voor één van de overige consonanten (niet t/d/b).  

 

Volgens Van der Harst (2005) lijken sprekers deze processen in verschillende mate te kunnen 

aanroepen. Sommige sprekers lijken meerdere processen te gebruiken, andere maar één. Dit 

levert vijftien sprekertypen op, waar de verschillende proefpersonen bij zijn ingedeeld op basis 

van het uitspraakpatroon dat zij laten zien in de voorleestaak. Deze indeling is te zien in tabel 24. 

 

Contexten   Scores per context   n   Type 
P V C TDB   P V C TDB         
1 1 2 2  -0,25 -3,26 0,28 3,52  3  behouder 
2 1 2 2  54,71 -45,29 -9,58 0,16  1  pauzeerder + behouder 
2 1 2 1  - - - -  0  pauzeerder 
2 1 1 1  - - - -  0  pauzeerder + deleerder 
2 1 1 2  36,36 -13,41 -23,41 0,23  1  pauzeerder + deleerder + behouder 
1 1 1 2  - - - -  0  deleerder + behouder 
2 2 1 2  18,66 6,16 -26,82 2  2 ? deleerder 
1 2 1 1  1,66 26,66 -21,67 -6,67  1  deleerder + verbinder 
1 2 1 2  - - - -  0  deleerder + verbinder + behouder 
1 2 2 2  - - - -  0  verbinder + behouder 
1 2 2 1  2,08 2,08 2,08 -6,25  1  verbinder 
2 2 2 1  - - - -  0  verbinder + pauzeerder 
2 2 1 1  24,75 18,5 -26,35 -16,92  4  verbinder + pauzeerder + deleerder 
2 2 1 2  18,66 6,16 -26,82 2  2 ? verbinder + pauzeerder + deleerder + behouder 
1 1 2 1   2,91 -22,09 24,58 -5,42   3   (niet-)realiseerder 

Tabel 24: indeling sprekers per sprekertype. 
 

Bij dit schema moet wel een kanttekening gemaakt worden. Zoals eerder gezegd, heeft steeds de 

helft met de hoogste deviatiescores een 2 gekregen en de helft laagste scores kreeg een 1. Bij het 

toekennen van de codes voor context t-, d-, b- kwam deze opdeling zo uit, dat de scheidslijn 

precies tussen de sprekers met deviatiescore 0 liep. Eén van de sprekers met deviatiescore 0 zou 

score 1 krijgen voor context t-, d-, b- en de andere een 2. Degene met een 1 zou worden ingedeeld 

bij de (niet-)realiseerders en degene met een 2 bij de behouders. Uit de data blijkt dat deze twee 
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sprekers met deviatiescore 0 altijd realiseren, het zou dus niet terecht zijn om één van de twee bij 

de behouders in te delen. Om die reden is er bij de context t-, d-, b- een extra code 1 uitgedeeld. 

Ook bij Van der Harst (2005) werden systematisch een aantal (niet-)realiseerders ingedeeld bij 

het sprekertype behouder. Blijkbaar is dit een zwakte in het systeem.  

Naast de twee sprekers die alleen maar deviatiescores hebben die gelijk zijn aan nul, is er 

nog één spreker bij de groep (niet-)realiseerders ingedeeld. De deviatiescores van deze spreker 

zijn niet gelijk aan elkaar (P = 2,91; V = -22,09; C = 24,58 en TDB = -5,42). In verhouding tot 

het gemiddelde deleert deze spreker voornamelijk voor pauzes, vocalen en de consonanten t-, d-, 

b-, terwijl hij voor de overige consonanten naar verhouding vooral realiseert. Dit duidt erop dat 

hij voor alle contexten in gelijke mate realiseert/deleert. De andere twee sprekers die bij het 

sprekertype (niet-)realiseerder zijn ingedeeld realiseren/deleren ook in gelijke mate voor alle 

contexten met als verschil dat zij altijd maar één van de processen aanspreken, namelijk het 

realisatieproces. Deze sprekers deleren nooit in de voorleestaak. De spreker met de ongelijke 

deviatiescores spreekt zowel realiserende als delerende processen aan. Dit duidt erop dat deze 

spreker intuïties en voorkeuren heeft wat betreft de realisatie/deletie voor de verschillende 

rechtercontexten. Hij lijkt een keuze te maken tussen de verschillende linguïstische processen. Bij 

de sprekers die alleen realiseren kunnen geen intuïties en voorkeuren worden waargenomen voor 

de verschillende rechtercontexten. Het is niet duidelijk of er bij deze mensen echt sprake is van 

een keuze tussen de processen op basis van de verschillende rechtercontexten of dat er al eerder 

een keuze is gemaakt, namelijk voor altijd deleren of altijd realiseren. Daarnaast kan niet met 

zekerheid gesteld worden of deze mensen überhaupt een uitgang zonder slot-n hebben. Hetzelfde 

geldt voor mensen die altijd deleren, ook van deze mensen kan niet gezegd worden of ze intuïties 

hebben voor de verschillende rechtercontexten en of ze een uitgang op -ən hebben (deze mensen 

komen niet voor in de data van dit onderzoek). Het lijkt een zwak punt te zijn in het systeem dat 

mensen die maar één proces aanspreken (deleren of realiseren) bij hetzelfde sprekertype worden 

ingedeeld als mensen die twee processen aanspreken (deleren én realiseren). Het is namelijk niet 

duidelijk of deze mensen wel echt als hetzelfde sprekertype beschouwd kunnen worden.  

 

In tabel 24 staan de gemiddelde deviatiescores per context en sprekertype. Te zien is dat de 

deviatiescores erg ver uit elkaar liggen. Dit is een gevolg van de grote verschillen in realisatie 

tussen sprekers. De groepen verschillen sterk onderling. Daarnaast is in tabel 25 te zien dat de 

deviatiescores in de groep Delfzijlse-Limburgers per spreker erg uiteenlopen. Blijkbaar is deze 

groep niet zo stabiel wat betreft de uitspraak van de slot-n. Dit is mogelijk een gevolg van de 

veranderde taalsituatie. Het zou echter ook kenmerkend kunnen zijn voor het taalgedrag van 
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sprekers die veel deleren. Ook de Limburgers laten namelijk een groot verschil in deviatiescores 

zien. De Delfzijlsters deleren bijna nooit en vertonen de minste variatie. Op een enkele uitbijter 

na, hebben de Delfzijlsters een deviatiescore die schommelt rondom 0. 

 
Persoon Deviatiescore per context 

  P V TDB C 
dm 60    22,08 22,08 -11,25 -32,92 
dm 65    2,08 2,08 -6,25 2,08 
dv 74    1,78 1,78 1,78 -5,36 
dv 73    8,75 8,75 0,42 -17,92 
dv 79    0,00 0,00 0,00 0,00 
dv 57    0,00 0,00 0,00 0,00 
dlm 69   2,91 -22,09 -5,42 24,58 

dlm 78   32,74 7,74 -8,93 -31,55 
dlv 66   -9,90 -9,90 8,28 11,53 
dlv 76   1,66 26,66 -6,67 -21,67 
dlv 60   6,57 -1,67 0,51 -5,33 
lm 63    15,86 15,86 -9,14 -22,60 
lv 60    54,71 -45,29 0,16 -9,58 
lv 60a   28,33 28,33 -38,34 -18,34 
lm 61    28,57 3,57 3,57 -35,72 
lv 63    36,36 -13,41 0,23 -23,41 

Tabel 25: Deviatiescores per persoon per context. 

 

In tabel 26 zijn alle proefpersonen samen genomen om de gemiddelde deviatiescores per context 

te laten zien. Uit deze gemiddelden blijkt dat de pauze het minst gevoelig is voor deletie. De 

overige consonanten (C) zijn het meest gevoelig voor deletie, de gemiddelde deviatiescores van 

deze groep zitten het verst beneden het gemiddelde.  

 
Rechtercontext P V C TDT 
Gemiddelde deviatiescore 14,53 1,53 -11,64 -4,44 

Tabel 26: gemiddelde deviatiescores per context 
 

Uit tabel 27 blijkt dat de meeste mensen één of drie processen activeren. Er zijn twee mensen die 

twee processen activeren. Van de mensen die maar één of twee processen aanspreken is niet met 

zekerheid te zeggen dat ze de andere processen nooit aanspreken. Dat is alleen niet waargenomen 

in deze test.  

Het zou zo kunnen zijn dat sprekers in eerste instantie één proces activeren en dat voor 

het activeren van meerdere processen een soort barrière zit. Mocht de spreker het echter nodig 

vinden om toch meer processen aan te spreken, dan kan deze barrière doorbroken worden. Hij 

krijgt dan toegang tot het tweede én derde proces. De spreker kan er dan voor kiezen om twee of 
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drie processen aan te spreken. Uiteraard biedt het aanspreken van drie processen de meeste 

mogelijkheden. Helaas kan deze theorie niet met data worden ondersteund, maar het zou wel 

verklaren waarom de minste mensen twee processen aanspreken.  

 Merk op dat er niet wordt ingegaan op het activeren van vier processen. Uit de data is niet 

duidelijk op te maken of dit sprekertype echt bestaat. Dit komt doordat het scorepatroon van het 

type verbinder + pauzeerder + deleerder + behouder gelijk is aan dat van het type deleerder. Er 

kan dus geen onderscheid gemaakt worden tussen deze sprekertypen. 

 

Sprekertype Groepen 

 Delfzijlster Delfzijlse-
Limburger Limburger 

Behouder 1 2  
Pauzeerder + behouder   1 
Pauzeerder    
Pauzeerder + deleerder    
Pauzeerder + deleerder + behouder    1 
Deleerder + behouder    
Deleerder 1?  1? 
Deleerder + verbinder  1  
Deleerder + verbinder + behouder    
Verbinder + behouder    
Verbinder 1   
Verbinder + pauzeerder    
Verbinder + pauzeerder + deleerder 1 1 2 
verbinder+pauzeerder+deleerder+behouder 1?  1? 
(Niet-)realiseerder 2 1  

Tabel 27: indeling sprekers van de verschillende groepen per sprekertype. 
 

In tabel 27 is verder te zien dat de verschillende sprekertypen gelijkmatig verdeeld zijn over de 

groepen sprekers. Wel is er per groep proefpersonen steeds één sprekertype waar twee mensen bij 

zijn ingedeeld. Bij de Delfzijlsters horen de meeste mensen tot de (niet-)realiseerders, bij de 

Delfzijlse-Limburgers behoren twee mensen tot het type behouder en van de Limburgers horen 

twee mensen tot de verbinder + pauzeerder + deleerder. Het type verbinder + pauzeerder + 

deleerder is het enige type waar van elke groep iemand is ingedeeld. Dit zou erop kunnen duiden 

dat deze processen elkaar gemakkelijk afwisselen en dat dit sprekertype toegankelijk is voor 

verschillende soorten sprekers.  

 Om meer te kunnen zeggen over de geografische verdeling van de sprekertypen, zijn de 

proefpersonen ingedeeld per hoofdtype. Deze verdeling is te zien in tabel 28. Bij het maken van 

de verdeling is steeds gekeken welke processen een proefpersoon allemaal activeert. Een 

proefpersoon kan hierdoor bij verschillende hoofdtypen worden ingedeeld. Een verbinder + 
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pauzeerder hoort bijvoorbeeld tot het hoofdtype verbinder én tot het hoofdtype pauzeerder. De 

ambigue sprekertypen (deleerder en verbinder + pauzeerder + deleerder + behouder) zijn buiten 

deze verdeling gehouden, omdat niet duidelijk is welke processen deze sprekers precies activeren.  

 

Hoofdtype Groep 

  Delfzijlsters Delfzijlse-Limburgers Limburgers

Behouder 2 3 2
Pauzeerder 2 2 4
Deleerder 2 3 3
Verbinder 4 3 2

Tabel 28: Aantal sprekers per hoofdtype. 

 

In tabel 28 is te zien dat de proefpersonen gelijk verdeeld zijn over de vier hoofdtypen. Onder de 

Limburgers bevinden zich de meeste pauzeerders. Dit is opvallend, omdat de Limburgers uit een 

n-delerend gebied komen. Het lijkt niet logisch dat er in een delerend gebied zoveel sprekers 

voorkomen die de slot-n vooral realiseren voor de keuzecontext pauze. Mogelijk is deze uitkomst 

een gevolg van de formele aard van de voorleestaak.  

Onder de Delfzijlsters bevinden zich de meeste verbinders. Voor de andere hoofdtypen 

hebben de Delfzijlsters een gelijke verdeling. De Delfzijlse-Limburgers zijn gelijk verdeeld over 

de hoofdtypen, behalve voor het hoofdtype pauzeerder. Dit lijkt overeen te komen met het eerder 

gesignaleerde hypercorrecte taalgedrag van de Delfzijlse-Limburgers; in de keuzecontext 

proberen de Delfzijlse-Limburgers de slot-n zoveel mogelijk weg te laten.  
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6. Conclusie 

 

In dit onderzoek is onderzocht welke invloed een nieuwe taal- en dialectomgeving kan hebben op 

de uitspraak van de slot-n. Uit alle resultaten blijkt dat de Delfzijlse-Limburgers de slot-n minder 

zijn gaan realiseren in hun nieuwe taalsituatie. Ze hebben zich niet aangepast aan de Groningse 

uitspraak en deleren de slot-n vaker dan hun leeftijdgenoten die nog in Limburg wonen. Dit duidt 

erop dat ze zich afzetten tegen hun nieuwe taalomgeving door middel van hypercorrect 

taalgedrag. Dit gedrag lijkt te worden bevestigd door de antwoorden op de achtergrond- en 

attitudevragen die in hoofdstuk vier zijn beschreven. De Delfzijlse-Limburgers vinden het 

bijvoorbeeld prettig om op straat herkend te worden als Limburger. Daarnaast hebben ze geen 

poging gedaan om Gronings te leren en ze zijn dit ook niet van plan. Ze spreken nog altijd het 

liefste Limburgs. Dit vinden ze een mooier dialect dan het Gronings. De kinderen van de 

Delfzijlse-Limburgers lijken ‘echte’ Groningers geworden te zijn. Ze hebben zich geheel 

aangepast aan de Groningse uitspraak. 

 Wanneer de drie groepen proefpersonen onderling worden vergeleken, dan vallen 

de grote verschillen in de mate van realisatie op. De Delfzijlsters realiseren het meest, de 

realisatiepercentages van de Limburgers hangen in het midden en de Delfzijlse-Limburgers 

realiseren het minst vaak. Verder blijkt de groep Delfzijlsters de meest homogene groep 

proefpersonen te zijn. Op één uitbijter na, realiseren alle Delfzijlsters in hoge mate. De Delfzijlse-

Limburgers blijken de minst homogene groep, hun realisatiepercentages liggen ver uit elkaar. Dit 

wordt mogelijk veroorzaakt door de verandering van taalsituatie die de Delfzijlse-Limburgers 

hebben meegemaakt. De Limburgers hangen ook hier in het midden. Hun realisatiepercentages 

zijn niet zo homogeen als die van de Delfzijlsters, maar ze lopen ook niet zover uiteen als die van 

de Limburgse-Delfzijlsters.  

Bij alle analyses van de interne factoren komen de verschillen tussen de drie groepen naar 

voren. Deze verschillen blijken echter niet uit de indeling in sprekertypen. De groepen 

proefpersonen zijn gelijkmatig verdeeld over de verschillende sprekertypen; er is niet een blokje 

‘noorderlijke sprekertypen’, een blokje ‘zuidelijke sprekertypen’ en een blokje ‘Delfzijls-

Limburgse sprekertypen’ aan te wijzen. Deze gelijke verdeling blijkt ook wanneer de 

proefpersonen verdeeld worden over de hoofdtypen. Bij deze verdeling blijkt dat er zich onder de 

Limburgers de meeste pauzeerders bevinden, terwijl de meeste verbinders gevonden worden in de 

groep Delfzijlsters. Uit de indeling in sprekertypen blijkt verder nog dat de typen sprekers die één 

en drie processen activeren het meeste voorkomen in de data. Dit is in overeenstemming met de 

bevindingen van Van der Harst (2005). 
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Uit de realisatiepercentages voor de interne factor geleedheid blijkt dat deletie van de 

slot-n zowel in de lexicale fase als in de postlexicale fase kan plaatsvinden. De 

realisatiepercentages van de Limburgers laten een groot verschil in realisatie zien tussen de 

mono- en bimorfematische woorden. Dit duidt op een morfeemeffect, wat volgens Van de Velde 

(1996) aangeeft dat de slot-n wordt gedeleerd op het lexicale niveau. De Limburgse-Delfzijlsters 

lijken de slot-n van bimorfematische woorden echter op postlexicaal niveau te deleren als gevolg 

van hypercorrect taalgedrag. Dit lijkt erop te duiden dat sprekers op basis van hun sociale 

omstandigheden kunnen wisselen tussen de twee fasen waarin de slot-n wordt gedeleerd (lexicaal 

en postlexicaal). 

Bij de uitspraak van de linkercontext viel op dat sprekers een verschil in realisatie maken 

na sonoranten en obstruenten. In verder onderzoek zou kunnen worden ingegaan op de reden van 

dit verschil. Er werd geen effect gemeten van de interne factor woordsoort. 

Wanneer wordt gekeken naar de realisatiepercentages voor de rechtercontexten, dan blijkt 

dat deze percentages niet overeenkomen met de data uit eerdere onderzoeken (o.a. Van de Velde 

& Van Hout, 2001 en Van der Harst, 2005). Alledrie de groepen proefpersonen realiseren 

voornamelijk voor een pauze, terwijl er bij eerdere onderzoeken het meest werd gerealiseerd in de 

vocalische context. Deze afwijkende realisatiepercentages worden mogelijk veroorzaakt door het 

formele karakter van de voorleestaak. Een vervolgonderzoek naar de spontane spraak die werd 

verzameld bij de drie groepen proefpersonen kan hier mogelijk meer duidelijkheid over 

verschaffen.  
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Bijlage I 
Overzicht Testzinnen 



 

 
Bimorfematische nomina 

linker-
context 

rechter-
context 

woord Zin 

obstruent k vocaal merken Onze supermarkt heeft drie merken appelsap. 
sonorant r vocaal veren Er zitten veren in mijn kussen. 
obstruent g pauze vragen Alleen een expert weet het antwoord op je vragen. 
sonorant l pauze ballen De speelplaats ligt bezaaid met ballen. 
obstruent p consonant t trappen Via de trappen tegenover de ingang komt u bij de informatiebalie. 
sonorant r consonant t oren Hij beschermt zijn oren tegen de kou. 
obstruent g consonant l vliegen Volwassen vliegen leven van nectar. 
sonorant l consonant l scholen Verschillende scholen laten de leerlingen naar huis gaan. 
obstruent k consonant b stokken Ik zet de stokken bij de deur. 
sonorant w consonant b spreeuwen Er vliegen spreeuwen boven het huis. 
 

Bimorfematische verba 
obstruent k consonant h merken Zij merken Henk niet op. 
sonorant r consonant h veren De kinderen veren haastig op als hij binnenkomt. 
obstruent g consonant k vragen Wij vragen kampeerders naar hun vakantieverhalen. 
sonorant l consonant k vallen Soms vallen kleine kinderen uit hun bed. 
obstruent p consonant d trappen Zij trappen dozen kapot. 
sonorant r consonant d horen Sinds een jaar horen Dennis en Mark tot de besten.  
obstruent g consonant r vliegen De helikopters vliegen rakelings langs een kerktoren. 
sonorant l consonant r scholen De meisjes scholen rustig tegen de regen. 
obstruent k consonant p lokken Jullie lokken Peter naar het feest. 
sonorant w consonant p schreeuwen Ze schreeuwen per ongeluk door mijn verhaal heen. 

 
Monomorfematische nomina 

obstruent k vocaal teken De solist geeft een teken aan de dirigent. 
sonorant m  vocaal examen Ik maakte mijn examen in twee uur. 
obstruent t pauze keten Bij officiële gelegenheden dragen burgemeesters een keten. 
sonorant l pauze veulen In de wei staat een veulen. 
obstruent p consonant t wapen Hij onderzoekt een nieuw wapen tegen aids. 
sonorant r consonant t toren De toren trekt altijd veel bekijks. 
obstruent g consonant l zegen De paus spreekt zijn zegen later op de dag uit. 
sonorant r consonant l koren Het koren ligt op de akkers. 
obstruent k consonant b baken Er staat een baken bij de havenmond. 
sonorant l consonant b molen De molen bij de rivier is nog in gebruik. 
 

Monomorfematische verba 
obstruent k consonant h teken(en) Ik teken hartjes in mijn kleurboek. 
sonorant consonant h - - 
obstruent t consonant k keten(en) Ik keten Karels fiets aan het hek. 
sonorant consonant k - - 
obstruent p consonant d wapen(en) Ik wapen diverse artiesten tegen de pers. 
sonorant r consonant d toren(en) Ik toren doorgaans boven iedereen uit. 
obstruent g consonant r zegen(en) Ik zegen rechters en misdadigers. 
sonorant r consonant r -  
obstruent k consonant p baken(en) Ik baken per jaar nieuwe doelstellingen af. 
sonorant consonant p - - 
 
 
 



 

Zinnen gegroepeerd 
 
Groep 1 
Onze supermarkt heeft drie merken appelsap. 
Alleen een expert weet het antwoord op je vragen 
Via de trappen tegenover de ingang komt u bij de informatiebalie. 
Hij beschermt zijn oren tegen de kou. 
Verschillende scholen lieten de leerlingen naar huis gaan. 
De kinderen veren haastig op als hij binnenkomt. 
Soms vallen kleine kinderen uit hun bed. 
De helikopters vliegen rakelings langs een kerktoren. 
Jullie lokken Peter naar het feest. 
Ze schreeuwen per ongeluk door mijn verhaal heen. 
De solist geeft een teken aan de dirigent. 
In de wei staat een veulen. 
Het koren ligt op de akkers. 
Er staat een baken bij de havenmond. 
Ik keten Karels fiets aan het hek. 
Ik wapen diverse artiesten tegen de pers. 
Ik toren doorgaans boven iedereen uit. 
Ik zegen rechters en misdadigers. 
 
Groep 2 
Er zitten veren in mijn kussen. 
De speelplaats ligt bezaaid met ballen. 
Volwassen vliegen leven van nectar. 
Ik zet de stokken bij de deur. 
Er vliegen spreeuwen boven het huis. 
Zij merken Henk niet op. 
Wij vragen kampeerders naar hun vakantieverhalen. 
Zij trappen dozen kapot. 
Sinds een jaar horen Dennis en Mark tot de besten. 
De meisjes scholen rustig tegen de regen. 
Ik maakte mijn examen in twee uur. 
Bij officiële gelegenheden dragen burgemeesters een keten. 
Hij onderzoekt een nieuw wapen tegen aids. 
De toren trekt altijd veel bekijks. 
De paus spreekt zijn zegen later op de dag uit. 
De molen bij de rivier is nog in gebruik. 
Ik teken hartjes in mijn kleurboek. 
Ik baken per jaar nieuwe doelstellingen af. 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 

Bijlage II 
Enquêtevragen



 

 
Uitleg bij de verschillende onderdelen van de vragenlijst 
De vragen in de onderdelen A t/m E zijn gesteld aan alle proefpersonen. Voor onderdeel D werd 
weliswaar een aangepaste versie gebruikt. Deze aangepaste versie staat onder H. In onderdeel F 
worden de extra vragen gegeven die zijn gesteld aan de Delfzijlse-Limburgers en in onderdeel G 
staan de extra vragen die aan de Delfzijlsters zijn gesteld. Onderdeel I bestaat uit het formulier 
dat werd gebruikt door de Limburgers bij de beoordeling van de geluidsfragmenten.  
 
 
Achtergrondinformatie 
A. Persoonsgebonden 
 
1. Man / vrouw 
2. Leeftijd: 
3. Hoogst genoten opleiding: 
4. Beroep: 
5. Geboorteplaats: 
6. Andere woonplaatsen en periodes:  
 - 
 - 
 - 
 - 
 
 
B. Partner 
 
1. Hebt u een vaste partner? 

o nee 
o ja 
 

- Hoe lang bent u al bij elkaar?  
 
- Woont u samen? En zo ja, hoe lang woont u al samen? 
 
- Waar is uw partner geboren? 
 
- Waar heeft uw partner het grootste gedeelte van zijn/haar leven gewoond?  
 
- Welke taal/dialect spreekt u met uw partner? 

o Nederlands 
o Gronings 
o Limburgs 

o Nederlands met een Gronings accent 
o Nederlands met een Limburgs accent 
o Anders, nl.…………………… 

 
 
C. Kinderen 
 
1. Hebt u kinderen? 

o nee 
o ja 
 

- Hoe oud zijn uw kinderen? 



 

 
- Wonen uw kinderen nog thuis? 
 
- Als uw kinderen niet meer thuis wonen, in welke plaats(en) wonen ze nu? 
 
- Welke taal/dialect spreekt u met uw kinderen? 

o Nederlands 
o Gronings 
o Limburgs 

o Nederlands met een Gronings accent 
o Nederlands met een Limburgs accent 
o Anders, nl. ……..

 
 
D. Taalgebruik 
 
1. Hoe heet volgens u het dialect dat in Delfzijl gesproken wordt? 

o Delfzijls  
o Gronings  

 
2. Welke talen en/of dialecten beheerst u? 
 a. Ik versta de volgende taal/talen: 

o Nederlands 
o Gronings 
o Limburgs 

o Nederlands met een Gronings accent 
o Nederlands met een Limburgs accent 
o Anders, nl. ……………………… 

 
b. Ik spreek de volgende taal/talen:

o Nederlands 
o Gronings 
o Limburgs 

o Nederlands met een Gronings accent 
o Nederlands met een Limburgs accent 
o Anders, nl. ……………………

 
3. Met welk rapportcijfer zou u uw kennis van het Gronings waarderen? 
        1. Mijn uitspraak geef ik een … 
        2. Mijn begrip geef ik een …. 
        3. Mijn grammaticale kennis geef ik een …. 
 
4. Welke taal/dialect spreekt u voornamelijk met uw vrienden? 

o Nederlands 
o Gronings 
o Limburgs 

o Nederlands met een Gronings accent 
o Nederlands met een Limburgs accent 
o Anders, nl. ………………………

 
5. Wat taal/dialect spreekt u voornamelijk met uw collega’s? 

o Nederlands 
o Gronings 
o Limburgs 

o Nederlands met een Gronings accent 
o Nederlands met een Limburgs accent 
o Anders, nl. ……………………… 

 
6. Welke taal/dialect spreekt u zelf het liefst? 

o Nederlands 
o Gronings 
o Limburgs 

o Nederlands met een Gronings accent 
o Nederlands met een Limburgs accent 
o Anders, nl. ……………………… 

 
7. Welke taal/dialect spreekt u het meest? 

o Nederlands 
o Gronings 

o Limburgs 
o Nederlands met een Gronings accent 



 

o Nederlands met 
een Limburgs 

accent 
o Anders, nl. ………………………

 
8. Welke taal/dialect vindt u het mooist? 

o Nederlands 
o Gronings 
o Limburgs 

o Nederlands met een Gronings accent 
o Nederlands met een Limburgs accent 
o Anders, nl. ……………………… 

 
 
E. Eigen inschatting uitspraak 
 
1. Zou u bij de volgende zinnen willen aangeven of u de eind-n van de onderstreepte  

woorden uitspreekt? 
 
a. Alleen een expert weet het antwoord op je vragen.   ja / nee 
b. Verschillende scholen laten de leerlingen naar huis gaan.  ja / nee 
c. Zij trappen dozen kapot.      ja / nee 
d. De helikopers vliegen rakelings langs een kerktoren.   ja / nee 
e. In de wei staat een veulen.      ja / nee 
f. Soms vallen kleine kinderen uit hun bed.    ja / nee 
g. Hij beschermt zijn oren tegen de kou.     ja / nee 
h. Het koren ligt op de akkers.      ja / nee 
i. Ik keten Karels fiets aan het hek.     ja / nee 
j. Hij onderzoekt een nieuw wapen tegen aids.    ja / nee 
 
2. Spreekt u de eind-n in uw dagelijkse taalgebruik meestal wel of meestal niet uit? 
 meestal wel / meestal niet 
 
3. Vindt u dat uw uitspraak van de eind-n veranderd is in de loop der jaren? 

o Nee 
o Ja, namelijk op de volgende manier ............................................................................... 

......................................................................................................................................... 
  
 
F. Extra vragen voor de Delfzijlse-Limburgers 
 
1. Vindt u dat u een Gronings accent hebt?  

o Nee 
o Ja, en ik ben er … 

o trots op 
o niet trots op, maar ik vind het ook niet vervelend 
o helemaal niet trots op 

 
2. Herkent men u nog wel eens als een Limburger? 

o Nee, en ik vind dat … 
o erg vervelend 
o wel prettig 
o het maakt me niet uit 

o Ja, en ik vind dat … 
o erg vervelend 
o wel prettig 



 

o het maakt me niet uit 
 

3.  Hebt u uw best gedaan om Gronings te leren toen u in Groningen kwam wonen? 
o Nee, omdat ... 

o ik het Gronings niet nodig had om met mijn omgeving te communiceren 
o ik het Gronings geen mooi dialect vind 
o ik het belangrijker vond om mij op andere gebieden aan te passen aan mijn 

nieuwe omgeving 
o anders, namelijk ……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
o Ja, omdat …   

o ik graag het dialect spreek van de streek waar ik woon 
o ik daardoor beter kan communiceren met mijn omgeving 
o ik het Gronings een mooi dialect vind 
o anders, namelijk ……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
 
4. Zijn er elementen in de Groningse uitspraak die u opvallen en waar u moeite mee hebt 

om dat zelf te kunnen? 
o Nee 
o Ja, namelijk …………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
Ik vind dat moeilijk, omdat …………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………. 

 
5.  Welk dialect vindt u prettiger om naar te luisteren? 

o Gronings 
o Limburgs 

 
6. Hebt u het idee dat uw uitspraak van het Nederlands is veranderd sinds u naar Groningen 

bent gekomen? 
o Nee 
o Geen mening 
o Ja, namelijk de uitspraak van ......................................................................................... 

 
 
G. Extra vragen voor de Delfzijlsters 
 
1. In de jaren zestig en zeventig zijn verschillende Limburgers naar Delfzijl gekomen. Kunt 

u deze mensen nog herkennen aan hun taalgebruik? 
o Nee 
o Ja, namelijk aan ……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
 
2. Kunt u punten noemen waarop hun taalgebruik duidelijk is veranderd?  

o Nee 
o Ja, namelijk wat betreft ……………………………………………………………….. 

3. Hebt u het idee dat uw eigen taalgebruik veranderd is in de laatste dertig jaar? 
o Nee 
o Ja, namelijk wat betreft ……………………………………………………………….. 

 



 

H. Aangepaste vragenlijst m.b.t. onderdeel D zoals voorgelegd aan de Limburgers 
 
1. Welke talen en/of dialecten beheerst u? 
 a. Ik versta de volgende taal/talen: 

o Nederlands 
o Limburgs 

o Nederlands met een Limburgs accent 
o Anders, nl. ……………………… 

 
c. Ik spreek de volgende taal/talen:

o Nederlands 
o Limburgs 

o Nederlands met een Limburgs accent 
o Anders, nl. ……………………

 
2. Welke taal/dialect spreekt u voornamelijk met uw vrienden? 

o Nederlands 
o Limburgs 

o Nederlands met een Limburgs accent 
o Anders, nl. ………………………

 
3. Wat taal/dialect spreekt u voornamelijk met uw collega’s? 

o Nederlands 
o Limburgs 

o Nederlands met een Limburgs accent 
o Anders, nl. ……………………… 

 
4. Welke taal/dialect spreekt u zelf het liefst? 

o Nederlands 
o Limburgs 

o Nederlands met een Limburgs accent 
o Anders, nl. ……………………… 

 
5. Welke taal/dialect spreekt u het meest? 

o Nederlands 
o Limburgs 

o Nederlands met een Limburgs accent 
o Anders, nl. ………………………

 
6. Welke taal/dialect vindt u het mooist? 

o Nederlands 
o Limburgs 
o Nederlands met een Limburgs accent 
o Anders, nl. ……………………… 

 
 
I. Formulier gebruikt bij de beoordeling van geluidsfragmenten door de Limburgers 
 
1. Deze persoon heeft het volgende accent: 

o Drenths 
o Gronings 
o Brabants 
o Zeeuws  

o Limburgs  
o Twents 
o Utrechts 
o Anders, namelijk…. 

 
 
2. Deze persoon heeft het volgende accent: 

o Drenths 
o Gronings 
o Brabants 
o Zeeuws  

o Limburgs  
o Twents 
o Utrechts 
o Anders, namelijk…. 

 



 

3. Deze persoon heeft het volgende accent: 
o Drenths 
o Gronings 
o Brabants 
o Zeeuws  

o Limburgs  
o Twents 
o Utrechts 
o Anders, namelijk…. 

 
4. Deze persoon heeft het volgende accent: 

o Drenths 
o Gronings 
o Brabants 
o Zeeuws  

o Limburgs  
o Twents 
o Utrechts 
o Anders, namelijk…. 

 
5. Deze persoon heeft het volgende accent: 

o Drenths 
o Gronings 
o Brabants 
o Zeeuws  

o Limburgs  
o Twents 
o Utrechts 
o Anders, namelijk…. 

 
6. Deze persoon heeft het volgende accent: 

o Drenths 
o Gronings 
o Brabants 
o Zeeuws  

o Limburgs  
o Twents 
o Utrechts 
o Anders, namelijk…. 

 
7. Deze persoon heeft het volgende accent: 

o Drenths 
o Gronings 
o Brabants 
o Zeeuws  

o Limburgs  
o Twents 
o Utrechts 
o Anders, namelijk…. 

 
8. Deze persoon heeft het volgende accent: 

o Drenths 
o Gronings 
o Brabants 
o Zeeuws  

o Limburgs  
o Twents 
o Utrechts 
o Anders, namelijk…. 

 
9. Deze persoon heeft het volgende accent: 

o Drenths 
o Gronings 
o Brabants 
o Zeeuws  

o Limburgs  
o Twents 
o Utrechts 
o Anders, namelijk…. 

 
10. Deze persoon heeft het volgende accent: 

o Drenths 
o Gronings 
o Brabants 

o Zeeuws  
o Limburgs  
o Twents 



 

o Utrechts o Anders, namelijk…. 
 
 
11. Deze persoon heeft het volgende accent: 
o Drenths 
o Gronings 
o Brabants 
o Zeeuws  

o Limburgs 
o Twents 
o Utrechts 
o Anders, namelijk…. 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

Bijlage III 
DAT-tapes digitaliseren



 

 
DAT-tapes digitaliseren 

 

Inloggen op de computer 

Eigen mapje aanmaken in de map users op de desktop. Plaats geen dingen op de desktop. 

 

Stop je bandje in de bij de computer behorende DAT-recorder 

Open het programma Audacity 

 

Audacity 

Audiopaneel 

Openen door in de balk onderaan je scherm op de groene printplaat rechtsonder te drukken. 

 

- je kunt hier zien op welke frequentie de spraak op je bandje is opgenomen. 

- je kunt hier de juiste vorm van input kiezen. In mijn geval <coaxial> 

- kies bij Output <input>, dan kun je beluisteren wat je hebt opgenomen. Dit kan handig zijn om te 

controleren of het programma de spraak niet vervormd. 

 

Frequentie 

- Op het audiopaneel zie je op welke frequentie je bandje is opgenomen volgens de computer. 

Controleer of dit overeenkomt met de frequentie die op de DAT-recorder wordt aangegeven.  

- Stel de juiste frequentie in via: <Edit<Preferences<Audactiy preferences<Quality.  

Zorg dat de opnamefrequentie gelijk is aan de frequentie van je bandje. 

- Je kunt de frequentie ook instellen via een snelkoppeling (project rate) in de werkbalk onder aan je 

scherm 

- Als je bandje niet helemaal in orde is, kan het zijn dat je een andere frequentie moet kiezen dan de 

DAT-recorder en het audiopaneel aangeven. Hier kom je achter door te luisteren. Als de frequentie 

niet klopt, wordt de spraak versneld of juist langzamer afgespeeld.  

- In mijn geval: DAT-recorder geeft 48 kHz aan, maar stel het programma in op 41 kHz, anders 

klinkt het alsof Kwik, Kwek en Kwak aan het woord zijn (versnelde spraak) 

 

Digitaliseren 

- Zet het bandje in de DAT-recorder aan 

- Druk op de knop met het rode rondje (record) boven in het programma 

- Je ziet het verloop van de opname op je scherm verschijnen. 

- Neem eerst een klein stukje op en luister dit af om te testen of alles in orde is. 

- Neem vervolgens het hele bandje over. Dit is een kwestie van wachten. 



 

Opslaan 

- Via: <file<export as WAV 

- Sla het bestand op in het mapje in users dat je eerder hebt aangemaakt. 

 

Opslaan per track 

- Selecteer het stuk dat je apart wilt opslaan met de linkermuisknop en de shift-toets (net als in 

word e.d.) 

- Ga naar: file<export selection as WAV 

- Sla het op in je mapje in users.  

- Denk om een goede bestandsnaam. 

 

DAT-recorder 

Werkt zoals je gewend bent, je kunt je bandje beluisteren, vooruit spoelen e.d. met behulp van de 

knoppen op het apparaat. 

 

Branden 

Om een back-up van je data te maken en om je data op een andere computer te kunnen gebruiken, is 

het handig om de data op een cd te branden. Je kunt proberen te branden via één van de geïnstalleerde 

brandprogramma’s, maar op het UiL-OTS werken deze mogelijk niet. In dat geval kun je het volgende 

doen: 

- open verkenner en ga naar je mapje in users 

- open verkenner nog een keer en ga naar de cd-romdrive 

- sleep de bestanden die je wilt branden naar de cd-romdrive 

- klik met de rechtermuisknop op de cd-romdrive en zeg dat je de bestanden die zich daar bevinden 

wilt branden.  

- Brand een data-cd en niet een audio-cd. 
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