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Het Rhenense dialect

J.P. Menting

Inleiding

Het hier volgende is de neerslag van een eerder gehouden lezing voor de 
Vereniging. Voor de toen aanwezigen is het misschien prettig het nog eens na te 
lezen, de thuisblijvers biedt het de gelegenheid alsnog van de inhoud kennis te 
nemen. Interessant is het in ieder geval dat naar aanleiding van die lezing vanuit de 
Vereniging het initiatief is genomen tot de vorming van een commissie. Die gaat aan 
het werk om de taal van Rhenen en omstreken op te tekenen, bij voorbeeld in de 
vorm van een boekje, mogelijk ook met voorbeelden van gesproken taal erbij. Het is 
een nuttige taak voor een lokale historische vereniging. Niet alleen in de grond of in 
oude foto’s en allerlei documenten, in gebouwen en voorwerpen, is geschiedenis te 
vinden, maar ook in verhalen, ook in het taalgebruik van vroeger.

Dit artikel valt in vier delen uiteen. Het eerste deel behandelt in grove lijnen de 
“taalatlas”van Europa, van de oudste tijden tot zo ongeveer het jaar 1000. Het 
tweede deel geeft ook een ruwe schets van de taalontwikkelingen in Nederland, 
vanaf het begin van de jaartelling tot rond 1500. In de hoofdstukken Dialect en Taal 
en Standaardtaal  worden behandeld het ontstaan van dialecten (en dialecten vàn 
dialecten); het begrip “dialect”als zodanig; tenslotte de ontwikkeling van de natio-
nale- of standaardtaal en het verdwijnen van dialecten. In de laatste twee hoofdstuk-
ken gaat het alleen over het “Rhêânes”.

Ontwikkeling van talen en dialecten in Europa

In Europa hebben al vele tienduizenden jaren mensen rondgelopen, maar van hun 
talen weten we niets, hooguit dàt men waarschijnlijk over taal beschikte. Taalkundig 
gezien begint de voor ons nog net waarneembare geschiedenis van Europa zo’n  
vijf-, zesduizend jaar geleden, toen in het gebied tussen de Karpaten en de Oeral, ten 
noorden van de Zwarte Zee, de Kaukasus en de Kaspische Zee, een daar gevestigd, 
ondernemend en succesrijk volk in beweging begon te komen. Eerder dan van een 
volk, moeten we waarschijnlijk spreken van een stammenverband  van verschillend 
geaarde, zelfs verschillend gekleurde mensen, maar met een zelfde cultuur en taal. 
Het waren half-nomaden, ze waren al bezig met landbouw en veeteelt. Dat in bewe-
ging komen met heel hun hebben en houden was mogelijk geworden door de 
domesticering van het paard en door de uitvinding van het wiel, bij hun zuiderbu-
ren in de Kaukasus. Ze trokken in verschillende richtingen, en natuurlijk in 
verschillende periodes, uit hun stamlanden weg, naar Iran en India, over de 



Kaukasus naar Turkije  (waarschijnlijk waren dat de vanuit de Bijbel bekende 
Hittiten), en, vooral, naar het westen, Europa in.Taal en cultuur namen ze mee. Dàt 
er sprake geweest moet zijn van één oorsprong, tonen de vele overeenkomsten aan 
tussen zo ver uiteenliggende talen als het oude Indiase Sanskrit, de Perzische talen, 
Grieks en Latijn en oudere vormen van het Germaans en het Slavisch. In Europa 
troffen deze immigranten (Indo-Europeanen, zoals ze later zijn genoemd)
schaarse groepjes jagers/vissers/verzamelaars aan, die daar rondtrokken in een 
niemandsland. In het koude en natte Noord-Europa zullen er in die tijd zeer zeker 
maar heel weinig mensen hebben gewoond..
Deze eerste bewoners zijn opgegaan, althans verdwenen in de ongetwijfeld domi-
nante cultuur van de nieuwkomers. Ook hun talen zijn geheel verdwenen. De 
Basken, samengedrongen in het uiterste Westen, rond de Golf van Biskaje, zouden 
een restant kunnen zijn van die oorspronkelijke bevolking.In ieder geval is het 
Baskisch, als enige uitzondering in Europa, geen Indo-Europese taal, evenmin als 
nog enkele andere, geheel verdwenen en ook onbekende talen als bij voorbeeld het 
Etruskisch. 
Het – overigens op goede gronden, zie boven – veronderstelde Indo-Europees is  
maar zeer ten dele bekend, evenals de er uit voortgekomen oer- “dialecten”.                                                                                                                                     
                                                                                                                                                      
                                             
Alles moet moeizaam, en met maar zeer gedeeltelijke successen,  gereconstrueerd 
worden uit de modernere Europese, Indiase en Perzische talen.
 
Als de Indo-Europeanen als het ware in tongen over Europa uitzwermen, kan men 
alras niet meer van een gemeenschappelijke taal spreken. Er vallen vier belangrijke 
en enkele kleine tongen te onderscheiden. Ten eerste zijn er de Balten (voor de 
goede orde: het zíjn nog geen Balten, ze wórden het, gaandeweg en in de loop van 
een lange ontwikkeling; hetzelfde geldt voor de andere hier genoemde groeperin-
gen), de Balten dus, gevolgd door de Slaven, die relatief dicht bij huis blijven 
hangen, langs de kusten van de Baltische zee en verder in Oost-Europa. Naar de 
Noordeuropese laagvlakten en Scandinavië gaan de stammen die later als Germanen 
in de geschiedenis te boek zullen staan. Naar de Mediterrane gebieden trekken, met 
enkele minder belangrijke groeperingen, de proto-Grieken en de Italische stammen. 
Langs de Donau trekken de Kelten westwaarts, naar het huidige Zuid-Duitsland en 
Frankrijk. In volgende golven bereiken de Kelten de Atlantische Oceaan, Engeland, 
Ierland en Spanje. Gallië, Galicisch, Galicië (2x zelfs, in Spanje en in Zuid-Polen), 
Galliërs, Wales, Welsh, Gaelic, Walen, Wallonië, Walachije, Galaten: allemaal namen 
die duiden op de aanwezigheid of de afstamming van die Kelten (K = G = W), dat 
grote, wat mysterieuze volk  (volk niet in politieke, maar meer in culturele en taal-
kundige zin), dat in zijn gloriedagen, vóór de grote uitbouw van het Romeinse 
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Rijk, een brede band bezette diagonaal van Ierland over Midden-Europa tot in 
Turkije toe. 
Wat de taal betreft, ontwikkelen zich dan in de Europese tak van dat Indo-Europees 
grote oerdialecten: het Baltisch, Slavisch, Germaans, proto-Grieks, Italisch en 
Keltisch. Die oerdialecten zijn ook grotendeels onbekend, net als hun “moeder”. In 
Europa vormen het Grieks en het Latijn (belangrijkste Italische dialect) uitzonderin-
gen: dankzij het schrift zijn zij in een  vrij oude vorm bewaard gebleven (wie 
schrijft, die blijft!). Slaven, Germanen en Kelten schreven nog niet, of nauwelijks, 
vóór het begin van onze jaartelling. 

Dit proces van uitsplitsing in dialecten of subtalen heeft zich nog eens en nog eens 
herhaald. In kleinere gebieden ontwikkelen zich zo, uit het Germaans, het Gothisch, het 
oud-Noors en de Westgermaanse dialecten (ook: oud-Hoog- en –Nederduits; de termi-
nologie is wat wazig) “Ons” Frankisch en Saksisch, en, in een wat eerder stadium, ook 
het Fries,  zijn weer dialecten van het laatste. Uit het Latijn (dwz het Volkslatijn of 
Vulgairlatijn, de taal van de Romeinse soldaten en kolonisten, níét de klassieke cultuur-
taal van een geletterde bovenlaag )  komen de voorlopers van de huidige Romaanse 
talen te voorschijn, zo in de eerste duizend jaar van onze jaartelling. In diezelfde peri-
ode wordt  op het vasteland het Keltisch verdrongen en raakt geheel ondergeschoffeld. 
Keltische dialecten worden nog wel gesproken aan de uiterste Westgrens van Europa: 
Wales, Ierland, West-Schotland. Het Bretons is niet oorspronkelijk vasteland-Keltisch, 
maar is een herimport vanuit Cornwall: niks dus Asterix en Obelix!

Het Nederlandse taalgebied

We beperken ons verder zo veel mogelijk tot wat nu Nederland heet. Waar staan we 
dan, taalkundig gezien, rond het jaar 0, rond het jaar 1000, rond het jaar 1500?

Toen tegen het begin van de jaartelling de soldaten van Caesar vanuit “Gallia” 
noordwaarts trokken, op zoek naar hun uiteindelijke grens, de Rijn, troffen ze daar 
Keltische stammen: Belgae, Tungriers, Menapiërs, Caninefaten en, waarschijnlijk, 
Bataven. Ten noorden van de oude loop van de Rijn zijn Germaanse stammen: 
Chaucen, Chamaven, Tubanten, proto-Franken, - Saksen en –Angelen. Verder 
natuurlijk de Friezen, langs de hele kuststrook , van zeker de Rijnmonding tot in 
Jutland. De invloed van de Romeinen op de taal is in deze streken, en evenzo in 
Engeland, beperkt geweest: te weinig Latijnsprekenden en over een te korte tijd; ook 
weinig of geen blijvende kolonisten. Na een goede honderd jaar beginnen ze zich 
reeds terug te trekken en laten de grensbewaking over aan bevriende Keltische, even-
tueel Germaanse stammen in het gebied. Mede door de vanuit Duitsland binnendrin-
gende Germaanse stammen zijn al ver vóór 500 onze streken niet meer echt 
Romeins. Nederland en Noord-België zijn en blijven definitief Germaans gebied, 
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waarvan de zuidelijke taalgrens met het Gallo-Romaanse gebied, vanaf Duinkerken 
tot boven het Luikse, zich al is begonnen af te tekenen.
De Kelten en de Keltische talen (de Bataven ook?), verdwijnen uit onze boeken. 
Saksen en Angelen in het noorden en Franken in het Zuiden, en de Friezen nog 
steeds langs de kusten, zijn de heersende stammen/volken met hun talen. In het 
Brabantse, in Vlaanderen en het zuiden van Holland zijn er Neder-Frankische 
dialecten. In het oosten, midden en noorden overheersen Saksische dialecten. 
Langs de kusten het Fries. In de Romeinse tijd heeft de Friese invloed zich ook 
landinwaarts, tot Utrecht en omstreken, doen gelden. Later in het millennium 
wordt het Westfries “afgesneden” van het Oost- en Noordfries door de tot de 
noordkusten opkomende Saksen (het Gronings is een Saksisch dialect). Met de 
invloed van het zich ontwikkelende graafschap Holland, tussen 1000 en 1500, 
verdwijnt het Fries ook uit de kop van Noord-Holland; het zal voortaan verder 
beperkt blijven tot het stamland Friesland.

In de eeuwen tussen 500 en 1000 is iedereen in West-Europa zo’n beetje gesettled. 
De volksverhuizingen zijn achter de rug, de stammen trekken niet meer, verliezen 
hun karakter van “stammen”, vermengen zich verder met de reeds aanwezige 
bewoners tot vaste, steeds homogener wordende bevolkingen, die zich gaan groe-
peren in leefgemeenschappen en wat meer omvattende belangengemeenschappen; 
de eigen staatsvorming neemt een aanvang. Na Karel de Grote (768-814) met zijn 
enorme Westeuropese rijk als een verre echo van het Romeinse imperium, komen 
we alras, via de dan volgende politieke verbrokkeling, vooral ten gevolge van het 
leenstelsel en de eeuwige strijd om de macht tussen Kerk en Staat, Paus en Keizer, 
terecht bij het ons vertrouwde beeld van  Nederland-in-de-Middeleeuwen, verdeeld 
in graafschappen, hertogdommen, bisdommen, en met een verre leenheer/lands-
heer op de achtergrond.

Vanaf dan verdwijnen ook de namen van de stammen en maken plaats voor 
andere: het hertogdom Gelderland, het graafschap Holland, het bisdom Utrecht. 
Voor de talen eveneens spreken we verder (wij in de moderne tijd tenminste) van 
het Gronings, het Brabants, enz. De politieke verdeling van Nederland in 
ministaatjes tussen 1000 en 1500  heeft niet zó’n grote invloed gehad op het taal-
gebruik en de dialectgrenzen, maar toch wel enige. Genoemd is al de verdwijning 
van het Fries uit het Noordhollandse vanwege de expansie van Holland. Ook het 
westen van Utrecht en het Gooi beginnen waarschijnlijk al de invloed van de 
machtiger wordende westerbuurman te ondergaan, in de politiek en in de taal. Men 
kan ook nog wijzen op de invloed van het Zuid-Gelders tot ver in de Betuwe. En 
dicht bij huis: zijn niet ook de Utrechtse trekken in het Rhenens terug te voeren op 
de banden van de verre grens-vestingstad met de hoofdstad van het Sticht?
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Belangrijker echter dan de zuiver politieke invloeden op de dialecten zullen de 
economische en culturele blijken te zijn: daarover meer verderop in dit artikel.
Dialect en taal

Het woord “dialect” heeft twee delen: dia = doorheen, door het gebied heen, 
verspreid; en “lect” =  kiezen/zich uitspreken/spreken. Naar ons toe vertaald bete-
kent het oorspronkelijke woord zoiets als : het zich duidelijk maken, het gebruik 
van de taal zoals dat zich in de verscheidenheid van het gebied voordoet. En zo 
begrijpen we het woord nog. Een dialect is een variant van een eerdere, als homo-
geen opgevatte taal.Het woord wordt ook vooral gebruikt  met de gedachte áán die 
eerdere of voorliggende taal. Men zegt: het “A’s” is een dialect van (taal) “B”.

Men moet wel zeer voorzichting zijn met dan direct in de vorm van stambomen te 
denken, hoewel dit erg verleidelijk is: de “moedertaal”die rondom zich heen stek-
jes uitzet – de van haar  “afstammende” dialecten – en die dan zelf vrolijk voort-
leeft. Bij  zo’n beeldvorming sluipen haast vanzelf denkfouten en vooroordelen in:
-de moedertaal zet geen stekjes uit en bestaat niet voort. De eerdere taal, zo kan 
men het beter noemen, differentieert zich in regionaal bepaalde varianten en er 
blijft geen “zuivere taal” achter: die eerdere taal bestaat dan niet meer.
-De eerdere taal is is taalkundig gezien niet meer, of beter, of zuiverder, of correc-
ter dan haar dialecten. In ieder geval kan men niet op grond van een vermeende 
afstamming een dialect kleineren ten opzichte van een taal.In de taalkunde spreekt 
men ook onbekommerd door elkaar over taal of dialect. Het Fries en het 
Nederlands zijn Germaanse dialecten. Frans en Italiaans zijn dialecten van het 
Vulgairlatijn.

Er zijn enkele belangrijke vragen die hier een antwoord behoeven: hoe ontstaan 
dialecten?, waarom verdwijnen ze?, waarom heeft, ondanks het bovenstaande, een 
dialect toch een slecht imago ten opzichte van de standaardtaal?

In de eerste plaats dan: vanwaar die groeiende verscheidenheid, die versnippering 
van een taal in tijd en ruimte? Het antwoord is, kort geformuleerd: isolement, 
verstoorde contacten met  de taalverwanten elders, gescheiden ontwikkelingen. Er 
is door de verspreiding bij het rondtrekken van stammen, geen sociale contrôle 
meer op elkaars spraak, geen overnames. De verschillende groepen komen bij hun 
omzwervingen ook met heel verschillende eerdere bewoners in contact en nemen 
er dingen van over. In verschillende gebieden ontstaat ook behoefte aan woorden 
voor zaken die men dáár tegenkomt en elders niet, en zo voort. Kleine verschillen 
hebben ook de neiging om met de tijd zich verder te verbreden en te verdiepen. 
Vergelijk het met de evolutionaire biologie van Darwin: aanvankelijk gelijke 
vogeltjes, die zich op verschillende eilanden en daardoor van elkaar gescheiden, 
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ontwikkelen tot verschillende soorten. In de ontwikkeling van groepen mensen en 
talen zit iets analoogs. Het paren gaat dan wellicht nog wel, maar het elkaar 
verstaan wordt allengs moeilijker. Franken en Saksen zullen nog wel hebben 
kunnen communiceren in de tijd toen ze de Romeinen belaagden, maar het is niet 
zo waarschijnlijk dat een jager uit Zwabenland en een visser uit Trondheim, beiden 
Germanen, samen over hun vangsten konden praten. 

Als het gedifferentieerde, van de rest afgescheiden dialect maar genoeg geïsoleerd 
is - bij voorbeel door een diep dal, achter een moeras of een watervlakte of een 
bergrug, zich bevindend aan de periferie van een taalgebied, of bij een vijandige 
grens (in de Koude Oorlog bij voorbeeld begonnen de talen van West- en Oost-
Duitsland al duidelijk verschillen te vertonen), of bij weinig of geen verkeers- en 
communicatiemiddelen – zal het zich lang en weinig geschonden kunnen handhaven.

Dit laatste geeft tegelijk antwoord op de tweede vraag: hoe en waarom verdwijnt 
een dialect? 
Een dialect bestaat bij de gratie van isolement. Als dat isolement wordt verbroken,  
wordt het dialect aangetast, op verschillende manieren, al naar gelang de aard van 
de verstoring. Voor nagenoeg alle dialecten die in de moderne tijden zijn en 
worden belaagd, gelden als voornaamste vredeverstoorders:

-  Toeneming van verkeer en contactmogelijkheden. Betere wegen, wegvallen van 
grenzen, tolposten e.d. Betere vervoersmiddelen en openbaar vervoer. Voor 
Nederland heeft sinds het eind van de negentiende eeuw de fiets gegolden als sterk 
de beslotenheid van de dialectgebieden aantastend.

-  Migraties. De mensen die uit een achterblijvend dialectgebied wegtrekken naar de 
grote steden, de centra van economische en culturele activiteiten. Industrialisatie.
Ze verliezen hun geworteldheid in hun geboortestreek en hun dialect; tegelijk beïn-
vloeden zij soms ook de spraak daar waar ze zich vestigen. Later zien we ook het 
omgekeerde: de Randstedeling die de provincie opzoekt om er te wonen en die 
daar de staat van het dialect nadelig beïnvloedt. In dit verband kan ook de militaire 
dienstplicht worden genoemd, waardoor jonge mannen tijden lang in een andere 
omgeving terecht komen.

-  De centraliserende tendensen van de overheid. Wat eerst op lokaal  of regionaal 
niveau kon worden behandeld, verhuist naar het nationale niveau, met verlies voor 
het dialect van uitdrukkingsmogelijkheden voor allerlei moderne zaken. Het dialect 
wordt zo gaandeweg gereduceerd tot haast letterlijk een huis-, tuin- en keukentaal, 
bruikbaar voor het dagelijkse leven in het gezin en de buurt, mogelijk nog het 
werk, de kleine leefgemeenschap, maar zonder uitdrukkingsmiddelen voor zaken 
als: kinderbijslag, oorlogsvoorbereidingen, cultuuromslag, uitgaansleven enz. Het 
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moderne leven in al zijn ontwikkelingen en behoeften ontstijgt het dialect.
-  De grootste bedreiging voor het dialect wordt echter gevormd door het ontstaan 

van de nationale taal of de standaardtaal, die, gedragen door de hierboven al 
genoemde factoren, maar vooral ook door factoren die zeer sterk van taalge-
bruik doordrenkt zijn: onderwijs (in alle vormen), media (radio, telefoon, tele-
visie, internet) pers (eigenlijk practisch alle drukwerk). Het dialectklasje een 
keer  per week, het rubriekje in de lokale krant, een paar uur regionale televisie 
halen niets uit tegen al dat nationale taal-geweld. 

-  Een laatste factor, die in het voorgaande al op enkele plaatsen zich manifes-
teerde, is het ontbreken in het dialect van de geschreven taal. Vaak is er niet 
eens een vastgelegde en erkende spelling. En afgezien nog daarvan: er wordt 
haast geen dialect geschreven. Velen noemen dát het beslissende onderscheid 
tussen “taal”en “dialect”: het al of niet bezitten van een schrijftaal, een traditie 
van geschreven taal, een volwaardige pers, lectuur, literatuur.

 
Standaardtaal

Van Troubetskoy, een Praagse taalkundige in het begin van de vorige eeuw, komt 
de volgende definitie: Een taal is een dialect met een leger. De Groninger hoog-
leraar dialectologie Reker drukt in totaal tegengestelde bewoordingen hetzelfde 
uit: Een dialect is een taal die pech heeft gehad. De betekenis van beide defini-
ties is duidelijk: als een dialect over voldoende macht beschikt (politiek, econo-
misch, cultureel, militair,…), zal het gaan overheersen en worden tot de natio-
nale taal, de standaardtaal. De dialecten die niet over macht beschikken, houden 
de status van dialect ten opzichte van de (nu inderdaad bovenliggende, domine-
rende) nationale taal en zijn in deze moderne tijden (zie alle hierboven 
genoemde factoren) gedoemd te verdwijnen. 

Het is hier belangrijk zich goed te realiseren dat een nationale taal, bij ons: dat 
het Hollands (het “proto-Nederlands”, zo men wil) een dialect is als alle andere, 
en dat het niet op grond van taalkundige kwaliteiten is voorbestemd een over-
heersende rol te spelen. De factoren die dat bepalen, zijn alleen en altijd van 
maatschappelijke aard. Dat vervólgens zo’n  bevoorrecht, met “macht” behept 
dialect veel meer en veel verder uitbot dan zijn broertjes, is overduidelijk en 
begrijpelijk. Practisch overal in West-Europa kan men deze gang van zaken 
waarnemen, vanaf ongeveer 1500, na of aan het eind van de Middeleeuwen, als 
de vorming van de nationale staten zoals wij die kennen, een aanvang neemt. 
Duidelijke voorbeelden zijn het Frans en het Nederlands.

Wat nu Frans heet, was in het jaar 1000 een onbetekenend dialect van een onbe-
tekenend gebiedje: Ile-de-France, d.w.z. Parijs en omstreken. Het Frans dankt 
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zijn huidige allesoverheersende positie louter aan het feit dat daar in Parijs het 
formele, maar nog onbetekenende koningschap werd gevestigd, als een soort 
compromis tussen de machtige provinciale heersers, die elkaar die centrale func-
tie niet gunden. Het koningshuis blééf daar gevestigd en de verschillende 
volgende koningen hebben er alles aan gedaan om die centrale macht te houden 
en sterk uit te breiden, tot het absolutisme toe van Lodewijk XIV, de 
Zonnekoning. Tot op de huidige dag is “Parijs” uiterst dominant in de Franse 
samenleving.

Voor Nederland is het verhaal bekend. Holland werd in de 16e/17e eeuw econo-
misch en politiek steeds belangrijker. Het Hollands is meer en meer de schrijf-
taal geworden. De Statenbijbel (1637) wordt in het Hollands gedrukt. De litera-
tuur (Vondel!) is Hollands. De Staten-Generaal vergaderen in Den Haag, de 
Stadhouder woont er met zijn hofhouding. Het pleit is dan al beslecht. Het 
Hollandse dialect wint op alle fronten en wordt de nationale taal, de standaard-
taal, de taal van de overheid in  al haar uitingen, van het onderwijs, de kranten, 
de literatuur, de radio en televisie. De andere dialecten krijgen het moeilijk en 
gaan verdwijnen.

De Nederlandse dialecten zíjn praktisch verdwenen. Alleen in de periferie zal 
men nog min of meer zuivere dialectsprekers aantreffen, in Oost-Groningen, in 
Limburg. Friesland, dat altijd in de geschiedenis een soort status aparte heeft 
gehad, ook taalkundig gezien, is er veel aan gelegen het Fries staande te houden. 
Zeker is dat men daar beduidend veel meer heeft bereikt dan elders: een studie-
centrum (de Fryske Akademy), spelling, onderwijs, rechten, literatuur…

Het wordt tijd eens te gaan kijken naar het Rhenens.

Rhenens

Rhêânes, Rhêânes, Rhêânes. Met de paplepel, of in ieder geval vanaf je jonge 
kinderjaren, krijg je het ingegoten. Zó klinkt je taal, zó verwoord je je wereld. De 
taal van je jongensjaren, die diep in je beklijft, die je eigenlijk nooit meer kwijt 
raakt. Natuurlijk, je krijgt andere contacten, je verlaat de streek, je duikt onder in 
een andere cultuur, een ander taalbad, je vergeet haast dat je een Rhêânese bent. 
En dan ineens, bij een toevallig contact, een paar dagen terug in je geboorteplaats, 
een oude kennis met wie je praat over vroeger, dan ineens is het er weer. Natuurlijk, 
de scherpe kantjes zijn er af, je aarzelt,je moet soms zoeken naar woorden en naar 
namen. Maar herkennen doe je onmiddellijk, en je doet zó weer mee, de “tongval” 
is er nog, er schieten je weer lang niet gebruikte zegswijzen door de geest, je hoort 
er weer bij als je wilt…
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Denk je, verwacht je. Hoop je? Allengs besef je dat het anders ligt. Dat waarop je 
terug wilt grijpen, is van zestig jaar her, meer dan een halve eeuw, is niet meer zo. Je 
gesprekspartner weigert in te gaan op je enthousiaste dialectische avances, hij geeft 
bescheid in Hilversum-Nederlands, hij rept van zijn zakelijke successen, van zijn 
kinderen die het ook al goed blijken te doen, elders in het land of de wereld. Zijn 
tweede vrouw komt uit Den Haag en vindt het hier maar niks in Rhenen.

Het Rhêânes is niet meer. Men spreekt Nederlands, men wil niet als “achtergeble-
ven” te boek staan. Rhêânes is ook léluk (niet lillek). Als men kan spreken van een 
doodsteek van binnen uit, dan is dát het wel: de geringschattende, zo niet minach-
tende houding ten aanzien van de streektaal bij wie eigenlijk de verdediger ervan 
zou moeten zijn. En dit aftakelingsproces is onomkeerbaar. Probeer maar niet het 
Rhenens te promoten. Veel moeite voor niets. Het enige wat rest, is boedelbeschrij-
ving, voor de wetenschap wellicht, voor de aardigheid in ieder geval.

Op verschillende manieren ligt Rhenen nogal centraal in Nederland. Trek bij voor-
beeld maar eens lijnen over de landkaart, horizontaal, verticaal, diagonaal. En ook 
wat de taal betreft, is Rhenen en omstreken een merkwaardig ontmoetingsgebied 
tussen enkele grote dialectgroepen: de Saksische, de Hollands/Utrechtse en de 
Brabantse. Een korte karakterisering van elk van deze toeleveranciers.

Heel Oost- en Noord-Nederland is Saksisch gebied: Gronings, Drents, Twents, 
Sallands, Achterhoeks, Noord-Veluws, Zuid-Veluws, Zuid-Gelders. Het Rhenens 
wordt erdoor beïnvloed zowel rechtstreeks uit het oosten, via de Gelderse Vallei, 
als uit het Zuiden, over de rivier vanuit de Betuwe. Tussen, ruwweg, Rhenen en 
Bunschoten/Spakenburg  heeft zich een taalstrijdje afgespeeld tussen het Utrechts 
en het Veluws. Isoglossen (grenslijnen  w.b. uitspraak, woordgebruik en grammati-
cale zaken, die tot stand komen na onderzoek met dialectsprekers: bevraging, 
bandopnames), zoals bij voorbeeld de isoglossen voor huis/huus/hoes, wijzen dat 
uit. De Utrechtse Heuvelrug, en vooral, naar het schijnt, het vroeger niet zo 
gemakkelijk toegankelijke en nogal woeste gebied ervoor, is een belemmering 
gebleken voor de oprukkende Saksische tongvallen.
Heeft tegen de invloed van de Zuid-Gelderse dialecten, het Over- en Neder-
Betuws, de Rijn niet voor een stevige, natuurlijke grens gezorgd? Niet zo veel als 
men zou verwachten.. Er waren bruggen over de Rijn, en veren, er waren bootjes.
Als jongens en meisjes zwom je er overheen, of er was iemand met een kano of 
een zeilbootje. Soms kon je ’s winters over het ijs. Betuwse jongelui kwamen aan 
de overkant naar de Mulo of de HBS. Valkersen en pruimen halen, voor de weck. 
De wintervoorraad erepels van de klei kwam er vandaan. In de oorlog tarwe en 
inmaakvlees en vat spak. Markt. Kermis. Over en weer werd gevoetbald en gevoch-
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ten, gevrejen en getrouwd. Het Betuws is bepaald niet vreemd in Rhenen, en overna-
mes en invloeden zijn er zeker.

Ook het Brabants komt, op de rug van de Betuwse dialecten, vrij gemakkelijk over 
de rivieren, zeker in het Utrechtse. Het is een natuurlijk en langdurig proces, en er 
zijn zeker belangrijke Brabantse trekken te onderkennen in de spraak boven Maas en 
Waal, bij voorbeeld de j voor de d (braaien, boje, enz.). Het Rhenens heeft, als enige 
dialect boven de Rijn, het Brabantse ge en gij. Hedde lusies op zaak? Witte gij ok 
of…. In Holland, met name in de grote steden, is nog een andere, directe Brabantse 
invloed van belang geweest. Na de herbezetting van België door de Spanjaarden en 
de val van Antwerpen (1585) komen veel Vlamingen en Brabanders met hun kapi-
taal, hun wetenschap en vakkennis en hun culturele prestige naar het noorden en 
vormen een factor van belang in de ongekende ontwikkeling en bloei van de jonge 
Republiek in de Gouden Eeuw. Ook hun taalgebruik heeft prestige en vindt navol-
ging in de Hollandse spraak.

Het Utrechts is een problematisch dialect. Sommigen beweren dat het niet bestaat, 
dat het een uitbreiding is van het Hollands, later vrij sterk beïnvloed door het 
Brabants. In Rhenen hebben en voelen we affiniteit met het Utrechts: de gerekte, 
naar aa verkleurde korte a van het Nederlands (lastpak wordt in het Utrechts laast-
paak), het weglaten van de slot –t (daa gif nie), jochie en dinnie (?) . Tiny Schouten, 
Rijk de Gooyer, Herman van Veen: in bepaalde opzichten zouden het Rhenenaren 
kunnen zijn. We zitten in Rhenen nog aan de hoge kant van de Heuvelrug, de hierbo-
ven al genoemde scheidslijn tussen het Hollands/Utrechts en het Saksisch/Veluws. 
Tenslotte zijn er nog de historisch bepaalde banden tussen de hoofdstad van het 
Sticht en de vroeger niet onbelangrijke vestingstad aan de oostgrens.
Samenvattend: het Rhenens is voorshands niet zó eenvoudig te klasseren. Meer dan 
elders, zo lijkt het, ligt het in de invloedssferen van drie grote dialectgroepen tege-
lijk. Hóé precies (nou ja, precies…), dat zou nader moeten worden onderzocht, àls 
dat nog is te achterhalen.

Opvallende trekken

Hetzelfde geldt voor de hieronder bijeen gebrachte lijst van opvallende kenmerken 
van het Rhenens, een voorlopige, wat impressionistische en wat geïmproviseerde 
opsomming, die niet door onderzoek is gesteund. In ieder geval kunnen er wel 
enkele opmerkingen vooraf worden gemaakt, die het lezen van de lijst vergemakke-
lijken en die ook mogelijke misverstanden bezweren.
Voor dit artikel is afgezien van het gebruik van taalkundige terminologie en symbo-
liek. Er wordt zo veel mogelijk met voorbeelden aangegeven wat bedoeld wordt, 
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zodat een en ander voor iedereen begrijpelijk is.
Het is goed zich voor ogen te houden dat zeker op zo’n klein oppervlak als 
Nederland is, dialectische kenmerken vaak samengaan met die in andere gebieden, 
of elkaar overlappen. Vaak houdt een leek (of een dialect-enthousiasteling) iets voor 
typisch of heel speciaal voor zijn of haar dialect geldend, wat in feite een op 
verschillende plaatsen voorkomend verschijnsel of woord is, soms zelfs gewoon wat 
slordige Algemeen-Nederlandse spreektaal.

Een klein dialect, bij voorbeeld “het Rhenens”, bestaat niet in een scherp afgeba-
kende vorm los van naburige dialecten.Het gaat eerder om een verzameling van trek-
ken en trekjes die vaak óók bij de buren, of in een groot gebied, voorkomen, alleen 
wat meer of wat minder uitgesproken hier dan daar. Als men zich van Rhenen 
verwijdert, zal allengs het taalgebruik veranderen, maar het is niet vast te stellen 
waar precies “het Rhenens ophoudt”. Het weglaten van de slot –t moge dan Utrechts 
zijn, het is tegelijk een zeer algemeen verschijnsel. En “jochie”, zó typisch Rhenens, 
is tenslotte ook een woord in het A.N. Zelfs als het grote dialect-gehelen betreft, mag 
men blij zijn als een aantal isoglossen (grenslijnen voor één geïsoleerd taalverschijn-
sel, bij voorbeeld een bepaalde klank, een afzonderlijk woord) parallel lopen, als een 
bundel, een  kenmerk dat zich een echte dialectgrens aftekent. Vaak lopen de lijnen 
nogal door elkaar en zijn ze moeilijk te interpreteren.

Een bepaalde trek die men als kenmerkend voor dit of dat dialect beschouwt, strekt zich 
lang niet altijd uit over àlle woorden. Een paar voorbeelden ter verduidelijking:
-   in het Rhenens mins en bin, wit en gif wordt gezegd voor mens, ben, weet, geef, dan 

betekent dat nog niet dat je dan ook zegt: in, hin, rinnen, schit en nif, voor resp. en, 
hen, rennen, scheet en neef.

-  Je zegt veul en speulen en zeuven, maar daarom nog niet keul en verveulen en beuven.
-  Geleuven, heuren, gleude gij da? hedde ’t geheurd? een deusjie, leveren nog niet auto-

matisch óók: beuven, euren, verleufde, hij het een gaat gebeurd, een rood reusjie…

In het algemeen vindt men dialect-kenmerken vooral in frequente woorden in de 
dagelijkse omgangstaal. Naarmate een woord minder algemeen is en/of vooral voor-
komt in wat verzorgder of intellectueler taalgebruik en in de geschreven taal, zal het 
minder dialect-kenmerken vertonen.
De hier volgende trekken van het Rhenens zijn genummerd en in vier kolommen 
ondergebracht: a) de omschrijving vanhet verschijnsel, b) voorbeelden Algemeen-
Nederlands, c) voorbeelden Rhenens, d) sterkte of kenmerkendheid van het 
verschijnsel (+, ++).
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Omschrijving Voorbeelden AN Voorbeelden Rhenens +, ++
1. korte a bak Baak ++
2.  lange a Baars Baors ++
3.  è-klank vóór n;  mens, ben, weet, kijk, mins, bin, wit, kik, gif, +
 onbeklemtoonde  nu eens, dat geeft niet, killie, dinnie
 –ee- of –ij- man, meisje  
4a. lange,  Rhenen, veer, keel, steeds –eea-: tweeklank ++
 beklemtoonde –ee-, + eten, lezen, bezem –ee- die overgaat in een
 n, r, l. t, z, ?    soort –a- 
4b. idem, met j, k, s, g,  keek, vlees, beek, regen tweeklank die van –ee- +
 f, v, ?   overgaat in i/j: eei/j 
4c. idem, soms veel, spelen, zeven -eu- 
5.  ò-klank kop, koffie, rogge,  gaat richting korte a; ++
  potlood, mosterd vgl. Eng. cup, to cut
     (geen lipronding) 
6. onbeklemtoonde  geroosterd brood, -ò- +
 –oo-  pootje over, 
  pootaardappels  
7a.lange, poten, potlood, brood, 
 beklemtoonde -00- bonen, school, zolen (vgl 4a) –ooa- 
  (boter, schotel botter, schottel) ++
7b. idem, soms stoken, kopen, oog,  (vgl.4b) –oou- ++
  oog, boven, oven 
7c. idem, soms geloven, horen, doos (vgl. 4c) –eu- +
8.  weglaten van slot -t  gebracht, gedacht,  da gifnie ++
  dat geeft niet 
9.  de zachte g komt veel voor in de 
  zuidelijke helft van  
  Nederland  
10. invoegen van een  melk, help, Belg, mellek, enz. +
 kleine ù-klank tussen  berg, arm
 l of r enerzijds en 
 k, p, g, m, ? anderzijds   
11. verkleinwoorden -tje, -sje -tie, -sjie ++
12. 2e persoon enkelvoud je, U -e, -de, versterkt met gij ++
  heb je, krijg je, zeg je,  hedde, kredde, zedde,
  gelooft U? U bent gek gleude gij? Ge bin gek 
   gij 
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13. dubbele ontkenning  nooit geen, nooit niks,  +
   ok nie ok nie 
14. inwoner van Rhenenaar,  Rhêânese, +
  Veenendaler,  Vêânse,
  Wageninger Waogeningse 
15. bijwoordelijke -s hebbes, gaans, bloedens  menes, lopes, fietses,  +
   voor houwes, op z’n 
   hondjes, derds, insies, 
   twinsies, driesies, 
   hanges en wippes 
   (termen bij het 
   pinkeren)  
16. d tussen klinkers  rode, gemeentebode, rooie, gemêânteboje,
 wordt j roede, gereden, tevreden roei, gereje, tevreje 
17. karakteristieke  een paar voorbeelden heel nie, daor haak geen
 woorden, bij bosjes  erg in, doedaa zeer? 
   eigen, eiges, grei, 
   hucht, sloets, ’n end 
   hout, bekant, stik, een 
   stuk richter, de schup 
   en de bats, een zots, 
   geld zaat, lusies, zund, 
   visgard, ouwe boks, 
   schielijk 
18. uitdrukkingen,  p.m.
 lokale namen, 
 bijnamen   

Slotopmerking

Het bovenstaande was, naast wat algemene beschouwingen over taal en dialect, 
een voorlopige verkenning van het Rhenens, geschreven door niet zozeer een 
deskundige als wel een liefhebber van taal en taalverschijnselen, met ook een 
beetje nostalgie over zijn jonge jaren hier.
Het zou een goed ding zijn als enig dialectonderzoek en –beschrijving in de 
komende tijd in Rhenen van de grond zou kunnen komen. Zo dit schrijfsel daartoe 
bijdraagt, des te beter.




