
Dit boek doet verslag van kwantitatief onderzoek naar t-deletie in Nederlandse dialecten. De 

Nederlandse dialecten bieden weerbarstige data voor bestaande theoretische modellen die 

t-deletiepatronen universeel verantwoorden.

T-deletie van [t] aan het woordeinde treedt voornamelijk op na niet-sonorante medeklinkers: - bij 

diverse typen werkwoorden: loopt wordt dan loop, bracht wordt brach; - bij nominale vormen: 

gemaakt wordt dan gemaak, knecht wordt knech, slecht wordt slech en grootst wordt groots.

T-deletie aan woordeinde komt ook wel voor na sonorante klanken: vaart wordt dan vaar, duwt 

wordt duw en gaat wordt ga.

Taalinterne en taalexterne factoren spelen een rol. De interne factoren zijn de sonoriteit, klinker-

lengte, ‘historische’ klinkerlengte, klinkerkwaliteit (timbre), onderliggende stemhebbendheid van 

de eindconsonant van de stam, perceptuele prominentie, articulatorische complexiteit, paradig-

matische eigenschappen van werkwoordsvormen en woordfrequentie. De externe factoren zijn 

van sociale, geografische en temporele aard.

Drie grote dialectgroepen worden in detail op t-deletie onderzocht: Zuid-Holland, de Betuwe of 

het Rivierengebied, en de Noordoostelijke dialecten. Tussen deze drie dialectgroepen bestaan 

grote onderlinge verschillen voor wat betreft de condities die gelden voor t-deletie, net zoals 

overigens tussen de dialecten in Nederlands en Belgisch Limburg, West-, Oost- en Frans-Vlaan-

deren. In al deze dialecten is t-deletie weer verschillend van die in het Middelwestvlaams, het 

Engels en het Oudfrans.

Een van de bevindingen van deze studie is dat werkwoorden meer t-deletie vertonen dan nom-

inale vormen. De participia op -t van werkwoorden gedragen zich qua t-deletie als nominale 

vormen. Het kan bovendien uitmaken of de [t] voorkomt voor een pauze of voor een ander woord 

in de zin als in …kom(t) van…. T-deletie binnen het geheel van het werkwoordsparadigma krijgt 

speciale aandacht. Andere talen kennen anders functionerende condities.

Statistische en geografische modellen worden gebruikt om systematische aspecten van de data 

te representeren. Vooraf wordt vastgesteld dat de veldwerkgegevens betrouwbaar en valide zijn. 

De historische gegevens zijn gebaseerd op oorkonden.

Doelgroep: linguïsten (algemeen en historisch), sociolinguïsten, dialectologen.
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