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Als toerist op Ameland valt het niet mee om iets van het 
lokale dialect op te vangen. Vooral in het hoogseizoen 
spreken Amelanders allerlei talen – duits, Engels, 
nederlands – maar geen dialect. toch is het percentage 
dialectgebruikers op Ameland relatief hoog. het dialect 
spreken Amelanders alleen als ze onder elkaar zijn, met name 
in de wintermaanden. dan storten de eilanders zich op het 
verenigingsleven en niet te vergeten de lokale feesten als 
sunneklaas. dit soort feesten versterkt de verbondenheid 
tussen de Amelanders, net als het dialect. in dit boek doet de 
auteur verslag van haar zoektocht naar de identiteit van de 
ware Amelander en naar de rol van het dialect hierin. 

Mathilde Jansen deed promotieonderzoek naar 
het Amelander dialect aan het Meertens instituut. 
Behalve als taalwetenschapper is zij werkzaam als 
wetenschapsjournalist voor onder andere de populair-
wetenschappelijke website kennislink.
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Inleiding

Om Ameland te bereiken zit je drie kwartier op de boot. Als je geluk hebt 
tenminste, want bij laag water kan het weleens langer duren. Behalve door 
het gekrijs van de meeuwen wordt je er omringd door allerlei talen: Engels, 
Nederlands, Duits, Fries. En als je goed oplet, maak je kans iets op te van-
gen dat noch Nederlands, noch Fries is, maar dat van allebei de talen wel 
iets weg heeft. Alleen Amelanders onder elkaar spreken het. 

Op het eerste gehoor klinkt het misschien Fries. Toch is het Amelands 
geen Fries dialect. In ieder geval moet je daar tegenover een Amelander 
niet mee aankomen. Het dialect dat hij spreekt, is een zogenaamde meng-
taal, met zowel Hollandse als Friese kenmerken. Daarin lijkt het wel wat op 
het Stadsfries, een variant van het Fries die te horen is in een aantal Friese 
steden. Toch verschilt het Amelands, net als het op Terschelling gesproken 
Midslands, ook van het Stadsfries. Deze dialecten zijn onafhankelijk ont-
staan, en hebben elkaar nooit beïnvloed. Zelfs nu vaart het Amelander di-
alect zijn eigen koers. Dat merk je aan de jongere dialectsprekers, die door 
de weeks in Leeuwarden studeren, maar in het weekend bepakt en bezakt 
weer huiswaarts keren. Ook zij spreken Amelands, en geen Fries of Stads-
fries. 

Naar dit dialect, dat voor een buitenstaander maar mondjesmaat te ho-
ren is, heb ik de afgelopen jaren onderzoek gedaan. Vaak vroegen mensen 
mij: waarom nu juist het Amelands? En niet bijvoorbeeld het Texels? Een 
logische vraag, voor wie weet dat ik een geboren en getogen Texelaar ben. 
Maar behalve Texelaar ben ik sociolinguïst, wat betekent dat ik me be-
zighoud met een combinatie van sociologisch en taalkundig onderzoek. 
Vooral ben ik geïnteresseerd in de manier waarop mensen hun identiteit 
uitdrukken in hun taal. De hedendaagse dialectspreker is hét ultieme 
voorbeeld van iemand die zijn identiteit wil benadrukken. Om te com-
municeren kan hij zich immers net zo goed bedienen van het Nederlands 
dat hij op school leert. En tóch gebruikt hij dialect. Om een kwantitatief 
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volwaardig onderzoek op te zetten – de meeste sociolinguïsten gebruiken 
statistiek en hebben dus een grote hoeveelheid data nodig – had ik vooral 
veel dialectsprekers nodig. En die vond ik op Ameland. 

In tegenstelling tot op de omringende Waddeneilanden wordt op Ame-
land nog door het merendeel van de bevolking dialect gesproken. Vooral 
het hoge aandeel jonge dialectsprekers is welhaast uniek in Nederland. In 
een schoolenquête die ik afnam in 2002, gaf nog 88 procent van de Ame-
landse jongeren aan met leeftijdsgenoten dialect of een combinatie van 
dialect en Nederlands te spreken. In de vragenlijst voor mijn promotieon-
derzoek kwam het percentage van dialectgebruik onder de Amelander be-
volking zelfs op 98 procent. Hierbij moet aangetekend worden dat het om 
een steekproef ging van 60 personen – verdeeld over drie leeftijdsgroepen, 
van jong tot oud – op een bevolking van 3500, maar toch liegen de cijfers 
er niet om. Hoe is dat te verklaren? Wat maakt de situatie op Ameland 
verschillend van de situatie op de andere Waddeneilanden, of die op het 
vasteland? Op deze en meer vragen hoop ik in dit boekje een antwoord te 
kunnen geven. 

Eilanders en freemden
Als je als toerist een bezoekje brengt aan Ameland, valt het niet mee om 
iets van het lokale dialect op te vangen. Vooral in het hoogseizoen zijn de 
Amelanders helemaal gericht op de toeristen, die immers hun grootste 
bron van inkomsten vormen. Ze spreken Duits, Engels of Nederlands. Al-
leen onder elkaar spreken ze dialect. Een grotere kans om iets van het di-
alect op te pikken heb je in de wintermaanden. Dan staat het toerisme op 
een laag pitje, en storten de eilanders zich op het verenigingsleven en niet 
te vergeten de lokale feesten. Zo is het Sunneklaasfeest in de maand decem-
ber – niet te verwarren met het Nederlandse sinterklaasfeest – voor veel 
Amelanders het hoogtepunt van het jaar. Al maanden van tevoren wordt er 
op straat over gesmoesd, en komen groepjes mannen op verborgen locaties 
bijeen, om te pakmake. Het tenue waarin de spelers zich tijdens Sunneklaas 
presenteren moet niet alleen mooi zijn, maar moet de drager ook onher-

Ameland[DEF].indd   8 18-12-2009   14:56:15



9

kenbaar maken. Dat dit feest alleen voor Amelanders bedoeld is, blijkt wel 
uit de pamfletten die rond Sinterklaas worden uitgedeeld op de boot naar 
Ameland. Hierin worden de spelregels van het Sunneklaasfeest nog eens uit 
de doeken gedaan voor de onwetende toerist. Op vijf december geldt name-
lijk vanaf vijf uur een straatverbod voor vrouwen en voor mannen onder 
de achttien. Om die tijd komen de banevegers gewapend met stokken naar 
buiten. Zij blazen op hun buffelhoorns en toeters om de weg vrij te maken 
voor de speulers of omes die zich ’s avonds in het pak hijsen om de vrouwen 
in de deelnemende huizen te verblijden met hun komst. 

De belangrijke rol die het Sunneklaasfeest speelt in de Amelander ge-
meenschap, is terug te voeren op de verbondenheid die het creëert tussen 
de Amelanders. Het dialect heeft eenzelfde functie. Door mee te doen met 
lokale tradities of door je te bedienen van het lokale dialect geef je aan dat 
je deel uitmaakt van de gemeenschap. Hoe sterker de verbondenheid, hoe 
groter de behoefte deze naar buiten uit te dragen. Amelanders hebben een 
grote behoefte om hun eigen identiteit uit te drukken. En dat komt niet 
alleen doordat zij een kleine gemeenschap vormen, maar ook doordat ze 
een continue druk van buitenaf voelen; enerzijds van de duizenden toe-
risten die het eiland jaarlijks overspoelen, anderzijds van de regelgeving 
afkomstig uit de provincie Friesland, waar het eiland immers deel van 
uitmaakt. Net als op de andere Waddeneilanden, is men op Ameland wars 
van enig gezag van buitenaf. Dat heeft misschien alles te maken met de 
situatie in vroeger tijden, waarin de eilanden door hun geïsoleerde ligging 
grotendeels met rust werden gelaten door het provinciale bestuur. Eilan-
ders maakten hun eigen regels. Tegenover niet-eilanders blijft een eilander 
daarom altijd een beetje argwanend. Het is niet voor niets dat er allerlei 
benamingen zijn voor mensen van de vaste wal. Op Ameland is freemde 
de meest gebruikte. Maar zelfs voor de eilandbewoners geldt dat niet ie-
dereen zich kan beroepen op het ware eilanderschap. Er wordt een strikt 
onderscheid gemaakt tussen authentieke eilanders, mensen die er geboren 
en getogen zijn, en importeilanders. Het valt dan ook niet mee om je als 
buitenstaander op Ameland te vestigen: hoe je ook je best doet om één te 
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worden met de gemeenschap, een echte Amelander zul je nooit worden. 
Het enige dat je rest om de sympathie van de eilander te winnen, is je het 
dialect eigen te maken. Want een echte Amelander spreekt dialect.

Eilanders onder mekaar
Er is misschien nog één andere 
manier om in de smaak te vallen 
bij de Amelanders. En dat is door 
te zeggen dat je van een ander 
eiland komt. Als geboren en geto-
gen Texelaar heb ik dat voorrecht, 
en daar heb ik ook dankbaar ge-
bruik van gemaakt tijdens mijn 
veldwerk op Ameland. De afgelo-
pen jaren heb ik heel wat infor-
matie losgepeuterd bij de plaatse-

lijke bevolking, om genoeg materiaal te verzamelen voor mijn proefschrift 
over het Amelander dialect. Door mijzelf te introduceren als Texelaar, werd 
ik overal met open armen ontvangen. Ik krijg nog een warm gevoel als ik 
aan al die uren denk die ik heb doorgebracht in Amelander huiskamers. Of 
op vreemdere locaties. Het zal een buitenstaander niet snel gebeuren dat 
hij wordt uitgenodigd bij het pakmake in een donker schuurtje achter de 
kerk van Hollum. Zelfs voor Amelander vrouwen is dit verboden terrein. Ik 
mocht absoluut geen foto’s maken, maar wel opnames van de gesprekken. 
Door dit soort situaties heb ik niet alleen inzicht gekregen in het unieke 
karakter van het Amelander dialect, maar ook van de Amelander zelf. Het 
hoge percentage dialectgebruik op Ameland is bovenal te danken aan de 
sterke Amelander identiteit. Daarbij speelt de geschiedenis van het eiland 
een rol, maar ook demografische en psychologische factoren, zoals het aan-
tal migranten en de houding van eilanders ten opzichte van buitenstaan-
ders. Aan al dit soort aspecten zal ik in dit boekje aandacht besteden. Maar 
bovenal zal het Amelander dialect centraal staan. 
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1     Freemden op het eiland

Halverwege mijn studie Nederlands besloot ik mij verder te specialiseren 
in dialecten. Daarvoor moest ik een overstap maken van Nijmegen naar 
Leiden. Daar zat namelijk de enige hoogleraar historische taalkunde en 
taalvariatie, professor doctor Van Bree, die nu nog steeds als emeritus 
hoogleraar verbonden is aan de Universiteit Leiden. Het eerste vak dat ik 
bij hem volgde is me nog lang bijgebleven. Met een klein groepje studenten 
deden we onderzoek naar het voorkomen van Friese dialectverschijnselen 
in het Drents. Een belangrijk onderdeel vormde het veldwerk. Met een 
klein groepje studenten en onze docent reisden we per trein naar Drenthe. 
We logeerden in een kampeerboerderij en gingen van daaruit op de fiets 
naar onze Drentse informanten. Dat begon al goed, want het eerste echt-
paar dat ik samen met een medestudent bezocht, was niet te verstaan. De 
man van het stel had daar reuze schik om, en bleef maar typisch Grolloose 
uitdrukkingen uitkramen, terwijl wij lachten als een boer met kiespijn. 
Maar in Hollandse Veld begonnen we zelf al een aardig woordje Drents 
mee te praten, en onze bezoekjes werden echt gezellig. Het praten over het 
dialect bleek bij de mensen allerlei emoties op te roepen. Met een soort 
waas voor ogen vertelden de informanten ons de intiemste verhalen. Zo 
kwamen we behalve over het dialect ook van alles te weten over de Drentse 
inborst en de Drentse cultuur. Dit was mijn eerste kennismaking met het 
echte veldwerk, en ik was al snel verkocht. Na dit college solliciteerde ik 
direct naar een stageplek op het Meertens Instituut, in de voetsporen van 
Voskuil. Ik kwam er al snel achter dat het moderne gebouw dat het Meer-
tens Instituut vestigt – voorheen een Coca Colafabriek – op geen enkele 
manier de sfeer ademt van Het Bureau. Afgezien dan van het oude bureau 
van Meertens, dat nog prijkt in de entree van het gebouw. Geen stoffige 
onderzoekers die kaartenbakken sorteren, maar moderne wetenschappers 
die internationaal furore maken met hun kennis over Nederlandse taal en 
cultuur. Ik vond het dan ook geen straf dat ik na mijn studie op het Meer-
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tens Instituut kon blijven als onderzoeker in opleiding. Daar begon mijn 
onderzoek naar het Amelander dialect.

Isolement versus contact
Eilanden zijn interessante gebieden voor dialectonderzoek. Het isolement, 
maar ook het contact met buitenstaanders maken het mogelijk om twee 
tendensen in taal te onderzoeken. Enerzijds het fenomeen dat taal veran-
dert door taalcontact: taalgebruikers nemen niet alleen woorden over uit 
andere talen, maar soms ook andere kenmerken zoals zinsconstructies. Ge-
isoleerde talen anderzijds laten veel minder verandering zien dan contact-
talen. Dat zie je bijvoorbeeld aan een taal als het IJslands, dat nog veel oude 
kenmerken heeft bewaard, omdat de IJslanders eeuwenlang in isolement 
hebben geleefd. Toch is het niet zo dat geïsoleerde talen helemaal niet ver-
anderen. Wanneer een taal overgaat van ouder op kind, treden er kleine 
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wijzigingen op in het systeem. Dit noemt men ‘interne taalverandering’. 
In mijn onderzoek heb ik vooral gekeken naar ‘externe taalverandering’, 
taalverandering door taalcontact. Voor dergelijk onderzoek leent het Ame-
lands zich uitstekend, aangezien het door de eeuwen heen in contact heeft 
gestaan met allerlei talen. Vroeger door de contacten op zee, tegenwoordig 
door de vele toeristen die het eiland bezoeken. 

De intensiviteit van het taalcontact bepaalt de mate van overname. Zo 
kent het Amelands, van oorsprong een Fries dialect, veel Hollandse invloe-
den. Deze invloeden zijn deels te wijten aan de intensieve contacten met 
Hollandse zeevaarders, met wie men vanaf de zestiende eeuw aan boord 
ging van grote Amsterdamse schepen. Behalve op de VOC-schepen voeren 
veel eilanders in de zeventiende eeuw voor de Noorse Compagnie rich-
ting Groenland, voor de walvisvaart. De contacten van de Amelanders met 
Groenlanders hebben echter niet geleid tot overname van Groenlandse 
woorden in het Amelands. Daarvoor waren de contacten met de plaatse-
lijke bevolking te beperkt. Beheersing van het Hollands was voor veel Ame-
landers echter een noodzaak, omdat het de taal was die aan boord werd 
gebezigd. Maar ook op het eiland genoot het Hollands aanzien, omdat het 
werd gesproken door de hoge heren die het eiland bestuurden. Vandaar 
dat het Amelands langzaam veranderde van een Fries in een Hollands-
Fries mengdialect. Aan de andere kant waren de contacten met het Friese 
vasteland nogal beperkt. In zekere zin was het eiland natuurlijk geïsoleerd. 
Vooral de vrouwen, die de zorg hadden van het huishouden en de kinde-
ren, kwamen weinig van het eiland af. Door hen bleef het oude dialect min 
of meer intact. Hierdoor hield het Amelands zijn specifieke mengkarakter, 
en bleven oost-westverschillen bestaan.

Overigens ervaar je die tweeslachtigheid van een eiland – het contact 
en het isolement – als onderzoeker dubbel en dwars. Je staat als het ware 
met een been in en met een been buiten de gemeenschap. In de tijd dat 
ik mijn veldwerk deed, overnachtte ik in een caravan in Ballum, gelegen 
in het midden van het eiland. Omdat ik daar in het voor- en naseizoen 
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verbleef, waren er maar weinig mensen op de camping. Gelukkig werd de 
caravan naast mij bewoond door een ouder echtpaar uit Limburg. Als ik 
vanuit mijn caravan naar buiten keek, zag ik ze meestal voor het raam zit-
ten rummycubben. Dat gaf me altijd een huiselijk gevoel. Als ik ’s ochtends 
wegreed op mijn huurfiets, sprongen er enkel wat konijnen opzij. Ik deed 
al het veldwerk op de fiets, zoals het een echt veldwerker betaamt. Meestal 
deed ik drie interviews op een dag en dat waren dan weer ontzettend soci-
ale gebeurtenissen. Ook een beetje gek, om voor je werk de hele dag door 
bij mensen koffie te zitten drinken. En ondertussen zet je de bandrecorder 
aan. Tussen de middag reed ik altijd even terug naar mijn caravan. Daar at 
ik een boterham, en luisterde ik naar het hoorspel van Het Bureau. 

Om utens
De bewoners van de Waddeneilanden zijn altijd een zeevarend volk ge-
weest. Al in de middeleeuwen leefden ze van de visserij, maar in deze 
periode ging ook de koopvaardij een belangrijke rol spelen. De Hanzeste-
den beleefden een grote bloei: de steden rondom de Zuiderzee waren het 
beginpunt voor de handelsroute naar de Oostzee. De eilanders voeren als 

vrachtvaarders met kleine 
schepen op de Oostzee en de 
Zuiderzee. Tussen 1438 en 1441 
echter verloor de handelsor-
ganisatie de Hanze het mono-
polie op zee door een slag van 
de Hollanders. Zij eisten de 
machtspositie op het water op, 
en de handelsactiviteiten ver-
legden zich naar Amsterdam. 
Van daaruit vertrokken grote 
VOC-schepen naar Azië om 
oosterse specerijen op te ko-
pen. Veel waddenbewoners, die 
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zich hadden bewezen als goede zeelui, gingen in dienst op deze schepen. 
Op de route tussen Azië en Amsterdam waren de Waddeneilanden boven-
dien een belangrijke tussenstop. Meestal voeren de grote schepen uit de 
Oost tot aan de Waddeneilanden, alwaar ze hun handelswaar overbrachten 
op kleinere schepen, die over de Zuiderzee richting Amsterdam voeren. 
Hoewel het altijd de mannen waren die om utens gingen, trokken ook ver-
scheidene Amelander vrouwen naar Amsterdam om zich als dienstmeid 
aan te bieden. Het contact tussen Ameland en Amsterdam is nog terug te 
zien in de migratiecijfers uit het begin van de twintigste eeuw.

Naast de Verenigde Oostindische Compagnie was ook de zogenoemde 
Noorse Compagnie een belangrijke werkgever voor veel eilanders. De 
walvisvangst was vooral gericht op Groenland. De walviskaken die op Ame-
land menig tuintje versieren, herinneren nog aan deze tijd van welvaart. 
Net als de commandeurswoningen, die aan hun speciale gevels te herken-
nen zijn. De jacht op walvissen is doorgegaan tot in het rampjaar 1777. In 
dat jaar gingen veel Nederlandse schepen ten onder. Ook de Amelander 
commandeur Hidde Dirks Kat (1748-1824) en zijn bemanning werden 
getroffen. Hun schip kwam vast te zitten in het ijs. Maar samen met enkele 
bemanningsleden wist Kat toch te overleven. In zijn dagboeken heeft hij de 
barre omstandigheden van deze tocht beschreven. Een oud rijmpje herin-
nert nog aan zijn avontuur: ‘Wat zeeman, die de kiel naar ’t barre Noorden 
stuurde, Bestond er ooit op aard’, die zoveel ramps verduurde, Als Kat, de 
fiere Kat, die ’s lijdens beker heeft, Tot aan den boôm geleêgd, en toch, God 
dank! Nog leeft.’

Vrijbuiters
Van de vijftiende tot en met de achttiende eeuw was Ameland onafhanke-
lijk van Friesland. Het eiland werd geregeerd door de heren van Ameland, 
het adellijke geslacht der Cammingha’s. Hun slot was gevestigd in het 
dorpje Ballum. Een studie uit de negentiende eeuw naar de testamenten 
van de Cammingha’s heeft uitgewezen dat de taal die zij bezigden vooral 
Hollands was. Hun invloed op het eiland zal mede gezorgd hebben voor 
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de verhollandsing van het van oor-
sprong Friese dialect. Het Hollands 
had in die tijd eenzelfde prestige als 
het Standaardnederlands nu, waar-
door Hollandse woorden en woord-
vormingen het Amelands binnensij-
pelden. De zinsbouw bleef voorna-
melijk Fries, net als de uitspraak. Het 
is dan ook niet verwonderlijk dat 
buitenstaanders het Amelands nog 
weleens karakteriseren als een Fries 
dialect. Toch zien de Amelanders het 

zelf liever niet zo. Door hun geschiedenis voelen zij zich meer verbonden 
met Holland. Dat in het Amelands het Hollandse karakter net zozeer aan-
wezig is als het Friese wordt duidelijk in het volgende citaat, afkomstig van 
een van mijn informanten. 

‘Ze denken dat wij Fries praten. Dat is hun eerste reactie. Het klinkt 
noordelijk en daarom denken ze dat het Fries is. Dan zeg ik: als ik Fries 
zou praten, zou je me niet verstaan. Maar als ik Amelands spreek, versta 
je me wel.’

Vanwege het Hollands-Friese mengkarakter wordt het Amelands vaak 
vergeleken met het Stadsfries, Fries zoals dat gesproken wordt in de Friese 
steden Leeuwarden, Dokkum, Franeker, Harlingen, Bolsward en Sneek. De 
ontstaansgeschiedenis is vergelijkbaar: de Friese steden werden vanaf het 
eind van de vijftiende eeuw bestuurd door niet-Friezen, die meestal Hol-
lands spraken. Toch verschillen de mengdialecten die op Ameland – maar 
ook in het dorp Midsland op Terschelling – worden gesproken, van het 
Stadsfries. Ze zijn onafhankelijk van elkaar ontstaan, en hebben elkaar 
nooit beïnvloed. Daarvoor lagen de Waddeneilanden te geïsoleerd. 
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Het eerste badhuus
Begin negentiende eeuw kwam op Ameland zowel aan het Hollandse be-
stuur als aan de door Hollanders gedomineerde scheepvaart een einde. De 
laatste Cammingha was al in 1681 gestorven. Het eiland ging tijdelijk over 
op een andere adellijke familie, maar werd in 1704 verkocht aan het Ko-
ninklijk Huis. Nog steeds draagt onze koningin de titel ‘erf- en vrijvrouwe 
van Ameland’. In 1801 werd Ameland ingelijfd bij de provincie Friesland. 

Ook aan de belangrijke positie van de Waddeneilanden in de VOC-tijd 
kwam een eind. Tijdens de Franse overheersing (1795-1814) kwam het 
scheepsverkeer al zo goed als stil te liggen, en na de voltooiing van het 
Noordhollands Kanaal in 1825 verloor de Zuiderzee zijn rol als doorvaar-
route.

In de negentiende eeuw sloeg het roer op de Wadden honderdtachtig 
graden om: de eilanders gingen steeds minder om utens, maar probeerden 
badgasten aan te trekken. Al rond 1851 verrees op Ameland het eerste bad-
huis, dat geen lang leven beschoren was door de in die tijd slechte boot-
verbinding. Twintig jaar later leidde dit zelfs tot een plan van de provincie 
Friesland, om een dijk aan te leggen naar Ameland. Het mocht echter niet 
zo zijn: elk begin van de dijk werd door de storm weggeslagen. 

Toch weerhield dit de 
Amelanders er niet van 
om zich volledig op het 
toerisme te storten. In 
1930 stonden er op Ame-
land al 121 huizen die uit-
sluitend bestemd waren 
als zomerverblijf. Vanaf 
die tijd nam het toerisme 
steeds groter vormen aan. 
Tegenwoordig trekt Ame-
land per jaar zo’n 500.000 
toeristen, wat natuurlijk 
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enorme gevolgen heeft voor het dagelijks leven. Het overgrote deel van de 
bevolking verdient zijn brood in de toeristenindustrie, en spreekt dus twee 
of meer talen. Niet alleen het Amelands en het Nederlands zijn veelge-
bruikt op het eiland, maar ook het Duits (vanwege de grote aantallen Duit-
se toeristen) scoort hoog. Van de zestig Amelanders die ik interviewde, gaf 
het merendeel aan het Amelands en het Nederlands ‘goed’ tot ‘zeer goed’ 
te beheersen; het Duits spreekt men over het algemeen ‘redelijk’ tot ‘goed’. 

De onderzoekersparadox
Uit het voorgaande blijkt dat Amelanders heel makkelijk overschakelen 
van het Amelands op het Nederlands. Dit doen ze eigenlijk automatisch als 
ze een niet-Amelander tegenover zich hebben. Aangezien ikzelf geen Ame-
lander ben, was het voor mijn informanten soms moeilijk om dialect tegen 
mij te spreken. Binnen de taalwetenschap wordt dit ook wel de ‘onderzoe-
kersparadox’ genoemd. Door zijn aanwezigheid beïnvloedt de onderzoeker 
ongewild de onderzoekssituatie. Hier is eigenlijk weinig aan te doen. Wel 
kun je ervoor zorgen dat de geïnterviewde zich op zijn gemakt voelt, en dat 
hij zoveel mogelijk vergeet dat hij geïnterviewd wordt. Daarom bezocht ik 
de mensen thuis. Om de uitspraak na afloop goed te kunnen beluisteren, 
had ik een opnameapparaatje bij me, met daaraan twee kleine microfoon-
tjes, die dicht bij de spreker moesten liggen. Nu is het een voordeel dat dit 
soort apparatuur steeds kleiner gefabriceerd wordt, en dat ik geen bandre-
corder uit de tijd van Voskuil hoefde mee te sjouwen. Toch zorgt zo’n appa-
raat, hoe klein ook, ervoor dat de informant zich weer even bewust wordt 
van de onalledaagse situatie waarin hij zich bevindt. Tijdens een interview 
let je toch altijd iets meer op wat je zegt en hoe je het formuleert. Om deze 
formele sfeer te doorbreken, begon ik de gesprekken altijd met een infor-
meel praatje. Door mijn Texelse herkomst was het ijs meestal gauw gebro-
ken. Ook het feit dat ik geen Fries was, werkte in mijn voordeel. 

Ondertussen probeerde ik mijn apparatuur zo onopvallend mogelijk op 
tafel te leggen. Meestal bleek inderdaad dat de informanten de aanwezig-
heid ervan snel vergeten waren. ‘Staat dat ding eigenlijk al aan?’ werd mij 
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dan halverwege het interview gevraagd. Het interview zelf nam meestal 
een ruim uur in beslag. Ik vroeg de mensen naar hun mondelinge en 
schriftelijke vaardigheden in het Amelands, het Fries, het Nederlands en 
het Duits. Ik legde ze stellingen voor over het dialect (‘De burgemeester 
van Ameland moet Amelands spreken’, ‘Nieuwkomers moeten dialect 
spreken’)… Maar het grootste deel van het interview bestond uit het verta-
len van Nederlandse woorden en zinnen naar het Amelands. Deze kreeg 
de informant ook schriftelijk voorgelegd. Het vertalen ging bij de meeste 
mensen vrij vlot. Toch is het mogelijk dat hun dialectgebruik door de ge-
deeltelijk Nederlandse vragenlijst, en de Nederlands sprekende interview-
ster, iets meer ‘verhollandst’ werd dan in een normale situatie. Daarom 
heb ik de meeste informanten ook nog laten deelnemen aan zogenaamde 
groepsgesprekken. Deze gesprekken vonden plaatsen tussen twee à vier 
personen. Er werd gesproken over van alles en nog wat. Over politiek, het 
Sunneklaasfeest, het uitgaansleven et cetera. Ikzelf nam geen deel aan deze 
gesprekken, maar bediende enkel de apparatuur en zorgde voor iets lek-
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kers bij de koffie. Sommige gesprekken vonden plaats op een bijzondere 
locatie. Zoals met de mannen in Hollum, die ik vergezelde bij het pakmake, 
in een achteraf gelegen schuurtje bij de kerk van Hollum. Of met de jon-
gemannen in Buren, met wie ik een biertje dronk in hun oefenruimte, na 
het bijwonen van een generale repetitie van hun band. Bij deze gesprekken 
waren de Amelanders zich nog een stuk minder bewust van de opnameap-
paratuur. Toch lieten de groepsgesprekken en de een-op-eengesprekken 
weinig verschillen zien in dialectgebruik. Ik ga er daarom vanuit dat de uit-
komsten van mijn onderzoek redelijk overeenkomen met de werkelijkheid. 

Oost versus west
Tijdens mijn veldwerk interviewde ik zestig Amelanders. Zij waren gelij-
kelijk verdeeld over drie leeftijdsgroepen (jong, midden of oud), geslacht 
(man of vrouw), en herkomst (oost of west). In de sociolinguïstiek wordt 
meestal ook nog rekening gehouden met sociale klasse. Maar op Ameland 
speelt deze factor geen rol van betekenis. Er zijn geen grote inkomens-
verschillen: de meeste Amelanders werken immers in dezelfde branche. 
De traditioneel ‘hogere’ beroepen, zoals de burgemeester, de dokter en de 
dominee, kwamen niet voor in mijn steekproef. Een voorwaarde om mee 
te mogen doen aan mijn onderzoek was namelijk dat je op het eiland gebo-
ren moest zijn, evenals een van je ouders. De burgemeester, de dokter en de 
dominee komen over het algemeen van de vaste wal. Wel maakte ik in mijn 
onderzoek onderscheid tussen inwoners van beide kanten van het eiland, 
vanwege de oost-westverdeling die je van oudsher aantreft op Ameland. 
Vroeger waren de oostelijke dorpen Buren en Nes en de westelijke dorpen 
Ballum en Hollum van elkaar gescheiden door een religieuze grens: de 
oostkant was katholiek, de westkant protestant. Er werd niet gehuwd tussen 
beide gemeenschappen. Tegenwoordig ligt dat niet meer zo nauw, maar 
toch is er nog steeds een verschil tussen bewoners van de oostkant en van 
de westkant. Dat zie je onder andere terug in het dialect, dat aan beide kan-
ten van het eiland op een andere manier gesproken wordt. Om te begrijpen 
hoe dit komt, neem ik u nu in vogelvlucht mee over het eiland.
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Ameland heeft vier dorpen, van oost naar west: Buren, Nes, Ballum en Hol-
lum. De voormalige dorpen Sier (aan de westkant) en Oerd (aan de oost-
kant) zijn door de eeuwen heen door de zee verzwolgen: alleen de namen 
van de Amelander veerboten herinneren hier nog aan. 

Nes is het dorp waar je aankomt met de boot, en waar de meeste toeristen 
verblijven. Hier vind je de VVV, net als de meeste (souvenir)winkels, cafés 
en restaurants. Bovendien wordt het dorp omringd door verschillende 
campings en bungalowparken. In het nabijgelegen gehucht Buren vind je 
ook een aantal kampeerboerderijen. De bewoners van Buren zijn in een 
aantal voorzieningen aangewezen op het grotere dorp Nes. Daar doen ze 
hun boodschappen en gaan ze naar de (katholieke) kerk. Kinderen uit Bu-
ren gaan ook naar school in Nes. De andere dorpen op het eiland, Ballum 
en Hollum, hebben hun eigen basisschool. De middelbare school is geves-
tigd in Nes en is herkenbaar aan de enorme walviskaken die de entree tot 
de school vormen. 

Het dorpje Ballum ligt ongeveer in het midden van het eiland. Het heeft 
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een rijke historie, aangezien de adellijke families die ooit het eiland be-
stuurden hier gevestigd waren. Het vroeger zo karakteristieke slot, neerge-
zet door de familie Cammingha, is al in 1829 afgebroken. Nu vind je hier 
nog het gemeentehuis, maar verder heeft het dorp zijn vroegere betekenis 
als politiek centrum helemaal verloren. Net buiten Ballum ligt een klein 
vliegveld, dat vooral wordt gebruikt voor recreatieve vluchten en parachu-
tespringen. De bewoners van Ballum zijn van huis uit veelal protestant 
of doopsgezind, net als in het verderop gelegen Hollum. Dat heeft er van 
oudsher voor gezorgd dat de Ballumers en Hollumers sterk op elkaar 
gericht waren. Er werd onderling getrouwd, en zo komt het dat veel Ballu-
mers in Hollum geboren zijn, en vice versa. 

Hollum was vroeger het dorp met de meeste inwoners, maar inmiddels 
is het ingehaald door Nes. Het is herkenbaar aan de vuurtoren, die net 
als het historisch museum veel toeristen trekt. Toch is Hollum niet alleen 
maar afhankelijk van het toerisme. Ook de veeteelt vormt een belangrijke 
bron van inkomsten: tussen Hollum en Ballum liggen nog zo’n honderd 
boerderijen. En hoewel het aantal vakantiewoningen zich ook aan deze 
kant van het eiland uitbreidt, ligt het nog altijd een stuk lager dan aan de 
oostkant. Ook het aandeel import is hier kleiner. Deze factoren dragen bij 
aan de conservatieve houding van de westerlingen. Een goed voorbeeld is 
het Sunneklaasfeest, dat in Hollum nog op de ‘oude’ manier gevierd wordt. 
Jongeren onder de achttien mogen daar niet de straat op; de kostuums wor-
den nog zelf gemaakt. Aan de oostkant springt men over het algemeen iets 
losser om met de traditionele regels: daar is het een feest voor jong en oud 
en krijgt het een steeds carnavalesker karakter. Ook wordt er gezegd dat 
Hollumers het meest authentieke dialect spreken. 

Tegenwoordig zorgt een verschil in mentaliteit voor een psychologische af-
stand. De dorpen Nes en Buren hebben – vooral door de komst van freem-
den – een lossere mentaliteit ontwikkeld, terwijl men in Hollum en Ballum 
nog steeds vrij behoudend is. Zoals we zullen zien, heeft dat nog steeds zijn 
weerslag op het dialectgebruik.
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2     Een echte Amelander...

De meeste Amelanders spreken dialect. In tegenstelling tot wat je ziet op de 
andere Waddeneilanden beperkt het dialectgebruik zich niet tot de oudere 
generaties. Ook de jeugd spreekt het nog volop. Voor mijn veldwerk was ik 
dus niet enkel aangewezen op het bejaardentehuis in Hollum. Want juist 
het dialectgebruik van de jongeren laat zien hoe het dialect met zijn tijd 
meegaat, hoe het dialect verandert, vernederlandst misschien. Van oudere 
Amelanders kreeg ik soms wel te horen dat de jeugd geen echt dialect meer 
sprak. Daarmee bedoelden ze dat het niet meer het dialect was zoals zij dat 
kenden. Dat deze jongeren sommige woorden niet meer gebruikten die zij 
typerend vonden voor het echte Amelands. Toch beschouwen de jongeren 
de taal die zij spreken wel degelijk als Amelands. Dat daarin sommige oude 
Amelandse woorden verloren zijn gegaan, betekent niet per se dat het dia-
lect verdwijnt. Het kan ook een teken zijn dat het dialect nog springlevend 
is: want elke levende taal verandert voortdurend. Oude woorden verdwij-
nen, nieuwe ontstaan. Hetzelfde geldt voor grammaticale kenmerken. Mijn 
onderzoek was gericht op de processen van verandering die gaande zijn in 
het Amelands. Daarom was ik vooral geïnteresseerd in het dialectgebruik 
van deze jongeren.

Overigens geldt voor de meeste jonge Amelanders dat ze tweetalig zijn. 
Ze beheersen het Nederlands net zo goed als het Amelands. Hoewel het 
Amelands voor de meerderheid de moedertaal is, wordt het Nederlands 
ook al vroeg geleerd. Is het niet thuis, dan toch wel op school. Op school 
is het dan ook verboden om dialect te praten in de les, zo werd mij verteld 
door een Amelandse docent. Maar op het schoolplein wordt wel degelijk 
dialect gesproken. Niet alleen door geboren en getogen Amelanders, maar 
ook door nieuwkomers. Kinderen die pas later op het eiland zijn komen 
wonen, moeten meer moeite doen om aansluiting te vinden bij hun leef-
tijdgenoten. Door Amelands te spreken, laten ze zien dat ze erbij horen. 

Ameland[DEF].indd   23 18-12-2009   14:56:38



24

Dialect in de klas
Ameland heeft één middelbare school, de Burgemeester Waldaschool. Hier 
kunnen Amelandse jongeren hun vmbo-diploma halen, of de havo door-
lopen tot en met klas drie. De school is gevestigd aan de rand van het dorp 
Nes, en is een belangrijke ontmoetingsplaats voor Amelandse kinderen. 
Voordat kinderen naar de middelbare school gaan, zijn ze nog heel erg ge-
richt op het eigen dorp. Daar hebben ze hun school en hun sportclubs. En 
daar praten ze hun eigen dialect. Hoewel middelbare scholieren nog steeds 
heel goed weten wie van de oostkant komt en wie van de westkant, passen 
zij zich ook aan in hun taalgebruik. Het gebruik van oosterse en westerse 
varianten gaat vaker door elkaar heen lopen. Doordat kinderen van alle 
kanten van het eiland met elkaar in contact komen, gebeurt er dus van al-
les in hun taalgebruik. Behalve onderlinge beïnvloeding is invloed van het 
Nederlands niet weg te denken op school. 
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In 2002 nam ik een enquête af onder 132 scholieren van de Burgemeester 
Waldaschool. Daaruit bleek dat nog 62.5% van de kinderen thuis dialect 
sprak en 15.2% een combinatie van Nederlands en Amelands. Klasgeno-
ten onderling bleken nog meer dialect te spreken: 62.1% van de scholie-
ren sprak onderling dialect, 25.8% een combinatie van Nederlands en 
Amelands. Als je de cijfers optelt, kom je op een dialectgebruik van 87.9% 
onder jongeren. Dat percentage is vrij hoog in vergelijking met dialectge-
bruik onder jongeren in de rest van Nederland. En dat terwijl een groot 
aantal van de ouders niet eens afkomstig is van Ameland: in deze steek-
proef was 30% van de vaders en 47% van de moeders buiten Ameland 
geboren. (Dit beeld kan overigens enigszins vertekend zijn, want Amelan-
ders nemen deze vraag heel nauw. Als je in het ziekenhuis in Leeuwarden 
geboren bent, ben je niet op Ameland geboren.) Maar zelfs kinderen met 
niet-Amelander ouders gebruiken veel dialect. Met Friese ouders bijvoor-
beeld wordt meestal Amelands gesproken. Opvallend is dat kinderen met 
een Friese vader of moeder meestal aangeven zelf geen Fries te kunnen 
spreken. Een vergelijkbare enquête werd destijds ook ingevuld door twaalf 
leraren. Van de leraren had maar één persoon het Amelands als moeder-
taal. De meeste leraren kwamen van de vaste wal en spraken thuis geen 
dialect. Ze waren het er allemaal over eens dat het Nederlands de voertaal 
moet zijn in de klas. 

De enquête die ik heb afgenomen op de Burgemeester Waldaschool geeft 
opvallend hoge uitkomsten voor dialectgebruik. De cijfers zijn zelfs een 
stuk hoger dan de cijfers die we kennen voor Friesland. En dat terwijl het 
Fries in 1996 door de Nederlandse overheid erkend is als minderheidstaal, 
binnen het Europees Verdrag voor Regionale en Minderheidstalen. Dit 
bracht bepaalde rechten met zich mee. Zowel het gesproken als het ge-
schreven Fries mogen in Friesland gebruikt worden in publieke instellin-
gen, zoals in het gerechtsgebouw. Ook is de Friese taal sinds 1993 een ver-
plicht onderdeel van het basisonderwijs in Friesland. In Friese gemeenten 
waar andere dialecten dan het Fries worden gesproken, geldt een vrijstel-
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ling van deze onderwijsplicht. Op de basisscholen op Ameland wordt dan 
ook geen Fries gegeven, maar wordt in plaats daarvan extra aandacht be-
steed aan de eilander cultuur. Overigens werd in onze schoolenquête ook 
gevraagd hoe de kinderen dachten over een schoolvak Amelands of Fries. 
De meerderheid van de kinderen (63 procent) was tegen een schoolvak 
Amelands. De voornaamste reden was dat je er niks aan hebt. De kinderen 
die wel graag een schoolvak Amelands zouden kiezen, vonden de taal cool, 
leuk of grappig. Een nog grotere meerderheid (76 procent) was tegen het 
schoolvak Fries. Ook dit was volgens de leerlingen een vak waar je niks aan 
hebt. De kinderen die wel een schoolvak Fries zouden kiezen, noemden 
als voornaamste reden dat je het Fries nodig zou kunnen hebben als je in 
Leeuwarden gaat studeren of werken. 

Dialect of jongerentaal
Ook in de vragenlijst die ik in 2004/2005 gebruikte voor mijn promotieon-
derzoek, kwamen vragen voor over taalgebruik. Voor allerlei verschillende 
situaties werd nagegaan welke taal men doorgaans gebruikt. Een heel dui-
delijk verschil was zichtbaar tussen informele en formele domeinen: met 
familie en vrienden spreekt men dialect, maar met buitenstaanders (toe-
risten en mensen aan de vaste wal) kiest men voor het Nederlands. Ook 
met gezagdragende figuren, zoals de dokter en de burgemeester, spreekt 
de Amelander doorgaans Nederlands. Soms is het een combinatie van 
Amelands en Nederlands. Overigens was er een statistisch verschil tussen 
de oudste groep informanten (55-65 jaar) en de rest van de informanten 
(15-45 jaar) in dialectgebruik: de groep informanten onder de 50 jaar ge-
bruikte iets vaker dialect tegen toeristen dan de groep 55+’ers. Dit heeft 
waarschijnlijk te maken met de herwaardering van het dialect die de laat-
ste jaren in Nederland heeft plaatsgevonden. Hoewel ook oudere Amelan-
ders onverdeeld positief zijn over het Amelands, vinden we op sommige 
fronten soms net iets positievere oordelen over het dialect onder jongeren. 
Dit verklaart ook het hoge dialectgebruik onder jongeren. 
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In mijn interviews vroeg ik de informan-
ten naar hun mondelinge en schriftelijke 
taalvaardigheid. Alle 60 informanten zei-
den dat ze het Amelands ‘heel makkelijk’ 
kunnen verstaan. Hetzelfde geldt voor 
het spreken, met uitzondering van drie 
jongeren: zij spreken het dialect redelijk 
(1) of goed (2). Maar als het gaat om le-
zen en schrijven scoren de ouderen vrij 
laag. Dit is niet zo gek als je bedenkt dat 
het dialect van oudsher een spreektaal is. 
Afgezien van een column in het maan-
delijkse magazine De Amelander, zijn ge-
schreven teksten bijna niet voorhanden. 
Anders dan in het Fries worden er in het 
Amelands geen romans geschreven. Daar 
is de doelgroep natuurlijk te klein voor. 
Het enige boek dat voor het merendeel 
uit Amelandse woorden bestaat, is het 
woordenboek uit 1987. Dat prijkt dan ook 
bij iedere Amelander in de kast. 

Een opvallende uitkomst van ons onderzoek was dat Amelandse jonge-
ren wel degelijk lezen en schrijven in hun dialect. Van de mensen boven 
de 35 jaar, geven 30 van de 40 informanten aan dat zij nooit schrijven in 
het dialect; onder de jongeren zijn er slechts vijf van de 20 die nooit schrij-
ven in het dialect. De rest doet dat wel. Hoe is dit te verklaren? Voor jonge 
Amelanders is het dialect blijkbaar meer dan alleen een mondelinge taal, 
zij gebruiken het dialect voor moderne communicatiemiddelen als msn 
en sms. Het dialect fungeert op het eiland ook als een soort jongerentaal. 
Als tegenprestatie voor de schoolenquête gaf ik een les over taalvariatie aan 
twee klassen op de Burgemeester Waldaschool. Uit onze discussie bleek dat 
er geen andere vorm van jongerentaal op het eiland bestaat dan het dialect. 
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Een van de kenmerken van jongerentaal is dat het een soort geheimtaal is. 
Jongeren gebruiken het om zich af te zetten tegen hun ouders, en die mo-
gen het vooral niet verstaan. Dit geldt natuurlijk niet voor het Amelands. 
Toch zien we in de volgende hoofdstukken dat het dialect zoals dat door de 
jongeren gesproken wordt, toch wel enigszins afwijkt van het Amelands dat 
hun ouders spreken.

Het Martha’s Vineyard-effect
Het Amelands staat er dus nog goed voor, ondanks de druk die het Neder-
lands uitoefent. Door de toeristen zijn de Amelanders immers genood-
zaakt veel Nederlands te spreken. Dit moet wel zijn weerslag hebben op 
hun beheersing van het dialect: je ziet dan ook dat het Amelander dialect 
steeds meer ‘verhollandst’. Je ziet ook dat dialectsprekers hun dialect soms 
aandikken, het Amelandser te doen klinken dan het eigenlijk is. En ook 
dat heeft te maken met het toerisme. Een inmiddels beroemde taalkundige 
studie laat dat zien. In de jaren zestig deed de Amerikaanse sociolinguïst 
William Labov onderzoek naar het taalgebruik op Martha’s Vineyard, een 
populair vakantie-eiland niet ver van de steden Boston en New York. Uit 
dit onderzoek kwam naar voren dat de Vineyarders een sterke behoefte 
voelden om de oude uitspraak – zoals deze nog door de vissers werd gebe-
zigd – nieuw leven in te blazen. Dit had alles te maken met het toenemende 
toerisme, dat een bedreiging vormde voor de eilander identiteit. Dat de 
situatie op Ameland verscheidene parallellen laat zien met Martha’s Vi-
neyard zal verderop nog blijken. Voor nu is het belangrijk om in te zien dat 
het toerisme op Ameland niet alleen maar nadelige gevolgen heeft voor 
het dialect. 
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Sociolinguïstiek 
Sociolinguïsten doen onderzoek naar de relatie tussen taal en samen-
leving. Er wordt gekeken naar de invloed van bepaalde sociale factoren 
op taalvariatie. Zo is taalgebruik afhankelijk van leeftijd, maar ook van 
bijvoorbeeld sociale klasse en zijn er verschillen aan te wijzen tussen het 
taalgebruik van mannen en vrouwen. Ook beïnvloeden taalattitudes (Hoe 
denkt men over de taal of het dialect?) en sociale netwerken (Wie praat met 
wie?) het taalgebruik. William Labov wordt door velen gezien als de grond-
legger van de sociolinguïstiek. In zijn Martha’s Vineyard-studie toonde hij 
een verband aan tussen de houding van de eilanders ten opzichte van de 
toeristen en hun taalgebruik. Ook zijn warenhuisstudie behoort inmiddels 
tot de klassiekers. Labov bezocht verschillende warenhuizen waar hij het 
personeel vroeg naar bepaalde producten, waarvan hij wist dat deze zich 
op de vierde verdieping bevonden. Uit hun antwoorden (‘the fourth floor’) 
noteerde hij verschillende uitspraken van de r, die verbonden waren met 
sociale klasse. 
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Je kunt je afvragen waarom de taalsituatie op Ameland zo verschilt van de 
overige Nederlandse Waddeneilanden. Waarom ligt het dialectgebruik on-
der jongeren daar zoveel lager?

Waarschijnlijk heeft dit te maken met de hoeveelheid ‘import’ ten op-
zichte van de totale bevolking: op Ameland is het aandeel niet-autochtone 
bewoners veel kleiner dan bijvoorbeeld op Texel. Dat op zijn beurt valt te 
verklaren door de kleinschaligheid van het eiland en de langere afstand tot 
de vaste wal. Deze factoren zullen mensen er eerder van weerhouden om 
zich op Ameland te vestigen dan op Texel. Op Ameland is de meerderheid 
van de bevolking opgegroeid met het lokale dialect. Nieuwkomers passen 
zich zoveel mogelijk aan. De importkinderen nemen het dialect over van 
hun klasgenoten. Ook zie je dat Amelander jongeren veel vaker terugkeren 
naar het eiland dan bijvoorbeeld Texelse jongeren. En dat terwijl zij al op 
jonge leeftijd het eiland moeten verlaten om te studeren. Veel kinderen 
studeren vanaf hun zestiende door in Leeuwarden. Daar delen ze met 
vrienden of broers en zussen een flat, maar verder zijn ze nog helemaal 
gericht op Ameland. De meesten komen ieder weekend naar huis. Niet al-
leen voor hun ouders, maar ook om vrienden te ontmoeten, om uit te gaan, 
om een zakcentje te verdienen met een zaterdagbaantje, of om te sporten. 
Kortom, het sociale leven blijft zich grotendeels op het eiland afspelen. En 
na de studie keert een groot aantal kinderen weer terug naar het eiland. 
Ook al moet men daarvoor een baan accepteren die onder het niveau ligt 
van de genoten opleiding. 

Twee- of meertalig
Voor de meeste Amelanders is het dialect de moedertaal, maar ook het Ne-
derlands leren Amelandse kinderen al op jonge leeftijd. Vandaar dat hun 
beheersing van het Nederlands net zo goed is als die van het Amelands. 
Voor beide talen gaven mijn informanten aan dat ze deze ‘heel makkelijk’ 
kunnen verstaan en ook ‘heel makkelijk’ of toch in ieder geval ‘goed’ kun-
nen spreken. De uitkomsten voor de lees- en schrijfvaardigheden laten 
duidelijk zien dat het dialect voor de meeste Amelanders nog steeds een 
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overwegend mondelinge taal is. Alleen jongeren gebruiken het om on-
derling (sms- of msn-)tekstberichtjes uit te wisselen. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat de schriftelijke vaardigheden in het Nederlands een 
maximale score krijgen. Ook het Duits – vanwege de vele Duitse toeristen 
een belangrijke taal – beheersen de Amelanders goed. Ze kunnen het ‘goed’ 
tot ‘heel makkelijk’ verstaan, ‘redelijk’ tot ‘goed’ spreken en lezen en met 
iets meer moeite ook schrijven. Het Fries scoort op alle onderdelen laag. 
Hoewel de Amelanders het Fries ‘redelijk’ tot ‘goed’ kunnen verstaan, spre-
ken ze het ‘helemaal niet’ of ‘met moeite’. De meesten lezen het Fries ‘met 
moeite’ en kunnen het ‘helemaal niet’ schrijven. Het is dus duidelijk dat 
het Fries op Ameland geen rol van betekenis speelt. 

Hoewel Amelanders niet bang zijn 
om een woordje buiten de deur te 
spreken, vinden ze niet elke taal even 
mooi. Wanneer we oordelen over het 
Amelands, het Nederlands, het Duits 
en het Fries met elkaar vergelijken, 
komen de eerste twee als beste uit de 
bus. Het Amelands scoort vooral hoog 
op begrippen die met solidariteit te 
maken hebben, zoals mooi, intiem en 
gezellig. Het Nederlands daarentegen 
heeft iets meer status en scoort hoog 
op begrippen als beschaafd, modern 
en serieus. Deze uitkomsten laten een 
duidelijke overeenkomst zien met de 
taalgebruiksvragen. Het Amelands 
wordt immers gebruikt met familie, 
vrienden en kennissen, terwijl het 
Nederlands vooral gebruikt wordt 
met buitenstaanders (toeristen) en 
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in formele situaties. Het Duits scoort bijna altijd lager dan het Nederlands, 
hoewel de begrippen intiem, stoer en modern een gelijke score laten zien. 
Het Fries scoort op alle fronten slecht. De laagste waardes vinden we hier 
voor intiem, beschaafd en modern.

Nessumer, Amelander, Europeaan?
Amelanders voelen zich eerder Hollands dan Fries. Dat heeft grotendeels 
te maken met het verleden, waarin de zeevarende Amelanders veel meer 
contact onderhielden met bijvoorbeeld Amsterdammers dan met vaste-
lands-Friezen. Maar ook de eigengereidheid van de eilanders zorgt ervoor 
dat ze niet zoveel op hebben met het vasteland. Dat bleek ook uit mijn vra-
genlijst naar identiteit, waarin de volgende vraag werd gesteld: ‘Voelt u zich 
in de eerste plaats Hollumer, Ballumer, Nessumer, Buremer, Amelander, 
Fries, Nederlander of Europeaan?’ ‘Fries’ werd door niemand geantwoord. 
‘Amelander’ was onder 25 van de 60 ondervraagden het meest favoriet. 
Maar een nog groter aantal mensen, namelijk 31, voelden zich het meest 
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verbonden met hun dorp. Ze noemden zichzelf Hollumer, Ballumer, Nes-
sumer of Buremer. Door vier mensen – woonachtig aan de oostkant – werd 
nog een ander label geïntroduceerd. Zij noemden zichzelf liever Oostkan-
ter. Aan de westkant van het eiland werd een dergelijke benaming – waarin 
de oost-westtegenstelling benadrukt wordt – niet gehoord. Een mogelijke 
verklaring is dat Nessumers en Buremers zich nog sterker verbonden 
voelen dan Hollumers en Ballumers. Dat is niet zo gek als je bedenkt dat 
Buren altijd een klein gehucht is geweest, dat sterk leunde op het grotere 
Nes. In ieder geval zijn er maar weinig Amelanders die zich Nederlander 
noemen (vier in totaal), laat staan Europeaan (nul). 

De uitkomsten van het identiteitsonderzoek laten duidelijke parallellen 
zien met het taalgedrag. Het meest in het oog springende is toch wel de 
voorkeur voor labels die de dorpsidentiteit benadrukken. Dit zie je ook 
terug in het dialectgebruik, dat nog steeds verschillen laat zien tussen de 
vier dorpen, maar vooral tussen oost en west. Het betreft vooral uitspraak-
verschillen, maar ook bepaalde woorden en woordvormingen (verklein-
woorden) zijn anders. Dat de groep Oostkanters zich nog duidelijker onder-
scheidt in haar taalgebruik zullen we later nog zien. Ook de jonge vrouwen 
van de oostkant wijken enigszins af van de rest, aangezien zij de enige 
groep vormen die geen dorpslabels gebruikt. Zij noemen zich Amelander 
of Nederlander. Deze groep sprekers laat ook een eigen manier van spreken 
zien, zoals zal blijken in hoofdstuk 4. Eigenlijk zijn zij degenen die een weg 
banen voor nieuwe ontwikkelingen in het Amelands: zij staan het meest 
open voor verandering. 

Een echte Amelander...
Wanneer ben je nu eigenlijk een echte Amelander? Dit was ook een vraag 
die ik mijn informanten stelde. Daarbij werden zes mogelijke antwoorden 
gegeven, die men eventueel kon aanvullen met eigen criteria. De beoorde-
ling van deze antwoorden lag niet zover uiteen, maar er was wel een zekere 
hiërarchie in te ontdekken. Verreweg het belangrijkste criterium voor onze 
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informanten was toch de geboor-
tegrond. Een echte Amelander ben 
je pas als je op Ameland geboren 
bent. Niet voor niets wordt er op 
Ameland, net als op de overige ei-
landen, een duidelijk onderscheid 
gemaakt tussen import en niet-im-
port. Maar wat als je als Amelander 
nu geboren bent in het ziekenhuis 
in Leeuwarden? Dan ben je toch 
een beetje in je eer aangetast. Dat 
ditzelfde dilemma ook op Texel 
nog speelt, bleek niet al te lang 

geleden. Texelaars die in het ziekenhuis in Den Helder geboren waren, 
konden in hun geboortecertificaat de naam Den Helder laten vervangen 
door Texel. Later bleek het om een 1-aprilgrap te gaan, maar toch kwamen 
er een hoop Texelaars op af. Overigens maakte het bij ons op het eiland 
ook nog uit waar je ouders vandaan kwamen. Pas als allebei je ouders ook 
op Texel geboren waren, had je recht op het ware eilanderschap. Hoewel 
mijn moeder niet van Texel kwam, kon ik me toch altijd makkelijk uit de 
situatie redden. De moeder van mijn moeder kwam namelijk wél van Texel, 
en daarmee was de kous af. 

Een echte Amelander ben je dus pas als je er geboren bent. Maar het is ook 
niet onbelangrijk dat: a. je op Ameland woont; b. je ouders van Ameland 
komen en c. je het Amelander dialect spreekt. Dat het dialect een belang-
rijk onderdeel is van de Amelander identiteit blijkt ook uit de attitudevra-
genlijst. Een deel van die lijst bestond uit stellingen, die de informanten 
moesten beoordelen op een 5-puntenschaal, van helemaal mee eens tot 
helemaal mee oneens. Met de stelling Een echte Amelander moet Amelands 
praten was de meerderheid het eens. Ook was men het er wel over eens dat 
nieuwkomers Amelands moeten leren verstaan. Leren spreken hoeft niet. 
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3     Oostkanters en westkanters

Als je met een Amelander praat over 
zijn dialect, begint hij al snel over 
de oost-westverschillen. Want aan 
de andere kant van het eiland ‘zijn 
de mensen anders’ en praten ze dus 
ook anders. Tijdens mijn interviews 
vlogen de dialectverschillen me in de 
eerste vijf minuten meestal al om de 
oren. En dat terwijl het er op de keper 
beschouwd helemaal niet zoveel zijn. 
Blijkbaar zitten de verschillen voor 
een groot deel ‘tussen de oren’. Maar 
juist doordat de mensen zich er zo be-
wust van zijn, houden ze langer stand. 
Het onderstaande fragmentje is van 
een dialectspreker uit Hollum. Ik 
kwam het tegen in het opnamearchief 
van het Meertens Instituut, en het is 
nu ook te beluisteren op de website. 
Het is weliswaar afkomstig uit de ja-
ren vijftig, maar nog steeds actueel. 

‘Wij segge dan bijvoorbeeld een pantke. En in Nes segge se een pantje. 
Ja, tèèt segge wij tiit. Ge’s segge wij ga’s. Sòòt segge se soët. In Nes segge se 
kòòt. Wij segge koät. Wij segge van soäder. Sij segge sòòder. Wij segge hier 
oäd sij segge òòd. Wij segge hier hoät en sij segge hòòt. Ja nou benne der 
wel meer van die dingen hè.’ 
(Nederlandse vertaling van de cursieve woorden: pannetje; tijd; gras; 
zout; koud; zolder; oud; hout)
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Die laatste woorden worden vaak samengenomen in het onderscheidende 
zinnetje oäd hoät op de soäder. Dit laat goed zien hoe nauw het luistert met 
de oost-westverschillen. De uitspraak van de tweeklank die in het Neder-
lands klinkt als ou is een typisch voorbeeld van de uitspraakverschillen 
tussen oost en west. In het Amelands klinkt deze als een o (als in ‘kort’) die 
overgaat in een sjwa (als in ‘de’). Het verschil tussen oost en west is voor 
een buitenstaander misschien moeilijk te horen. Maar als je goed luistert, 
merk je dat de o-klank aan de oostkant met een opener mond wordt uitge-
sproken dan aan de westkant. Hij klinkt haast bijna als een a (als in ‘hart’). 
Aan de westkant daarentegen is de mond bijna gesloten bij het uitspreken 
van de o. Die open versus gesloten uitspraak is een vrij kenmerkend on-
derscheid tussen de dialecten van oost en west. Maar er zijn ook andere 
verschillen. De klank die in het Nederlands klinkt als ij bijvoorbeeld. Aan 
de oostkant zeggen ze tèèd, met een langgerekte korte e (als in ‘bed’), aan de 
westkant tiid, met een langgerekte ie-klank. Of de verkleinwoordvorming. 
Aan de oostkant zeggen ze pantje voor ‘pannetje’, aan de westkant pantke. 
De drie genoemde voorbeelden zijn wel de meest opvallende. Daarom 
heb ik ze getest onder mijn informanten, samen met nog acht andere 
dialectkenmerken. Mijn onderzoeksvraag was of het Amelander dialect 
verandert, en zo ja, op welke manier. Hoe groot is de invloed van het Ne-
derlands? En van het Fries? Het is immers goed denkbaar dat er steeds 
meer Nederlandse klanken in het Amelander dialect sluipen, omdat Ame-
landers ook veel Nederlands spreken. Op school. En met toeristen. Maar 
ook Friese invloed in het Amelander dialect is niet ondenkbaar. Hoewel 
Amelanders vrijwel geen Fries spreken, krijgen ze toch veel Fries te horen. 
Van de Friezen die het eiland bezoeken, van de Friezen die op het eiland 
wonen en van de Friezen die ze tegenkomen aan de vaste wal. 

Dialect of accentje
Behalve van het Standaardnederlands ondervinden Nederlandse dialect-
sprekers vaak ook invloeden van naburige dialecten. Dat heeft alles te 
maken met de mensen met wie zij dagelijks in contact komen. In eerste 
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instantie zijn dit de 
mensen uit hun directe 
omgeving. Uit het eigen 
dorp (of stad) of anders 
uit de eigen regio. Als 
mensen met elkaar 
communiceren, pas-
sen ze zich in allerlei 
opzichten aan elkaar 
aan. Bijvoorbeeld in de 
gebaren die ze maken. 
Hoe vaak gebeurt het niet dat jij en je gesprekspartner opeens allebei met 
de armen over elkaar staan? Maar nog veel duidelijker komt die aanpas-
sing tot uiting in de taal die je gebruikt. Een Fries en een Limburger zullen 
elkaars taal moeilijk kunnen verstaan. Daarom gebruiken ze onderling het 
Standaardnederlands. Maar een Groninger en een Fries hebben veel meer 
gemeenschappelijk. Zij hoeven alleen maar een aantal dialectkenmerken 
weg te laten, om met elkaar te kunnen spreken. Wat overblijft is Neder-
lands met een aantal noordelijke kenmerken. Niet alleen in de uitspraak, 
maar bijvoorbeeld ook in het gebruik van bepaalde zinsconstructies. We 
spreken dan van een ‘regiolect’. Als de invloed van het Standaardneder-
lands nog groter wordt, als een Groninger bijvoorbeeld verhuist naar Am-
sterdam en alleen nog maar Nederlands spreekt met collega’s en vrienden, 
blijft er weinig over van het dialect. Dat is dan hooguit nog een accent: Ne-
derlands met een herkenbaar Groningse uitspraak. De huidige dialecten 
hebben over het algemeen met beide processen van taalverandering te ma-
ken. Taalverandering door contact met omringende dialecten en taalver-
andering door contact met de Standaardtaal. Op de Waddeneilanden is er 
echter een belangrijk verschil. Door het water dat het eiland scheidt van de 
vaste wal, is er veel minder contact met andere bewoners van de regio. Een 
belangrijke vraag in mijn onderzoek was dan ook of er op Ameland sprake 
is van regiolectvorming of niet.
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Spoedcursus Amelands
Hoe leer je nu als buitenstaander in korte tijd een beetje Amelander dialect 
spreken? Met een Friese achtergrond heb je alvast wat bagage in huis om 
de juiste tongval te pakken te krijgen. Want in dit opzicht zijn er veel over-
eenkomsten met het Fries. We beginnen maar eens met de uitspraak van 
het woord Ameland. Bij het uitspreken van dit woord spreek je de tweede a 
langgerekt en nasaal uit. De d laat je weg. Amelân klinkt op het eind net als 
Frieslân. Maar ook een hand is een hân; en het zand is sân. Dat is nog zoiets. 
De z aan het begin van een woord klinkt altijd als een s. Daarom kun je het 
Amelander woordenboek alleen van A tot en met Y uitlezen. 

Behalve de d in het woordeind -nd, valt ook de r weg in combinaties als 
-rt, -rd, -rs. Zwart wordt dus swa’t. Hersens wordt ha’sjes. Voor een authen-
tieke uitspraak spreek je de s uit als een sj. De r valt weg, maar zorgt nog 
voor een lichte kleuring van de daaropvolgende medeklinker. Het lijkt nu 
al heel wat als je zegt dat je op het strân van Amelân je hân hebt febrân. Maar 
pas op. Je kunt nu nog steeds uitgemaakt worden voor Fries. We gaan dus 
nog even door. Want een echte Amelander zegt niet ‘Ik ga naar huis’, maar 
Ik ga naar huus. De vertaling van de Nederlandse ui-klank met een uu komt 
in veel Nederlandse dialecten voor. Maar in het Fries wordt deze vaker als 
oe uitgesproken. De uu-klank in het Amelands is afkomstig uit het Hol-
lands, zoals dat in de zeventiende en achttiende eeuw werd gesproken. 
Amelanders namen deze uu waarschijnlijk over van de Hollanders met wie 
zij op zee voeren. Een andere klank die doet denken aan het Hollands is de 
ie voor de Nederlandse ij. Op Ameland loop je op de diek, niet op de dijk. 
Overigens wordt er net als in veel dialecten nog een onderscheid gemaakt 
tussen de lange ij en de korte ei. Hoewel je in de Nederlandse uitspraak 
helemaal geen verschil meer hoort tussen deze klanken, is dit wel zo in het 
Amelands. Je zegt dus diek voor dijk en gèèt voor geit. Met ij-woorden op 
een -d is het oppassen geblazen. Bij de uitspraak van deze woorden kun je 
je alleen maar profileren als een oost- of westkanter. In het oostelijke Nes 
en Buren zeg je tèèd en in het westelijke Ballum en Hollum zeg je tiid. De 
uitspraak van de ou is misschien wel het allermoeilijkst. Vooral omdat de 
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oosterse uitspraak maar een tikkeltje verschilt van de westerse uitspraak. 
Voor een oosterse uitspraak kies je de open variant: òòd hòòt op de sòder; 
voor een westerse uitspraak kies je de gesloten uitspraak: oäd hoät op de 
soäder. De echte uitspraak heb je pas te pakken als je ‘oud hout op de zolder’ 
zonder horten of stoten op z’n Amelands uit kunt spreken.
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Dialectsjibbolets
Het is niet helemaal waar dat taalgebruikers zich altijd aan elkaar aanpas-
sen. Dat komt omdat taalgebruikers niet alleen streven naar optimale 
communicatie, maar taal ook inzetten om hun identiteit uit te drukken. 
Met hun taalgebruik geven ze als het ware aan bij welke groep in de maat-
schappij zij (willen) horen. Een eigen groepsidentiteit wordt vaak vorm-
gegeven door de verschillen met andere groepen te benadrukken. Vooral 
tussen naburige dorpen ontstaan vaak spotzinnetjes die aangeven in welk 
opzicht de dialecten van elkaar verschillen. Ze worden ook wel dialectsjib-
bolets genoemd. Oäd hoät op de soäder is er één van. Het woord sjibbolet 
heeft een lange traditie. Het duikt voor het eerst op in het Oude Testament 
(Boek der Rechters 12: 1-15). Daar wordt verteld over een gevecht tussen 
twee Semitische stammen, de Efraïmieten en de Gileadieten. Wanneer de 
laatstgenoemde stam de eerste verslaat, werpt deze een blokkade op om de 
vluchtende Efraïmieten tegen te houden. Aan de oversteekplaatsen van de 
Jordaan stellen de Gileadieten schildwachten op die het wachtwoord ‘sjib-
bolet’ hanteren. De Efraïmieten konden de sj-klank namelijk niet correct 
uitspreken; 42.000 Efraïmieten vonden op deze manier de dood. Een on-
der Nederlanders misschien nog wel bekender voorbeeld van een sjibbolet 
is het woord ‘Scheveningen’, dat tijdens de Tweede Wereldoorlog werd ge-
bruikt om Duitstaligen te ontmaskeren. Die spraken de sch-klank immers 
uit als sj. 

Hoe oud dialectsjibbolets zijn, is niet precies bekend. In ieder geval werd in 
de vragenlijst van het Meertens Instituut van 1947 al naar zulke spotzinne-
tjes gevraagd. De bekende dialectoloog Toon Weijnen deed er in 1961 ver-
slag van. De talrijke voorbeelden die hij noemt, laten zien dat dialectsjibbo-
lets veel voorkwamen in het Nederlandse taalgebied. Dat ze ook heden ten 
dage nog bestaan, blijkt uit de enquête die de Stichting Nederlandse Dia-
lecten in 2003 hield. Ook hierop kwam een hoge respons. De Vlaamse dia-
lectoloog Johan Taeldeman schreef hier een uitgebreid artikel over. Volgens 
hem laten dialectsjibbolets heel duidelijk zien van welke dialectverschillen 
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de spreker zich bewust is. Ze bevatten dialectkenmerken die de dialectspre-
ker nadrukkelijk inzet om zich te distantiëren van andere dialecten. Het is 
zelfs mogelijk dat de dialectspreker de verschillen nog iets aandikt om ze 
groter te doen lijken. In dat geval treedt er divergentie op tussen dialecten. 
Dat is precies het omgekeerde van het proces dat hierboven beschreven 
werd, namelijk dat van convergentie tussen dialecten. Dat beide processen 
een rol spelen op Ameland toon ik aan in mijn proefschrift. 

Psychologische afstand
Voor mijn onderzoek selecteerde ik twaalf dialectkenmerken, aan de hand 
van het Amelander woordenboek. Vier daarvan lieten oost-westverschillen 
zien. Behalve de ou-klank, de ij-klank en de verkleinwoordvorming 
was er nog een verschijnsel. Dat was de vorm van de derde persoon 
enkelvoud in zinnen als ’s Zomers liep ie naar zee. Waarin de vorm ie aan 
de oostkant gebruikt wordt, en de vorm ’e (liep ’e) aan de westkant. Deze 
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dialectkenmerken werden getest met behulp van vertaalzinnen, waarin de 
informanten Nederlandse zinnen moesten vertalen naar het dialect. Ook 
waren er zogenaamde invulzinnen, geschreven in het dialect, waarin de 
informanten een ontbrekend woord in moesten vullen. De informanten 
van de westkant gebruikten echter nooit ’e in een zin als ’s Zomers liep ’e 
naar zee. Blijkbaar is dit dialectkenmerk uitgestorven in het Amelands. De 
andere drie kenmerken werden nog wel veel gebruikt. Sommige oosterse 
dialectvormen werden ook gehoord in west en andersom werden sommige 
westerse dialectvormen gehoord in oost. Maar de meeste informanten 
gebruikten toch nog steeds de dialectvormen die pasten bij het dorp waar 
ze vandaan kwamen. Dit onderscheid was nog behoorlijk significant, wat 
wil zeggen dat het verschil niet op toeval berust. Zelfs onder de jongeren. 
Dit is opmerkelijk, aangezien religieuze verschillen, die van oudsher de 
oost-westverschillen in stand hielden, amper nog een rol spelen op het 
eiland. Maar toch zie je nog steeds dat mensen uit Nes en Buren vaak 
onderling trouwen; hetzelfde geldt voor de mensen uit Hollum en Ballum. 
Blijkbaar is er nog steeds een voelbaar verschil tussen oostkanters en 
westkanters. 

Dat er vooral sprake is van een psychologische afstand tussen de dialecten 
van oost en west blijkt wel uit het sjibbolet oäd hoät op de soäder. Elke Ame-
lander die je vraagt de verschillen op te noemen, komt met hetzelfde rijtje 
woorden aan. Ze zijn misschien op de vingers van twee handen te tellen, 
maar mensen zijn zich er wel sterk bewust van, en houden ze ook bewust in 
stand. ‘De Amelanders aan de andere kant van het eiland zijn anders dan 
wij’, is een veelgehoorde zin. Maar hoezo zijn ze dan anders? Voor een groot 
deel heeft het verschil in mentaliteit te maken met de toeristen. Die komen 
aan in Nes, en blijven daar meestal ook hangen. Hoewel Hollum en Ballum 
ook campings en bungalows voor toeristen hebben, zijn de meeste activi-
teiten geconcentreerd in Nes. Daar zijn de meeste winkels, restaurants en 
cafés. Terwijl de meeste Nessumers en Buremers hun brood verdienen aan 
de toeristen, zijn er onder de Hollumers en Ballumers ook nog een hoop 
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agrariërs. Behalve een groter aantal toeristen is er ook meer import aan de 
oostkant. Daardoor heerst er een wat lossere mentaliteit. Volgens een Hol-
lumer die ik interviewde, zijn de mensen in Nes wat ‘stadser’ dan de rest. Ze 
zijn ook minder gehecht aan oude tradities. Dat merk je bijvoorbeeld met 
het Sunneklaasfeest, dat in Hollum nog op de traditionele manier gevierd 
wordt. Alleen jongens boven de 18 mogen meedoen en de pakken van de 
speulers worden zelf gemaakt. Ook blaast men hier nog op de traditionele 
buffelhoorn. In Nes neemt men het niet zo nauw met de regeltjes. Het pak-
make wordt hier vaker uitbesteed: men koopt kant-en-klare kostuums, waar-
door het feest een veel carnavalesker karakter krijgt. Aan de westkant wordt 
niet alleen het Sunneklaasfeest nog op de traditionele manier gevierd, de 
westkanters staan ook nog eens bekend om de meest authentieke dialectuit-
spraak. Onderstaande regels, afkomstig uit een opstel van een Amelandse 
scholier uit 1942, geven het verschil tussen oost en west goed weer.

‘Et dörp Hollum is mooier dan Nes; maar de dunen van Nes binne 
mooier dêerom komme der ok veul meer bâdgasten in Nes dan in Hol-
lum. Ballum deer komme gien bâdgasten, want deer binnen gien seu-
merhuuskes. Deer is allien maar een badpaviljoên.’  

Ook heeft het oost-westverschil te maken met een concurrentiestrijd tus-
sen buurtgemeenschappen die je overal ter wereld ziet. Niet alleen tussen 
dorpen, maar ook tussen landen. Of het nu Nederlanders zijn die grappen 
maken over Belgen, of Grootebroekers over Lutjebroekers, het is overal van 
hetzelfde laken een pak. Een dergelijke strijd tussen dorpen kan er zelfs toe 
leiden dat dialectsprekers de onderlinge dialectverschillen nog eens gaan 
benadrukken. Zo ook op Ameland. 

De Amelander jeugd
Uit mijn onderzoek bleek dat de oost-westverschillen ook onder de Ame-
lander jeugd nog aanwezig zijn. Een jonge Amelander uit Buren zegt er het 
volgende over.
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‘Hollum praat ook weer anders dan Buren. Bepaalde woorden spreek 
je heel anders uit. Een kerstboom bijvoorbeeld is bij ons gewoon een 
ke’stboom. Maar in Hollum is dat een ka’stboom. En gras dat noemen wij 
hier ge’s, in Hollum is dat ga’s. (…) Ja, ze praten in Hollum heel anders 
dan hier. Dat kun je wel merken. Bij ons is tijd gewoon tèèd en in Hol-
lum is het tiid. Bepaalde dingen zijn echt anders. Dat is nog steeds zo.’

Van de drie dialectkenmerken die ik onderzocht, gaven er nog twee een 
significant oost-westverschil voor de jongste generatie. Voor de ij-klank ge-
bruikt een meerderheid van de westerse jongeren nog steeds een ii-klank: 
tiid, bliid en siide. De meeste oosterse jongeren gebruiken een èè-klank: tèèd, 
blèèd en sèède. Ook aan de verkleinwoorden kun je nog afleiden waar iemand 
vandaan komt. De westerse jongeren gebruiken vooral vormen op -ke (sterke, 
spintke, kwalke), de oosterse jongeren op -tje (stertje, spintje, kwaltje). Alleen de 
oa-klank heeft niet meer de originele oost-westverdeling. Bijna alle jonge-
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ren gebruiken namelijk de open oa-klank, afkomstig van de oostkant. Dit is 
opmerkelijk, omdat dit juist de klank is die volgens het dialectsjibbolet oäd 
hoät op de soäder het meest typerend is voor het onderscheid tussen oost en 
west. In het volgende hoofdstuk zal ik deze uitkomst onder de loep nemen. 

West bepaalt de norm
In het traditionele dialectologische onderzoek uit de vijftiger jaren werden 
vaak maar enkele dialectsprekers geïnterviewd. Dit waren over het alge-
meen oudere mannen, van wie men dacht dat zij het oorspronkelijk dia-
lect het best benaderden. In de sociolinguïstiek spreekt men ook wel van 
NORM’s, een afkorting voor Non Mobile Older Rural Males: het gaat om ou-
dere mannen woonachtig op het platteland, die nog maar weinig van huis 
gaan en daardoor weinig vatbaar zijn voor nieuwe talige invloeden. Deze 
groep sprekers wordt ook nu nog gezien als zijnde het minst ontvankelijk 
voor standaardtalige invloeden. Het onderzoek dat ik heb uitgevoerd op 
Ameland levert hiervoor sterk bewijs. Ik loop de kenmerken van het begrip 
NORM hier in omgekeerde volgorde af.

Uit eerder onderzoek blijkt dat er een duidelijk man-vrouwverschil is in 
dialectgebruik. Mannen hebben een sterkere voorkeur voor dialectvarian-
ten; vrouwen neigen eerder naar standaardvarianten. De meeste studies die 
een dergelijk man-vrouwverschil laten zien, zijn afkomstig uit Engeland 
en Schotland. Dit is niet helemaal toevallig, aangezien in Groot-Brittannië 
de meeste sociolinguïsten werken. Over de precieze oorzaken voor dit sek-
severschil zullen we later nog spreken. In ieder geval is het ook aanwezig 
in mijn onderzoeksmateriaal. Op Ameland houden de mannen sterk vast 
aan het oorspronkelijke dialect, terwijl de vrouwen meer openstaan voor 
invloeden van buitenaf. 

Behalve sekse zijn er op Ameland nog twee belangrijke factoren die 
invloed hebben op het dialectgebruik van de spreker. De eerste is de 
herkomst van de spreker: het dialect van de westkanters is authentieker 
dan dat van de oostkanters. Het oost-westverschil is al eerder ter sprake 
gekomen. Terwijl de oostelijke dorpen Nes en Buren meer toeristen en 
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nieuwkomers (import) huisvesten, hebben de westelijke dorpen Hollum en 
Ballum een agrarischer, en daardoor beslotener karakter. Grofweg kun je 
zeggen dat de oostkant van Ameland iets stadser is dan de westkant. Dit is 
precies het verschil waarnaar verwezen wordt in het begrip NORM. Men-
sen van het platteland spreken namelijk meer dialect dan mensen in de 
stad. En dan is er de factor leeftijd. Oude dialectsprekers spreken meer dia-
lect dan jonge dialectsprekers. Voor de meeste dialectkenmerken die ik heb 
onderzocht, vond ik significante verschillen tussen de leeftijdsgroepen. 

Het laatste kenmerk dat genoemd wordt in het begrip NORM is dat van 
immobiliteit. Dit begrip heb ik proberen te onderzoeken aan de hand van 
netwerkvragen. Ik vroeg mijn informanten bijvoorbeeld waar ze hun da-
gelijkse boodschappen deden, waar ze werkten, waar hun vrienden en col-
lega’s woonden, hoeveel keer per week ze naar een sportclub gingen enzo-
voorts. De antwoorden moesten een beeld geven van de contacten die mijn 
informanten onderhielden met andere Amelanders en niet-Amelanders. 
De uitkomsten lieten een unaniem beeld zien. De meeste contacten wer-
den onderhouden in het eigen dorp, de minste aan de vaste wal. Omdat de 
informanten zo weinig onderlinge variatie lieten zien, kon ik geen correla-
tie aantonen tussen netwerk en dialectgebruik. Achteraf was de belangrijk-
ste vraag die ik gesteld heb, hoe vaak de informanten overgingen met de 
boot. Uit de antwoorden blijkt dat alleen mannen van middelbare leeftijd 
en jongeren regelmatig naar de vaste wal varen. Dat deze groepen het ge-
voeligst zijn voor taalverandering, is gedeeltelijk waar. In mijn onderzoek 
stonden de jongeren het meest open voor verandering.

Oude mannen versus jonge vrouwen…
De NORM-sprekers in mijn onderzoek worden vertegenwoordigd door 
de oudere mannen uit west. Zij komen niet alleen volgens de theorie het 
meest in aanmerking voor deze titel, maar worden ook door de Amelan-
ders zelf aangewezen als beste sprekers van het dialect. In mijn onderzoek 
gebruikten de oude mannen uit west niet alleen de meeste dialectken-
merken, maar ook de meeste oude dialectkenmerken. Een voorbeeld is de 
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uitspraak van de Nederlandse ui. Hoewel deze meestal gelijk is aan de uu, 
zoals in huus en muus, zijn er nog verscheidene woorden die de oude (Frie-
se) oe hebben bewaard, zoals poest, kroemel en foest. Deze uitspraak hoor je 
alleen nog bij de oudere dialectsprekers. Jonge Amelanders spreken bijna 
allemaal van puust, krumel en fuust. Maar ook als het gaat om verklein-
woordvorming, zijn het de oude mannen uit west die het Amelander woor-
denboek het best benaderen. De verkleinwoorden die zij gebruiken komen 
voor ruim negentig procent overeen met de vormen in het woordenboek. 
Toch gebeurt er ook iets raars in deze groep. Het gaat om woorden die 
eindigen op -heid: schoonheid, lafheid, spontaanheid, verlegenheid. In het 
Amelands eindigen dit soort woorden meestal op -eghèèd: skoaneghèèd, 
laffeghèèd, spontaneghèèd, ferlegeneghèèd. Het gekke is dat de oude mannen 
uit west deze woorden zo goed als niet gebruikten. En dat terwijl jonge 
vrouwen en vrouwen van middelbare leeftijd vrij hoog scoorden. Wat is 
hier aan de hand? Vermoedelijk worden bovenstaande woorden sterk ge-
associeerd met (geschreven) standaardtaal. Dat blijkt ook uit het feit dat 
in het woordenboek maar weinig van dit soort woorden zijn opgenomen. 
Dat mijn informanten het lastig vonden om deze woorden om te zetten 
naar hun dialect, blijkt ook uit de hoge non response: het aantal onvertaalde 
woorden in deze categorie neemt toe naarmate de dialectspreker ouder 
is. Blijkbaar hebben jongere dialectsprekers minder moeite met dit soort 
woorden. In het Nederlands dat zij op school leren, zijn deze woorden 
misschien gebruikelijker dan in het Nederlands van de oudere generatie. 
Maar het is ook mogelijk dat in de hoofden van de oude dialectgebruikers 
het dialect en de standaardtaal meer gescheiden systemen zijn dan in de 
hoofden van de jonge dialectgebruikers. Blijft nog over het sekseverschil. 
Daarover gaat het volgende hoofdstuk.
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4     Authenticiteit

Ameland is een echte dorpsgemeenschap. Dat betekent dat iedereen elkaar 
kent, maar ook dat de rolpatronen nog een beetje traditioneel zijn. Hoe-
wel lang niet alle vrouwen alleen maar huisvrouw zijn, nemen zij toch de 
meeste huishoudelijke taken waar. Ze doen de boodschappen en zorgen 
voor het eten. De meeste Amelanders gaan tussen de middag naar huis 
voor een warme maaltijd. Daarom zijn veel winkels tussen de middag ge-
sloten. Voor iemand uit de stad – waar de winkels vaker wél open zijn dan 
niet – is ook dat heel dorps. Een van de vragen die ik mijn informanten 
stelde, was waar zij hun dagelijkse boodschappen deden. De meeste man-
nen antwoordden daarop dat hun vrouw meestal de boodschappen haalde. 
Hetzelfde gold voor de vraag waar zij hun kleding kochten: ook dit lieten 
de meeste heren over aan de dames. Dat die rolpatronen ook invloed heb-
ben op het taalgebruik zal in dit hoofdstuk duidelijk worden.
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Mannenpraat
Op Ameland spreken de oude mannen uit west nog het ‘authentiekste’ 
dialect: het dialect zoals dat vroeger gesproken werd. Het dialect aan de 
oostkant is door de tijd heen net iets meer vernederlandst. De meeste 
Amelanders zijn zich hier wel van bewust. In mijn interviews kreeg ik vaak 
te horen dat in west nog het ‘echte’ dialect werd gesproken. Maar er was 
nog iets waaruit ik kon opmaken dat het dialect van de westkant een voor-
beeldfunctie vervult. Bij een van de dialectkenmerken die ik onderzocht, 
was iets bijzonders aan de hand. Het ging om de uitspraak van de ou-klank, 
zoals uitgedrukt in het sjibbolet oäd hoät op de soäder. Bij de oudste genera-
tie Amelanders komt dit verschil heel duidelijk naar voren. De oostkanters 
gebruiken de open òò-klank, de westkanters de gesloten oä-klank. Ook 
onder de Amelanders van middelbare leeftijd is een dergelijk verschil nog 
hoorbaar. Maar er is in deze leeftijdsgroep een aantal sprekers dat zich 
uitzonderlijk gedraagt. Het gaat om de mannen uit Nes, die de gesloten oä-
klank gebruiken zoals die ook aan de westkant gehoord wordt. En dat niet 
alleen, ze dikken die gesloten uitspraak zelfs nog een beetje aan, zodat deze 
ongeveer klinkt als de oo in ‘boot’: ood hoot op de soder. De naslag die je bij 
de echte westkanters hoort, is bij de mannen uit Nes amper te horen. Juist 
aan het karikaturale karakter van deze nieuwe variant kun je merken dat 
de mannen uit Nes het westerse dialect bewust imiteren. Ze doen er zelfs 
nog een schepje bovenop.

Voor de persoonlijk voornaamwoorden kwam ik dezelfde uitspraak tegen: 
de Amelandse woorden jou (‘u’) en stou (‘jij’) werden uitgesproken als jo en 
sto. Een dialectkenner zal deze vormen gelijk associëren met de Friese va-
rianten voor ‘u’ en ‘jij’. Toch durf ik Friese invloed hier uit te sluiten. Mijn 
informanten zeiden allemaal dat zij het Fries slecht konden verstaan, laat 
staan spreken. Ook kwam ik in mijn verdere data geen enkele aanwijzing te-
gen voor Friese invloeden in het Amelands. Mochten die er wel zijn, dan zou 
je ze toch als eerste verwachten bij de jongeren die doordeweeks in Friesland 
studeren. Maar zelfs in deze groep waren geen frisismen te bespeuren. Bo-
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vendien waren de gebruikers van jo en sto dezelfde mannen die ook ood hoot 
op de soder zeiden. Dat het juist de mannen uit Nes zijn, is goed te verklaren. 
Als mannen hangen zij net iets meer aan het dialect dan de vrouwen. Ook 
uit eerder onderzoek blijkt dat mannen in hun taalgebruik gevoeliger zijn 
voor lokale normen, en vrouwen meer voor regionale en standaardtalige 
normen. En omdat deze mannen in Nes wonen, het dorp dat de meeste 
freemden ontvangt, voelen zei zich wellicht het meest bedreigd in hun 
identiteit. Deze angst voor de aantasting van hun identiteit is volgens mij 
onbewust. In mijn interview liet ik de informanten namelijk ook reageren 
op de stelling ‘Er komen teveel toeristen op het eiland’. Niemand was het 
met deze stelling eens. En waarom dan niet? ‘Ze zijn onze belangrijkste bron 
van inkomsten.’ En zo is het maar net. Toen ik op Texel woonde, had ik een 
bijbaantje als ijsverkoper. Ik praatte de hele dag door bijna alleen maar Duits 
(Erdbeer, Schokolade, Vanille?). Hoewel we onderling weleens scholden op die 
Duitsers, lieten we naar buiten toe nooit een wanklank horen. 
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Vissers voorop 
De uitkomsten van mijn onderzoek vertonen opvallend veel parallellen 
met een heel bekende studie in de sociolinguïstiek. Deze studie, uitgevoerd 
in 1963, vond ook plaats op een eiland: het Amerikaanse eiland Martha’s 
Vineyard in de staat Massachusetts. De onderzoeker was William Labov. 
Zijn publicatie over het taalgebruik op Martha’s Vineyard geeft duidelijk 

weer hoe taalgebruik en identi-
teit samenhangen. Op Martha’s 
Vineyard woonden ten tijde van 
Labovs onderzoek zo’n 5500 
mensen van Indiase, Portugese 
en Engelse herkomst. De oost-
kant van het eiland, ook wel 
Down-Island genoemd, was het 
dichtst bevolkt. Hier kwamen 
ook de meeste toeristen. De 
westkant van het eiland, ook 
bekend als Up-Island, was een 
kleine, agrarische gemeenschap, 
met families die er al decen-
nialang woonden. Ook woonden 
hier nog vissers, die de meest 
hechte groep op het eiland 
vormden. Zij hadden een zeker 
aanzien op het eiland, omdat zij 
nog onafhankelijk waren van 
de toeristen. Bovendien deden 
er glorieuze verhalen de ronde 
over hun walvisvaardersverle-
den. Het waren deze vissers, die 
een bijzondere taalvernieuwing 
inzetten.
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Labov interviewde 69 mensen. Tijdens het onderzoek bleek dat vooral 
de tweeklank /aw/ in woorden als house en mouse en de tweeklank /ay/ in 
woorden als time en mice zich uitzonderlijk gedroegen. In het dialect van 
Martha’s Vineyard werden deze klanken van oudsher met een iets geslo-
tener mond uitgesproken dan aan de vaste wal. Deze gesloten uitspraak 
werd door de vissers op het eiland nog wat dikker aangezet, om hun iden-
titeit te benadrukken. In plaats van met een a (als in ‘bal’) begonnen ze 
de tweeklank met een sjwa (als in ‘de’) uit te spreken. Van de weeromstuit 
begonnen ook andere groepen hun voorbeeld te volgen. Dit waren Vineyar-
ders tussen de 31 en 45 jaar, en dan vooral de mannen. De verklaring die 
Labov hiervoor geeft is dat dit te groep is die de meeste druk voelt van de 
toeristen. Bovendien toonde Labov een correlatie aan tussen het gebruik 
van de nieuwe uitspraak en de sterke oriëntatie op het eiland. De vissers, 
die vooropliepen in deze taalontwikkeling, waren het meest gericht op het 
eiland en het minst afhankelijk van de vaste wal. In die zin hadden zij een 
voorbeeldfunctie voor de andere eilandbewoners. 

De overeenkomsten tussen Labovs onderzoek op Martha’s Vineyard en 
mijn onderzoek op Ameland zullen niemand ontgaan. In het bovenstaan-
de verhaal hoef je alleen maar de vissers te vervangen door oude mannen 
uit west en je hebt de situatie op Ameland. Hoewel het op Ameland de 
mannen uit oost zijn die hun uitspraak gaan aandikken. Het is ook wel erg 
toevallig dat de Vineyarders net als de Amelanders een verandering laten 
zien in de uitspraak van hun tweeklanken. Of misschien ook niet. Zoals 
verderop nog zal blijken, lenen tweeklanken zich erg goed voor taalveran-
dering. Op Ameland vinden we vooralsnog alleen bewijs voor taalveran-
dering in de uitspraak van de ou. Ook voor de ei-klank heb ik wel een paar 
voorbeelden gevonden die wijzen op een geslotener uitspraak: klein wordt 
dan bijvoorbeeld kleen. En ook voor de ui-klank vond ik een paar voorbeel-
den: huis werd dan bijvoorbeeld uitgesproken als heus. Maar het aantal vari-
anten dat ik vond, was nog zo klein dat het te vroeg is om aan te nemen dat 
alle Amelandse tweeklanken dezelfde trend volgen. 
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Ik was eerlijk gezegd wel een beetje trots toen ik een paar jaar geleden mijn 
bevindingen voor kon leggen aan niemand minder dan William Labov 
zelf. Ik volgde bij hem een collegereeks in Amsterdam, die afgesloten werd 
met een etentje voor alle deelnemers. Heel toevallig kwam ik naast mijn 
grote taalkundige voorbeeld te zitten, die toen al de respectabele leeftijd 
van 78 had bereikt. De talige situatie op Ameland boeide hem. En dat ter-
wijl hij nog nooit van dit eilandje in de Waddenzee had gehoord. 
In plaats van een modern kaartje van Martha’s Vineyard, heb ik gekozen 
voor één uit 1647. Op deze kaart van Janssonius werd namelijk ook al een 
(andersoortige) parallel getrokken tussen de eilanden bij New York en de 
Nederlandse waddeneilanden.Toen New York in de zeventiende eeuw een 
Nederlandse nederzetting was, werden Martha’s Vineyard en Nantucket 
Island door Nederlandse zeevaarders aangeduid als Texel en Vlieland.
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Vrouwenpraat
Mannen spreken dus graag een woordje dialect, en het liefst zo authentiek 
mogelijk. Maar hoe zit het nu met de vrouwen? Het lijkt erop dat vrouwen 
normgevoeliger zijn dan mannen. Ze kiezen over het algemeen voor die 
taalvarianten, die door een meerderheid van sprekers gebruikt worden en 
die een zeker prestige onder de meerderheid van de bevolking genieten. Je 
moet hier denken aan meer regionale of zelfs standaardtalige varianten. 
Dialectvarianten hebben natuurlijk ook wel een bepaald prestige, maar 
onder een veel kleinere groep sprekers. Sociolinguïsten spreken ook wel 
van ‘verborgen prestige’. Terwijl de Amelandse mannen heel sterk hangen 
aan het oude dialect, met name de westerse dialectvariëteit, hebben de 
vrouwen een sterkere voorkeur 
voor ‘modernere’ dialectvari-
anten. Hun dialectgebruik ver-
toont iets meer Nederlandse 
invloeden. En in tegenstelling 
tot de mannen hebben zij een 
voorkeur voor oosterse en re-
gionale dialectvarianten. Ik zal 
hier twee voorbeelden geven 
van zulke regionale kenmer-
ken die Amelandse vrouwen in 
toenemende mate gebruiken.

Voor sommige medeklinkers (t, d, n, l, s, z) spreken Amelanders de r niet 
uit. In plaats van ‘hart’ zeggen ze ha’t en in plaats van ‘paard’ zeggen ze 
pea’d. Die apostrof wordt in het Amelander woordenboek gebruikt om aan 
te geven op welke plek de r wegvalt. Als je dat weet, kun je een Amelander 
tekst al een stuk beter lezen. Niet alleen op Ameland, maar in heel Friesland 
wordt die r weggelaten in de uitspraak. Maar niet in alle woorden. In 
woorden die recentelijk zijn ontleend aan het Nederlands, zoals sport en 
modern, hoor je hem soms wel. Op Ameland wordt de r vooral weggelaten 
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onder een bepaalde groep sprekers: de 
vrouwen. Bij hen hoor je dus geen verschil 
tussen ‘spot’ en ‘sport’. Iets dergelijks geldt 
voor het weglaten van het voorvoegsel 
ge- in voltooid deelwoorden. Amelanders 
zeggen ik heb dat daan in plaats van ik heb 
dat gedaan. Dat dit verschijnsel erg veel 
voorkomt onder Amelandse vrouwen, blijkt 
uit het feit dat zij ge- niet alleen weglaten 
in voltooid deelwoorden, maar ook in 

bijvoeglijke naamwoorden. In plaats van het gelezen boek hebben ze het over 
het lezen boek, waarbij lezen bijvoeglijk naamwoord is. 

In mijn data vond ik behalve de bovenstaande kenmerken nog twee taal-
varianten die typisch bleken voor de vrouwen. Het eerste verschijnsel is 
al eerder ter sprake gekomen. Het gaat om het achtervoegsel -eghèèd voor 
het Nederlandse ‘heid’ in woorden als mooieghèèd, kaleghèèd et cetera. Deze 
vormen hoor je bij de oude mannen uit west zo goed als niet. Bij de (jonge) 
vrouwen komen ze juist heel veel voor. Hoe komt dat? Volgens mij speelt 
de invloed van het Nederlands hier een rol. Veel oudere mannen weiger-
den woorden als ‘mooiheid’ en ‘kaalheid’ te vertalen, omdat het typisch 
Nederlandse woorden waren. De vrouwen hadden hier minder moeite 
mee. De èè-klank die we in deze woorden aantreffen, wordt op het eiland 
geassocieerd met het oosterse dialect. Onder de Amelander vrouwen zie 
je een algehele trend om oosterse boven westerse varianten te prefereren. 
Daarmee staan zij lijnrecht tegenover de Amelander mannen, die juist 
voor de authentieke westerse vormen kiezen. Mannen gebruiken dus voor-
al oude dialectvormen, vrouwen kiezen de ‘moderne’ vormen. 

Ik wil nog een allerlaatste kenmerk noemen van het dialect van de Ame-
landse vrouwen. Bijna allemaal gebruiken zij het dialectwoordje jou als 
aanspreekvorm. Van oudsher is dit de beleefdheidsvorm (‘u’) op het eiland, 
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die voorkwam naast het informelere stou (‘jij’). In oudere bronnen wordt 
beschreven dat de oost- en westkant van het eiland verschillende regels 
hanteren voor het gebruik van jou en stou. Mijn informanten bevestigden 
dit. Volgens hen gebruiken mensen van de oostkant bijna altijd stou (‘daar 
stouen ze meer’ werd mij toegefluisterd door een Hollumer). Aan de west-
kant ligt het iets gecompliceerder. Tegen vrouwen en oudere mensen zeg je 
jou, tegen mannen stou. Toch bleek uit mijn data dat deze regel niet opgaat. 
De enige regel die ik kon ontdekken, was dat bijna alle vrouwelijke infor-
manten altijd jou gebruikten en de mannen stou. Dit is een mooi voorbeeld 
van een dialectkenmerk dat vroeger de verschillen tussen oost en west be-
nadrukte, en dat nu wordt ingezet in de ‘seksestrijd’. 

Verschuivende diftongen
Ik kom nog even terug op de 
tweeklanken, of diftongen zoals ze 
ook wel genoemd worden. In het 
taalgebruik van de Amelandse 
mannen is vooral voor de oä-
klank een verschuiving waar te 
nemen. Bij het uitspreken van de 
tweeklank wordt de mond nog 
meer gesloten dan van oudsher 
aan de westkant gebruikelijk was. 
Daardoor klinkt de Nederlandse ou, uitgesproken door Amelandse man-
nen, ongeveer als een oo, en verliest daarmee ook zijn diftongische karak-
ter. Wat nu opmerkelijk is, is dat de Amelandse vrouwen een precies om-
gekeerde ontwikkeling laten zien. Zij neigen ertoe de Nederlandse ou nog 
opener uit te spreken dan van oudsher aan de oostkant gebruikelijk was. 
Dan klinkt deze ongeveer als een langgerekte a (als in ‘bad’). De vrouwen 
zetten zich hiermee niet alleen af tegen het taalgebruik van de mannen, 
maar sluiten zich ook nog eens aan bij een moderne taalontwikkeling die 
momenteel plaatsvindt in het Nederlands. 

57

Ameland[DEF].indd   57 18-12-2009   14:58:28



Het gaat hier om het zogenaamde Poldernederlands, dat in de jaren negen-
tig ontdekt werd door de taalkundige Jan Stroop. Vooral jonge intellectuele 
vrouwen zouden een nieuw soort Nederlands laten horen, dat zich ver-
wijderde van de norm. Typerend was de langgerekte aai-klank in woorden 
als maaid (meid) en taaid (tijd). Maar ook de tweeklanken ui en ou lieten 
volgens Stroop een voorzichtige verschuiving zien richting ou en aau: 
huis werd hous en blauw werd blaauw. In feite was het enige dat deze vrou-
wen deden, het verder opensperren van hun kaken dan gebruikelijk was. 
Waar kwam deze verandering zo plotseling vandaan? Stroop liet zien dat 
deze ontwikkeling niet willekeurig was, maar dat het een heel natuurlijke 
taalverandering betrof. Het was namelijk een verandering die zich ook al 
had voorgedaan in onze buurtalen. Denk maar aan de Engelse en Duitse 
woorden ice en Eis of House en Haus. De tendens om tweeklanken wijder 
uit te spreken was dus al in onze taal aanwezig. Maar ook taalcontact is een 
mogelijke verklaring. In dat geval hebben de vrouwen de uitspraak van de 
tweeklanken afgekeken van andere Europese vrouwen. In ieder geval sluit 
de ontwikkeling van de Amelander vrouwen mooi aan bij de Nederlandse 
trend (die overigens niet alleen meer wordt toegeschreven aan vrouwen, 
maar aan hoger opgeleiden in het algemeen). Ze laten hiermee opnieuw 
zien dat ze openstaan voor modernisering van het Amelands. Dit zien we 
ook terug in de identiteitslabels die zij graag gebruiken. In plaats van Hol-
lumer, Ballumer, Nessumer of Buremer, voelen zij zich veel eerder Amelander 
of zelfs Nederlander. 

Een nieuwe generatie Amelanders
Zoals we al eerder constateerden, is het Amelands een erg vitaal dialect. 
Dat blijkt vooral uit het groot aantal jonge dialectsprekers. Wel is het dia-
lect van de jongeren aan verandering onderhevig. En dat betekent niet per 
se dat het dialect ‘verloedert’, maar dat het meegaat met zijn tijd. Ouder-
wetse woorden verdwijnen (bijvoorbeeld skutteldoek voor ‘theedoek’) en 
nieuwe woorden komen erbij. Meestal gaat het om Nederlandse woorden, 
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die een Amelandse uitspraak krijgen. Een woord als ‘sport’ of ‘mars’ wordt 
bijvoorbeeld uitgesproken zonder r. Een typisch Nederlands woord als 
‘vaagheid’ wordt op z’n Amelands uitgesproken als fageghèèd. Het komt 
maar weinig voor dat Nederlandse woorden een heel nieuw pendant 
krijgen in het Amelands. De enige recente nieuwvorming die mijn infor-
manten wisten te noemen, was het woord pielkesmiter, waarmee een ‘darter’ 
wordt bedoeld, iemand die met pijltjes gooit. Over het algemeen nemen 
Amelanders zonder moeite de Nederlandse woorden over, want het Neder-
lands heeft op het eiland net zoveel aanzien als het dialect. 

Hyperdialectismen
Dat jongere generaties tweetalig opgroeien, kun je merken aan bepaalde 
‘fouten’ die ze maken in het dialect. Een veelvoorkomende fout is de 
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verwisseling van de ei en de ij. In het Nederlands is alleen een verschil 
aanwezig in de spelling; niet in de uitspraak. Toch was er vroeger wel dege-
lijk een verschil te horen tussen de ei en ij. In sommige dialecten van het 
Nederlands is dat nog hoorbaar. Zoals in het Amelands. Daar wordt de ei 
van oudsher uitgesproken als een èè en de ij als een ie: ‘geit’ spreek je uit 
als gèèt en ‘dijk’ als diek. Maar Amelandse jongeren maken bijna geen on-
derscheid meer tussen ei en ij. Alle ij’s worden over één kam geschoren. Zij 
zeggen diek, maar ook giet. Dit duidt op invloed van het Nederlands. Het-
zelfde geldt voor woorden die in het oude dialect altijd een ij kregen, zoals 
bij of rij. Deze worden door sommige jongeren uitgesproken met een ie: 
dan wordt het bie of rie. Je spreekt in dit geval ook wel van een hyperdialec-
tisme. Dat betekent dat dialectsprekers de dialectregel ook gaan toepassen 
op de uitzonderingen. De uitzonderingsregel die zegt dat de ij aan het eind 
van een Amelands woord nooit verandert in een ie, komt daarmee te ver-
vallen. Bij mensen die het Nederlands niet goed beheersen, zie je ook wel 
dit soort fouten ontstaan. Ze leren bijvoorbeeld dat je geen ‘kennen’ zegt, 
maar ‘kunnen’. Vervolgens maken ze zinnen als ‘ik kan niet komen’ en ‘ik 
kan jou niet’. Ze passen de regel niet goed toe. Dialectsprekers maken ook 
dit soort fouten. 

De vraag is alleen of hyperdialectismen altijd ontstaan uit onwetendheid. 
Het antwoord is nee. Soms willen dialectsprekers benadrukken dat ze di-
alect spreken, in plaats van Nederlands. Dat doen ze bijvoorbeeld door in 
plaats van de Nederlandse variant altijd voor de dialectvariant te kiezen. 
Dat iets dergelijks aan de hand is onder Amelandse jongeren is goed mo-
gelijk. Ze schamen zich namelijk niet voor hun dialect, integendeel, ze zijn 
er trots op. Toch wijzen bovenstaande voorbeelden eerder op vermenging 
van twee taalsystemen in de hoofden van jonge dialectsprekers. Een vorm 
als giet is namelijk geen hyperdialectisme. Het laat zien dat jongeren geen 
verschil meer maken in de uitspraak van ei (‘geit’) en ij (‘dijk’), een onder-
scheid dat het Nederlands ook niet (meer) kent. 
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Veel meer dan bij de oudere generaties dialectsprekers treedt bij de jonge 
dialectsprekers vermenging op van het Nederlands en het Amelands. Toch 
hoeft dit helemaal niet te betekenen dat het dialect het onderspit gaat 
delven. Uit onderzoek blijkt namelijk dat kinderen heel goed met tweeta-
ligheid kunnen omgaan. Zolang het maar duidelijk is in welke situatie ze 
welke taal spreken. En zolang ze beide talen vaak genoeg gebruiken. Ame-
landse jongeren weten dat maar al te goed. Nederlands spreken ze met de 
toeristen, de niet-Friese import en met mensen aan de vaste wal. Amelands 
spreken ze onder elkaar. Niet alleen op het eiland, maar ook in Leeuwar-
den, de stad waar veel jonge Amelanders studeren. Want ook daar zijn 
genoeg Amelanders om mee te praten. Bovendien laten ze daarmee zien 
dat ze geen Friezen zijn, maar Amelanders. Dat hun taal in beweging is, is 
vooral ook een goed teken. Het laat zien dat de taal nog springlevend is. 
Heel toepasselijk zijn deze woorden van de Nederlandse schrijver Nicolaas 
Matsier: ‘Een taal heeft wel wat van een Waddeneiland – er komt bij en er 
gaat af.’ 
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Literatuur en tekstverantwoording

Voor de totstandkoming van dit boekje wil ik graag bedanken: Hans Bennis en Marc van 
Oostendorp (Meertens Instituut) voor hun redactionele commentaar; VVV Ameland en 
Pieter Jan en Tineke Borsch voor hun beeldmateriaal en natuurlijk al mijn informanten 
op Ameland voor hun medewerking aan mijn onderzoek, in het bijzonder Pieter Jan 
Borsch, Tineke Borsch en Anke Nagtegaal.

Bij de inleiding. Dit boekje is onderdeel van de reeks nieuwjaarsuitgaven van het Meertens 
Instituut. Aanleiding is mijn dissertatie Dialect Change on the Dutch Frisian Island of Ame-
land, welke ik in maart/april 2010 zal verdedigen aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. 
Wie meer wil lezen over de taal van de Wadden, verwijs ik naar het boekje dat ik in 2004 
schreef samen met mijn collega Marc van Oostendorp: Taal van de Wadden, verschenen 
in de serie Taal in stad en land bij uitgeverij Sdu (ook te downloaden via http://www.van-
oostendorp.nl/wadden). In dit hoofdstuk noem ik het aantal dialectsprekers op Ameland 
‘uniek in Nederland’. Ter vergelijk verwijs ik naar het artikel van Guus Extra uit 2004, 
‘Taal en identiteit. De vitaliteit van minderheidstalen in vergelijkend perspectief’ in het 
tijdschrift Taal en Tongval, jaargang 56, nummer 17. Het hoogste percentage dialectsprekers 
(zo’n 95 procent) werd gevonden in Limburg. Dat het Amelands nog hoger scoort, heeft 
vermoedelijk te maken met het hoge aantal Amelanders dat zijn kinderen nog opvoedt in 
het dialect. In Limburg is het percentage ouders dat dialect spreekt tegen hun kinderen 
79.7 procent, op Ameland is dit 89 procent. Meer informatie over het Sinterklaasfeest op 
Ameland en de andere Waddeneilanden is te vinden in het boekje Amelander omes. Sinter-
klaasviering op de Waddeneilanden uit 1974, geschreven door drs. G. R. Kruissink.

Bij hoofdstuk 1. Over de geschiedenis van de Waddeneilanden, en in het bijzonder die van 
Ameland, zijn verscheidene boeken verschenen. Het boekje Ameland. Van Hollum tot de 
Hon van Hans Bakker (Haren, Groningen: Knoop & Niemeijer, 1970) is erg toegankelijk. 
Een gedetailleerd overzicht met tabellen en kaarten vindt u in een proefschrift uit 1936: 
Ameland. Een sociaal-geografische studie van een Waddeneiland, door D. A. Brouwer (Amster-
dam: H. J. Paris). Wie meer wil weten over de walvisvangst, raad ik aan het dagboek van 
Hidde Dirks Kat te lezen. Het is nog goed leesbaar en spannend: Dagboek eener reize ter 
walvisch- en robben-vangst gedaan in de jaren 1777 en 1778 door den kommandeur Hidde Dirks 
Kat (Haarlem: wed. A. Loosjes Pz., 1818). Voor de geschiedenis van de Hollands-Friese 
mengdialecten op Ameland en Terschelling tenslotte, verwijs ik naar mijn doctoraal-
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scriptie De dialecten van Ameland en Midsland in vergelijking met het Stadsfries (Universiteit 
Leiden, 2000; te downloaden via http://www.mathildejansen.nl).

Bij hoofdstuk 2. Over de enquête die ik in 2002 afnam op de Burgemeester Waldaschool, 
heb ik destijds een artikeltje geschreven voor de schoolkrant en voor het blaadje van de 
historische vereniging ‘de Ouwe Pôlle’. De vragenlijsten die ik gebruikte voor mijn promo-
tieonderzoek zijn als bijlagen te vinden in mijn proefschrift. 

Bij hoofdstuk 3. Het (uitgebreidere) geluidsfragment waarnaar ik aan het begin van dit 
hoofdstuk verwijs, is sinds kort te beluisteren via de ‘sprekende kaart’ van het Meertens 
Instituut. Daarvoor surf je naar http://www.meertens.knaw.nl/soundbites en klik je op 
de kaart van Nederland op Ameland – Hollum. De genoemde dialectwoorden en oost-
westverschillen zijn allemaal terug te vinden in het Woa’deboek fan ut Amelands, van Anton 
Oud (Ljouwert/Leeuwarden: Fryske Akademy, 1987). De volledige opstellen van Amelander 
scholieren uit 1942 zijn o.a. terug te vinden in de bundel Beeld en geluid. Proza en poëzie van 
Amelands bodem, in 1989 uitgegeven door de Stichting ‘de Ouwe Pôlle’. Het onderzoek naar 
dialectsjibbolets uit 1947 is beschreven door Toon Weijnen: Het bewustzijn van dialectver-
schil; het onderzoek uit 2003 door Johan Taeldeman in het zevende dialectenboek Aan taal 
herkend: het bewustzijn van dialectverschil (Groesbeek: Stichting Nederlandse Dialecten).

Bij hoofdstuk 4. Het onderzoek op Martha’s Vineyard is door William Labov beschreven in 
zijn artikel ‘The motivation of a sound change’ in het tijdschrift Word nummer 19 (p. 273-
309). Ook op internet zijn er talloze beschrijvingen van dit onderzoek te vinden. In 2002 
werd Labov in Nederland geïnterviewd door Marc van Oostendorp voor het tijdschrift 
Onze Taal, na te lezen op: http://www.vanoostendorp.nl/linguist/labov.html; in 2006 door 
mijzelf voor de populair-wetenschappelijke website Kennislink: http://www.kennislink.nl/
publicaties/taal-is-net-zo-ingewikkeld-als-ons-dna. Over het Poldernederlands zijn al-
lerlei artikelen te vinden op de websites van taalkundige Jan Stroop: http://cf.hum.uva.nl/
poldernederlands/ en http://www.janstroop.nl/. Het proefschrift van Irene Jacobi uit 2009 
laat zien dat het Poldernederlands zowel aangetroffen wordt onder mannen als vrouwen: 
http://www.kennislink.nl/publicaties/poldernederlands-de-taal-van-de-elite. Over onder-
zoek naar meertaligheid deed ik in 2006 verslag in twee artikelen voor Kennislink: http://
www.kennislink.nl/publicaties/eentaligen-zijn-in-het-nadeel; http://www.kennislink.nl/
publicaties/meer-talen-op-straat. 
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