
*Die moide zelle wel dinke, 
datte jolle niet kome. *Maak 
je oigen niet grôter deur are 
mensen kloin te maken. 

-Pittig          Skik 
Skoftig         - Koike 
Skoôl          Joôs 
Soches          Wurft 
Piepers          Steert 

*De grond is zô hard, as je 
goed koike en luistere zien je 
de wurme hoestende boven 
komme.*Gelukkig weze is 
veul beterder as gelukkig 
worre.*As je vedaag niks 
doene, loikt murgen op 

guster.*Eer je biene bai je 
kniese of benne ken je nog 

jare an de gang. 
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Inleiding 
 

Na lang wikken en wegen over het ‘perfecte’ onderwerp voor mijn 
profielwerkstuk, heb ik gekozen voor iets wat dicht bij mij ligt en mij 
interesseert: het West-Friese dialect. In mijn omgeving wordt dit (veel) 
gesproken, daarom was ik er al in geïnteresseerd. Maar ik wilde er graag iets 
meer over weten. En dan eigenlijk vooral onderzoeken hoe het zich heeft 
ontwikkeld en hoe het nu helaas terugloopt.  

Dit onderwerp heb ik gekoppeld aan de vakdiscipline Nederlands. Dit, omdat dit 

een talig onderwerp is dat aansluit op de Nederlandse taal. En een Nederlands 

dialect behoort tenslotte ook tot de Nederlandse taal, al is het wel een soort 

afwijking hiervan. Ik zal in mijn onderzoek dan ook vergelijkingen maken met 

het ABN (Algemeen Beschaafd Nederlands).  

Op de vragen die bij mij opkwamen heb ik mijn onderzoeksvragen gebaseerd. 

Allereerst formuleerde ik vooral vragen die gingen over het dialect zelf. Maar dit 

is zeer vaag omdat er eigenlijk geen regels zijn voor het schrijven en spreken 

ervan. Uiteindelijk ben ik me meer gaan richten op het teruglopen van het West-

Fries. En hier heb ik dan ook mijn definitieve onderzoeksvragen op gebaseerd.  

Veul skik bai ‘t lezen! 

(Veel leesplezier) 
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Hypothese en Onderzoeksvragen 
 

Mijn verwachtingen van de uitkomsten van dit onderzoek heb ik geformuleerd in 
mijn hypothese. 
 
Hypothese: 
 
West-Fries is een dialect dat in de kop van Noord-Holland zeer frequent 
gesproken wordt. Er zijn geen vaste regels voor de schrijf- en/of spreekwijze 
ervan. Ook verschilt het West-Fries per regio/gemeente/dorp. Het aantal 
sprekers van het West-Fries is de laatste jaren sterk teruggelopen, door de 
globalisering en doordat er steeds meer mensen zijn komen wonen die 
oorspronkelijk niet uit West-Friesland komen. 
 
Deze hypothese zal ik aan de hand van de volgende onderzoeksvragen proberen 
te verklaren.  

De terugloop van het West-Friese dialect. 

1. Wat wordt verstaan onder het West-Fries? 

- Wat zijn de kenmerken van het West-Fries? 

- Waar wordt het West-Fries gesproken? 

- Door wie wordt het gesproken? 

- Zijn er onderlinge verschillen? En zo ja, hoe zijn deze te verklaren? 

- Wat merk ik zelf van het West-Fries in mijn omgeving? 

2. Hoe ontwikkelt het West-Fries zich door de jaren heen? 

- Hoe was het vroeger? 

- Hoe is het nu?  

- Hoe zal het in de toekomst zijn? 

3. Hoe is de terugloop van het West-Fries te verklaren? 

- Oorzaken 

- Is er een verband tussen de terugloop van het West-Friese dialect en de 

West-Friese cultuur? Gewoonten, kleding e.d.  

- Oplossing(en)?  

Later heb ik hier nog aan toegevoegd de deelvraag:  

- Wat is een dialect? 

Ik merkte namelijk dat een duidelijke omschrijving van dit begrip essentieel was 

om goed antwoord te geven op de andere vragen.  
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Onderzoeksmethode
 

Hiervoor heb ik uiteengezet hoe 

onderzoeksvragen is verlopen

instanties waar ik terecht kon met 

gestuit op: 

1Het Meertens Instituut

Een onderzoeksinstituut dat zich be

en documentatie van 

 
2Het Westfries Genootschap

Dit genootschap heeft als doel het historisch, cultureel en landelijk 

aanzien van het werkgebied (

het nageslacht te bewaren.

Verder ben ik mijn informatie gaan halen uit boeken uit de bibliotheek. En in 

mijn omgeving. Zo heb ik mij

mijn profielwerkstuk over het West

boeken en personen aandroegen

heb ik zoveel mogelijk ondervraagd en onderzocht,

ook nog zoveel mogelijk mijn gedachte

bracht mijn familie mij in contact 

3Siem de Haan

Was vele 

een onderdeel van het Westfries Genootschap

bundels en boeken geschreven in het West

moment 

dat is opgebouwd uit

Zo komt een deel van mijn ondervindingen 

vanaf het moment dat ik besloten had dat mijn profielwerkstuk daadwerkelijk 

over het West-Fries zou gaan,

letten wat nu typisch West

ondervindingen ben ik in mijn hoof

kennis die ik ondertussen had

taalsituaties die ik ook in mijn omgeving

gaan combineren en steeds verder op onderzoek uitgegaan. 

                                       
1 www.meertens.knaw.nl 
2 Www.westfriesgenootschap.nl
3 www.westfriesgenootschap.nl

‘Een heul oigen taaltje’ 

Onderzoeksmethode 

Hiervoor heb ik uiteengezet hoe het proces van het formuleren van 

is verlopen. Ik heb allereerst op internet gezocht naar 

instanties waar ik terecht kon met vragen over dit onderwerp. Hierbij ben ik 

Het Meertens Instituut 

en onderzoeksinstituut dat zich bezig houdt met de bestudering 

en documentatie van de Nederlandse taal en cultuur.

Het Westfries Genootschap 

it genootschap heeft als doel het historisch, cultureel en landelijk 

aanzien van het werkgebied (West-Friesland) zoveel mogelijk voor 

nageslacht te bewaren. 

Verder ben ik mijn informatie gaan halen uit boeken uit de bibliotheek. En in 

o heb ik mijn familie direct geïnformeerd over het feit dat ik 

mijn profielwerkstuk over het West-Fries houdt, waarbij zij meteen feiten, 

aandroegen die mij hierbij konden helpen. Deze bronnen 

ondervraagd en onderzocht, terwijl ik in de tussentijd zelf 

ook nog zoveel mogelijk mijn gedachten over het onderwerp heb laten gaan. 

j in contact met Siem de Haan.  

Siem de Haan 

vele jaren voorzitter van de stichting Creatief Westfries

onderdeel van het Westfries Genootschap. Hij heeft vele 

bundels en boeken geschreven in het West-Fries. Op dit 

moment treedt hij vooral nog op met een dialectprogramma, 

dat is opgebouwd uit eigen liedjes, rijmen en verhalen

van mijn ondervindingen uit mijn directe omgeving. Want 

vanaf het moment dat ik besloten had dat mijn profielwerkstuk daadwerkelijk 

aan, ben ik er vooral in mijn omgeving erg op gaan 

West-Friese uitdrukkingen of woorden zijn. 

ben ik in mijn hoofd gaan combineren met de theoretische 

die ik ondertussen had opgedaan. In de theorie herkende 

mijn omgeving tegenkwam. Zo ben ik dit met elkaar 

gaan combineren en steeds verder op onderzoek uitgegaan.  

                                       

Www.westfriesgenootschap.nl  
www.westfriesgenootschap.nl  
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zig houdt met de bestudering 

Nederlandse taal en cultuur. 

it genootschap heeft als doel het historisch, cultureel en landelijk 

riesland) zoveel mogelijk voor 

Verder ben ik mijn informatie gaan halen uit boeken uit de bibliotheek. En in 

ver het feit dat ik 

aarbij zij meteen feiten, 

die mij hierbij konden helpen. Deze bronnen 

terwijl ik in de tussentijd zelf 

over het onderwerp heb laten gaan.  Zo 

jaren voorzitter van de stichting Creatief Westfries, 

. Hij heeft vele 

Fries. Op dit 

met een dialectprogramma, 

eigen liedjes, rijmen en verhalen 

mijn directe omgeving. Want 

vanaf het moment dat ik besloten had dat mijn profielwerkstuk daadwerkelijk 

vooral in mijn omgeving erg op gaan 

 Die 

d gaan combineren met de theoretische 

 ik veel 

Zo ben ik dit met elkaar 
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De terugloop van het West-Friese dialect. 
 

1. Het West-Friese dialect 

In dit hoofdstuk beschrijf ik wat een dialect en wat het West-Friese dialect 

precies inhouden.  

- Dialect  

Over taal, streektaal, dialect en accent.  

In tegenstelling tot wat men vaak denkt, zijn dialecten niet van de standaardtaal 

afgeleid. Eigenlijk is onze standaardtaal een dialect, alleen wordt dit dialect in 

verband gebracht met maatschappelijk succes en vooruitgang. Daardoor worden 

niet-standaard dialecten al snel als minderwaardig gezien.  

Onze standaardtaal is afgeleid van het 17e eeuwse, Amsterdamse dialect, dit 

omdat Amsterdam toen een belangrijke economische status had. Hierdoor kreeg 

het dialect dat toen door bepaalde prestigieuze mensen gesproken werd meer 

aanzien, zo heeft het zich langzamerhand ontwikkeld tot onze standaardtaal.   

Regionale talen kunnen zich ontwikkelen tot taal, maar dan moeten ze wel aan 

bepaalde voorwaarden voldoen volgens het Europese Handvest voor Regionale of 

Minderheidstalen, namelijk: 

- De regiotaal moet een eigen ontwikkeling hebben doorgemaakt 

- De regiotaal moet voldoende verschillen van de standaardtaal en  

- De regiotaal moet maatschappelijk en cultureel door een voldoende brede 

groep gedragen worden 

De enige regionale taal in Nederland die hieraan voldoet is het Fries, deze is dan 

ook als officiële taal erkend. Verder zijn Limburgs en Nedersaksisch erkend als 

officiële streektalen. Alle andere ‘afwijkingen’ van de Nederlandse taal zijn 

dialecten,  hoewel men in Nederland de termen streektaal en dialect nog al eens 

door elkaar gebruikt. Ik zal de term streektaal gebruiken voor een ruimer 

verspreide taalafwijking, en de term dialect voor een afwijking op kleinere 

schaal.  

Naast taal, streektaal en dialect heb je ook nog het accent. Hiermee wordt een 

lichte vorm van taalafwijking aangegeven, die alleen is te onderscheiden in de 

uitspraak. Een accent is bij de meeste mensen eigenlijk wel te horen. Meestal 

vallen bepaalde letters of melodie op. Zo staat het Limburgse accent bekend om 

zijn zachte ‘g’. Dan kan een Limburger nog zo netjes ABN praten, toch zal men 

horen dat diegene een Limburgs accent heeft.  
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Dialecten en accenten, in welke vorm dan ook, zijn geen homogene eenheden. 

Ze liggen dus niet nadrukkelijk vast. Binnen die dialecten en accenten zijn 

namelijk ook weer afwijkingen waar te nemen. Omdat dialecten en accenten 

geen officieel aanvaarde afwijkingen van de standaardtaal zijn, is er niets over 

de officiële waarden vastgelegd. Er kunnen wel dingen vastgelegd zijn over de 

kenmerken etc., maar dit zijn geen officiële kenmerken, ook andere dingen 

kunnen binnen het dialect of accent vallen. Het is dus heel moeilijk om iets met 

zekerheid te zeggen over een bepaald dialect of accent, omdat daar niets officieel 

over vastgelegd is. Ze kunnen dus nogal eens subjectief beoordeeld worden.  

 

 

 

Indeling Nederlandse streektalen  

4 

 

                                       
4 www.taal.phileon.nl  
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- De kenmerken van het West-Fries 

In dit hoofdstuk zet ik de kenmerkende elementen van het West-Fries op een 

rijtje. Het gaat hierbij om klankkleur, zinsopbouw, stopwoorden en andere 

opvallende dingen.  

 

West-Fries is een dialect van het Nederlands. Zo heeft het wel veel invloeden van 

het Nederlands, maar veranderen er toch een aantal dingen. Zo kenmerkt het 

West-Fries zich doordat alles zo kort mogelijk gezegd en geschreven wordt. Ook 

vinden veel mensen dat het een zangerig dialect is, dit komt waarschijnlijk door 

verschillende klankkleuren die langer aangehouden worden.  

 

Ondanks dat er veel opvallende dingen binnen het West-Fries te ontdekken zijn, 

is er geen officiële schrijfwijze. Dit komt doordat het West-Fries van oorsprong 

voornamelijk alleen als spreektaal gebruikt werd. Er zijn wel geschreven teksten 

in het West-Fries: boeken, gedichtenbundels, spreukenkalenders en nog veel en 

veel maar. Maar deze zijn niet gebaseerd op officiële schrijfregels, dit om de 

simpele reden dat er geen officiële schrijfregels zijn. Daarom wordt West-Fries 

geschreven zoals men het uitspreekt.   

Ik heb voor mijn werkstuk de schrijfregels van Creatief Westfries aangehouden. 

Dit is een stichting die onderdeel is van het West-Fries genootschap en die zich 

vooral richt op de bevordering van het creatief gebruik van het West-Friese 

dialect.  

 

 

Opvallende Kenmerken van het West-Fries ten opzichte van het ABN: 

• Voltooid Deelwoord 

Hierbij wordt ge- weggelaten.  

Gefietst wordt fietst 

• Werkwoord 

Dit blijft vaak hetzelfde, alleen wel met klankveranderingen, alleen na jij is 

er een verandering: er komt een -e achter het werkwoord.  

Jij vindt wordt jij vinde 

• Hulpwerkwoord 

Echte West-Friezen zullen het hulpwerkwoord en het voltooid deelwoord 

omdraaien. 

Ik zou het hebben gedaan wordt Ik zou ’t dein hewwe 

• Werkwoorden 

West-Friezen zetten voor veel werkwoorden te. 

Zwemmen wordt te zwummen 

Ook wordt het in verschillende vaste uitdrukkingen gebruikt. 

Naar bed wordt te bed  

• Meervoud 

Meervoudsvormen krijgen in het West-Fries geen –n.  

Huizen wordt huize 
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• A 

A wordt e 

Kan wordt ken 

Daar wordt deer 

• E  

E wordt eu 

Spelen wordt speulen 

• O 

De o-klank van het Nederlands gaat in het West-Fries naar beneden.  

Dus dit wordt geschreven met een dakje op de laatste –o-. 

groot wordt groôt 

• Sch 

Sch wordt sk 

School wordt skoôl 

• Ei en IJ 

IJ klanken veranderen in het West-Fries in oi-klanken 

Meid wordt moid 

Lijken wordt loike 

• Het 

schrijft en zegt een West-Fries korter 

het wordt ‘t 
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Opvallende uitdrukkingen/stopwoorden binnen het West-Fries:  

• Nôh 

Letterlijke vertaling is nou en het wordt vaak aan het begin van de zin 

gebruikt.  

Nôh, ik was bedat in sloot valle. (Bedat betekent: bijna). 

• Denk 

De letterlijke vertaling is: denk ik. Het wordt vaak aan het einde van de 

zin gebruikt, als een soort bevestiging.  

Nôh, ja denk.  

• Vanzelf 

De letterlijke vertaling is: vanzelfsprekend, natuurlijk.  

Die ken je vanzelf wel. 

• Pittig  

Wordt gebruikt om ergens de nadruk op te leggen. 

Je hebbe ’t d’r pittig zweer mee! 

• Helegaar 

De letterlijke vertaling is: helemaal. Dit wordt ook vaak gebruikt om 

ergens de nadruk op te leggen. 

Je hebbe ’t d’r helegaar zweer mee! 

 

 

Voor de rest zijn er nog talloze dingen die anders gedaan worden in het 

West-Fries, maar dit zijn de opvallendste kenmerken. Voor de andere 

afwijkingen kan het West-Fries woordenboek geraadpleegd worden. 

 

5 

                                       
5 www.westfriesgenootschap.nl  
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- De plaatsen 

In dit hoofdstuk wordt het gebied waarbinnen West-Fries gesproken wordt zoveel 

mogelijk afgebakend.  

Er is niet een officieel gebied aan te wijzen waarbinnen alle West-Fries sprekende 
mensen wonen. Dit komt doordat een dialect steeds meer vervaagt richting de 
stad. West-Fries is een dialect dat in Noord-Holland gesproken wordt en niet, 
zoals veel mensen denken, in Friesland. Wat het beste aangehouden kan 
worden, en wat ik dus ook zal doen in de rest van mijn werkstuk, is het gebied 
binnen de West-Friese Omringdijk. Beter bekend als de regio West-Friesland.   
 

6 
Wat voor veel verwarring zorgt, is dat onderzoeksinstanties de laatste jaren de 

naam West-Friesland steeds vaker alleen voor het oostelijk deel van West-

Friesland (van het IJsselmeer tot de Langereis) gebruiken. Hierdoor wordt de 

indruk gewekt dat alleen dat deel onder West-Friesland valt en dat dus alleen 

daar West-Fries gesproken wordt. 

 

Toch valt er op deze afbakening, het gebied binnen de West-Friese Omringdijk, 

ook wel wat af te dingen: er liggen plaatsen buiten dit gebied waar wel degelijk 

West-Fries gesproken wordt. Dit zijn vooral plaatsen boven West-Friesland, zoals 

‘t Zand. Maar er zijn binnen de West-Friese Omringdijk ook plaatsen waar 

sommige mensen niet eens van het bestaan van het West-Fries afweten. Zo zijn 

er dus vraagtekens te zetten bij deze afbakening, maar ik denk dat deze wel 

degelijk representatief is, want het grootste deel West-Fries sprekende mensen 

woont toch in dit gebied.  

Je kunt er niet onomstotelijk van uitgaan dat iedereen binnen dit gebied het 

West-Fries ook echt vloeiend spreekt. En evenmin dat buiten dit gebied niemand 

West-Fries spreekt. Er valt natuurlijk niet met een liniaal een lijn te trekken door 

het gebied heen, dit omdat dialect een verschijnsel is dat de mens niet in de 

hand heeft.  

                                       
6 www.westfriesgenootschap.nl  
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- De West-Friezen 

Bij deze subvraag richt ik me op de sprekers. En op de vraag of hier nog 

opvallende dingen over te zeggen zijn. 

De meeste mensen die binnen de West-Friese Omringdijk wonen, spreken West-

Fries. Maar lang niet allemaal: mensen in kleinere gemeenschappen spreken het 

dialect frequenter dan de mensen in iets grotere steden. Zo wordt er in delen van 

Heerhugowaard, Schagen en Hoorn bijna geen tot helemaal geen West-Fries 

gesproken. Sommige mensen binnen de West-Friese Omringdijk verstaan niet 

eens West-Fries. Dit verschijnsel is te verklaren doordat in de steden steeds 

meer mensen van buitenaf wonen, mensen die naar West-Friesland verhuisd 

zijn, maar er van origine niet vandaan komen. Die spreken en verstaan dan vaak 

geen West-Fries.  

Over het algemeen is het zo dat het 

meest West-Fries gesproken wordt in 

gemeenschappen die van wat meer 

gesloten zijn en waar minder mensen 

van buitenaf zijn komen wonen. Alleen 

kun je deze conclusie ook niet 

onvoorwaardelijk stellen, omdat mensen 

niet alleen door hun directe omgeving beïnvloed worden, maar ook door externe 

factoren. Een van deze externe factoren is dat in onze huidige maatschappij 

steeds meer verwacht en geëist wordt dat er ABn gesproken wordt. Hierdoor 

vervagen dialecten en dus ook het West-Fries. Zo is het bij bijvoorbeeld de 

massamedia de bedoeling dat men zo neutraal mogelijk is, dit betekent dus dat 

er ABN gesproken en geschreven wordt. Het liefst zelfs zo dat men niet kan 

horen waar je vandaan komt.  

West-Fries was en is een taal van de agrariërs, 

een streektaal die zijn herkomst vindt op het 

platteland. Hierdoor zie je ook dat het West-

Fries vooral bij agrariërs, verwanten daarvan 

of agrarische gemeenschappen binnen de 

West-Friese Omringdijk gesproken wordt. Een 

opvallend kenmerk van de mensen die West-

Fries spreken, is dat ze erg nuchter zijn. Dit is 

te verklaren door de altijd aanwezige strijd 

met de elementen, die vooral vroeger in Noord-Holland een prominente rol in het 

leven speelde. Door die voortdurende  strijd met het water moest men wel 

nuchter zijn. Dat verklaart ook waarom West-Friezen vaak zo recht voor zijn raap 

en eerlijk zijn. 
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Daarnaast zijn er, voor wat betreft het dialectgebruik, ook verschillen te zien 

tussen mannen en vrouwen. Hoewel je hier misschien niet direct aan zou 

denken, is hier toch wel een verschil aan te wijzen en zelfs te verklaren. Zo 

spreken mannen over het algemeen vaker in het dialect. Vooral vroeger had dit 

te maken met de sterke rolverdeling: dialect wordt meer geassocieerd met de 

mannelijkheid van de arbeidersklasse. De vrouw kwam dan wel minder in 

aanraking met de buitenwereld, maar dialect was iets mannelijks. En hoewel de 

rolverdeling tussen mannen en vrouwen nu anders is, is er toch nog wel een 

subtiel verschil te ontdekken. Zo praten mannen over het algemeen toch iets 

vaker dialect dan vrouwen. Volgens een onderzoek naar het taalgebruik van 

pubers in Sydney is het zelfs zo dat het onder mannelijke pubers zelfs als stoer 

gezien wordt om dialect te praten. Vrouwelijke pubers zijn zich juist meer bewust 

van het dialect, verbeteren zichzelf en proberen zo standaard mogelijk te praten. 

Het is niet altijd het geval dat mannen vaker in dialect spreken dan vrouwen. Dit 

hangt af van de maatschappelijke positie, de status en de rolverdeling door de 

jaren heen. In heel Nederland is de rolverdeling van oudsher al zo dat mannen 

een hogere status hebben. Daardoor is het ook zo dat zij meer dialect praten. 

Maar er zijn ook plaatsen zoals in Zuid-

Afrika waar het juist andersom is, daar 

hebben de vrouwen van oudsher een 

hogere status en dus spreken zij daar 

juist meer dialect. Daar proberen de 

vrouwen niet eens de standaardtaal te 

spreken, maar dat is meer een culturele 

kwestie.  

Er is dus wel degelijk een relatie tussen 

de frequentie van het spreken in dialect 

en sekse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zulu vrouwen 
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- Verschillen binnen het West-Fries en de verklaringen ervoor. 

Bij deze subvraag richt ik me op de vraag of er verschillen zijn binnen het West-

Fries en of daar verklaringen voor zijn. 

Er zijn zeker verschillen binnen het dialect, al lijkt het voor iemand van buitenaf 

misschien allemaal hetzelfde. Zo is er al een verschil tussen het oostelijk en het 

westelijke deel van West-Friesland, ook wel dialectvariatie genoemd. Dit verschil 

is niet typisch voor het West-Fries, het is in alle dialecten terug te vinden. 

Zoals ik eerder al beschreef is er verwarring ontstaan omdat 

onderzoeksinstanties steeds vaker alleen voor het oostelijke deel van West-

Friesland (vanaf het IJsselmeer tot en met Langereis) de naam West-Friesland 

gebruiken. Mensen uit oostelijk West-Friesland zijn dan ook vaak van mening dat 

alleen oostelijk West-Friesland tot West-Friesland behoort. Dit niet alleen 

vanwege de naam die de onderzoeksinstanties eraan geven, maar ook omdat zij 

vinden dat westelijk West-Friesland helemaal niet West-Fries is of West-Fries 

spreekt.  

Het klopt wel dat er over het algemeen in oostelijk West-Friesland minder West-

Fries gesproken wordt. Ook wordt er zelfs nog anders West-Fries gesproken. Dit 

is te verklaren doordat oostelijke West-Friesland dichter bij de Noordzee ligt. Hier 

zijn meer invloeden van buitenaf, want langs de kust komen eerder mensen van 

buitenaf, vroeger al voor de handel. Maar nu nog steeds, vanwege het toerisme. 

Hierdoor wonen in het westelijke deel van West-Friesland dus meer mensen die 

van oorsprong niet uit West-Friesland komen. Het oosten had ook wel een zee: 

de Zuiderzee, maar hier vonden veel minder activiteiten plaats. Oostelijk West-

Friesland is dan ook voor het grootste deel agrarisch gebleven.  

Oostelijk West-Friesland is minder beïnvloed is door mensen van buitenaf. Er 

wonen nog veel agrariërs en dialect hangt ook zeker samen met sociale klasse. 

Dialect wordt meer gesproken in de 

lagere sociale klasse, omdat die 

mensen over het algemeen minder 

lang naar schoolzijn gegaan en ook 

vaak van vervolgonderwijs verstoken 

bleven door de afstand. Op school 

wordt standaardtaal gesproken, maar 

als men maar een beperkt aantal jaren 

op school heeft gezeten, is de invloed 

daarvan ook minder. Het dialect op 

zich verschilt niet per sociale klasse. 

Het is vooral de kwantiteit, door 

aanzien en eventueel doorleren. Dit is 

een verschijnsel dat in alle dialecten aanwezig is. 
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West-Fries en sociale klasse hangen niet alleen samen qua opleiding, maar ook 

qua aanzien. Hoe West-Fries iemand ook is, er wordt toch verwacht dat hoger 

geplaatsten ABN praten. Zij bekleden een hogere functie en hebben dus meer 

aanzien. En dialect heeft over het algemeen minder aanzien dan ABN. Ook dit 

verschijnsel geldt niet alleen voor West-Fries, maar in het algemeen voor 

dialecten. 

Het verschil zit hem niet alleen in het aantal West-Fries sprekende mensen. Maar 

er zijn ook verschillen binnen dialect zelf. Het wordt namelijk overal net iets 

anders gesproken. Zo wordt in het oostelijk deel van West-Friesland heb 

uitgesproken als het, terwijl dat in het westelijk deel heb blijft of hebbe wordt. En 

zo zijn er nog wel meer verschillen aan te wijzen. 

Maar niet alleen tussen het westelijk en oostelijk deel van West-Friesland zijn er 

verschillen aan te wijzen. Er zijn ook plaatsgebonden verschillen. Zo heeft 

Opperdoes een ‘heul oigen taaltje’, zoals West-Friezen dat zouden zeggen. Het is 

wel West-Fries wat ze in Opperdoes spreken, maar het heeft een heel eigen 

klank. Zo zal een echte West-Fries dat altijd herkennen. Dit ‘oigen taaltje’ van de 

Opperdoesers is te verklaren doordat Opperdoes heel kerkelijk is! Er zijn in dit 

dorp verscheidene kerken, en dat bindt mensen. Want het geloof is belangrijk en 

dan ben je erg op elkaar aangewezen.  

Mensen uit dezelfde kerkelijke gemeenschap trouwen 

met elkaar en gaan met elkaar om. Zij zullen dan ook 

minder beïnvloed worden van buitenaf. Daardoor wordt 

het Opperdoeser ‘oigen taaltje’ doorgegeven van 

generatie op generatie. Hoewel dit nu wel iets minder is 

door de massamedia. Maar ‘’t oigen taaltje’ van de 

Opperdoesers is wel nog 

steeds te herkennen.  

Niet alleen Opperdoes heeft 

een ‘heul oigen taaltje’, maar meer steden en dorpen 

zoals Enkhuizen, Volendam, Egmond en Wieringen. 

Hoewel het in Opperdoes wel het opvallendste is en 

meest afwijkend.  

 
 

 
 

Eigenlijk zijn er tussen alle plaatsies en dorpies wel verschillen te constateren, 

ieder dorpie heeft wel weer zijn eigen uitdrukking voor iets. Zo wordt in 

Heerhugowaard bijvoorbeeld verleden jaar gezegd  als er vorig jaar bedoeld 

wordt, terwijl in Langedijk voregend jaar gezegd wordt. En dat terwijl Langedijk 

en Heerhugowaard nog niet eens 10 minuten uit elkaar liggen.  

 

 

Christelijke gereformeerde 

kerk Opperdoes  

Protestantse kerk Opperdoes  
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- West-Fries in mijn omgeving 

En dan nu waar het allemaal om begonnen is: het West-Fries in mijn omgeving.  

Ik besefte zelf eigenlijk nooit dat ik sprak met West-Friese invloeden, dacht altijd 

dat ik netjes Nederlands praatte. Ik wist wel dat ik nooit goed ben geweest met 

de verschillen tussen kenne, kunne en ligge en legge, maar voor de rest was ik 

me nergens van bewust.  

Totdat ik op de middelbare school kwam en het klasgenootjes opviel, en me erop 

wezen, dat ik boers praatte. Uitdrukkingen en uitspraken die voor mij heel 

normaal waren, waarvan ik dacht dat het ABN was, bleken dialect te zijn. 

Prieken, snarken, peeuwen, piepers, allemaal woorden waarvan ik dacht dat het 

ABN was, maar wat dus dialect blijkt te zijn. Ook konden mijn klasgenootjes aan 

mijn taalgebruik merken of ik in het weekend bij mijn familie (in Heerhugowaard 

’t Noord) geweest was of niet, als ik daar geweest was hoorde je mijn tongval 

namelijk erger.  

Toen ik afgelopen zomer in Duitsland ging werken op een Nederlands 

bungalowpark, werd ik op mijn dialect tongval gewezen. Toen mijn opa, oma en 

ik ons voorstelden, werd er meteen aan ons gevraagd of wij Friezen waren. Tip 

van mij: vraag nooit aan een West-Fries of hij Fries is! Dat wordt opgevat als een 

belediging. Maar deze mensen viel het dus wel op dat wij een bepaalde tongval 

hadden, want we hadden nog niet eens verteld waar we vandaan kwamen.  

Ook werd ik er tijdens mijn werkperiode op gewezen dat ik bepaalde woorden in 

het dialect zei. Zo bleek ik heel veel op ’n end te zeggen, tot vervelens aan toe 

voor mijn collega’s, terwijl ik me daar totaal niet bewust van was. Ook bleek 

daar dat ik redelijk Fries kon verstaan, als ze rustig praatten tenminste, terwijl 

mijn collega er veel meer moeite mee had. Ik denk dat komt omdat Fries en 

West-Fries toch best wel op elkaar lijken.  

Sommige uitdrukkingen komen zowel in het Fries als in het West-Fries voor, ook 

de tongval komt, vooral voor buitenstaanders, overeen. Maar er zijn ook veel 

verschillen en daarom kon ik bepaalde dingen wel oppakken maar ook lang niet 

alles.  

Toen ik thuiskwam van deze werkperiode, stond mijn familie thuis klaar om me 

te verwelkomen. En ineens viel het mij veel meer op als zij dialect praatten. Dit 

omdat ik in mijn werkperiode steeds meer ABN was gaan praten. Het viel mij op 

dat er inderdaad heel vaak op ’n end werd gezegd. En dat mijn nichtje riep: Hé 

Joosies komme jullie nog eten of hoe zit dat? toen iedereen aan tafel moest 

komen voor het eten, terwijl de rest nog buiten aan het spelen was.  

Toen ik aan dit werkstuk begon, ben ik ook steeds meer gaan letten op 

uitdrukkingen en woorden die binnen het gezin en in de familie gezegd worden. 

Ook wezen mijn familieleden mij erop als zij zelf iets opmerkten. Het bleek dat 

wij toch meer West-Fries spreken dan ik, en volgens mij de hele familie, van 

tevoren gedacht had.  
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Ook toen ik informatie ging verzamelen over dit onderwerp viel het mij op dat ik 

veel herkende. Zo kwamen er steeds meer woorden boven water waarvan ik niet 

eens wist dat ze West-Fries waren, zoals: suddere en boet. Maar ik kwam ook 

woorden tegen waarvan ik dacht dat die gewoon binnen ons gezin bedacht of 

ontstaan zijn, maar deze bleken dus West-Fries te zijn, zoals morrie en burrie. 

Ook herkende ik mezelf, mijn familieleden of mensen uit mijn omgeving in 

bepaalde omschrijvingen van West-Friezen. Zo kom ik uit een agrarische familie, 

het zijn dan ook allemaal harde werkers en we zijn behoorlijk nuchter. Ook 

bevestigde mijn familie het feit dat mannen over het algemeen meer West-Fries 

spreken dan vrouwen.  

Blijkbaar ben ik dus boerser dan ik eigenlijk zelf dacht. Maar dat geeft ook wel 

een heel fijn gevoel eigenlijk, want ik ben eigenlijk best trots op waar ik vandaan 

kom. Op mijn achtergrond en mijn familie, harde werkers, nuchtere mensen en 

een prachtfamilie. De mentaliteit die er heerst, vind ik een heel fijne mentaliteit. 

Maar ik ben me er ook wel degelijk van bewust dat ik niet altijd West-Fries kan 

praten. Zo probeer ik me op mijn werk, op school etc. zoveel mogelijk aan te 

passen.  

Dit is niet omdat ik me schaam voor mijn tongval, integendeel zelfs, maar omdat 

mensen je anders niet altijd even serieus nemen, en dat is weleens lastig. Dus 

pas ik mij me aan, dat is vaak het geval als ik meer in het centrum kom, naar de 

stad ga of als ik mensen ontmoet van wie ik de achtergrond niet weet. Ik wil 

namelijk normaal behandeld worden, en niet na de eerste zin die ik uitgesproken 

heb al een streepje achter hebben.  
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2. De ontwikkeling van het West-Fries door de jaren heen. 

In dit hoofdstuk verdiep ik me in de ontwikkeling van het West-Fries door de 

jaren heen. En of deze ontwikkelingen normaal te noemen zijn in vergelijking 

met andere dialecten.  

- Vroeger 

Het eerste geschreven West-Fries dat bekend is, is het boek ‘Kloin Pittichie’ (zie 

bijlage) uit 1885. Als een echte West-Fries van nu dit leest moet hij heel erg zijn 

best doen om te begrijpen wat er staat. Dat is ongeveer hetzelfde als dat een 

gemiddelde Nederlander nu Middelnederlands leest, daar moet deze persoon zich 

dan ook erg goed op concentreren. Hieruit valt te constateren dat taal door de 

jaren heen sterk verandert. Dit komt doordat er nieuwe woorden bijkomen door 

bijvoorbeeld nieuwe technische ontwikkelingen, door vervaging van oude 

woorden, doordat een begrip verdwijnt, of door veranderingen in de spelling door 

alfabetisme en nog vele andere invloeden.  

Zo heeft ook het West-Fries 

door de jaren heen een sterke 

verandering doorgemaakt. Het 

West-Fries is een agrarisch 

dialect, dus met veel elementen  

die op agrarische gewoonten 

gebaseerd zijn. Door de jaren 

heen zijn, onder andere door de 

modernisering van de 

landbouw, woorden verdwenen. 

Zo is het woord wieder volledig 

verdwenen. Dit is een soort 

omgekeerde schoffel, een  

werktuig dat bijna helemaal 

verdwenen is, het woord dus 

ook. Een ander West-Fries woord dat niet in zijn geheel verdwenen is, maar wel 

duidelijk aangeeft dat West-Fries een agrarisch dialect is, is Koppiestoid. Het is 

het West-Friese woord voor pauze. Het duidelijk West-Friese hieraan is dat een 

West-Fries recht voor zijn raap is, zegt waar het op staat. Dus in deze context wil 

dat zeggen dat men een koppie gaat doen en daarna weer zo snel mogelijk aan 

het werk gaat. Want agrariërs zijn harde werkers en ze zijn afhankelijk van het 

weer, dus ze willen het werk zo snel mogelijk af hebben.  

 

 

 

 

Wieder 
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Voor de Tweede Wereldoorlog spraken de meeste mensen in West-Friesland 

West-Fries. Ruim 75% van een dorp sprak West-Fries. Het leven was toen nog 

meer naar binnen gericht, meer op het eigen dorp gericht. Ruim 70% van deze 

mensen bleef ook in West-Friesland wonen. Er was zelfs nog een heel grote kans 

dat je met iemand uit hetzelfde dorp trouwde en in de boerderij van de ouders 

van de man ging wonen. Zo bleef het dialect in stand, want er waren bijna geen 

invloeden van buitenaf. 

Na de Tweede Wereldoorlog veranderde er een hoop in heel Nederland. Na de 

oorlog kregen vrouwen een sterkere maatschappelijke positie, omdat zij zich in 

de oorlog soms ook zelf hadden moeten redden en dat was ook gelukt. Vrouwen 

hadden al een heel belangrijke rol binnen de opvoeding van de kinderen, maar 

kregen hierbuiten nu ook een belangrijkere rol. En vrouwen spreken en spraken 

over het algemeen meer ABN. Niet alleen om de redenen genoemd in het 

voorgaande hoofdstuk, maar ook omdat zij over het algemeen verantwoordelijk 

waren voor de opvoeding van de kinderen. En zij wilden dat de kinderen zo veel 

mogelijk ABN leerden praten, zodat zij eventueel konden doorleren. 

Rond 1960 is een soort omslag gekomen binnen de gehele West-Friese cultuur, 

omdat doorleren vanaf toen belangrijker werd. Dus met het oog daarop werd er 

thuis zo min mogelijk West-Fries gesproken, zodat de kinderen minder moeite 

hadden om ABN te leren en dat ook zo goed mogelijk konden toepassen. 

Ook werd er minder West-Fries gesproken doordat de woningbouw opkwam, 

waardoor veel mensen van buiten West-Friesland in West-Friesland kwamen 
7wonen. Zij spraken en verstonden vaak 

geen West-Fries en gaven het dus ook 

niet door aan hun kinderen. De mensen 

van buiten West-Friesland vonden het 

West-Fries vaak ook maar een ‘boers’ 

dialect. En hoewel West-Friezen zich de 

mening van anderen over het algemeen 

niet zo aantrekken, was het toch wel 

handig om niet als ‘boers’ bestempeld te 

worden als je iets wilde bereiken. Ook als 

de kinderen een vervolgopleiding gingen volgen was het niet fijn voor hun 

eigenwaarde als ze als ‘boers’ bestempeld werden. 

Voor de rest is er natuurlijk de onvermijdelijke invloed van de media: radio, 

krant, televisie en internet. Op deze media wordt over het algemeen alleen ABN 

gesproken, vooral in het begin. Toen de media opkwamen, werd het heel 

belangrijk gevonden dat mensen ABN praatten. Je moest niet kunnen horen uit 

welke streek iemand kwam. Hierdoor hoorde men dus ook meer ABN. En zo werd 

ABN nog nadrukkelijker de standaardtaal.  

                                       
7 Profielwerkstuk Jasper Wijk en Maurits Kloeg 

Bevolkingsgroei van Heerhugowaard 
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- Nu  

De bovenstaande factoren heb er tezamen voor gezorgd dat het West-Fries dor 

steeds minder mensen gesproken wordt. West-Fries is hierin niet een geval 

apart, want eigenlijk kampen alle dialecten in Nederland met dit probleem. Bij 

het ene dialect is dit proces sterker dan bij het andere, maar dat wordt beïnvloed 

door verschillende factoren.  

Vooral mensen in de dorpen of kleinere gemeenschappen spreken nog dialect. Zij 

zijn namelijk meer op elkaar gericht. Eigen dorpsclub, voetbal, handbal, gilde, 

kerk waar iedereen al van jongs af aan bij aangesloten is. Vaak wordt alles hier 

samen met het hele dorp of de hele gemeenschap gevierd, waardoor mensen 

elkaar meer spreken en dus ook meer hun eigen dialect spreken. Ook is het in 

kleinere gemeenschappen en dorpen vaak zo dat men meer gehecht is aan de 

veilige thuishaven. 

Dit verschijnsel is zeer goed te zien binnen het Fries. 

Hoewel ook deze taal wel terugloopt door 

vervlechting met het Nederlands, is hier het proces 

van terugloop veel minder sterk. Dit is te verklaren 

doordat de Friese gemeenschap naar binnen gericht 

is. Ook is Fries erkend als officiële streektaal en de 

Nederlandse overheid is er dan ook verantwoordelijk 

voor dat het in stand gehouden wordt. Ze hebben hun eigen gewoonten en 

gebruiken, zoals sommige Friezen zeggen: ‘Friesland is een eigen land’. Ook 

komen er in Friesland minder mensen van buitenaf wonen, West-Friesland is 

populair om te gaan wonen omdat je nog redelijk dicht bij de Randstad woont. 

Friesland heeft juist te kampen met een lichtelijke leegloop van de provincie. Dit 

omdat mensen die verder gaan studeren of werken, verhuizen naar een andere 

provincie. Daarentegen verhuizen mensen niet zo heel snel naar Friesland, 

omdat je er ver bij het centrum van Nederland vandaan woont. Ook is het vaak 

moeilijk voor mensen van buiten Friesland om in te burgeren, omdat het een 

heel hechte gemeenschap is.    

Zo blijft de Friese streektaal nog heel goed in stand, ondanks dat ook deze 

streektaal wel degelijk terugloopt door vervlechting met het Nederlands. Maar 

het Fries blijft bestaan, omdat de hele Friessprekende bevolking eigenlijk erg 

naar binnen gericht leeft. De Friezen hebben hun eigen gemeenschap met hun 

eigen gebruiken en gewoonten.  

Eigenlijk zijn de Friese streektaal en het Vlaamse dialect de 

enige die dicht bij het Nederlands liggen die niet te kampen 

hebben met enorme terugloop. Het Vlaams blijft zich zelfs 

ontwikkelen. Dit in tegenstelling tot andere streken, waar het 

dialect toch echt aan het teruglopen is. Hierbij blijven vaak 

vooral de uitdrukkingen in stand, terwijl de rest langzaam 

verdwijnt.  

Vlag van Friesland 

Vlag van Vlaanderen 
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Naast deze terugloop is er op dit moment ook een tegengestelde beweging 

gaande. Mensen lijken namelijk meer hang te krijgen naar iets ‘eigens’, 

waarschijnlijk als een soort tegengestelde beweging tegenover de globalisering. 

Mensen willen zich onderscheiden van de massa en wel degelijk laten horen, zien 

en merken waar hun oorsprong ligt.  

Dit is waarschijnlijk de verklaring voor het toenemen van de klankuitspraak 

onder jongeren. En dan vooral onder jongens. Dat het vooral onder jongens 

gebeurt, is te verklaren door het feit dat jongens het dialect, naast het laten zien 

van hun oorsprong, zien als stoer. En dat maakt het voor jongens des te 

interessanter om met de West-Friese klankuitspraak te spelen. Alleen betreft dit 

vaak alleen de klankuitspraak en dus niet echt het West-Fries spreken.  
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- Toekomst 

Over toekomst is niets met zekerheid te zeggen, maar men kan wel zijn 

vermoedens uitspreken en voorspellingen doen. Dit hebben verschillende mensen 

dan ook gedaan en met die uitspraken in mijn achterhoofd heb ik het volgende 

geschreven. 

Dialect zal naar verwachting steeds minder gesproken gaan worden, we zullen 

meer naar een regiolect toe gaan. Dit wil zeggen dat het dialect zal nivelleren 

naar een regiolect, dus dat de streektaal verandert in een regiotaal. Concreet zal 

dit voor het West-Fries betekenen dat het nog meer naar ABN zal gaan neigen. 

Bepaalde kenmerken van het West-Fries zullen wel blijven bestaan, zoals 

klankkleur, zinsmelodie en bepaalde woordkeus (kenne/kunne en ligge/legge).  

Maar men zal het niet echt meer een dialect kunnen noemen, omdat de 

frequentie van het gebruik ervan waarschijnlijk nog meer zal dalen. Naar 

verwachting zal het alleen onderling gesproken worden, en zo zal het dialect 

langzaam uitsterven. Het regiolect zal waarschijnlijk nog wel een hele tijd stand 

houden, onder andere door de eerder omschreven tegengestelde beweging 

tegenover de globalisering. 

Dialect zal in de toekomst waarschijnlijk meer als 

amusement dienen, meer dan nu al het geval is, dan als 

communicatiemiddel. Zo zijn bandjes 

die gebruik maken van een dialect op 

dit moment al redelijk populair, 

tenminste binnen het gebied waar ze 

‘te verstaan’ zijn. Zo kennen wij in West-Friesland Oôs Joôs 

en Skot Wal, die allebei bestaande liedjes gebruiken en daar 

nieuwe West-Friese teksten op maken, wat zeker het 

beluisteren waard is.  

Verder wordt het dialect steeds vaker gebruikt om zich te onderscheiden, niet 

alleen door jongeren, maar ook steeds meer door winkels en evenementen. Ze 

gebruiken West-Friese kreten om op te vallen, er is bijvoorbeeld een 

kledingwinkel in Zijdewind die ‘Broekeboet’ heet, wat vrij vertaald broekenschuur 

betekent.  

Ook wordt het dialect nog gebruikt in cabaretvoorstellingen, liedjesevenementen 

en toespraken, welke dan ook speciaal gericht zijn op het dialect. Deze 

evenementen zijn over het algemeen populair bij de oudere bevolking. Voor deze 

mensen roept het dialect vaak herkenning op, wat voelt als thuiskomen voor ze 

en dus genieten ze volop. Bij het West-Friese dialect is het vooral Siem de Haan 

die deze toespraken, lezingen of openingswoordjes verzorgt.  

Boeken, dvd’s, West-Friese stukjes in de krant en dergelijke behoren ook tot het 

amusement en zijn vrij populair binnen het West-Friese dialect. Zoals Ina Slot, 

voorzitster van het Westfries Genootschap, schreef: 

Dialect als amusement: voor velen is dat thuiskomen en dus: genieten! 
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3. De verklaring voor de terugloop van het West-Fries. 

De terugloop van het West-Fries: wat zijn daar nu eigenlijk de oorzaken van? 

Met terugloop bedoel ik niet alleen het afnemen van het gebruik van het West-

Friese dialect, maar ook het verdwijnen van bepaalde West-Friese woorden en 

uitdrukkingen. En de vervlechting met de Standaardtaal, waardoor het echte 

West-Fries langzaamaan verdwijnt.  

- Oorzaken 

De oorzaken van de terugloop van het West-Fries liggen over het algemeen 

binnen de ontwikkeling van Nederland en standaardtaal (ABN). Want de 

terugloop van het West-Fries staat niet op zichzelf, maar is een veel voorkomend 

verschijnsel binnen Nederland.  

Vroeger was het helemaal geen probleem dat iedereen in zijn eigen dialect 

praatte, maar hoe meer Nederland zich ontwikkelde, hoe belangrijker het werd 

om in de standaardtaal te praten. In eerste instantie leefde iedereen in zijn eigen 

dorp en kwam niet verder dan de kerk, bij wijze van spreken. Dus men hoorde 

ook niet anders dan het dialect, men wist niet beter, vooral de kinderen niet. 

Men had geen weet van wat er twee dorpen verderop gebeurde, want de afstand 

was te groot om te overbruggen in die tijd en alle informatievoorziening ging 

toentertijd nog mondeling. De ontwikkelingen in maatschappij en taal die 

plaatsvonden verspreidden zich dan ook niet snel.  

Later, toen de massamedia opkwamen en de informatievoorziening 

gemakkelijker werd, deze ging namelijk voortaan via de televisie, telefoon of 

krant, verspreidden ontwikkelingen in maatschappij en taal zich steeds 

gemakkelijker en sneller. De afstanden binnen Nederland, West-Friesland en 

zelfs tussen de dorpen werden kleiner. Het werd gemakkelijker elkaar te 

bereiken door de nieuwe communicatiemiddelen, maar ook door de veranderde 

en verbeterde infrastructuur. De communicatie ging hierdoor niet alleen 

gemakkelijker, maar het werd ook steeds belangrijker om de standaardtaal te 

beheersen.  

Zoals eerder verteld, is een dialect eigenlijk hetzelfde als de standaardtaal, alleen 

is het een taal met minder aanzien. Dus toen aanzien belangrijker werd binnen 

de maatschappij, dit was het geval toen de blik van de mensen verbreed werd 

door middel van opleiding en media, ging men steeds meer en frequenter de 

standaardtaal gebruiken. Dit om zich aan te passen aan de maatschappij en de 

ongeschreven regels hierbinnen.   

Een andere oorzaak is dat moeders binnen de gezinnen steeds meer erop 

hamerden dat de kinderen ABN leerden om een kans te hebben binnen de 

maatschappij. Dialect werd gezien als iets met een lagere maatschappelijke 

status, iets boers, en dat is niet handig voor je opleiding en je verdere 

ontwikkeling binnen de maatschappij. 
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- Het verband tussen de terugloop van het West-Friese dialect en de 

West-Friese cultuur.  

In dit hoofdstuk behandel ik de vraag of alleen het West-Friese dialect 

terugloopt, of dat dat ook geldt voor andere West-Friese cultuurelementen.  

Om hier iets over te kunnen zeggen, moeten we eerst goed omschrijven wat er 

bedoeld wordt met cultuur. Volgens de Van Dale is cultuur: het geheel van 

geestelijke verworvenheden van een land, volk enz. Cultuur is dus een heel 

breed begrip, ik heb voor dit werkstuk de West-Friese cultuur beperkt tot het 

landschap, de klederdracht, het dialect, de geschiedenis, de kerken, de molens. 

Dit omdat dit elementen zijn waarin de West-Friese cultuur duidelijk in terug te 

zien is of was. Het dialect is in dit werkstuk al ruim aan bod geweest, maar dit is 

dus maar een klein deel van de West-Friese cultuur. Er zijn nog vele andere 

aspecten die bijdragen aan de West-Friese cultuur, maar ook deze nemen 

langzamerhand af. Het Westfries Genootschap strijdt voor het behoud van de 

verschillende cultuurelementen. 

Hoewel dit in veel gevallen moeilijk is, want gemeenschappen en mensen willen 

meegaan met de moderne ontwikkelingen. En als hierdoor een oude 

stolpboerderij moet wijken, dan vinden zij dit jammer, maar vaak weegt het 

belang van de modernisering zwaarder. Dus ook dit cultuurelement loopt terug, 

maar niet zo sterk als het dialect. Boerderijen zijn gebouwen en blijven staan 

zolang ze niet gesloopt worden, maar op dit moment zijn boerderijen toch 

redelijk in trek. Mensen laten de klassieke uitstraling van vroeger zoals deze is, 

alleen moderniseren ze de binnenkant. Voordeel hiervan is dat het aanzicht van 

het landschap hetzelfde blijft.  

Natuurlijk is het onmogelijk om het landschap intact te houden zoals het vroeger 

was, want er zijn meer mensen in West-Friesland komen wonen. Dus waren er 

meer huizen nodig, en de bouwstijl van huizen verandert ook met de tijd mee. 

Zo is door de jaren heen ook de infrastructuur veranderd, dit allemaal door 

technische ontwikkelingen. Het Westfries Genootschap heeft dan ook niet tot 

doel deze veranderingen tegen te gaan, maar wil bepaalde aspecten zoveel 

mogelijk behouden, zoals molens en kerken. 

Maar bij cultuur horen niet alleen gebouwen, zo zijn er ook bepaalde West-Friese 

gebruiken en is er zelfs West-Friese klederdracht. West-Friese gebruiken als Sint-

Maarten en de eerste deun bij de kermis zijn er nog altijd. Sint-Maarten wordt in 

het noorden van Nederland gevierd. Het houdt in dat kinderen langs de deuren 

gaan met een (zelfgemaakte) lampion, een liedje zingen en dan snoepjes 

krijgen. Van oorsprong is het een katholiek feest, maar veel mensen kennen de 

katholieke gedachte erachter niet eens meer. Nu wordt het gevierd door alle 

basisschoolkinderen.  

De deun houdt in dat men op bepaalde tijdstippen naar een bepaald café gaat 

tijdens de kermis. Meestal is de ochtend van de eerste kermisdag de eerste 

deun, en de ochtend na de laatste kermisdag de laatste deun. 
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Kerkgebouwen verdwijnen nauwelijks, vanwege de  

religie worden zij in stand gehouden. Wel worden er 

steeds minder kinderen kerkelijk opgevoed, de kerk 

wordt dus ook minder bezocht dan voorheen.  

Als laatste de klederdracht. Deze is wel volledig 

verdwenen, uit het dagelijks leven in ieder geval. 

Klederdracht wordt nog wel gebruikt bij feesten, 

partijen of andere bijzondere gelegenheden, maar 

voor de rest niet. En voor de West-Friese optocht in Schagen die ’s zomers elke 

week plaatsvindt. Maar dit is, denk ik, meer een toeristische trekpleister en niet 

echt een manier om de verdwijning ervan tegen te gaan. Want mensen vinden 

het voor een keertje leuk om te zien maar doen er verder niets mee. Het gebruik 

van klederdracht is meer uitzondering dan regelmaat op dit moment.  

Molens hebben hun oorspronkelijke functie 

verloren. Water wegpompen of graan malen 

wordt nu allemaal door machines uitgevoerd. 

Maar ik denk dat molens in het landschap niet 

snel zullen verdwijnen: ze nemen een te grote 

plaats in om zomaar te laten verdwijnen. Ook 

zijn gemeenten er vaak zuinig op omdat het 

een trekpleisters zijn, iets bijzonders, iets om 

mee te pronken en dat willen ze natuurlijk niet 

kwijt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De molen van Hensbroek 

West-Friese klederdracht 
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- De oplossingen om de terugloop tegen te gaan. 

In dit hoofdstukje zal ik onderzoeken of er oplossingen zijn die de terugloop van 

het dialect tegen kunnen gaan, en zo ja welke? 

De terugloop van het dialect kan niet in zijn geheel tegengegaan worden. Het is 

namelijk een natuurlijk proces van taalverandering ten gevolge van de 

globalisering. Maar men kan er wel voor zorgen dat het proces afgeremd wordt. 

Het belangrijkste middel van afremming is het dialect terug onder de aandacht 

brengen.  

Het Westfries Genootschap doet dit onder andere door middel van bijeenkomsten 

waar lezingen en toespraken gehouden worden, maar ook door een stichting die 

onder hun genootschap opereert: Creatief West-Fries. Deze stichting heeft onder 

andere een eigen schrijfgroep die West-Friese stukjes in kranten plaatst en 

boeken uitbrengt. Dit is vooral voor de liefhebbers en de schrijvers doen het zelf 

ook uit liefhebberij. Hun hoofddoel is niet de terugloop tegengaan, het gaat  

meer om het plezier en de bijkomstigheid dat het de terugloop van het West-

Fries afremt, is mooi meegenomen.  

Uit een onderzoek onder de leden van het Westfries Genootschap is gebleken dat 

zij denken dat het helpt om het West-Fries onder de jongeren te promoten. Dit is 

natuurlijk wel een aandachtspunt, maar het zijn vooral de ouderen die 

belangstelling hebben voor het dialect dat ze vroeger spraken, dit voelt namelijk 

vertrouwd. Als men ouder is, leeft men op herinneren, dus men gaat dan het 

liefste weer terug naar vroeger, want ‘voorheen gebeurde dit of dat welders’. De 

jongeren hebben over het algemeen minder belangstelling voor het dialect omdat 

het voor hun veel belangrijker is om mee te draaien in de huidige maatschappij, 

waar ABN en Engels centraal staan. Gelukkig komt dialect toch steeds meer 

onder de aandacht van jongeren, bijvoorbeeld door de muziek van de eerder 

genoemde Oôs joôs en Skot Wal. Skot wal stamppot (andijvie met spek), onze 

jongens 

De aandacht gericht houden op de gehele West-Friese cultuur is ook belangrijk, 

want dialect en cultuur zijn aan elkaar verwant. Zo wordt ‘s zomers elke 

donderdag nog de West-Friese optocht in klederdracht gelopen over de markt 

van Schagen, maar dit is ondertussen vooral een toeristische trekpleister 

geworden.  

 

Een kleine sfeer impressie van de West-Friese optocht in Schagen 
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Conclusie  

 

Ik kan na dit onderzoek wel degelijk vaststellen dat het gebruik van het West-

Friese  dialect is afgenomen. De kenmerken die nu gegeven worden om het 

West-Fries aan te duiden, zijn steeds minder hoorbaar in het dagelijks leven. 

Binnen de West-Friese Omringdijk wordt nog wel West-Fries gesproken, maar 

vooral door de oudere generatie en door agrariërs. In het dagelijkse taalgebruik 

onder de rest van de gemeenschap wordt het steeds minder vaak gebruikt.  

Natuurlijk zijn de kenmerken niet allemaal verdwenen en zal het mensen die het 

dialect niet gewend zijn, ook de jeugd, nog zeker opvallen dat er West-Fries 

gesproken wordt. Zo heb ik een bepaalde zinsmelodie en bepaalde uitdrukkingen 

waaraan opvalt dat ik uit West-Friesland kom. En dit soort kenmerken zullen ook 

altijd wel blijven bestaan. Gewoon omdat het altijd al zo is geweest en mensen 

soms zelfs niet eens beter weten dan dat ze netjes de Standaardtaal spreken.  

Zoals te verwachten was is die vermindering van het dialect inderdaad aanwezig. 

Vroeger werd er van nature dialect gesproken, men wist niet beter, omdat men 

niet verder kwam dan een rondje om de kerk, zoals wij dat noemen. Pas toen de 

wereld groter werd door de globalisering, door onderwijs en multimedia kwam 

men in aanraking met de standaardtaal en werd het ook steeds belangrijker om 

de standaardtaal goed te beheersen. Hierdoor nam het gebruik van het West-

Friese dialect af.  

Dit verschijnsel staat niet op zichzelf, maar is bij meerdere dialecten te 

signaleren. Het is natuurlijke taalontwikkeling, die samenhangt met de 

globalisering en dus onvermijdelijk is. Maar als tegenhanger van de globalisering 

krijgt men ook steeds meer een hang naar het oorspronkelijke, en dat is wel 

weer positief voor het dialect. Mensen creëren voor zichzelf een identiteit en het 

spreken van een dialect is daarvan een onderdeel. Of in ieder geval het laten van 

dialectkenmerken.   

Er is weliswaar een tegengestelde beweging te constateren, maar helaas voor 

het dialect overheerst de terugloop toch, en dit is ook niet tegen te houden. Niet 

dat we het dialect simpelweg op moeten geven, want we kunnen de terugloop  

wel een beetje afremmen. Dit kunnen we doen door dialect gewoon onder de 

aandacht te houden.  
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Reflectie 

 

En dan zijn we eindelijk na een lange zoektocht naar de oorzaken en oplossingen 

van de vermindering van het West-Fries aangekomen bij de reflectie. En het is 

heel cliché, maar het is toch echt zo: ik weet veel meer van dialecten en de 

veranderingen van taal af. Maar vooral veel meer van het West-Fries.  

Wat ik heel opvallend vond tijdens het maken van dit werkstuk was dat ik vooral 

op heel veel herkenning stuitte. Ik heb natuurlijk heel veel gelezen en gepraat 

over het West-Fries voordat ik er iets over op papier kon zetten. Maar elke keer 

weer als ik begon met zo’n gesprek of met een boek dacht ik dat het allemaal 

heel nieuw voor me zou zijn. En natuurlijk stonden er dingen in die nieuw voor 

me waren, maar er waren ook heel veel dingen waarvan ik dacht: ja, dat klopt 

eigenlijk wel, dat zie ik ook bij mezelf of in mijn eigen omgeving.  

En dat is eigenlijk best vreemd als je dat van tevoren niet verwacht. En ondanks 

de vele herkenning ben ik nog steeds van mening dat ik geen boer ben en dat ik 

geen West-Fries praat. Ik heb hoogstens een West-Friese tongval. Veel 

kenmerken uit het West-Fries herkende ik wel en soms gebruik ik ze ook, maar 

niet frequent. Ook ik zal me moeten concentreren als iemand een praatje tegen 

me gaat houden in het West-Fries. 

Maar ik blijf het een mooi dialect vinden, al is het alleen al omdat het voor mij 

niet alleen een oigen taaltje is, maar vooral omdat het de karakteristieke 

eigenschappen van de mensen weergeeft. Dat is wat ik tijdens het materiaal 

verzamelen veel ben tegengekomen: het nuchter en eerlijk zijn. En dat is wat 

voor mij het West-Fries karakteriseert.  

Niet dat ik nu onmiddellijk ambassadeur wordt van het West-Friese dialect en het 

overal ga verkondigen. Maar ik zal er zeker meer aandacht aan besteden, al is 

het alleen al in de vorm van meer genieten wanneer ik een West-Friese 

uitdrukking hoor, zoals mijn nichtje, dat roept: Hé Joosies komme jullie nog eten 

of hoe zit dat?. Gewoon omdat het karakteriseert hoe wij zijn, nuchter, eerlijk en 

harde werkers. En ik vind dat heel goede eigenschappen waar je in de 

maatschappij heel ver mee kunt komen.  

Zoals net verteld kwamen er voor mij veel dingen naar boven die ik niet 

verwacht had en dan in vooral in relatie tot mezelf en mijn eigen omgeving. 

Verder vond ik de tijdsplanning lastig, dit omdat het voor mij gevoel in zeer korte 

tijd moest gebeuren en ik alleen was. Als ik langer de tijd had gehad was ik 

graag nog ingegaan op de sociologische aspecten, want daar ben ik ook wat 

opvallende en herkenbare dingen over te weten gekomen. Ik heb ze er nu wel in 

verwerkt maar niet zo uitgebreid als ik zelf had gewild. Voor de rest ben ik heel 

tevreden, ik zou dan ook niet heel veel anders doen de volgende keer, misschien 

proberen de tijdsplanning nog strakker te maken.  
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Logboek 

In het logboek heb ik bijgehouden hoeveel tijd ik aan welk onderdeel besteed 

heb. 

 

 

 

 

 

 

 

Datum Tijd (in uur) Wat   

10-9-2012 

t/m 20-9-

2012 

10 Oriënteren  Twijfel tussen West-Friesland en dialect: West-

Fries, 

      Woordweb gemaakt, 

      informatie gezocht 

      Met mijn omgeving gediscussieerd 

21-9-2012 2 Informatie verzamelen Mailen naar Meertens Instituut en 

WestFriesgenootschap 

      Naar de bibliotheek 

26-9-2012 2 Inlezen Internet en boeken 

4-10-2012 2 Inlezen Internet 

6-10-2012 1 Onderzoeksvraag formuleren Versie 1 onderzoeksvraag geformuleerd 

11-10-2012 1 Gesprek begeleider Bespreken van onderzoeksvraag en voortgang 

11-10-2012 0.5 Onderzoeksvraag formuleren Versie 2 onderzoeksvraag geformuleerd 

12-10-2012 3 Hypothese opgesteld Hypothese opgesteld  

      Verder gelezen 

      Meertens instituut nogmaals gemaild 

15-10-2012 3 Hypothese uitgebreid Hypothese uitgebreid en verbeterd 

    Inlezen Internet en boeken 

    Informatie verzamelen WestFries genootschap gemaild over een 

eventuele afspraak 

  Gesprek begeleider Onderzoeksvragen en hypothese bespreken 

16-10-2012 2 Begin uitwerken 

onderzoeksvragen 

Informatie ordenen over kenmerken van het 

West-Fries 

19-10-2012 4 Bezoek West-Fries genootschap  Informatief gesprek met voorzitster van het West-

Fries genootschap  
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Datum Tijd (in uur) Wat  

20-10-2012 2 Uitwerken 1e deelvraag De Kenmerken van het West-Fries 

22-10-2012 2 Uitwerken 1e deelvraag Plaatsen 

      De West-Friezen 

31-10-2012 3 Informatie verzamelen Informatief gesprek met Siem de Haan 

2-10-2012 2 Informatie verzamelen Met familie gepraat over het West-Fries 

8-11-2012 3 Informatie verzamelen Lezen van kopieën taal en wetenschap 

8-11-2012 2 Uitwerken 1e deelvraag De Plaatsen 

      De West-Friezen 

9-11-2012 2 Uitwerken 1e deelvraag De West-Friezen 

      Verschillen binnen het West-Fries en de 

verklaringen ervoor 

10-11-2012 2 Uitwerken 1e deelvraag Verschillen binnen het West-Fries en de 

verklaringen ervoor 

12-11-2012 3 Uitwerken 1e deelvraag Verschillen binnen het West-Fries en de 

verklaringen ervoor 

      West-Friezen 

      Opgestuurd naar Middelhoven 

13-11-2012 2 Uitwerken 1e deelvraag West-Friezen 

15-11-2012 2 Uitwerken 1e deelvraag  De West-Friezen 

17-11-2011 2 Uitwerken  De West-Friezen 

20-11-2012 1 Verbeteren Na  het ontvangen van de verbeterpunten meneer 

Middelhoven 

21-11-2012 4 Verbeteren  Na  het ontvangen van de verbeterpunten meneer 

Middelhoven 

    Uitwerken  Vroeger 

23-11-2012 1 Uitwerken Vroeger 

24-11-2012 2 Uitwerken  Toekomst 

24-11-2012 2 Uitwerken Oorzaken 

25-11-2012 2 Uitwerken  Verband met vervaging West-Friese cultuur 

1-12-2012 2 Uitwerken Oôs Joôs gemaild  

     De oplossingen 

2-12-2012 1 Gesprek begeleider Voortgang en knelpunten bespreken 

3-12-2012 0,5 Informatie verifiëren  Bellen met opa over het werkstuk  

  2 Informatie verwerken  Op verschillende plaatsen in het werkstuk 

4-12-2012 2 Informatie verweken Antwoord van Oôs Joôs ontvangen, informatie 

toevoegen 

5-12-2012 3 Informatie verwerken  Alles doorlezen en aanpassen 

6-12-2012 5 Afwerken Plaatjes toevoegen, tekst vollediger maken, 

verbeterpunten verwerken.  

7-12-2012 5 Afwerken Plaatjes toevoegen, tekst vollediger maken, 

verbeterpunten verwerken.  

      Conclusie en reflectie schrijven 

14-12-2012 2 Afwerken Conclusie schrijven, verbeteringen erin verwerken 

15-12-2012 5 Afwerken Doorlezen en dingen aanpassen 

19-12-2012 2 Laatste hand   
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D’r was welders ’n stroôtje, 
D’r was welders ’n hobbeltje, 
Maar deer kwam je wel overheen.8 

                                       
8 West-Friese Scheurkalender 2012 
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Bijlage 

 

Bijlage 1  
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Toelichting bij bijlage 1 

Bijlage 1 is blz. 16 uit het boek Kloin Pittichie 1837-1888 geschreven door A.C. 

ter Horst-Hoekstra.  

Grietje, oftewel Kloin Pittichie, heeft de pokken, ze is daar niet tegen ingeënt in 
verband met het geloof van haar ouders. Die vinden dat God goede en kwade 
dingen geeft en dat je je daar niet tegen mag beschermen. 
  
Voorbeelden van ouderwetse uitdrukkingen en woorden: 
staan ’t nou nag maar ‘n toidje uit 
wat het ze met wat mit Grietje ombrocht 
oftig 
al-an 
om der oigen zellevers 
in de onderkooi 
uit goeie buurskip 
in heur zin 
overspruitelijk 
niet zoa anskiete 
tondeldoas 
zoa cito (uit het Frans) 
slurreve 
  
Voorbeelden van andere schrijfwijzen (dus soms ook van een andere uitspraak): 
zoa   
oalie  
doas  
begroatte en dergelijke 
mit  (i.p.v. met) 
deid  (i.p.v. deed) 
neiste bure  (naaste) 
wier  (i.p.v. werd) 
koom  (i.p.v. kom, dat is Andijks en wordt ook in de Streek gezegd). 
 


