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VOORWOORD
In dit boek heb ik getracht een duidelijk beeld te geven van Genemuiden,
zoals het was in mijn jeugd, dat is in de eerste twee decennia van deze
eeuw,van het geestelijk en maatschappelijk leven van de Gcellemunegers,
hun zeden en gewoonten, hun middelen van bestaan enz., enz., als in
leiding tot het hoofdonderwerp, het dialect; dit laatste ook, in opzet,
zoals het gesproken werd in mijn jeugd.
Ik kon m oeilijk anders doen, omdat alleen het Genemuiden en het
dialect uit die tijd m ij uit eigen ervarin g goed bekend waren, uit mijn
kinder- en jongensjaren tot 1913 en, na mijn schooltijd in Nijm egen en
mijn m ilita ire dienst in de eerste w ereldoorlog, als licham elijk v o l
wassene, van eind novem ber 1919 tot 1 februari 1921; daarna ook uit de
vele vakanties die ik e r doorbracht tot de dood van mijn ouders in 1931.
Ik heb dus bewust het accent gelegd op het verleden, m aar ik heb noch
in de inleiding, noch in de beschrijving van het dialect, de huidige tijd
uit het oog verloren . B ij het beschrijven van de taal v ie l daaraan ook
niet te ontkomen, want bijna al het niet-eigen m ateriaal was van de
laatste vijftien jaar. Ik hoop e r in geslaagd te zijn om het nieuwe zowel
als het oude recht te laten wedervaren, en de ontwikkeling van oud naar
nieuw tot zijn recht te doen komen.
Het inleidend hoofdstuk eist, geloof ik, geen nadere verklarin g. Wie
het te lang, o f hier en daar wat te u itvoerig mocht vinden, kan zonder
bezwaar naar eigen verkiezing stukken overslaan.
Het tweede hoofdstuk is vooral gewijd aan de naam Genemuiden, zoals
hij wordt geschreven, en Gozldmuun, zoals wij hem uitspreken. De uit
eenzetting wordt gevolgd door een lijs t vanachter- en voornamen, opge
tekend bij de volkstelling van 1947, en door een lijst van veldnamen.
In de daaropvolgende hoofdstukken worden de vele facetten van het
dialect belicht: klanken, woorden, zinnen, enz., enz.
En, omdat men geen goed beeld krijgt van een taal uit theorie alleen,
zijn als sluitstuk een aantal proeven in dialect opgenomen, beriem d en
onberiemd. BehalveD eK ed etties, De M o lle e n 't Skuutienm et Wittebrood
zijn ze a lle van mijn hand. Ik heb getracht een zo zuiver m ogelijk beeld
van mijn m oedertaal te geven, een eenvoudig plattelandsdialect.
Mevrouw A.M ateboer-Haverkam p was zo vriendelijk m ij toestemming
te verlenen voor het opnemen van De Kedetties en De M o lle van haar op
Paasmaandag 1966 overleden man, de Heer J.M ateboer. Z ijn naam staat
m eerm alen in dit boek verm eld en ik g rijp deze gelegenheid gaarne aan,
om hem postuum mijn warm e dank te betuigen voor zijn hartelijke gast
vrijheid en gul verleende hulp bij de vele moeilijkheden, w aarvoor ik
m ij gesteld vond. Nooit klopte ik vergeefs bij hem aan. Ik acht het een
voorrecht hem te hebben leren kennen.
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Men heeft m ij m eerm alen gevraagd, hoe ik als niet-Neerlandicus er
toe gekomen ben dit boek te schrijven. To en ik vijfen veertig jaar geleden
mijn Engelse studie aan de U niversiteit van Amsterdam begon en Gotisch
en Oud-Engels leerde, t r o f het me telkens w eer, dat ik zoveel van die
oude woorden en vormen terugvond in mijn dialect. Toen reeds kwam het
idee bij m e op daar later iets o v er te schrijven. Dat het moest wachten
tot na mijn pensionering en dat het zo'n dik boek zou worden, heb ik
niet verm oed. Ik heb van deze studie ve el geleerd, van eenvoudige men
sen, die m ij om hun eenvoud lie f zijn, en van geleerd e sch rijvers, die
ik bewonder. Het was geen gem akkelijk werk, m aar ik heb er zoveel
p le zie r aan beleefd, dat ik me rijk beloond voel.
Rest m ij hier nog mijn hartelijke dank te betuigen aan mijn zusters,
mijn broer, zwagers, neven ennichten en de vele andere Gcellamunegers
die m ij hebben geholpen mijn geheugen op te frissen ,m ijn fouten hebben
g ecorrigeerd , o f m ij bijdragen hebben geleverd in geschrift o f op de
bandrecorder; aan de ve le o ffic ië le instanties die m ij hebben voortge
holpen, zoals: het Geografisch Instituut te Utrecht, het R ijksarchief te
Zw olle, het Stadsarchief te Kampen, B urgem eester en Wethouders en de
ambtenaren van het Stadhuis te Genemuiden, het Bestuur van het W ater
schap Mastenbroek (vo or hun toestemming per auto de polderwegen te
berijden), de uitgever van de Genemuider Stadskoerier (die m ij in staat
stelde mijn prijsvraa g te houden), aan D r.A. Sassen te Haren (die mij
toestemm ing verleende in grote trekken de opzet van zijn studie over
Het Drents van Ruinen te volgen, om vergelijk in g van de twee dialecten
te vergem akkelijken, ook al is van dit voornemen niet zo heel veel te 
recht gekomen), aan M evr. Dr. J. Daan van het Dialectenbureau van de
Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam, die m ij w aar
devolle adviezen gaf, en last but not least aan mijn vrouw, die m ij op
al mijn tochten vergezelde, m eehielp m ateriaal verzam elen en nooit
geklaagd heeft, dat ik me m eer dan voor mijn pensionering opsloot in
mijn studeerkamer.
Ik w il U allen, mijn waarde m edewerkers, met nadruk verzekeren,
dat dit dankwoord niet zo m aar een beleefdheidsfraze is, want ik kan
m oeilijk onder woorden brengen, hoeveel arbeidsvreugde het schrijven
van dit boek m ij heeft gegeven. Het heeft m ij mijn jeugd in Genemuiden
opnieuw doen beleven, oude vrienden w eer nabij gebracht en me met
vele prettige mensen leren kennis maken.
Ik heb dit boek opgedragen aan de nagedachtenis van mijn ouders,
en door hen mede aan mijn broer en zusters, omdat z ij m ij deze taal
leerden spreken (ik was op een na de jongste van zeven kinderen) en dus,
zij het onbewust, hebben m eegewerkt aan de totstandkoming ervan; en
aan mijn vrouw voor haar onverflauwde belangstelling en steun.
A m ersfoort, m ei 1966
D. van der Haar
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HET M ATE R IAAL
M ijn m ateriaal omvat:
a. J. W. R a ce r's O verijsselsch e Gedenkstukken, stuk VI, gedrukt te
Campen in 1786;
b. twee stukken uit J.A. en L.Leopold: Van de Schelde tot de Weichsel;
W olters, Groningen 1882;
c. acht stukjes, als resultaat van een p rijsvraa g die ik u itschreef inde
Genemuider Stadskoerier, variërend van 600 tot ruim 1000 woorden;
een vijfta l artikelen o v er dialect-w oorden, en v ie r stukjes in het dia
lect, a lle uit de Stadskoerier; enkele brieven in het dialect geschreven;
d. bandopnamen en losse zinnen en uitdrukkingen, die ik in gesprekken
noteerde; gegevens uit 17 om liggende woonkernen, die ik mondeling
verkreeg, aan de hand van + 200 woorden;
e. achternamen, voornamen en veldnamen.
Ik laat hieronder van elk der onderdelen bijzonderheden volgen.
a. R a ce r's O verijsselsch e Gedenkstukken
In het zesde stuk van zijn uitstekend gedocumenteerde en boeiend
geschreven werk wijdt Racer 254 bladzijden aan Genemuiden, een der
kleine steden van O verijssel, voor w ier rechten hij opkwam. Na zijn
inleidende beschrijving van 53 bladzijden, geeft hij kopieën van alle
documenten die hij 'te r s e c re ta rije ' vond. De m eeste daarvan zijn af
komstig van de bisschoppen van Utrecht, het Hof te Brussel, het Hof van
Rennenberg te Leeuwarden, enz., enz. en vallen dus buiten het bestek
van mijn boek. Ook de 'w illekeu ren', de besluiten van de M agistraat te
Genemuiden, omdat ze geschreven zijn in een o ffic ië le am btenaarsstijl
met nog al v e e l'g e le e rd e woorden', waaronder zo nu en dan wat Latijn.
Mijn hoop, dat dan tenm instede 'P roto collen van Contentieuse G erichtshandelingen der Stad Genemuiden, wegens betaalde boeten van m es
trekken, te vroeg byslaapen, te ligt broot en te ligte maten, wigten' enz.
enig m ateriaal zouden opleveren, bleek ook nagenoeg ijd el. Hoewel z ij
geschreven zijn in een eenvoudige taal, is het vrijw e l steeds dezelfde
formule, die de klerk blijkbaar overnam van zijn voorganger in de bijna
anderhalve eeuw, 1617-1751, die ze bestrijken. Ik g ee f een paar v o o r
beelden: 1694 Jacob C loosterboer o v er te ligt broot; 1698 Egbert ten
Napel over te ligt broot; 1717 Jan Fokking o v er het m es trekken tegen
Jan Ram; 1741 Jan van Rees wegens te vroeg byslapen; 1751 Lucas van
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Rees wegens ongeykte wigte. Op enkele woorden na zoals wigte, wange
is het geen dialect. T w ee dingen w il ik verm elden. In mijn jeugd leerde
ik de uitdrukking blónt en blow sloan. L a te r m erkte ik dat het A .B .zeg t:
bont en blauw slaan. In de Genemuider 'w illek eu ren 'lees ik echter ook:
blont o f blaw slaen. Voor zo ve r ik kan nagaan, want het jaartal wordt
sléchts zo hier en daar eens verm eld, dateert dit blont en blaw uit onge
veer 1500 (na M IIIIcX C I). In bovengenoemde protocollen vind ik ook
onder 1668: Wynold Hendriks die huysfer van A rend Sm it blond en
blaauw geslaegen.
Het tweede interessante woord is m oeitagtig voor muitachtig, vecht
lustig, dat vele malen voorkomt in dezelfde protocollen, te rw ijl ook
m oeyterie wordt gebruikt. A l is m öjtn geen veel voorkomend woord in
Genemuiden, ik geloof, dat het zo zou worden uitgesproken. Franck-van
Wijk geeft de afkomst als: mnl. moyte, meute, muete. Nu heeft Gene
muiden ook voor m oeite de uitspraak möjtd naast muu:jta. In Leopold,
S.t.W. I blz.579 lees ik: z ' em muite u m ’r vaste te öllen, en in de Stads
k o erier van 28-2-1952: Z o 'n fe b rie k minsen dat is de muite weerd um
dat ies te zien. B ij m oeite geeft Franck-van W ijk: ohd. muoen, en got.
*moian. Als m öjtn niet rechtstreeks uit het A.B. is overgenomen, zou
zich dus uit de oe i van verschillende oosprong dezelfde öj ontwikkeld
hebben.
b. J.A. en L.Leopold: Van de Schelde tot de W eichsel, 1882, Groningen.
Van de hand van H.W.van Dalfsen en J.W.van Dalfsen zijn in deze
bundel, deel I, twee stukken opgenomen: Kraggenburg en 'n Braand.
Van Dalfsen is een der m eest voorkomende namen in Genemuiden. Bij
de volkstelling van 1947 staat hij als no.4 op mijn lijs t met 159 gevallen.
De sch rijvers waren de twee oudste zoons van m ee s te r Jochem, Hendrikus Wilhelmus, geboren 1856, Jan W illem , geboren 1853, en waren
woonachtig buiten Genemuiden. Het tweede stuk werd geschreven in
A alsm eer. Ik verm eld dit als m ogelijke verklarin g van het feit dat er
in hun dialect vreem de elementen voorkomen. Het beste stuk is K ra ggen
burg, geheel in dialect, met goede w eergave van de klanken (als ik die
mag vergelijken met wat ik twintig jaar la ter leerd e spreken), met
typisch idiom atische uitdrukkingen, zoals ik die in mijn jeugd hoorde,
met doorgaans goed onderscheiden lange ie:, uu:, oe: en korte ie, uu,
oe. Ook de sandhi-assim ilaties zijn vaak duidelijk aangegeven, zoals:
was tat, as tat, op te stroate, op te kop, o fta o r , is taor, enz. Toch moet
dit stukje met een kritisch oog bezien worden, want naast het vele goede,
komen e r dingen in voor, waarbij de herinnering de sc h rijve r parten
heeft gespeeld. Ik za l de voornaamste hier signaleren.
1. het gebruik van het vnw. zich : blz.5 74 ,18 'e t spiegelt zich;
2. de reductie van ' eu r (= hun, haar) tot V : 573,12 dat z e ’r g r a f zollen
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vienen - 23 m it ' r skeepien - 25 dan is ' r doodsstried kurt - 577, 22
tut ' r verdoen - 578, 7 m it ' r vieren, 14 m it ' r iene 'and;
3. het gebruik van ze voor enkelvoudige zaaknamen: 573,17 z ' is wel
klein (de Z u id erzee) - 20 zoo klein as z' is (de Z u id erzee) - 578, 22
de stellaezie daer z' op stet (de lantaren) - 580,11 zooas ze door
(de schuit), en eenmaal zie in zie 'a a r 'estooten (de schuit);
4. het gebruik van ae voor ao; 578,22 de stellaezie daer z ' op stet 577, 8 de raezende golven ; en re g e l 28 de golven slaon raozend;
V erd er heb ik vraagtekens gezet bij:
5. ao voor aa: de locht is pikzwart, jao, ik zo l 'aoste zaegen - 577, 39
de golven gaon a rg 'ooge; jao, tussenbeien slat 'e t w aeter tut an de
geute; 575,7: a s o f 't g r o o t e zwarte schepen waoren;
6. 573,14 ie kun oe zoo verhielen en 580,2 redenieren, waar ik alleen
een ee ken: vabeeln en ridaneer i};
7. 573, 3 w' 'oeven; ik ken alleen wij 'oe:vm . B ij de vele gevallen van^
contractie kwam deze niet voor en ik ken hem ook niet uit eigen e r 
varing.
8. 575, 22 geskrieuw ; 576, 26 skrieuwt; ik ken alleen skroew t en gaskroew;
9. 573, 6 de zee bröëst en skoem t; ik ken het ww. broe:zn, maar heb
skoemm nooit gehoord. Wel het znw. skuum, vooral in skuumspoana.
In het tweede stuk 'n Braand echter vind ik op bl. 580, 23 eveneens
geskrieuw en op bl. 583,4 Het op'estuwde waeter schoem t en broest.
Toch overtuigt m e dit niet van het bestaan van ie en oe in deze woorden.
De sc h rijve r van 'n Braand doet heel vreem de dingen, die m .i. op fan
tasie berusten.
Ik w il het hierbij laten wat Kraggenburg betreft, al zou ik nog v r ij
wat kleine ongerechtigheden e r aan kunnen toevoegen.
Ik verm oed dat de sch rijver van 'n Braand dominee was. Zijn stijl
is retorisch, hij gebruikt veel 'stadhuiswoorden' die een echte Genemuider niet licht zal gebruiken, zoals rosse vuurgloed - die roode vuu r
zee, tegen w ier (s ic ) schiensel de onverm oeide blusschers as spook
achtige gestalten ofsteken, enz.
Zijn stuk is slechts gedeeltelijk in dialect geschreven. De eerste tien
reg els in dialect worden gevolgd door zeven in het A.B. Soms vindt men
deze afw isseling in een zin: Men begint het vee lös te snieden en op
straote te jaogen, dan kan 't zich redden - Die roode vuurzee, tegen
w ier schiensel de onverm oeide blusschers as spookachtige gestalten
ofsteken; die kraekende gebinten, instortende daeken en gebouwen, de
om ver'etrok k en muren, die bij tientallen in de vuurpoel verdwienen en
b i-j 'un doffen val schienen te roepen: 'Nu wij, aanstonds g i j! '
Toch zitten ook in dit stuk wel goede dingen, maar het wem elt van
onjuistheden en kan in kwaliteit niet halen bij Kraggenburg. Ik zal de
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belangrijkste hier aangeven:
1. het gebruik van het vnw. zich : 581,18-41; 582,10-18-32; 583,1-20;
2. het gebruik van het vnw. men: 582, 6 - 9 -4 0 ; 583, 5 - 24 - 32;
3. het vnw. m ie voor m ij: 582, 30 'e lp m ie toch;
4. ao voor ae o f ce: 583, 2 m oa r nou onm achtig is ; in reg el 7,15,18, 22
enz. spelt hij m aer; 582,10 jaogen, maar in reg el 13 jaegend;
5. ae voor ao: 583, 24 gevaerluke plek, reg el 33 g e v o a r; 582, 9 gevoar;
6. a voor ce: hij spelt steeds karke, scharp, arg, 'euibarg, waar de
sch rijver van Kraggenburg: stark, 'tirte, fa rm e , argste heeft, wat
overeenkomt met mijn ervaring.
Het aantal vraagtekens dat ik verd er nog in dit verhaal plaatste is te
groot om ze hier te bespreken. Ik hoop voldoende bewijsm ateriaal te
hebben aangevoerd voor mijn mening, dat beide stukken met een k riti
sche blik moeten worden bezien, vooral het tweede. Ik heb e r in mijn
boek een spaarzaam gebruik van gemaakt en slechts die klanken en
woorden verwerkt, die overeenstem den met mijn eigen ervaring.
c/d. Het m ateriaal dat ik vond in de Stadskoerier, het plaatselijke nieuwsen advertentieblad, dat eenmaal per week verschijnt, dateert uit 1951/52
en 1964 tot heden. Uit 1951/52 zijn e r v ie r stukjes van één sch rijver;
de v ijf stukjes over dialectwoorden zijn verm oedelijk van de hand van
de redacteur van het blaadje, m aar het is slechts een vermoeden, want
ik heb nergens een aanwijzing kunnen vinden, w ie ze geschreven had.
In elk geval zijn ze van een autochtoon. De acht stukjes, die ik op mijn
p rijsvra a g kreeg waren van twee dames, waarvan de ene slechts met
haar voornaam ondertekende en geen leeftijd verm eldde, zoals ik g e 
vraagd had (ik verm oed dat ze tot de jongeren behoort) en de andere
61 jaar oud was en (in 1964) reeds 12 jaar buiten Genemuiden woonde,
wat zich in haar stukje: M ien schoeljaren w eerspiegelt. Ik heb de eerste
aangeduid met R, de tweede met O. De zes heren laat ik hier volgen
met letter, beroep (vo o rzo v er bekend) en leeftijd:
L , kokosmattenfabrikant, 41 jaar;
M, kokosmattenfabrikant, 52 jaar;
N, student, 22 jaar;
P, beroep onbekend, 33 jaar;
S, beroep en leeftijd onbekend, heeft van zijn 2e tot zijn 25e jaar in
Genemuiden gewoond; en
X, die een aardig stukje schreef, m aar naam, leeftijd, noch adres v e r 
meldde.
Ik heb deze m edewerkers in mijn boek aangeduid als s c h rijv e rs L, M,
N, O, P, R, S, X, te r onderscheiding van mijn leveran ciers van het
gesproken woord, die ik heb aangeduid als:
A, 86 jaar, veehouder, nud-m ie:nta-ópziendar over een periode van 25
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jaar, oud-bestuurslid van de Boerenleenbank, de M elkfabriek en de
Landbouwvereniging;
B, 78 jaar, veehouder en oud-riethandelaar;
C, 70 jaar, veehouder;
D, 70 jaar, ongehuwde zuster van F en bij haar inwonend;
E, 69 jaar, veehandelaar, oud-gemeenteraadslid;
F, 65 jaar, huisvrouw en echtgenote van C;
G, 61 jaar, gemeenteontvanger;
H, 41 jaar, kokosmattenfabrikant (z ie s c h rijv e r L);
I, 38 jaar, kokosmattenfabrikant;
J, 31 jaar, ambtenaar ter secreta rie, v o o rzitte r jongelingsvereniging,
lid provinciale com m issie G ereform eerd H ervorm de Jeugdbond;
K, 18 jaar, sla gersgezel, studerend voor de m eestertitel, werkzaam in
het b ed rijf van zijn vader.
Allen zijn te Genemuiden geboren en hebben hun gehele leven daar
gewoond, allen stammen uit oude Genemuider fam ilies, die er zeker
m eer dan een eeuw woonachtig zijn, behalve de hierboven genoemde
s ch rijv e rs O, die in 1964 al 12 jaar buiten Genemuiden woonde, en S,
die er van zijn 2e tot zijn 25e heeft gewoond; en m isschien R en X
van w ie ik geen gegevens heb, m aar die op m ij de indruk maken van
autochtonen. V oor zo ve r ze gehuwd zijn, hebben ze op een na een Gene
muider vrouw. Tot slot nog mijn jongste helpers, een m eisje en een
jongen van v ie r a v ijf jaar, waarvan ik een aantal zinnen optekende, toen
ze bij hun grootm oeder zaten te spelen. Ik zal ze zo nodig aanduiden
met Y en Z.
Ik w il hun allen op deze plaats nogmaals gaarne mijn dank betuigen
voor hun vriendelijke hulp.
Voor de vergelijk in g van het dialect van Genemuiden met dat van de
om liggende plaatsen, bezocht ik: Genne, Grafhorst, Hasselt, 'sH eeren broek, Holten, Kampen, Kampereiland, Kam perzeedijk, Mastenbroek,
Oosterholt, Westenholte, Wilsum, Ysselmuiden, Zalk, de Zande, Z w a rt
sluis en Z w olle. O ver de gegevens die ik daar verk reeg verw ijs ik naar
hoofdstuk VIII. Ik w il hier ook aan mijn vriendelijke m edew erkers uit
d eze plaatsen graag mijn hartelijke dank brengen voor de w ijze waarop
z ij me op gelegen en ongelegen tijden geduldig te woord stonden, en
antwoordden op de schijnbaar onsamenhangende vragen,die ik hun stelde.
e. Op het Naamkunde-bureau van de Koninklijke Akademie van Weten
schappen te Amsterdam kreeg ik van de H eer Buitenhuis inzage van de
fiches van de Volkstelling 1947 voor Genemuiden. Van de achternamen
had het bureau reeds een lijs t van frequenties gemaakt, die ik mocht
overnemen, van de voornamen stelde ik e r z e lf een samen. De lijst van
veldnamen werd samengesteld uit gegevens, die ik ontving van mijn
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broer, een zw ager en een vriend uit vro e g er dagen. Ook aan deze m ede
w erkers komt een woord van dank toe, dat ik hun gaarne breng.
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GENEMUIDEN
E lk h eeft een p le k je op aarde
H em d ierb a a r bovenal.

De Genestet

Genemuiden is gelegen aan de mond van het Z w artew ater en aan het
begin van het Zw olse Diep. Met de buurtschap Kam perzeedijk en enkele
boerderijen langs de dijk naar Hasselt, welke deel uitmaken van de buurt
schap Cellemuiden, vorm t het de gemeente Genemuiden.
Het verkreeg, volgens Nagge in 1272, volgens Racer in 1275, stads
rechten van Bisschop Johan van Nassau. Nagge, Hist.van Ov. I, bl. 96,
zegt: 'Op Pontiani-avond des ja ers 1272 heeft Bisschop Johan van Nassauw die Kercke tot Genemuden gew ijet, ende dat vlecke stadtrecht
verleent, om sulx te gebruijcken als die van Deventer, Swolle, ende
andere steden van Sallant'. M aar Racer, Ov. Ged. VI, bl. 54 nam voor
de grote brand van 1868 uit de 'oorspron glijke stukken ter S ecretarije
van Genemuden' als datum over: 'Anno M °C C ° septuagesimo quinto in
die Ponciani m a rty ris '. Volgens een oorkondenregister in het R ijk s
arch ief te Utrecht geeft een copie eveneens: 'anno Domini m illesim o
ducentissimo septuagesimo quinto, in die Ponciani m a rty ris ', en een
copie in het G em eente-archief te Kampen (Diversorum A, fol. 121) heeft
ook 'q u in to '. Tot mijn spijt heb ik niet kunnen vaststellen waar Nagge
zijn datum vond. Ik meen uit de d rie bovengenoemde stukken te mogen
aannemen, dat 1275 het juiste jaar is.
Door zijn belangrijke ligging aan de mond van een brede, uitstekend
bevaarbare r iv ie r , sleutel voor het achterland, vooral van Hasselt,
Meppel, Zw artsluis en Zw olle, was het eeuwen lang een z e e r betwist
punt, en had het met en om zijn machtig Blokhuis onnoem elijk ve el o o r
logsleed te verduren van Geldersen, Stichtsen, Staatsen en Spanjaarden.
Het werd herhaaldelijk bezet en ontzet, uitgeplunderd en uitgemoord,
en was vele malen een oord van tro osteloze ellende. Behalve de naam
't Blók'uus herinnert nog een andere, 't F o rt, in mijn jeugd een groepje
huisjes aan de zuidkant van de Hasselterdijk, waar nu de nieuwe H er
vorm de Kleuterschool staat, aan deze w oelige tijden. Op de plattegrond
van Van Deventer, ca. anno 1550, z ie ik zo ongeveer op die plaats, even
eens ten z. van de dijk, een rode vlek, die een groot huis moet hebben
aangeduid, dicht bij de twee gebouwen die waarschijnlijk de poort aan
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het Hasseltereinde van Genemuiden aangeven.
Deels door oorlogsgeweld, deels doordat de ta lrijk e hooibergen het
in dit opzicht z e e r kwetsbaar maakten, brandde Genemuiden vijfm aal
voor een groot gedeelte af, n l.in 1580,1625, 1698, 1738 en 1868. In het
laatstgenoemde jaar gingen 105 huizen en 39 hooibergen verloren, m eer
dan eenderde van het stadje. M ensenlevens waren niet te betreuren, het
vee had men weten te redden, m aar 250.000 kilogram hooi, vele mijten
biezen en russen, duizenden rollen matten werden tot as verteerd, zes
honderd mensen waren niet alleen dakloos, maar misten de onontbeer
lijke grondstof voor hun bestaan, hooi en biezen.
Voor de afsluiting van de Zuiderzee en in nog sterk er mate voor de
afsluiting van zijn eigen binnenhaven door een dijk met sas, waarvan
op 10 augustus 1866 de eerste steen werd gelegd, werd het vele malen
door storm vloeden geteisterd, voor het laatst in de grote overstrom ing
van 1825, waarbij 22 mensen, 298 runderen, 12 paarden en 3 schapen
omkwamen, 48 huizen weggespoeld en 118 onbewoonbaar werden. Een
catastrofe voor een bevolking van 1384 zielen.
Genemuiden is echt gebouwd als een stadje, in aaneengesloten huizen
rijen. In het oude gedeelte is er niet een tuintje voor o f tussen de huizen
en slechts z e e r w einige erachter. E r was eenvoudig geen plaats voor.
Het enige wat er voor de m eeste huizen kon overschieten als onbebouwd
terrein, was een klein binnenplaatsje, waar de huisvrouw de was kon
doen, waar de melkbussen gereinigd en op het m elkrak gedroogd konden
worden. De rest was nodig voor huizen, schuren, stallen en mestvaalten,
voor zo v e r het de veehouders betrof, o f voor woon- en werkgelegenheid
der ambachtslieden. Want het lag ingeklemd tussen de dijken langs de
Zuiderzee en het Zwartewater en de drassige polder van Mastenbroek,
w aarde bodem lich telijk gaat golven als een troep geschrokken koeien
in m assale vlucht voor een o f ander vermeend gevaar naar het andere
eind van de wei galoppeert, en waar de oude boerderijen o f tegen het
binnentalud van de rivie rd ijk zijn gebouwd, o f in de polder op een w erf.
Pas na, de tweede w ereldoorlog is een stukje van dit Binrilaant opge
spoten en een uitwijkm ogelijkheid geworden voorGenemuidens groeiende
bevolking. In mijn jeugd woonden de beter gesitueerden langs de drie
hoofdstraten, z e e r globaal genomen, in de Langstraat tussen ’ t zieltien
(het slu isje) ende Meulasteegd (deM olensteeg), op de Kaaj (de W esterkaai) en d' Oovdr kaant (de Oosterkaai). De minder met aardse goederen
bedeelden huisden inde weinige, sm a llere tussenstraatjes en in de vele
stegen, enkele breed zoals de Boodam an- en de Bentamansteega, de
m eeste smal, soms onvoorstelbaar smal, zodat men er met een krui
wagen doorkon, maar beslist niet met een handkar. En toch woonden
daar mensen, ook grote gezinnen, opeengepropt in eenkamerwoningen,
donker en somber, met een paar bedsteden als slaapgelegenheid, een
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regenton voor het drinkwater en voor huishoudelijke doeleinden, m eestal
met een gemeenschappelijk 'uusien, dikw ijls zonder deur, met slechts
een houten schot e r voor, ergens in de buurt.
De hoofdstraat, de Lanstroatd, ligt tegen de Zuiderzeedijk aan g e 
bouwd. De weg op de dijk, die dus parallel loopt met de Langstraat, de
Nachtaweg, nu Nachtweg (Achterw eg) geheten, had aan de oostzijde v r i j 
wel niets dan stallen, schuren en mestvaalten, aan de w estzijde bijna
niets anders dan hooibergen, en zal een van de weinige, zo niet de enige
straat in Nederland zijn, waar het bordje Verboden te Roken staat. Achter
die hooibergen w apperde's maandags de was, van het Kaampdrejndd tot
het E^alsd wcerk (het Plantsoen), een luchtig, kleurig, g r illig ballet.
En in mijn jonge jaren, toen de biezenmattenindustrie nog floreerd e,
stond e r van juli/augustus tot het voorjaar, achter de hooibergen, o f in
een glop e r tussen, een lange r ij biezenm ijten.
Op dë plaats van het vro e g ere Blokhuis.dat aan het eind van d e z e s tiende eeuw werd geslecht, waren behalve het Werkhuis (d.i. het Arm en
huis) en het kerkhof, zo'n 40 a 50 hooibergen, die in de loop van de tijd
voor een groot deel door brand verwoest werden en niet m eer herbouwd
mochten worden vanwege dit brandgevaar. Recht daartegenover, aan de
o v erzijd e van de binnenhaven, stond vro e g er een grote groep rietm ijten
en een hooiperserij. D eze rietm ijten zijn door het brandgevaar dat ze
opleverden, verbannen naar de Vcerkn,s'oe:k (Varkenshoek) in 't B in n laant. Hoewel e r aan de oostzijde van de binnenhaven nooit een blokhuis
heeft gestaan, heette deze verzam eling rietm ijten 't Rie:tblók'uus, als
tegenhanger van 't Blók'uus met zijn hooibergen aan de overzijd e, zodat
de oude betekenis van: versterkte plaats, fo rt, veranderde in: stapel
plaats v o o r hooi o f rie t.
Een derde groep hooibergen stond in een r ij, haaks op de H asselterdijk aan het eind van het Snotkalf. Ik sc h rijf h ierover zo u itvoerig om U
te laten zien wat hooi, rie t en biezen voor Genemuiden betekenden. In
plaats van de wallen, die het stadje omringd hebben, was e r in het begin
van deze eeuw een muur van hooi en biezen aan de Kam per- en H asselterzijde, te rw ijl bij de Sas, recht tegenover het Zwartewater, aan de w est
kant een bastion stond van hooi, en aan de oostzijde een van riet, die de
bevolking beschermden tegen andere vijanden dan de hierbovengenoemde, de werkloosheid en de honger.
Tot de afsluiting van de Zuiderzee liep bij noordwesterstorm al het
buitendijkse land daarlangs, een strook van ongeveer twee kilom eter
breedte, onder water, zodat van landbouw geen sprake kon zijn, ook al
was de grond vruchtbare zeek lei. De Mastenbroeker polder was zo
drassig, dat ook daar akkerbouw uitgesloten was. Het stadje was dus
aangewezen op veeteelt, biezenhandel en -industrie en riethandel, t e r 
w ijl een klein gedeelte zijn bestaan vond in de v is s e rij en de gewone
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ambachten en neringen.
De biezen groeiden bij de o e ver van de Zuiderzee en langs het Zw artewater; z ij werden, vo orzover dat nodig was, in het voorjaar gepoot, in
juli gesneden en gedroogd, en gedurende de winter in de huisindustrie
verwerkt tot matten, o f naar eld ers verkocht. In elk arbeidersgezin
stonden in het woonvertrek een o f m eer mataraemm (mattenweeframen)
waarmee men in het winterseizoen een dunne boterham verdiende. Het
was een saai, geestdodend werk dit matten, voor man, vrouwen kinde
ren, een op een neer, dag in dag uit, van de vroege morgen tot de late
avond, in een kleine bedompte ruim te, waar de zu rige biezenlucht zich
's morgens verm engde met die van de afgehaalde tuusabobltn (met het
pluis van de lisdodde opgevulde) bedden, en la ter met de geur van het
middagmaal op de plattebuiskachel; vertrekken, waar zelden o f nooit
een zonnestraal in doordrong, en fr is s e lucht alleen, wanneer de buiten
deur openging. M aar zelden was er een portaal; soms een smal schotje,
dwars op de deuropening, vaak helem aal niets om de inwoners tegen de
koude winterlucht te beschermen, als de deur openging. Is het wonder,
dat de teerdgd, de t.b.c.,h ier le tte rlijk schering en inslag was?
De biezen- en russenmatten werden gebruikt als vloerbedekking; de
grove, zogenaamde dika mata o f óndar laegar, waarvan de zijkanten een
voudig recht afgesneden werden,diende als onderlaag voor vaste tapijten,
een lu xe-artik eldatm en in Genemuiden niet aantrof. De dikke mat was
dus bestemd voor export naar de grote steden. De fijn ere biezenmat
met omgeslagen, ingeweven zijkant, en de nog w eer fijn ere, sm allere
russenmat b le ef voor een gedeelte in Genemuiden. Hij vorm de de v lo e r 
bedekking in de m eeste burgerwoningen. Na de eerste w ereld oorlog ging
de m attenmakerij, deels door de grote concurrentie van de Japanse
twisted mats, deels door het toenemend gebruik van linoleum en v lo e r 
kleden, o v er op genaaide matten. H iervoor werden de biezen eerst g e 
vlochten; de lange vlechten werden dan geverfd in a lle r le i fr is s e kleuren
en vervolgens door vaardige handen met matagoarri aaneengenaaid tot
ovale, ronde o f vierkante matten, die een tijdlang z e e r gew ild waren en
naar tal van landen geëxporteerd werden. Z ij werden op hun beurt v e r 
drongen door de veel sterk ere kokosmat, naturel o f gekleurd. W ie nu
Genemuiden bezoekt zal, van welke kant hij ook komt, aan deK am perdijk, langs de V eerw eg, en vooral ten oosten van de binnenhaven, aan
de Hasselterkant, de lange slingers kookasgoar n, die te r plaatse geverfd
zijn, zien hangen, drogend in de buitenlucht.
De huisarbeid is volkomen verdwenen, en de arbeider heeft een z e k e r
d er en beter bestaan dan de v ro e g e re thuiswerker. M enig arbeider o f
arbeiderszoon van voorheen is nu een w elgesteld fabrikant; en om ge
keerd werken e r thans verschillende van de v ro e g e re burgers in de
kokosfabrieken. Tem pora mutantur.
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E r zijn nu, anno 1965, ruim twintig fabrieken en fabriekjes van kokos
matten, waarvan som m ige hun produkten exporteren naar alle delen
van de w ereld. Daarnaast zijn e r twee machinefabrieken, die een deel
der benodigde machines vervaardigen; e r is een textielfabriek, e e n vis ro k e rij en een zuivelfabriek.
D eze brengt ons naar het tweede belangrijke middel van bestaan: de
veeteelt. Oosthoek's Encyclopedie 1928 geeft de middelen van bestaan
in de volgorde: 'veeteelt, hooibouw, r ie t- en biezensnijden, mattenvlech terij; belangrijke industrie van biezen- en cocosmatten, 15 fa b rie
ken.'Nu vindt 60% van de bevolking zijn bestaan in de industrie, slechts
25% in de veeteelt, 5% vindt zijn brood in het verrichten van grondwerken
en de resterende 10% in de o v erig e ambachten en bedrijven.
Behalve de boerderijen langs de H asselterdijkinC ellem uiden, enten
dele ook langs de Kam perzeedijk, die v r ij v e r van elkaar, hun landerijen
onm iddellijk om zich heen hebben, vindt men in Genemuiden geen boeren
hoeven. Het woord hoeve wordt e r ook niet gebruikt; men spreekt van
dn plaesa o f an spul. De boer in Genemuiden z e lf bewoonde een huis in
de r ij, met hoogstens een steeg ernaast. Z ijn stallen en schuren stonden
erachter, m aar zijn land, hetzij eigendom o f gepacht, lag verspreid,
in Mastenbroek, langs de Zuiderzee o f het Zw artew ater (waarvan een
deel 't Buutnlaant heet), en het kostte niet weinig tijd en m oeite om
het vee daarheen te brengen, het van tijd tot tijd te vdr sloan van de ene
wei naar de andere, de m elk en het hooi thuis te krijgen. E r liggen lan
derijen in de Oude P ijp e r da Puupar t langs de Goot, die zek er een half
uur rijden met paard en kar van Genemuiden verw ijderd waren. Er
waren v ijftig jaar geleden nog maar weinig auto's en geen melkmachines
zodat het bij koud, regenachtig w eer geen pretje was, een uur op een
open m elkkar en een uur onder de koe te zitten. Ook hier werd de boter
ham zuur verdiend. E r waren v r ij wat grote boeren, die 25 o f 30 stuks
m elkvee hadden, m aar de meesten hadden e r minder en moesten alles
met eigen krachten doen. Daarnaast waren tal van neringdoenden halfboer. Verscheidene bakkers hadden wat koeien en een paar varkens, de
eerste beheerder van de Boerenleenbank had een stal met vee, een der
m ede-eigenaren van de stoomboten op Zw olle, een kruidenier, een m a
nufacturier eveneens. Misschien vond dit ten dele zijn oorzaak in de
Genemuider gem ene weiden: de Mie:nta o f Grie:nta, het Tag, de Vcerkns'oe:k, de Sta(t)skaamp en de Wör ta lb o e:r en na 1951 ook eenderde
deel van de Top (waar, tussen twee haakjes, de Genemuider kindertjes
vandaan komen). Iedere grootb u rger, d.i. ied ere gehuwde, o f gehuwd
geweest zijnde zoon van een gro o tb u rge r, te Genemuiden geboren en
daar wonend, mocht gratis een koe daarop weiden. Met de g ro ei der
bevolking werd deze koe: gereduceerd tot d rie j pootn. Voor deze denk
beeldige driepotige koe moest, in mijn jeugd al, het weiderecht voor een
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poot worden bijgekocht. De levera n ciers daarvan waren de grootb u rgers
die geen koeien hielden, waartoe ook behoorden de burgem eester, do
minee, notaris, hoofd der school en nog enkelen m eer. Bijna was het
nodig geworden de koe nogmaals van een poot te beroven, m aar voor
het zo ve r kwam (ik geloof niet dat de wankele positie van een tweepotig
rund daarbij een ro l heeft gespeeld) kreeg de idee de overhand, dat het
hele stelsel economisch niet langer verantwoord was. Men besloot al
het gemene w eidebezit te verkavelen, de stukken te verpachten, en de
opbrengst te verdelen onder de rechthebbenden. Het nieuwe stelsel werkt
al verscheidene jaren tot v rijw el algem ene tevredenheid; vrijw el, want
de niet in Genemuiden geboren notabelen, hierboven verm eld, raakten
het recht kwijt (z ie b lz .59/60).
In het voorjaar, zodra de stand van het gras zulks gedoogde, werd de
Mie:ntd ópaskaeH. Voor de jeugd in het bijzonder was dit een gebeur
tenis, die niet gem ist mocht worden. Het begon, als mijn herinnering
me niet bedriegt, 's morgens om zeven uur. Elke koe, en elk paard
(wat het weiderecht betreft daarm ee gelijkgesteld), dat naar de Mie:ntd
moest, werd eerst naar de smid van het jaar gebracht, om daar, onder
toezicht van de M ie:nt'ópzien d ars, na inlevering van 't b rie:fien , op
hoorn o f hoef, het m erk van het jaar ingebrand te krijgen. De prikke
lende lucht van het schroeiende hoorn, werkte op mens en d ier. Koeien
rukten zich los, paarden sloegen op hol, en werden w eer gevangen, een
enkele koe rende pardoes de Bcerm sloot in, de lucht was vervuld van
geloei, gehinnik, geschreeuw, gevloek, gelach; kortom, het was een van
de dagen van het jaar, een dag van opwinding en luidruchtige b ed rijvig 
heid, want als het vee na de lange winter op stal, de fr is s e vo orja a rs
lucht in de neus krijgt, raakt het even de kluts kwijt. Honderden stuks
vee bevolkten zo tegen de middag de Grie:ntd.
De gemene weiden werden en worden beheerd door v ie r ópziendar s,
die v ie r jaar zitten. Tot 1928 traden e r om de twee jaar twee af, nu elk
jaar een. W ie als opziener gekozen wordt en w eigert het ambt te aan
vaarden, krijgt f 25 boete. Het sala ris was in mijn jeugd f 7 (zegge
zeven gulden) per jaar. Z e kregen enige vergoeding voor verloren eigen
tijd, zodat ze in totaal ongeveer f 50 jaarlijk s ontvingen. Zoals de
oudste der nog levende oud-opzieners me vertelde: 't was m e e r sn
eerdbaentien'. M aar een erebaantje waar een massa w erk aan zat. Z e
moesten keer op keer de plaats door, om 'da matabulties die: elk bij
’uus ’ada óp ta koopm v e u r mesa’ , ze moesten het v e rv o e r van die mest
aanbesteden en daarbij toezicht houden, ze moesten de hoorn- en hoefmerken zo nu en dan op de weiden controleren, ze moesten toezicht
houden op de bólaskuu:ra, ze moesten eenmaal per week zitting houden
voor inning en uitbetaling van gelden, onder anderen aan de wejdagreevm,
de twee arbeiders in dienst van de M iem ta, ze moesten bij het opscharen
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aanwezig zijn en de voorbereidende werkzaamheden verrichten, enz.
enz. En dat alles voor f 7 per jaar. Sinds 1935 is het verhoogd tot f 250
"ó n d a r t rieksdaeldar s, en zie maann 't wel 'e m ook.' V oor ve rd ere
bijzonderheden o v er dit interessante instituut moge ik verw ijzen naar
Ebbinge Wubben's u itvoerige verhandeling in V ers l. en M ed.O v. Regt en
Gesch. II, 6 uit 1871. (Z ie o v er recente verkoop b lz.59/60).
T o t de gro o tb u rge rs behoorden natuurlijk ook de arbeiders. Ook z ij
verkochten hun pootn aan de veehouders, waren z e lfs door hun aantal
de hoofdleveranciers. Er bestond v ijftig jaar geleden een v r ij sterke
tegenstelling tussen arbeiders en burgers, die zo nu en dan, op fe es t
dagen, als de hoofden verhit waren door een slukien wel eens tot uiting
kwam in scheld- en vechtpartijen onder de opgeschoten jongelui. Op
zulke dagen kwamen de mcersdsees uit Zw olle de plaatselijke dienddr s
assisteren, en ook daartegen werd wel eens slag geleverd . In het a lg e
meen echter was de onderlinge verhouding in Genemuiden goed en het
standsverschil kwam in de taal niet tot uiting, wat blijkt uit het ont
breken van de beleefdheidsvorm U. Ieder geboren en getogen Gcelamuunagar sprak en spreekt zijn plaatsgenoot aan met ie en oe, de enige
pers. vnw. van de tweede persoon die het kent. En bij de voornaam,
z e lfs de jongste tegen de oudste. Z o was het en zo hoorde het, en n ie
mand voelde z e lfs ook maar, dat dit ongepast zou kunnen zijn. Alleen
tegen de burgem eester, dokter, dominee, notaris en andere notabelen
bediende men zich van da burgam ejstar, da doktar, da doomaneer enz.
als men ie en oe verm ijden wou. M aar het woordje U was onbekend.
V eel is e r veranderd sinds mijn jeugd in de maatschappelijke verhou
dingen, de tegenstellingen zijn vervaagd o f verdwenen, soms zijn de
rollen om gekeerd. Was het in mijn tijd een z e e r grote uitzondering dat
een b u rg er trouwde met een arbeider, thans is die b a rrie re zo goed als
opgeheven. M aar het ie en oe is gebleven.
De dames waren ingedeeld in d rie categorieën, mavrowm, ju fa r s en
vröwm. Alleen de echtgenoten van de burgem eester, dokter, dominee en
notaris konden aanspraak maken op mavrow. Die van de onderw ijzers,
directeu r van de zuivelfabriek, gem eenteopzichter, en natuurlijk ook
de onderw ijzeressen z e lf en de vroedvrouw waren ju fa r s, en de rest
kreeg vrow voor zijn naam, als dat nodig mocht zijn, want in de reg el
was het niet vrow Beens, m aar Fem a, al o f niet gevolgd door de naam
van haar man. Toen een der dames, niet gerechtigd tot deze titel, zich
mevrouw liet noemen door haar dienstbode, kwam spoedig de commen
taar: ' dak lada kump ook al in da m avrow m '. Nu zijn alle gehuwde dames
gelijkgeschakeld en heten o ffic ie e l m evrouw Bakker, Beens, Bruintjes
enz., m aar in de wandeling is het nog steeds Jenne van Appien, Maej
van Jaapien enz.
In deze kleine gemeenschap vond men naast de maatschappelijke tegen
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stellingen nog een andere, die van de godsdienst. Op één Joods gezin
na, dat in volkomen harmonie tussen de anderen leefde, was de gehele
bevolking Protestant, maar hier ontbrak de eensgezindheid. Tot om 
streeks 1907 was e r een grote m eerderheid van Nederduits Hervormden,
ook wel de G rote K erk genaamd, en een minderheid van G ereform eerden,
ook w el de K lein e K e rk geheten, zoals men in Engeland pleegt te spreken
van Church, voor de Anglikaanse Kerk en Chapel voor de N o n -c o n fo rm ists, de Afgescheidenen. De G ereform eerden werden ook in Gene
muiden gewoonlijk aangeduid als de Üfgaskejdnn, soms als de Koksjaann.
Hoewel deze laatste benaming eenvoudig 'volgelingen van Hendrik de
Cock' betekent, had ze in mijn jeugd een ietwat geringschattend accent.
Omstreeks 1907 scheidde zich een kleine groep af van de Nederduits
H ervorm de Kerk, en omdat het m aar een clubje van nog geen 20 mensen
was, werd het prompt da klup gedoopt, de aanhangers klupar s, enk.
klupdr t, waarm ee z e in de wandeling nog worden aangeduid. D eze groep,
nog strenger van opvattingen dan de in die zelfde tijd ontstane G ere fo r
m eerde Bond, noemde zich aanvankelijk O ud-Gereform eerd, m aar heet
nu G ereform eerde Gemeente en omvat een kwart van de gehele bevolking.
In het begin van deze eeuw trouwde een lid van de G rote K erk zelden
met een van de K leine. Ik herinner me, hoe men, als het jonge paar dan
de K leine K e rk als de hunne koos (de Transvaalse oo rlo g lag nog vers
in het geheugen) van de man w el z e i: 'i j get da Tuugalaa o o v a r'. De
G ereform eerde Kerk lag nam elijk aan de ov erzijd e van de D rech t (nu
gedempt) en men moest het m eulabruchien over, om e r te komen. Hoe
w el de stilstaande, vaak stinkende D rech t in geen enkel ander opzicht
een vergelijkin g met de woeste Tugela kan doorstaan, heeft de maker
van deze uitdrukking het b a rrière-elem en t in beide prachtig aangevoeld.
J. Klok, De B oerenrepublieken in Z u id -A fric a , zegt op bl. 673: 'Hebben
de Z oeloes de Tugela steeds de stroom der verschrikking genoemd,
voor de Britten was de r iv ie r bij Colenso inden volsten zin des woords
eene r iv ie r der verschrikking'. A l zal de overgang voor de Genemuider
bruid o f bruidegom geen verschrikking geweest zijn, het lijdt geen tw ij
fel, dat er m eestal een bittere strijd aan voorafging. Nu is deze tegen
stelling zo goed als verdwenen.
N iet echter die tussen de twee groepen die om streeks 1907 uiteen
gingen, waar dus de scheiding zo ve el jonger is en de herinnering eraan
bij de ouderen nog levendig. Wat e r toen al niet te doen was. Geen
klupar t zou het in zijn hoofd halen om zoon o f dochter toestemm ing te
geven tot een huwelijk met iemand van de andere p artij. De boer van de
G rote K erk liet zijn paarden niet beslaan door de klupar sa smid, kwam
niet m eer bij w inkelier o f bakker van de andere zijde. Z e lfs vechtpar
tijen kwamen voor. Ofschoon de tijd w el de scherpste kantjes heeft w eg
geslepen, is de tegenstelling gebleven. Men trouwt niet graag bij de
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ander in, heeft zijn eigen school, jongelings-, m eisjes-, vrouwen-, en
zangvereniging, m aar blijkbaar damt, schaakt, gymt en voetbalt men
wel gezam enlijk, want ik z ie op mijn lijst m aar één vereniging in die
takken van sport, en m aar een ijsbaan.
E r was naast deze d rie nog een miniatuurgemeente, die w ij als kin
deren w el de elfsenskcerke noemden. Het waren de Ledeboerianen,
slechts enkele gezinnen, uit twee fam ilies, die hun bijeenkomsten hielden
in het ouderlijk huis van de ene fa m ilie en een o f twee keer per jaar
bezocht werden door een Zeeuwse voorganger in kuitbroek en met een
steek op. Deze gemeente is nu verdwenen.
Katholieken waren e r tot voor kort in het geheel niet. Nu zijn er drie,
allen vrouwen. Het aantal buitenkerkelijken is 3%.
Naast de gebruikelijke diaconale arbeid op het gebied van de arm en
zorg, bezit Genemuiden twee Fondsen, die getuigen van grote sociale
bewogenheid in de schenkers uit een lang vervlogen tijd. V oor het ene,
dat in Genemuiden eenvoudig 'tfó n s heet, c ite e r ik Ebbinge Wubben
(Ov. R. en Gesch. 1/5, bl. 112, vv.): 'H etzelve is zijn oorsprong verschul
digd aan de m ilde gift van den H eer Henricus van Camen, Scholtus van
Genemuiden, en echtgenoot Teunisje G reve. D eze echtelieden, ofschoon
kinderen hebbende, verspraken bij hun mutueel Testament van 26 Oct.
1791, onder daarbij breeder om schreven bepalingen (o.a. voorzieningen
omtrent uitkeringen aan hun kinderen, v.d.H .) aan de huiszittende armen
der stad Genemuiden a lle hun vaste goederen om de opkomst te beste
den, onder toezicht van de Heeren van de M agistraat der stad Gene
muiden tot nooddruft van zoodanige huiszittende menschen wonende in
de stad Genemuiden als de Heeren van de M agistraat van Genemuiden
na besten rade zouden oordeelen. Het Beheer van het Fonds, dat aan
zien lijk te noemen is, is thans gedemandeerd aan het Dagelijks Bestuur
der Gemeente Genemuiden.'
Tot zo ve r Ebbinge Wubben. Z ijn ve rsla g is echter onvolledig. In het
R echterlijk A rch ief van Genemuiden, deel V, vond ik twee Testamenten
fol. 47/48 d.d. 27 okt. 1792 en fol. 49/50 d.d. 20 april 1792 van Teunisje
Greve, weduwe van de H eer oud-Scholtus van Genemuiden, Hendrikus
van Camen, waarin z ij 'a lle voorgaande testamenten en acten van u iter
sten w ille, door T e sta trice alleen, ofte met iemand anders bevorens
op gerigt' herroept, aan 'd 'a rm e Whezen een honderd C aroli guldens, aan
de Diaconie (beide d ezer Stad) een honderd C aroli guldens' legateert,
haar beide dochters Judith van Camen en Johanna van Camen 'tot haere
mede erfgenamen institueert en nomineert in de bloote legitim e p o rtie'
en haar kleindochter, Antonia Sophia Ex Alto d'A lm aras institueert 'tot
eenige en universele Erfgenaam van haere ov erig e geheele nalaten
schap'.
Het bovenverm elde Fonds kreeg dus alleen de nalatenschap van de
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oud-Scholtus, niet die van zijn vrouw. De data van deze testamenten zijn
verwarrend, want die van fol. 47/48 27 okt. 1792, waarop z ij 'gezondes
lijv e s en bij blijkenden goeden verstande is ', is later dan die van fol.
49/50 20 april 1792, waarop z ij 'enigzints onpasselijk dog bij volkomenen
blijkbaren verstande' is.
M isschien lig t de oorsprong van dit Fonds veel verd er terug, want
in een testament d.d. 4 oktober 1622 vermaakt G ijsbert Koninck twee
rentebrieven 'eew elijck ende e r ffe lijc k aen de huijsarmen der Stadt
Genemuijden'.
Nu, anno 1966, krijgennog ongeveer zestig inwoners van Genemuiden
om de d rie weken een kleine aanvulling op hun A.O.W.
Het tweede fonds, Provisoorfon d s geheten, dient tot ondersteuning
van m inderjarige wezen en halfwezen, De oorsprong ervan is onbekend,
maar het moet, zo werd m ij verteld, heel oud zijn, want een stuk uit
1828 verm eldt, dat het reeds sinds onheuglijke tijden heeft bestaan. In
de rech terlijk e archieven van Genemuiden vond ik enkele documenten,
die m isschien een tipje van de slu ier oplichten. Aan het eind van deel I
van deze archieven vond ik v ie r gevallen van inkoop in een Proven(s)huis
o f Proveniershuis, dat is 'een liefdadigheidsgesticht, waarin men voor
een bepaalde som huisvesting en verzorgin g kan kopen' (Verdam , mndl.
wbk.).
Op 29 januari 1578: 'yst dat B urgherm eisteren ende Schepen ende
Raedt van versuecke van T eys Luytens ende......... syn husfrouwe een
proevenhus op nyes hebben opgericht, myts dien dat teys myt syn hus
frouwe vo er Schepenen ende Raedt vs. sampt die geswooren meente
alle hoere goederen int vs. proevenhus gegeven hebben nementlicker
hus, hoff, lant, sandt, sampt hoer ganse Im boelende andere Tncoemende
renten die men haerluyden noch schuldich is myt alle haer ses peerden
en beesten' . Op nyes, het had dus al ee rd er bestaan.
Op 16 augustus 1578 kocht Gheertien Lubbers zich 'm y t thoedoen der
hylligeestes M eysters, int Stadtsprovenhuys', en bracht 'h e t vierd e deel
van thyenderhalve m argen Landts gelegen in M a steb roick ' ij.ee.
Op 22 septem ber 1578 werd Reyne Welicken myt volch consent ende
wylle der hyllige Ghiestes pro v is o re n aangenomen tegen betaling van
twee hondert end vyffendartich g o lt gulden (een kapitale som voor die
tijd).
Op 14 decem ber 1578 hebben 'A lb ertvan W ieringe ende Steiven Janss
als hyllige Ghiestes p ro v is o e r m eis ters Chris Berenss aangenomen in
't Provenhuis, tegen betaling van twee hondert g o lt guldens ende noch
vierth ien tot coepinge van een bedde' .
Bij de laatste d rie gevallen waren dus de pro v is o re n van de H eilige
Geest Kerkbetrokken. Ik verm oed, dat hier de oorsprong gezocht moet
worden van de naam Provisoorfonds. In deze archieven zijn a lle Stads
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officianten, d.w.z. Stads dienstdoende ambtenaren, van 1705 tot 1796
verm eld. Daarbij komen voor elk jaar twee Arm en Provisoren voor,
gewoonlijk een der burgem eesters en een lid der gezworen gemeente.
Ik maak hieruit op dat het w erk van de P rovisoren van de Kerk later is
overgegaan op de Stads Provisoren . Dat e r een nauw verband bestond
tussen Kerk en Stadsbestuur blijkt uit het feit dat steeds een burge
m eester als eerste der kerkm eesters verm eld wordt, en deze laatsten
tot de Stadsofficianten gerekend worden.
Het Provisoorfonds is z e e r rijk, want behoeftige wezen zijn e r w ei
nig o f geen. V ro eg e r werden ze financieel gesteund, o f in gezinnen
uitbesteed. A ls ze m ee rd erja rig werden en e ru it moesten, kregen de
m eisjes bijv. een naaimachine, en de jongens wat gereedschap mee, zo
ongeveer ter waarde van honderd gulden. Nu zijn e r nog zeven o f acht,
die een uitkering krijgen.
Het Weeshuis, naast de Grote Kerk, wordt sinds het begin van deze
eeuw al niet m eer als zodanig gebruikt. Na in-m ijn jeugd nog als bdwaerskoela dienst te hebben gedaan, was het al voor 1910 het verga d er
lokaal voor tal van doeleinden. De zangvereniging hield e r haar rep eti
ties en uitvoeringen, de dorpsdokter entte e r ons in tegen de pokr^s en
de rijksontvanger inde e r op gezette tijden de belastingen.
Ook het oude Werkhuis, 't /Erm'uus genoemd, waarin in mijn jeugd
nog vele oudjes hun laatste levensjaren sleten, heeft door gebrek aan
gegadigden een andere bestemming gekregen. Het is verbouwd tot kleine
huurwoningen.
De vaak bittere arm oede van het oude, mattenmakende Genemuiden
is verdreven door de w elvaart, die de kokosmattenindustrie bracht en
door de hedendaagse sociale voorzieningen, zoals A.O.W. en W.W.
De ligging van Genemuiden, aan een r iv ie r en dicht bij zee, bestemde
het al van den aanvang af voor de v is s e rij en de handel. Reeds in 1347
bevestigt Bisschop Johan van A rk el (R acer, Ov. Ged. VI, bl. 117) ’onse
burghere ende die ghemeyne ghebuere onser Stat van Ghenemuden' in
hun recht 'aen die visscherye alle des waters, dat ghelegen is binnen
onsen lande van Watersteyne nederwaert tot aan die V oerst ende dwers
o v e r in alle den w ater van den enen lande tot den anderen’ en verklaart,
dat 'd ie voergenoem de borghere ende ghebuere dese voerseyde vis s ch e 
rye ew elic v r ilic houden, hebben en ghebruken sullen.'
Deze rechten worden in 1365, 1372, 1393, 1394, 1433 en 1460 door de
Utrechtse bisschoppen opnieuw bevestigd (R acer, Ov. Ged. VI, bl. 118/9,
120/1; z ie ook Requestenlijst, R ijksarchief Z w olle). Toch zijn er h er
haaldelijk geschillen over, die soms tot in de hoogste instantie worden
uitgevochten. In 1559 moet ze lfs de 'g ro te raet des Conincks' te M echelen deze zaak beslissen. Z ij verklaart.dat 'd ie verw eerders (dat zijn
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hier 'eenige steden en vlecken van Holland, gelegen op die Z u d e rze e ',
de eisers waren 'die Ridderschap en steden des landes van O v e rijs s e l'
(Nagge, H. v. Ov. II, bl. 244) geen recht hebben te mogen visschen 'm et
waterschepen noch anderssins in die monden van die riv ie re n ...,n o c h in
dat Swartewater ofte mondt van die Vecht, van die Voorst vorts opwaerts
na Gelemuden van een lant tot dat andere' (Nagge, ibid. bl. 245). Een
waterschip was' een vis schip met water om de visch levend te bewaren'
(Verdam , MN1H.). V is s e rij en scheepvaart moeten lang belangrijk g e 
bleven zijn, want e r was een scheepstim m erw erf, waaraan de straat
naam de H ellin g met de o ffic ië le h, en de naam van de plek z e lf d'
E l(d )g ji op zijn Gcelamuunaga^s nog herinnert. In het begin der twintig
ste eeuw werd, v o o rzo v er ik me herinner, de v is s e rij alleen bedreven
met punters, in het vis rijk e Zw artew ater en onder de O v e rijs s e ls e kust.
De botters kwamen uit Urk en Vollenhove. Nu heeft Genemuiden e r z e lf
w eer drie. Slechts een klein deel d er bevolking vindt er zijn bestaan in.
De v is ro k e rij met zijn 'ar^a, die ik me herinner, is e r nog.
V oor de komst van de trein, auto en vliegmachine, was het schip het
snelste en goedkoopste vervoerm id del en over het Zw artew ater had
Genemuiden een prachtige verbinding, noordwaarts met Zwartsluis, dan
zuidwaarts met Hasselt en Zw olle,w estw aarts met a lle Zuiderzeesteden.
Hoe belangrijk het Zwartewater als verkeersw eg was voor a lle eraan
gelegen plaatsen en ook voor Kampen, blijkt uit de ve le twisten waarvan
Nagge melding maakt. T e r illu stra tie w il ik twee daarvan aanhalen. In
zijn H. v. Ov. I, bl. 413 vv. beschrijft hij z e e r u itvoerig de ram pzalige
strijd die in 1519 ontbrandt als: 'die vanCampen sustineerden volgens
oude tollcedulen, ende oock brieven van die voorgaende Bisschoppen
van Utrecht, dat alle schepen die int Swarte water quamen, schuldig
waren to ll te betalen: dat die van Swolle niet wouden to es ta e n ...'. Na
hevige en langdurige strijd probeert de Bisschop van Utrecht in 1521
het geschil bij te leggen. Zonder resultaat. 'E n tlick heeft die K e is e r
het oordeel o v e r deze questie an sich getrocken. M a er beide die van
Campen en Swolle hadden geen goedt genoegen, an des Bisschops, noch
an des K e is ers handelinge o v e r haer v e r s c h il'.
Dan mengt de Hertog van Gelder zich erin, bezet Genemuiden en op ereert
van daar uit met groot succes, al moet hij ook tegenslagen incas
seren. Hij brengt 'dat gehele lant van Vollenhove en die Cuinder in
dingta ll'. ' V oort hierna hebben s ij dat gehele lant van Sallant, Twente en
Drente in brandschat gebracht' en 'v e r d o r f (hij) O v e r-lJ s s e l allenthalven'. Nam eloze ellende, stromen bloed, een uitgem ergeld O verijssel,
dit alles en nog veel m eer, om een tol o v er het Zwartewater.
In dl. II, bl. 138 lezen we: 'D ie stad Hasselt, gelegen in O verijssel
oppet Swarte Water, wolden daer o v e r eene brugghe slaen, beginnende
te tim m eren m it a lle r macht; die stad Swolle ende hare burgeren waren
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in ge n e r m anijeren daermede tevreden ende woldent niet gehengen, in
menonge, dat durgh de brugge haer neronge ende negotie solde v e rk o rte t
worden, soo de coopman van Oosten sijn weg op Hasselt solde nemen;
ende sustinierden, dat de van Hasselt sulx te doen niet g e o o rlo ft was,
soo se seiden, dat die s troom van het Swarte Water hent in die see de
stad van Swolle toequam ende was haer Swanevlot.' Een vinnige strijd
volgt, waarin eerst Kampen, daarna de ' stadtholder samt ridderschap
en steden van O v e rijs s e l' betrokken worden, waarna de zaak vijftien
jaar slepende wordt gehouden.
Ik moet hierm ee volstaan, hoe ve rleid e lijk het is m eer voorvallen
aan te halen uit N agge's boeiende H istorie.
Teru g dus naar de twintigste eeuw. In mijn jeugd was er een stoom 
boot, die driem aal p er dag heen en w eer ging naar Zw olle en behalve
passagiers, veel vrachtgoed vervoerde, vooral boter, kaas, matten en
vee. Een enkele re is duurde zeven kw artier. De boten Am sterdam M eppel legden aan bij de steig er aan het V eer; ook die van U trechtMeppel. Voor vrach tvervoer (en tevens voor passagiers met een heel
sm alle beurs) ging de trekschuit dwars door Mastenbroek, 's maandags
naar Kampen, 's vrijdags naar Zw olle, wanneer daar markt was. D eze
re is duurde m aar liefst d rie uur. Het vrouwvolk zorgde, dat het een
breikous bij zich had.
Ongetwijfeld heeft het contact met de G elderse, Utrechtse, N oordhollandse en F rie s e steden door het verk eer over zee, invloed gehad op
de taal, al is het m eestal m oeilijk daarvan bewijzen aan te voeren, bij
gebrek aan geschriften. De contacten waren veel en v e le rle i.
A ls brandstof gebruikte men hoofdzakelijk turf, die per schip uit het
Drentse veengebied werd aangevoerd, larjd turf, sponturf en bagaldr s.
De hele winter door lagen e r verscheiden, 's zom ers altijd w el een of
twee turfschepen in het Veergat, de binnenhaven, om in de dagelijkse
behoefte te voorzien. Want het kleine mattenmakersloon stond niet toe
grote voorraden aan te leggen, en e r werd dus m eestal slechts voor
enkele dagen tegelijk gekocht. Om voor de hele winter braant op zold er
te hebben, welke mattenmaker kon zich dat veroorloven?
Nog een ander artikel kwam uit Drente, schapen. In augustus kwamen
e r gewoonlijk ied ere zaterdagm orgen Drentse schapen op de mcerk, het
kleine pleintje tegenover ons huis, w el zo'n honderd tegelijk. Z e waren
lopend gekomen en werden verkocht voor de slacht. Voor een r ijk s 
daalder, d rie gulden, had je een schaap. Z e gingen dan gewoonlijk nog
een week o f vijf, zes 't laant in en werden daarna geslacht. Volgens een
zegsman, ging zo'n schaap in het grote gezin, in een week op en 'die
Drensa skoapm smeukv, noar wilt, ik gleuva de broenn nog m e e r as de
w itti.'
In het najaar kwamen de schepen met F r ie s e kleiaardappelen en
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wintar wörtals, waaruit men zijn w intervoorraad opsloeg. Nog hoor ik
de stem, versleten en schor, van de vrouw van de aardappelschipper,
met die vreem de, F rie s e klanken. Uit Noord-Holland kwamen schepen
met witte kool, voor de zuurkool, die in grote Keulse potten werd inge
legd.
De U rk er- en Vollenhoofse botters brachten ganie:lri garnalen, 'eerak
haring, sp ie:r lii]k spiering, bót en skóla, al naar gelang van de tijd van
het jaar.
Zodra zo'n schip met vis o f andere koopwaar aan de kaaj gem eerd
lag, ging Jan de R oeper met zijn grote bel rond en verkondigde met zijn
scherpe, verdragende stem op de daarvoor geschikte vaste punten, wat
er w eer te koop was en tegen welke p rijs , waarop mannen, vrouwen,
kinderen met em m ers, pannen en schalen zich derwaarts spoedden om
van deze gunstige gelegenheid te profiteren.
Voor de dijken en polderwegen werden schepen met grint aangevoerd,
dat tussen houten schotten op de Markt werd gelost en dagenlang een
heerlijk speelterrein bood. Die schepen moeten uit de streek van onze
grote rivie re n zijn gekomen en zuidelijke woorden en klanken hebben
meegebracht.
E r kwamen schepen om het o v e rto llig e hooi naar eld ers te vervoeren,
lo s h o o io fin d e p e rs e r ijto tb a le n samengepakt. In het vo orjaa r kwamen
er schepen om stalm est te halen voor de bloembollenvelden, grote,
m ooie schepen met fris w it geverfd e roef. We speelden met de schippers
kinderen. Z e lfs de draaim olen voor onze bescheiden kerm is kwam in
een klein scheepje door de M astenbroeker weteringen, en we vonden het
een vo orproefje van de pret die op komst was, als we mochten helpen
met het lossen, een paard o f ander geliefd stuk mochten sjouwen en een
praatje maken met de kermisklant en zijn gezin.
Een andere vreem de eend in de bijt was de móddrbak, dat was de
baggermolen, die op gezette tijden verscheen om het Z w olse Diep een
schoonmaakbeurt te geven. De mannen deden hun inkopen en zochten
hun v e rtie r in Genemuiden en brachten Hollandse accenten m ee. Z e
bleven soms weken in de buurt.
Maar als ik p rob eer de neerslag van al deze in filtraties te vinden,
ontdek ik m aar weinig op het gebied van de klanken en de grammatica.
Blijkbaar was de Gceldmuundgar in hoge mate immuun voor besm ette
lijk e invloeden op deze punten. Is dat misschien de oorzaak, dat, zoals
P rof. Kloeke zegt in zijn V erzam elde Opstellen, bl. 146, noot 246, 'dit
stadje zich kenmerkt door een apart en z e e r 'echt' dialect' ? In het vo
cabulaire van Genemuiden meen ik grote veranderingen te zien, maar
aangezien deze inleiding niet de juiste plaats is voor u itvoerige taal
kundige uiteenzettingen, zal ik a lle veranderingen die ik meen te hebben
geconstateerd in een later hoofdstuk nader bekijken.
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Teru g dus naar Genemuiden zelf.
In 1382 verleende Bisschop Florens (van Wevelinchoven) aan Gene
muiden het recht d rie v r ije jaarmarkten te houden. Het document luidt
als volgt (R acer, VI, bl. 189):
'F lo re n s bi der genaden Goeds Bisschop Tu trech t doen kond alleen
luiden dat wy onsen lieven getrouwen Schepenen Raet ende Gemeente
onser Stat van Ghenemuden gegeven hebben, end egeven m it desen brieve
d ry evry e ja e r markede te hebben in onser Stad van Ghenemuden ew elike te duyren des men den eersten hebben ende holden sal alle ja e r op
palmedach, den anderen op onser Vrouwen dach, als men s c h rijft n a tivitatis, ende den derden op sente W illebrordus dach, die wy hem g e vry et
hebben ende vryen w illen achte dagen voere ende achte dagen na v o e r ons
en v o e r onse nacom elingen Bisschoppen Tu trech t sonder argelist, behold elic ons en onsen Gestichte onses rechts.
Inorkonde des briefs besegelt m et onsen segel. Gegheven tot Vollenhoe
int ja e r ons Heren dusent drie hondert twee ende tachentich op sente
Urbaens dach eens heyligen Pawes ende m a rte le rs .'
De data waren w aarschijnlijk Palmzondag, M aria-G eboorte 8 septem 
ber, St.W illebrordsdag 7 novem ber. Gedurende acht dagen voor en na
de markt werden beperkingen van de bewegingsvrijheid ingetrokken o f
verzacht. M isschien vinden we nog een o v e rb lijfs e l hiervan in het recht,
dat men soms v r ij o v e r het ve e r mocht, ook toen deze markten al lang
niet m eer bestonden. M ijn oudste s p re k e r A vertelde m ij dat men in
zijn jeugd nog v r ij over het ve e r mocht met de jaarm arkt: 'an jo a r mcerkt
is a r doe: inastelt in achtien'óndar tfuuftag en doe: móchn za v e u r niks
móchn za oovar 't v e e r; jaa, ik zaega, ik wie:ta ook nog dat wij veu r
niks oova r 't v e e r gónn; as jonas dan kwaama wij m it Poasmoandag,
Sluus, Laanfanoo, Gcelamuun, dan mócha wij v e u r niks oovar 't v e e r en
dan gina wij noa da N oor da ejar stikn .'.
De huidige jaarm arkt is, zoals uit het bovenstaande blijkt, dus inge
steld in 1850, had in zijn bloeitijd 500 stuks vee aan de touwen door heel
de Langstraat heen, m aar is nu met zijn 30 a 35 stuks, verbannen naar
de Oosterkaai. M aar trekt door zijn kerm is en kramen zoveel mensen
als ik nooit bij enige andere gelegenheid in Genemuiden heb gezien.
Sinds enige jaren is e r ook op dinsdagmiddag markt, waar de dames
zich verdringen om lappen, aardewerk, snoepgoed, koekjes etc. etc. te
kopen. Blijkbaar doen de kooplieden er goede zaken, want ze komen van
v e r, waarschijnlijk met lede ogen bezien door de plaatselijke w inkeliers
zoals v ro e g e r de reizende manufacturiers.
De zaterdag vooral bracht v r ij wat bedrijvigheid in Genemuiden.
Naast de dagelijkse verschijningen, zoals bakar skcer n, p ietre u lie k ce ra chies en turfkoarn, kwamen dan de kooplieden per boot met hun kar o f
40

pakken handelswaar uit Zw olle. De keezakoara had m eestal op elke halte
een groep vrouwen om zich heen, proevend, keurend en kopend. Ook de
lappenkoopman wist het vrouwvolk om zich heen te verzam elen en deed
m eestal goede zaken, want voor een schappelijke p rijs nam men nog
wel, wat in de stad geen kopers vond. In de goede tijd kwam ook de kar
met sinaasappels. Uit Vollenhove kwamen de 'ondakcern met vis, en het
geroep boot, boot, waarin de doffe ó tot een heldere öo gerekt werd,
was niet van de lucht. Marcus, die in Genemuiden Mcerkds heette, liep
te venten met zijn steek?], de suikerballetjes o f kussentjes, die men bij
de koffie (zonder suiker) nam, in plaats van de klunties, de kandijklontjes.
M et zijn twee zw arte zakken, vol bussen met witte, bruine en gestreepte
steekji o v er de schouder, liep hij zijn vaste adressen af en telde zijn
steekji uit. A ls bewijs, hoe zuinig e r soms met deze versnapering moest
worden omgegaan, vertelde men m ij: 't is w e l gdbeur t dat as z' an steek
die:ldn, dat z' am midndeur knaptn, en dat z ' ied er an 'aalva steek
kreerui, dat as ie:na ta slim was'; en in een van mijn verhalen lees ik:
' t was zundag en wij ’aann k o f ie adrui]kri m et 'n steek van Mcerkas, want
sunas kree'w a ltie t an steek bij de k o fie '. Een zinnetje als dit laatste
spreekt boekdelen.
Ook de groenteboer had het 's zaterdags druk. Daar Genemuiden na
genoeg geen tuingrond had - ik herinner me alleen een adres waar men
kcerval voor de groenm oes en seld erie voor de soep kon krijgen - werd
bijna alle groente en ook de aardappelen van eld ers aangevoerd. De
wintervoorraad kwam per schip, de gewone dagelijkse behoeften per
paard en wagen uit Grafhorst en Ysselmuiden, o f per hondekaruit Ambt
Vollenhove, o f zoals w ij zeggen, Grafas, Iesalmuun en 't Laanfanoo.
A l met al was er zo 's zaterdags grote bedrijvigheid van buitenaf, naast
de stoepenschrobbende en ramenlappende vrouwen uit Genemuiden zelf.
En als het toeval wilde dat de boot ook nog een lie :ra oftew el draaiorgel
had meegebracht, o f lie:tiesza i]a r s, die met hun versleten stemmen bij
harmonicamuziek de laatste schlagers (o f die van 't vo rig jaar) ten g e 
hore brachten, dan was het voor de jeugd haast een feestdag, vooral
als we v r ij hadden, een zaterdag in de maand, als de m eestars ter v e r 
gadering gingen in Zwartsluis.
Op zaterdag kwam ook de klokkenmaker uit Zw artsluis in zijn zwarte
slipjasa, die met zijn grote leren tas reparatiew erk kwam halen en
brengen, en kwam horen o f ar nog wat neudag was. Tegen Pasen, als de
nieuwe lidmaten van de kerk bevestigd werden, deed hij goede zaken,
want de m eisjes kregen vaak een kcerkbuu:kien m et an gooldi} knipien,
de jongens an gboldn 'aloozie o f ' aloozieketi}, terw ijl ook de leverantie
van een gboldn oorie-.zar met toebehoren hem geen windeieren gelegd
zal hebben.
Andere vreem de gasten die op geregeld e tijden verschenen waren de
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manufacturiers uit Meppel en Zw olle, die op hun vaste adressen hun
waren aan de 'vrouw ' trachtten te brengen. E r waren in Genemuiden
ook w el enige manufacturenwinkels, m aar z ij konden e r niet zo'n uit
gebreide sortering op nahouden als de winkels in de stad, en waren
misschien soms ook w el iets duurder. Z ij zagen de vreem de heren met
lede ogen komen.
Een typische figuur uit Genemuiden z e lf was het vrouwtje dat met
schuurzand ventte. Zand is in de bodem van Genemuiden niet te vinden,
althans niet op geringe diepte, dus moest het van elders worden aange
voerd. De boeren haalden hun vo er ro o t zaant voor de stallen uit G ra f
horst, de huisvrouwen kochten het witte skoe:r zaant, waarmee de klom 
pen en ander houtwerk gereinigd werden, per em m ertje aan de deur.
Voor zo'n kleine plaats van ongeveer 3000 inwoners had Genemuiden
een groot aantal ambachten en neringen, die ik, in het kort, zal moeten
beschrijven, zal het beeld dat ik voor U op tracht te roepen, volledig
zijn.
Er waren w el zo'n 20 bakkers, dat betekent dus gemiddeld voor ied er
van hen 150 monden om van brood te voorzien. Er waren natuurlijk grote
en kleine bakkers. Ik herinner m e dat som m ige gezinnen twee of d rie
bakkers hadden, die elk hun dagen hadden om te komen 'horen'. Dikwijls
waren fa m ilierela tie s hier de oorzaak van. M aar van 150 monden kan
geen bakker bestaan en e r was dan ook ve el broodnijd, inde letterlijk e
zin van het woord. De meesten hadden een boerenbedrijfje e r naast,
zodat het mes van twee kanten sneed. Zonder uitzondering hadden ze
een oven die met takkenbossen en turf werd verhit en waarvan de v lo e r
schoongedweild werd met een apparaat dat bestond uit een bundel oude
netten aan een lange stok, die voor het gebruik in de sloot o f onder de
pomp werd natgemaakt. Ik heb daarvoor nog wel de naam dweegdl horen
gebruiken, maar een oud-buurman-bakker, die ik er naar vroeg, kende
het woord niet m eer.
Genemuiden telde een stuk o f vijf, zes bcerbie:r s o f skeer boazn. De
drukke dagen waren woensdag en zaterdag, want de m eeste inwoners
lieten zich maar twee keer per week scheren, soms bleef het bij een
keer. De scheersalon, o f lie v e r het scheervertrek, want het was een v rij
kale kamer met een bescheiden spiegel, zonder wastafels o f wasbakken,
de vlo er met wit zand bestrooid, sm alle lange banken tegen de wanden,
hier en daar een houten spuwbak voor de pruim ers, en een enkele r e 
clameplaat als wandversiering, was op die avonden een soort societeit.
De grappenmakers onderhielden de aanwezigen met hun kwinkslagen,
de laatste nieuwtjes en de politiek werden u itvoerig besproken, terw ijl
de skeer boas de harde stoppels wegschoor, en de in zie:p d r de kin en
wangen van het volgende slachtoffer (de operatie was geenszins altijd
pijnloos) met zijn vingertoppen en knokkels bewerkte en een dikke
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schuimlaag opwreef, waarbij de klant z e lf het koperen bekken met
scheerwater onder zijn kin hield. M aar het was e r blijkbaar zo g ezellig ,
dat menigeen nog een tijdje b leef hangen, nadat zijn baard e r af was.
Pas na 1910 kwam e r een moderne kapsalon. Dameskappers waren er
niet. Een mavrow o f jufdr, die behoefte had aan een kapper, moest naar
Zw olle. En de Genemuider vrouwen leverden dan commentaar.
De drie kleerm akers, die ik m e kan herinneren, vervaardigden zo
goed als a lle bovenkleding der mannen. Een mannenpak moest degelijk
en stevig zijn. Van koopgoet confectie, v ie l weinig goeds te zeggen. De
Genemuider droeg voor de zondag een zwart lakens pak, van dezelfde
snit als dat van zijn plaatsgenoten. Alleen jongelui droegen wel blauw o f
g rijs , m aar ook deze costuums werden m eestal te r plaatse gemaakt.
De na-oorlogse tijd heeft een grote om m ekeer teweeggebracht. De zon
dagse kleedij versch ilt niet m eer van die van de stedeling, en de con
fectie heeft het costuum naar maat naar de achtergrond gedrongen.
Het aantal kruideniers was nagenoeg even groot als dat der bakkers.
Ook hier maakten vele varkens de spoeling dun, zodat een nevenbedrijf
uitkomst moest brengen. E r waren e r die ook koeien hielden, die e r een
s lijte r ij bij dreven, of een wolwinkel enz.
O ver de manufacturiers is hierboven reeds iets gezegd. E r waren er
slechts d rie o f v ie r. Z e verkochten voornam elijk de sterke, duurzame
stoffen, die het arb eid ers- o f boerenleven vereisen. M aar duurzame
stoffen hebben het nadeel voor de w inkelier, dat ze niet dikwijls v e r 
nieuwd worden, zodat hier alw eer een combinatie met iets anders nood
zakelijk was. In mijn jeugd ging a lle verkoop per eZa en v ö re l, al lag
de o ffic ië le m eterm aatstok op de tuu:ndbaaT]kd.
Er waren d rie o f v ie r m etselaars, blijkbaar net voldoende voor een
gemeenschap van 3000 mensen, want hier herinner ik me niets van nevenbedrijven. Ik heb zo de indruk, dat ze doorgaans goed in hun w erk zaten.
Hetzelfde geldt 'van de schilders, waarvan er ook d rie o f v ie r waren.
Ook hun ambacht leverde blijkbaar een behoorlijk bestaan op. Er was
er niet een, die ook aan veehouderij deed o f een winkel in andere a rti
kelen had, dan die welke in verband stonden met zijn werk.
Genemuiden telde zes skoe:m aekars, waarvan e r v ie r nauw aan elkaar
verwant waren. Het waren echt schoen makers, want evenals bij de boven
kleding had men niet veel vertrouwen in koopskoeni} confectie, s lic h t le e r
m et pdpie:r ri zooln, róm dl, zo luidde het oordeel. Nu hadden de mannen
niet zo heel veel schoenwerk nodig, want bij hun werk droegen arbeiders
en boeren klompen, bij het baggerw erk le e rzdklompm , zw are klompen
met hoge leren schacht er boven op. Schoenen werden dus door de m eeste
mannen alleen 's zondags gedragen, en dat waren maatschoenen, m is
schien niet altijd elegant, maar stevig en sterk. Degelijkheid ging voor
alles, een stelre g e l die ik bij vele Genemuiders heb gevonden. Hij gold
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ook voor vrouwenschoenen. V oor het moderne oog zwaar en plomp, maar
z e gingen jaren m ee en dat was het voornaamste. Bovendien zag je e r
bijna niets van onder de z e e r lange rokken.
De zeven o f acht slachtars, volgens hun beroepsaanduiding boven de
deur o ffic ie e l vleeshouwers en spekslagers geheten,hadden op een enkele
uitzondering na, ook een boerenbedrijf erbij, soms alleen wat m estvee,
soms ook melkkoeien. Z e verrichtten in het najaar de huisslachtingen
bij de boeren tot in de wijde omtrek, rookten gewoonlijk voor hen ook
de worst en het vlees dat daarvoor in aanmerking kwam. M aar ze hadden
door deze huisslachtingen gedurende de winter en het voor jaar een be
perkte klantenkring, want van het kleine loon der mattenmakers kon
niet veel af voor vlees o f spek, zodat ze dan bijna uitsluitend aange
wezen waren op de betrekkelijk weinige andere ingezetenen. In de zo m e r
tijd, als de inmaaktonnen en -potten leeg waren, en de wiema vrijw el
lege spitn te zien gaf, als de arbeider w eer beter betaald werk kon v e r 
richten, gingen de zaken beter, maar ik g eloo f niet, dat het, in figuur
lijk e zin, vetpot was bij de Genemuider slachter.
Van de v ie r smeden die ik me herinner, was e r ook niet een die be
hoefte had aan een nevenbedrijf. Z e hadden m eestal volop werk. Er
waren in Genemuiden veel paarden, karren en wagens, die zo nu en dan
door de smid onder handen genomen moesten worden, veel melkbussen,
-em m ers en - jukken, waaraan wat te repareren viel. Bovendien waren
zen iet alleen hoef- en kachelsmid, zoals hun uithangbord o f deurraam
verm eldde, maar ook blikslager, koperslager, loodgieter. Z e moesten
van a lle markten thuis zijn. Een ervan had een winkel in aanverwante
artikelen, waarin ook w el enkele andere zaken verkocht werden, m aar
dit was m eer liefhebberij dan noodzaak.
Evenals dat bij de schoenmakers het geval was, b leef het smidsambacht tot twee fa m ilies beperkt. Het ging o v e r van vader op zoon. Ook
bij de tim m erlieden was dit zo. Van de acht, die ik me herinner, waren
e r v ie r die dezelfde naam droegen, d rie van de ov erig e v ie r eveneens.
Ook z ij hoefden niet te klagen o v er gebrek aan werk. Het vele houtwerk
aan schuren, stallen en hooibergen gaf hun naast het onderhoud aan
woonhuizen, nieuw- en verbouw, volop te doen. Van nevenbedrijven was
geen sprake.
V oor de boerenwagens en karren was e r een wagenmaker, met een
goed beklante zaak. Zijn opvolger heeft het veld moeten ruimen, nu ook
het boerenbedrijf voor een groot deel gem otoriseerd is en gebruik maakt
van vervoersm iddelen, die m eer uit metaal en rubber dan uit hout be
staan.
De enige kuiper, die e r in mijn p r ille jeugd nog was, moest al spoedig
na 1900 naar ander em plooi omzien.
Tot slot van deze opsomming nog iets o v er de 'ozrbcergr], waar een
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klein deel der mannelijke bevolking ontspanning zocht, wat biljartte, of
een spelletje kaart speelde onder het genot van een glas bier o f een
borrel. Voornam elijk was dit de opgeschoten jeugd, die vooral op z a te r
dagavond daar wat v e r tie r zocht. Ook wel ouderen, m aar een kleine
minderheid. Vrouwen kwamen e r nooit, voor zover ik weet. Nu is mijn
ervaring op dit gebied z e e r beperkt, ik ken alleen 't 'ootel, waar ik met
mijn vrienden w el ging biljarten en kaarten. M aar ik g elo o f niet, dat het
in de andere gelegenheden veel anders toeging. Alleen op de feestdagen
werd e r nogal veel gedronken. Dan zag je wel dronken lieden langs de
straat en waren e r vechtpartijen.
Er waren ook een paar slijterijen , waar je zo o v er de toonbank een
glas sterke drank kon krijgen en waar je de stille drinkers even zag
binnenwippen. Op zondag waren a lle ca fe 's gesloten. De jongelui wisten
daar echter w el raad op; ze kochten samen een o f m eerd ere flessen
sterke drank, vonden in stal, schuur o f hooiberg w el een plaatsje waar
die een nacht v e ilig was en wisten e r dan 's zondagsavonds w el weg mee.
Werd ze toch gestolen, wat ook voorkwam, dan was het zaak uit de buurt
van de gedupeerden te blijven, want er was niet veel nodig om de achter
docht te wekken en dan waren da raepm gaer.
Er waren in mijn tijd twee hotels, v ijf o f zes c a fe 's en een drietal
slijterijen .
Enigszins buiten en boven de hierboven beschreven grote massa van
Genemuidens bevolking stonden de nootaebelri, de burgem eester, de
gem eentesecretaris, de dom inee's, de dokter, de notaris als de upper
ten (niet thousand, m aar toch een groep apart); dan, een treed je lager
de directeu r van 't m elkfabriek, de onderw ijzers,de gem eente-opzichter,
en als aparte z e e r kleine minderheid onze twee diendar s, in blauw uni
form van antiek model, hoge sjako en met de korte sabel op de linker
heup, onze ordebewaarders, die e r wel dreigend uitzagen maar toch
niet zo kwaad waren. Hoe bont we het ook maakten, we bleven buiten de
priezón, met zijn d rie cellen, achter het stat'uus.
Ik zei hierboven dat de m anufacturier zijn ellew aar inderdaad nog
per eld verkocht; en voor kleinere stukken per vöral, 'a a lfe ld en d riej
vördl. Dit vö ra l werd ook gebezigd, als men bijvoorbeeld samen een koe
o f varken slachtte. De een p re fere erd e een v e u r- de ander een achte v vördl, In beide gevallen had het nog zijn oude betekenis van vierendeel.
In een vörd ltien van een sinaasappel, een partje, was dit begrip van
vierde deel verdwenen.
Ook bij de rest van het m etrieke stelsel kwamen naast de nieuwe,
nog z e e r veel de oude namen voor, evenals bij de geldswaarden. Voor
de laatste gebruikte m en: ' cel(a)fien halfje, v ie :r döjtn tweeëneenhalve
centstuk, stuu:var stuiver, dubdltien dubbeltje, stoota r twaalfeneenhalve
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cent, kwcBr tien kwartje, skilak dertig cent, gul(d)y gulden,daeldardaal
der, rieksdaeldar rijksdaalder, gool(d)n tientien. Tot zo ongeveer een
rijksdaalder werden tussenliggende bedragen bijna steeds uitgedrukt in
stuu:var s, hele en halve. Men zei dus: aandaraalva, zestm lva, dcer tien d aalva stuu:varen vuuftien, vie:vmtwintag, v ie :r ndcer tag stuu:var s. De
woorden v ie :r döjtn, stoo ta r en skilak, dienu zo goed als verdwenen zijn,
waren de gewone, algemeen gebruikte termen.
V oor natte waren gebruikte men m eutien maatje, 1 dl, vooral voor
sterke drank; oor t halve lite r, eveneens, m aar bovendien voor melk;
mei]dl lite r, alleen voor melk; een gaanft w aeter was twee em m ersvol,
wat je in eenmaal kon dragen. A ls, in droge perioden, de p articu liere
regenbakken leeg raakten, werd van gem eentewege uit de grote bakken
bij de kerk aan gegadigden een numar o f een gaar^k waeter verstrekt.
Voor droge waren sprak men van: kop 1 liter, lieka afgestreken 5literm aat, vuufkop hoog opgetaste 5-literm aat, skeepal kwartmud, en
muda mud. Ook heb ik wel de gifta een aarden test, als maat zien g e 
bruiken, bijv. voor kruisbessen.
Als gewichten hoorde men een enkele keer: wichien 1 gram ; verd er
loo t o f leutien 10 gram , óns, pónt en kieloo resp. wichtje, lood, ons,
pond en kilo.
A ls landmaat werd m cergrj o f mörgr$ morgen, nog wel gebruikt; nu is
het steeds bundar hectare, en ro e : are.
De waterstanden werden uitgedrukt met doem cm, voe:t voet en ela el,
m eter. Z e lfs op de o ffic ië le peilschaal aan de sasmuur, gebouwd om 
streeks 1866, las ik el, hoewel de afstanden m eters waren.
Uit de ruim achttien jaar, die ik in Genemuiden heb gewoond, van mijn
geboorte in 1897 tot 1913 en, na mijn schooltijd en m ilita ire dienst, van
eind novem ber 1918 tot eind januari 1921, is m ij een schat van herin
neringen bijgebleven. De m eeste hebben vanzelfsprekend betrekking op
het leven in het ouderlijk huis, en zijn hoofdzakelijk van persoonlijke
aard. Wat daarvan echter als voorbeeld van het leven in het algemeen
kan dienen, zal ik verm elden. Andere hebben betrekking op school, het
spelen met vriendjes en buurtgenoten, het dorpsleven in het algemeen.
V ele uren heb ik doorgebracht bij de bakker, de schilder, de schoen
maker, de smid, de timm erm an en de kleerm aker en hen gadegeslagen
bij hun arbeid. Ik heb daarbij onschatbare kennis opgedaan, die m ij la ter
bij mijn onderwijs van groot nut is geweest, en ik heb grote waardering
gekregen voor het ambacht en de bekwaamheid van de ambachtsman.
Naast mijn herinneringen is m ij uit mijn Genemuider tijd een a lge
mene indruk bijgebleven van bedrijvigheid, werkzaamheid; naast v e r 
deeldheid op godsdienstig gebied, toch een grote saamhorigheid als
Gcelamuunagars; een sterk godsdienstig leven; grote eenvoud in le e f46

w ijze en kleding; een indruk bevestigd en versterkt in de vele vakanties,
dieik erh eb d oorgeb ra ch t, en waaruit ik nu, anno 1965, alleen de grote
eenvoud in lee fw ijze en kleding zou kunnen schrappen, wat de jongere
generatie betreft.
Door de streng ch ristelijke levenshouding was Genemuiden een plaats
met z e e r weinig ontspanning. De tweedaagse kerm is met zijn d rie o lie bollenkramen, zijn noga- en speelgoedkraam, zijn paardendraaimolen,
schiettent en kop-van-jut was al om streeks 1910 verdwenen. A lles wat
naar verm aak zweem de was op zondag verboden. Dus op zondag geen
schaatsen onder, als e r ijs was, tenzij (het doel heiligde de middelen)
men e r op naar de kerk ging. De diensten in de Mastenbroekerkerk
werden dan ook, zodra de Weteringen betrouwbaar waren, druk bezocht.
Op zondag werd e r niet gefietst, tenzij naar de kerk door mensen buiten
de bebouwde kom, a lle ca fe's bleven gesloten; in de streng orthodoxe
gezinnen werd het huishoudelijke w erk beperkt tot het hoognodige, dus
de maaltijden zo eenvoudig m ogelijk en de afwas moest wachten tot
maandag.
In het catechisatielokaal van de N.H. Kerk was een C h ristelijke U itleenbibliotheek, de boe.'kr^die.-ldga, waarvan in de w inter druk gebruik
werd gemaakt. Daar maakte ik kennis met M evr. Bosboom-Toussaint
in: D eD elftse Wonderdokter, De G raaf van Devonshire (w ij spraken dat
uit dee-vons-hie.-ra, want wat wisten w ij van Engels af). Ik las de boeken
van Penning o v e r de Transvaalse O orlog: De Leeuw van Modderspruit,
De Held van Spionkop, De Verkenner van Christiaan de Wet, die e r als
koek in gingen. Ook maakte ik kennis met de edele, reine Genoveva, de
enige andere titel, die m ij is bijgebleven. Van dit laatste soort was er
veel, zw art-w itte C hristelijke lectuur, en dat ze in een behoefte voorzag
bewees de grote drukte op vrijdagavond, als de boe:kridie:lagd lös was,
bleek ook uit de sm oezelige, g r ijz e omslagen en de ta lrijk e ezelsoren.
Zw art-w itte lectuur, maar als kind hindert zo iets je niet.
Sinds een half jaar heeft Genemuiden een afdeling van de Centrale
Plattelandsbibliotheek, gehuisvest in een z e e r modern ingericht houten
gebouwtje, dat tevens dienst doet als leeszaal, en w el le z e r s moet trek 
ken, zo licht en g e rie flijk ziet het e r uit. O verzich telijk gerangschikt
staan daar de 4000 boeken, nog w el ingedeeld in groene (v e ilig e ) en
rode (g eva a rlijk e) rugetiketten, zodat ied er duidelijk kan zien op welk
terrein hij zich begeeft, maar zonder enige prikkeldraadversperring.
Hoe groot de dorst naar ontwikkeling en ontspanning e r is, blijkt uit het
grote aantal leden, 775 op een bevolking van 5000, verkregen in nog geen
half jaar. De Stadskoerier van 20 jan. 1966 sch rijft h iero ver: 'Een ex
plosie - zo staat e r letterlijk in het rapport (van de Centrale Plattelands
bibliotheek voor O ve rijs s e l) - veroorzaakte de vestiging van een biblio
theek te Genemuiden. Op een bevolking van ruim 5^00 inwoners werden
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eind 1965 925 leden geteld. Dit betekent 1 'le z e r ' per 5| inwoner. Het
landelijk gemiddelde is 1 le z e r per 17 inwoners. P e r ingezetene werden
in Genemuiden 12 boeken gelezen; het landelijk gemiddelde is 2^ boek
per inwoner.'
Andere dan C hristelijke lectuur heb ik bij de autochtone bevolking
zelden aangetroffen in mijn jonge jaren. In vele gezinnen was de B ijbel
het enige boek dat men bezat, en wie m aar een boek bezit, heeft daarm ee
geen slechte keus gedaan. Soms waren e r ook bundels preken en de
Callenbach-boekjes, die we met K erstm is op de zondagsschool kregen.
Z e stonden gewoonlijk in de boetkj]'ar^dr, een aan dikke koorden hangend
rek in de m ooie kamer. Vanzelfsprekend was daar voor een boekhande
laar geen boterham te verdienen. Nu heeft Genemuiden een modern in
gerichte, goed geou tilleerde en w elvoorziene boekhandel. Op mijn vraag
wat e r zoal gelezen werd vernam ik het volgende. De dames houden van
lichte ontspanningslectuur. Ookde arbeider leest bij voorkeur het lichte
genre, o.a. Havank. Jongelui, die niet ve rd er gaan dan het L.O ., kopen
detectives en Wild West. In het algemeen worden e r veel streekrom ans
gelezen, ook is er nogal vraag naar oorlogslectuur, zoals Exodus. A.M.
de Jong is in trek. En toen ik zo eens rondneusde zag ik: B elloc, Bomans,
Boudier-Bakker, C or Bruyn, Cronin, Curwood, C arm iggelt, Anne Frank,
Thijssen, Roothaert, Undset en bij de detectives: E lle ry Queen, C y ril
Hare, Ngaio M arsh en Dorothy Sayers in vertalingen. En ik dacht zo:
Toch w el wat anders dan Genoveva.
Wat de dag- en weekbladen betreft herinner ik me naast de P rovin 
ciale O ve rijs se lse en Zw olse Courant, die in vele gezinnen werd en
wordt gelezen, bladen zoals: De Vriend van Oud en Jong, De Vriend des
Huizes, De B lijde Boodschap, A lle den Volcke. Uit Zw artsluis kwam een
advertentie- en nieuwsblaadje, dat algem een ' t K lik ten (kliekje) werd
genoemd, vanwege het oude, uit andere bladen overgenomen nieuws. Nu
heeft Genemuiden een eigen Stadskoerier.
Het Verenigingsleven b leef beperkt tot de C hristelijke M e isje s-,
Knapen-, Jongelings- en Vrouwenverenigingen. Ook was e r een gemengd
koor, dat onder zijn energieke, z e e r m uzikale leid er op zijn ja arlijk se
uitvoering uitmuntende prestaties leverde. De veurdrachty die hierbij
ten beste gegeven werden, waren zo ongeveer het enige wat er ooit op
toneelgebied geboden werd.
Na de eerste W ereldoorlog in Genemuiden teruggekeerd na een a f
wezigheid van vijfeneenhalf jaar, richtte ik een R ederijkerskam er op,
waarvoor veel animo bestond. We speelden heel eenvoudige, onschul
dige, bescheiden amateursstukjes, waarin geen onvertogen woord v o o r 
kwam. Omdat toneel een novum was, verwachtten we succes, en, inder48

daad, we speelden voor een uitverkochte zaal (ik schat zo 200 personen)
en moesten een tweede avond geven. M aar de Kerk kwam in het gew eer.
Een dominee deed huisbezoek om zijn gemeenteleden tegen dit zondige
bed rijf te waarschuwen. Desondanks trokken onze la tere voorstellingen
w eer veel publiek. En uit de verslagen in de Stadskoerier z ie ik, dat er
nog (o fw e e r? ) toneelstukjes worden opgevoerd bij de n iet-C h ristelijk e
verenigingen.
De enige sport die met animo door nagenoeg iedereen beoefend werd,
was het schaatsenrijden 't skae(s)ns loopm ; het zwemmen b le ef tot ons
jongens beperkt. Een blik op de lijs t van verenigingen aan het eind van
dit hoofdstuk laat een heel ander Genemuiden zien.
Ik heb hierboven gezegd, dat de kleding eenvoudig was. De boeren
droegen bij hun w erk de beevdr tiensa broek en blauw katoenen kiel, de
arbeiders in plaats van de laatste een donker boezeroen o f gebreide
trui. Allen droegen klompen, wit geschuurde bij de arbeid, m ooi ge
verfde als men netjes wou zijn. 's Zondags droegen beide categorieën
donkere, gewoonlijk lakense pakken, eenvoudig van snit, schoenen aan
de voeten en op het hoofd de zw arte o f g r ijz e pet. Hoeden waren hoge
uitzonderingen, behalve dan voor de notabelen.
Ook de vrouwen droegen eenvoudige kleren. In hun w erk een m eest
al donker jak met ruim vallende schoot, donkere tot op de schoen vallende
rok en m üti slont wollen voorschoot, die van de voet tot het m iddel reikte,
o f bij jongere vrouwen en m eisjes een skulk schort, die ook de borst
bedekte. A ls het w erk gedaan was, werd de vuufskachtn rok verw isseld
voor een mcernasn o f tabeen van m erinos o f tibet, e r kwam ook een
m ooier jak en skulk te voorschijn. Op zondag kwamen de beste spullen
voor de dag, m aar de kleur was bijna altijd donker en het snit eenvoudig.
De hoofdtooi bracht een lich tere toets aan. De echtgenoten der w elge
stelde burgers droegen een gouden o o r ijz e r , dat het gehele achterhoofd
omvatte. O ver het kortgeknipte haar kwam eerst een nauwsluitend zwart
satijnen kapje. D aarover een wit katoenen ondermutsje, dat eveneens
het hoofd nauw om sloot, maar met een koket kantje afgezet was, dat net
onder de gouden kap uitkwam. Dan volgde het o o rijz e r, in vorm niet on/ /
gelijk aan een gespleten Edammer, uit een blad goud gemaakt, van midvoor tot ongeveer het midden van de bol ingeknipt, en de twee voorbladen
door een gouden kettinkje verbonden. Daarm ee was door de week, als
het werk aan de kant was, de hoofdtooi af. Op zondag evenwel kwam
daarover de muts van B russelse kant, met lange pijpplooien, die met
draadjes om de oorknoppen werd vastgezet, en aan de ondermutsjes
werd vastgestoken met veer n en speldn. De veer ix waren lange spelden,
waarvan de knop de vorm had van een korte veer; z e waren van z ilv e r
en met diamantjes bezet. De speldn, eveneens van z ilv e r , hadden een
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ronde knop, iets minder dan 1 cm in doorsnee, gewoonlijk met een g r o 
tere diamant; ook de oorknoppen, kortweg knopm genoemd, maar in de
loop der tijden in vorm en grootte uitgegroeid tot die van een flink po
pulierenblad hadden één grote steen. Wie naar de kerk ging, droeg over
de gouden kap een strooien hoed, ve rsierd met struisveren en een breed
lint, dat in een sie rlijk e strik gebonden, onder de kin werd vastgehaakt.
Het was voor de jonge vrouw een groot moment, als ze, op ongeveer
tw intigjarige leeftijd, voor het eerst zo, in vol ornaat te r kerke ging,
het hoofd trots geheven, de blos der em otie op haar wangen en misschien
met bonzend hart, onder het keurend oog der andere kerkgangers, na
kerktijd het onderwerp van vele kritische gesprekken.
Een ander o o r ijz e r bestond alleen uit een, naar ik schat, zes a zeven
cm brede gouden o f zilvere n band en was voorzien van oorknoppen als
hier boven beschreven, maar zonder diamanten, o f had bij het oor een
kurketrekker versierin g . Ook h ierover kwam bij kerkgang de m ooie
veren hoed. Het werd gedragen door wat ik m isschien de middenstand
mag noemen. De arbeidersvrouwen droegen op zondag de knipmusd
neepjesmuts, soms ook met kaphoed. Door de week, bij het werk, droegen
bijna a lle wat oudere vrouwen een gehaakt mutsje met een geplooid
valletje, dat na gedane arbeid, vo orzover daar sprake van was, door de
burgervrouwen verw isseld werd voor de Zuiolsa musa van wit katoen,
met korte pijpplooien in de nek en een smal geplooid strookje van voren
en op zij. Wie m eer gekleed wou gaan, droeg het o o rijz e r, m aar zonder
kanten muts. Om de hals zat m eestal een mooi ziedn knubalduu:kien,
smal gevouwen en met een s ie rlijk strikje opzij. Naar de kerk kwam
natuurlijk de góóldn o f zulvar n ketn als halsversierin g; de brede band
van v ie r o f v ijf snoer bloe:tkraln met een breed gouden slot, werd ook
door de week gedragen. Het toilet werd voltooid door gboldn o f zulvarn
belachies in de oren, waarin al op jeugdige leeftijd gaatjes werden g e 
maakt.
Het o o rijz e r, dat het gehele achterhoofd om sloot, was door zijn g e 
wicht en de twee mutsjes eronder de oorzaak van veel hoofdpijn. Nu,
anno 1965, zijn er nog ongeveer vijftien vrouwen, die het dragen. Het
sm allere is geheel verdwenen. De jeugd w il e r niet m eer aan. Boven
dien is de kanten muts bijna niet m eer te krijgen en is het hele geval
een erg dure liefhebberij geworden. Daarom leek het me nuttig het wat
u itvoerig te beschrijven. Van een der oudste draagsters hoorde ik het
woord neezachien voor een uiterst smal bandje van kant, waarm ee de
versleten rand van de kanten muts werd versteld.
De dames die ter kerke gingen hadden behalve het psalmboe:k met
gouden o f zilveren slot, soms aan een zilveren ketting gedragen, g e 
woonlijk ook een zulvarn peepar muntdeusien en een met goud o f z ilv e r
v e rsierd aldarejnvlesien eau-de-cologne-flacon, bij zich, die (de dienst
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duurde m eestal wel twee uur) langs de r ij werden doorgegeven te r v e r 
kwikking. De mannen hadden veelal een bruine versnapering achter de
kiezen.
Zodra de kerk uitwas en men, m eestal vlug, een kopje koffie had g e 
dronken, werd ergd köjd r t; groepjes vrienden en vriendinnen kamdroadn
geheten, want het woord vrent vriend wordt zelden gehoord, de seksen
streng gescheiden, liepen van de Sas tot aan het Ejndd druk kwebbelend
heen en w eer; ook w el mannen mengden zich daar onder, m aar de jeugd
overheerste. Dit duurde zo tot etenstijd en herhaalde zich na de middagdienst, maar nu veel langer. H ier werden alle nieuwtjes van de week
uitgewisseld en van commentaar voorzien. Dit köjar n was een belangrijk
sociaal element in het leven van de Gcdamuunagar. Wat hier niet ter
sprake kwam had geen betekenis.
Op zondag waren a lle winkels en ca fe's gesloten. Men onderscheidde
echter koopzundaer^n,. Dat waren nieuwjaarsdag, biddag, tweede paas
dag, hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, dankdag en tweede kerstdag.
Na de kerkdienst (op die dagen was e r m aar een, in de m orgen) gingen
dan deze gelegenheden open, de kinderen kregen wat snoepgeld en gingen
eens lekker snoejn. De snoepwinkels deden op zo'n dag goede zaken,
want gewoonlijk v ie l er niet veel te snoepen. Zakgeld was een onbekend
begrip. Je kreeg wel eens een cent o f een halfje om een lómbók, dn
toovdr bald, dn stuk drup bfzuu.-t'bolttakoopm , maar dat was een extratje; een vast inkomen, zoals vele kinderen nu hebben, daarvan durfden
we zelfs niet te dromen. Het leven was eenvoudig, ook voor ons, kinde
ren, en ik betw ijfel, o f we er in dit opzicht over de hele linie op vooruit
zijn gegaan. D ie cent was een verra ssin g en een klein feest, had het
element van het onverwachte, en maakte je echt blij. Een cent, wat kon
jed a a r al niet voor kopen. Welke voordelen het vaste zakgeld ook moge
hebben, die vreugde van een hele cent geeft het vast niet.
Geboorte, huwelijk en dood waren natuurlijk, zoals overa l te r wereld,
belangrijke gebeurtenissen.
Kort na de geboorte van een kind, die niet door kaartjes o f advertentie
werd meegedeeld, m aar door de baekstar bij de fa m ilie werd aangezegd,
was e r kroam vaziete. Behalve k le ertjes voor de jonggeborene kreeg de
kroamvrowd m eestal een krentawcegd en soe:zi}, grote holle soezen,
geel van de eieren, die opengebroken en van binnen met suiker bestrooid
werden, voor ze opgesmikkeld werden. Het kind zat de eerste tijd in het
pak gewikkeld, waardoor het aandoen van een skoond doe:k een inge
wikkelde bezigheid werd, het kreeg na verloop van tijd rokken aan, de
jongen zo goed als het m eisje en pas veel later, ik verm oed, als hij
zindelijk was, mocht een jongen een broek gaan dragen.
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De m oeder deed spoedig na de geboorte haar kosrkgaar]k, waarbij de
predikant haar in zijn gebed gedacht. Dan volgde de doop, waar een ou
dere zuster o f andere bloedverwante het kind moest ópbrenn, d.w.z.
naar de kerk dragen, en zodra het gewichtige ogenblik was aangebroken,
het in de kerk aan de m oeder overgeven. In verband hierm ee moet ik
het woord deupdr s voor dopelingen vermelden.. Na een doopdienst kwam
thuis de vraag: 'oe:vuu:ld deupdr s waar ti dar? Zo sprak men ook van
aneemar s aannemelingen, en van trouwar s voor trouwende paartjes.
De japon waarin een m eisje haar belijdenis deed heette aneemar sjurk,
het costuum van de jongeman aneemar spak.
De kerkelijke trouwplechtigheid geschiedde steeds op de zondag on
m iddellijk na de bu rgerlijke huwelijksvoltrekking, dikw ijls voor enige
parentegelijk. B ij het huwelijk hoorde natuurlijk de brulafta o f bruustroann, als overal een vro lijk feest, waarbij de braandawienkóma m et
pruumpies rond ging, waaruit elk op zijn beurt proefde met de grote
ve rsierd e zilveren lepel. De bruudagóm kreeg een ve rsierd e pijp of
sigarenpijpje, hij en zijn bruut dronken uit v e rsierd e kopjes, de b ruusköpies. V eelal werd er een avond gegeven voor de ouderen en een voor
het jongvolk. E r werd veel gezongen en voorgedragen, en vanzelfsprekend
ve e l gegeten en gedronken. De drank was m eestal rooja o f wita wien,
ook wel afakoat, voor de dames; braandawien, janeevar, besn voor de
heren. Ik kan me niet herinneren, dat e r ooit b ier geschonken werd.
Een begrafenis was een gewichtig gebeuren. Zodra iemand gestorven
was trok de doodgraver-aanspreker, W iecher Beens, zijn zw arte jas
aan, en zette zijn hoge hoed op. Huis aan huis, het hele stadje door,
werd het overlijden aangezegd. Daar bijna geen enkel huis een bel had,
opende W iecher, zoals iedereen hem noemde, de deur, riep: volk, en
zodra een der bewoners zich vertoonde, deed hij plechtig, met luider
stemme, zijn mededeling. A ls de boodschap beëindigd was, z e i de toegesprokene: daarjk oe wel, o f ie: wör n bedaar^kt en W iecher ging een
huisje verder. De volksmond maakte de uitdrukking: " i j ' s veu r W iechar';
hij laat aan duidelijkheid niets te wensen over, wel aan fijngevoeligheid.
Zolang de dode boomnt eer da stond, waren niet alleen in het sterfhuis,
m aar ook bij de naaste fa m ilie de overgordijnen aan de vo orzijd e dicht
getrokken. Soms werd de spiegel om gekeerd. Op boerderijen buiten de
kom werden de vejnstar s de vensterluiken, afgehaakt en tegen de muur
gezet.
De begrafenis was gewoonlijk tussen tw aalf en twee uur. De dragers
in strak zwart, zonder tressen, m eestal mannen uit de buurt van de
overledene, droegen de kist op hun schouders van het sterfhuis naar
het kerkhof even buiten de kom. Achter de baar kwamen eerst de mannen,
in het zwart en met hoge hoed, daarachter de vrouwen, eveneens in het
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zwart, over het o o r ijz e r nu geen kanten, m aar een eenvoudige witkatoenen muts, zw arte hoed met dito veren. Langzaam en statig ging de
m eestal lange stoet de weg naar het graf. E r werd zelden gesproken,
soms zong men psalm 103, vers 8: G elijk het gras is ons kortstondig
leven. Terug in het sterfhuis, hield de dominee o f ouderling, die tevoren
ook reeds een korte dienst had gehouden, een toespraak, die gewoonlijk
een algemene beschouwing was o v er leven en dood, zonde en bekering,
en weinig o f geen aandacht schonk aan de overledene z e lf. Het was m eer
een ernstig vermaan, hoe men moest leven om eenmaal de hemelse
heerlijkheid deelachtig te worden, en wat de gerechte straf was voor
een zondig leven. Na het gebed, waarm ee dit gedeelte besloten werd,
vertrokken de m eeste mannen. De vrouwen bleven voor een verdere
bepreking van het behandelde thema. Soms was het half v ijf voor de
laatsten vertrokken. Gedurende de bijeenkomst werd koffie gepresen
teerd met enorme krakelingen. Een sobere, ernstige plechtigheid. B loe
men voor het g ra f heb ik in mijn tijd nooit gezien.
Om de dood van een nabestaande werd streng gerouwd. Om een vader
of m oeder droeg men d rie jaar rouw, waarvan twee jaar vol en een half.
In de volle rouw was alles wat glinsterde verboden. De kleren waren
diep zwart. De kanten muts b leef vervangen door de katoenen. Op de
hoed een garnering van krip en zw arte veren. De kralen dofzwart, even
als de oorbellen. Geen gouden o f zilvere n sieraden. In de halve rouw
was g rijs geoorloofd, ook een zilveren ketting o f oorb el. Pas na d rie
jaar was kleu r toegestaan, d ie zich toch al beperkte tot gedekte tinten.
Buiten de rouwtijd droegen alleen kinderen felle, lichte kleuren.
Hoe streng de rouw werd opgevat moge blijken uit het volgende. In
mijn jeugd s tie r f het hoofd van een der la gere scholen en zijn dochter
volgde de baar in een rode blouse. Z oiets was nog nooit vertoond, en
wat er over gezegd werd zou boekdelen kunnen vullen. In de jaren twintig
droeg de zoon van een der notabelen bij de begrafenis van zijn vader
een g r ijz e streep jesbroek. ' Ij mós 'am skaem m , m et zie n g rie :z a broek',
hoorde ik na afloop iemand zeggen. M aar een jaar o f vijftien later zag
ik, bij de begrafenis van mijn zuster, een nichtje met een blauw hoedje
en ik dacht, dat e r w el commentaar op zou volgen. Aangezien ik er
echter geen woord over gehoord heb, neem ik aan, dat de normen toen
reeds begonnen te veranderen. De tweede w ereldoorlog, met zijn schaar
ste aan textiel, zal het proces w el versneld hebben. Ik hoor althans dat
er veel minder rouwkleren gedragen worden.
In 1965 maakte ik twee begrafenissen m ee in Genemuiden. De laatste
daarvoor, waarbij ik aanwezig was, had plaats in 1941. Men kan zich
m oeilijk een gro te r verandering indenken. Het stoffelijk overschot werd
per auto van het sterfhuis overgebracht naar de ga rfk a m er van de N e 
derduits H ervorm de Kerk. T e voet daarachter gingen de nabestaanden.
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In de moderne aula werden z ij gecondoleerd door de genodigden,zodra
deze binnen kwamen. Op de voor de dienst vastgestelde tijd kwam de
predikant vergezeld van een van zijn ouderlingen en hield een lijkrede,
die wel evenals vro e g er een ernstige vermaning was om 'in Christus'
te leven, maar nu toch ook een persoonlijk element bevatte. De o v e r 
ledene was niet m eer uitsluitend als 'sto ffe lijk o v ersc h o t' in ons midden,
en de treurenden werden getroost. Na deze rede, die een half uur duurde,
ging de stoet te voet achter de lijkauto naar het kerkhof, niet m eer eerst
de mannen en daarachter de vrouwen, m aar m eer in gezinsverband.
Beide keren werd e r aan het g ra f gesproken. Toen het stoffelijk o v e r 
schot te r aarde besteld was, keerden allen terug naar de aula, waar nu
de ouderling een lange passage uit de bijbel voorlas en daarover een
beschouwing hield. De gehele plechtigheid duurde ongeveer anderhalf
uur.
De kleding van de nabestaanden was zwart, bij de genodigden was veel
blauw, g r ijs en bruin, stem m ige kleuren, m aar niet m eer uitsluitend
het som bere zwart. Hoge hoeden waren e r bijna niet m eer.
A ls vanouds werd e r koffie geserveerd met grote krakelingen.
E r waren om streeks 1900 twee Openbare L a ge re Scholen en een G e
reform eerd e. Toen een jaar o f wat la ter een Nederduits Hervorm de
L a ge re School werd gesticht, werden de twee Openbare tot een gecom 
bineerd. Voor de kleuters was e r een algemene bewaer skoeld, die bij
de opheffing van de tweede O.L.S. vanuit het oude Wees'uus verhuisde
naar de vrijkom ende Ejndaskoeld. In de avonduren werd e r aan de Open
bare School een vervolgcursus gegeven, die door slechts weinig le e r 
lingen werd gevolgd.
V oor ik overga tot het Genemuiden van 1965 nog enkele, deels v e r 
dwenen, deels nog in zwang zijnde gebruiken.
Elke zondag, klokke twaalf, werden van de hoge stoep van het Stadhuis
o ffic ië le kennisgevingen voorgelezen door één van de dienddr s, onder
grote belangstelling van de bevolking. Dit moet een wijd verbreid e g e 
woonte geweest zijn, want een ja ar of tien geleden, maakte ik hetzelfde
mee in het Oostenrijkse dorp B rix en -im -T a le, waar vooral de boeren
die uit de bergen waren afgedaald voor de m is, in groten getale, onder
een veelvoudig koepeldak van druipende paraplu's, aandachtig de mono
tone afkondiging volgden. In Genemuiden behoort het tot het verleden.
V ijf maal per dag werd de torenklok geluid, om v ijf uur (althans in
de zom er), om acht, twaalf, zes en negen uur, om de tijd van opstaan,
eten en naar-bed-gaan aan te geven. In vro e g er tijd, toen horloges nog
schaars waren, was dit ludn een nuttig instituut voor hen, die buiten de
plaats aan het maaien o f hooien waren en zo de tijd van schaften en het
einde van de werkdag vernamen. E r wordt nog steeds dlut.
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Op paasmaandag gingen de kinderen eja r sgoojn op de w ei achter het
Veerhuis, o f zoals w ij zeiden óp 't 'eu ft het havenhoofd. V erg ezeld van
vaders en m oeders gaan ze ook nu nog, na de middag daarheen, om de
hals een gehaakt netje, gevuld met gekleurde, hard gekookte e ja r s, een
chocola- o f suikerei, een sinaasappel en wat noten. De eieren worden
zo vaak opgegooid tot de basta stuk is, waarna ze met de andere lekker
nijen opgepeuzeld worden.
Op 1 m ei wordt de löjam óta luiem otte gehouden. De dag tevoren wordt
een ladder om getoverd tot draagstoel, door er een baantal hoepel, lood
recht op te bevestigen met touwen, en daarna het geheel te versieren
met veldbloemen, stiesalbloem m pinksterbloemen, botar bloem m en wat
er m eer te vinden is. Vroeg in de morgen trekt dan de luiemotte door
de straten, dringt de huizen binnen en haalt de langslapers onder de kin
deren het bed uit, om hem (m eisjes worden met rust gelaten) zo in zijn
nachtplunje op de ladder mee te dragen, tot een nieuw slachtoffer g e 
vonden wordt. En ze zingen, in het Hollands, behalve de aanroep:
Luiemotte, luiezotte, op gaan staan,
Die moet w eer naar bed toe gaan.
De H eer van Dijk, hoofd der G eref. L a gere School, vertelde m ij, van
zijn m oeder gehoord te hebben, dat het vroeger luidde:
M eiem otte, m eiezotte enz.
De m eizot zou dan een voortzetting kunnen zijn van de aprildwaas, op
de eerste april stuurt men de gek waar men w il; in Engeland heet
1 april A ll F o o ls ' Day. De o ver gang tot luiem otte laat zich verklaren
doordat men een lui varken uit zijn bed haalde. Dit luie varken vindt
men w eer terug in een liedje uit Westfalen, waarin zowaar ook de pink
sterbloem voorkomt:
Pinksterblom e, fule suge
harstu êr uppestaun
harr et di kin leid edaun.
(Schrijnen, Ned. Volkskunde 1,197). In de laatste jaren tracht men de
Luiem otte nieuw leven in te blazen door prijzen uit te loven voor de
m ooist ve rsierd e ladder. Het streven is begrijpelijk, want het was een
aardig en interessant o v e rb lijfs e l uit oude tijden. M aar het is een veeg
teken, als zoiets met kunstmatige middelen in stand gehouden moet w or
den, en dus de oude levenskracht e r uit is. Bij de jongste Luiem otte,
1 m ei 1964, zag ik dat de ladders ook geen echte stalladders waren,
zoals wij die vro e g er gebruikten, m aar voor de gelegenheid gemaakte
lichte laddertjes, groen geverfd, met sinaasappelen en narcissen v e r 
sierd, die voor m ij geen echte luiem otte waren, hoe fleu rig sommige
er ook uitzagen. Ik vrees, dat een flinke stevige knaap e r door heen g e 
zakt zou zijn. Ik houd het m eer op de ongeverfde ledar m et s tie s a l- en
botar bloemm, echt jongenswerk, dan op de bouwsels, die ik verleden
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jaar erb ij zag, z e e r duidelijk met hulp van ouderen vervaardigd.
Met oudjaar, op oolddjoar soamt, kwamen velen, die opbleemm van 't
bold' in 't nijd, op de driesprong van Langstraat en Kruisstraat samen,
om zodra de kerkklok zijn tw aalf slagen had laten horen, gezam enlijk
het eerste couplet van het Wilhelmus te zingen. Waarom h iervoor het
Wilhelmus was gekozen heb ik nooit kunnen ontdekken. Ik heb het vele
malen meegezongen en het deed me altijd wat, al kan ik mijn gevoelens
niet duidelijk beschrijven. T r o f het me als een uiting van saam horig
heid? Accentueerde het in m ij het besef, dat e r voor ons allen een nieuw
jaar begonnen was? Ik weet het niet, maar ik denk e r met veel genoegen
aan terug. Was het lied uit, dan ging het laatste vuurwerk de lucht in en
keerde de rust g eleid elijk terug.
En op nieuwjaarsdag, met nij joa r, als de kerk uit was, gingen we
n ij jo a r winn. Ooms en tantes (mijn grootouders heb ik nooit gekend)
werd vuuls zeenn in 't nijd jo a r gewenst, soms met een mooi ve rsierd e
nieuw jaarsbrief, op school geschreven in ons m ooiste schoonschrift
(M eester DuBurck had een hele verzam eling toepasselijke ve rsjes ). We
kregen een kopje koffie met toebehoren, de ouderen een glaasje wijn of
anisette, en een kwartje (m et zo'n m ooie b r ie f kreeg je wel eens een
gulden van Bcertamuu:jd, een rijk e, ongetrouwde oud-tante) en we hadden
een fijn e dag. We aten ons dik aan koek en ander lekkers en lustten geen
eten.
De dag daarop, tenminste als dat geen zondag was, gingen de a rm ere
inwoners, en het was een tijd waarin veel en vaak bittere arm oede h e er
ste, van huis tot huis met hun goede wensen: vuuld zeerei in 't nija joa r,
o f aids wat wunsaldk is. Z e werden beloond, een enkele keer met een
kort van 't zelda, m aar dat was een uitzondering. M eestal kregen ze
een stuk koek met een stuiver o f een dubbeltje. Met een kusiisloop o f
een slónt voor schoot, vol koek en een paar gulden aan klein geld, plus
een hart vol goede retourwensen, ook niet te versmaden als ze met
warm te gegeven zijn, keerden ze laat in de middag naar huis terug.
Zo herinner ik me Genemuiden. Nu zijn herinneringen trick y things,
en ik ontveins me niet, dat e r op detailpunten onzuiverheden in mijn
beschrijvingen kunnen zitten, want dierbare herinneringen hebben de
neiging zich m ooier voor te doen dan de werkelijkheid. Toch durf ik met
de hand op het hart te verklaren, dat ik het nergens bewust heb verfraaid
en ik U naar mijn beste weten een zo getrouw m ogelijk beeld heb g e 
geven van mijn geboorteplaats en zijn bewoners in hun doen en laten.
Een beeld, vele malen met hun vriendelijke hulp geretoucheerd.
Nu het Genemuiden van 1965, waarbij ik toch telkens w eer naar het
verleden zal moeten teruggrijpen, want de vergelijk in g met de oude
toestand dringt zich onweerstaanbaar op.
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Het stadje z e lf heeft grote veranderingen ondergaan. De m eest op
vallende is de demping van de oude D rech t en dat deel van het Veergat
(de binnenhaven) dat tussen de vro e g ere brug ero v er en de Z ie l schut
sluis, aande Hasselterdijk, lag. E r is een prachtig,ruim plein verkregen,
minder schilderachtig, maar praktischer en uit hygiënisch oogpunt v e rre
te verkiezen boven de oude toestand. De vele tyfusepidemieën, die Gene
muiden heeft gekend, waren voor een groot deel te wijten aan het soms
onbeschrijfelijk v ie ze water van de Drecht. De zware, oude kastanjes
met hun enorme kruinen, die het oude Veergat een bijzonder pittoresk
effect verleenden, zijn nu alle gerooid. W ie deze prachtige bomen in hun
vo lle g lo rie hebben gekend, zullen waarschijnlijk een gevoel van spijt
niet kunnen onderdrukken, m aar de oude, lang niet kwade gevels, die
nu w eer het vo lle profijt van het licht trekken, en waaraan men een z e 
kere statigheid niet kan ontzeggen, gevoegd bij het idee van ruim te en
openheid dat men nu krijgt, zullen de teleurgestelden spoedig o v er hun
spijt heenhelpen. En w ie daar oog voor heeft, zal zich kunnen verlustigen
in de prachtige w eerspiegeling van die huizenrij in het water, gezien
vanaf de Oosterkaai o f de Sas.
Tot om streeks 1910 was e r uitsluitend petroleum - en k a a rsverlich 
ting; en de lanteer nópsteekdr had druk w erk om de houders gevuld en
de pit recht te houden, de lichten 's avonds te ontsteken en 's morgens
uit te doven. Reeds voor de eerste w ereld oorlog kreeg Genemuiden
aansluiting op de IJsselcentrale te Z w olle, met alle voordelen van dien,
b eter licht, m inder werk en g ro te re veiligheid in huis, stal en w erk
plaats.
Het drinkwater kwam vro e g er uit regenbak en regenton; het werd
dikwijls ongekookt gedronken en vorm de een ernstig gevaar voor de ge
zondheid, dat met de komst van de w aterleiding verdwenen is. Het stro 
mende water heeft ook een eind gemaakt aan de 'uusies m et 'n tóna, die
als ze binnenshuis waren een vaak ondraaglijke stank verspreidden, en
als ze buiten stonden, door hun lekkages in de Drecht, de grote besm et
tingsbron van de tyfus waren. Het moderne w ater-closet is een niet ge
noeg te waarderen verbetering. Met het nieuwe systeem is ook het woord
'uusien in de ban gedaan. Ik hoor niets dan W.C.
Het derde belangrijke voordeel, dat de w aterleiding bracht, was voor
de stallen, waar nu automatisch werkende drii]krisbcekies het vee in de
gelegenheid stellen te drinken als ze daaraan behoefte hebben, in plaats
van twee maal p er dag een grote hoeveelheid in een keer te moeten
drinken.
In het binnlaant is een moderne woonwijk verrezen ,m et lichte, prak
tisch ingerichte huizen, omringd door tuintjes; e r staan v ie r m ooie
nieuwe scholen en een fraaie kerk. Helaas, is de oude korenmolen, die
op zijn m eulabelt aan het brugje o v e r de Drecht, geflankeerd door het
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oude G ereform eerd e kerkje aan het vlakke weiland een schilderachtige
toets gaf, verdwenen, evenals het kerkje, m aar dat is vervangen door
een nieuw van moderne, fra aie architectuur.
De talrijk e kokosfabrieken, tussen Sasdijk en H asselterdijk dragen
z e e r bepaald niet bij tot verfraa iin g van die buurt, m aar ze hebben w el
vaart gebracht, en ik verm oed dat men daarom het rom m elige aanzicht
wel op de koop toe neemt. 'Ie :k u n n o o k té vuu:ld van 'n meinsd vcsrgn'.
In de oude straten hebben de winkels met ouderwetse, kleine ramen,
plaats gemaakt voor modern ingerichte ruimten, die de hand van de
deskundige architect verraden, met grote spiegelruiten en brede etala
ges, waarvan vele in de grote stad geen slecht figuur zouden slaan.
Het oude Blók'uus van de hooibergen, is een fraai plantsoen geworden
en het vro e g ere E ngelse Werk, nu plantsoen geheten, ligt er niet m eer
verwaarloosd bij, m aar is 's zom ers een lust voor het oog, met zijn
vo liere, bloemen en struiken. In mijn jeugd zou zo'n keurig verzorgde
tuin onm ogelijk geweest zijn; bloemen en heesters zouden spoedig een
prooi zijn geworden van schendende en roofzuchtige handen. Dat ze on
gemoeid blijven getuigt van een veranderde geesteshouding, van ont
vankelijkheid voor de schoonheid der natuur, van begrip en waardering
voor het streven van de overheid om Genemuiden m eer leefbaar te m a
ken, zoals men dat tegenwoordig noemt. A ls man van het vak, denk ik
zo, dat h iervoor ook aan het onderwijs een woord van lo f toekomt.
De afsluiting van de Z uiderzee heeft Genemuiden niet alleen bevrijd
van het overstrom ingsgevaar, z ij heeft ook de m ogelijkheid geschapen
de tuinbouw te beoefenen. Toen het gevaar voor overstrom ing geweken
was, kwamen e r onm iddellijk groente-en bloementuintjes, eerst achter
de hooibergen, aan de Nachtawceg; later werden volkstuintjes aangelegd
op het Tag en had menigeen daar zijn aardappellandje en groentebedden.
Nu de huisindustrie verdwenen is, en e r w elvaart heerst in dit en er
gieke stadje, is ook het interieur van de m eeste woningen totaal v e r 
anderd, behalve m isschien bij de oudste generatie, die geen afstand kan
doen van het oude vertrouwde. V roeger lag in de m eeste huizen de biezen- o f russenmat op de vloer, en in de m ooie kamer lag een kleed,
m eestal een om keerbaar tapis-beige, in het midden. De huiskamerstoelen hadden een zitting van biezen, de tafel was bedekt met een ze jltien
met een o f ander bloemenpatroon. In de m ooie kam er hadden de stoelen
of rood o f groen trijp , o f een gaetiesmcetien van gevlochten p itriet o f
rotan; e r lag een fldw eeln kleed op de tafel, e r stond een glimmende
mahoniehouten köjfkastd o f kamanet voor het linnengoed, en een vul
kachel. Aan de wand hingen een spiegel, een regulateurklok, fa m ilie 
portretten, gewoonlijk in zw arte lijsten, een in gelijste herinnering aan
een zilveren huwelijk, een attest van lidmaatschap van de kerk, een
bijbeltekst en dikwijls een plaat van De Brede en de Smalle Weg. B ij een
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oom en tante hingen portretten van Luther en C alvijn. Slechts zelden
zag je platen, die enkel dienden tot versierin g. Ik kan me e r tenminste
niet een herinneren in de vele huizen, waar ik kwam.
Voor de ouders was er gewoonlijk een stoel met armleuningen (ik druk
me met opzet voorzichtig uit), maar een echte luie stoel,een lage fauteuil,
kwam niet voor. Ik herinner me hoe een jongeman met zijn m eisje een
avond op vis ite geweest waren bij de burgem eester en ons de volgende
dag vertelde: z ie : 'em van die leegd (lage) stoe:ln, en toe: a'k wol goan
zitn, sleu'k achtaroovar en ik zakta dar ' ie-.lamoal' in weeg. D ergelijk e
zetels waren bij de Genemuider onbekend.
Bijna alle mensen sliepen in de beedastee, en bij ziekte liet men zich
slechts na grote aarzeling overbrengen naar een ledikant van het Groene
Kruis, want: 'ie : wusn noojt wat a 'j ópdeunn in z ó ’n leedakant, kooit en
tochtagen zoo zóndar gadienn dar um 'en, en gien lich ta r um oe: an óp
ta trcekn'.
En kom nu eens kijken. De bedstee bestaat, gelukkig, bijna niet m eer.
Meubelen en stoffering volkomen gem oderniseerd; de ouderwetse ka
chels vervangen door glimmend zw arte o f g r ijz e antraciet- enoliehaarden; radio en te le v is ie in vele huizen; wandversiering in moderne trant;
metteak en andere kostbare houtsoorten beklede kamerdeuren;praktisch
ingerichte keukens, van a lle moderne gemakken voorzien, geen woon
keuken m eer, status-symbolen in de vorm van T .V ., radio en pickupcombinaties, siermeubelen, antiek en lichtkronen; voor de ramen niet
m eer alleen de oude belabós fuchsia, o f clivia, maar hybiscus, sansevieria, azalea en cyclamen pralend tussen hun bescheidener zusters
zoals ster-van-bethlehem , v lijtig lie s je , geranium en begonia. Kortom,
een andere w ereld, waarin het oude, eigene (m aar vaak onpraktische en
onhygiënische) heeft plaats gemaakt voor het gelijkgeschakelde moderne.
Winst en v e rlie s . Het warme, beslotene, intiem e, huis, verw isseld voor
de opene, praktisch ingerichte, hygiënische, maar dikw ijls wat kil aan
doende moderne woning. De wasabaelie heeft plaats gemaakt voor de
elektrische wasmachine en de peekaltóna voor de diepvrieskist.
Genemuiden gaat met zijn tijd mee, moet dat doen, onverbiddelijk
voortgedreven door de drang van de moderne w ereld naar betere levens
voorwaarden, die o.a. tot uiting komt in een nauwkeurig berekende, be
wust gerichte economie. A ls het oude, hoe dierbaar het ook moge zijn,
niet m eer rendeert, moet het vervangen worden door iets beters. Zo
moest Genemuidens oudste instelling, het gemeenschappelijke grond
bezit der Grootburgerij, dat de Grie.-nta, de Staskaamp, het Tag, een
deel van de Top, de Vcerkfis'oe:k en de Wör talboe:r, een oppervlakte
van 198 hectare'omvatte, waarop generatie na generatie zijn koe gratis
had geweid, verdwijnen, omdat langzamerhand de lasten g ro te r werden
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dan de lusten. Na u itvoerige studie en rijp beraad werd op zaterdag
20 maart 1965 het zonder tw ijfe l m oeilijk vallende besluit genomen om
al d eze gronden te verkopen aan de Gemeente Genemuiden, voor een
bedrag van f 1 .020.000, zegge een m iljoen en twintig duizend gulden.
Van grootgrondbezitter is de bu rgerij miljonair-couponknipper gew or
den, want de Groot B u rgerij als lichaam b lijft bestaan, en elk van zijn
leden kan aanspraak maken op zijn rechtm atig deel van de rente, die
dit kapitaal za l afwerpen. Het bezit is wel van eigenaar veranderd, m aar
niet van Genemuiden vervreem d.
T o t besluit van dit hoofdstuk volgen enkele statistische gegevens en
topografische bijzonderheden.
Op de oudste kaart van Genemuiden, om streeks 1550 door Jacob van
Deventer getekend, bestaat dat vlecke waaraan Johan van Nassau op
14 januari 1275 stadtrecht verleende, uit niet ve el m eer dan de Lang
straat en de Hoek tot aan de tegenwoordige Gedempte Heve. D eze G e
dempte Heve was toen een deel van het water, dat als een brede gracht
twee eilandjes om sloot, waarvan het zuidelijkste vrijw e l overeenkomt
met het terrein van het v ro e g e re A rm huis, en waarvan het noordelijkste
nagenoeg geheel bezet werd door het Kasteel o f Blokhuis. Een breed
water verbond deze gracht met het Zwartewater. De enige andere aan
eengesloten huizengroep werd begrensd door de Nijstad, de steeg aan
de zuidzijde van Hotel Zw artew ater en het gedeelte van de Westerkaai
ten zuiden daarvan, misschien eenvoudiger gezegd, van het oude, nu
verdwenen h otel'D e Pau w 'tot aan de oude brug. Dat was het hele Gene
muiden. Aan de zuidkant van de H asselterdijk z ie ik v ie r huizen, tegen
o ver de K ro m m e Steeg twee hoge bouwwerken, die wel de oude poort
zullen aanduiden en aan die zelfde noordkant van de dijk nog een huis.
Aan de overkant van de Drecht alleen de meuld. Aan het eind van de
tegenwoordige Westerkaai staat een huis, verm oedelijk het Veerhuis,
zo ongeveer waar v ro e g e r de Oostpietbrug was. De Westerkaai werd
v ro e g er 't V eer genoemd. Tussen de vro e g ere grote brug en de O ost
p ietbru g was open terrein . Langs de Nachtdwceg w aarschijnlijk wat hooi
bergen, aan de Kam perdijk v ijf lage gebouwtjes en een hoog, waarschijn
lijk w eer een poort. Dat was alles.
De oudste verm elding van het zielental vond ik in de Ov. Alm . 1836
bl. 55 vv. waar Ebbinge Wubben in een artikel: Geschiedkundige H erin
neringen aan Genemuiden zegt: 'De Katholijke Gemeente telde in het
jaar 1575 (om de eigene woorden van de s c h rijve r te bezigen) 500 p e r
sonen, die de P r ie s te r met het levende en levendmakende brood aan
het altaar sp ijzigd e'. Dit zal w el zo ongeveer de hele bevolking geweest
zijn, want volgens Molhuijsen (Ov. Alm . 1841, bl. 122) 'kwam de H e r 
vorm ingin O veryssel later tot stand, dan in andere Nederlandsche ge60
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westen'.
Een besluit uit 1584 w ijst ook in die richting. 'Op ten vo irss. M arty
anno 84 is by de M agistraet ende gemeente gew ilecoert dat de Schoele
der Jonger ioecht (= jeugd) by de P re sters sal worden geholden ende
sullen van elc kynt id er verren del ja ers vy f stuvers ontfangen' (R ech ter
lijk A rc h ief Genemuiden, deel I).
Op een kaartje van 1867 wordt de bevolking opgegeven als 2225 en de
oppervlakte als 1615 bunder. Bij die oppervlakte is waarschijnlijk het
water buiten beschouwing gelaten. Nu is de totale oppervlakte 2476 ha,
waarvan 600 ha water. In deze eeuw werd door landaanwinning in de
Van Vleutenpolder 40 ha, en in de B iesveldpolder 130 ha verkregen.
In onderstaand staatje g e e f ik de getallen uit de Encyclopedie van Kemink(1924), van Winkler P rin s (1950) en de m ij ten Stadhuize verstrekte,
eind 1964.

oppervlakte
bevolking
Hervormden
G ereform eerden
G ereform eerd e Gemeente
Rooms Katholieken
Geen kerkgenootschap

Kemink

W .P.

Genemuiden

2423 ha
3272
70%

1782 ha
4164

2476 ha
+ 5000
60%

13%

• 95% (P ro t.)

3%

10%
25%
3 pers.
3%

D rie gezinnen bezoeken in Zw artsluis de Ger. Kerk art. 31; die van de
Kam perzeedijk gaan h iervoor naar Kampen.

B ij de laatste Gemeenteraads- en Tw eede Kam erverkiezingen waren
de stemmen als volgt verdeeld:
1963 2e Kam er
1966 Gem.Raad
1967 2e Kam er
PvdA
644
504
443
CHU
443
673
555
AR
389
428
445
702
SGP
797
778
KVP
4
5
VVD
60
79
_
CPN
4
5
PSP
_
16
21
G PV
24
19
Boeren
74
95
KI.Gr.
17
62

L

Van de loontrekkers is:
60% werkzaam in de industrie,
25% in het boerenbedrijf,
5% in het grondbedrijf,
10% in de o v erig e bedrijven.
Het aantal bedrijven bedraagt 140, waaronder ruim 20 kokosfabrieken,
1 textielfabriek, 2 machinefabrieken, 1 zuivelfabriek.
Er is handel in biezen, kokosmatten, riet, vis en vee. Het aantal v e e 
handelaren bedraagt ongeveer 10. E r zijn 7 aannemers van grondwerken.
Er zijn d rie kerken: Ned. Hervorm d, G ereform eerd en G ereform eerde
Gemeente.
Er zijn v ijf la ge re scholen, 1 VGLO-school, 3 kleuterscholen. De OLS
telt 77 leerlingen, de Ned. Herv. School 316 11., de G er. School 61 11.,
de Ger.Gem . School 187 en de School aan de Kam perzeedijk 94 leerlingen.
Een kleine 200 jongens en m eisjes trekken dagelijks per bus o f fiets
naar Kampen, Zw artsluis o f Zw olle, om daar Gymnasium en HBS (25),
LTS (40), ULO (80) en Huishoudschool (20) te bezoeken. Van deze g e 
tallen kon men m ij ten Stadhuize geen exacte opgave verstrekken; ik
kreeg ze van een achterneef, die in Kampen school ging en ze onder enig
voorbehoud gaf. V er mis zullen zen iet zijn. Z e geven een duidelijk beeld
van de grote honger (o f is het dorst?) naar kennis en ontwikkeling in het
n ijv ere Genemuiden. Om streeks 1915 ging er een jongen, de dokterszoon, naar het Gymnasium te Z w olle, v ie r jongens en een m eisje waren
op diverse Rijkskweekscholen, en enkele m eisjes bezochten de Industrie
ën Huishoudschool te Zw olle. In totaal niet m eer dan tien. In de laatste
halve eeuw zijn e r toch su ccessievelijk v r ij wat gestudeerden uit Gene
muiden voortgekomen, artsen, dom inee's, ingenieurs, leraren , onder
w ijzers enz.
Ebbinge Wubben, Ov. Alm . 1836, bl. 55 vv. zegt: 'Indien Genemuiden de
geboorteplaats is van Jan van Geelmuiden, dan kan het dezen als eenen
beroemden zoon verm elden. Hij was de 34ste Abt van het beroemde
klooster Lidlum in Vriesland, en tevens de laatste kloostervoogd, dew ijl
hij e r ten ja re 1572 uit verdreven werd door de Geuzen. Men getuigt van
hem, dat hij een groot liefhebber van de geleerdheid en boekoefening
was, die de hand hield aan wetenschap en geleerde lieden (H.v.H. en
H.v.R.Kerk.Oudh. V.D. blz.188)'.
Genemuiden heeft twee artsen, die tevens schoolarts zijn. Tw ee tand
artsen, een uit Zwartsluis, een uit Zw olle, houden e r eens per week
spreekuur.
De w ijkverpleging dateert al uit mijn jeugd; van de laatste tijd zijn de
consultatiebureaus voor zuigelingen van de plaatselijke artsen.
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Dat e r veel a ctief leven is in Genemuiden bewijst het aantal v e re n i
gingen op a lle r le i gebied. Het geeft een zo duidelijk beeld van het gods
dienstige, culturele, economische en sociale levenspatroon, dat ik ze
h ier alle 59 w il verm elden, zoals ze m ij verstrekt werden op het Stadhuis.

.

Godsdienst

Sociaal

Belijden en Beleven
G eref. Mannenvereniging
G eref. School
H erv.School
Jongel. V er. Geref. Gemeente
Knapenver. Geref. Gemeente
Leid ons in Waarheid
M e isje sve r. Dorcas
M e isje sve r. Martha
Mannen v e r. Bidt en Werkt
M e isje sve r. Bidt en Werkt
Ned. H erv. M eisjesver.
Christ. Vrouwenbond
Herv. Vrouwenbond
V er.V erstrekk .L.O .G er.gron d sl.
H erv.V r.ver.S ch rift en B elijd.

Bazarcom ite
Bond van Bejaarden
De Laatste E er
Com. tot W ering v. Schoolverzuim
C om .V erz.R eisje Ouden van Dagen
C ontrolever. Genem.en Omstreken
Het Groene Kruis
(M elkonderz.)
E.H.B.O.
Landbouwadviescomite
V er. v. Ned. Huisvrouwen
O ran jever. Kam perzeedijk
Oudercomm. O.L.School
P ro Juventute
Het Rode Kruis
Ned.Bond V e ilig V erk eer
Woningbouwvereniging

E conom ie

Cultuur en Ontspanning

Christ. Bestuurdersbond
Christ. Boeren- en Tuind.Bond
V er. Cocosfabrikanten
Coöperatieve Raiffeisenbank
C oöperatieve Z uivelfabriek
N .V .V .
O verijss. Landbouwmaatschappij
Ned. Christ. T extiel
V er. Groot B u rgerij

Damclub O. en O.
Gym nastiekvereniging
Jagersvereniging
M uziekver. Ons Genoegen
Postduivenver. De Snelvlieger
Schaakver. De P ion ier
Schietvereniging
Sportclub (Voetbal)
Supporters Sportclub (Voetbal)
Vogellust
Volksijsbaan De Eendracht
V olleybal- en
Wandelvereniging De Ruutvoom
Ijsv eren ig in g Kam perzeedijk
Zangver. Door Eendracht Sterk
"
Christ. Gemengde
n
De Lofstem
"
Neutraalkoor

Zangver. G eref. Gemeente
Z w em ver. De Ruutvoorn
De rubricering is van m ij, onzuiverheden zijn dus voor mijn rekening.
Het was alleen mijn bedoeling U de grote verscheidenheid van a ctivi
teiten in zo'n betrekkelijk kleine gemeenschap te tonen. Ik heb hierboven
a lm eerd a n een sgezegd .d a t ik een algem ene indruk van werkzaamheid
en bedrijvigheid van mijn geboorteplaats heb bewaard. D eze indruk
wekkende lijs t bevestigt hem.
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H o o fd s tu k

II

NAMEN
'W h a t's in a n a m e? that which we c a ll a rose,
B y any o th e r name would s m e ll as sw eet.'
Shakespeare

De o ffic ië le naam van mijn geboorteplaats is Genemuiden, maar wij
die daar geboren en getogen zijn, zeggen Gcelamuun en w ij noemen ons
Gceldmuundgdr s. En 'thereby hangs a ta il', om met Iago te spreken.
Want, als we zien, hoeveel spellingen e r na die eerste verm elding in
1275, toen het van Jan van Nassau stadsrechten kreeg, gebruikt zijn,
kunnen we onze ogen nauwelijks geloven. In totaal vond ik er twintig,
waarvan we Ghenemeden als evidente drukfout buiten beschouwing kunnen
laten. Ik vond de m eeste ervan in N agge's H istorie van O ve rijs se l en
R a cer's O verijsselsch e Gedenkstukken en zal ze hieronder in chrono
logische volgorde verm elden. Of ze in de oorspronkelijke stukken inder
daad zo gespeld zijn geweest, is in vele gevallen aan tw ijfe l onderhevig.
M ijn vertrouwen in de betrouwbaarheid van copieën is sterk geschokt,
toen ik in de afschriften van een en hetzelfde stuk, nl. de b rie f waarin
Johan van Diest in 1333 stadsrechten verleent aan Grafhorst, een epistel
van + 175 woorden, verm eld in Nagge I bl. 124 en Racer VI bl. 266,
m eer dan 90 versch illen noteerde. Daar alle oorspronkelijke stukken
uit het arch ief van Genemuiden, door Racer aldaar gecopieerd, bij de
brand van 1868 verloren zijn gegaan, is ve rd ere naspeuring niet m oge
lijk. Ik g eef dus a lle vormen voor wat ze zijn.
1275 Genemuden
b rie f waarin Jan van Nassau Genemuiden stads
rechten geeft (R acer, VI, 54)
1330 Gennemuden
b rie f van Swedeer van Rechteren, H ere van Apkoude (Nagge, I, 118 vv.)
1332 Ghenemuden
in judiciaal re g is te r (N.G.N. I, 48)
1333 Ghenemude
in Oorkondenregister Rijksarchief Utrecht
1336 Geijnmuden
in b rie f waarin Johan van Diest geld leent van
Reijnaude van Ghelre (Nagge, I, 136)
Genemuijde
ibid. bl. 137
1363 Gheenmuden
b rie f van Jan van A rk el (R acer, VI, 139)
1428 Geelmuyden
b rie f van F red erick van Blanckenheim (R acer, VI,
147)
1433 Genemueden
b rie f van Roedolph van Diepholt (R acer, VI, 192)
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1436 Ghenemuyden

b rie f van A lfe r vanYselmuden en Egbert van Rutenberghe (R acer, VI, 133)
1474 Gelemuden
O verijss. Almanak 1850, bl. 174
1528 Geelmuden
tractaat G eorge Schenk (N.G.N. II, 106)
1550 Geelmuijen
plattegrond van Genemuiden door Van Deventer
1570 Gelmuyde
kaart van 's Grotens
1579 Gelmuyden
b rie f van Raad van Staate van F ilip s den Tweeden
(R acer, VI, 168)
Genemuyden ve rsla g Apomus en Gramaye aan Rennenbergh
(R acer, VI, 143)
1658 Gelmuden
(Nagge, II, 32)
Geelmuiden
(Nagge, II, 5)
1661 Genemuiden
(Nagge, II, 114)
In de hierboven aangehaalde b rie f van A lfe r vanYselmuden en Egbert
van Rutenberghe uit 1436 komen de volgende genitieven voor: Ghenemudenre stal (2 x), Ghenemudenre water (2 x), Ghenemudere stal, Ghenemudere water (2x), Ghenemuderen priuilegien, Ghenemuedere stal,
Ghenemuideren water.
Nagge, die in de 17e eeuw leefde, gebruikt in zijn H istorie van O v e r
ijs s e l 80 maal Geelmuden, 3 maal Gelemuden, 1 maal Gelmuden, 1 maal
Geelmuiden en 1 maal Genemuiden, op een na allem aal /-vormen.
Racer, die in 1786 zijn O verijsselsch e Gedenkstukken publiceerde
gebruikt z e lf een paar maal Genemuiden, voor de rest zonder uitzonde
ring Genemuden, allem aal n-vorm en.
In de o ffic ië le stukken, die hij 'te r S e creta rije ' van Genemuiden
copieerde komt tweemaal de Z-vorm voor: Geelmuyden en Gelmuyden,
overigens slechts n-vorm en. In het volgende staatje heb ik deze gesplitst
in twee groepen, nl. uitgaande, dus te Genemuiden z e lf gebruikte vormen,
aangeduid met stad, en inkomende, elders geschreven, aangeduid met
land:
totaal
stad
land
Genemuden
Genemuiden
Genemuyden
Ghenemuden
Ghenemuyden
Genemueden
Gheenmuden

14
35
53
5
-

10
23
81
73
6
2
1

24
58
134
78
6
2
1

In totaal 303 n-vormen.
In Dumbar, Analecta III vond ik nog de volgende spellingen: bl. 234
Gelmuyden (+ 1580), bl. 602,603,604,606,623 Gelemudam, bl. 605,617
Gelemuda, bl. 620 Genemudam en bl. 624 Gelemuden (1522).
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Na de vele Z-vormen uit de 16e en 17e eeuw hebben dus de n-vorm en
hun oude rechten hernomen. M aar, zoals gezegd, w ij spreken van Gceldmuun, met bewaarde oude korte klinker en nieuwe l. Het is opvallend
dat van de negentien spellingen e r slechts v ie r duidelijk een korte klinker
geven. A ls Genemuiden inderdaad mond van de Genne betekent, zoals
ik met Moerman aanneem, zou men m eer korte vocalen verwachten.
D eovergang van n > l is interessant en Racer houdt zich daar al mee
bezig. Hij zegt in deel VI, bl. 1/2: 'Wat betreft de naam Gelmuden o f
Geelmuden in plaaats van Genemuden, is bekend dat O verijsselsch e landtaalen zichdikw yls van onderscheiden buigingen en samensmeltingen van
wporden bedienen. Dus is Genemuden hetzelfde met Genelmuden of
Genlemuden, gelyk H erkeberg hetzelfde is met H e rk elb erg; en voords
Gelmuden o f Geelmuden waarschynlykkortsheid halven gezegd in plaats
van Genelmuden o f Genlemuden. Een ander voorbeeld van diergelyke
versm eltin g wordt ook in de buurt van Genemuden bevonden, naamlyk
in het gehucht Zelm uden o f Zelemuden, oudtyds genaamd Zedemuden.
WantZedemuden komt op hetzelfde uit met Zedelmuden o f Zedlemuden'
waarvan het verkorte Zelmuden o f Zelemuden schynt overgebleeven.'
Aldus Racer, m aar de vormen Genelmuden en Genlemudenheb ik nergens
gevonden en bovendien zijn de twee gevallen, Gelemuden en Zelemuden,
niet gelijk; het eerste is een overgang van n > l, het tweede van d > l.
Schönfeld (Watern. bl. 87) noemt sethe even onduidelijk als rotte. Hij
zegt: 'De waternaam blijkt het duidelijkst uit de sam enstelling met mond;
vgl. Sedemoeden (Rek. Utr. I 508: a. 1499/1500); Zeemuden (ald. I 651:
a. 1504/5). Reeds vroeg werd Sede- soms verzw aard tot *Sedel-\ van
daar in de 15e eeuw Seelmueden, Zeelmuiden, thans met verkorting
van de vocaal Sellemuiden (polder onder Hasselt en Genemuiden).'
Eveneens aannemelijk, want intervocalische d wordt dikw ijls gesyn
copeerd, cedel - ceel, schedel - scheel (vgl. hoofdscheelplaats), v e d e lveel, boedel - boel. M aar hij plaatst een sterretje bij sed el-, en heeft
dus deze vorm niet gevonden.
In de D riem . Bl. 1960, bl. 21 vv. wijdt Naarding een u itvoerig artikel
aan deze kw esties. Hij zegt:
'De bevolking van die streek spreekt van Gellemuiden, d.w.z. heeft
de korte klinker gehandhaafd. A lleen doet dat Gellemuiden de vraag
rijzen naar de herkomst van d e l: de overgang n n > ll is niet alledaags,
is langs taalkundige weg zelfs niet te verklaren.
N.G.N. I, 96, noemt als oude vorm en Genemuiden (1275), Gelemuiden
(1474), Gelmuijden (1534), Geelmuyen (1474); op bl. 146: Geynmuden,
Genemuyde, Genemuden (1336); Geelmuyden (1561). De varianten met
n en l komen dus van ouds voor, evenals die met lange en korte klinker.
Niet v e r van Genemuiden ligt de polder Sellemuiden. N.G.N. I, 86,
noemt de oude naamsvormen: Seelmueden (1405), Zeelm uiden (1422),
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Zed.emud.en (1429), Zenemuden (1442); in Schönfeld, Ndl. Waternamen,
87, treffen wij verd er nog Zeemuden en Sedemoeden (+ 1500). Dit topo
niem vertoont dus ook de variant met n en l, om voorlopig van de andere
niet te spreken, die het probleem nog ingewikkelder maken. Laten wij
met de laatste naam beginnen.
Zedemuden moet natuurlijk gezocht worden aan de mond van de Zede.
Dezenaam komt blijkens Schönfelds Waternamen reeds in de 12e eeuw
voor te r benoeming van het huidige M eppelerdiep. De vorm Sethe (1134)
had zich in 1429 normaal ontwikkeld tot Zede, die op zijn beurt Zee
werd, b.v. in Zeemuden. Schönfeld t.a.p. sch rijft ervan: 'Reeds vroeg
werd S e d e -soms verzw aard tot *Sedel~'. Daaruit, zo meent hij, is S e e lontstaan. Voorbeelden van deze 'versterk in g' noemt hij e r niet bij; ze
staan in voldoende aantal t.a.p. bl. 95 vv. b.v. Reuzel, B erkel, Burgel,
ÏJssel, enz. Een paar Drentse aanvullingen zijn het voorm alige Sipel
(veen) onder Emmen en de sepelties, + 1600 veenbeekjes onder Buinen,
beide verwant met Zepe, Z ijp e enz. Voor de verklarin g van de variant
Sede — S e le - is van grote waarde het toponiem Sedelveen, onder Sleen
bekend in mijn jeugd. De oudere vorm van het eerste lid is blijkbaar
S e th e le -geweest. Want Sellemuiden en Selemuiden kunnen daaruit w or
den verklaard: S e th le -> S e lle -> S ele-, Als de slot-e is afgevallen, heeft
men Sethel-> S e d el-> S eel- als norm ale ontwikkelingsvormen te v e r 
wachten.
W aarnaast Sethe een vorm *Sethele zich laat vermoeden uit de o v e r 
geleverd e plaatsnaamvormen, mag men naast Genne een afleiding *Gennele aannemen. De ontwikkeling daarvan loopt pa rallel met die van
Sethele: Gennele-, G enie-, G e lle -> G e le . Genne is bewaard in Genne
en Genemuiden, G e ile - in G e ile - en Gelemuiden. En daarm ee zijn wij
klaar, wat de varianten van de plaatsnaam Genemuiden betreft.'
Tot zo ve r de Heer Naarding. Het is allem aal vernuftig beredeneerd,
maar bevredigt m ijn iet, wat de naam Genemuiden betreft. Want in Ra
cer, Nagge, Dumbar, op de vele kaarten die ik heb gezien, komt niet
éénmaal een vorm als G en ie- o f G en el- voor. Van de ongeveer 400 g e 
vallen, in negentien varianten, uit vele bronnen, is e r niet een die -n l
o f -n e l heeft, maar steeds o f n o f l. Ik zal dus ondanks Naardings v e r 
klaring, dat de 'overgang n n > ll (hij zal bedoeld hebben van n> l) langs
taalkundige weg niet te verklaren is ' een poging daartoe doen.
Hoewel niet alledaags, komt de overgang van n > l m eerm alen voor.
Beide klanken worden gevorm d met de punt van de tong tegen het boven
tandvlees; de stand van de tong is v rijw el gelijk . B ij de n zijn de z i j 
kanten van de tong omhoog gericht, in contact met het boventandvlees
(zodat de uitweg voor de luchtstroom door de mond geblokkeerd is )
en het velum hangt omlaag (zodat de uitweg door de neus v r ij is ); bij de
l is dat net andersom: zijkanten van de tong om laag gericht en het velum
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opgetrokken. B ij zwakke o f slord ige articulatie kan n gem akkelijk in l
overgaan.
Wanneer in een woord twee nasalen onm iddellijk o f v r ij dicht op elkaar
volgen, kan dissim ilatie plaats vinden; bij d rie nasalen zal dit proces nog
gem akkelijker gaan. Ik heb e lf gevallen bijeengebracht; onder I negen
van reg res siev e, onder II twee van p rog ressieve dissim ilatie.
I
Genemuden
Gelemuden
Gravenduin
Grevelduin (v.d.Aa: A ardr. Wdk)
Greveningen
Grevelingen (Schönfeld, Waternamen, 111)
Schevening'en
Schevelingen (v.d.Aa: A ardr. Wdk)
Seveinngen
Sevelingen (kaarten 17e eeuw, 1825, 1879)
bunzingbulsing (Bosch: W oordenlijst H eerde)
eveneens
eveleens (m ij opgegeven door Prof.H eerom a)
M i. Eng. enemy
elm y, elem i
(Jordan, M i.Eng.Gram m ., 155/222)
Mi.Eng. Martinmas
M artilm as (ibid., bl. 155, waar hij w ijst op
m ogelijke invloed van: Candilmas)
II
gymnastiek
gym lestiek (m eerm alen gehoord in de volks
mond)
Mi.Eng. remenant
rem elant (Jordan, t.a.p. bl. 222).
Mo.Eng. remnant
Interessant is dat de gevallen Genemuden - Gelemuden, enemy - elem i
volkomen identiek zijn. Hieronder nog enkele bijzonderheden.
Grevelduin: v.d.Aa zegt: 'nochtans bestaan e r verschillende redenen
om te geloven dat het Gravenduin moet zijn '. Dit komt overeen met wat
Schönfeld zegt van Grevelingen op bl. 111 van Waternamen: 'G revelingen
(Greveningen); de naam heeft niets met 't w.w. graven te maken, maar
is een afleiding va n graa/'com es': "s g ra v e n s troo m '. In de schoolatlas
van Beekman - Schuiling, op kaart 15, bijkaartje (1300) heet het water
ten zuiden van de groep schorren Grevelingee, dat tussen de twee zuide
lijkste, Berwoudsm oer en Geestland, heet Greveninge. In het midden ligt
de 's Graven zee. V.d.Aa sch rijft: 'G revelin ge is het grievend lange
w ater', maar voegt e r aan toe: 'Sommigen meenen dat de naam G reve
lingen zam engesteld is uit g reve (g ra a f) en ingen (velden) en alzoo 's
Gravenvelden o f 's Gravenland zou beteekenen.'
De zuidpunt van het Kampereiland Seveningen, staat op een kaartje
uit het midden van de 17e eeuw, op een uit 1825 en op een uit 1879 aan
geduid als Sevelingen. Ik herinner m e uit mijn jeugd dat men sprak van
Zeuvelingen en toen ik op het Gemeentehuis te Ysselm uiden aan twee
ambtenaren vroeg naar de naam van de zuivelfabriek aldaar, zeiden
beiden Zeuvelingen. In V ersl. en M ed.O v. Regt en Gesch. 1871, 2e afd.
6e stuk, bl. 109 lee s ik: 'Dit zijn de Eijlande die ons stat van Campen
zintoegheslaeghen: Int eerste zoveninghen holt VI hoeven xij marghen'
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en ibid. bl. 41: 'Item zullen die van Campen den ghenen die visserijen
hebben op zevenijnghen__ '. De betekenis zal dus zijn: zeven ingen,
d.w.z. zeven strom en.
Het woord bulsing dat ik eerst vond in het woordenboek dat Bosch van
Heerde samenstelde, bleek ook voor te komen in: Genne, Grafhorst,
Hasselt, Holten, 's Heerenbroek, Kampereiland, Oosterholt, Wilsum,
Westenholte, Ysselmuiden, Zalk en de Zande.
Ik meen met deze voorbeelden aannemelijk te hebben gemaakt, dat
Naarding's en R a cer's Gennele-, G enie- en G e n e l- niet nodig zijn om
de l in Gelemuden te verklaren, nog daargelaten dat ze niet geconsta
teerd zijn.
Als familienaam heb ik in Soest en Utrecht Geelmuyden aangetroffen.
De H eer T.Hoekem a te Groningen zond m ij een N oorse krant, waaruit
blijkt dat een zekere Jens Mulgthe Geelmuyden in 1820 te Christiania,
nu Oslo, een krant uitgaf. Genemuiden heb ik in deze functie niet g e 
vonden.
Wat betekent de naam Genemuiden ? Ik zal eerst Racer aan het woord
laten. Hij begint het zesde Stuk van zijn w erk (waarvan 254 pagina's
geheel aan dit stadje gewijd zijn ) als volgt:
'Genemuden, gelegen aan den mond van de r iv ie r het Zw arte Water,
wasoudtyds, zoowel als andere Steden van O veryssel een Vlek o f Dorp.
De gissing, door sommigen gemaakt, a lsof de waarzeggende Velleda
der Brukters, die ten tyde van K e ize r Vespasiaan heeft geleefd, hier
te r plaatse haaren zetel gehad zou hebben, en dat deeze plaats, die ook
in stukken van laater tyd somtyds Gelmuden wordt genaamd, daar van
haaren naam ontleen en zou; is al te w illekeurig om eenig geloo f daar
aan te geeven. B eter zou gelyken, dat, zo als anderen meenen, Gene
muden zou betekenen gindsche monden, in onderscheiding van de insgelyks aan de Z uiderzee uitloopende monden va n Y ssel o f Ysselmuden,
te r linker zyde van de r iv ie r het Zw arte W ater gelegen. Doch als men
aanmerkt, dat m eer plaatsen bevonden worden, waar in het woord gene,
genne, o f ginne, in sam enstelling o f afzonderlyk schynt voortekomen,
dan is te vermoeden, dat dit woord een zekere soort van plaatselyke
gesteldheid des gronds te kennen geeft: gelyk veele plaatsen aan d ie rgelyke woorden hunne benaamingen verschuldigd zyn.'
In een noot laat hij volgen: 'W aarschynlykisgene enz. gesprooten van
gaan, en bedoelt eene geschikte plaats om te gaan wandelen, o f alwaar
veel gang is. Het woord gene is in de landtaale nog bekent, en betekent,
zo ik meen, eiken gang, dien een grasm aaijer in het maaijen afdoet, en
waar het gras wordt gezegd te liggen zo als het is nedergeveld. Anders
ook betekent gyn, geen gaapen; en ginne, daar van afkomstig, wyd, ruim.
Ten Kate, aanleid. Deel 2. proeve .2 bl. 637. Dit zou niet kwalyk stroo72

ken met het bygevoegde muden; zo dat Genemuden te kennen geeven zou
wyde o f gaapende monden.'
Wat Velleda betreft, Racer z e lf w ijst het verband met Genemuden al
af. Bovendien heeft de oudste vorm n en niet l, zo dat we deze verklaring
gevoeglijk naar het rijk der fabeltjes kunnen verw ijzen.
Zijn tweede veronderstelling dat g e n e - zou betekenen gindse, zou
vanuit Ysselm uiden gezien m isschien zin hebben, m aar in Genemuiden
is het z e e r bepaald deze en niet gindse mond.
Ten derde: 'gene is gesprooten van gaan' enz. Wanink zegt: 'Geen =
wade afgemaaid gras, verwant met gaan; wat in een gang afgemaaid is;
't wordt ook wel in verband gebracht met A .s. gian = gapen. De geen zou
dan eigenlijk de opening tussen twee rijen afgemaaid gras zijn .' Ook
Halbertsma (O ver. Alm . 1836) w ijst in deze richting: 'Geen (gyn) =swade.
Ook gine. Eig. gaping, opening tussen twee re g e ls .'
Schönfeld W ichers (Ryssens D ialect) geeft: 'in gee'n = ligging van gras
na het m aaien.' Gee'n is hier kennelijk een m eervoudsvorm , waarvan
het enkelvoud overeenkom t met het g ie : uit Genemuiden, in de zelfde
betekenis. Men spreekt daar ook van g ie :'o i]d r geeuwhonger, wat ook
in de richting van het Oud Eng. ginan w ijst.
Dit is allem aal echter by-the-way (m aar langs de weg staan soms
m ooie bloemen, die de m oeite van het bekijken waard zijn), want ik g e 
loof met Moerman, N.G.N. I, 48, dat: 'De betekenis van het woord is
mond van de Genne o f Gannite. Genne (buurtschap in Zw ollerkerspel,
anno 1531 Ghinne (L ee n reg .).'
Schönfeld, Waternamen bl. 93 zegt: 'Zonder r-s u ffix is deze w ater
naam (Genner) indirect bewaard in Gene -m uiden (Ghenemude: R egisters
en Rek. van Utrecht, blz.439); a lle d rie hier in eikaars buurt liggende
plaatsen met -m uiden hebben als eerste lid uiteraard een waternaam:
IJselmuiden, Sellemuiden (z ieSethe ),Genemuiden. Naar d e ze lfd e Gen(n)e
is genoemd het gehucht Genne (Ghenne in Swolre k e rs p el.... in Sw oller
k erspel in Ghenner marke: R egisters en Rek. van Utrecht, blz. 766).
Daar deze plaats ligt bij de sam envloeiing van Vecht en Zwartewater,
komt Moerman terecht tot de conclusie, dat het Z w artew ater vroeger
aldus heeft geheten.'
Is Schönfeld's uiteraard voor 100% gerechtvaardigd? Arnemuiden,
Cellem uiden (= Sellemuiden), Leim uiden, Meermuiden, Muiden (< Amuthon), Reesterm uiden (nu verdwenen), Ymuiden, Ysselmuiden (z ie voor
vele van deze namen Naarding's artikel, Driem . Bl. 1960, bl.53 vv.);
Leksmond, Roermond, Wichmond (D riem . Bl. 1960, 54), Ysselmonde;
in B e lg ië :Dendermonde, Rupelmonde; in Duitsland: Stolpmünde, Swinemünde, Travemünde, Warnemünde; in Engeland :Bournemouth,Exmouth,
Falmouth, Plymouth, Tynemouth, Weymouth, Yarmouth geven alle de
mond van een w ater aan. De Drentse -monden kunnen hier buiten be
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schouwing blijven, omdat mond daar vaart betekent. Maar Warmond?
Schönfeld (Waternamen bl. 152 verm eldt de Warmonder Lee, m aar niets
over een water dat War heette. O ver P ortsm outh vindt men in de AngloSaxon Chronicle (Sweet: Anglo-Saxon P rim e r, bl. 74) onder het jaar 501:
'H ër cöm P o r t on Bretene and his twëgen suna Bieda and Maegla, mid
twëem scipum, on psére stöwe f>e is gecweden P o rte s -m ü p a .' (cu rsive
rin g van m ij). Portsmouth is dus blijkbaar naar deze Angelsakser g e 
noemd. Een water van zijn naam heb ik niet kunnen vinden.
Ondanks deze uitzondering, ben ik met Moerm an en Schönfeld van
mening dat Genemuiden betekent mond van de Genne. De korte klinker
in de plaatselijke uitspraak, en de oude spellingen: Gennemuden (1330),
Gelmuyde (1570) en Gelmuden (1658) w ijzen ook in die richting. A ls
d ezeGenne het tegenwoordige Z w arte water is, en de plaatsnaam Genne
w ijst daarop, kan men hem een zekere wispelturigheid in de keus van
zijn naam niet ontzeggen, want N.G.N. VII, bl. 22 geeft ook nog A, Aa,
en Ae.
Zwartewater heet de r iv ie r nu, m aar w ie hieruit mocht afleiden,
dat hij som ber en onaantrekkelijk is, vergist zich z e e r. Een r iv ie r is
altijd een boeiend element in een landschap, door het spel van het licht
op het bew eeglijke water, de w eerspiegelin g van lucht en wolken, het
gevoel van iets levends. Het Zw artew ater geeft dit a lles in rijk e o v e r 
vloed, door zijn talrijk e bochten met steeds w eer nieuwe vergezichten.
Z ijn prachtige o evers met g ra zig e weiden, zijn z ilv e r ig glanzend riet,
zijn diepgroene biezen wuivend en golvend in de wind hebben een zeer
eigen bekoring, verhoogd door zijn rijk e vogelleven van eenden, futen,
meerkoeten, karkieten, waterhoentjes, re ig e rs , zwanen en tal van andere
soorten. W ie in deze jachtige tijd e r eens een morgen of middag voor
neemt om langs de riv ie rd ijk van Zw olle naar Genemuiden te fietsen
(wandelen is nog beter, m aar w ie wandelt nog?) zal kunnen genieten van
een landschap van z e e r grote schoonheid. Hij zal zo nu en dan moeten
afstappen om met volle teugen dit wijde, boeiende landschap in zich op
te nemen. Wie op een zonnige oktobermiddag de roodgloeiende rietlanden
opzoekt, zal een kleurenweelde vinden, die het oog gevangen houdt en
het hart in verrukking brengt. Z e hebben je zwart gemaakt, r iv ie r van
mijn hart, maar, hoewel door dijken getemd, je bent ongerept, en de
lucht w eerspiegelt zich in jou even blauw, de wolken even wit o f g r ijs
o f zwart, als in ied ere andere. Zwartewater. What 's in a name?
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ACHTERNAM EN (Volkstelling 1947)

Aa, ten
Adams
Agen, van
Altena
Apperlo
Arends
Assen, van

2
1
2
63
3
4
1

B aar
Bakker
Bransema

1
108
1

Bam eveld

23

Bastiaan
Bax
Been
Beens
Bekendam
Beldman
Belt, van de
Bennink
Bentink
Berg, van de
Bergkamp
Bergman
Bertelink

4
2
11
223
30
1
1
19
4
109
1
16
2

Transport
Brinkman
Broekman

865
1
1

Brouwer
Bruggen, van
Bruine woud

61
3
1
11

Bruins
Bruintjes
Brussel, van
Bruyn, de
Buit
Buitenhuis
Buitink

Cirkel
Dalfsen, van
Dalfzen, van
Dalsem s, van

159
23
1
2
1

Dekker
Diederiks

1
1

Dieren, van
Doelder, de

1
37
1

Dokter
Driessen
Drost

Boer
Boer, de
Bode, de
Boersem a

1
10
1
8

Duister
Duyn, van
Dijk, van
Edink
Eenkhoorn
Egter, van

Boes
Bonthuis

1
51

Ekkel
Elfving

Booi
Boon, de

15
1

Booy
Bor

10
1

End, van den
Enk, van
Enzen, van

865

1
20
1
1
1
4

Buuren, van
Bijlsm a

5
1
21
2

16
43
1
33
11
____ 1

1
1

Buiter

Biezepol
Blok
Blom
Boender

Bos
Bosman
Boswijk
Breman
Brink
Brink, ten

67
2

1
1
206
1
138
1
1
2
4
12

Ettekoven, van
Eunen
Evendik
Evink
E ijken, van
Felix
Fuite

Transport 1701
3
Gelder, van
1
Goede, de
1
Goedkoop
1
Goeyen

Transport 2123
Hutten
5
Huurnink
1
Ittersum, van
1
2
Jager

Gombert
Graaf, de
Graaff, de
Grollem a

Jansen
Janssen
Jong, de
Jonge, de

3
4
1
2

Groot, de

5
11

Groothuis
Gunneman
Gunnink

1
5
1

Guyt
Haar, ter

5
50
2
2

Haar, van der
Hagendoorn
Hamer
Hammer
Hee, van der
Heimel
Hellendoorn
Hellenthal

62
3
2
1
3
2

Hengeveld

3
1
1

H erssenberg
Hetebrij
Heus
Heutink

50

Hobbeling
Hoeke
Hoekman
Hofstede
Hoksbergen

1
1
106
6
1
1

Hollander
Holtland
Horst, ter

7

1

Horst, van der
Hospers

1
1
2

Houbolt
Hove, ten
Huisbrink

1

Huisman

7
2

Hulleman
Huls

50

Hulsebos

1701

17
6
6
2
1

7
17
14
1
____2
2123

23
8
1
4

Jonker
Junte

3

Kiers
Kisjes
Klaassen
Klasen

1
2

5
Kammelar
1
Kamp, van der 17
3
Kanis
Kaper
2
Kattenberg
10
Keppel
14
3
Keulen, van

Klaver
Klerks
Klooster, ten
Kloosterman
Knol
Koers
Kok
Kolk
Kolk, van der
Koning, de
Kooiker
Koopman
Koops
Kornet
Korporaal

25
15
6
1
3
29
8
1
1
26
14
1
4
3
1
16
1

Koster
K ram er
Krikke

6

Kroes
Kruidhof

18
1
1
4

Kruiff
Kuilart
Kuiper

7
1

___ 5
2427
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Transport 2427
Kunt
Lammertsen
Landman
Lange, de
Lans
Lassche
Last
Leemkule, v.de
Leeuw, de

5
1
1
18
1
1
64
2
7
58
1
1

Lente, van
Leusink
Lim burg
Linde, van der
1
12
Lindeboom
1
Lodeweges
Lohuizen, van
Lok
Lokhorst
Lokken
Luiten
Maastricht, van
Mandt
Mansvelde
Mastebroek
M astrigt
Mateboer
M eer, van der
Meuldijk
Meuleman

1
1
1
3
4
9
1
2
1
2
21
1
1
3

Meulen, van der 4
2
M eyer
Meywaard
Milgen, van
M oelard
Mol
Monsuur

7
1
2
17
1

Mooiweer
Muis

6
1

Mulder
Naberman

17
44

Netjes
Netten, van
Nieuwbroek
Noordstra
Num m erdor
N ijboer
Odink

6
1
4
8
1
2
1
2777

Transport 2777
1
Oever, van 't
1
Olde, de
35
Olst, van
3
Onderweegs
Oosterhout, van 3
6
Oostwolde
Oostwoud
8
1
Opgelder
13
Otten
1
Pap
1
9
8
1
1
85
22

Pelleboer
Penninkhof
Pierik
Piso
Pleiter
P leijz ier
Pol, van der

6
73
1
2
4

Polman
Post
Potman
Potters
Prins
Provo Kluit
Raak

5
4
1

Ras
Rees, van
Regelink
Regt, de

76
1
1

Regteren, van

1
1
2

Reiger, de
Remmerts
Reurink
Reuyl
Reyenga
Ridder, van de
Ridderinkhof
Riesema

Ruys
Santing
Schaapman
Schaft enaar
Schenkel
Schinkel
Schilder
Schneider
Scholten
Schoonhoven
Schrijver
Schutte
Schuurman
Selles
Siebert
Sloot, van der
Slot
Sloten, van
Sluis, van der
Smirren, van

1
1
44
3
3
5
1
2
1
3
1

Vos
Vreugde, van de 1
3
V ries, de
3
Wal, van der
2
Wapstra
1
Weener
1
Wendel, van
1
Wesseling
W estera
1

8
2
1
1
Son, van
1
Span
1
Stam
Steeg, van der 42
Steege, van der 1
1
Stevens

2
1

Surink
Struyk

1
1
1
2

Talen
T emmegje
Termaat

1
1
1
1
1

Rietman
Roeland

17
24
24
19
1
16
1
___ 4
3291

Trenning
Troost
Tuender
Tuin
Tuinman
Tukker
Twijnstra
Udo
Vahl

Velde
Harsenhorst
1
3
Velthuis
2
Verhoef
Verhoek
35
Versteeg
3
196
Visscher
1
Vliet, van

15
25
1
3
3
32
2

Smit
Snel
Soek

Tim m er
Timmerman

3
26
1

Veen
Vegt, van der
Veldhoven

Voerman
Vonk

1

19
4

Transport 3679

5
13

Stoel
Stoter

Riezebos
Riezebosch

Roeten
Roetman
Ronk
Rook
Rooy, de
Ruiter, de

Transport 3291

1
81
1
1
1
57
1
1

9
1
2

Westerhuis
Westerink

1
1

Westhoff
Westra

5
4

Wetering, v. de 15
Wibulda
2
Wierts
1
Wink
1
Winter
Winters

6
1

Witten
Witte veen

3
4

Wulp, van der
Wijtman

4
1

Zandbergen
Zanting
Zeedijk

3
1
1
1

Z egers
Z iel
Ziengs

1
1

Zonnenberg
Zwaan

1
1

Zwaan, van der
Zwerus

1
1

___ 6
3679

4036

Transport 2043
Beens
Dijk, van
Visscher
Dalfsen, van
Eenkhoom
Berg, van der
Bakker
Hoekman
P leijzier
Timmerman
Rees, van
Post
Bruintjes
Last
Altena
Hammer
Brouwer
Lente, van
Tuinman
Bonthuis

223
206
196
159
138
109
108
106
85
81
76
73
67
64
63
62
61
58
57
51
2043

Fuite
Haar, van der
Heutink
Naberman
Schaapman
Bosman
Steeg, van der
Driessen
Olst, van
Verhoek
Breman
Sluis, van der
Bekendam
Kloosterman
Kolk
Vegt, van der
Klaassen
Siebert
Roeland
Roeten

50
50
50
44
44
43
42
37
35
35
33
32
30
29
26
26

25
25
24
24
2747

Transport 2747
23
23
23
22
Pol, van der
21
Blom
21
Mateboer
20
Buitink
Bam eveld
Dalfzen, van
Jansen

Bennink
Riezebos
Roetman
Kroes
Lange, de
Horst, ter
Huisman

19
19
19
18
18
17
17

Kamp, van der 17
17
Mol
17
M ulder
17
Rietman
16
Bergman
Bos
16
3127

Transport 3127
Kornet
16
Rook
16
Booi
15
Klasen
15
Selles
Wetering, v.d.
Hulleman
Keppel

15
15
14
14

Kolk, van der

14
13
13
12
12

Otten
Schuurman
Enk, van
Lindeboom
Been
Brink
Bruins
Groothuis
Boer, de
Booy
Kattenberg

11
11
11
11
10
10
10
3385

Op een totaal van 4036 zielen komen 356 namen voor. Tachtig daar
van hebben een frequentie van 10 o f m eer en omvatten 80.37% van het
geheel. Tien, met een frequentie van m eer dan 80, vorm en 34.92% e r 
van. V ier, met een frequentie van m eer dan 150 en een totaal van 784,
halen 19.4%, bijna eenvijfde van de gehele bevolking. 'The big four'
van Genemuiden.

VOORNAMEN (V olkstelling 1947)
Transport
Aafje
Aage
Aagje
Aagte
Aalderd

1
1
3
6
1

Aaldert
Aalt
Aaltje
Aalt jen
Aart
A artje
Adriaan
Adriana

1
3
93
1
15
2
2
___3
132

Age
Agnes
Alberdi entje
Alberdina
Albert
Alberta
Albertha
Alberthus
Albert je
Albertus
Aleida
Ali
Alida

132
7
1
1
17
83
2
2

Transport
Aline
Alise
Amelia
Andriesjen
Anna
Annie
Annigje

5
15
4

Anthoni
Anthonia
Antje

3
1
15

Anton
Antonia
Antonie

288

288
1
1
2
1
6
1
64
4
1
7
2
6
6
390

Transport
Antoon
Arend
Arendina
A r end jan
Arendje
A r entje
A rie
Arieëtte
B a r bar a
Barend
Barendina
Barteld

390
1
33
1
4
25
1
4
1
1
2
1
14
478
77

Transport
Bartelt
Bartha
Barthines
Bartinus
Bartje
Bastiaan
Bastiaantje
Beegje
Beeltje
Belea
Berend
Berendina
Berend jan
Berendje
Berendjen
Bertha
Betje
Betske
Binno
Bonneta
Boukje
Bouwe
Bram
Bregje
Catharina
Christiaan

478
1
3
1
3
5
3
3
1
1
1
55
18
16
34
1
3
1
1

Dominicus
Dominikus

78

Elisabeth
Elizabeth
Elsje
Emiel
Engbert
Engel

Evert
Evertje

6
8
13
34
1
2
1

Diekje
Dieuwertje
Dina
Dine
Dirk
Dirkjan
Dirkje

Eibert
Eimbert
Einbert
Elbertus

1
1
1

Com elia
C om elis
Cornelius
Cristina

Derkjen
Diederik

Egbertje
Egbertus

Eugen
Everdina
Everhardus

13

Daniël
Derk
Derkjan

Egbarta
Egberdina
Egbert
Egbertha

1
1

Christina

Cristoffel

Transport
D ries

3
6
3
1
1
1
1
4
1
66
3
11
1
__ 1
817

Felix
Femmie
Femmigje
Fennechien
Fennigje
Flip
Florus
Foeke
Foekelina
Foekje
Francisca
Frans
Fransina
Frederik

817
1
1
4
23
1
2
1
1
1
7
1
14
11
1
1
1
1
1
3
2
12
2
1
1
49
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1

Transport 1131
Geeske
G erard
Gerarda
Gerardus
G erbrig
Gerda
Gerhardi
Gerhardus
Gerridina
G errie
G errigje
Gerrit
Gerritdina

2
1
25

Hubert

2

Hubertje
Hylkje

1
1

Ida
Ineke

1
1

Jacob
Jacoba
Jacobje

Gheerhardus

1
1
2

Jacobus
Jacomina

5
1

Jakob
Jakoba

7
2

Jakobje

4

Giesje
Gooswijn
Gozina
Grada
Grietje
Gijsbert
Gijsbrecht

1
1
91
9
1

Harm
Harman
Harmen

120
1
1

Harmina

10

Harm jan
Harmke
Harmpje

6
11
15
1

Heimrich
Hein

Froukje

Hendrik
Hendrika

Geer
Geerhard
Geert

1
2
5

1131

Hermke
Hillechien
Hilligje

1
1
1

2
1

45
4
83

6
1
1
4
27

7
4

8
2

Geertje
Geertruida
Geesje

2
1
2
1
1
1
2
1
1
41
101
12

Transport 2042
Herman
Hermanna
Hermannes
Hermannus
Hermina

Gerritjan
Gerritje
Geuje
Geurdina
Gezina

Helmich
Henderik
Hendrieka

Frederika
Freerk

1

Hendrik jan
Hendrikje
Hendrikjen
Hendrikus
Hennie
Henny
Herm

7
23
10
1
185
65
26
114
2
20
1
1
___3
2042

Jakop
Jan
Janna
Jannes
Jannesien
Jannetje

92
35
17

1
267
22
17
3
1

Jannigje

6

Jansen
Jansien
Jansina

3
2
1

Jansje
Jantina

12
7

Jantje
Janwillem
Jennegien

64
22
1

Jenni

1

Jennie
Jennigje
Jenny

1
39
1

Jentina
Jentinus
Jentje

2
11
70

Jetske

1

Jintje

1

Jochem

29

2863

T ransport 2863
Jochembet
Jochemien
Jochemina

1
1

Johan
Johanna

1
25
94

Johannes
Josinus
Joukje
Judikje
Judith

58
1
2
3
4

Kaatje
Karei
Karl
Karst
Katharina

2
1
1
23
1
10
1
80
32
4
1
1
4

Kees
Kerst
Klaas
Klaasje
Klasina
Klazina
Koenderika
Koenerdina
Koenraad
Koop
Kom elis
Krijn
Lambert
Lamberta
Lambertha
Lambertus
Lammert
Lammigje
Leendert
Leinders
Lena
Leo
Liesje
Lodewijk
Lubbertje

7
7
12
1
4
1
1
23
2
5
1
1
1
1
1
1
1

Lubbertus
Lubertha

9
1

Lucas
Lucerdiena

4

Lulof
Lummie

1
1

___ 1
3301

Transport 3301

Transport

3618

Transport 3784

Pleuny

1
1

7
1
2

Quirinus

1

Maaike

1

Maarten
Machiel
Machteld
Machteldje
Magteldje
Magteltje
M agrieta
Margaretha
Margien
M argje

8
1
2
1
1
1
2
3

Rein
Reina
Reind

2
1
1
1
4
3
3
1

Tini
Titia
Trienke
Truida
Truitje
Trijntje
Tijmen

1

1
93

1
1
1

Udo

Richard
Riekje

M aria
M arie
Marina

51
2
2

3
1
1
1

3
7
3
2

Roelof
Roelofje

18

Walther
W eraer
W essel
Wicher
Wichertje
Wiebe
Wiechertje

2

Rika
Rinske
Rinze
Roelfina

8
1

Rijkend
Rijkent

Lummigje
Lummina
Luite
Luitzen
Lute

Marinus
M arrigje
M art en
M artha
Martina
M artines
Martinus
Meetje
Mergeretha
Mina
Neeltje
Nellegje
Nelligje
Nennetje
Nicolaas
N iesje
Oebele
Peter
Petem ella
Petem elleke
Petertje
Petronella
Piet
Pieter
Pietem ella

14
1

9
1
1
1
1
1
7
1
1
11
1
28
7
1
5

Pietertje

Reinder
Reindert
Reinier
Reintje
Remmeliena
Remmelt

Rutger
Rijk

Sander
Sannigje
Safarien
Siebert
Siebren
Siem
Siemen
Siemke
Sientje
Simen
Simon
Sjoerd
Sjoerdje
Sophia
Steven
Stijntje
Sijbregje

7
11
4

Sijmon

__ l

Teunis

3618

Sijtje

28
3
11
1
2
14
1
1
1
2
2
10
1
1
1
2
1
1
3
8
5
1
11
1

Teuntje
Thijs
Tiem
Tiemen
Tietje

Wilhelm
Wilhelmina
Wilhelmus
Willem
Willemien
Willemina
W illempje
W illie
W illy
Wobbina
Wolter
Woltertje
Woltrina
Wouter
Woutertje
Wubbina
W ijcher
Wijnand
Wijnanda
Wijntje
Zwaan
Zwaantje
Zwaninus
Z w iert je

2
8
3
21
1
1
1
1
1
2
59
18

1
5
3
5
1
2
2
26
1
79
1
21
29
1
1
2
30
7
1
10
1
1
4
1
1
1
2
8
6
1

___ 8
3784

4159

79

Op een zielenaantal van 4036 telde ik 4159 voornamen. Het aantal
personen, bijna allen vrouwen, dat m eer dan een voornaam heeft, is
klein. In ve le gevallen zijn twee namen tot een vergroeid, en bij de
vrouwen m eestal ook als een naam gespeld, zoals: Alberdientje, A lberdina, Arendina, Barendina, Berendina, Egberdina, Everdina, Foekelina, G erridina, Gerritdina, Jochemina, Koenderika, Koenerdina,
Peternella, Petronella, P ietern ella, Rem meliena. Onder deze namen
zijn e r enige, die waarschijnlijk geen samenstellingen zijn, m aar a f
leidingen van de mannennaam. Ik herinner m ij dat Barendina gemaakt
werd van Barend, en ik verm oed dat Jochemina en nog enkele andere
ook zo ontstaan zijn. Roelfina en Woltrina zijn duidelijk afleidingen.
Van de mannennamen heb ik Arendjan, Berendjan, Derkjan, Dirkjan,
G erritjan, Harmjan, Hendrikjan en Janwillem als een naam geteld,
omdat de z e e r zwakke betoning van het eerste lid, tegenover de z e e r
sterke nadruk op het tweede, voor mij het bewijs is, dat de Genemuider
//
ze als een naam beschouwt.
Ik laat hieronder de frequenties van 10 o f m eer volgen:
Jan
267
Hendrik
185
Henderik
10 195
120
Harm
1
Harm en
Herm
___3 124
114
Hendrikje
101
G errit
92
Jacob
Jakob
Jakop
M argje
M arrigje
Johan
Aaltje
Grietje

7

__1

93
7 100
94

Dirk
Jentje
Hendrika
Hendrieka
Annigje
Jantje

80

49

Willemien _ 1
34
Cornelis
Kom elis
12
Geertje
Tiem
3

48

21

Wouter
Jennigje
Harmina

10

70

Hermina
Jacoba
Jakoba

_27
35
_2

66
64
64

Berendje
Arend
Klaasje
Jochem

72

53

Femmigje
Wilhelmina 26
Willemina 21

18

80
79

65
1

51
_2

Tiemen

91
83
83

6
66

59
58
55

Tijmen
G errigje
Wolter

93

Albert
Geesje
Klaas
Willem
Derk

100

Trijntje
Johannes
Berend
M aria
M arie

Willempje
Peter
Roelofje
Arendje
A r entje

29
28
28
25
_1

Hendrikjan
Elisabeth 14
Elizabeth 11
Hilligje
Johan

46
45

42
41

30
40
39

10
37

Karst
Kerst
Siem

25
25
25

23
_L
2
10
1

Siemen
Simen
ü
Sijmon
Egbert
Helmich
Lambertus
Janna

33
32

Janwillem
Jacobje
17
_4
Jakobje
Hendrikus
Roelof
Alberdina

29

Jannes

37
34

26
26

Berendjan

16

Aart
Alida
Christina
Cristina
Harmpje

15
15

Albert je
A lberje
Barteld
Bartelt
Piet

13
_2
14
_1
14
_1
11
_4

24

Pieter
Lummigje
Sander
Com elia

24

Derkjen
1
Dirkje
12
Evert
Gerritdina

23
23
23
22
22
21
20
18
17
17

Jansje
Harmke
Jentinus
N iesje
Rijk
Kees

15
15
15
15
15
14
14
13
13
12
12
12
11
11
11
11
10

VELDNAM EN

De ruim 150 veldnamen die hier volgen heb ik, voor het grootste deel
naar de betekenis van het eerste lid o f van het adjectief, ingedeeld in
groepen, om de saaiheid van een alfabetische lijs t te verm ijden. H ier
en daar heb ik getracht een onduidelijke naam te verklaren. C orrecties
daarop zullen me welkom zijn.
a. algemene namen voor landerijen:
d'Akkerties; de Kaempies; 't Laentien (= 't Landje); 't Meutien
b. diernamen:
't'A e n ik (?); de Bollenakker; de Gaanzekoele; de Koeweide; 't Kootestukkien;deOsseweide; 't Paddegat; de Peerdem ergen; de Ramskooi;
de Roenekaamp; 't Roepenöst; de Roozevoorn; de Slange; Slangenburg;
de Slobben; 't Snotkalf; 't 'Untien; de Verkens'oe:k; 't Vinkelaand;
't Vosselaand; 't Vössien; 't Vuu:geltien.
Ikhebaangenomen.dat 't A enik van 'aena haan komt; de Bollenakker
was in mijn tijd de begraafplaats voor dood vee, dat niet voor con
sumptie geschikt was; in Kootestukkien heb ik aangenomen, dat met
koote m eerkoet bedoeld is, niet gewrichtsbotje; 't Roepenöst betekent
rupsennest; ik verm oed dat de R oozevoorn een r i e t - o f ru isvoorn is;
ik heb Slobben in verband gebracht met slobeend.
c. eigennamen en eigenaarsnamen:
't Apomstukkien; 't Bloem erslaand; 't grote Blom; 't kleine Blom;
'tDoom eneersstuk; 't '/£rm Roetenstukkien; de F lodderties; 't Jaapien; 't Jan Aagestukkien; 't Jan Poststukkien; 't Kerkelaand; de
Laam erskoeweide; 't Merijestukkien; 't Noordstralaand; 'Ofman;
d e P a s to rije ; 't Postlaand; de Provisoorm oat; 't van Reede; 't Roetmanslaand; 't Skoapmanslaand; de Stadskaamp; 't Stadsstukkien;
't Trientieslaand; de van Vleutenstukkies.
Misschien horen hierbij ook: d' 'Aaverkaam p; 't Apdummel; de Knolle.
D e P a s to rije , zoals notaris Hospers het noemt in de Stadskoerier van
17-2-1966, heet in de wandeling p o s te rije n ; bij P ro v is o o rm o a t heb ik
aangenomen dat het eigendom is van het Provisoorfonds; de F lo d d e rties, gelegen naast de Stoevenberg zijn genoemd naar Jan Flodder,
blijkens een testament uit 1606: 'lant daer ten Suyden Jan te W alle en
Jan Flodder te noerden genaempt de Stuivenbergh'! (R ech terlijk A r 
chief van Genemuiden).
d. gewasnamen:
't 'Aeverlaand; de Bluumpies; 't Buuslaand; de Buu:zeblukkies; de
Doornkaamp; de Koornbelt; de Reusies; de Rie:tlaanden; de T w ieg weerd.
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e. grootte-nam en:
't 'A lv e M ergentien; 't M ergentien; de neegntien M ergen; de zeuven
'Ond.
f. kwaliteitsnamen:
de D ör'eid; de Roebollige Kaamp; de R oebollige'O e:k; 't Roebollige
Stukkien; de Rottige (?). In een testament uit 1711 heet de D ör'eid
D orheijde (R echterlijk A rch ief van Genemuiden).
g. niveaunamen;
't Beltien; de Bruukies; de Bult; den 'Euvel; de leege Fonkert; de
'ooge Fonkert; 't die:pe Laand; de Putten; de Regenbak; d e R ie te ;d e
Soppen; de leege Vlakte; de 'ooge Vlakte; de W erf; 't Zaandbergstukkien.
Ik heb de Bruukies opgevat als broeklanden; een Riete was oorspron
kelijk een waterloop; de Soppen deed m e denken aan drassig land.
h. plaatsnamen:
d' Achtermoat; 't Buutenlaand; de Buuten'oe:k; de Buutenvlakte; 't
Eindestukkien; 't Kolkstukkien; 'tMeulestukkien; 't Noorderstukkien;
deNoordkaantTop; deNoordkaant Vlakte; d' 'Oe:kkaamp; d' O ostermoat; d 'O o ster'o e:k ; 'tTussenlaand;de Veurkop; deVeurm oat; groot
Cellemuun; klein Cellemuun.
i. vormnamen:
'tD riej'uu :kien; de Fokke; de Geerkaamp; de krom m e Kaamp; 't lange
Einde; 't ronde Blok; 't sm alle Laand; de Tippe; 't Z eil.
j, ov erig e namen:
't Akslaand; de Bikkel; 't Blik; de Boerieten; de Botterman; de Bouwkaamp; de B raam erije; de Brie:nn; de Brugslaanden; 't Dampien;
't 'Eemelkaempien; 't 'E em erik; 't Eevangeliestukkien; d' 'Ekkemoat;
deG rie:n te; ’ tgruu:n' 'Ekke; 'tGruu.-nlaand; 't Juffertien; 't Kaalaand;
de Kedoe:zen; 't Kerrem elksgat; de K ie:rsw eg; de Koa; de Kolders;
de Kribben; 't Lappertien; 't Messestukkien; de Mie:laandèn; de
M ie:nte; 'tOnweerstukkien; de Pol; de P o orties; 't Pootersstukkien;
de Prin s; de Puupert; de Skeelebrink; de Skinkert; de Snorre; de
Stie.-ndiek; deStikkedrecht; deStoe:venberg; 't Tag; de Top; de T u rfwal; de Weevenkaamp; de WÖrtelboe:r; de Zielkaam p.
M isschien betekent de Brie-.nri de brede stukken? Ik verm oed dat 't
'E e m e rik wél het H em elrijk zal zijn; o v er G rie:nte zie § 39 opm .2; de
Kedoe:zen heten o ffic ie e l Kardoezen, waarom is me onbekend; de Koa
is de kade, het dijkje; 't Messestukkien za l w el meststukje betekenen;
de Puupert heet o ffic ie e l de P ijp e r ; van de Skeelebrink sch rijft een
vriend me, dat men zegt Skeelebrink, m aar dat Skeetelbrink de ware
naam is, maar een testamentuit 1747 geeft: l jm o r g e n naast de Schelebrink. (Was dit misschien v ro e g e r de plaats waar m isdadigers terecht
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gesteld werden? V erg elijk du. Scheitel, en ned. scheel = schedel). Van de
Skinkert hoorde ik het verhaal dat het v ro e g e r voor een skinke, een ham,
verkocht is; 't T a g was vroeg er het Hag (z ie O veryssel, Deventer 1931,
kaartje op bl. 48). Ik z ie het als een variant van hd. Haff. Schönfeld,
Waternamen, bl. 212 verm eldt naast het fr ie s hef, in Groningen hecht,
en geeft voor de buurtschap Hefswal onder Uithuizermeden ook H eegswal. Het Hag zou dan oorspronkelijk een waternaam geweest zijn. In
een testamentuit 1773 vond ik Weemerskamp voor Weevenkaamp (Rech
te rlijk A rc h ief van Genemuiden). V ele andere namen blijven me duister.
Ik ben er m ij van bewust, dat de spelling van de veldnamen hier en
daar nogal afwijkt van die in de res t van dit boek. Ik meende me dit
terw ille van de duidelijkheid, ook voor de leek, te mogen veroorloven.
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H o o fd s tu k

III

K LAN KEN
N o sound is dissonant
which te lls o f L ife .
S.T.Coleridge

§ 1 Spelling
In de sc h rijfw ijze der dialecten heerst geen eenheid, noch onder de
dialectsch rijvers, noch onder de auteurs van studies o v e r onze N ed er
landse dialecten. Z o vind ik voor de open [o:J bij Bezoen ao, bij B roek
huysen oo, bij Naarding ao en oa voor een m eer open en een m eer g e 
sloten variant, bij Nuytens do en bij Sassen oa. Een g rotere eenheid in
de spelling van deze en andere klanken zou de bestudering der d ia lec
ten zeker ten goede komen. Want ik geloo f niet dat de uitspraak van
deze [o :] in Enschede, Zelhem , Ruinen plus het o v e rig e Drente, en
B om e zo sterk versch ilt, dat v ie r verschillende symbolen nodig zijn.
Ik ben m ij z e e r w el bewust van de grote moeilijkheden die zich zullen
voordoen bij het zoeken naar een gemeenschappelijk systeem , maar
het zou te proberen zijn. In het eerste nummer van de nieuwe s e rie der
Driem aandelijkse Bladen hebben Bezoen en Naarding al nuttige wenken
gegeven, waarop voortgebouwd zou kunnen worden.
Zoals reeds eerd er verm eld, heb ik m ij, te rw ille van de m ogelijk
heid tot vergelijkin g, zo veel m ogelijk aangepast aan het boek van Sas
sen, wiens spelling ook voor de buitenstaander goed leesbaar is. Daar
Genemuiden klanken kent die in Ruinen niet voorkomen, heb ik e r enkele
symbolen aan toe moeten voegen, te rw ijl ik bij de tweeklanken een w ij
ziging heb aangebracht. H ier volgen de afwijkingen:
1 Bi j de tweeklanken heb ik als laatste element s te e d s ; en w gebruikt.
Sassen heeft ei voor bijv. ei, vogelei, en ej voor de tweeklank in beje
bij, insekt.D it insekt heet in G. bije met een z e e r duidelijke i als e e r 
ste element van de tweeklank. Ik kon dus voor het vo gelei ej gebruiken.
Sassen heeft ui in flu itii fluiten, en uj in buje bui. Daar deze tweeklan
ken in G. een onderling zeer verschillend eerste element hebben, g e 
bruik ik voor fluiten flö jtn (het ee rste element is v rijw e l gelijk aan de
ö van pötien potje) en houd ik buje voor bui. V oord e o v e rig e tweeklan
ken zie men de tabel hieronder.
2 G. kent een korte en een lange z e e r open e. V oor de korte heb ik ce
gebruikt, voor de lange ae: ' celstar halster; zaegd zaag. Beide klanken
85

komen ook in tweeklanken voor: koestceja kastanje, kraejd kraai.
3 Voor oude lange Ö heb ik Sassen's oa gebruikt. Uit oude a+l+cs.,
o+l+cs.,u+l+cs. heeft zich in G. een minder open klank ontwikkeld, die
ook door de heffing van het achtergedeelte van de tong bij de l overeen 
komt met de Engelse [o:] in called, hall etc. Ik sc h rijf oo voor deze
klank: o o it oud, 'o o it hout.
4 D e r voor cs. na zow el korte als lange klinker is soms zwak, soms
misschien in het geheel niet hoorbaar. Toch is zijn invloed steeds m erk
baar in de klankkleur van de voorafgaande klinker; stcetien stadje heeft
een andere ce dan stcer tien staartje, pötien potje een andere ö dan p ö r tien port je, glaasje port; te rw ijl B etien B etje en Bcer tien B ertje geheel
verschillende klinkers hebben. Ik heb daarom overa l de r in de spelling
aangegeven. V oor verd ere bijzonderheden z ie § 6.
5 Bij de woorden die in het AB op -an uitgaan, is door syncope van de
asonantische - n,-m,-jj ontstaan, soms als laatste deel van een geminaat:
-mn,-nn,-T]ni . De spelling kn,-qn, die Sassen, en ook Bezoen en N a a r
ding gebruiken, is voor G. niet juist. Na ve la re medeklinker volgt hier
ve la re nasaal jj. Ik heb daarom gebruikt: kfjen gn, (de g is spirant, niet
explosief). Voor verd ere bijzonderheden zie § 8.
6 D e l; ontbreekt in de uitspraak van mijn geboortedialect. Daar, door
het weglaten in de spelling, het woordbeeld sterk verandert en voor
buitenstaanders misschien onherkenbaar wordt, heb ik voor de ont
brekende h het weglatingsteken ' gezet. Waar een enkele maal h door
een tweetalige is uitgesproken, is hij ook aangegeven.
7 B ij -vm , -zn, -g i] wordt dikwijls de voorlaatste cs. geassim ileerd aan
de laatste. B ij ouderen en bij langzaam sprekenden wordt hij gewoon
lijk bewaard. Inde voorbeelden komen dus twee spellingen voor: blie:vm
en blie:m m , weezn en weenn, zaegn en zaenn.
8 T e r w ille van de leesbaarheid heb ik de sandhi-assim ilaties, die
z e e r ta lrijk zijn, zowel van stemhebbend naar stem loos als omgekeerd,
niet aangegeven; ook niet voor de d > t zoals Sassen doet in bijv.: as tet
als dat; waar t en d worden 'samengetrokken' zoals in as tan als het
dan, heb ik de t ook gespeld.
Bij de verkleinwoorden heb ik evenals Sassen: -chien gebruikt.
9 Genemuiden kent lange en korte ie, oe, uu; ze zijn aangeduid met ie:,
ie, oe:, oe, uu: en uu. De ii, ue en uo die Sassen gebruikt voor de derde
lengtevariant in Ruinen, konden hier vervallen.
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H ET CONSONANTISME
§ 2 De Medeklinkers
De m edeklinkers zijn:
1 ) de explosieven: [p b t
d k
]
2) de spiranten:
[f v s
z X y]
3) de nasalen:
[
m
n
rnlj als geminaten j^mm nn r^ryj
4) de liquiden:
1
r
]
5) de halfvocalen: [
w
j
J
Opm. T e r w ille van de leesbaarheid is het versch il tussen [%en y ]n ie t
in de spelling aangegeven; beide zijn aangeduid als in het AB: rcecht
recht, dag dag, goan gaan, m aegar m ager. B ij de verkleinwoorden is
ch gebruikt in het suffix -chien.
In het algem een worden de m edeklinkers uitgesproken als in het
AB. Afwijkingen zullen bij de afzonderlijke m edeklinkers besproken
worden. De h komt zo sporadisch voor, dat ik e r alleen aandacht aan
besteed heb bij de geografie en de tweetaligheid. Daar het weglaten
van de hm de spelling een voor de buitenstaander onbegrijpelijk woord
beeld kan opleveren, is de om issie steeds door het weglatingsteken '
aangegeven, dus: 'aena haan, 'ónt hond, 'e m hebben, 'ie :tn heten, ’eur n
horen; ba'a(a)lva behalve, ba'cendaln behandelen; ba'elpm behelpen,
g a 'e u ra g gehorig, enz. Hoede h de Genemuider parten kan spelen moge
blijken uit de volgende passages uit de Stadskoerier van 11 nov.1965:
'in het b esef daarvan hebben we, h e e rlijk gezegd, voor ons persoon
lijk die m aatstaf aangelegd', en 'M aar w ij blijken ons vergist te heb
ben. Het z ij zo. Dit te herkennen is voor ons geen oneer o f schande.'
En in het nummer van 9 juni 1966: 'Het m ooiste van de gevonden kop
zijn de orens die een enorme afm eting hebben.'
Evenals in het AB komen de stemhebbende m edeklinkers niet voor
aan het woordeinde.
Voor de positie der medeklinkers zie Distributie d er Fonemen.
§ 3 Explosieven
1 ) b > m in: kamanet kabinet, kcermanaada karbonade.
2) epenthetische d komt voor: a) na klinker: noadar nader, smoadar
comp. van smoa lenig, soepel: zie : ' e f t zoo in da bie:nn, as za da knie:nn
m eer smoadar 'a t; b) na l : daeldar daalder, geeld a r g e le r, pield ar p ij
le r , sm oe:ldar zw oeler, voeldar vu iler; c) na n: diendar veldwachter,
dundar dunner, fie n d a r fijn er (van vorm ), fejn d a r fijn e r (van smaak),
gruu:ndar groen er, ie:ndar eender, kapsiendar capucijner (erw t), da
Kuundar Kuinre, lienda lijn, touw, 'e 'j 't g oet al in da lienda heb je de
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was al aan de lijn, skoondar schoner; en in de attributief gebruikte bnw.
drói]kr]dd dronken, ’ndrónkr^da keer l, dubalda dubbele, 'n dubalda doora
dubbele dooier, erikalda enkele, 'nenftalda re jz a ; voor mienda de mijne,
zienda de zijne enz. zie § 96; d) na r: duu:r dar duurder, guu:r dar guur
der, veer dar, vcer dar verder, z o e :r dar zuurder.
3) d > t in: etgar t etgroen, gnrntal grendel, vgl. ohd. g r in til; in de
verkleinwoorden neultien naaldje, vgl. noalda, veultien vouwtje, vgl.
vbolda.
4) paragogische t komt voor in: alabejdnt allebei, alamoalnt allem aal,
a lie :n talleen, bróm ar t brom m er, dikar t dikkerd, dófar t doffer, dróijkflt
dronken (p r.), dubalt dubbel (pr.), er]kalt enkel (p r.), foestar t voetzoe
ker, ganóg(t) genoeg, groapar t inhalig mens, schrok, kikar t kikker,
klupar t bijnaam lid Ger.Gem eente, m ie:gar t pisser, m ist m is (bnw.),
dat 'e 'j m ist, noomt oven, poestar t onsmakelijk individu, rakar t rak
ker, ropa^t harde w erker, saem t samen, skejtar t schijter, bangerik,
smakar t smeerlap, sm oestar t onguur persoon, stakar t stakker, s tu m par t stumper, sufar t suffer, vluu:kar t vloeker, wielntf?) enige, zejkar t
p isser.
De znw. hebben geen t in het meervoud: kikar s, rakar s, noonis, enz.
5) syncope van d in: a. lae lade, mee mede, muu: moede, ro e : roede,
skae schade, s lie : slede, snee snede, spae spade, stee stede, tre e trede,
zoo zode, zooi, 'n mooja zoo vis; b. in eerapal aardappel, eer beeza
aardbei, eurag aardig (bij ouderen), oarag (bij jongeren), vagaeraga
vergadering;
5a) D eovergang van intervocalische d > j komt in Genemuiden slechts
op z e e r beperkte schaal voor. Ik noteerde: vaejar vader, naast lae lade,
skae schade, spae spade; kaaj aanlegkade, naast koa kade, dijkje;
goeja goede, moe; ar m oeder, p oeja r poeder, naast ro e : roede in bcergro e :; dooja dode, oojavaar ooievaar, rooja rode, naast zoo zoodje vis,
ook in ro tzo o ; kwoaja kwade.
De overgang van d >w, zoals in ouwe, kouwe, gouwe voor oude, kou
de, gouden, komt inG. in het geheel niet voor, omdat de oude l van deze
woorden bewaard is gebleven.
6) assim ilatie van d in: deur kelri, vgl. o s .kaldon, verkleumen van vin
gers en tenen, geit), gelden (ww.), gobln gouden, 'o o lii houden, skely
schelden, vakooln verkouden, woln wilden (ww.), zóln zouden;
7) assim ilatie van t in: a. -s tl bör sl borstel, diesl distel, f is l fistel,
nösln nestelen; hiernaast vormen met a: bör sal, enz.; b. -stnkosn kos
ten, lusn lusten, 'oesn hoesten, proesn proesten, rusn rusten, enz. Bij
oudere voorzichtige sprekers hoort men de t nog dikw ijls. Steeds zon
der t gcesn kinderen (z ie opm.), mesn mesten (vgl. het znw. mesa
m est); c. -ts desnoos desnoods, D öjsar Duitser, fie s (a ) fiets, fra s n
fratsen, gro o s groots (verwaand), groosta grootste, klcesn kletsen,

knusaln knutselen,koesa koets, lesta laatste, mesaln metselen, m esa la r m etselaar, musa muts,nies d riftig, vgl. mnl. nijtsch, oolsta oudste,
plaesa plaats, plansoen plantsoen, poesri poetsen, roasvagaeraga raads
vergadering, rosn rotsen, oo zuka 'ooga rosri, en dan gór] ie meer zoo
deur da rosn, deur zuka tunals, skaesn schaats, uutsluusal uitsluitsel,
's ' cerfs in de herfst.
Opm. 1: Het woord gcesn is niet duidelijk. Ik vat het op als gasten;
vgl. AB een rappe, jonge gast (z ie Van Dale). Schönfeld Wichers (R ijs sen) geeft gaste jonge man, de gaste jongelui, smalend. B ij Bezoen,
D raaijer, Sassen en Wanink heb ik het niet gevonden. In mijn stukje komt
het vie r maal voor in uiteenlopende spellingen: gessn, gessen, g e rs 'n en
gersen, dus twee maal met een r. Ik hoor z e lf geen r, m aar heb me af
gevraagd o f een andere afkomst m ogelijk is en gedacht aan fr a .gars jon
gen en ga ree m eisje. Dauzat, Dict. Etym. geeft: garee, f ille , puis 'f ille de
mauvaise v ie ' (X V Ie s.) et term e d 'in ju re, wat wonderwel past bij het
smalend van Schönfeld Wichers. In Genemuiden heeft het dit ongunstige
nooit. Integendeel, gossii engcesies drukken dikwijls een zek ere gene
genheid uit en worden door ouders veel gebruikt voor kiendar s. Mijn
vie r gevallen, a lle afkomstig van m oeders zijn: R oelie g e t ook met
' eu r gessn ergens 'en - onze gessen goan e r vuule noar toe - zie w oll'n
m et alle geweld zwarte maantels em, ja, vebeeld oe, zwarte maantels
veu r jonge g e rs 'n - (uit een advertentie Stadskoerier 15 okt. '64) De
gersen mun trouwens ook nog wat em. De deerns un maantel, en de
d rie jonges ook nog wat, een pekkien o f broek'n kwiet et niet goed.
(Spelling van de sc h rijve rs .)
Opm. 2: Genemuiden kent een woord lies niet stevig, zwak, an lies
teufeltien een zwak tafeltje. A ls dit het f r i . lyts klein, is, behoort het
bij'7c (zie § 27, g.)
8) syncope van t : in diminutiva van woorden op -ch t en - s t: buchien
vgl. bocht, lichien vgl. licht, nichien vgl. nichta, zcechies vgl. zachta;
kcesien vgl. kasta, kisien vgl. kista, nösien vgl. nöst nest, puusien vgl.
poesfapuist, enz.; in ww. en znw. op -chtn: dacht] dachten, mócht] moch
ten, vcscht] vechten, vlcechj] vlechten, vrachr] vrachten, zöchj] zochten,
enz. B ij oudere, voorzichtige sprekers hoort men de t nog dikwijls.
9) een prothetische t komt voor in: de veldnaam Tag, ontstaan uit het
Hag (z ie O ve rijs se l, Deventer 1931, kaartje bl. 48). De o ffic ië le naam
is nu Tag. In de Stadskoerier verm eldt een advertentie van het Ge
meentebestuur: 'Het blijkt dat de belangstelling voor het huren van een
volkstuintje op het Tag afneem t'. De straat die e r naar toe leidt heet T agsteeg. (Z ie ook Veldnamen, bl. 82/83); in de uitdrukking: óp toekr] zitn
gehurkt zitten, ontstaan uit: op de hoeken zitten, waar de t door a ssi
m ilatie uit d is voortgekomen. (Z ie § 81, Plu ralia Tantum, opm. 2)
10) k > n in : manaera elkaar, manaandar elkander;
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1 1 ) k is bewaard gebleven in: muska mus, visk a r visser, soort- en
eigennaam; bij de jongere generatie v isa r;
12 ) a feresis van k in: nikn knikken.
§ 4 Spiranten
In enige woorden heeft Genemuiden aan het woordbegin ƒ waar het
AB ook wel v zegt. B ij enkele woorden zou dat een voortzetting van
oudere ƒ kunnen zijn: fa ls vals, fe jla g veilig, f i l t vilt, fie jo e :la viool,
fie jo e.-lties viooltjes, f le e r muus vleerm uis, f l i e : r bós vlierstru ik,
flo e :ra vloer, foos voos. B ij fanejnag venijnig, fiela a villa, fie s vies,
fitn vitten,fo es ta r t voetzoeker, is dit niet het geval. In frijd a s 's v r i j 
dags, kan de oude gen itief-s, zoals die in 'smoandas 's maandags,
1swónzas 's woensdags, voorkomt, een ro l gespeeld hebben, want de
niet verbogen vorm is v rijd a g met v.
Owg. w > f in cerfta erwt en owg. ƒ > v in viesa fles.
Owg. /en s bleven bewaard in de telwoorden: fe e r tag, fuuftag, sestag,
seumtag, maar werden stemhebbend in vie:ra , vie:va, veer tiena; in
vuuf, vuuftiena, zesa, zestiend werd alleen de begin-cs. stemhebbend,
evenals de begin-cs. van het tiental in de getallen van 41/49 en 51/59:
v ie :r nveer tag, vie :v m ve e rta g, v ie :r nvuuftag, vie:vmvuuftag. In de g e 
tallen van 61/69 en 71/79 b leef de begin-cs. van het tiental stem loos:
zesrisestag, zeumseumtag, enz.
Owg. g, v en z bleven (dikwijls voor het restant van de oude slotvo
caal) bewaard in: ploe:ga ploeg, veega veeg, vie:ga vijg, vlie:ga vlieg,
vroaga vraag, wie:ga wieg, wilga w ilg ,zaega zaag; doe:va duif, droe:va
druif, galoova geloof, goava gave, kloova kloof, peulava peluw, raeva
raaf, skaeva schaaf, skozrva scherf, skroe:va schroef, zalva zalf, keuza
keus, kraanza krans.
Owg. ƒ en s werden stemhebbend in: kcerva kerf, 'oe:va hoef, (keeza-)
rie :v a rasp, roova ro o f (op wond), skoova schoof, stoova stoof; beeza
bes, bloaza blaas, buu:za bies, deuza doos, elza els (boom en priem )
gaanza gans, keeza kaas, koe:za kies, kreuza kroos, meeza mees,
neuza neus, rejza reis, rooza roos, spie:za spijs, spónza spons, 'ulza
huls, vreeza vrees, weeza wees.
Ook werd s > z in: leerza laars, looza loods, sjeeza sjees, soe:za soes,
tapoe:za tompoes.
ch > k in: K ris ja n Christiaan, kristalak ch ristelijk, K ristas Christus,
suukarej cichorei; maar blijft in cerchief, chloor, ch lo o r aform, ch room ;
g is bewaard in 'unag honi(n)g;
s is bewaard in besam bezem ;
s > s j in: kasjet corset, s je t sajet;
s > z in: zoka sok;
sk is bewaard in: skaemm schamen, skepm scheppen, skip schip,skoap
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schaap, skuu:rd schuur, enz.; baskaedagt beschadigd, bdskuut beschuit,
ónbaskóft onbeschoft, enz. [s%] komt niet voor; de s k - uitspraak in AB
sc/z-woorden, zal de oorzaak zijn dat een sch rijver in de Stadskoerier
van 9-6-'66 s c h - geeft voor s k -: Ongeveer een maand la ter w erd.....
een gedeelte van een schelet gevonden;
[ $ ] > s in: maseer n marcheren, masiena machine, sie lie s a lp e e ta r chilisaltpeter, sacharejnag chagrijnig, s ie ru rg chirurg, sienees chinees;
[ I ] > s j in: sjampanja champagne, s je f chef, sjafeur chauffeur;
[ 3] > z in: 'a loozie horloge, garaezie garage, leekaezie lekkage, s e n trafuu.-za centrifuge, stelaezie stellage.
ƒ wordt gesyncopeerd in: zelda zelfde, zelas zelfs, 't g e t van zelas,
van Dalsn van Dalfsen; bij de jongere generaties hoort men d e / w e l;
gw ord t gea ssim ileerd in: daes des daags, overdag, frijd e s 's vrijdags,
smidas 's middags, smoandas 's maandags, s m ö ri}s 's morgens, sun(d)as 's zondags. Bij de genitieven van de andere namen van dagen
dii]stdr s 's dinsdags, swónzas 's woensdags, dóndar s 's donderdags,
soatars 's zaterdags, is de hele laatste syllabe tot (a)s gereduceerd.
§ 5 Nasalen
Prothetische n komt voor in Nachtawceg, Nachtwceg Achterweg. De
ouderen spreken de a nog uit, de jongeren maken het woord tw eesyllabig, waardoor het volkomen onherkenbaar wordt; ncerm arm (znw.),
gancermt gearm d, noom t oven; ik hoorde: de mie:stabakar s 'em nów
an eelcektriesa noomt, an enkalda nog an turfoom t, het sim plex met n,
het compositum zonder; numar em m er; tówneemar touwevenaar;
n > Zin: Gcelamuun Genemuiden;
n >T]in: din)star dag dinsdag;
n is bewaard in ketn ketting;
wordt gesyncopeerd in makie:r n mankeren, wat m ek ie:r t oe: ;
epenthetische n in alamoalnt allem aal, w aarschijnlijk beinvloed door
alabejdnt allebei;
r] > g in van ww. afgeleide znw. op -ing, voor het m erendeel abstracta:
anbaveelaga aanbeveling, 'cechtaga hechting, 'cerkenaga erkenning, badienaga kerkelijk avondmaal, bagrootaga begroting, baleedaga beledi
ging, balastaga belasting, bapoalaga bepaling, baskoejaga beschoeiing,
bastelaga bestelling, bastemaga bestemming, bdtaelaga betaling, batrekaga betrekking, bavaalaga bevalling, bavremdaga bevreemding, bavolkaga bevolking, bazendaga bezending, bazuu:kaga bezoeking, d ie :laga deling, 'elaga helling, ingeevaga ingeving, inzetaga inzetting, k ö r taga korting, laedaga lading, lejdaga leiding, ligaga ligging, lootaga
loting, luumaga leuning, neeraga nering, ’boldaga houding, richtaga
richting, rikaga afrastering, rila ga rillin g, niu.-raga roering, skeeraga
schering, skejdaga scheiding, skepaga schepping, spuu:laga spoeling,
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speling, streujgd strooisel, te era ga tering, tentoonstelaga tentoonstel
ling, tiedaga tijding, toe:wie:zdga toew ijzing, uutvoe.-raga uitvoering,
vegaeraga vergadering, vagunaga vergunning, vakloaraga verklaring,
v ar ie mag a vereniging, vaskeunaga verschoning, voe:raga voering, waetdr lejdaga waterleiding, woonaga woning, zendaga zending.
ïl>T]k in: divft ding, gir]k gór]k gw]k ging, krirjk kring, rirjk ring; in
woorden op -lin g en -rin g : ba roe:r link beroerling, doemalink duimeling,
drevftalirik drenkeling, gie:talirik gieteling, m erel, kraekalink, krake
ling, kweekalii]k kwekeling, leeHinft leerlin g, vadómalirik verdoem eling,
vaniemalink bedrieger, gemeen ventje, varaskaliT]k ellendeling, weetariï]k wetering; ook in eigennamen: BceHalirik B erteling, Richtarir]k
Richtering, Weetarinfi W etering; a lle in sterk- o f zwak-betoonde s y l
laben; onbetoond in bóki]k bokking.
n)(k )> k in: bunzak bunzing, koonak koning, penak penning; ook in eigen
namen: Benak Bennink, Buutak Buitink, Eedak Edink, 'Eutak Heuting,
Ruu:rak Ruurink enz., a lle in onbetoonde syllaben.
§ 6 Liquiden
Genemuiden onderscheidt twee varianten van de l, evenals het En
gels, dat voor vocaal de c le a r l, zoals in land, life, look, na vocaal, als
slotm edeklinker o f voor andere slotm edeklinker, de dark l uitspreekt,
zoals in fa ll, bold. In G. komt de donkere l alleen voor in de groep
oold, o o it uit oude a,o,u + l + d o f t, zoals in o o it oud, o s.ald, 'ooKhout,
os. holt, g o o it goud, o s .gu ld -. In zijn Outline o f English Phonetics § 668,
zegt Daniël Jones: 'T h e d ifferen ce between 'c le a r ' va rieties o f l and
'dark' va rieties o f l is sim ply a d ifferen ce o f vowel resonance. In clea r
v a rieties o f l there is a raising o f the front o f the tongue in the d ire c tion ofth e hard palate, while in dark va rieties there is a raising o f the
back o f the tongue in the direction o f the soft palate. In other words,
c lea r 1- sounds have the resonance o f front vowels, whereas dark 1sounds have the resonance o f back vow els.'
In het Engels treedt deze dark l in bovenverm elde positie op na alle
klinkers, inG. alleen na de oo. De bijzondere kwaliteit van deze klinker
zal daarvan de oorzaak moeten zijn, want ik kan, na ernstig onderzoek,
bij m ijz e lf geen verheffing van de achtertong constateren in de combina
ties van de andere gesloten en gemiddelde achterklinkers + d o f t, zoals
in: 'o e lt (de hond) huilt, stoe:lda stoelde, zoo stoe:lda dat r ie :t uut,
z ó l't zou het, vakoolt verkoold, bapoalt bepaald. Het G. z o o lt zout,
klinkt voor mij p recies als het Eng. salt zout, als ik het versch il in
stem tussen 2 en s buiten beschouwing laat. Ik g e e f hieronder a lle w oor
den waarin deze l voorkomt: boolta bout, gool(d)n gouden, g o o it goud,
koolda koude, kooit koud, 'boln < 'obldn houden, o o it oud, skooldar
schouder, veerpont, skbolt schout (in een kinderspelletje zongen we:
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dan za'k noar skobltndiendar goan, die: zal oe: de kop ofsloan), sm oolt
smout, stoolt stout, vboldd vouw, vboln< vooldn vouwen, -w bolt in plaats
namen Ruundrwoolt Kuinerwold, Stie :nwiekar wbolt Steenwijkerwold,
W obltdr Wouter, z o o lt zout. Naast zo ld e r komt zooldar voor, misschien
onder invloed van bolddr, kobldar, skboldar.
Syncope van l in: as als, aweer alw eer, zókd, zuka zulke; en in de
contracties: a 'j als je, a'k als ik, a'w als we, w e'js w el eens.
Genemuiden maakt de r met de punt van de tong en mocht in mijn
jeugd nogal eens graag de spot drijven met de scherpe Zw olse huig-r.
Het spotrijm pje luidde dan: b rij, botdr en proem m , dat kunn dd Zwolsn
nietnoem m b rij, boter en pruimen/dat kunnen de Zwolsen niet zeggen,
met noemm voor nuu:mm te rw ille van het rijm .
Van deze dentale r komen varianten voor. Voor klinkers is het steeds
de duidelijk gerold e klank. Ook als slotm edeklinker is hij gewoonlijk
gerold, z ij het dikw ijls minder sterk. Hij komt in die positie na onge
spannen klinker weinig voor: beer bar, deer daar, pakaan, meer maar,
dör dor, p o r por, s jö r sjor, s k ör schor, gdknör geknor, en in K o r Cor;
na gespannen klinker veelvuldiger, en naar ik meen te horen, iets zwak
ker. In z e e r zwak betoonde woorden, na gespannen klinker, gaat hij
dikwijls o v e r in een vage a.
V oor labiale en ve la re medeklinkers is de r eveneens duidelijk g e 
rold. Hij wordt in deze positie dikw ijls intervokalisch door het optre
den van de svarabhakti-a: tu r(a )f turf, dur(a)vm durven, dör(a)p dorp,
kcer(a)ka kerk, bcer(d)gr) bergen.
V oor dentale medeklinker, zowel na ongespannen als na gespannen
klinker is de r uiterst zwak, o f in het geheel niet te horen. Omdat hij
echter zijn stem pel heeft gedrukt op de voorafgaande klinker, heb ik
hem in de spelling aangeduid met een iets verhoogde r. In onbetoonde
syllaben, waar hij spoorloos verdwenen is, is hij ook in de spelling
weggelaten: gadien gordijn, ganie:la garnaal, vakie:r t verkeerd.
N aar aanleiding van de spelling wij waann wij waren, vroeg ik de
sch rijver, een 42 -jarige kokosmattenfabrikant, die zijn hele leven in
G. heeft gewoond en van al mijn s ch rijv e rs het dialect het best weet
w eer te geven (w ij correspondeerden in onze m oedertaal): ’E u r ie doar
'ie :le m o a le gien r m e e r in ? V eur m ij is ta r v e rs k il tussen dit waann
en et Ollaanse waan en verwaand.' Hij antwoordde: 'D r is ze k e r v e r 
s k il in klaank tussen et Ollaanse waan, verwaand en et G ellem udeger
wij waann, m e r een r eu r ek e r niet in, o f m iskien een iele zachte.'
Dit is p recies zo als ik het z e lf hoor, de r is een zwakke, m oeilijk
te definiëren klank, o f is niet m ee r hoorbaar, m aar heeft de klinker
gew ijzigd. Het duidelijkst treedt dit aan het licht in de groepen eer < a r,
er, en ö r < o r . Zonder uitzondering correspondeert AB a r e r met
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Genemuider ozr, en o r met ö r. De naam K o r C or(n elis), en de autonaam
F o'rt Ford (ook F ö r t) laat ik hier buiten beschouwing. In de distributie
d er fonemen blijven de vakjes a r en e r dus leeg. Na i,u,ó, komt r als
slotm edeklinker niet voor, en K o r C or is het enige geval van or.
In de volgende opposities en daarm ee ongeveer g elijk te stellen pa
ren, veroorzaakt de r voor dentaal een verandering in de kleur van
de klinker:
stcetien
pötien
kösien
butien
B etien
gaetien
keel
zw ie:t
beut
stuu:n
beusien
noot
boas
voe:t

stadje
potje
kostje
botje
B etje
gaatje
keel
zweet
boodt
steun
baasje
nood
baas
voet

stozr tien
pör tien

staartje
glaasje port

kör sien
f lu r tien
Bce^tien
alagaer tien
keen
zw ie:r t
beur t
stuu:r n
beursien
noor t
boar s
v oe:r t

korstje
scheutje
B ertje
allegaartje
kerel
zw iert
beurt, tilt
sturen
baarsje
noord
baars
voert

M isschien is het restant van de r, voor zo ve r het aanwezig is, mede
oorzaak, dat geen echte Genemuider zich zal vergissen in de opposities
uit dit lijs tje .
Syncope van r vindt plaats in onbetoonde syllaben voor medeklinker;
fdnuus fornuis, gddien gordijn, genie:la garnaal, k d tie :r kw artier, p a m isie perm issie, pases-vdbaal p roces-verb aal, pasies p r e c ie s ,patoal
portaal, vadienri verdienen, vageetn vergeten, valie.-zn verliezen , enz.
In samenstellingen met ó n d er- meen ik nog een zwakke r te horen:
óndaHaegar onderlegger, óndar loaga houten bodem van bedstee, óndar m elk taptemelk, enz. Evenzo in dir^sta^dag dinsdag, dir]sta^s des dins
dags, dóndardag donderdag, dóndar s des donderdags, zoata^dag z a te r 
dag, soatar s des zaterdags. B ij een s c h r ijv e r vind ik naast donders m öm s 's zoatesmiddus,
r > l in: Kce(r)spal Kasper.
Behalve in het bovenverm elde gcer sn naast gcesri kinderen, vind ik
bij een der s c h rijv e rs achtmaal een r in kokers kokos; en ik hoor een
r-gelu id in de zojuist genoemde naam Kcerspal Kasper, die voor m ij
p recies zo klinkt als kce^spal kerspel in Z w ollerk ersp el; in mcernstn
m enigste en in sköHal schotel. Ook in gcsXspal gesp meen ik soms een
vage r te horen.
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§ 7 Halfvocalen
De halfvocalen w en j zijn in klank gelijk aan die in het AB. Z e ko
men in G. z e e r veelvuldig voor in samentrekkingen van persoonsvorm
en vnw. zoals in: b i'j ben je, k u 'j kun je, bi'w zijn we ku'w kunnen we
enz.
w r > v r : vrak wrak, vrata wrat, vreekn, wreken, v rie :v m w rijven, vritjn
wringen, vruu:tn wroeten.
§ 8 Sonantische nasalen
Bij syncope van a in de eindgroep an treden verschijnselen van het
sonantisch worden van nasalen, van assim ilatie en gem inatie op, die
ik hier nader uiteen zal zetten.
A. Het sonantisch worden van nasalen
Na syncope van de a in de eindgroep an wordt n sonantisch na dentale
medeklinker:
a) na één cons.: 'adn hadden, laedt} laden (ww.), ludn luiden van to
renklok, midn midden, todn sjouwen, waedn waden, wedn wedden; atn
aten, bie:tn bieten, boe:tn boeten, gaetn gaten, petn petten, dasn sjaals,
mesn m essen, pasn passen, vosn vossen, beezn bessen, boazn bazen,
kie:zn kiezen (ww.), koe:zn kiezen (znw.), 'aeln halen, peln pellen, viln
villen, vuu:In voelen, 'eurn horen, gae^n garen (ww,),g o a rn garen (znw.),
poe:rn peuren enz. (voor laedn, waedn zie ook § 8.d.).
b) na twee cons.: peer dn paarden, ró ld n rolden, wildii wilden, zeldn z e l
den, taptn tapten, paktnpakten, pes^npesten, skóftn schoften, fa lsii valse,
datbin falsn dat zijn valse (bankbiljetten), kipsn onelegante, oude hoe
den, fóksn slord ig in elkaar naaien, room sn Rooms Katholieken, wunsn
wensen, gaanzn ganzen, Belzn Belgen, lichtn lichten, geraem tn geraam 
ten, tentn tenten, lentn lengten. In de groepen -chtn en -stn gewoonlijk
syncope o f a ssim ilatie van de f.
c) na d rie cons.: cerfdn erfden, wurgdn wurgden, cerftn erwten, slurptn
slurpten, snurktn snurkten, galptn schreeuwden, brulftn bruiloften,
melktn melkten, dómstin, domsten, wunstn wensten, 'en,stn hengsten,
dreugstn droogste. Na de liquide in deze groepen ontwikkelt zich dik
w ijls de svarabhakti--a, cerafdn, wuragdn, melaktn, enz.
B. A ssim ila tie van plaats tot sonantische m en t]
A ssim ilatie treedt op in de volgende gevallen:
a) in de groepen labiaal-hn en velaar-Hi: 1) na eén cons.: lipm lippen,
skubm schubben, blafm blaffen, blie:vm blijven, keukn keuken, lachn
lachen, vroagn vragen, vrouwm vrouwen. (V oor -vm en gn zie ook
§ 8.c.) 2) na twee cons.: zwelgj] zwelgen, melkt] melken, 'elp m helpen,
k a (a )lvm kalven, laampm lampen, daankn danken, bcergn bergen, wosrkn
werken, dörpm dorpen, durvm durven. Na de liquide in deze groepen
ontwikkelt zich dikw ijls de svarabhakti- a, 'elaptn, wcerakn, enz.
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C. Geminatie bij syncope van a in -an
a)' n+n>nn:
binn
binnen,’ kunn
kunnen,7 tónn
tonnen;’
0
0
o
o
b) na assim ilatie van n aan voorafgaande mo f / j ontstaat uit:
m + n > m m : aamm amen, koomm komen, stemrn stemmen;
r]+n >ng]: 'anj] hangen, rin j] ringen, tór]r] tongen;
c) nadat uit -v+n en -g+n na gespannen klinker door assim ilatie van de
n aan de voorafgaande medeklinker vm en gr] zijn ontstaan, wordt op
zijn beurt de voorafgaande spirant geassim ileerd aan de nasaal:
vm > mm: eevm> eem m even, blie:vm > bliem m blijven, draevm>
draemrp. draven;
£ rl >rlïl' teegn>teenn tegen, draegr]> draet]r] dragen, vroagr]> vroar]j]
vragen (z ie ook § 1, 5, 7 en § 10).
d) in de groep -d+n na gespannen klinker, wordt de d dikwijls g ea ssi
m ileerd aan de n en ontstaat een geminaat:
besteedri> besteenri besteden, broadn> broann braden, toe:verdan
zó l 'ie (de rollade) dan ies dbroannwörn, aleedn> aleenn geleden,
laedn> laenn, roadn> roann raden, en nów maag ie roann wat ar met
m ien kiepdvoer gdbeur t is, waedn>waenn waden enz.
e) in de groep -nd+n wordt de d m eestal geassim ileerd, zodat een g e 
minaat ontstaat:
’aann handen, baann banden, bienn binden, bunn bonden (ww.), gunn
gunden, kenn kenden, kónn konden, laann landen, mónn monden, zie
(de kinderen) kriet]T] ala moala slichta mónn ze krijgen allem aal een
slecht gebit (van dat snoepen), taann tanden, vienn vinden, wienn
winden;
f) bij het ww. weezn wezen wordt de z dikw ijls geassim ileerd aan de
n. Ik noteerde bij mijn s c h rijv e rs : now m u t't weenn - dat kan best
weenn -now kan't ook wel weenn - D o lf zó l D o lf niet ween - de m e 
neer, die boer bleek te weenn. Echter ook: dat mag de lesta tied wel
weezn. Het znw. weezn wezen heeft steeds z.
g) Voor waarn waren (ww.) schreven sommigen waann (z ie § 6). M is 
schien speelt hier 'aann hadden, een ro l. Ik noteerde zowel: wij
'aarn als wij 'aann en wij 'adn.
Z ie verd er § 9 o v er gem inatie in het algemeen.
§ 9 Geminatie
O f we onder geminatie altijd w erkelijk verdubbeling moeten verstaan,
betw ijfel ik. Ik zou lie v e r spreken van verlenging, van lange m edeklin
kers, die naar omstandigheden hun lengte w ijzigen van v r ij lang tot z e e r
lang en, onbetoond, gereduceerd worden tot een norm ale korte m ede
klinker. De klemtoon en de lengte van de voorafgaande klinker spelen
bij deze w isseling in kwantiteit een rol.
In de m eeste der voorbeelden, die ik zal geven, staat het woord met
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geminaat in betoonde positie, z e e r dikwijls achter aan de zin. In een
zinnetje zoals: dan m uu'j ook mcsr kunn o f: 'e 'j dat van middg alam oal'
avon^, hoor ik een veel langere medeklinker dan bijv. bij de geinverteerde vorm van de 2e pers.: dan kun ie dit wel krierifl of: zoo var] ie
niks. In een b r ie f o v er een p rijsvra a g lees ik: wij kunn'n h ie r wel een
skoelm eester kriegen - w i-j hem in olde kraanten nog wel een paer
stukkies in dialect stoan, die a -j wel kunn'n overschrieven, maar: n e
tuu rlijk kun ie alle ingezunden stukkies wel k rie g 'n en: koom ie nog wel
ies in Gellem uun? Dus wij kunn'n, (ie ) kunn'n, maar kun ie, koom ie.
In bontx bonnen, bienn binden, tem m temmen, klum m klommen, krirm
kringen, lan^ lange (m v.praed.) hoor ik na de korte klinker een iets
langere, gegem ineerde medeklinker dan in de opposities met lange
klinker: boonn bonen, bie:nn benen, teem m temen, kluutmm kleumen,
k rier]75 krijgen, l a a r lagen (ww.)
De m eeste gevallen van gem inatie komen voor na syncope van a in
de eindgroep an, dus vooral bij het meervoud der znw., bij stoffelijke
bnw., b ijd e in f., het part.perf., bij de 2e pers.sing. en a lle pers.pl. van
praesens en praeteritum der ww. Het is echter geen kwestie van v e r 
buiging o f vervoeging, zoals aamm amen, 'aem m haven, binn binnen,
boom m boven, linn linnen, en eigennamen als Steemm Steven en Joom m
Joochem bewijzen.
Ook bij samentrekking van vo orzetsel en lidwoord o f voornaamwoord
komt gem inatie voor. Ik vond bij sch rijver N: een kiepokke in plaese
vann m ooie bungalow;bij X: 't is ook al wel wat laete um ’ m (de rollade)
op ’tv u u r te ze tt’n. Zo zegt men: zes en 'n a (a )lf - in ’n u u :r - in ’n oog
blik - an 'n aandar - ie: muun an'n nijd - ik nam'm as ik oe: was - ik
deu't um'm t' 'elpm .
B ij woorden als: anneemar aannemer, kiekkasta woonwagen, l i t teekr] litteken, rólloaga rollaag, sliepplaanka slijpplank enz. meen ik
soms ook een wat langere medeklinker te horen. Ik heb dat meestal
aangegeven.
Een lange tt zoals Weijnen die .in D riem . Bl. 1963, bl.93 voor Drente
en Groningen signaleert, heb ik in G. niet gehoord.
Lange sonantische nasaal komt ook voor na niet-nasaal, zodat de
verlenging hier niet ontstaan is door het samenkomen van twee nasalen.
Misschien ligt de oorzaak in de kracht van de nasale explosie. Ik no
teerde bij mijn s c h rijv e rs : betaelnn betalen, boaznn bazen, deinknn
denken, kieknn kijken, wietnn weten, wolnn wilden, zitnn zitten, in deze
spelling.
De meervouden van de volgende znw. hebben eveneens nn:
a. znw. die eindigen op een klinker: keukeunn; knie: knie.-nn; koe: koenn;
skoe: skoenn; sproa sproann; tie : tie:nn; vloo vloonn;
b. znw. waarin een d gesyncopeerd is, hetzij in het enk., hetzij in het
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m eerv.: lae laenn; pat paenn; s lie : sliem n, snee sneenn; spae spaenn;
stee steenn; tree treenn.
Ik vond in Leopold, S.t.W.I, bl.576, r. 14 en 19 koenen koeien, gesch re
ven door een oud-Genemuider over Genemuiden. Ik tro f dezelfde vorm
ook aan bij Nagge (d ie in T w e llo geboren en getogen was) H.v.O. II, 378:
'Want vele minschen, coenen, peerden sijn verdroncken.' Ik betw ijfel
o f deze spelling ook de juiste uitspraak w eergeeft, vooral wat Gene
muiden betreft, dat als mv. van keu varken keunn, sproa spreeuw
sproann, vloo vlo vloonn heeft, waarbij niemand aan tussenvormen als
keunen, sproanen, vloonen zal denken, al zijn ze theoretisch m ogelijk,
zoals AB schoenen, tenen bewijzen. Ik neem dan ook aan, dat het m e e r
voud van koe: koe, skoe: schoen, knie: knie en tie: teen, in G. nooit
koenen, skoenen, kniemen en tie:nen is geweest, m aar koenn, skoenn,
knie:nn en tie:nn, zoals ook skoe: en tie : in het enk. nooit de n hebben
aangenomen; maar bij gebrek aan oudere documenten kan ik het niet
bewijzen.
In zijn artikel in D riem . Bl. 1963 bl.93 vv. betreurt Weijnen het, zo
meen ik uit zijn woorden op te maken, dat e r aan geminatie in N ed er
land weinig aandacht is besteed. Ik zal daarom van de geminaten: mm,
nn en nn na elke klinker waar achter ze voorkomen een voorbeeld
geven:
k lim m
klum m
te mm
zwömm
sóm m
vlam m
rie m m
ie
ie: lie :m m
uu pluumm
uu: nuu:mm
oe proem m
oe: 'oe:m m
ee neemm
eu zeumm
oo koomm
oa kroam m
aa kwaamm
i
u
e
ö
ó
a
az

ae
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raem m

klimmen
klommen
temmen
zwommen
sommen
vlammen

binn
kunn
kenn

binnen
kunnen
kennen

riem en
lijm en
pluimen
noemen
pruimen
behoeven
nemen
zomen
komen
kramen
kwamen

bónn
pann
spcenn
bienn
bie:nn
tuunn
tuu:nn0
skoenn
boe:nn
speenn
speunn
boomi
koann
'aarni

bonnen
pannen
spannen
binden
benen
tuinen
tonen
schoenen
boenen
fopspenen
tepels(koe)
bonen
kaantjes
handen

ramen

baenn

banen

zinn
zunn
brenn
i° m
wami
vlie:nn
buu.-TUi
zoe:nr]
weenn
deurifi

zingen
zongen
brengen
hingen
longen
wangen

vliegen
buigen
zuigen
wegen
deugen
ogen
oov>V>
vroarin vragen
zaarffl
zagen
(ww.praet.)
daenn
dagen
(znw.)

Ik laat h ier a lle gevallen van geminatie, die ik bij mijn s ch rijv e rs
vond, volgen in hun eigen spelling, en in de volgorde zoals ik ze in hun
stukjes aantrof:
't Is deink al m eer as sestig joa r e leenn; ja, ek gleuve dat et op de
kop o f vievm sestig joar eleenn is; aaj bij ons in 't petoal kwamm; dan
adden ze eur wel w eer k loarek reegn .dat aann ze; w ij aann koffie edrunken; toe aaw de koffie op aann; w ij aann twie kiepm; w ij koomm bij 't
kiepökkien; door leut ek m ij fe l veurzegtig op de knfenn zakken; toe
aakeem m ^ewacht adde; now mut 't weenn; <en toe, draemm, zo hert aaw
kon,i noar uus; a lle meinsen in de Benteman kwamm buten; toe aaw bij
dokter Bax veur 't huus waann; kan de dokter niet astoeblief eemm e l
pen; dat is now al w eer vievm sestig joa r eleenn; a j't niet gleumm dan
kan 'k oe de liekstee nog wel loaten zien; met de biestem erk was 't al
begunnte vriezn; a lle mörns stonn de bloemm w eer dekke op de glaezn;
de boaznn aann de zolders tuut an de kattebalken toe vol; de börgers
die aann nog wel turf, want die deenn s 'e r ft altied tu rf op m er dat konn
wij niet betaelnn; dan muuj der m er op rekenn; gelukkig is 't niet zo
v e r re ekoomm; in februari is 't begunn te deujen; de B lokzielegers
waarn w eer ekoomm; w ij aann de boel een bietien an de kaant emaekt;
met iene aaw door waann; zo'k vlieng aaw deunn; toe kwamp onz Erm
te vaaln o v e r een rietstengel en ekke boomm op um; w ij meukn 't aaw
w eer in de bienn' kwaam; en muu aaw waann; toe aaw wat uuterust
waann; now maeke w ij 'taaw noar uus koomm; wat zuln ze kieknn aaw
door met zo'n dekke gaanze ankoomm; toe ew 't m er overegeem m ; dat
kank z e lf ook w el verdienn; toe aw tuus kwaamrn; z ie dacht netuurlijk
't aaw der niet e e rlijk anekoomm waarn; w i-j stonn al laank en bried
buut'n; en eb ie 't erte ies in de balg 't aai w eer met gaanzn tuus koomm;
dan muuj doar toch de tied ies veur neemm; die is um zo te zaeng vuuftig joor eleenn bliem m steekn; de boern lóten de koenn lös; toe as de
boem weg waann löte w ij ze d 'r w eer uut; die zalve is uutevunn deur
iene Paracelsus; aaj der goed an toekoomm; aaj een keer koomm; dat
eb ik ondervunn; de miesten die as weevm kunn, die kunn deur mekaere
ook w el goed met de skuppe ummegoan; oe ak deur al die rompslomp
en ekoomm bin; zieaddetroannin d'oogen; van 't beroo zal ook wel niks
koomm; ik bin dan ook beslaeng op 't ies ekoomm; ik stona nog gawer
w eer op stroate as da'k er in ekoomm was; ik ginge met lood in de
skoenn op uus an; de minsen bin der allem oal 'o f ekoomm; doar za'k
nota van neemm, as ie 't niet opneemm; ik kan z 'o e met naeme en toenaemeopnuumm; zonderde G ellem udeger erbeiders koomm de Zuderzeewerkn nooit kloar; d 'r stonn d er wel tiene in 't pad; toe wij terugge kwaamrn; allem oale klongels koopm die a 'j in Gellemuun ook wel
kriengkunn; zo loatn eur de meinsen bij de bienn neemm; die g ingg mij
doar 'A ss eld er skoapekuukies aeln; ik w il oe die ie le sie le niet op99

nuum m ; die ie r al joa m met negosie koom m ; zol die man soms dood
weenn; met de grote koffer zal ze de spuln w el kunn oln; zie w il zovuule
m eugelijk meen eem m; over een paer slechte zaandweggies kwaamrn ze
bij de boerderije; en zee dat ze de spuln wel uut konn pakng; achter et
gedien stonn twie bedn; dat de wece op de deele was en doar ook een
kraene mos zitnn; eerappels en sloa konn ze bij de boer krieng; de
panndieder stonnmos ze ook nog skone maekn; de kienders mosn toch
ook ie s een keer zwemm ; de kienders mosn binn bliem en begonn te
vechng; ij zee dat z ie o v er een zoemeruussien begönnwas; umda'knog
noar 't binnlaand mos; now maag ie roann wat e r met mien kiepevoer
gebeurd is; uut et binnlaand kwam m ij een vrachtwaeg'n teeg'n; 't was
net a 'j in ien 'oogop slag konn zien; achter in 't binnlaand; de deerne vol
der of, de nijlons kepot en de knien'n flink 'eschaefd; de old ere jonge
die achterop zat kon'um nog zon bietien in de bien'n oll'n ; ik adde in de
beide aann 't zelde nommer; wat zoln de meinsn w el deinknn; ie wietnn
wel, met zo'n paer grote kruin dr veur an; ekdachte 't as 't nog zü verder
was as miennde.
Dit zijn de spellingen die aan de bedoeling van de sch rijvers geen
tw ijfe l overlaten. M aar daarnaast zijn e r nog tal van andere pogingen
om geminaten in de spelling tot uitdrukking te brengen, die voor m ij een
even duidelijke taal spreken, bijv.: koom'n, rem m 'n , g eem'n, o v erdreem 'n, ankoom 'n, eem'n, angn, ging'n, vang'n , waar de s c h rijve r nog
niet de moed heeft mm, ngg, ngng te schrijven o f niet weet hoe hij e r
m ee aan moet.
Eenmaal zei een spreekster: die man kan nog een boom umdsloan, as
ie dn klap ge f dan lig 'ie uma. Dat bin gien boomün, gien dikn. H ier dus
boomün voor dika boomm.
Ik herhaal, dat al deze voorbeelden gegeven zijn in de spelling van
de S ch rijv e rs. Spellingen met h en sch, en andere afwijkingen van mijn
klankbeschrijvingen, betekenen niet noodzakelijkerwijs, dat z ij ze bij
het spreken realiseren .
In de klankleer heb ik losse woorden, zoals bijv. bienn binden, koomm
komen, 'ai]T] hangen, aangegeven met lange sonantische slotm edeklinker.
Ik w il e r hier echter met nadruk op wijzen, dat dit alleen geldt voor
betoonde uitspraak. In niet-betoonde positie, dikwijls bij in versie, vooral
als het volgende woord sterk betoond is o f begint met een klinker, komt
de korte, niet-sonantische consonant voor, zoals in het begin van deze
paragraaf reeds met de voorbeelden kun ie, koom ie is aangegeven. In
de bandopnamen hoor ik korte n in bijv. deun za deden ze, vele malen
bij sp r.F . B ij spr.C hoor ik in niet geinverteerde vormen: zie : kun
gien volk krie:nn, zie : biedn fe e r tag guldn en zie : kun za nog niet
krie:nn.
Wanneer echter de geminaat ontstaan is uit nd(a)n zoals in feonn kon-
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den, stónn stonden, komt hij ook voor in zwakbetoonde positie. In de
hierboven verm elde spellingen vind ik: alle m öm s stonn de bloemm
w eer dekke op de glaezn - m e r dat konn wij niet betaelnn - achter et
gedien stonn twie bedn - eerappels en sloa konn ze bij de boer krieng.
Als bevestiging hiervan hoor ik in de bandopnamen, bij spr.A : dankóm}
dd burgers en bij spr. F . : meer die: kónn zd gaw maekft.
Het ww .'e m hebben, gewoonlijk zwak betoond, heb ik steeds met een
m gespeld.
In verkleinwoorden zoals eem ties (vg l. eem m ) eventjes, e u m tien <
euvantien, avondje, Jeumpien, Joom pien (vgl. Joom m Joochem), hoor ik
één korte m edeklinker. Ook in saems, saemt samen, zeumtiena zeven
tien (vgl. z e u m m zeven), oam t<oavnt avond, hoor ik niet de lange cons.
van kómm kommen, koomm komen, damm dammen. Hoofdzakelijk in
eindpositie in betoonde woorden komt de z e e r lange m edeklinker voor.
§ 10 A ssim ila tie
b > p in anslipm aanslibben, doe slipta dat an -deurdat dat anslipta - die
g ró n t is deur anslipm 'o o g a r awörn.
b > m in 'e m < 'e b m hebben
ld > l in pelagcersta gepelde gerst (z ie ook § 3.6: deurkeln enz.)
f > m in elmda elf(d e) twaelmda twaalf(de),
f > s in ro es(a )l < roefsa l, bovenstuk van klomp, s tie s (a )l stijfs e l
t > f in g ro (e )fa e ja r grootvader
t> p in g ró p m o e ja r grootm oeder
M > m in Joom m Joochem
g n > g r]> m in K raam burg Kraggenburg
k > l in zaldoe:k zakdoek
n>r\ in 'cerlii]chien herm elijntje, di^sta^dag dinsdag;
n)z> r]in diminutiva van woorden op -irjk: diijk dir\chien enz.
m t> m p in: 'em p hemd, kump komt, nemp neemt; het praet. kwamp kwam
sluit zich bij het praes. aan. In andere woorden blijft m t: damt damt,
kemt kamt (m et fijne kam), re m t rem t, v re m t vreem d, zwemt zwemt.
De in § 8C. verm elde assim ilatie van -van, -gan tot vm, gr] zoals in
b lie:vm blijven, vroagr] vragen, en van -z n < z a n in weezn zijn, hoort
men alleen bij oudere, bedaarde sprekers. Ik noteerde bij hen: baleevm
beleven, baskreevm beschreven, geevm geven, leevm leven, z ie : 'oe:vm
niks ta vroagn, opaskreevm opgeschreven, onza Steevm onze Steven,
astörvm gestorven, 's oavms en ' sm örgns 's avonds en 's morgens,
zeuvm- zeven, weezix wezen (ww.), vroagn, vragen, vakoopagr] verkopin
gen, gra evm graven, maar ook: 'o e :m m hoeven (ww.), bleem m bleven,
zeumm zeven.
A ssim ila tie van stem komt voor in verbogen vorm en en afleidingen
van znw., vnw. en bnw.:
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f > v in: lie f lijf lie:vm , s tie f s tijf stie:var, stie:vm stijven, b r ie :f b rie f
brie:vm , d ie :f d ie f die:vm, lie :f lie f lie:var, tr o e f tro e f troe:vm , s tr o e f
stro ef s troe :v a r;
[X] > g in: dag dag daegn, slag slag slaegn, weeg weg weegn enz. v ró g
vroeg vróga r;
s > z in: glas glas glaezn, fie s vies fie :z a r, g rie s g r ijs g rie :z a r, ies
ijs ie:za l ijz e l, p ries p rijs p rie :z n , wies w ijs wie:zar, bloes blouse
bloe:zn, broes schuim broe:zn (ww.), ons ons onza, fanuus fornuis f a nuu:zn, kruus kruis kruu:zn, luus luis luu:zn, muus muis muu:zn, pluus
pluis pluu:zn, sluus sluis sluu:zn, 'uus huis 'uu:zn.
Het ww. kruisen behoudt blijkbaar zijn korte uu: (zie) kruuste vlak
veu r de vrachtwaeg'n en veu r m i- j langes (spelling van de sch rijver).
De stem loze medeklinker blijft behouden in verkleinwoorden: dcechien
dagje, liefien lijfje , b rie:fien b riefje, boefien boefje, bloesien blouse,
muusien muisje.
§ 11 De Sandhi-assim ilaties
B ij dit onderzoek heb ik mijn bevindingen getoetst aan wat Cohen,
Ebeling, Eringa, Fokkema en van Holk zeggen in § 16 van hun Fonologie
van het Nederlands: 1. 'v en z worden geassim ileerd door een vo oraf
gaande stem loze consonant, en 2 . b en d veranderen door assim ilatie
een voorafgaande stem loze consonant, behalve wanneer de d het eerste
foneem van een lidwoord, aanw.vnw. o f een van een andere groep van
veel voorkomende woorden is, zoals dan, in welk laatste geval de a s
sim ilatie naar verkiezing p ro g re s s ie f of re g r e s s ie f kan zijn .'
B ij de bovengenoemde v en z zou ik voor Genemuiden ook de g w il
len voegen. Bovengenoemde heren verklaren dat de g aan het begin van
een woord bijna steeds stem loos is. Ook in Eijkman: Phonetiek van het
Nederlands vind ik, bl. 101: 'De beste uitspraak van g wordt geacht:
a. initiaal: gaan; na pauze: stem loos, m aar los, dus [ f - t a . n ] . Som
migenm akenhem , althans gedeeltelijk, stemhebbend onder invloed van
de spelling.' In dit opzicht wijkt Genemuiden af van het AB, want ik
hoor initiaal een stemhebbende g.
Wat nu de sandhi-assim ilatie van g, v en z betreft, meen ik, bij het
beluisteren van mijn bandopnamen te constateren, dat deze klanken door
een voorafgaande stem loze consonant worden beinvloed, m aar dat ze
niet altijd geheel stemloos worden. Ik a arzel vooral bij de v, maar toch
ook wel bij de g en z in vele gevallen, en vraag me af, wat hoor ik nu:
ch (welk teken ik hier gemakshalve gebruik voor stem loze g), f, s of
g, v, z ? Zou het kunnen zijn dat hier, evenals in het Engels bij initiale
v en z, de stem spleet zich g eleid elijk vernauwt gedurende de form atie
van deze klanken, zodat de aanvankelijk stem loze ch ,f, s aan het einde
van hun bestaan stemhebbend zijn geworden en aansluiten bij de vol102

gende klinker? B ij het beluisteren van mijn opnamen verk eer ik her
haaldelijk in het onzekere o f de spreker zegt: ópsiendar o f ópziendar,
net as fró g d r o f net as vrógar, niet fóldoende o f niet vóldoendd, wcerk
fe u r of wcerk veur.
Op bl.55 van zijn English Sounds zegt Kruisinga: 'the glottis does not
begin to put its e lf in the position fo r voice till the narrowing has been
form ed; thus English v en z are form ed in veal and zeal. This is analogous to the gradual beginning o f vow els.'
Deze paragraaf kwam bij me op, bij het horen van bovengenoemde
gevallen. Er zou dan in somm ige gevallen slecht een p a rtiële 'd e v o calisation' plaats vinden. Met dit voorbehoud g eef ik dan de volgende
gevallen uit mijn opnamen; met mijn excuses voor de afschuwelijke
spellingen ch, waarm ee ik alleen hoop de zaak duidelijk voor te stellen:
a. g > c h : ik 'ep chien sent - wat chelt - ik choa - is chdwoon
b. v >f : broot fe u r koopm - stuu:var s fe u r - 'a lf f ie :r a - die: 'e f f r ó g a r - ó f fan - ik fiena;
c. z > s : 't sal wel - 't selda g e it - dan kump sa - dan kump s' i e : r an ópsichtar - ópsiendar - niet soo o o it - ik saega - as sa le e r n wildn die: is siek.
B ij de sandhi voor b en d ondervond ik dezelfde moeilijkheden als
hierboven verm eld, maar kreeg daarbij steun van bovengenoemde
sch rijvers van Fonologie van het Nederlands, wanneer z ij zeggen: 'b e
halve wanneer de d het eerste foneem van een lidw., aanw.vnw. etc. is .'
Ik meende in m ijn opnamen de volgende gevallen te beluisteren: óp
ta padaaln - toe: leup tat - wat wör t tat - toe: stónt toa r - g o o jt tan m et ta róga - m et ta boot - m et ta beuties; m aar ook: uud Duuslaant dad deunn da kiendar s - dad die: toe: al.
De n wordt zow el p ro g re s s ie f als r e g r e s s ie f sterk beinvloed door
voorafgaande o f volgende velaar, in mindere mate door een labiaal.
Vooral het lidw. an in zijn sterkst gereduceerde vorm 'n wordt v e e l
vuldig aan zijn omgeving geassim ileerd.
a. n>n, p ro g res sie f: wij 'em ook 'n afakoat aneumm - ik w il ook 'n jo a r
da m ie:nt' 'e m - die: 'adj} nog 'n burgarrcecht - doar is ook 'n boe:l r ie :t
-d o a r kum p'at ook ’n 'oop vandoan; re g re s s ie f: het pers.vnw.
in zijn
gereduceerde vorm 'k veroorzaakt assim ilatie in de contracties: kar] 'k,
kóri'k, binfk; eigenaardige combinaties zijn: ai]chie:l niet, aijchie:s niet,
in 't geheel niet; de voorvoegsels aan-, in -, ón-, worden a(a)r]-, iij-, ór\-,
in: aat]gawasn vet - aangaslipt laan t- as sa m et da bók ankwaamm - in geem m - óngaliek - óngadeupt - óngatröwt; 'e n (= heen) wordt en: loa'k
dar meer ies ' engoan - dan muu'w ' engoan en zaegn; ve rd er n in: gien
kookes - dar lig 'r\ koa rt' óp - 'an, gawicht - 'arj klejn veur beelt - in,
Kaampm - stie:nri er] kookas - niet zón groota boe:l;
b. n > m , p ro g res sie f: um 'm aandar jo a r; re g re s s ie f: oo, dat was z ó 'm
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makdldkd stoe:l - dan lag td r am bulties - dam mós ie - in zó 'm bak am b o e :rim Mastabroek. Spreker G. die langzaam, weloverwogen sprak,
a ssim ileerde weinig. Hij z e i duidelijk: nog dn óngaveer - in batrcekin anm ejsien - an geldalaka tagamoetkoomin - 't mós veur zichtag an g a beur ri - dar m e e r g rö s in gin gruujn; echter aangas lip t laant - in kwaalie te jt - ook ’r\ vak. S preker A. voor wiens rekening veel van de h ie r
boven gegeven voorbeelden komen, w aarschijnlijk omdat zijn bandopna
m e ve rre w e g de langste van a lle is (+ 45 minuten), leverd e me ook d rie
gevallen waarin, na een geminaat, geen assim ilatie plaats vond: in 'n
groota bók - van ’n
burgar - da burgar s kónn
koomm,
waar de lange
o
o
o / t
n blijkbaar zijn invloed doet gelden; hij gaf me ook nog een geval zonder
assim ilatie na t: m et 'n kopal volk, waar de invloed van de t blijkbaar
gro te r is dan die van de k.
Voor liquiden, nasalen en sem i-vocalen heb ik geen sandhi-verschijnselen kunnen ontdekken. Ik g ee f enkele voorbeelden van wat ik opteken
de: datleup - loat 'a t laant meer m ooj weezn - dat r ie :t - dat b la trie :t ik reekana - ook reegalm oatag var pacht - dat is meer patat eetn - nów
kó'w 't ies m ooj liek maekr] - mach niet - 't is nów zoo - dat is nów
niet m e e r - ’n 'a lf jo a r - kóm óp jór^as - 'alfweezn - ies w eer - is wel toch wel - ik 'ep wel enz.
Intervocalisch worden finale f,ch ,s m eestal stemhebbend.Iknoteerde:
a. f > v : o v 'a e lt - ovabreukfl - ovaloopm - ovadoan - ov ambasteenn 'nd a govachta -vu uv 'óndar t - vuuvuu:r - die: 'e v ook - die: 'a t sa zelv
azet - 'i j 'ev oova r d' 'óndar t bundar - die: 'ev 'am bazeer t - zelv ook
-v r ó g a r z a l't w e l wejdagraav awest 'em - 'i j gav ónz' '^Erm 'n klap an
da kop - ov óns leem m dar van bv'öij.
b. c h > g : die: 'adnangoeja d ag'ejn - nog an toe: - die: k r ig an sleutal nog an 't wcerk - wcegagraeft - nog a ltiet - 'n dag o ftie n a - dan lig ie
(= je );
c. s > z : waz altiet - waz 'i e : r - waz ook - óp 'uuz an - iz alamoala d oe:'z ik ar kwam - doar as chien gaetiez in zitn - lazaparaat - dan
waz 'Olaant f ó l - 'a t iz ónstoan - toe: az ónz' 'sErm - deur zuka tunalz
'en - dar lar]az azet - 'e 'w 'm b rie:v askreevm.
E r doen zich hier echter interessante verschillen voor. Bij in versie
van S. en Vf. wordt het pers.vnw. 3e pers. enk. masc. 'i j gereduceerd
tot 'ie , en dus gelijk aan dat van de 2e pers. ie. V oor dit 'ie van de 3e
pers. nu, blijft de stem loze cs. steeds behouden: toe: zcech 'ie - dan lich
'ie - doe: 'e f 'i e - dan tro ef'ie - toe: g a f 'ie - doe: is 'ie - toe: was 'ie dan mós 'ie enz. M aar bij ie, 2e pers. hoort men de stemhebbende cs.:
dan lig ie - wat zaeg ie - dan maag ie - dan vroag ie - dan bloaz ie dan valie:z ie - dan 'o e :v ie - dan geev ie enz.
In beide gevallen blijft de klank van de niet-gein verteerd e vorm be
houden :
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'i j
'i j
'i j
'i j
'i j
'i j
'i j

lich
dan lich 'ie
ie: lign
dan lig ie
zwich
dan zwich 'ie
ie : zwie:g7j
dan zw ie.g ie
mach
ie : maagv
dan mach 'ie
dan maag ie
kös
dan kös 'ie
ie: kie:zn
dan k ie:z ie
blös
dan blös 'ie
ie: bloazn
dan bloaz ie
gef
dan g e f 'ie
ie: geevm
dan geev ie
s k r if
dan s k r if 'ie
ie: skrie:vm
dan s k rie :v ie
Ook na as en o f treedt dit versch il op: as 'ie - o f 'ie tegenover az ie
- ov ie. H ier is van invloed van een niet-gein verteerd e vorm geen sprake,
zodat het aan de ie 's moet liggen. Ik z ie twee mogelijkheden: a. de klem 
toon:'?^ is steeds onbetoond, ie (:) wordt betoond en onbetoond gebruikt;
b. 'ie gaat terug op ouder hi, hê, begon dus stem loos; ie (: ) komt, v e r 
m oedelijk via jie , van ouder gi, en begon stemhebbend. M aar ik g ee f
mijn mening graag voor een betere.
V óór ik vind ik eveneens versch illen, gelijk aan de hierboven v e r 
melde:
ik dachd
toe: dach ik
ik liga
dan lig ik
ik mafd
dan m af ik
ik ' oeva
dan ' oe:v ik
ik wasd m ij dan was ik m ij
ik bloaza
dan bloaz ik, enz.
Bij in versie blijft hier de cs. uit de n iet-gein verteerd e vorm behou
den. H ier zal m isschien ook van invloed zijn, dat de cs. in de n iet-geinverteerde vorm en al intervocalisch was.
B ij het praet. van weezn hebben de geinverteerde vormen z: waz ik.
Ook as en o f krijgen stemhebbende cs. voor ik: az ik, ov ik.
De klemtoon kan in vele gevallen een ro l spelen bij deze sandhiassim ilaties, m aar lang niet altijd is dit het geval. O f bijv. in de laat
ste gevallen ik betoond is o f niet, het is waz ik en waz ak, ov ik en ov
ak.
Behalve in deze paragrafen heb ik de sandhi-assim ilaties niet in de
tekst aangegeven.
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HET VOCALISME
§ 12
De klanken zijn fonologisch behandeld; zo nu en dan is ook aan kleine
fonetische verschillen aandacht besteed.
Om de niet taalkundig-technische le z e r enig houvast te geven, is de
dialect-klank telkens vergeleken met het AB. M aar, ook dit heeft geen
vaste klankwaarden. De aa van taak bijv. va riee rt van ae tot oa, gaat
althans in de richting van de laatste, zoals bij verschillende, waaronder
z e e r hooggeplaatste, sprekers voor radio en T .V . valt te beluisteren.
Ik moet dus de le z e r waarschuwen voor het gevaar, dat voortvloeit uit
deze vergelijkin g met onvaste waarden. Hij geve e r zich rekenschap
van welke aa, ee, oo, a, e, o enz. hij z e lf gebruikt, en o f deze overeen 
komt met de algemeen gangbare.
Ik ben steeds uitgegaan van de klank zoals ik die ken uit mijn jonge
jaren in de eerste twee decennia van deze eeuw, m aar zal de verande
ringen, die ik sindsdien heb geconstateerd, telkens verm elden. Ik heb bij
elk woord, dat als voorbeeld van een klank gegeven is, de afkomst in het
oud-west Germaans o f het Gotisch nagegaan; waar mijn woordenboeken
tw ijfe l uitspraken is het woord verm eld in de rubriek 'V e rd e r in:'
De spelling is hierboven reeds uiteengezet. Alvorens aan de afzon
derlijk e klinkers en tweeklanken te beginnen, w il ik van enkele klanken,
die niet in het AB en soms ook niet in de naburige streken voorko
men, een korte verklarin g geven.
1. Genemuiden onderscheidt scherp de doffe o van de heldere o. Wan
neer bij de verkleinwoorden umlaut optreedt, en dat is m eestal het g e 
val, wordt ó > u en o> ö. Dus:
bóld
stier
buldchien
bold
brood
bölschien
bót
bot
butien
pot
pot
pötien
slók
slok
slukien
stok
stok
stökien
2. cs Kloeke, T a a ll. N .O .P rov. bl.32 midden, zegt: 'A l met al moeten
we de diagnose stellen, dat de a een stervend foneem is '. In G. is hij
nog springlevend. Hij komt voor:
a. als lijnrechte afstamm eling van oud-west Germ.a, zoals in 'celstdr
halster, spcenn spannen, vcetn vatten. Voor m eerd ere voorbeelden zie

§ 21.a;
b. als umlaut van oude a in tal van verkleinwoorden;
c. voor r (+ c s .), zow el uit e als a: kcerkd kerk, cerkd ark, enz. voor g en
k uit e: weeg weg, beek bek, enz.
Door de opposities:
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sle t
slet
sleet
(hij) slaat
end a
eind
cendd
eend
ge s t
gist
geest
gast
vetn
vetten (adj.pl.)
vcetn
vatten
heb ik deze klank met ce aangeduid als afzonderlijk foneem. Ik heb lang
geaarzeld, wat te doen met de ce voor r(+ c s .) en voor g en k. V oor deze
gevallen zijn geen opposities te vinden, want voor r(+ cs .) wordt elke e
o f a tot ce en voor g en k elke e. A ls ik ze als positioneel foneem zou
beschouwen, m oest ik w eer onderscheiden e + r(+ cs .) en a + r(+ cs .). Uit
practische overwegingen heb ik ze bij de andere ce-gevallen gevoegd.
3.
aa en ae
De opposities:
hanen
'aann
handen
'aenn
laagd
(ik) lag
laegd
(ik) leg
vaaln
vallen
vaeln
valen (adj.pl.sbst.)
zaagd
(ik) zag
zaag
zaegd
geven de twee fonemen aa en ae.
4. aa en oa
De opposities
braann branden
broann
braden
skaala
schaal
skoald
(p e il-, weeg)schaal
Klaas
Klaas
Klaas
Kloas
geven de twee fonemen aa en oa.
5. oa en oo
De oppositiè:
Oalt
vrouwennaam o o it
oud
geeft de twee fonemen oa en oo.
Men hoort het zelfd e versch il in klank in 'n öoldd noaldd een oude naald.
De oo is steeds ontstaan uit w .Germ . a + l + d o f t, o + l + d o f t , u + l +
d o f t : o o it oud, 'o o it hout, g o o it goud. De oa is bijna altijd oude ê. Ook
in bdpoalt bepaald, is de klinker oo, niet oo. Voor verd ere bijzonder
heden, z ie §§ 6, 14 en 37.
6 . eu
De eu komt bijna alleen voor in verkleinwoorden als umlaut van oa en
oo: 'oakd
haak
’eukien
moal
m aal
m èültien
skoap
schaap
skeupien
W boltar
Wouter
Weultien

l.ee
De eè komt slechts voor in een woord: bèèda bed. B ij som m ige sp re
kers hoort men een genasaleerde ee in dèèi]kri denken en meensn men
sen, maar gewoonlijk hoort men dejvkn, mejnsn.
8. Onder de gespannen klinkers zijn e r d rie paren,die vooral in kwan107

titeit verschillen; de lange zijn echter ook m eer gesloten.
bieten
bijten
bietn
bie:tii
a. ie
ie:
lie f
lie : f
lie f
lijf
reep(touw), ru if
riepa
rie:pa
rijp
slepen
sliepm
slijpen
slie:p m
boek
buik
boek
boe:k
b. oe
oe:
doeken
doekri
duiken
doe:kr]
zwoel
sm oel
sm oel
sm oe:l
hoed
huid
'o e t
'o e :t
boekje
buikje
buu:kien
buukien
c. uu uu:
zoet
zuid
zuu:t
zuut
9.
Voo'r ns, nt en nz treedt bij somm ige sprekers een lichte nasalering
op, in woorden zoals kaans, kaant, gaanzd, óns, ónzd, meensa, pcensa
pens, m aar deze is nooit sterk. In de spelling heb ik e r geen aandacht
aan besteed.
§1 3 Tweeklanken
Het aantal tweeklanken dat ik heb gereg is tree rd is 35. Tien daarvan
komen alleen voor in de veelvuldige contracties van Vf. en pers.vnw.
o f van voegw. en vnw., zoals:
ój
k ó 'j kon je
ivo bi'w zijn we
aew zae'w zeggen we
oj
o 'j
o f je
03w zce'w zeggen we
euw deu'w deden we
eej z e e 'j zei je
uw ku'w kunnen we
oaw loa'w laten we
uuj m uu'j moet je
Een u itvoerig overzicht van deze en andere contracties is gegeven in § 78.
§ 14 Rekking
Rekking van owg. a, o, u voor l + d o f t tot oo in: bbolta bout, gool(d)n
gouden, g o o it goud, kooldd koude, kooit koud, 'bbln<boldn houden, ooit
oud, skooldar schouder, veerpont, skoolt schout, sm oblt smout, stoolt
stout, vooldd vouw, vbbln<vboldn vouwen, -w bolt in Ruunarwoolt Ruinerwold, Stie:nwiekarwóólt Steenwijkerwold, W ooltar Wouter, zo o lt zout.
Naast zold ar zolder, komt ook zooldar voor.
Rekking van ongespannen tot gespannen klinker in open lettergrepen:
soms gepaard gaande met overgang van stem loze tot stemhebbende
medeklinker, soms met syncope van de slotm edeklinker van de on ver
bogen vorm :
a>a e in: blaenn bladeren, bladen, daegr^ daen^ dagen, van daega van
daag, daekn daken, daeln dalen, gaetn gaten, glaezn glazen, gra evm
graven, paenn paden,raenn raderen, slaegij slaer^n slagen, vaetn vaten,
evenzo in de verkleinwoorden: blaechien blaadje, gaetien gaatje, g la e sien glaasje, paechien paadje, raechien w ieltje, vaechien (zout)vaatje.
ie > ie : in: advie:zn adviezen, fie :z a r v ie z e r , g rie :v m grieven, G rie:ta
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(ook G riet), grietza g rijz e , ie:zd l ijz e l, lie:vm lijven, p rie :z n prijzen,
radie:zn rad ijsjes, rie:zabos takkenbos (dunne takjes),
rie:zabesm
stalbezem, s tie :v d r stijver, stie:vm stijven,w ie :za r w ijz e r, wie:zn w ij
zen;
uu>uu: in: fsnuu:zn fornuizen, kruu:zn kruisen, luu:zn luizen, muu:zn
muizen, pluu:zn pluizen, sluu:zn slu izen ,'uu:zn huizen;
o e > o e : in: bloe:zn blouses, broe:zn schuimen, s tro e :v a r stroever,
troe:vm troeven;
o > o o in: gaboodn geboden, goodn góden, 'o o r loogni oor loon>n) oorlogen,
'oovm hoven;
e > e e in: gabeedri gebeden,
c e > e e in: gabreekq gebreken, weegfl weenn wegen;
i> e e in: leedn leenn leden, skeepm schepen, smeedn smeden;
a > e e in: steedn steenn steden;
u >uu: in: vluu:kj] vloeken (enk. ook vluu:k);
e > e e in: beeda bed;
u u > ie : in: in vie:va vijf, wie:vm wijven.
Rekking van a komt ook voor bij contractie van voegwoord o f w erk
woord met vnw. in: aa’j als je, aa'k als ik, aa'w als we; 'a a 'j had je,
'aa'k had ik, 'aa'w hadden we, waa'j was je, waa'k was ik.
V oor nasaal + medekl. treedt rekking op van:
a>aa voor mb, mp in: daamp damp, kaamp kamp, Kaampm Kampen,
Kaam par Kamper, klaamp klamp, kraamp kramp, Laam ar t Lambert,
laampa lamp, raamp ('ook ram p) ramp, slampaampar slampamper,
staampar stamper;
vóór nt, nd, ns, nz in: aandar ander, 'aant hand, baant band, baantal
hoepel, balaant beland, bastaant bestand, braandawien brandewijn,
braant brand, braantkcerachien brancard, ejlaant eiland, ir^gawaann
ingewanden, kaant(a) kant (zijd e), kaanta kantwerk, klaanta klant, kraanta
krant, laant land, maünda mand, maantal mantel, makaandar manaandar
elkaar, paant pand, plaanta plant, raant rand, Saandar Sander, s a la maandar salamander, spaant spant, staant stand, straant strand, taant
tand, tulbaant tulband, vakaant vacant, vastaant verstand, v ie :r kaant
vierkant, vijaant vijand, waant wand, zaant zand; 'aansa handschoen,
daansn dansen, Fraans Frans, gaanza gans, glaans glans, graanzarag
snauwerig, kaans kans, kraanza krans, kwaanswies kwansuis, kw ietaansie kwitantie, maans mans, raansoen rantsoen, raanzarag ranzig,
skaans schans, vakaansie vakantie, waansa want (handschoen); in enkele
woorden blijft a: Janta Jantje (vrouwennaam), kantoor, lantbouw land
bouw, (een nieuw woord, want landbouw was er onbekend), geim porteerd
in Landbouwverenigingdenk ik. M ijn oudste spreker zei: ik was van da
lantbowvareenagirj; doe zat ik in 't bestuur van da lantbow), tanta tante
en voor het oude Saandar, hoorde ik nu Sander;
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vóór r\k: aankar anker, baartka bank, blaavk blank, daar]k dank, daanfen
danken, draank drank, gaar]k gang, jaankv janken, klaank klank, kraar]k
krank, laar\k lang (praed. o f voor enk. neutra, gn laar]k stuk een lang
stuk an lai]d keer l een lange kerel), maat]k mank, óndaar]ks ondanks,
plaar]ka plank, slaavk slank, staarik stank;
e > e e in: dèènkp denken, meensa mens; naast deze gerekte klinker komt
ook de diftong e; voor in deze en enkele andere woorden: dejr]kn denken,
ejndd (ook enda) eind, mejnsa mens, vejn sta r venster;
*/
a > o a voor oude mb in: rejdakoama haarkam, koama kam van haan, enz.
Ik w il hier nogmaals w ijzen op overeenkomst met het Engels. Jordan,
Mitt.Eng. Gramm. § 22 zegt: 'In der zweiten Halfte des achten und der
ersten Halfte des neunten Jahrhs. wurden kurze Vokale und Diphthonge
gedehnt vor 'dehnenden Gruppen' Liquida oder Nasal + stimmhaftem
homorganem Verschlusslaut, also vor ld, mb, nd,T]g........1
De rekking voor -ld is in het Engels en in G. nog aanwezig: old ooit
oud, cold kooit koud enz. De lange oo in comb correspondeert met de
oa van koama kam. De M i.Eng vorm en hand, band, lar^g, ënde komen
vrijw e l overeen met 'aant, baant, laank en ejndd in G.
B ij deze voor nasaal + cons. gerekte klinkers treedt dikwijls, maar
niet algemeen, een lichte nasalering op. Ik hoor deze het minst voor
de m, iets m eer voor n en r\, m aar het wordt nooit een sterk genasa
leerde klank, zoals men die in het Frans hoort. In de spelling heb ik er
geen aandacht aan besteed.
Rekking vana>a a voor ba en bm in: flaaba algensliert, kraaba krab,
schram, kraabm krabben, slaaba slab, zaabm sabbelen (vooral van kalf
aan hand).
§ 1 5 Ronding
In een aantal woorden heeft G. een geronde klinker voor o f na een
labiale cons., zodat het vermoeden rijst, dat de labiaal deze ronding
veroorzaakt, of, in som m ige gevallen, bewaard heeft. A lle labialen:
[p
b f v m w~\ treffen we hierbij aan.
a) owg. i> u u (:) in: buu:za bies, spumlaga speling, spuudn spelen, vuu:la
veel, vuustavuuda veel te veel, muulnt naast wielnt enige, du. welche;
> u in: spul spel, en in de vorm en van het praet. van weten: ik ums(a),
ie : wusn, 'i j wits, pl. wusn; > eu in: zeumm, zeumda zeven, seumtag
zeventig;
b) owg. i> u u in: buubal bijbel, fuuftag vijftig , puupa pijp, da Puupar t
de P ijp e r (veldnaam), spuukar spijker (slechts in een deel van G.), vuuf
vijf, wuuf w ijf;
c) owg. e < a > u in: grupa ? greppel; > eu in: speuna tepel van koe; > u u
in: vuusta vast, begint meer vuusta;
d) owg. ê > u in: numar em m er;
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e) owg. o > uu: in: gruu:pa m estgoot in stal;
f) owg. u (o e )> u in: wunsn wensen, vloeken; > e u in: peulava peluw;
g) owg. iu/eo>u in: umar s im m ers; > u u : in vluu:s vlies.
h) verder ronding in: drumpal drem pel, fuulasteern feliciteren , p u m paZnpimpelen, skroew m schreeuwen, en in de samengetrokken vormen:
bó'w, bu'w naast bi'w zijn we; d eze laatste vormen kunnen beinvloed
zijn door: fed'wkonden we, kunnen we, ku'w kunnen we, zó'w zouden we,
zullen we, zu'w zullen we.
Ook komt in enkele woorden ronding voor voor n en n: gónki gunk
naast ginft ging, grunakn, grónakfl het maken van een donker keelgeluid
door een paard, dat m ij een variant van grinneken lijkt, gruntal gren
del; voor l in zu lva r z ilv e r, en na l in bijluchtn bijlichten, deur luchtn
doorlichten, lucht licht, ofluchtn laatste avondrondgang door de stal
len maken.
§ 16 Umlaut

1.
2.
3.
4.

Umlaut komt in het dialect van Genemuiden veelvuldig voor:
bij de vorm ing van het m erendeel der diminutiva;
bij de vorm ing van de 3e pers. sing. praes. van vele sterke w.w.;
bij enkele znw.
bij enkele stoffelijk e bnw.

1. Umlaut bij diminutiva
Bi j de daarvoor in aanmerking komende klinkers veroorzaakt het diminutieve s u ffix -(a)chien, -ien, -pien, -tie n regelm atig f-w ijzig in g . B ij
de znw. zal ik nader ingaan op de verschillende vorm en van het suffix,
hier alleen op het verschijnsel umlaut.
a > ce: bak bcekien- bakje; ó > u : bók bukien bokje; o>ö: pot pötien potje;
aa>ae: 'aant 'aentien handje; o e > u u : boek buukien buikje; o o > e u : boot
beutien bootje; o o > e u : voolda veultien vouwtje; oa>eü: boas bèüsien
baasje; oe>uu::boe:k buu:kien boekje.
B ij de groepen as en at vindt tegelijk ertijd rekking plaats: glas g la e sien glaasje; gat gaetien gaatje; in de groepen a f en ag blijft de korte
klinker behouden: d ra f drcefien drafje; dag dcechien dagje.
B ij de aa, die, behalve voor nasaal + cs., weinig voorkom t en dan
steeds jong is, treedt umlaut wel op bij de uit a voor nasaal + cs. ont
stane aa: laampa laempien lampje; taant taentien tandje, gaavk ga en kien gangetje, niet bij de jonge aa: sjaald sjaaltien sjaaltje. Evenzo:
kanaaltien kanaaltje, lieniejaaltien liniaaltje, lookaaltien lokaaltje,
ooiavaar tien ooievaartje (het oudere woord was ' e jle u v e r), sandaaltien
sandaaltje, skaaltien schaaltje, sagaar tien sigaartje, skandaaltien
schandaaltje, suukalaachien chocolaatje, 'uuzaar tien huzaartje.
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De tot aa gerekte a in vlaagd vlag, is kort gebleven in vlcechien vla g 
getje.
Van Haeringen, Neerlandica (1949), bl. 89: Invloed van r op klinkers
inde Germaanse Talen, zegt onder b.: 'In wat later tijd zien we dezelfde
klanken met r samen (w in m indere mate) een negatieve werking u itoefe
nen in het Duits, waar «-umlaut wordt tegengewerkt door h -, l - e n r verbindingen.
Het verplaatsen van een ve la re vocaal in palatale richting (de umlautstendentie) wordt tegengewerkt door de boven beschreven v e la re eigen
schappen van deze consonanten.'
'V o órr-v erb in d in g en zie n w e in h e t o.s. meest umlaut’ (Holthausen F.B.
2 § 79). Ook in het oud-hoogduits is de invloed van r niet sterk; in het
//
' /
Frankies al vroeg reeds voor r-verbindingen, in het Opperduits voor
r-consonant minder tegenwerking dan voor l - consonant. Het is m oeilijk
te bewijzen dat hierin de geleid elijk e afneming van de sterke velare
articulatie bij r zou blijken, m aar gelet op de la tere ontwikkeling zou
men het kunnen verm oeden.'
Verschijnselen als de hierboven beschrevene vind ik ook in Gene
muiden. Voor ch, l en r treden versch illen op wat de umlaut betreft.
De ch is een duidelijke velaar; de l in de groep -bold heeft een sterk
velaar element, maar vertoont w el um laut; de r in G. is steeds de met
de punt van de tong getrild e consonant, o f een vaag, m oeilijk te defin ië
ren klank. In de m eeste diminutiva is hij nauwelijks hoorbaar.
Ik laat h ier van a lle d rie de m ij bekende voorbeelden volgen:
ch: dagdcBchien.da.gje - lach Icechien lachje - vracht vraechien v r a c h tje bocht buchien bochtje - róga ruchien ruggetje - tocht töchien tochtje booga beuchien boogje - ooga euchien oogje - droat drèuchien d ra a d jekoa keuchien zomerkade - koann keuchies kaantjes - loaga lèïichien
laagje - sproa sprèuchien spreeuwtje - vroaga vrèugien vraagje - ro e ;
ruu:chien roedje.
Zonder umlaut: babdldgoechies m allepraat - k ro e g kroechien kroegje;
koe: koechien koetje - skoe: skoechien schoentje.
I : bald bceldchien balletje - stal stcelachien stalletje - vald vcelachien
va lletje - bóld buldchien stiertje - róla rulachien ro lle tje - skóla skulachien scholletje, schotsje - knola knölachien knolletje - kola k ö la chien kolletje - ló l lölachien lo lle tje - tola tölachien tolletje - koels
kuulachien kuiltje - kool keultien - kooltje - zoola zeultien zooltje bbolta beultien boutje - 'o o it 'èultien ( ’öltien) houtje - voolda vèultien
vouwtje - W ooltar Weultien Woutertje - kwoala kweultien kwaaltje m oal m éültien m aaltje - noalda neultien naaldje - oal èultien aaltje Oalt È ultien Aaltje - poala peultien paaltje - skoala skèultien (p e il-,
w eeg-)schaaltje - s troa l s trèu ltien straaltje - s toe :l stuu:ltien stoeltje.
Zonder umlaut: katoela katoelachien uiltje - poela poelachien schatje 112

skoela skoelachien schooltje - troela troelachien schatje - boe:l boedtien
boeltje - fie jo e d tie s viooltjes - sp oe(:)la s p oe(:)ltien spoeltje.
al: apal cepaltien appeltje - baantal baentaltien hoepeltje - koogalkeugaltien kogeltje - maantal maentaltien manteltje - roasal rèüsaltien
raadseltje - toafal tèufaltien tafeltje - voe:gal vuu:galtien vogeltje woafal wèüfaltien w afeltje.
Zon d er umlaut: bdchal bóchaltien bocheltje - kachal kachaltien kachel
tje - rachal rachaltien fluim pje - ró m a l róm a ltien rom m eltje - skófal
skófaltien schoffeltje - trófa l trófa ltien tro ffeltje.
r: o o r eur tien oortje - 'o o r n 'e u r ntien horentje - woor t weur tien (ook
woor tien) w oordje - zwoora zweur tien zwoerdje - bloara blèur tien blaar
tje - boar s bèur sien baarsje - boar t bèur tien baardje - jo a r jèu r tien
jaartje - kloara klèür tien glaasje oude klare - koar td kèur tien kaartje
- 'o a r ’èuXtien haartje - oara èur tien adertje - Oar t E ü r tien Aartje snoara sneur tien ondeugende meid - voar t vèur tien vaartje.
Zonder umlaut: boora boor tie n boortje - boor t boor tien boordje - koor t
koor tien koordje - poor ta poor tien poortje - woor t woor tien w oord jeb oe:r boe:r tien boertje - flo e :ra f lo e :r tien vlo ertje - m oe:ra m oe:r tien
m oertje - r o e :r ro e :r tien ro e rtje - s n o e :r snoe:r tien snoertje - v o e :r
voe:r tien voertje.
ar: ik herinner m ij klèuvar tien klavertje, an klèuvar tien van viera, en
bij het kaarten: 'k 'ep nog an klejn klèüvar tien, m aar bij navraag aan
m eer dan een half dozijn Genemuiders kreeg ik alleen kloavar tien; bij
zöldar tien zoldertje, kreieg ik van sommigen steun, anderen zeiden z o ldar tien. Dit zijn de enige woorden, waar ik me een umlaut herinner.
Zonder umlaut: adar tien addertje - akar tien akkertje - bakar tien bak
kertje - boe:ndar tien boendertje - bótar tien bottertje - dobar tien dob
bertje - dochtar tien dochtertje - dófar tien doffertje - dbktar tien dok
tertje - gloepar tien gluipertje - kaapar tien kapertje (m utsje) - kapar tien kappertje - kófar tien koffertje - kookar tien kokertje - loedar tien
loedertje - loopar tien lop ertje - plakar tien plakkertje - poepar tien
gatje - póchar tien pochertje -p ó fa rtien p offertje - pookar tien pookje rakar tien rakkertje - roovar tien ro ve rtje - Skokdr tien Schokkertje stakar tien stakkertje - stofar tien stoffertje - taltar tien schom m eltje toe:tar tien toetertje - vakoopar tien verkopertje - vrógar tien v ro e g e r
tje - wazgkroepar tien verstoppertje - zoe:gar tien zu igertje - zoe:m ar tien zom ertje - zoepar tien zuipertje.
Resumerend zien we dat -oechien, -oelachien, -o e (:)ltie n bijna niet,
-o e :r tien nooit (m eer l)u m la u t hebben; dat -o a r - steeds, -o o r dikwijls
door ie beinvloed worden; dat vóór -a l het aantal gevallen met en zon
der umlaut ongeveer gelijk is ( 8/6), dat voor -a r umlaut zo goed als
niet m eer voorkom t. Ik kan alleen de feiten verm elden, het waarom
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ontgaat me. Ik zie de o e {:) als sterkste anti-um lautselem ent. De ch, l
en r beletten bij de m eeste klinkers de umlaut niet.
Ook èuvantien avondje, m eestal samengetrokken tot èumtien, heeft
umlaut. Het komt voor in een oud ve rsje.d a t we de dag voor K erstm is
zongen, hand in hand door de straten lopend, een soort wrange C h ris tmas C a rol:
kosrsèuvantien, kcersèuvantien,
mien m oe ja r kookt kceramelksa brij,
mien vaejar 'e f dn peekdleer'k,
die: g e f da kop an m ij.
V eel namen, zow el vo or- als achternamen hadden een diminutief,
somm ige met, andere zonder umlaut. Ik laat ze hier volgen, met het
grondwoord tussen haakjes: È ultien (Oalt) Aaltje, Eur ntien (O or nt)
Arendje, E ür tien (O ar t) A artje, Jaentien (Jaana) Jaantje, Jenachien (Jan)
Jennigje, Jenasien (Janas) Johannesje, Jèupien (Joap, in mijn jeugd al
verdwenen) Jaapje, Ja weenasten (Ja wanas) Johannesje, Klèusien (Kloas)
Klaasje, Wèültien (W ooltar) Woutertje; zonder um laut: A a ltien A altje,
Anachien Annigje, A ntien Antje, Daantien Daantje, Jaapien Jaapje, Jan
tien Jantje, Joom pien Joochempje, Kaatien Kaatje, Klaasien Klaasje,
Koochien Cobaatje, Koopien Koopje, K oosien Koosje, Lamachien Lam m igje, Roefien R oelofje, Saandar tien Sandertje. B ij de oude oa umlaut
tot eu in Èultien, "Euftien, Jèupien, Klèusien, bij de jongere aa niet:
Aaltien, Jaapien, Klaasien.
Interessant zijn de voornamen Eula, E u rnta, Jent, Klèüs, Klèuza en
Wèula, die we op zijn Engels ' back-form ations' zouden kunnen noe
men (z ie Jespersen, M .E. G r.II, 5.63, Zandvoort, Handb. 827/8, 962).
Van het dim inutief is een nieuw grondwoord gevorm d met behoud van
de umlaut, die bij gebrek aan de volgende ie, zijn fe itelijk e reden van
bestaan heeft verloren . Evenzo interessant is de gen itief Jan Wèulties
Jan W olters, die in het bevolkingsregister Jan van Dalfsen heette. De
van W^oZterafgeleide m eisjesnaam was Woltar tien o f Wboltar tien, zon
der umlaut.
Uit mijn La gere Schooljaren herinner ik me de volgende achternaamdiminutiva: Beern tB lu m a ch ie n (Blom ), DirkBreem cenachien (Brem an),
Ja n M ö la ch ien (M ol), 'A irm Pösien (Post), Jan K ölkien (Kolk), Jan Lcesien (La st); de bijnamen Toon Fusien (fósa), A a rntjan Pupien (pópa),
m eer vleinamen dan bijnamen. Zonder umlaut: Jan 'A m ar tien (Hamm er),
Klaas Bakar tien (Bakker), Jan Stootar tien (Stoter), K roesien (K roes).
Ook hier w eerd e boven verm elde afwezigheid van umlaut voor ar, en in
oes. Met Polonius kunnen we zeggen: 'Thoughthis be madness, yet there
is method in it.'
Naast het diminutieve element hadden deze laatste verkleinwoorden
een m eer o f minder sterke gevoelswaarde. Z e drukten kameraadschap,
genegenheid, vertrouwelijkheid uit. Dat ze nog niet verdwenen zijn blijkt
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uit een v r ij recent stukje uit de Stadskoerier (18-4-'52) o v er een be
zoek aan de kokosfabrieken: 'B ij Lassien in de schure daor zag et e r
n o g w e e rie la a n d ers u u ta s b ij K e rs t.' 'Jan Lassien stond e r z e lf v e u r'.
M aar iets ve rd er: "E n d rik L a s t die e f oaste allem oale eigen volk i n 't
w erk'. (Spelling van de sch rijver).
B ij nieuwe woorden hoor ik geen umlaut m e e r : baroochien bureautje,
bónachien bonnetje, owtoochien autootje, snoepien snoepje. Een plaats
genoot geeft in de Am sterdam se vragenlijsten echter: bunachien bonne
tje, m atörachien m otortje, en pieleutien pilootje.
2. Umlaut in de derde pers.sing.praes. van sterke ww.
Daar de tweede pers. sing. praes. zich heeft aangepast aan de pluralis
komt alleen in de derde umlaut voor bij de daarvoor in aanmerking
komende klinkers. Lange klinkers tonen tevens verkorting.
Klasse II. In de in fin itief van de ww, van deze klasse komt als stam
klinker voor: ie (:), uu(:) en oe (:). Daar ie (:) en uu(:) niet aan umlaut on
derhevig zijn, begin ik met de oe(:) - w w .: doekn, duk/dök duiken, gloepm
glup/glöp gluipen, kroepm krup/kröp kruipen, roekr^ ruk/rök ruiken,
skoe:vm skuf/sköf schuiven, sloepm slup/slöp sluipen, snoe:vm snuf/
s n öf snuiven, stoe:vm stuf/stöf stuiven, zoe:gn zug/zög zuigen, zoepm
zup/zöp zuipen. De umlaut van oe(:) is u u (:), verkorting daarvan u.
D eze u is bezig het veld te ruimen voor ö, hetzij door spontane, g e le i
delijke verwijding, hetzij beinvloed door de v e le ö -vorm en uit klasse VII.
S c h r ijv e r ij (42 jaar oud) met w ie ik a lle ww. heb gecontroleerd, kende
alleen u in bug en krup. Als mijn herinnering me niet bedriegt, werden
u en ö in mijn tijd door elkaar gebruikt. Z ie sterke ww. kl.II, § 152.
De uu(:) - ww. hebben, regelm atig, door verkorting u, daarnaast ö:
buu:gn. bug/bög buigen, sluutn slut/slöt sluiten.
De ie (:)~ ww, die door verkorting i behoren te hebben, zijn de ö vormen nagevolgd: badrie:gT] badrög bedriegen, biedrx böt bieden, g a 
m eer! ganöt genieten, kie:zn kös kiezen, lie:gn lög liegen, skie:tn sköt
schieten, vlie:gr] v lög vliegen, v rie :z n vrös vriezen.
De ö vaart in klasse II dus onder de valse um lautsvlag ", want de o
waarvan hij de echte umlaut zou moeten zijn is niet in het praesens
aanwezig.
Klasse III: vroagn, v rö g vragen
Klasse IV: koomm. kump komen
Klasse VI: sloan sleet slaan, stoan stet/stiet staan
Klasse VII: bloazn blös blazen, broany bröt braden, loatn löt laten,
lo o p m lö p lopen, 'b öln 'ö lt houden, roann rö t raden, roepm röp roepen,
sloapm slöp/slcep slapen, stootn stöt stoten, vaaln veelt vallen.
De athematische ww.: doen dut doen, goan get/giet gaan.
En tenslotte enkele zwakke ww.:ploagn) p lög plagen, proatn p rö t praten,
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woagn wog wagen.
Hiervan gedraagt roepm zich als de ww.uit kl.II door ö aan te nemen;
bij loopm, stootn eveneens ö i.p.v. de te verwachten u; bij sloapm naast
het regelm atige, jongere slöp een ouder, bewaard sleep, dat het meest
gebruikt wordt. Misschien is dit beinvloed door sloan sleet. (Z ie ook
Kloeke, Taall. N .P r. bl.29 vv.)
De e in get, stet kan verkorting zijn van de e in os, -ged, stêd, stet
(G allée, A. Gr. §§ 424/5). Dat sloan sleet heeft, kan veroorzaakt zijn
door de h in slahan. Gallee t.a.p. § 396 Anm. 4 geeft os. slehit, met
korte e. De ie in giet, s tie t zou de voortzetting kunnen zijn van de ê in
-gêd, stêd, zoals men die ook aantreft in enkele andere woorden: gien
<nigên geen, ies < ê n e s eens.
3. Van de oude umlaut zoals we die zien in AB lengen, lengte vinden
we in G, nog enige restanten in: de znw.: bretd breedte, dreugtd droog
te, ’eugtd hoogte, greegtd graagte, greuta grootte, keltd koude, leegta
laagte, ruumta ruimte, zweur ta zwaarte; de bnw. dempa kortademig,
eurag aardig (nu steeds oarag), zie ook § 20.6.
4. Ook van de oude um laut bij stoffelijk e bnw. zijn enkele resten over:
'ö ltn houten, vgl. 'o o it hout, wuln wollen, vgl. wóla wol, en m isschien
glaezn glazen, vgl. glas. Van deze d rie is wuln bij de jongere genera
tie niet m eer bekend. In mijn jeugd kwam het eigenlijk alleen voor in
wuln slónt wollen voorschoot, maar men z e i ook toen al: wóln deekn,,
wóln óndargoet.
§ 17 Vernauwing + Rekking
De d rie zeer lange klinkers ie:, uu: en oe: corresponderen in een
aantal woorden met AB ee, eu en oo, en hebben dus een vernauwings+ rekkingsproces doorgemaakt. Bi j d eie :< e e , zijn dit voor het m eren
deel woorden met owg. ê, en de vernauwing voltrekt zich voor bijna
alle m edeklinkers. Ik heb naar deze ie: een onderzoek ingesteld ook in
de omliggende plaatsen. Het resultaat daarvan is verm eld bij de dia
lectgeogra fie in § 253. Bij de uu :<eu en oo, de o e :< o o is het aantal
woorden veel geringer, ook het aantal medeklinkers w aarvoor de v e r 
nauwing plaats vindt. Daar het versch ijnsel zich openbaart zow el bij
jonge als oude woorden, kan het niet heel oud zijn. Onder de jongere
woorden noteerde ik b.v.: druu:mas dreumes; skuu:kn scheuken; f i e j oe: la viool; m oe: da mode, nij m oe: s nieuwmodisch; r ie jo e :l riool. H ier
volgen alle gevallen die ik heb opgetekend.
a.
e e > ie : v o o r p: grie:pa greep (m estvork); rie:pa reep (touw); slie:pm
slepen; zie:pa zeep ;zwie:pa zweep; voor t: b rie :t breed; ie :t eed; 'ie:ta
heet; 'ietn heten; zw ie:tn zweten; voor d: brie:da brede; vabrie:dij. v e r breden; v ó ó rk : blie:k bleek (bnw.); blie:ka bleek (znw.); blie:kr] bleken;
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blie'.kr^s blekens (m azelen); wie:k week (bnw.); voor ƒ: s k ie :f scheef;
s lie :f s le e f (pollepel); voor s: 'ie :s hees; m ie :s t meest; voor z ; wie:~
zaboom weesboom (op voer hooi); voor g : die:g deeg; voor m : lie:m
leem; voor n: alie.-nag, alie:nt alleen; alie:(n)s eender, gelijk; biern
been (lich aam sdeel);gamie.-n gemeen; ie.-ndar eender; ie:na een; lie:nn
lenen; mie:nn menen; M ie:nta Meent; stie:n steen; voor l : d ie:l deel;
diedn delen; 'i e : l heel; 'iedam oala helemaal; 'ie ln helen (genezen);
m ie:laant<m eelaant weiland, hooiland; pasied p erceel; sie :l(a ) ceel;
'u lp -, 'ölpzied ri hulpzelen, bretels; z ie d z e e l (touw); zie :lta zeelt; voor
r : k ie:rn keren; vgkie:raga verkering; Vdkie:r t verkeerd; en in tal van
w w .zo a ls:'a a n tie:rn hanteren;prakdzie:rn prakkezeren; ris k ie :rii r is 
keren; aan het woordeinde in: tie : teen; voor w: ie:wdg eeuwig.
Voor r i s de situatie z e e r onduidelijk, want naast bovengenoemde ww.
vond ik ook: maseern marcheren; oopareern opereren; s(t)öld eern so l
deren; en in oudere woorden: beera beer (varken); bazeern bezeren;
eer dar eerder; leera catechisatie; leern leren; geerri geren; 'e e r skóp
heerschap; ook voor andere medeklinkers zijn e r veel ee-gevallen :
eek 'oorri eekhoorn; 'eem roatheem raad; geest; keeza kaas; k leet kleed;
teekn, teken; vreeza vrees; weeza wees.
Met korte ie < e e : gien geen; ies eens; liestd leest; stiewag stevig.
b. eu, o o > u u :v o o rk :ju u :k jeuk; juu:kr] jeuken; skuu:kv scheuken; vóór
g: vuu:galtien vogeltje; voor m: druu:mas dreumes; voor n: druu:nn
dreunen; duumtien (ook deuntien) deuntje; kruu:nn kreunen; luu.-nn leu
nen; stuu:nn steunen (stutten); tuu:ndbaai]ka toonbank; tuu:nn tonen; voor
l: spuu:ln spelen; vuu:la veel.
M et korte u u < e e ; fuulasteern feliciteren ; vuula veel (vo or com para
tief).
c. o o > o e : vóór d: moe:da mode; nijm oe:s nieuwmodisch; vóór k :
spoe:k spook; spoe:kn spoken; vóór g: gavoe:gdlta gevogelte; voe:gal
vogel; voe:gt voogd; vóór n: kroe.-na kroon; patroem patroon (model en
projectiel); vóór l: fie jo e :la viool; fie jo e :ltie s viooltjes; fie tr ie jo e d
vitriool; r ie jo e d riool.
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§ 18 KLINKERS EN TW E E K LA N K E N
I Klinkers
Ik heb de vocalen verdeeld in a. ongespannen, b. korte gespannen
en c. lange gespannen klinkers. De klinkers onder b. zijn niet a lle van
gelijke lengte; de ie, uu en oe wijken in kwantiteit niet of niet veel af
van de ongespannen klinkers; de o v erig e zijn langer, vooral de oo,
m aar ze zijn alle korter dan ie:, uu: en oe:. In elk der d rie bovenge
noemde groepen zijn ze gerangschikt naar hun positie van v o o r naar
achter en daarna van gesloten naar open. Van elke klinker heb ik, voor
zo ve r dat m ogelijk was, een voorbeeld gegeven in gesloten en open le t
tergreep (o f daarm ee overeenkomende positie), en aan het woordeinde.
Ook bij de tweeklanken heb ik dit gedaan. Sommige tweeklanken komen
uitsluitend voor in de veelvuldige contracties van Vf. o f voegw., en j o f
w, als representanten van het vnw. Ook daarvan heb ik voorbeelden g e 
geven. D rie van de korte gespannen klinkers komen niet aan het w oord
einde voor, nl. de èè, die Genemuiden slechts in enkele woorden g e 
bruikt, de èu die nagenoeg uitsluitend voorkomt in verkleinwoorden als
umlaut van oa en oo, en de oo, die alleen optreedt voor l + cs. Tw ee
klinkers, de ie en de oe komen wel aan het woordeinde voor, m aar
slechts in onbetoonde positie. Ik heb daarvan geen voorbeelden gegeven.
i
e
ce
a
u
ö
6

a. ongespannen klinkers:
schip
skip
mes
mes
slaat
sleet
dak
dak

kidd
mesa
bcekien

katd
bult
putd
loopt
kopal
bok
m óta
bok
pot
pot
zoka
0
b. korte gespannen klinkers
tie t
biela
ie
tijd
keeza
ee
steek
steek
bèèda
èè
raek
raak
ae
daela
Jaap
aa
Jaap
skaala
zuut
zuid
duuda
uu
geuta
geut
goot (ww.)
eu
mèütien
K lèüs
Klaasje
èu
kloeta
oe
sloek
sluik
oo
00
oa

bult
löp

boot
o o it
boas

boot
oud
baas

zoo la
'uus'bolaga

poala
c. lange gespannen klinkers
ie :
bie:n
been
b ie :ta
uu: juu:k
jeuk
luu:naga
oe:
v o e :t
voet
koe:za
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hit
mest
bakje
kat
put
koppel
zeug
sok
bijl
kaas
bed
omlaag
schotel
lisdodde
goot (znw.)
maatje

nee

nee

skae
jaa
truu
deu

ja
terug (tegen
deed

zool

zoo

zoodje

huishouding
paal

koa

kade (dijkje)

knie:

knie
moe

schade

kluit

biet
leuning
kies

muu:
koe:

koe

II Tweeklanken
Ik heb de tweeklanken onderscheiden i n ; - en
schik ze naar het eerste element.
I. ;'-tweeklanken:
a. ongespannen klinker:
s p ijt
spuwt
bija
ij
ej
b re jt
breit
leja
cej
koestceja
Gcejt
G errit
aj
uj
buja
öj
k ö jf
kuif
köja r n

bij (insect)
lei
kastanje

ej
zcej
waj

bui
kuieren

kuj
lö j

nieuw
ei
zeg je
hui
kun je
lui

zój
oj

zou je
of je

d rie j
k re e j
d raej
kaaj
muuj
deuj
v lo e j
m ooj
boaj

drie
kreeg je
draai
kaai
moet je
dooi
vloeipapier
mooi
baai (stof)

jij
tante

bluuj

bloei

biw
ew
zcew
gaw

zijn we
hebben we
zeggen we
gauw
kunnen we
ruw
dauw

öj
b. korte gespannen klinker:
ie j
d rie ja
eej
aej
naejt
naait
va e ja r
aaj
jaajam
uuj
euj
deujt
dooit
'e u ja r
snoejt
snoept
oej
p oej a r
gooit
o oj g o o jt
g looja ga
oaj
poaja
c. lange gespannen klinker:
ie :j
ie :ja
uu:j blu u :jt
bloeit
muu:ja

drie
vader
jenever
hooier
poeder
glooiing
betalings
termijn

II. to-tweeklanken:
a. ongespannen klinker
iw
ew
cew
aw

uw
ów

snawt

snauwt

ga w a g'ejt

gauwigheid

padóws
row t

pardoes
rouwt

rów a r

ruwer
pauw

powa
b. korte gespannen klinker:
kiewa
iew
leew arik
eew
aew
maawar t
aaw kaawt
kauwt
uuw
gruuwal
euw
oew skroew t schreeuwt skroew ar t
OW

kieuw
leeuwerik
miauwer
gruwel
schreeuwer

oaw
c. lange gespannen klinker:
ie:w ag
ie:w

-tweeklanken en rang

n ij

kuw
rów
döw
ziew
kreew
zaew
aaw
muuw
deuw
gaskroew
goaw

zien we
kregen we
zeggen we
als we
moeten we
deden we
geschreeuw
gaan we

eeuwig
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DE KLINKERS
a. De ongespannen klinkers
§ 19 e
De i is iets minder gesloten dan in het AB. Voor [f, X ,y, k, p] komt
bij een deel der bevolking een z e e r open i voor, die door enkele van
mijn s ch rijv e rs met e wordt aangeduid: bief, dechtd, leg, ek, knep voor
b lif blijft, dichtd dicht, lig ligt, ik ik, knip knijpt; voor mijn oor klinkt
hij niet zo open als de e van pet, met. M ijn sprekers van de bandop
namen zeggen bijna allen duidelijk i. In de spelling heb ik overa l i g e 
bruikt.
a.owg. v. bibarn bibberen; bidn bidden; bikv bikken; binn binnen; bit
bit; b ita r bitter; blikn, blikken (adj.); dika dik; dii]k ding; diy\star dag
dinsdag; disd deze; dit(a) dit; d ril d r il (gestold vleesnat); drinkn drin 
ken; f i l t vilt; flik a rn flikkeren; garitja gering; gew icht gewicht; g ifta
gift; g is ta r gistarn gisteren; g rifa l g riffe l; g rim a g grim m ig; ik(a) ik;
hinken; kina kin; kista kist; klim m klimmen; klir^kTj klinken; kriba
krib; krim pm krimpen; krirjk kring; krirjkal krinkel; kwik kwik; lich t
licht (adj. en subst.); Uch(t)m is losbol; lich (t)n (weer)lichten; ligji lir]tj
liggen; likn likken; lindaboom linde; lint lint; lipa lip; lis t list; Ut lid
(deel,deksel); litteekji litteken; midag middag; midal middel; midn m id
den; mikn, mikken; m ilt mild; m ilta m ilt; m in min (gem een); m indar
minder; minsta minst; misalak m isselijk; m isn missen; m ist mist;
m is (t) m is (adj.); nichta nicht; nikar nikker; nikn knikken; pik pek;
pikfi pikken, k leverig zijn (sm eerag, dat wuuf, alas pikt a r ); Pir$(k) sta^n Pinksteren;/n'/>pip;£?'fepit; p lich t plicht; prikn prikken; riba rib;
rir]k ring; sik sik (baard, geit); sikal sikkel; sikien baardje, kalfje);
skiftn schiften; skilak schelling; skim al(n) schimmelen; skir^ka ham;
slichien effen klinkerpad naast rijw e g van hobbelkeien; s lich t slecht;
s lim erg, in hoge mate, en an volk óp ’t ejnda, slim - 't deu s lim ze e r;
sliTiar slinger; slinkn slinken; s m it smid; (p ot)sm it potsmet, roetafzetsel aan bodem van kookpot; snipar (n) snipper(en); spinafkop) spin;
spinn spinnen; spit spit (ook lat om vlees en worst aan op te hangen);
stika ijzeren pen waarmee een geit wordt vastgezet bij het grazen; stikn
stikken; stila stil; stilachien kamergemak; sti^kn, stinken; s trik strik,
stropdas; tiln tillen; timarn tim m eren; v a g if ve rg if; v iln villen; vima
vim ; vina vin, blaasworm (bij vee); vir]dr vinger; viijka vink; vis vis;
v is (k )a r vis se r; vrikn wrikken; vrirtn wringen; wicht wicht; wichta g e 
wicht; wika wikke; wila w il; wilga w ilg; wiln willen; w ilt wild (subst. en
adj.); wimpal wimpel; winn winnen; w intar winter; wis(a) wis, gewis;
wisa wis (subst.); ziftn zeven, ziften; zin zin; zit]n zingen; zir\k zink;
zii]kri zinken; z iin zitten; zw ich(t)n zwichten; zw il eelt.
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Aparte verm elding verdienen m isschien slindarn glijden, en slin d a rbaene glijbaan, die ik niet vond bij Bezoen, D raa ijer, Sassen, Schönfeld W ichers en Wanink. Wel vond ik slinteren in Leopold: S.t.W. I,
blz.612, in re g e l 6 van de Raere Reize, in het dialect van Hoogeveen.
Oude i voor n + cs. is hier niet gerekt tot lange i, zoals in oeng
slidan, eng. to slide glijden, waarvan men een p a rallel vindt in os.
findan naast ft&an. Holthausen verm eldt slindan = schlingen, dat, on
danks zijn andere betekenis de stamvader moet zijn van het frequen
tatief slindarn ;
b. owg. i: disal dissel; g lim m glimmen; 'ig tn hijgen; lichsm lichaam;
lich t licht (van gewicht); lich ta r draagband voor zieke arm , touw in
bedstee om zich aan op te trekken); lich(t)n lichten (ww.); likdoorn lik 
doorn; linn linnen; snit kleine zeis; vablikr^ verkleuren; wit wit;
c. owg. ê: lildk lelijk ; twintdg twintig;
d. owg. e: bild dij; blik blik (m etaal); ginddr ginder; m ispal mispel;
rich a l richel; ric h ta r minder ver, deur Mastabroek is 't an k e tie r r ic h ta r; skinfcn^ schenken; snipa snip; stifta stift; stip jus, vet; stipa stip;
stipni indopen; tikji tikken; wisalfn) w issel(en);
e. owg. iu: lich t licht; valichtn verlichten;
f. in d e 3 e p e rs .s g .p ra e s . van de sterke ww. uit de l e klasse komt op
enkele uitzonderingen steeds i voor:
bit bijt; blik blijkt; d rit drijt, d r if d rijft, g rip grijpt, kik kijkt enz.;
g. V erd er komt de i voor in:
biga big; bik pijnlijk gevoel in het zitvlak door lang zitten op harde
zetel; bikal bikkel; bint bint; blikstien bastaardvloek; blindar bastaard
vloek; brik brik (rijtu ig); b rila b ril; dildal)j, op en neer wippen; fik s
fiks; fis ie n ze e r kleine hoeveelheid, doei ar nów nog meer an klejn fis ie n
zo o lt in ;fis ta l fistel; fitn vitten;flinsta^tien heel klein stukje; flin k flink;
frik a d ila frikkadel; gifta aarden potje, test; gips gips; gisn gissen;
g lib a ra g g lib b erig ;glinstar n glin steren\glinta fuut;g lis n uitglijden; g r i f
g rif; 'ilda hilde (hooizolder); 'indarn hinderen; kibaln kibbelen; kida hit;
kikar t kikker; kima kim; kipkesra kipkar; kipsa dameshoed (gerin g
schattend), wat veu r 'n oolda k ip s 'e 'j nów óp; klikten kliekje; klikv
klikken; kli^ka klink; klir^kar klinker(steen); klipa klip; klitsa ontuch
tige vrouw; knibaln knibbelen (kinderspel met dunne benen staafjes);
knik knik; knïkar knikker; knikarn knikkeren; knipa knip; knipien damesbeurs, sluiting van halsketting; knipm knippen; knipmusa neepjes
muts; kribag kribbig; krika krik; k rip krip, rouw floers; kwispaldoor
kwispedoor; liriks links; lisa lus; mika brood; m inasiern minderen;
m iskien m isschien; nikal nikkel; niks niets; padapistar ontsteking aan
ooglid; p ila p il (geneesm iddel, snee brood); pir^aln pingelen; piijk
pink; pir^ka pink (jonge koe); pisn pissen; p lin t plint; rikdroa t draad
voor omheining; rika zitstok voor kippen, da kiepm bin al óp 't
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rik a ; rikaga omheining van draad o f latwerk; (b flrik n omheinen; r ila
plooi in huid door dikte, 'i j 'e f da riln in da rweka; lange r ij hooi, zw il
(zie beneden); rim a tiek reuma; rim pd l rim pel; rinaneta reinet; r i t rit;
ritnoalda ritnaald; ritw ö rm ritnaald; swarin.a sering; skildar schilder;
s k ilfa r sch ilfer; skin hoofdroos; slipa slip; (an)slipm (aan)slibben;
sniba snibbige vrouw; snikr^ snikken; snipsnoar darijn onbeduidende za 
ken; s p lin te r splinter; timpa puntbroodje; tipa tip; tipaln tippelen; tipien
driekantige halsdoek voor vrouwen; tripa ln trippelen; wiijart wingerd;
winst winst;wipm wippen; wispaltuu:rag wispelturig; zinfcr^s (in ' t 'euft)
zw are hoofdpijn; zwikrj zwikken, (zich) verstuiken, kaartspel; zw il lange
r ij hooi in het hooiland, vóór het aan oppers wordt gezet.
§ 20 e
De e is gelijk aan de e in het AB. V oor [k, X, y ] e n voor r (+ cs.) is
de e verw ijd totce. Z ie h iervoor § 21 f en g, opm.
a. owg. e: bela bel, flard o f vod, oorbel, da beln ' ar]r\ dar bij - spinabeln - góóldn belachies; bena ben, mand; besam bezem ; basteln be
stellen, commanderen, ie: 'o e ;m m m ij niet ta basteln; e fm effen, even;
'e ln i helm; ’elprn helpen; ’er^st hengst; etgaH etgroen; gel(d)n gelden;
g e it geld; gest gist; gabet gebed; lenda lende; lenta lente; lesfa) les;
meldn melden; melkji melken; penak penning; skel(d)n schelden; skela
schel; stema stem; sterni steunen, persen bij constipatie; tr e t hagelsnoer van ei, ie: muun tre t go e t uut d 'eja rs 'aeln, aandar s lust m ij
d'afakoat niet; vel vel; velaga velg; v e lt veld; wel wel (bijw .); west
west; zeldn zelden; z e lf zelf; zesa zes; zweln zwellen;
b. owg. a: am beltf?) aanbeeld; benda bende; best best; betri betten;
breTjfl brengen; dempa benauwd, kortademig; dena den; ’eft heft; ela el;
'ela hel; 'e la g kwaad, nijdig; ’eln hellen; ’em hebben; ’emp hemd; en
en; enda eind; ’ena hen; ’enap hennep; ei^al engel; ei]kel enkel; gawelt
geweld; ga ze la g gezellig ; (deur)keln verkleumen, d "aannkeln m ij deur;
kelta kou; kemkoama fijne kam; kem m kammen met fijne kam (naar
ongedierte); kem p’aena kemphaan; kenn kennen;ketn ketting; kwelnkwel
len; lep leb, in lepmaega, lepkcelfien, lepkeuchien (biggetje met de fle s
gevoed); lerj^ lengen; lenta lengte; lesn lessen (w.w.); Ie sta laatste; letn
letten; men^ mengen; mes m es; metwör st m etworst; neta net (znw.);
pletn pletten; redn redden; rem rn remmen; skela schil; skepm scheppen;
steln stellen; steriel stengel; strem m stremmen; strem sal strem sel;
streed streng (bnw.); teln tellen: tem m temmen; veln vellen; vanem stag vernuftig, pienter; viesa fles; vre m t vreem d; (spina)weba web;
wednwedden; wela wel, bron; ook: striem 'i j 'e f da weln ondar d'oorj?],
vgl. eng. weal; weln wellen; wenn wennen; wetn wetten; wetstie:n w et
steen; zelva salie; zenda zeis (nu verdwijnend); zetn zetten; zwemrp,
zwemmen;
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c. owg. ê (< a i): bretd b re e d te ;'e fta g h e v ig ,ze e r, 'e ftd g m o o j; elf, elmdd
e lf (telw .); elk elk; et]kalt enkel (bijw .); entar enter (paard); 'ets hitte;
eta r etter, pus; ledar ladder; twentar tw eejarig paard; vet vet;
d. owg. i: brerm brengen; melk melk; mesa mest; pena pin; renn ren 
nen; smetn sm etten;spelda speld;wei wet;
e. in de 3epers.sing.praes. van enkele ww.: ei eet; g e f geeft; get gaat;
nemp neemt; stet staat; vaget vergeet; v re t vreet; wet weet;
f. V erd er in: apalpent appelmoes; bef bef; bareta baret ;brak(w) etn b r i
ketten; brem brem, zoo zoolt as brem ; 'elaveega helleveeg; empa kleinzerig ; f e lt e l; flens ie s flensjes; fre ta fret; gelparag g a llig (van mensen);
grenta grint; kledarag viesnat, kledarag w eer; klema klem; klem m
klemmen; klep(a) klep; kleparn klepperen; klepm kleppen, voortdurend
komen aanlopen bij iemand, ie : ' em pcertie mejnsn die: klepm meer deur;
kletarn kletteren; kneln knellen; knetarn knetteren; krer]d kreng; krei]kri
krenken; krei]kop vervelend mispunt, dwarskop; krenta krent; lela lel;
lem at lem m et; lempa meid; ler^a leng (in m eel); lens lens (van pomp);
lenza lens (znw.); lesal letsel; leta r letter; letarlapa borduurlap; letarn
borduren; m ennmennen; m e^aZliter, an m ei]d lm elk ; mep mep; m esalar
m etselaar; mesaln metselen; nel nel, troefnegen; neties netjes; ó p remrn rim pelen van naaiwerk; peerkament boekomslag; pelagcBr sta
gort;peln pellen; penduula pendule; pentar kleine stuiter; pepal peppel;
peskop pestkop; pes(t)ri pesten; pet(a) pet; petagoojartien petjebal;
prentaprent; p (r)a s e n tprocent;prazent present; ram entn te keer gaan;
renta rente; ren ta n ier rentenier; rep rep (en ro e r); re s t zeer veel,
't kost an re s t 'e u r - 't maekt an re s t vaskil - die k e e n 'e f an re s t an
da kop; sjet sajet; skelm schelm; skelpa schelp; s le t slet; sprenfialn
sprenkelen; stel stel; stelaezie stellage; tenta tent; testa test; vent
vent; ventar venter; ventn venten; vest vest; vet jus; w eltar dubbelge
vouwen hoeveelheid hooi bij het opladen; weltarn (hooi) netjes opladen;
wentaln wentelen; wentalteefien wentelteefje; zwesn zwetsen.
§ 2 1 ce
DecB heeft v rijw e l dezelfde klank als de Eng. [ce] in cat kat, een z e e r
open klinker. Kloeke: T a a ll. bl.32 noemt hem een stervend foneem. In
Genemuiden lijkt het daarnogniet op. Dece komt e r ve el voor en in nog
al uiteenlopende situaties.
a. als oude umlaut van owg. a: 'celstar halster; cenda eend;'cendag han
dig; gcesn kinderen (plurale tantum, naar ik aanneem van) geest gast;
spcerm spannen; vcetn vatten; en in de 3e pers. sing. praes.: sleep (naast
s löp ) slaapt; sleet slaat; veelt valt;
b. als jonge um laut van Genemuidera in: deelie{l) 'i j g e f 'm g o e t deelie
de kachel snort lekker; frceji} franje; koesteeja kastanje, madeelie m e
daille.
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Opm.: Kloeke: T a a ll. bl.30 zegt: 'de a die Gunnink in gem ouilleerde
woorden als fra jn en kestanje optekende, kan in ons verband geheel
buiten beschouwing blijven. Het is dezelfde lich t gepalataliseerde
(cu rsivering van m ij, v.d.H .) variant van korte a, die men ook in v e r 
zorgd Nederlands hoort' . Gunnink publiceerde zijn dissertatie in 1908,
toen ik e lf jaar was. Ik verm oed dat de a die hij bedoelt in beide w oor
den, dezelfde zal zijn, die ik toen gebruikte, en dat was geenszins de
lich t gepalataliseerde a die men ook in het Nederlands hoort, maar de
ce, Gunnink spelt deze klank a. fra . jn, en noemt hem in § 170 umlaut
van a in diminutiva: pak pa.kien, kat ka.tien, waarvoor ik overal ce
kreeg.
c.
als jonge umlaut van Genemuider a in verkleinwoorden: atlcesien atlasie-,'cekienhakie-,'celfienhalf]e-,'(Blmpienhalmp]e;'celsien ha\s]e-,czpaltien
appeltje; cesien asje; bcekien bakje; bcelachien balletje; bcelkien balkje;
bcesier bastje datiema 'enachien laegt ejar s m et een 'ie :l dun bcesien;
bcetien batje (prik tolletje); dcechien dagje; dcekien dakje; dcemachien
dammetje; dcesien dasje (sja a l); drcefien drafje; frozbachien korzelig,
venijnig persoontje; gabcekien gebakje; grcefien gra fje; grcepien grapje;
in'cemachien inhammetje; jcechien jachtje; jcekien jakje; jcesien jasje;
kcelfien kalfje; kcelmpies kalmpjes; kcemachien kammetje; kcenachien
kannetje; kcepien kapje; kcesien kastje; kcetien katje; klcedachien kladje;
klozpien klapje; klcesien klasje; koejcekien cognacje; krcelachien kraal
tje, da lucht is zoo 'e ld a r as an krcelachien; krcemachien krammetje;
kroepien w erveltje om deurtje te sluiten; krcesien krasje; kwcebachien
kwabje; kwcesien kwastje; Icechien lachje; Icemachien lam m etje; leepien
lapje; leesien lasje; ook van Last, achternaam, Jan Lcesien stónt a r z e lf
v e u r (vo or de mattenmachine); loztien latje; mcenachien mannetje; mcesien m astje; mcetien matje; ncechien nachtje; ncepien napje; ncetien (en
dreuchien) natje (en droogje); pcedachien padje; pcekien pakje; pcenachien
pannetje; pcesien pasje; plcekien plakje; ploenachien plannetje; plcesien
plasje, ook in sie:rapplcesien broodje met stroopsmaak; rcemachien ram m etje (jong konijn o f schaap); salmiejcekien salm iakdropje; skcelmpien
schakeltje; slcebachien slabbetje; slcechien slagje; slcekien slakje; slozr]chien slangetje; spcetien spatje; stcelachien stalletje; stcemachien stam
m etje; stcepien stapje; ook: klein plankier boven sloot om was, m elk
bussen te spoelen; stcetien stadje; tcskien takje; toznphien tangetje; tcesien tasje; tjcelkien tjalkje; trcemachien tram m etje; trcepien trapje;
vcechien vachtje; vcekien vakje; vcelachien valletje; vlcechien vlaggetje;
vlcemachien vlam m etje; vrcechien vrachtje; vrcetien w ratje; wcechien
wachtje; ivcekien wakje; wcelachien w alletje, dan mósi} za da g ró n t die:
daruutkwamp, m ósnza brertji in die: sloot, tusn da M ie:n t' en da wcelachies; wcenchien wangetje, och, wat ' e 'j rooja wosvphies; wcesien
wasje; wcetien watje; zcechies zachtjes; zcekien zakje; zcelfien zalfje;
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d. andere palatalisatie van a, in twee woorden vóór labiaal, in de o ve
rig e voor dentaal: 'aantjcetsal handvat (maar: 'aantfaty, 'cenddl handel;
'cendalnhandelen; bcensaIn jagen, gooienl ik 'ebam da deur'uut ebcensalt;
gcenta gent, mannet jesgans;g-cBs£ar £ (ookgastar t ) v ie ze rik (vgl. du. g a r
stig); kcensal kansel; kcentaln kantelen; knoest art (ook: knastar t ) exem 
plaar, knaap? jóna, jóna, wat was 't an dika kncestar t (die gans) 'i j weug
wel tien pont; kncestarn knarsen, woar 'e 'j dat broot vandoan, 't zaant
kncestar t m ij tusn da koe:zn; mcema m oeder (bij heel jonge kinderen);
pcepa tepel (van mens en d ier); rcensal ransel (soldatenrugtas, slaag);
rcensaln ranselen; speen span; Spcensa Spaans, in: Spcensa z ie : pa, v o o r
heen toiletzeep, tegenover ge ela en gruuma zie:pa; spcentów spantouw
bij het melken; stcendar (t) stander;uutspcensaluitspansel; vakwoznsaln
verkwanselen; ook in de twee voornamen: Kcerspal Kaspar; Wcendar
W em er;
e. door verw ijding van e, (i) tot oz in enige woorden voor dentaal: Gcelamuun Genemuiden; gcespal gesp; klceskop kletskop; klcesnat kletsnat;
klcesa klets (om de oren); klcesn kletsen; klceswörtal klisw ortel; pcensa
pens; vóór ƒ in: trcefm treffen.
f. uit Genemuider -a r, zow el m et oude als jonge a (z ie opmerking on
der g .):cerbejd a r arbeider; cerbejdn arbeiden, eveneens gebruikt van koe,
'i j lig al t'cerbejdn; cerbejt arbeid, weeën van koe vóór het kalven;
'cerdn harden; ceraslie: a rre slee ; cerka ark; 'cerlakejn harlekijn; cerm
arm (bnw.); cermbaant armband; oermoe:da arm oede, ook: narigheid,
onenigheid, maekt toch gien ruu:zie, wat 'e 'j an al die; cermoe:da; 'c e rmooniekaa harmonika; 'cernas harnas, zó'n kasjet an, 't is net aa'j inn
'cemas zitn; ’cerps harp; 'cers hars; 'eert hard; 'oertd hart; boer bar;
(bnw.); bcerbie':r barbier; bcerietón bariton; bcerm'certag barmhartig;
bozYnstie:n barnsteen; bcers bars; banozr t benard; biljcer t biljart; dcerm
darm; deeltal dartel; dwceraln dwarrelen; dwcers dwars; F ceriezeejar
F a rizee ër; flcer ta flard;gcer da garde; gcerabaldie garibaldi (hoed, soort
pepermunt); kcerbanaada, kcermanaada karbonade; kcerbies karbies;kcerbol karbol; kazra kar; kcerakiet karekiet; kceramelk karnemelk; kcerawats karwats; kcerkas karkas, stander voor neepjesmuts; kcer na kam;
kcernn kamen; kcerpar karper; kcerpet karpet; kcerwej karwei; kncers
kraakbeen; kwcer t kwart; kwce^tal kwartel; mcerk mark; mcerk(t) markt;
mcerkr] markten, vee aan de markt brengen, vleen weeka 'e 'k ar nog
twintag amcerkt; mcerlien m arlijn (touw); m cermar m arm er; mcermóta
marmot; mcers m ars; mcersapejn m arsepein; mce^sasee marechaussee;
moz^taln m artelen, ook: tobben met een karw eitje: wat stoa 'j toch ta
mce^taln, loat m ij oe: 'e lp m ; mosr ta r m arter; ncerm arm (znw.), ook:
gancerm t gearmd, maar cermbaant armband; ncersis narcis; pceradies
paradijs;pce^apluu paraplu;pcerasol pa rasol; pcerk park; pcer t part, dat
m aa'j um miens pceH wel doen; pcer ta k a lie:r particu lier; pceHie som125

migen; pcer tien partje van sinaasappel; seern sarren; skceraln schar
relen; smcer tn smarten; sneers snars; spcer taln spartelen; tcer tn tarten;
tcerva tarwe; vcerkji varken; weerm warm; zwcer t zwart;
g.
uit Genemuider -e r, zow el met oude als jonge e (z ie opmerking hier
onder): 'cerbcergd h erb erg; ' eer ddr herder; 'eerajasas bastaardvloek;
cerf e r f;cerfdnisa e rfe n is ;cerfganaema erfgenaam Sozrfsft) h erfst;cerfta
erwt; cerg erg; 'eBrlir^chien herm elijntje; cernstag ernstig; ' cersns h er
sens; 'cer t hert; cervm erven; bcerg berg; bcergr^ bergen; beerka berk;
bcermsloot berm sloot; bcersta berst; bcers(t)n bersten; badcervm be
derven; dcer da derde; deerie d e rrie , prut, mest; dcer tag dertig; dcer tiena
dertien; dweerg dwerg; gatvadcerie bastaardvloek; gcerfkaemar gerfkam er; gcersta gerst; keer/stok kerfstok; kcerka kerk; kcermm kermen;
kcermsa kerm is;keer sdagkerstdag;keBr sa kers; keer spal kerspel; kcerval kervel; kcervm kerven; klcerk klerk; kneerpm knerpen; meergal m e r
g el; mcerie m errie; mcerk merk; mcerkr] merken; mcemas m erinos;
neergas nergens; pcerkament perkam ent, boekomslag; pcer sa pers, hooipers; pcer s n persen ;pcerza k perzik; sjcerp sjerp; skcerm scherm; skcerp
scherp; skcerva scherf; sneeft snert, dan wör t da sncer t g o e t lódarag;
stcerk sterk; stcervm sterven; tcergji tergen; tcerpmtien terpentijn; vcergn vergen; veermaselie ve rm ic elli; vcer s vers (bnw. en znw.); vcervm
verven; vcerzn verzenen, da vcerzn teei]% da prikals sloan; vadeerie
bastaardvloek; vadcerva verd erf; vaspcern versperren; wcerf w erf; wcerk
werk; wcerkfi werken; zcerka zerk; zwcerm zwerm ; zwcervm zwerven;
Opm.: Kloeke, T a a ll. bl.30, zegt: 'Z ow el in het Kamper als in het
Zw olse dialect zijn nl. e r en a r vóór consonanten volledig samengevallen
tot ür, zodat woorden met e r - o f ar-uitspraak eenvoudig niet bestaan
(z ie Gunnink § 44), men mag zelfs zeggen: niet kunnen bestaan. D eze
onmogelijkheid hangt samen met de geprononceerd-velaire uitspraak
van de r, die zowel te Kampen als te Z w o lle algemeen is .' Nu is ook
in Genemuiden e r en a r zonder uitzondering tot eer geworden. De Gene
muider r is echter nooit velaar, m aar zonder uitzondering de palata
le, getrild e r. Genemuiden d re e f in mijn jeugd graag de spot met de
Zw olse huig-r. Ik betw ijfel dus, dat de huig-r de oorzaak zou zijn van
de verdringing van e r en a r door eer. Blijkbaar is de palatale r daar
even goed toe in staat.
Ik w il h ier nog opmerken dat de os voor r, iets anders klinkt dan
/ /
voor andere dentale css. Ik hoor versch il tussen stcetien stadje en stcer tien staartje; tussen beesten bastje (eiersch aal) en bcErsien barstje.
Het is zonder technische apparatuur (en daarm ee m isschien ook) niet
uit te maken o f hier nog een restant van de r hoorbaar is, o f dat de r
de kwaliteit van de klinker iets heeft gew ijzigd, o f dat e r van beide iets
waar is. Om het kleine versch il, dat ik meen te horen, aan te duiden
is de r in de spelling gehandhaafd. Z ie ook § 6 ;
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h. voor v e la re css.: cecht echt; 'cech(t)n hechten; eega eg; 'ceka hek;
'cekapost hekkepost; beek bek; bdlcechien uitvlucht; dcek dek; dcekj] dek
ken; Drcecht Drecht (waternaam); drcega dreg; drcek drek, oogvuil; gcek
gek; gabrcek gebrek; jcekar jekker; kncecht knecht; leek lek; leekar lek
ker; Icekfl lekken; noeka nek; plcechtag plechtig;plceka p lek ;rcecht recht
(bnw. en znw.); rcechtar rechter; reek rek; rcekv rekken; spcechtfa) specht;
stcekrija bovenbalk in stal, waaraan de staek^s vastzitten; strcekr} strek
ken; tceksa tekst; tarcechta terecht; treek trek; treekn trekken; vcechtn
veechn vechten; vareechtag waarachtig, 't is vareechtagwoar; vareekn v e r 
rekken; vareekalii]k gemeen individu; vlcechtn vlcechn, vlechten; vlceka
vlek; vlcekfi vlekken; weeg weg-, zcega zegge, en in de 3e pers. sing.praes.
van enkele w.w.: breek breekt; spreek spreekt; steek steekt; zeeg zegt;
Opm.: Zoals uit e r en a r een gemeenschappelijk eer is voortgekomen,
zijn voor ve la re cs. somm ige woorden samengevallen; bij de verklein 
woorden ontstond uit ak eek, door umlaut, welk eek sam enviel met het
onder h. verm elde eek in: 'cekien hakje, hekje; bcekien bakje, bekje;
dcekien dakje, dekje; plcekien plakje, plekje;
i. owg. 6: 'cerka hark; eulakreepien oliebol; jcemar jam m er;
j. in stcer t staart, ó f behoud van oude korte klinker, ó f la tere v e r 
korting uit aa;
k. owg. ê(<a i):ceka l eikel; rcekn, reiken, dat (i.e . het Z w artem eer) is
nog an 'ie :la uutgastrcekt'ëjt, dat reekt 'ie:lam oald, 'ie :r , van Gcelamuun, Vólnoo, tot an Kaampm - ik zal 't oe: wel eemm anrcekv;
1. in de eigennamen: 'A irm Harm, 'jE rm pien Harm pje; Bcer t Bert;
Bcer taa Bertha; Bcer tas Bertus; Geera(chien) G errig je; Mcera(chien)
M a rrigje ; Meer tn Marten; en in Geejt G errit.
Opm.: Naast jak jak, vrouwenlijf, nach(t)jeek, zie: w il zoovuu:la m eu galak m eeneem m : ....... nachjeekrj veu r ied eriem a; misschien werd
a > c e door de gecom bineerde invloed van gepalataliseerde ch + j ?
Bij een der sprekers noteerde ik zce'k meer zaerifl voor za'k mosr
zaerij] zal ik m aar zeggen. Speelt h ier de opeenvolging van ce en ae in
meer en zaer^r^ m isschien een ro l? Ofschoon ik hiervan slechts een geval
noteerde, komt het me heel gewoon voor, alsof ik het m e van vroeger
herinner.
§ 22 a
De a is gelijk aan die van het AB.
a.
owg. a: achta acht; achtar achter; achtn achr^ achten; akar akker;
’akr] hakken; 'aksal haksel; al al; ’a lf half; 'a lm halm; al(a)m achtag
al(le)m achtig; 'a ls hals; ambacht ambacht; a n - aan-; ar\al angel; 'ar]dl(n)
hengel(en); 'arm hangen; ar^kar anker; apdl appel; as als; asa as (van
vuur en w iel); astóna asvat; bakar bakker; bakji bakken; bala bal; balg
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migen; pcer tien partje van sinaasappel; scern sarren; skceraln schar
relen; smcer tn smarten; sncers snars; spoer taln spartelen; tcer tn tarten;
tcerva tarwe; vcerkj] varken; wcerm warm; zwcer t zwart;
g.
uit Genemuider -e r, zow el met oude als jonge e (z ie opmerking hier
onder): 'cerbcerga herberg; 'cer dar herder; 'cerajasas bastaardvloek;
cerf e r f;cerfanisa erfen is; cerfganaema erfgenaam ;"cerfsft) h erfst;cerfta
erwt; cerg erg; 'cerliTjchien herm elijntje; cernstag ernstig; ' cersns h er
sens; 'ce^t hert; cervm erven; bcerg berg; bcergft bergen; bcerka berk;
bcermsloot berm sloot; bcersta berst; bcers(t)n bersten; badcervni be
derven; dcer da derde; dcerie d e rrie , prut, mest; dcer tag dertig; dcer tiena
dertien; dwcerg dwerg; gatvadcerie bastaardvloek; gcerfkaemar gerfkam er; gcersta gerst; kcerfstok kerfstok; kozrka kerk; kcermm kermen;
kcermsa kerm is; kcer sdagkerstdag; kcer sa kers; kcer spal kerspel; kcerv a lkervel; kcervm kerven; klcerk klerk; kncerpm knerpen; mcergal m e r
g el; mcerie m errie; mcerk m erk; mcerkr] merken; mcemas m erinos;
neergas nergens; pcerkamentpexkament, boekomslag; pce^sa pers, hooipers; pcer s n persen; poerzakperzik; sjcerp sjerp; skcerm scherm; skcerp
scherp; skcerva scherf; sncer t snert, dan wör t da sncer t goet lódarag;
stcerk sterk; stcervm sterven; tcergn, tergen; tcerpmtien terpentijn; vcsrgji vergen; vcermaselie ve rm ic elli; vcer s vers (bnw. en znw.); vcervm
verven; vcerzn verzenen, da vcerzn teer]o3 da prikals sloan; vadcerie
bastaardvloek; vadcerva verd erf; vaspcern versperren ; wosrf w erf; wcerk
werk; wcerkn, werken; zcerka zerk; zwcerm zwerm ; zwcervm zwerven;
Opm.: Kloeke, T a a ll. bl.30, zegt: 'Z ow el in het Kamper als in het
Zw olse dialect zijn nl. e r en a r vóór consonanten volledig samengevallen
tot ür, zodat woorden met e r - o f ar-uitspraak eenvoudig niet bestaan
(z ie Gunnink § 44), men mag ze lfs zeggen: niet kunnen bestaan. D eze
onmogelijkheid hangt samen met de geprononceerd-velaire uitspraak
van de r, die zowel te Kampen als te Z w olle algemeen is .' Nu is ook
in Genemuiden e r en a r zonder uitzondering tot eer geworden. De Gene
muider r is echter nooit velaar, m aar zonder uitzondering de palata
le, getrild e r. Genemuiden d re e f in mijn jeugd graag de spot met de
Zw olse huig-r. Ik betw ijfel dus, dat de hu ig-r de oorzaak zou zijn van
de verdringing van e r en a r door eer. Blijkbaar is de palatale r daar
even goed toe in staat.
Ik w il hier nog opmerken dat de ce voor r, iets anders klinkt dan
/ /
voor andere dentale css. Ik hoor versch il tussen stcetien stadje en stcer tien staartje; tussen bcesien bastje (eiersch aal) en bcersien barstje.
Het is zonder technische apparatuur (en daarm ee m isschien ook) niet
uit te maken o f hier nog een restant van de r hoorbaar is, o f dat de r
de kwaliteit van de klinker iets heeft gew ijzigd, o f dat e r van beide iets
waar is. Om het kleine versch il, dat ik meen te horen, aan te duiden
is de r in de spelling gehandhaafd. Z ie ook § 6 ;
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h. voor v e la re css.: cecht echt; 'cech(t)n hechten; eega eg; 'ceka hek;
'eekapost hekkepost; beek bek; baleechien uitvlucht; deek dek; deekr] dek
ken; D ra ch t Drecht (waternaam); drcega dreg; dreek drek, oogvuil; gcek
gek; gabrcek gebrek; jcekar jekker; kncecht knecht; leek lek; leekar lek
ker; leekji lekken; neeka nek; plcechtag plechtig; plceka plek; rcecht recht
(bnw. en znw.); rcechtar rechter; reek rek; reety rekken; spcecht(a) specht;
steekrija bovenbalkin stal, waaraan de staekr^s vastzitten; streektj strek
ken; teeksa tekst; tareechta terecht; treek trek; trcekn trekken; veechtn
vcechn vechten; vareechtag waarachtig, 't is vareechtag woar; vareekn v e r 
rekken; vareekalirik gemeen individu; vleechtn vlcechri vlechten; vleeka
vlek; vlcekr] vlekken; weeg weg; zcega zegge, en in de 3e pers. sing.praes.
van enkele w.w.: breek breekt; spreek spreekt; steek steekt; zeeg zegt;
Opm.: Zoals uit e r en a r een gemeenschappelijk eer is voortgekomen,
zijn voor ve la re cs. som m ige woorden samengevallen; bij de verklein 
woorden ontstond uit ak eek, door umlaut, welk eek sam enviel met het
onder h. verm elde eek in: 'eekien hakje, hekje; beekien bakje, bekje;
deekien dakje, dekje; plcekien plakje, plekje;
i. owg. a: ’eerka hark; eulakrozpien oliebol; jeemar jam m er;
j. in steer t staart, ó f behoud van oude korte klinker, ó f latere v e r 
korting uit aa;
k. owg. ê(<a i):ceka l eikel; reekn reiken, dat (i.e . het Z w artem eer) is
nog an ’ie:la uutgastreekt'éjt, dat reekt 'ie:lam oala, 'ie :r , van Geelamuun, Vólnoo, tot an Kaampm - ik zal 't oe: wel eemm anreekn;
1. in de eigennamen: 'y£rm Harm, 'yErmpien Harm pje; Bcer t Bert;
Bcer taa Bertha; Beer tas Bertus; Geera(chien) G errig je; Meera(chien)
M a rrigje ; Mcer tn Marten; en in Geejt G errit.
Opm.: Naast jak jak, vrouwenlijf, nach(t)jeek, zie: w il zoovuu:la m eu galak m eeneem m : ....... nachjeekr] veu r iederie.-na; misschien werd
a>eedooT de gecom bineerde invloed van gepalataliseerde ch + j ?
Bij een der sprekers noteerde ik zce’k meer z a e r voor za’k meer
zaeriji zal ik m aar zeggen. Speelt h ier de opeenvolging vance en ae in
meer en zaeriji m isschien een rol? Ofschoon ik hiervan slechts een geval
noteerde, komt het me heel gewoon voor, alsof ik het m e van vroeger
herinner.
§ 22 a
De a is gelijk aan die van het AB.
a.
owg. a : achta acht; achtar achter; achtn achr^ achten; akar akker;
’akn, hakken; 'aksal haksel; al al; 'a l f half; 'a lm halm; al(a)m achtag
al(le)m achtig; 'a ls hals; ambacht ambacht; a n -aan-; ar]al angel; 'ai]al(n)
hengel(en); ' aijr] hangen; anfear anker; apdl appel; as als; asa as (van
vuur en w iel); astóna asvat; bakar bakker; bakr] bakken; bala bal; balg
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balg, lichaam, ik zal oe: wel ies óp da balg koomm je krijgt een pak
slaag van me; balkr^ balk; ban ban; bandiksn de banvloek uitspreken,
ban + dixi?, vluu:kr] en bandiksn te keer gaan; barjd bang; basta bast,
schaal (van ei), ejarbas(t)n eierschalen; blat blad; dag dag; dak dak;
dal dal; dan dan; dapar dapper; dat dat; dracht dracht; d ra f draf; dwar]
dwang; fakal fakkel; fa ls vals; Franfcriek Frankrijk; ga/al gaffel; gala
gal; galga galg, gat gat; gaslacht(a) geslacht; gatal getal; glas glas;
gla t glad; g r a f graf; kaf kaf; ka lf kalf; kalk kalk; kama kam; kana kan;
kaT]kar kanker; kapa kap; kasta kast; kata kat; klap klap; klapa klep
van ouderwetse klepbroek; klapm klappen; kraba krab (schaaldier);
kracht kracht; kwaba kwab; kwaboal kwabaal; lachrj lachen; lam lam
(bnw. en znw.); lar^a lang; lapa lap; last last; lastar laster; lata lat;
macht macht; man man; maijal amandel; mat mat (bnw.); mata mat
(znw.); nacht nacht; Nacht(a)wceg Achterweg (de a in mijn jeugd nog
algemeen, nu alleen nog bij ouderen); napa nap; nat nat; pada pad (dier);
palm palm; pana pan; pat pad (w eg); pracht pracht; rak rek, in m e lk rak rek voor lege melkbussen; ram ram ; ra t rad (vlug; w iel); sap sap,
d ie rlijk en m enselijk zaad; skacht schacht; skat schat; slachtn slachrj
slachten; slag slag, (ook: koord van zweep, stuk land,ik 'ep d rie j slaegr]
noast makaera); smachtn smachr] smachten; sm al smal; stal stal; stama
stam; star\a stang; stap stap; stapm stappen; stat stad; straga strak;
tach(T])tagtac\\tig\ taZfer schommel; tam tam; tar\a tang; tasa tas; trapa
trap (treden); vacht vacht; vak vak; vala val (ook afhangend deel van
plooimuts), kort gordijntje; van van (ook achternaam, wat is oe: van);
varui vangen; vasta vast; vas(t)n vasten; vat vat; vlak vlak; vlas vlas;
v ra k ondeugdelijk, anvraka koe (zieD riem .B I. 1949, bl.35); vrata wrat;
vuufskach(t)n vijfschachten; wachta nachtwacht, da wachta zal óns um
tw iejuu:rroepm ;w achtnw achr^ wachten; wakar wakker; wal wal; walgr^
walgen; walm walm; walvis walvis; wan- wan-; wand wan (in mijn jeugd
het woord voor schelp); waneer wanneer; want want; war^a wang; was was;
wasa was (wasgoed); wasn wassen (groeien, reinigen); wat wat; zachta
zacht; zak zak; zalm zalm ; zalva zalf; zatj zangvereniging, ik muut noar
da zar]; zat zat, verzadigd (ook dronken);
b. owg. a: ader adder; gadachta gedachte; en in de praet. brach(t)n
brachten, dach(t)n dachten;
c. in de praet. der sterke w.w. van de 4e en 5e klasse, en in enkele
praet. praes.: at at; brak brak; g a f gaf; kan kan; kwam kwam; lag lag;
magmag; mat mat; nam nam; sprak sprak; stak stak; vagat vergat; vrat
vrat; was was; zag zag; zal zal; zat zat. Ik heb hier steeds de vorm
van de 3e pers. sing.verm eld, omdat bij breken, geven, komen, lig 
gen, mogen, nemen, wezen en zien in andere personen ook aa v o o r
komt;
d. V erd er in: achrjdie:l achtendeel; achtar'azka opklapbaar achterstuk
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van hooiwagen; afakoat advocaat (drank en persoon); 'aka hak; alderejn
eau de Cologne; alaman iedereen; a lie:s gelijk, z ie : bin niet 'ie :la m o a l'
a lie:s; ook nog: eem alie:s p recies gelijk, 't bin gien eem alie:sa penn;
alkoof alkoof; almanak almanak; alt alt; 'a lt halt; aluun aluin; ambelt
aanbeeld; am par amper; anneemar aannemeling, aannemer; angie:l in
het geheel (steeds met m ei gecom bineerd), evenals: a(n)gie:s in het g e 
heel, now w i'k gleum m 'tas Oa^nt da bakar angie:l niet zoo vuu:la ka deties in ’uus 'a t - gunst, deer na, ik 'a t oe: agie:s niet azien; avkar
anker (wijnmaat); anskafm aanschaffen; antrcekfi aankleden; ap(a)rapoo
a propos; ap(a)teek apotheek; atlas atlas; bagalar baggelaar, vierkante
harde turf; bagarfn) bagger(en); bak bak, gevangenis, ook platboomd
overzetbootje, módarbak baggermachine; bakbie:st bakbeest; bakboor t
bakboord; bakaboar t bakkebaard; bakalejn bakkeleien; bakseuchien
zoodje bakvis; balast ballast; baldarn met veel geraas vallen, en toe:
baldardad' 'ie :la boe:lnoarbeneedn; baldoadag baldadig; balkrihrij balkenbrij; balkon balkon; baln ballen, leren zool onder klomp slaan, sa
menpakken van sneeuw onder klomp; balsarn balsem; batjket banket (g e 
bak); bas bas; bat priktol; bagrafanisa begrafenis; beslag beslag; blafm
blaffen; blak windstil; blaksam bastaardvloek; brak brak; dam dam;
dommdammen; dasa sjaal; drafar t brom vlieg; fraba k o rzelig, venijnig
iemand; fra sn fratsen; galag g a llig (van schaap); ga lm galm; galm m
galmen; ga lpm galpen; gamal gam m el; gastar t vie ze rik ; gam ag(t)
schaamdelen; garak gereedschap; gawaggew ag;gazaggezag-, grap grap;
in'am inham; ja ch t jacht; jak jak; jakarn jakkeren; janeevar jenever;
jasa jas; kachal kachel; ka,ft kaft; kakar laka kakkerlak; kakfi cacare;
kakstoe:l ouderwetse kinderstoel; kalm kalm; kalms kalmoes; kamaroat
kameraad; kam far kam fer; kanapee canapé; kapsiendar capucijner
(erw t); kasteel kasteel; katagazoasie catechisatie; kataliek R.K.; klada
klad, v r ij grote hoeveelheid, an klada eerapals, an klada buu:zn; klam
klam; klaploopar klaploper; klasa klas; klasis classis; knabaln knab
belen; knakri knakken; knal knal; knap knap; knapm knappen; krap krap;
krapa w ervel(sluiting); kraplapa kroplap; kras kras (bnw.); krasa kras
(znw.); feras^aizijopeningin vrouwenrok; kwakaln kwakkelen; kwakzal
v e r kwakzalver; kwala kwal; kwalstarn spuwen; k w alsta r'oolt b itter
zoet; kwasta kwast; lak lak; lakr] lakken; lanteern lantaren; lasa las;
ma(a)r]kam,ent mankement; ma(a)rikier n mankeren; mak mak; m al mal;
malajan m allejan; malameule draaimolen; man>alwör tal voederbiet;
mast mast; naga venijnig iemand; pak pak, bakerpak; paltoo paletot,
korte overjas; />cmió/aZpantoffel; papagaaj papegaai; paparasn paperas
sen; pas pas (bw.); pasa pas, as ar gien lasaparaat an fa pasa kump;
pasn passen; paspoor ta paspoort; pastar t patser; patatar oorvijg; p ie zakn, hard werken; plan plan; prala testikel; rachal fluim; rap rap, ook
gebarsten, van klomp, mien klomp is rap, dar muut an baentien uma;
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rakar t rakker; ra l gierend, an rala wient; ram al ram m elaar (v. kind);
ra m a ln rammelen; ramp ramp; ransoen rantsoen; ras ras (znw.); rabat
in: óp rabat (=zoek) raekn; sabat sabbat, zondag; safroan saffraan; s a lm iejak salmiak; sal(ta)peetar saltpeter; sam (ook zam) vers, smeuig;
sas sluis; skalm schakel; skamal schamel (van wagen); skandaal schan
daal; skrap schrap; slaba slab; slam pa(a)m parslampamper; slar^a slang;
smakar t deugniet, onbetrouwbaar sinjeur; snakn, snakken; snapm snap
pen; stakar t stakker; strafa straf; s tra fm straffen; straga strak; taka
tak; takebos takkenbos; taksiern taxeren; taksoasie taxatie; talk talk;
tam boer tamboer; tam par tamper; tjalk tjalk; tram tram ; trap trap,
schop; trapiern betrappen; traprn trappen; vastaft vergaan (van stof
fen); vlam vlam ; vlam m vlammen; vracht vracht; vrak wrak; vrar$a
veeziekte (vgl. wrang, eng .wrong); wagaln waggelen; wak wak; waparn
wapperen; watn watten; wisnblakstienbastaardvloek; zabm (ook: zaabm)
zuigen van kalf aan een hand; zakn zakken; zwabar zwabber; zwak zwak;
zwalkji zwalken; zwalm walm van lamp; zwamm zwammen.
§ 23 m
De u is gelijk aan die in het AB. Vóór ve la re medeklinkers hoorde
men in het begin van deze eeuw nog z e e r veel, en nu bij de ouderen nog
wel ó: bókn, drók, galókag, lócht, róga voor bukken, druk, gelukkig,
lucht en rug. Ook Leopold, S.t.W. b l.572/584 heeft: drokken drukken,
locht lucht en licht, ongelokkig ongelukkig, rokwiend rukwind, stokken
stukken, terogge terug enz. Mijn alleroudste spreker z e i steeds u, twee
die iets jonger waren een enkele maal ó.
a. u ow g,u (= o e ) : bruga brug; bugartien (looprp,) gevaarlijk jongens
spel, z e e r vlug o v e r nog doorbuigend ijs lopen; buksa buks; bult(a) bult;
busa bus; druk druk (subst.); drukr] drukken; drukta drukte; drupm drup
pen; duldn dulden; dumpaln dompelen; duna dun; durfer] dunken; gadult
geduld; gul(d)n gulden; juk juk; jukta jeuk; kruka kruk; krula krul; kunda
kunde; kunt} kunnen; kusn kussen (ww. en znw.); kust kust (in: te kusten te
k eur); kuta vagina; lubrn lubben; lucht lucht; lunza luns (van w iel); lusn
lusten; lust lust; muda mud; muga mug; m uldar mulder; mundag (ook
muntag) mondig; munta munt; muska mus; nut nut; plukr^ plukken; puta
put; ruga rug; rukr^ rukken; rusa rus (plant); rusn rusten; skudn schud
den; skuldag schuldig; skult schuld; stuk stuk; (uut)stuki] verstellen,
m uu'j nów m et zó'nuutgastukta broek loopm ?; stutn stutten; tucht tucht;
tu rf turf; 'ulda hulde; um(a) om; 'upa heup; 'uta hut; vlucht vlucht; vluga
vlug; wuln wollen, alleen in w ulitslont wollen werkschort, nu weinig m eer
gehoord; wunsi} wensen; wurgr\ wurgen; wurm worm; zucht zucht (ziekte);
zuk(a) zulk; zuln zullen; zundag zondag; zunda zonde; zuna zon;
b. owg.w (=oe:) : brulfta bruiloft; ducht in m ij ducht ik geloof; ludn lui
den van de kerkklok; zucht zucht; zuch(t)n zuchten.
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Misschien horen krum al kruim el, krum alag oud en zwak, krum aln oud
en zwak nog wat doen, hierbij. Franck-van Wijk geeft oeng. crum a (of
ü?); B osw orth -Toller en Holthausen geven alleen u, Kluge crum a;
c. owg. i/e: gdwulftd gew elf; gruntdl grendel; spul spel; tusn tussen;
zu lva r z ilv e r ; zu ster zuster;
d. owg. t: grunakji (ook: grónakji) grommend geluid van paard;
e. owg. ê : num ar em m er;
f. owg. o: drup druppel; kus kus; pukal(tien) puist(je); skurft schurft;
'unag honig; 'upaln huppelen; 'upalpeer t hobbelpaard; vuln veulen; vur t
voort, weg;
g. owg. a: bulkji(?) bulken;
h. owg. d: brumal braam;
i. owg. au: knubalduukien zijden halsdoekje; knup knoop (in touw),
vloek; knupm knopen (ww.);
j. owg. eo/io: sukaln sukkelen; um ar s im m ers.
k. door umlaut van ó in verkleinwoorden: blukien blokje; buchien
bochtje; bukien bokje; bulachien jonge stier; busien bosje; butien botje
(been en vis); fusien van fósa bosje, handvol, 'n ju s ie n 'eu j een beetje
hooi; klumpien klompje; kluntien klontje; klusien klosje; krumachien
krom k ereltje, ’twas zó'n klejn keer ltien, zó'n krum achien; kumachien
kommetje; kuntien kontje; lurjchien longetje; mufien m ofje, woaruma
d oe'jgie n p ó ls m u fies an?; muntien mondje; mutien m otje (insekt); nunachiennonnetje; pum pienpom pje; pupienpopje; rulachien rolletje, kleine
rolpens; runtien rondje; skulachien scholletje (v is ), ook in skulachien
loopm gevaa rlijk jongensspel om van ijsschots (skóla) op ijsschots te
springen; slufien slofje; slukien slokje, borreltje; sluntien klein slont
(werkschort); sprur\chien sprongetje; spunsien sponsje; stumpien stomp
je; sumachien somm etje; trum achien trom m eltje; tunachien tonnetje;
tuvchien tongetje; tusien (van tósa) bosje, handvol, 'n tusien g rö s een
handvol gras (vgl. eng. tussock)', 'untien hondje; vunkien vonkje; umntien wondje;
1.
de praet. en part.perf. van de sterke w.w. der derde klasse, w aar
van de stam eindigt op nasaal + medekl. hebben a lle u: drw]ka, kluma,
kluT]ka, wuna; adrunkn, aklumm, dklunkn, awunn enz. Ook wus(a) wist;
In de derde pers. sing.praes. van de w.w. der tweede klasse w isselt u
met ö. Z ie h iervoor § 152.
m. V erd er komt u voor in: batukt gedeprim eerd, ontnuchterd; bufal
buffel; druk druk (adj.); drumpal drem pel; drup drop (geneesm iddel);
drupien dropje, druppie, b o rreltje; duda(chien) lievelin g, schatje; grupa
greppel; grutn(m ael) grutten(m eel);gunforn verlangend kijken naar,
'o o it nów ies óp ta guntarn ; gust geen melk m eer gevend (van koe);
k(n)uchr] kuchen; kul m alligheid; (va)kuln voor de mal houden; kurka
kurk; ZuZapomppijp, penis; luln lullen; lumal lummel (ook de boer in
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't kaartspel);Zm/js loops (van hond); neutdmuskoat muskaatnoot; nul(d)
nul; num er nummer; pluga plug; plukten plukje; plump plons; plumpm
plonsen; prula prul; prusn prutsen; pruteln pruttelen; pufm puffen;
pulp pulp; pumal pummel; pumpeln pimpelen;' punta punt; punter
punter; purkn peuteren (in neus); rubar rubber; rupsa rups; skulk
schort; skupa schop (om m ee te scheppen); slurpm slurpen;' snuf
snuif; snugar snugger; snurkn snurken; stukadoor stukadoor; s tu m paH stumper; sufar t sufferd; tuker n lopen met korte d riftig e pasjes;
tukien tukje; tukn tukken; tuksn springen met korte sprongetjes en de
voeten naast elkaar, zoals bijv. een mus springt; tulbaant tulband;
tuin (ve el) koffie drinken; tulpa tulp; tunal tunnel; turamentn nogal wilde
rukken en slagen, turamenty doen; unster unster; 'usaln hutselen; 'uspot
varkensribbetjes, soort karbonade; vadult verdraaid (uitroep) wel ve dult, z it ie doar nów nog.
§ 24 ö
De ö is een gemiddelde klinker, die nagenoeg dezelfde klank heeft
als het eerste element van de tweeklank ui in het A B , zoals in bruin.
Hij lijkt ook ve e l op de Engelse [ a ] in but. In ve rre w e g de m eeste g e 
vallen correspondeert hij met de o voor r in het AB, o f is hij door
umlaut ontstaan uit Genemuider ö. Soms w isselt hij met u, zoals in de
3e pers. sing. praes. der sterke ww. uit klasse II (zie § 152), en in
enkele andere woorden, bv.: brökien brukien boterham, w örm wurm
worm.
a. owg. u: börge borg; börst borst; bör s (t)e l borstel; döra dor; dör st
dorst; g ö rg e ln gorgelen; g ö r te gort; k ö r sta korst; kör t kort; kör tage
korting; (óp)kör tn opraken, schaars worden; köstar koster; m örm a l
m orm el; m örn m orren; ópskör tn opschorten; skötal schotel; stöltn
stollen; stör tn storten; vör dern vorderen; vörke vork; v ö r st vorst
(princeps); wörm worm; worp worp; w örst worst; wör tel wortel;
b. owg. o: döpm doppen (w.w.), rusn döpm russen ontdoen van zaad;
dörp dorp; knörn knorren; m örgj] morgen (landmaat); m örgn, m ö rn
morgen (deel van dag); 'ö ltn houten; ö rga l org el; 'ö r ze l h o rz e l;spör te
sport (van stoel, ladder); s torm storm ; tö r nn tornen; vörm vorm ; v ö r st
vorst (het vriezen ); zörge zorg; zö rgjj zorgen;
c. owg. o: börg gesneden varken; wör steln worstelen;
d. owg. i: kör sa kers (nu kcer sa); v ö r st vorst (van dak);
e. ow g.e: bör t bord; dör sn d orsen ;grös gras; nöst nest; nös(t)l\} nes
telen; stölta stelt, ook in stöltnbcerg hooiberg met b erg- o f stalruim te
eronder); wör(d)n worden;
f. owg. 6 : brös broeds;
g. in de 3e pers.sing. van het praes. der w.w. uit k la ss en der sterke
vervoeging: badrög bedriegt; bög buigt; böt biedt; dök duikt; genöt ge132

niet; ^Zö/Jgluipt; kös kiest; k rö p kruipt; lög liegt; rok ruikt; s k ö f schuift;
sfeöischiet; sfó'isluit; snö/snuift; s tö f stuift; vdlös ve rliest; v lög vliegt;
vrös vriest; zög zuigt; zöp zuipt; z ie § 152;
uit klasse VII: blös blaast; bröt braadt; löp loopt; löt laat; röp roept;
r o t raadt; slöp (ook: sleep) slaapt; stöt stoot; vlokt vloekt; en in plög
plaagt; p rö t praat; v rö g vraagt; wög waagt; zocht zoekt;
h. inde volgende praet. enpart.perf., bijna a lle behorende tot de klas
sen III en VII der sterke w.w.: bddörf, badörvm van bedcervm bederven;
borg, dbörgv vasi bcergn bergen; börst (ook: bcer sta) abörs(t)n van bcers(t)n barsten; göl, agöln van gel(d)n gelden; k ö r f (ook: kcerfda) akörvm
van kcervm kerven; mölk, amölkn van melkj] melken; 'ölp, 'ölp m van
'elp m helpen; 'ön 'övn van ' arm, hangen; sköl, asköln van skel(d)n schel
den en van skeln schillen; skrök, askrökn van skrikv schrikken; sm olt,
asmöltn van smöltn (de ö is hier ook in de inf. en praesensvorm en door
gedrongen) smelten; störf, astörvm van stcervm sterven; trof, atröfm
van trcefm tre ffen ; trök, atrökn van trekn trekken; vlocht, avlöch(t)n van
vlcech(t)n vlechten; vocht, avöch(t)n van vcech(t)n vechten; vön, avönn
van vann vangen; zocht, azöcht van zuu:kn zoeken; zwöl, azwöln van
zweln zwellen; zwolg, azwölgn van zwelgn zwelgen; zwöm, azwömm van
zwemrp. zwemmen; zwörf, azwörvm van zweervm zw erven; en in de
praet. dör st durfde en völ viel; van de zwakke w.w. basteln bestellen,
vateln vertellen, dat vatöl 'ie m ij dan, die: bin gistarn pas bastöln;
i. door umlaut van o in verkleinwoorden: bölachien bolletje (broodje);
brökien brokje (boterham); brösien broche; döpien dopje; drölachien
drolletje (haarwrong); fökien fokje; glöpien klein glop (opening, door
gang tussen hooibergen, schuren enz.); gökien gokje; gölfien golfje;
grökien g rogje; klökien klokje; knölachien knolletje; knöpien knopje;
kökien kokje; kölachien kleine kol (van koe of paard); kölkien kolkje;
köpien kopje; kröpien kropje; k rötien krotje; lölachien lolletje; m öla chien m olletje; möpien mopje (vooral: koekje); nökien nokje; 'öfien
hofje; 'ökien hokje; 'ölachien holletje; pclachien polletje; pösien postje,
baantje; pötien potje; pröpien propje; rökien rokje; rötien ratje; s k ö tien schotje; slötien klein slot, sluitinkje; stöfien stofje; stökien stokje;
stöpien stopje; ströpien stropje; s trötien strotje; tölachien tolletje;
tröchien tro gje; vlökien vlokje; völkien volkje; vösien vosje; wölkien
wolkje; zökien sokje; zöldartien zoldertje; zötien zotje (in koffie). Maar
leutien lootje met lange klinker, evenals in het AB..
j. V erd er in: böral borrel; döra pop als hoon o f p la gerij na ongepaste
daad; jökn jokken; kopal koppel; k öra l k orrel; körparaal korporaal;
Möpalt Meppel; m ö r sdoot morsdood; nör s nors; öpar opper; öparn op
peren; ö r da orde; ö r dar order; organist organist; ork est orkest; 'ö rtn
horten, (m et 'ö rtn en stootn); pörn porren; pör salejn porcelein; pör sie portie,- pör t p o rtw ijn ); pör tlaant portlandcement; sköra schor; skör 133

s tie:n schoorsteen; s lö r dag slordig; snöra snor; snör s nukkig; spör t
(spor t) sport; vöral vierendeel; vöraltien partje van sinaasappel.
§ 25 6
a. owg. u: bók bok; bóld stier; bólnakar begraafplaats voor vee; bónt
bond; bós bos; bót bot (been); bron bron; bruudagóm bruidegom; dóm dom;
dóns dons; dór$kar donker; gazónt gezond;g r ó n t grond; jónk jong; klómp(a)
klomp; klói]dl klungel, prul; k lói]a rijch ies prullaria; kóma kom; kóm st
komst; kóï]kaln konkelen; króm krom; lória long; mónt mond; m óntar
monter; 'óm a l hommel; dn on(even); óndar onder; 'ónda^t honderd;
'ór^ar honger; óns ons (gewicht); ’ont hond; óp op; pónt pond; róga rug;
rÓT]a rong (van wagen); slók slok; spónza spons; stóm stom; stomp
stomp (bnw.); stómpa stomp (znw.); tóna ton; vól vol; wóla wol; wónda
wond; wóndar wonder; zók(a) zulk(s).
b. owg. ü: óchtnt óchnt ochtend; óns ons (vnw.);
c. owg, a: badómtbedompt; ón f-on t-; skóft(n) schaft(en); skól ondiep;
sZó/slap, niet fit (van personen), zacht geworden (van koekjes, beschuit).
d. owg. o: ganóg(t) genoeg; g ró fa e ja r grootvader; g ró p m o e je r g root
moeder; wónzadag woensdag.
e. owg. o: blók blok; dól dol; dóndar donder; móta mot (vlin der); skófal
schoffel; skóla schots (ijs )
f. in enkele sterke praet.: bagóna begon; gór^a ging; kón kon; mócha
mocht; mósa moest; stóna stond; zól zou.
g. V erd er in: blónt blond; bóchal bochel; bóf gelukje, kinderziekte;
bófm boffen; bók platte schuit; bóknfi bokking; bór\al bongel (blok aan
poot van paard); bón bon; bónt bont; bónka bonk, grote hoeveelheid; bót
bot (vis ); bótar botter; bródallapa broddellap; bróm m brommen, be
risping, standje, 'e 'j brómrp. 'at heb je op je kop gehad; bróns brons;
dóf dof; dóf'ar t doffer; dómakracht dommekracht; dómaln dommelen;
dómpa neus (ruw woord); dós blut, 'k bin 'ie:lam oala dós, 'k ep gien
sent m e e r oovar; dróm al drom m el; drónknt dronken; flóvkarn flonke
ren; fóksn onhandig, gebrekkig iets breien o f naaien, wat z it ie doar
w eer ta foksn; fósa bosje, handvol (vooral van hooi; z ie hieronder tósa);
g ó fa r tdikzak;góm vlakgom ;grófaIn zoeken in broekzak, wat stoa 'j doar
ta grófa ln ; g róm m grommen; gróndarag gronderig; jónchien jongetje;
jÓT]d jongen; jói]k kind; jórjkar jonker; klódar klodder; klósa klos; k nó/aZa^ s tijf van kou (van handen) ku'j de skae(s)ns niet ónder krienn ? nee,
'k ep zuka knófalag' 'aann; kóchaln stromen, 't waeter kóchald' in da
puntar, zó'n gat zat a r in ;k ó fa r koffer; kólómkachdi kolomkachel; kómaa
komma; kóm bóf kombof; kómeet komeet; k om foor komfoor; kóm för t
enveloppe; kóm kóm ar kom kom m er;kómpaebal kompabel; kompas kom
pas; kóm plot komplot; krór^kaln kronkelen; lódarag dik, gebonden, dan
w ört da sncer t goet lódarag; lómar t lommerd; lómp lomp (bnw.); lómpa
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vod; lóm psr t lom perd; m óder modder; mófe mof; m ófeln moffelen; m ó geln onhandig doen; mómbak mombakkes; m óm psln mompelen; mónsk
monnik; m on ster monster; móstdr t mosterd; mót stof, vuil (vooral in
tu rfm ot); móte zeug (ook in: kelderm ots pissebed); mótri morsen, mot
regenen; n ó m e r nummer; nóns non; 'óm ps homp, ónbsskóft onbeschoft;
óndsrlaegsr ondermat; ónzslsg goor, oezelig; p lófm ploffen; plóm p
plom p;póds vuil (znw.) was ie oe: nceks noojt? ds póds z it e r in; pódsk
meelkost met krenten, in zak gekookt; pólkaa reinigingsm iddel van wa
ter, soda, zand;póls pols (polsslag, polsstok); pómps pomp; pónt ve erpant;póps pop; prór]kri pronken; ró b s ls g oneffen (vo ora l van ijs ); ró fs Isg ruw (van handen) vgl. oeng. h r e o f-lig m elaats; r ó ls rol, rolpens;
róm p romp; rom pslom p rompslomp; rónt rond; skóbs schub (nu ook:
skubs); skóbsrsg sjofel, arm oedig, haveloos;skóft schoft (schurk, schou
der van d ie r); skóls schol (vis ); skóm sl schommel; skómsln najaarsschoonmaak houden; skróbeersgs schrobering; s k ró b sr schrobber;
skróbm schrobben; s ló b s r lijnm eel door water gemengd als veevoer;
slóbern slobberen; s lo f aks sloffend vrouwspersoon; s lófs pantoffel;
slófm sloffen; slókdcerm slokdarm ;slóki] slikken; slóm p flinke hoeveel
heid, 'i j g e f sn slóm p melk, die: zwcer ts; slónt werkschort; slónzs slons;
smók kus; smókeln smokkelen; smós bedelaar,landloper;sóm öarsom 
ber; som s som; spons spon; spónsgs sponning; sponturf korte, harde
turf; stóbs stobbe; stófsl sukkel; stóm eln stommelen; stóm pm stompen;
stróm psln strom pelen; stront stront; tómee straks; tóm eeve(u )r dan
straks; tónskfl geringschattend woord voor breien, naaien, en dan zit
zs doar meer ts tónekji; tóss bosje, handvol (vooral van gras) vgl. eng.
tussock, zie fóss hierboven; tró fs l tro ffe l; vsskróm psln verschrom pe
len; vsspóchtn vergaan (van stoffen); v (l)ó n d sr plankbruggetje; vórjks
vonk; vónst vondst; v ró g vroeg; zóbsrsg slordig, afgezakt (van kleren);
zómp trog (vo or varkens).
§ 26 o
De o is g elijk aan de gemiddelde o in het AB..
a.
owg. o: bols brood; boskop boodschap; broks brok; dochter dochter;
dope dop; Got God; kloke klok; klop(m ) klop(pen), klutsen van ei; knóle
knol; knópe knop; kok kok; k o lf kolf; kolk kolk; kop kop; kopeg koppig;
krop krop (van d ie r ); lo f lo f (e e r); lokr] lokken; lot lot; m ole mol; mos
mos; nognog; o f of; 'o f hof; o fe r o ffer; 'o l hol; ose os; o ts r otter; pbkns
pokken; postpost; potpot; props prop; roge rogge; rogn, brood; rok rok;
r o t n rotten; skok schok; skot schot; s lo t slot; snotaeps snotaap; snoter
snot;stok stok; stops stop (afsluiting); stopm stoppen; 5trop strop (te 
genvaller); strops strop (lus); s tro t strot; tol tol (belasting); Top (veld
naam); topm toppen (w .w.); tro g trog; vloke vlok; v lo t v lo t;vlbtij, vlot
ten; volgfl volgen;volk volk; vos vos; wolk wolk; zoks sok; zo ld er z o l
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der; zot koffiedik.
b. owg. u: botdr boter; mosdl m ossel; s to f stof (wat stuift);
c. owg. a: o f af; okssl oksel; rotd rat; slop slap;
d. owg. o: bros bros; w öH a llof w ortelloof;
e. owg. e: m olm molm;
f. V erd er in: bol bol (bnw.); b ro f erg, 't is b ro f kooit; dobar dobber;
dokt] dokken, betalen; doktar dokter; dolk dolk; drold haarwrong; ga ribt genot; glop opening, doorgang tussen hooibergen o f schuren; g o lf
golf; g o lfa rt schrok; gro k grog; g ro t grot; kapot kapot; kloka kloekhen;
klok’uus klokhuis (van vrucht), hart, lev er, nieren enz. van geslacht
d ier; knopa kleine wilde eend; knotwilga knotwilg; kofie koffie; kok'aalzn
kokhalzen; k'okareln kokkerellen; kokaH kokkerd; koks(jaans) C ocksiaans, G ereform eerd; feofesjacmji Cocksianen (nu in onbruik); koldar kol
der; kola kol; ko(t)sn kotsen; k ro t krot; log log; logar logger; lo l lol;
nok(a) nok; ’okd hok; 'ospietoal hospitaal; btardoks orthodox; rok ram 
m elig (van machines, als iets los zit); rokies borriijs; rbpaW harde w e r
ker (rapperd?) nówwie:ta wij alamoala wel wat as d atveur an ropar t is,
zóó veu r da masiena en óndsr skóft nog eemm an kcerachien zaant
laenn; ropm hard werken, stoeien, ik doe: 't m et oe:, aa'j goet 'eert
ropm in an rö jg a -ra e m a (ruigem attenw eefraam ), da'j net zoo vuu:la
matn maekv as óp zó'n masiena; rosn rossen, hard gaan, as za maar
rosn, die: mesienn, d oa rget at meer uma; roskoama roskam; rotgaanzd
rotgans, ook dikwijls: schollevaar; Skokar t Schokker; soldoat soldaat;
sopm prakken; ook: 't waetar sopt m ij in da klóm pm ik heb zulke natte
voeten, dat ik het water op een neer voel gaan in mijn klomp als ik
loop; sprok te droog (van biezen); s to f stof (m aterie); stofa r stoffer; stok
vis stokvis; stotar n stotteren; todn slepen, ge e ft m ij die: k ófar nów
mozv, doar 'o e :v ie: niet mee ta todn; tola tol (speelgoed); zog zog.

b. De korte gespannen klinkers

§ 27 ie
De ie klinkt als de ie van niet in het AB. Hij correspondeert in de
m eeste gevallen met de ej (gespeld i j ) in het AB.
a.
owg. f: baliedn belijden; bazwiekn, bezwijken; biet bijt; bietn bijten;
blieda blij; bliekn, blijken; diek dijk; ga riefla k g erieflijk ; g rie p m g r ij
pen; g rie s g rijs ; ies ijs; lesal IJssel; inwiedn inwijden; kiem a kiem;
k rie t krijt; liedn lijden; lie f lijf; liek lijk, gelijk, nów kó'w 't ies mooj
liek maekrj, zeeG eeza nu kunnen we, wat je me nog schuldig bent, mooi
era f houden, zei Gees - bi'w nów liek zijn we nu quitte; liekdoorn lik 
doorn; liekd glad afgestreken vijfliterm aat, als tegenstelling van de zo
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hoog m ogelijk opgetaste vuufkop; de vraag was dan: 'oe:vuu:la w i'j'e m ,
'n vuufkop o f an lieka; liekr^ lijken; Hekstee litteken; liendd lijn, 'e 'j 't
goet al in da liendd heb je de was al aan de lijn; liesta leest, lies, lijst;
lie s ta r lijs te r; m ien m ijn (vnw.); mienda de mijne; m ieta m ijt (insekt);
niet nijd, 'aet en niet haat en nijd; óndarw iel onderw ijl; ónstriedn ont
strijden; oovar liedn overlijden; pield ar p ijle r, pilaar; p iela pijl; piena
pijn; riedn rijden; riek rijk (znw.); rieka rijk (bnw.); riem, rijm , óp
viem ; riep rijp (znw.); riepa rijp (bnw.); riep m rijp vormen, 't 'e f
ariept; siepm sijpen; sliem slijm ; sliepm slijpen; sliepplaanka slijp plank; slie ti} slijten; sm ietn sm ijten; snien snijden; s tie f stijf; stiesal
stijfsel; stiesalbloem a pinksterbloem; striedn strijden, woordentwist
hebben; striekri strijken; s trie t strijd; tiedaga tijding; tie t tijd; twiefal
tw ijfel; twiefaln twijfelen; twieg tw ijg; vawietn verw ijten; viela vijl;
vieln vijlen; v lie m vlijm ; wiek wijk; wiekrj wijken; wien wijn; wies
w ijs (bnw.); wiet wijd; wietwaerjri wagenwijd, da deura stet Wietwaeryi
lös;zieda zijd e (stof); z ie l sluis; zien zijn (vnw.); zienda de zijne; ziet
zijd e (kant); z ie t in: wiet en z ie t wijd en zijd; zwien zwijn (m eestal
scheldwoord, zelden varken);
b. owg. i: biela b ijl; bienn binden; biet(ien) beet(je); blient blind; d ie sal distel; driesta driest; ganiep(arag) geniep(ig); giechaln giechelen;
kient kind; kieln kietelen; siepal ui (m eestal look); s tie l stijl (paal);
viennO vinden;’ wienn
winden;’ wient wind;’
Q
c. owg. ê: gien geen; ies eens, zal ik oe: ies wat vateln; pietar seelie
peterselie; p rie s ta r p riester; riem a roeiriem ;
d. owg. e: gieln gillen; tiena tien; zien zien;
e. owg. io/eo: badienaga kerkelijk avondmaal; badiennbedienen;biedn
bieden; dienn dienen; ied e r ieder; iegalak iegelijk ; riem a riem (gordel);
s tie f(m o eje r) stief(m oeder); tiek tijk; wiedn wieden; wieka wiek; ziek
ziek; zie la ziel;
f. V erd er in: astabliefalstublieft;badienda bediende; b e g riep m b e g rij
pen; &ie/sfwfe biefstuk; biestar b ijster; diendar diender; doozien dozijn;
f a lie t fa illie t; fie la a villa ; fien oa l finaal; fie s vies; fie s (a ) fiets; fie s ta rag kieskeurig op zijn e.en; fiestaH: iemand (vooral kind) kieskeurig op
zijneten; f ie t fijt; fie tr:? .jo e :l v itr io o l; flieksa feeks; frie m a ln frie m e 
len; gadien gordijn; gra m ieta g grim m ig; gra n iet graniet; g r ie t griet
(vogel); iebakrcesien (<hipocras) bijdehante peuter; iekji ijken; iepa iep;
kcer(a)bies karbies; kaliek koliek; kazien kozien; kiekkaste woonwagen
van rondtrekkende zigeuners; kiekn, kijken; k ie l(a ) kiel (kledingstuk);
k iela g oe toverhemdenstof; kiepa kip; kiepakcer(a)msa kippekermis, r e 
gen met zonneschijn; kieskaawm kieskauwen; k n ief knipmes; knien ko
nijn; kniepaHien ijzerkoek; kniepm knijpen; kniesta^ri knijpen, toe: 'e f
'ie die: rota doot akniestar t; kom ies kommies, kommiesbrood; k rietn
huilen, schreien; kwiel kwijl; kwieln kwijlen; kwiet kwijt, toe bó'w Sko137

kalaantkwiet awörn ; lies zwak, niet stevig, 'n lies teufaltien een ta fe l
tje met dunne, zwakke pootjes (fr i. ly ts o t mnl. lijs ? ); masiena machine;
m iekaam ica; m ien mijn (kolen- enz.); mienn mijnen (afm ijnen); mieta
m ijt (stapel); m ie ta r m ieter, dat 'anf oe: da m ie ta r dat spreekt van
z e lf - g e e ft' am óp zien m ie ta r sla er maar op; ook in: ga m ieta r gezeur,
engasoodam ietar met sterk affect geladen woord voor gezeur; miskien
misschien; nies driftig, vinnig; nieskop driftkop; niet niet; ofniefaln op
slinkse w ijze afhandig maken; pieka piek; piekarn piekeren; piekfejn
piekfijn; piela(chien) kinderwoord voor penis; pieloo manchesterstof;
pietakaetar soort m agere pap; pietien luis, wat stoa'j ta kraabm, 'e ’j
p ietie s; p ietre u lie petroleum; piezakt] hard werken, zwoegen; p liesie
politie; priem a priem ; p rie s p rijs; radies radijs; riestd rijst; riesta
rijs t; rie s ta b rij rijstepap; rieta rijt, waterweg (z ie Schönfeld, W ater
namen bl. 189), in mijn jeugd al geen water m eer in Mastenbroek, maar
stukken land, waarop wat laag houtgewas groeide, elzen, bramen, knot
wilgen enz., nu meest ontgonnen tot weiland, da koenn loopm al in da
rieta, m ooj dichtabij; seldarie seld erij; satien satijn; siebajceksa ( sub
ject) in: óp zien s. geem rn op zijn huid geven; sienasapal sinaasappel;
skaviel handig; sm iekar t geniepigerd; sm iesta rt onbetrouwbaar in d ivi
du; sniestarn sissen, 't speek sniestar t in da pana; spiekar spijker;
spiela spijl; spienaezie spinazie; spienda spinde; spietn spijten; stiekam
stiekem; stiem s koppig; stiew agstevig; striem a striem ; tiem tijm ; t ie s kaawm kieskauwen; trie p trijp ; umskalieks gemakkelijk; valiekadie:rn
vereffenen; vaniemalirik achterbaks, gemeen individu; vaniemt vervloekt,
z e e r onaangenaam, dat bin vaniemda re js ie s zoo 's wintarsm ör ns; ook:
galbulten bij biezensnijders, veroorzaakt door muggenlarve, ie : muun
die: jóna 'n p a e r stn im p m maekv, aandar s dan z it 'ie oe: vanoamt ondar
't vaniem t; als bw. in hoge mate: 't is vaniem t kooit; vazieta visite;
wiebaln wiebelen; w ielnt somm ige(n); wiema s e rie latten waaraan g e 
rookt vlees en spek hangt; wiesneuza wijsneus; zw iem arag niet lekker,
z ie : was wat zw iem arag en z ie : wol niet eetn;
g. ie komt voor in de praesensvorm en van enige klassen der sterke
ww. Klasse I: baliedn belijden; bazwiekt] bezwijken; bietn bijten; bliekrj
blijken; drietn cacare; g rie p m grijpen; kiekt] kijken; knieprr* knijpen;
k rie tn schreien; liedn lijden; liekr] lijken; miedt] mijden; ónstriedt] ont
strijden; oovar liedn overlijden; riedn rijden; s liep m slijpen; s lietn s lij
ten; sniensnijden; s trie d n strijden; striekr] strijken;■vawietn verwijten;
wiekr^ wijken;
Klasse II: biedn bieden; Klasse III: bienn binden; vienn vinden; wienn
winden; Klasse V: zien zien. Bijna al deze ww. zijn hierboven reeds
verm eld;
h. ie komt een enkele maal voor in de 3e pers. sing. praes.: g ie t gaat;
s tie t staat.
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§ 28 ee
De ee klinkt als de ee in AB beet, lang en half gesloten, zonder enige
neiging tot diftongering, een zu ivere vlakke klinker, die voor r e n g
[ Y , X] iets m eer open wordt.
a. owg. ê: beera beer (mannetjesvarken); bazeern bezeren; eek 'oorn
eenk'oorn (vooral in namen) eekhoorn; 'e e m ro a t heemraad; eer biet
eerbied; eer (dat) eerdat; eera e e r (znw.); eergistarn eergisteren ; eer lakeerlijk ; 'e e r skópheerschap; geera geer; geern geren; geesal gesel;
geest g eest; keeza kaas; keezarie:va kaasrasp; keezn schiften (v.m elk);
kleern kleren; kleetkleed; kleetwaet]n huifkar; leera catechisatie; leern
leren; leet leed; m e e r m eer (com p.v.veel); m eern d ie :ls grotendeels;
nee neen; o o r deel oordeel; re e ree; re e rn loeien, schreien; skeeda
schede; smeekt] smeken; teegal tegel; teekt] teken, tekenen; veeta vete;
vreeza vrees; waneer wanneer; wee wee; weeklaer]t] weeklagen; weeza
wees; zee zee; z e e r zeer.
b. owg. e: beeda bede; beedaln bedelen; beera beer (ursus);betleegarag
bedlegerig; bagee^n begeren; baveelnbevelen; bazeetnbezeten; breekt]
breken; dageena degene; eemm even; eem boldar op dezelfde dag gebo
rene, ie: bin m ien eem boldar je bent precies zo oud als ik; eemreedag
evenredig; eem ties eventjes; eemw icht evenwicht; eerapal aardappel;
eer beeza aardbei; eer da aarde; 'e e r kaawm herkauwen; ' eer t haard;
eetn eten; eevanar evenaar, knuppel van wagen; eevanoarn evenaren;
eevar ever; f le e r muus vleerm uis; g e e l geel; geevm geven; ganeezn
genezen; keel keel; keer l kerel; keevar kever; kneedn kneden; kweena
kween (vrouw); le e r za laars; leezn lezen; m eer t maart; m eetn meten;
neemm nemen; neeva neef; neeval nevel; pleegt] plegen; preekt] preken;
reegal regel; reegaln regelen; re e g t]regen, regenen; reennbooga regen
boog; reet]t]w aetarregenw ater;reekaga rekening; re e k a lreu; reekt] r e 
kenen; skeeprn schepen; skeeraga schering; skeern scheren; s k re e f
schreef; s m e e r sm eer, oorvijg; speena fopspeen; speera speer; spreekt]
spreken; steega steeg; steekr] steken; steel steel; steeln stelen; steern
ster; streevm streven; te e r te e r (znw.); teeraga tering; teern teren;
tree trede; treenn treden van haan; vee vee; veegt] vegen; veeln velen,
verdragen; veera veer, ver; veeta r veter; vateern verteren; vaweer
verw eer; vaweern verweren; vreekt] wreken; vreetn vreten; weegn w e
gen; weegt]S wegens; weelda weelde; w eer w eer (znw.); weer da waarde;
weer lich (t) w eerlicht, as da weer lich zo vlug m ogelijk; weer l t wereld;
weer skaant weerskant; wee^skejt evenbeeld; weer szie t w eerszijde;
weer w olf w eerw olf; weevm weven; weezal w ezel; weezn wezen; zeegt]
(ww., znw.); zeenawa zenuw; zweera zw eer; zweern zweren; zweer t
zwaard (van schip en soldaat); zweeval zwavel;
c. owg. i: seedar t sedert; zeegraevm afwateringssloot.
d. owg. i: beekar beker, vaas; beelt beeld; beet beet; beevar bever;
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beevrn beven;deela deel (van boerd erij); dreet scheet; dreevdl drevel;
'eem d l hemel; geeval gevel; ganeegfl genegen; greep greep; leedamaoty ledematen; leedn lichaam; leer n leren; leevm leven; mee mee;
NeeddHaant N ederland;neegji negen; (t)nee(g)ntag negentig; n e e r neer;
p ie ta rseelie p eterselie; re e t reet; skeepm schepen (vaartuigen); skeet
scheet; smeedn sm eden;sm eera^ sm erig; smeerri smeren; snee snede;
spleet spleet; steek steek; steekal stekel; streek streek; teelq telen;
tóm ee(t) straks; v re e da vrede; weedaman weduwnaar; weedawa weedavrowa weduwe;weeka week (znw.); w eer w eer (bw.); weer bcerstag w eer
barstig; w e e ^ a e we e r ga;weer wild w e e rw il;zeedn zeden; zeekar zeker;
zeem al zem el;
e. owg. a: beeka beek; beetar beter; beeza bes; basteenn besteden;
deekji deken; deern deren; dweegal dw eil voor bakkersoven, nu v e r 
dwenen; eedal edel; eek azijn; ’eerak haring; eevar dasa hagedis; eezal
ezel; gaw eergew eer; k eeta lketel; kleepal klepel; kreefta kreeft; leepal
lepel; peegal (ijs)p egel; peeW paard; reeda rede; reedalak redelijk;
skeeln schelen; skeepal schepel; stee stee, plek; steevm steven; teegr]
tegen; veena veen; v e e r (o v e r z e t ) veer; ve e r dag vaardig; veer man
veerman; v e e rza vaars; vleegal vlegel; weena wen (gezw el); weern w e
ren; w eer £waard(land); weetering wetering; weetarii drenken(van vee);
zeegr] zegen (net); zeeva r (kw ijl); zwee^n zweren (eed);
f. owg. a: geeva gaaf; g re e g graag; leega laag (bnw.); skeera schaar;
wejdagreeva w eidegraaf (werkman bij de gemene weiden);
g. owg. io/eo: deer na m eisje; 'eedn heden; fe e r tag veertig; veer tiena
veertien;
h. ee komt voor in inf., praet. en part.perf. van sterke ww. in:
Klasse I: beet beet, abeetn gebeten; d re e f dreef, adreevtp. gedreven enz.
K lasse V: eetn eten, ageetn gegeten; geevm geven; ageevm gegeven;
geneezn genezen enz.;
i. V erd er in: beevar tien bevertien (broekenstof); bleern loeien,
schreeuwen; bleeroara (= zo ongeveer: schreeuwader) 'e 'j da bleeroara
w ee rlo s komt e r nooit een eind aan je huilpartij (tegen jengelend kind);
deegalak degelijk; dweepm dwepen ;'eekal hekel; feeksa feeks fe e s t feest;
fle e m m flem en; gcekskeern gekscheren; janeevar, janeevar jenever;
keegal kegel; keek cake; keepar keper; kam eel kameel; kaneel kaneel;
kleevaVklasa kleefkruid;kreegal kregel; leedakant ledikant; leeg ledig;
leep leep; leepar t leperd; meedasien m edicijn; meenie menie; m eern
m eren (ww.); m e e rskuum m eerschuim ; m eetar m eter; neefien neefje
(mugje); n eega rneger; nageern negeren; óngaveer ongeveer; peetooma
peetoom; preevaln prevelen; p reeva la r s fem elaars; p rie je e l p rieel;
ree netjes, da kaem ar ree maekji; reefaln rafelen; reefals rafels;
skeern scheren (plant); slee traag, lui, stro ef (van tanden); sleep sleep
(aan japon); sle e (t)s sleets; solasateern solliciteren ; speesarijn spe140

cerijen; steekablient stekeblind; s(t)old eern solderen; streep streep;
tabee tibet (stof); vleeg handig; vle e t vleet; vóleedag volledig; weefsal
w eefsel; weeka woerd.
§ 29 ee
De ee klinkt als de e in fra. être. Hij komt slechts in enkele woorden
voor.
a.
owg. e: beeda bed; beedagoet beddegoed; beedaplaanka beddeplank;
beedastee bedstee enz.
B ij sommigen hoort men ook ee in deenkn denken, meensa mens.
M eestal echter hoort men hier e j: dejnkn, mejnsa-, soms ook minsa.
§ 30 ae
De ae lijkt het m eest op de gerekte e n g .[c e ] in bad. Jones: Outl.
Phon. § 874 zegt: Some exceptional cases o f lengthening o f 'short'
vowels must be noted. The most important is a lengthening o f [c e ] in
certain words. In the South o f England a fully long[ce ] is generally
used in the adjectives ending in -ad (bad [bce d~\ sad [sce d\ e tc .)...'
G. ae is een lange vlakke vóór-klinker, tussen gemiddeld en open.
Hij vertegenwoordigt in de m eeste woorden, waarin hij voorkomt, owg.u.
a.
owg. a: aedal adel; 'aegadoorn hagedoom; 'aegal hagel; aeka aak;
aekar aker; 'a e ln halen; aelta aalt (m estvocht); 'a e m a r hamer; 'aena
haan; aepa aap; aerag erg, in: aerag' ’aann ruwe winterhanden; 'aet haat;
'aetn haten; 'aeva have;'aevak havik; 'aevaloos haveloos; 'a eva r haver;
aevarcechs averechts; 'aevm haven; 'aeza haas; 'aezalneuta hazelnoot;
alagaer tien allegaartje; baekarn bakeren; baekstar baker; baenn baden;
bel'aem al belhamel; baskaedagr] beschadigen; bataeln betalen; bawaer n
bewaren; braekn, braken; brie:vrngaer dar brievengaarder; daegaroat
dageraad; daegr] dagen (ww.); daela omlaag; daes (des) daags, daes
go e t daagse kleren - 'i j kump twiej k e e r daes - daes bin'k 'i e : r noojt;
draegn dragen; draev.m draven; dwaeln dwalen; gaedaga gading; gaeda sloan gadeslaan; g a e r gaar; gaer n garen (ww.); gavaer vaartuig, d 'r
lig m iskien wel gavaer in da Geuta e r ligt m isschien wel een boot in
de Goot; gawaer gewaar; gazaemalak gezam enlijk; gra evm graven;
ja e g a r jager; jaegr] jagen; kael kaal; kaem ar kamer; kaer kaar; kaetar
kater; klaegn klagen; fenae^w knagen; kraekalirik krakeling; kraekn, kra
ken; lae lade; laegn leggen; laekn laken (znw.); laek^veldar lakenvelder;
laenn laden; maechien m eisje; maega maag; m aegar m ager; maegt
maagd, dienstbode; maek maak, in da maek; maekn maken; maeksal
maaksel; maelaga maling; maeln malen; maenakapa wintermuts voor
paard; maenn maden, nagenoeg altijd mv.da maenn zitn d 'r in; op mijn
vraag wat het enk. was kreeg ik: maena, blijkbaar van het mv. gevorm d;
maenn manen (ww.), manen (nekharen van paard enz.); maeza maas;
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m aezii mazen; mataskaeva mattenschaaf, fopwoord, om kind van het
kastjen aarde muur te laten sturen;naegal nagel; naegdl'bblt nagelhout,
rookvlees; naekrjt naakt; naema naam; naemalak namelijk; naemms na
mens; naer naar (bnw.); naeva naaf; naeval navel; raek raak; raekaln
rakelen; raekn, raken; raem raam; raeva raaf; saems, saemt samen;
skae schade; skaedalak schadelijk; skaeduuw schaduw; skaemal schamel;
skaemm schamen; skaemta schaamte; skaeva schaaf; skaevm schaven;
slaegar slager, pompzwengel, lat met gaatjes in mattenweefraam om
de nieuwingeweven bies aan te drukken; slaegn, slagen; smaek smaak;
smaekji smaken; snaeval snavel; spae spa; spaern sparen; spaer pot
spaarpot; staeka staekn, staak;staemalrf, stamelen; staepal stapel; s ta epal(gcek) stapelgek; staepaln stapelen; staern staren; staeva staaf; tael
taal; twaeliyi(da) twaalf; vaeka vaak; vael vaal; vaelta vaalt; vaem va
dem; vaendal vaandel; vaena vaan; vaerii varen, rijden; vaezal vagina
van koe, enz.; vagaeraga vergadering; vazaedagi] verzadigen; vazaemaln
verzam elen; waegn wagen (znw.); waegnskot eikenhout; waekn waken;
waenn waden; waer waar (znw.); waern acht geven, zich hoeden; waer t o e :
pas op, ga opzij; waer neemm waarnemen; waer skouwm waarschuwen;
waes waas; waetar water; wientvlaega windvlaag; zaedal zadel; zaega
zaag; zaeka zaak; zaela zaal; zwaelafien zwaluw; zwaena zwaan;
b. owg. d: blaekar blaker; blaekarn blakeren; dwaes dwaas\paer paar;
paer tien tweeling; raepa raap; skaekn schaken;
c. owg. e: mael mee\-,meer der waegv1s op verschillende plaatsen; o p raepm oprapen; zaegr] zeggen;
d. owg. ê: taemalak tam elijk; veur naem voornaam;
e. door umlaut van aa voor nasaal +cs.: 'aensien handschoentje, ’aen tien handje; baentien bandje; baei]kien bankje; badaei]kien bedankje;
braentien brandje; draenkien drankje; gaensien gansje; gaenkien, gan
getje; kaempien kampje; kaensien kansje; kaentien kantje; klaempien
klampje; kraensien kransje; kraentien krantje; laempien lampje; laentien landje; maentien mandje; plaentien plantje; plaerikien plankje; ra e n tien randje; staentien standje; taentien tandje; waensieri wantje; waentien wandje;
f. bij de m eervoudsvorm ing der znw.r^ai gaetn; glas glaezq enz. Z ie
§ 14.
g. V erd er in: aekafietien akkefietje; aekalagakelig; aelmoes aalmoes;
aembijn aambeien; aevarija a verij; baela baal; baelie tobbe; baena baan;
badaern bedaren; badaer t bedaard, kalm; bagaezie bagage; bazaedagt
bezadigd; daeldardaalder; daevarn daveren; fla e ta r fla ter; gaepar t g a per-,gaepm gapen-,gaes gaas; glaezag glazig; kaebal kabel; kaeka kaak;
kaeka In kakelen-,kaern zeuren; kaern klósa zeurzak; klaetar\j. hollen van
paard,w atklaetar t 'ie deur 't laant;kraega kraag; kraena kraan; kwaekn
kwaken; kwaelie halve gare; m aer ta dienstbode (nu verdwenen); paera
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peer; pietakaetar slappe meelpap; plaesd plaats; plaes\rt plaatsen;
plaetd plaat; praem d praam, ook: b e rrie om geslachte koe op te v e r 
slepen; raegabol ragebol; raegr] ragen; r a e r raar; raetal ratel; raetaln
ratelen; raetdlskeldg met veel ratelaar, raetdlskdldg laant (vgl. Heukels, F lora: Ratelaar, Rinkelbellen, en Van Dale: rinkelbelratel), ook:
bouwvallig, kapot, vervallen; saebal sabel; saegoo sago; skaer s schaars;
skae(s)n schaats; skaetarn schateren; skraega schraag; skraegn schra
gen; slaeg slaag; slaetarn morsen, vgl. eng. slattern slons; spiktaekdl
spektakel; staekr] staken; staeld staal (m onster); stelaezie stellage;
taekdl takel; taeln talen; taenn tanen (van netten); taer ta taart; taer tien
gebakje; taeta pappie (babywoord, nu verdwenen); taetar n schetteren;
vaega vaag; vaeza vaasywaesam wasem.
§ 31 aa
De aa klinkt als de aa in het AB: taal. Daar oude ê algemeen oa g e 
worden is, komt aa bijna alleen voor in de jongere leenwoorden en, iets
donkerder van kwaliteit, als rekkingsprodukt van a voor nasaal + cs.
Verkleinwoorden van deze laatste groep vertonen um laut: 'aant 'a e n tien handje; draai]k draei]kien drankje; laampa laempien lampje; bij de
jongere leenwoorden treedt geen MmZawi m eer op: sjaala sjaaltien sjaal
tje; skaala skaaltien schaaltje; suukalaa suukalaachien chocolaatje.
Bij de voornamen zien we eveneens jongere aa naast oude oa: A a lt
O a lt;A arn t O a rn t; Jaap Joap;Klaas Kloas. Z ie voor v e rd ere bijzonder
heden § 213.
a. owg. d: cermzaalag arm za lig; jaa ja; ram p zaalag ram pzalig; skaala
schaal (schotel); vawaant verwaand; zaalag zalig;
b. owg. a: maagn mogen; paap paap; vaaln vallen; vlaaga vlag;
c. owg. a voor nasaal + cs.: 'aant hand; gaar^k gang; laampa lamp; zie
§ 14.
d. V erd er in: aaliejas rakker; ’aaram harem; balaazarn belazeren;
braantkcerachien brancard; daarna dame; fa a lie falie, óp oe: faa lie
k r i e i ]f a n f a a r a fanfare; flaaba algenmassa (op slootkant); foota graa f
fotograaf;graasie gra tie;graa tas gratis; kaanafas kanefas; kaazam ie:r
kasjm ier; kaazawil kasueel; kaniebaal kannibaal; kozravaan karavaan;
kcermanaada karbonade; kabaal kabaal; kanaal kanaal; kliem aat klimaat;kraaba schram ;kraabm krabben; lam straal lam straal; liemanaada
limonade; lienieja al liniaal; lookaal lokaal; m atariejaal m ateriaal; Naaza re t Nazareth (bijnaam voor Hasselt); nootaards (ouder nootaeres)
notaris; oosiejaan oceaan; plaaga plagge; poespamaada poetspommade;
sagaara sigaar; solaaras s a la ris ; sikrataaras s e c r e ta ris ; sjaala sjaal;
skandaal schandaal; slaaba slab; suukalaa chocola; taal (ouder ta el);
tootaal totaal; 'uuzaar huzaar; w elvaart welvaart.
Opm.: AB schaal komt in G. voor als skaala en skoala, n l.e e ra p a l143

skaala, pejlskoald, weegskoala; zow el aa als oa vertegenwoordigen owg.
S. Daar skoala wel meedoet met de umlaut: skeultien, m aar skaala met
skaaltien, niet, moet skaala een jonger leenwoord zijn, dat het oude
skötal schotel, naar de tweede plaats heeft verdrongen.
§ 32 uu
Deww klinkt a ls uu in fuut in het AB. Hij correspondeert in de m eeste
gevallen met de öj, gespeld ui in het A B .
a. owg.w: bruudagóm brmdegom;bruustroan bru iloft;bruut bx\xid;buul
buidel, papieren zak; buutn buiten; Gcelamuun Genemuiden; gabruukn g e 
bruiken; galuut geluid; kruudn kruiden; kruuka kruik; kruulawaery] krui
wagen; kruuln kruien; kruus kruis; kruut kruid; luus luis; luustar n
luisteren; muus muis; ópruumm opruimen; pluuma pluim; ruu rui;
ruudakikar t bijnaam voor Genemuider (z ie hieronder ru u t); ruu(d)n
ruien; ruum ruim (znw.); ruumrn ruimen (van wind); ruumta ruimte;
ruut ruit, afval van dode waterplanten, biezen, lisdodde, riet enz.;
ruutvoorn r ie t-, ruisvoorn, naam van w atersportverenigingen in G.,
w aarschijnlijk zo genoemd naar de vis in het wapen van G., die echter
volgens de Hoge Raad van de Adel (24-11-1819) een omgewende zalm
van goud voorstelt; skuuln schuilen; skuum schuim; skuumspoana
schuimspaan;sfewMte schuit;sluutn sluiten;struukaln struikelen\struusvoe:gal struisvogel; tuun tuin, omheining; tuun'aem ar grote houten ha
m er; tuusaboblta aar van lisdodde (z ie D riem .B l. 1954, bl. 79 vv.);
'uus huis; 'uusroat huisraad; uut uit; zuudalak zuidelijk; zuudn zuiden;
zwut zuid.
b. owg. u: suukar suiker;
c. owg. ö: druus droes (paardeziekte); kuulbak koelbak voor m elk
bussen; kuupa kuip; muun muutn moeten.
d. owg. i: puupa pijp; vuuf v ijf (b ijv.); wuuf w ijf, vrouw (z ie § 15);
e. owg. a: vuusta vast, goat meer vuusta veuruut;
f. owg. io/eo: Duu(t)s Duits; duustar duister; kuukr] kuiken; luudn l i e 
den, vooral in samenstellingen: koopluudn, manluudn, vrouwluudn);
g. door umlaut van oe in verkleinwoorden: bluumpien bloempje; bruu kien broekje; buukien buikje; duumpien duimpje, de sprookjesheld heet
klejn duumpien; kluutien kluitje; knuusien kapje van brood; kuulachien
kuiltje; luukien luikje; pruumpien pruim pje (pruumpies m et braandawien boerenjongens); puusien puistje; ruutien ruitje; stuupien stuipje;
stuutien broodje, kapje van brood, maag ik 't stuutien 'em - k re n ta stuuties krentebollen; vuusien vuistje;
Opm.: Geenumlaut in: boefien boefje; koechien koetje (van k o e :); k r o e cnien kroegje; K ro e s ie n van K roes (eigennaam); poelachien schatje;
poesien poesje; Roefien R oelofje; skoechien schoentje (van sk oe:);
skoelachien schooltje; soepien soepje, zoodje; troefien tro efje; tr o e 144

Idchien schatje;
h.
V erd er in: beskuut beschuit, en in zeebdskuut biscuit; bruutoal
brutaal; buubsl bijbel; duuda waterplant (lisdodde), waarvan de vrucht aar tuusaboolta heet; duudarie:t rie t met veel lisdodden erdoor; zie
D riem .B l. 1954, bl.79 vv.; duukar duiker (w aterdoorlaat); fanuus fo r 
nuis; fatuutn malligheden, jongens streken ;fuulasteern feliciteren ;gruus
gruis, fijngem alen piment, inpeepar engruus; juust juist; kuum mat,tam;
kuut kuit (van vis ); kuuta kuit (van been); luusafcer lu cifer; muula muil;
ónzuun slordig, niet proper; pluus pluis, pluche; pluustar i} in kleine
stukjes trekken, van bont, wol enz.); rapuu kapot, stuk ( f r . ro m p u ?);
ruuln rollen; Ruunar woolt Ruinerwold; Ruunn Ruinen; ruutar ruiter;
sluus sluis; da Sluus Zwartsluis; snuustarijn snuisterijen; spruu te
droog (van biezen); struuka struik; stuudeern studeren; stuuwa stuw;
suukalaa chocola; suukarej cichorei; truu terug (bevel aan paard);
hoela tule; tuumaln tuimelen; tuusaln duikelen, oovar da kop tuusaln
kopje duikelen; uulavel ulevel; uutpuuln uitpuilen; 'uuzaar huzaar.
§ 33 eu
De eu klinkt als de eu in het AB reus. Hij correspondeert met eu
en oo van het AB.
a. owg. 6: beuka beuk; deupm dopen; dreuga droog, dreugist drogist;
dreugn drogen; dreugta droogte; 'eu ft hoofd; 'eugta hoogte; 'e u r dar s
hoorders (voor te beroepen dominee); 'e u rn horen (ww.); ga 'eu rag
gehorig; ga ’eur zam gehoorzaam; galeuvm geloven; greuta grootte;
keukji keuken, ook kamer in: achtar keukri, binnkeukrj, veu^keukr]; n eu dag nodig; neugr] nodigen; ofstreupm afstropen; óp'eugfl ophogen; ó p streupm opstropen; reustar n roosteren; streupm stropen; streupnaegal stroopnagel; treus(t)n, ook tro os (t)n troosten; v a r’eugn verhogen;
b. owg. o: 'e jle u v a r ooievaar; eulakrcepien oliebol; eulie olie; 'euval
heuvel; 'e u v a lle e r bovenleer van schoen; gleuva gleuf; speur spoor;
veu r voor, ook als praefix in veur bij voorbij, veurooldars voorouders
enz.; veur n voren, van taveurn van te voren;
c. owg. u: reutaln reutelen; treu ra g treu rig; tre u rn treuren;
d. owg. u: beugal beugel; beul beul; beun beun; beur n beuren (t il
len); beur ta beurt; beurza beurs;breuka breuk; deugniet deugniet; deugj]
deugen; deugt deugd; deun(tien) deun(tje); deur door; deura deur; deur goans doorgaans; deur waer dar deurwaarder; 'eugij heugen; 'eupa heup;
euval euvel; ga'eugr^ geheugen; geuta goot; geutagat gootgat; jeugdag
jeugdig; jeu gt jeugd; keupar koper (m etaal); keur keur; keutal keutel;
keuza keuze; kneukal knokkel; kneuzn kneuzen; kreupal kreupel; kreuza
kroos; leugr] leugen; meugalak m ogelijk; meula molen; meuna meun;
neuta noot; peulava peluw; reuzal reu zel; skeur scheur; skeur n scheu
ren; skeusal schieter (bakkersgereedschap); skeuta scheut; sleutel
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sleutel; speuna tepel van koe; s teu r steur; steurn storen; vasteurn v e r 
storen; zeugd zeug (weinig gebruikt, het gewone woord is mótd); zeuna
zoon.
e. owg. a: eurag aardig;
f . owg. i : 'e u r haar (bez.vnw.); reus reus seumtag zeventig; zeum(da)
zeven; zeumtiena zeventien;
g. door umlaut van oo in verkleinwoorden: beuchien boogje; beumpien
boompje; beuntien boontje; beutien bootje; breutien broodje; euchien
oogje; eumpien oompje; 'e u rntien horentje; eur tien oortje; keugaltien
kogeltje; keultien kooltje; keupien koopje; keutien kootje; kneupien
knoopje; reufien roofje (wondkorst); reusien roosje; skeutien schootje;
sleufien sloofje; sleupien sloopje; steufien stoofje; streum pien stroom 
pje; zeultien zooltje; zweur tien zw oerdje enz.;
h. eu komt voor in vele praet. en p a rt.p e rf. d er sterke ww.:
Klasse II: geut goot; ageutn gegoten; vleug vloog; avleugr] gevlogen enz.
Klasse III: vreug vroeg.
Klasse IV: skeur schoor, askeurn geschoren; steul sta l,asteuli} gesto
len enz.;
Klasse V: abreukn gebroken; aspreukn gesproken; avreukn gewroken;
Klasse VI: sleu sloeg; zweur zw oer, azweu^n gezworen;
Klasse VII: bleus blies; leup liep; leut liet enz.;
i. V erd er in: bateuta^t beteuterd; beukt] beuken (ww.); deuka deuk;
deuza doos; dreutalq. dreutelen; 'euln heulen; 'euzn hozen; geula geul;
keu varken; keuvaln keuvelen; kreukals kreukels; kreust (ook k ro o st)
kroost; leugnfialg leugenaar; leuk leuk; leutar n leuteren; liek eu r l i 
keur; meubal meubel; meuka rom m el; neukn coire; piekeu r pikeur;
reuk reuk; sjeu jus; s le u r sleur; sneuvaln sneuvelen; spreukien sprook
je; streupar t d irectoire; teutn teuten; vakneutarri verkneuteren, v e r 
from m elen; vaneukft verneuken, bedriegen; vleugal vleugel; zeurn zeu
ren.
§ 34 eu
De eu klinkt als de Franse eu in het Nederlandse fre u le . H ij is steeds
de umlaut van oa o f oo, op (m isschien) een uitzondering na.
a.
umlaut van G.o a : afakèütien advokaatje(drank); beur sien baarsje;
beur tien baardje; beusien baasje; bleur tien blaartje, koetje met b laar
kop; bleusien blaasje; breumpien braampje; dreuchien dreutien draadje;
'eukien haakje; 'Eultien Aaltje, aaltje; 'EuXtien A artje, adertje; ’eiir tien
haartje; eusien aasje; greutien graatje; Jeupien Jaapje; je u r tien ja a r
tje; kamareutien kameraadje; keuchies kaantjes; keumpien kammetje
(van haan enz.); kéür tien kaartje, karretje; klèür tien glaasje oude klare;
K leusien Klaasje; kreum pien kraampje; kweultien kwaaltje; lèuchien
laagje; m èültien m aaltjé; mèuntien maandje, maantje; mèutien maatje;
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nèültiennaaldje; neütien naadje; ofsprèukien afspraakje; peultien paal
tje; preutien praatje; reusaltien raadseltje; skeultien (p e il-, w eeg-)
schaaltje; skeupien schasipje; skèur tien schaardje, scherfje; sleupien
slaapje; sneur tien ondeugend m eisje; soldeutien soldaatje; speuntien
spaantje; spreuchien spreeuwtje; steutien staatje; streu ltien straaltje;
streutien straatje; teufaltientafeltje; treuntien traantje; veur tien vaar
tje; vreuchien vraagje; weüfaltien w afeltje; zeutien zaadje;
b.
umlaut van Genemuider oo: beultien boutje; 'eultien (ook ' ö ltie n )
houtje; veultien vouwtje; Weultien Woutertje; in de verkorte diminutiva:
Ëuld vgl. "Eultien Aaltje; Kleus, Kleuza vgl. Kleusien Klaasje; Weula
vgl. Weültien Woutertje;
d.
in greuzn vee voeren met afgemaaid gras. M isschien analogie van
glas glaezn, g ro s greu zn ? Misschien verwant aan oeng. grasian to
graze.m aar, eu vooronderstelt oa, dus owg. a, niet a. Schönfeld Wichers
geeft: grïiezn groenvoer eten, Wanink gröazen onrijpe vruchten eten.
§ 35 oe
De oe klinkt als de oe van bloem in het AB. Hij correspondeert met
oe en öj (gespeld u i) in het AB.
a. owg. d: bloema bloem; bloesam bloesem ; boef boef; boeg boeg; boekwejtd boekweit; boezam boezem (w ater); broek broek; go e t goed; g r o e fa eja r grootvader; groetanisa groet; koeln koelen; loedar loeder; moes
moes, in groenm oes (gerecht); noesta noest (in hout); 'o e s t hoest; 'oes(t)n
hoesten; p loeg groep; r o e f roef; roekeloos roekeloos; roepm roepen;
r o e s a l< roefsa l bovenstuk van klomp; ro e s t zitstok voor vogels; spoela
(ook: spoe:la) spoel; stoepa stoep; toe ka teef (G allee, Vorst.verm eldt
*tdha zuchthund, ahd. zóha); vroetvrow a vroedvrouw; woekar woeker;
woest woest; woestejn woestijn; woestalink woesteling; woestanija w oes
tenij;
b. owg.i?: boek buik; broen bruin; doekn duiken; doem duim; doemalink
duim eling;kloeta kluit; koela kuil; loek luik; moelbaant muilband; o a ldoekar aalduiker, schollevaar; 'oela uil (m eestal katoela)', 'o e t huid
(w einig gebruikt, 'k zal oe: óp d 'oet koomm, het gewone woord is vel,
ook voor dierenhuid); 6ndar doems achterbaks; poepm cacare; proem a
pruim; ro e m ruim (bnw.); roepa rups; ro e s t roest (oxydatie); sloepm
sluipen; sm oel sm oel;stoekn stuiken, blijven steken; stoepa schoof van
biezenbossen, vgl. stuik (z ie F r.-v .W .); s tro e f stroef; vastoekn v e r 
stuiken; vatroetali} vertroetelen; voel vuil, ook: nageboorte van koe;
voest vuist; voes(t)roi de hand geven;
c. owg. io/eo: kroepm kruipen; roekn ruiken; 'o e ln huilen van hond;
d. V erd er in :öoemaZ# boemelen; boestakeerl boeman; boezaroen boe
zeroen; broes schuim; doedal(dopa) sufferd; doestarag slaperig; d oes(t)% dutten; foedaltien niet propere vrouw; foeka fuik; foekapot foeke147

pot; foeksn (ookfóksni) slordig na?ien; foesta r t voetzoeker; foetarn fo e
teren; gloepar t gluiper; gloepm gluipen; g loep m t gluipend, als bijw.van
graad, ’t is gloepmda kooit - d'boldd D o lf wat kón die: gloepm st lie:gn;
goechaln giechelen; goeja g goedig; joeksa wilde meid; joe ln joelen;
knoesta noest, knuist, uitstekende bult (vgl. knuusien kapje van brood);
koekaloe^n koekeloeren; koekoek koekoek; koepal koepel, koesakoets;
ookin beedakoesa bedstee; koest koest; koetar waals koeterwaals; k roeg
kroeg;1kroep kroep; moek, in: wat óp ’t moek ’em iets in het schild vo e
ren -ie :n a óp ’tm oek 'em iemand in de gaten houden; moekn kniezen; ó p loeka'h opkikkeren; ópstoekn ophitsen; pa troelie patrouille; ploetar n
ploeteren; poedal poedel; poedaln (zich) vluchtig wassen; poela peul,
ook: lievelin g, schatje, vgl. fra . poule), m eestal als verkleinwoord
poelachien schat je; p o e lie :r p o elier; poep'cesa sukkel; poes poes; poesak
gemene vent; poesn poetsen, ook dam term: stuk van tegenspeler slaan;
poespas poespas; poesta puist; poestarag vuil, winderig; poestar t on
aangenaam sinjeur, m isschien: opschepper?; proesn proesten; roena
ruin; roes roes, ook in: in de roes koopm; roeta ruit; sloek sluik;
sm oesien sm oesje; sm oestarag niet schoon, vie zig ; snoeta snuit; soep
soep; soetas soutache; sproetn sproeten; stoepa stuip; stoeta stoet
(brood); toefta kuif; troebdl troebel; t r o e f troef; troelaa geringschat
tend woord voor slordige vrouw 't is m ij an troelaa; troelachien v le i
naam voor kind; troep troep, bende; w ilamoes m oedwillig.
§ 36 oo
De oo klinkt als de oo in AB boot, lang en gemiddeld, zonder enige
neiging tot diftongering, een zu ivere, vlakke klinker, die voor jt [y > x ]
en r iets m eer open wordt.
a. owg. 6: bagrootn begroten; bloot bloot; boom boom; boona boon;
broot brood; doof doof; doovm doven; droom droom; galoova geloof;
g ro o s groots (verwaand); g ro o t groot ;klootn k loot; klootnb oe:r spelletje;
klootzak scrotum, vooral scheldnaam; klootzakn, zeuren; kloova kloof;
knoopa knoop (aan kleren); kool kool; koolraepa koolraap; koop koop;
koopm. kopen; lo o f loof; look ui; loom loom; loon loon; loop d iarree;
loopar loper; loopm lopen; loos loos; loot lood; loova r lover; loozn lo 
zen; noot nood; nootw eer noodweer; ooga oog; 'ooga hoog; ook ook; oolak
olijk; ooma oom; 'oop hoop (stapel); o o r oor; oost oost; r o o f roof;
rook rook; room room ; ro o t rood; roovm roven; rooza roos; skoona
schoon; skoot schoot; skoova schoof; skroota schroot(plank); sloopm
slopen; sloot sloot; sloovm sloven; stoom stoom; stoom m stomen;
stoot stoot; s troo stro; s troom stroom ; toom toom; toovarn toveren;
troos(t)n , ook treus(t)n troosten; vloo vlo; zoo zo; z o o r zoor;
b. owg. o: antwoor t antwoord; bakboor t bakboord; baloovm beloven;
booda bode; boodam bodem; booga boog; boora boor; boorii boren;
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boor t boord; boovm boven; doora door n dooier; doori} doorn; gaboor n
geboren; gawoon gewoon; kookar koker; kookn koken; kool (steen-)
kool;k o o \ koren; m oo r t moord; noom t oven; noor t noord; ookar oker;
'oopa hoop (verwachting); ’oopm hopen; 'o o r n hoorn; o o r t oord; 'ooza
hoos;poor ta p oort, steegje; smook sm ook;smookn, smoken; sp oor spoor
(trein); toor n toren; vloot vloot; voor n voorn; woor t woord; zoola zool;
c. owg. u: gaboor ta geboorte; g o o r goor; jo o t jood; koom m komen;
koonagina koningin; koonak koning; koonakn knikkerspel; koonakriek
koninkrijk; o o r deel oordeel; o o r log oorlog; oor sprói]k oorsprong; oor t
oort (halve lite r ); oor zaeka oorzaak; oóvar over; roova ro o f (wond
korst); stookji stoken; stoova stoof; voora voor (znw.); v ro om vroom;
woonn wonen;
d. owg. éi: boot boot;
e. owg. a: zwoora zwoerd;
f. V erd er in: alkoof alkoof; 'a loozie horloge; altoos altoos; doenoor
dader; doomaneer dominee; g lo o rie g lo rie; kantoor kantoor; kastoor
kastoor; klooras sul; k o m fo o r kom foor ;koog al kogel; k o o r koor; koor sa
koorts; koor t koord; koota kootbeentje; koota m eerkoet; krookadille
krokodil; krookas krokus; kwispaldoor kwispedoor; lo o r niet vers, te
sterk, dan is die: tee wat lo o r; looza loods; m agoonie'bolt mahoniehout;
m a joor m ajoor; m ookar moker; m oorela m orel; m ooras m ores; n o o taeras n otaris; noot(a) muzieknoot; ónoora afgekeurde mat; oogst oogst;
oliefant olifant; ootapatoota lievelin g, schatje; ootien oud w ijfje, w ijs
neusje; ooza in: t is w eer in d 'o oz ' azakt het is in het vergeetboek g e 
raakt; ooranja oranje; paltoo paletot, korte overjas; pookar pook; p o o paln popelen; poot poot; poot an poot aan;pootag potig; pravoost provoost;
p roop a r p ro p er; p ro o st proost,- rooza roos (koorts); skootar de man die
het hooi opsteekt naar de lader; skootn opsteken van hooi; skootvörka
hooivork voor het hooiladen, met lange steel; sloop sloop; sloova sloof;
s m o o r in: da s m o o r in 'e m ; soobar sober; soodaa soda; soofaa sofa; s o o lieda solide; stoota r 12 ^ cent; strooka strook; stroop stroop; toon toon;
troona troon; zoo zode; zookarag drukkend (w eer).
§ 37 oo
De oo klinkt als de eng. [o:] in salt. Het is een gemiddelde, v r ij sterk
geronde achter klinker, lang en vlak. Hij vertegenwoordigt, met een uit
zondering, steeds owg. a,o,u + l + d o f t.
a.
owg. a: boe:k'obldar boekhouder;kbolda kou;kooit koud; boldardóm
ouderdom; obldar s ouders; boldawes ouderwets; 'b oln houden; o o it oud;
skooldar veerpont; sm oblt smout; vakooln verkouden; voolda vouw;
vooln vouwen; -w oolt in plaatsnamen: Ruunar wbolt Ruinerwold, S tie :n wiekarwbolt Steenwijkerwold; 'uus'oblaga huishouding; Woolt a r Wouter;
z o o lt zout;
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b. owg. o: booltd bout;g o o it goud; matabbolta ijzeren bout in matten weefraam ; 'o o it hout; s too lt stout; tuusdbooltd aar van lisdodde; en in
bovengenoemde uitzondering zooldar zolder;
c. owg. u: goolngouden; skooldar schouder;skboldarmaantal pelerine;
skoolt schout.
Opm.: In ta lta r schommel is a bewaard gebleven.
§ 38 oa
De oa lijkt het meest op het geluid dat men hoort uit het publiek, als
bij vuurwerk een lichtkogel uiteenspat tot een sterrenregen. Het is een
gemiddelde, slechts m atig geronde klinker, tussen midden en achter,
lang en vlak.
In verrew eg de m eeste woorden, waarin hij voorkomt, vertegenw oor
digt hij de owg. <5. Voor r spreekt men nu vaak oo uit.
a. owg. a: alamoala allem aal; baldoaddgbaldadig; bdkwoam bekwaam;
baroann beraden; bazwoar bezwaar; bloara blaar; bloasbalg blaas
balg; bloaza blaas; bloazn blazen; boakr] baken; board baar; broanii
braden; doar daar; doat daad; droat draad; ganoada genade; gastoadag
gestadig; goangaan;goava l tandvlees; groan graan; g ro a t graad, graat;
'i e : r noamoals hiernamaals; inbroaka inbraak; jo a r jaar; joa ra g jarig;
k lo a v a rklaver; knie:woagaknieholte; kwoala kwaal; kwoat kwaad; loaga
laag (znw.); loatn laten; misdoat misdaad; m oal maal; moandag maan
dag; moana maan; moant maand; moat maat (land); moata maat (alle
m eet-betekenissen); m oatreegal m aatregel; nach(t)m oal kerkelijk
avondmaal; noana; noabör s t achterborst (als vleessoort); noalda naald;
noaloatnskapnalatenschap; noa(r) naar (v z.); noasfnaast; noasta naaste;
noat naad; naozoata nazaat; oal aal; ’oal vuurhaal; oaldoekar scholle
vaar; 'o a r haar; oara ader; oas aas; oasam adem; 'oast haast oa(v)m t
avond; ofbroaka afbraak; pejlskoala peilschaal; ploaga plaag; ploagn
plagen; poala paal; Poa sn pasen; roann raden; roasal raadsel; ro a t raad;
roazn razen; rólloaga rollaag; saemmsproaka samenspraak; skoala
schaal (voor meten en wegen); skoap schaap; sloap slaap; sloaprn slapen;
snoara snaar (v.instrument); spoana spaan; spoann spanen, an spoann
deuzaumdd m usninta bawaern ; sproaka spraak; stroa l straal; stroata
straat; tór]abloara tongblaar; troagtraa g; vroaga vraag; vroagn vragen;
weegskoald weegschaal; woag'als waaghals; woaga waag, ook apparaat
om kap van hooiberg op te vijzelen ; woagn, wagen (ww.); woapm wapen;
woar waar (bnw. en bijw .); woar lak waarlijk; zoalag (ook zoalag) zalig;
zoat zaad; zwoagar zwager; zwoar zwaar;
b. owg. a: boars baars; boar t baard; boas baas; boat baat; boatn baten;
broasam brasem; diejoakv diaken; gavoar ta gevaarte; goar n garen;
koama kam; koara kar; m oat maat (m akker); 'oaka haak; 'oakn haken;
oara aar; oarag aardig; oa r t aard; oar zaln aarzelen; skoara schaarde;
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sloan slaan; stoal staal (m etaal); stoan staan; toafal tafel; troan traan
(in oog, uit kabeljauw); troann tranen; vandoan vandaan; voart vaart;
c. owg. e : skroal schraal;
d. owg. o/u : snoara ondeugende meid;
e. V erd er in: anmoatdgn aanmatigen; bagoaft begaafd; doaja sullige
vrouw; doakd daak; doatarn datum (ook: dóatn, jo a rn noa doatn); doazar t
sufferd; gadoanta gedaante; goava gave; groaparag inhalig, schrokkerig;
groapar t inhalig individu, schrok; kamaroat kameraad; k la or klaar;
kloard (oude) klare; koa kade (=dijkje); koamsal kaam; koann kaantjes;
koaraka straatslijpster; koar n straatslijpen; kroam a kraam; kwaolak
kwalijk; moa(t)skapija maatschappij; 'oal schraal, fr is (van wind); oas
aas (kaartspel); oa(v)m tuur avontuur; poars paars; proatrx praten; sloa
sla; smoa lenig, soepel, zacht, zie : 'e f 't zoo in da bie:nii, as za da
knie:mi meer smoadar 'a t - die: skóln blie:m m smoa; soldoat soldaat;
sproa spreeuw; stoat staat; stoatag statig; woafal wafel; woaVyörg
waarborg.
c. De lange gespannen Klinkers
§ 39 ie:
De ie : klinkt als in het eng. beat, lang en gesloten. Van de eng. [ i:J
zegt Jones, Outl. § 251 :"Many English speakers use a diphthong in place
o f a pure [ i : ] . The diphthong begins with an open va riety o f [ i ] and
m oves to a c lo s e rp o s itio n '. Dit komt in G. ook voor. Ik vond spellingen
met ie j: biejstem erk jaarm arkt, bliejkens m azelen, 'ie jld nageboorte
van koe, r ie jt riet. Ik hoor de j nergens in mijn bandopnamen, zelfs
niet in sterk betoond 'ie :la gro o ta heel grote, evenmin in mijn eigen
uitspraak. Dat de variant iej toch bestaat bewijzen bovenverm elde
spellingen van twee on vervalst-dialectsprekers.
a.owg. ê (<ai): aliem ag alie:nt alleen ; alie:s gelijk, zie : bin niet a lie:s;
andie:l aandeel; bie:n been (lichaam sdeel); blie:k bleek (bnw.); blie:ka
bleek(znw .); b lie :k n bleken; blie:kns m azelen; b rie :t breed; die:g deeg;
d ie:l deel; die:ln delen; drie:gn dreigen; eemalie-.s gelijk, die: penn
(breipennen) bin niet eem a lie:s; gam ie:n gemeen; gam iem ta gemeente;
gie :ta lir]k li]s te r-,g rie :p d greep (m estvork); ie:ka eik; ie:k n 'b olt eiken
hout; 'i e : l heel; 'ie :la l heelal; 'ie:lam oala helemaal; 'ie:lnd a l geheel en
al; 'ie : In helen; iem dar eender; ie.-ndaraandag bijzonder, aa'j dar go et
an toekoomm, dan is Gcelamuunagar s an ie.-ndaraandaga tael, woar as
an boe:lkneepies in z itn ; ook: eigen zin n ig,^ is an ie:ndaraandaga vent;
ie:n(a) een; ie mag enig; iem lak eenzaam ,z ie : woonn m ij doar ta ie:nlak;
'ie :s hees; ie :t eed; 'ie :ta heet; 'ie :tn heten; k ie :r n keren; lie :m leem ;
lie:n leen; liem n lenen; m ie:nn menen; M ie:nta meent; m ie:st(a ) meest;
'ö lp z ie :lii (ook: ’u lp zie :ln ) b retels; rie:pa reep (touw); s k ie :f scheef;
151

spie:ka spaak; stie:n steen; tie : teen; vabrie:dn verbreden; vakie:raga
verkering; vakie:r t verkeerd, da kop stet am vakie:r t hij is erg uit
zijn humeur, ook: ze e r boos, wat was dat keer ltien vakier t; varie:naga
vereniging; wie:k week (bnw.); z ie :lz e e l (touw), paardetuig; zie:pa zeep;
zie:paskoara klagerig iemand; zw ie:t zweet; zw ie:tii zweten;
b. owg. ê2 :b ie :ta b ie t;b r ie :f b r ie f; ' ie : r hier; opsie:vr\ opsieren; p ie:ra
p ier, penis; spie:gal spiegel; vasiern versieren ; Vrie-.sa F rie s (bnw. en
znw.); Vrie.-slaant Friesland;
c. owg.?: blie:vm blijven; d rie:vm drijven; g r ie : zal g rie z e l; g rie :za la g
g rie z e lig ; ie : jij; ie:za l ijz e l, bijna altijd verbonden met rów tot r ó w ie :z e l; ie :z a r ijz e r ; lie :m lijm ;Z «e:n-lijn- in lie:nkoe:ka, - mael, -zoat lijn 
koek ,-m eel, -zaad; m ie:ga urine; m ie:gij urineren; rie:g a r ij; rie:zabos
bos rijshout; (m aar: rie s 'b o lt rijshout); rie :z n rijzen ; s k ie:m a r sche
m er; skie:nn schijnen; skiem sal schijnsel; skie:va sc h ijf;s k rie :v m
schrijven; s p ie:r tien sp rietje, dar stet nog gien sp ie:r tien g rö s óp;
spie:za spijs; (in het gebed: 'Eera, zeegn deeza spejza); s tie :gv stijgen;
stie:vm stijven; vie:ga vijg; vie:gadaala dadel; v ie :rn vieren; v ie :v a r
vijv e r; v'rie:vm w rijven; weer skie:n weerschijn; wie.-za w ijs (manier,
m elod ie); w ie:za r w ijz e r (znw.); w ie:zn wijzen; zie : z ij (spek); zwie:gr>,
zwijgen;
d. owg. i : gaw ie:tn geweten; g ie :ra g g ie rig ; nie:ta neet (luizenei);
skie:n scheen (van been); s lie : slee; wie:ga wieg; wie:gn wiegen; w ie:tn
weten; zwie:pa zweep;
e. owg. e : vawie:rn verw arren; w ie:r bör sal w eerbarstig gedeelte in
hoofdhaar, dat in verkeerde richting schijnt te groeien, haarwervel,
ik kan die: wie:r bör sal niet glat krie:nn; w ie:ra war, 'i j is 'ie :la m o a l'
in da wie.-ra;
f. owg. a: mie:laant weiland, zie Verdam: made, maet, mede, m eet
weiland; m iem ag menig; mie:nagie:na menigeen; mie:nagta menigte;
g. owg. io/ eo : badrie:gn bedriegen; b ie :r bier; bie:st biest; d ie :f dief;
die:pe diep; d ie :r d ie r; ganie:tn genieten;g ie :ta r gieter; g ie :tn gieten;
kie:z.n kiezen; knie: knie; knie.-'bolt kniehout, benedenbalk in koestal;
knie:woaga ‘ knieholte; lie : f lie f; lie:gn liegen; lie :t lied, m eestal als
dim inutief lie :tie n ; nie.-ra nier; r ie :t riet; skie:tn schieten; v ie :r(a ) vie r;
vlie:ga vlieg; v lie :g jj vliegen; v rie :z n vriezen; z ie : z ij (vnw.); z ie :r z ie r;
h. V erd er in: bie:st beest; deupsie:l doopceel; d ie:z(a r)d g nevelig;
f lie :r a v lie r ; ganie:la garnaal; ga rie :(t)s k óp gereedschap; g ie : zwad;
gie d ó fta r geeuwhonger; g ie :r mestvocht, nieuw woord naast het oude
a e lta ;g ie :r u ie r;g ie :r lapa gierigaa rd ;g 7'e.-sam hongerig; g lie : deugniet,
rakker; 'ie :la nageboorte van koe gewoonlijk voel genoemd; ie:va rag
ijv e r ig ;keeza-rie:va kaasrasp;kie:fta k ievit; k i e : r kier; kie:vm kijven;
k lie :ra k lier, Y\emdboord;krie:gn kzi]gen;krie:zdbeezd kruisbes; lie :ra
draaiorgel; ma(a)n,kie:rn mankeren; m ie :ra m ier, muur (p l.); pensie:l
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penseel; pasie:l p e r c e e l;pie:pm piepen; prakazie:r n prakkizeren; r ie : gdln krioelen, atrie.-galda doar van dd rotn; rie:pa ruif; rie :v m raspen;
r is k ie :rn riskeren; s ie:l(d ) ceel, 'k zal oe: d' 'ie :ld sie:ld meer niet o p nuu:mm; sie:ra p stroop, nu verdwijnend; s’kanie.-ra scharnier; s k ie :r
m ager, slank; ik noteerde: 'i j 's nów s k ie :r, van iemand die sterk v e r 
m agerd was; sk ie:roa l schieraal, 'n s k ie :ro a l 'e f dik ar, blaank vel d' 'ie :la le e r zaklómpa zat vól m et dika s k ie :ro a l (Franck-van Wijk,
bl.585: 'A n d ersw ellich t van den bij schijnen besproken w ortel, met de
oorspr.bet. 'flikkerend' ? ' Het blaanfta vel past goed bij dit flik k eren d );
s lie :f pollepel; slie.-pkcera stortkar; slie:pm slepen; s lie :rn glijden;
spie:ra spier; sp ie:r link spiering; s p ie :r naeknt spiernaakt; spie:r wit
spierwit; stie:vag stevig; tie :ra g tie rig ; tie :r lantejn tierlantijn; v a ra bazie:rn vergissen, abuis zijn; Vdraldarie:r t ontdaan, van streek; w ie :zaboom weesboom; zie:lta zeelt; zwie:r n zwieren.
i.
ie : komt voor in depraesensvorm en van enige ww. der sterke klasse
I: drie:vrri drijven; krie.-gr] krijgen; mie-.gr] urineren; p rie:z n prijzen;
rie:z n rijzen ; s k rie :v m schrijven; stie:gn stijgen; v rie :v m w rijven;
m'e.-anwijzen; zwie:gfl zwijgen; klasse II: badrie:gri bedriegen; g a n ie :trigenieten; kie:zn kiezen; lie:gn liegen; skie:tji schieten: valie:zri v e r 
liezen; v lie :g ji vliegen; vrie:zri vriezen . Bijna al deze ww. zijn h ie r
boven reeds verm eld.
Opm. 1. W isselin gvan teen i e : komt voor in de verbuiging van enkele
bnw. en znw. De bnw. fie s vies, g rie s g rijs , s tie f stijf, wies w ijs, heb
ben in de verbogen vormen ie:, gevolgd door stemhebbende medeklinker:
fie :z a (r ),g r ie :z a (r ), s tie :v a (r), w ie:za(r). De znw. lie f lijf, p ries p rijs,
tw ieg tw ijg hebben in het meervoud ie:, gevolgd door stemhebbende
medeklinker, lie:vm , priö:zn,twie:gTi. W isseling van uu en ie: treedt op
bij: mm/vijf, bijv. vuufgul(d)n, vie:va zelfst. ik 'eb a r vie:va; wuuf w ijf,
vrouw, enk. w ie:vm m eerv.
Opm. 2: Aparte verm elding verdient het woord Grie:nta, een andere
naam voor de gemene weide Mie:nta. In D riem .B l. 1961, bl.115 schrijft
Naarding h ierover: 'G re e n t noemt hij (i.e . M oerm an) identiek met
griend oever o f streek met zanderige, k o rrelige bodem; hij volgt daarin
Mnl. Wdk. en W NT V,695, doch niet geheel con am ore. N aar aanleiding
toch van onze veronderstelling in De Drenten en hun taal, 206, 203, 25,
124 - dat Greente een afleiding zou zijn van ingw. grêne, groen, erkent
hij te moeten toegeven, 'dat de Greent te Genemuiden (1461) een g e 
mene weide w as'. A ls we bedenken, dat in het dialect van Kampen i
/ /
voor n + dentaal ie is geworden, bv. blient, kient, blind, kind, - Gun
nink, bl.23 -, doch g rin t e r grente luidt - bl.24 - te rw ijl germ . eo er
voorkomt als ie - bl. 39/40 - zodat wij G riente voor Greente zouden
verwachten, beginnen we te aarzelen .' Tot zo ve r Naarding. Hij v e r 
wacht Griente en slaat daarm ee de spijker op de kop, want al staat er
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op kaarten Greente, Meente w ij in G. zeggen Griem ta, M iem ta, zoals
h ijin L eop o ld .S .t.W .I, 576 had kunnen vinden. M et Naarding ben ik van
mening dat Griem ta een afleiding is van ingw. grêne en groente bete
kent. Hij verw ijst in zijn artikel, bl. 116 naar De Greunte, geschreven
Groente bij Meppel, en citeert uit M oerm an's artikel in N.G.N. XIV:
'De lijs t van 1364 noemt onder de eilanden de Haegheninger Grynt,
eerst een stadsweide en nu het fabrieksterrein de G reente'.
B ij mijn te:-woorden zijn er twee die teruggaan op og. o: fie :tn schoe
nen, vgl. og.*fdtiz en Griem ta weide, v g l.o s .groni. Genemuider ie: kan
zich hier regelm atig ontwikkeld hebben uit de umlaut van 6>ê, zoals
in het eng. fe et, green en het fr i. fie t, g rie n (z ie Schönfeld, H.Gr. § 39),
ó f beide woorden kunnen ontleend zijn aan het F rie s . Interessant is het
versch il in betekenis tussen de i e : - en de mm: -vorm en: fie :tn heeft iets
denigrerends en wordt dikw ijls gecom bineerd met s m e rig e : 'Endrak
kwam ook al m et smeeraga fie :tn tuus; vuu:tien betekent eenvoudig
voetje; Griem ta is weide, gruum ta betekent groente.
Dat Griem ta iets met grie n d te maken heeft, zoals Moerman in boven
aangehaald artikel veronderstelt, betw ijfel ik ten zeers te . Het is geen
o e v e r o f streek m et zandige, k o rre lig e bodem, m aar vette zeeklei.
Een derde woord dat m isschien hierbij hoort is varniem t (z ie § 27.g).
Schothorst geeft v a m im t venijn, ve rg if, ook als adj. v e rgiftig ; Gunnink
fanient vergift, venijn. Indien Schothorst's vam rm t met m inderdaad
het zelfde woord is als venijn, zou het G. substantief 'a t var niemt, dat
ook kunnen zijn. G. kent echter ook de verbogen vorm varniemda en dë
afleidingen var niemalin1k, varniemalin)chien, d ied oo r hun overeenkom st
in betekenis en gebruik met var dómda, var dómalirik, varcekta, varcekalirjk, (z ie § 5) associaties met een ww. bij m e oproepen. Var n iem t zou
met um laut het p.pf. kunnen zijn van een compositum van og. *nom (n)ian
noemen. Naast f ie :t /vuu:tien en Griemta/gruum ta is var niem t/var nuu:mt denkbaar. V oor de verk orte ie in var niem t zijn ta lrijk e v o o r
beelden te vinden in § 151.b.
Het pra efix v e r - geeft dikw ijls aan het hoofdwoord een ongunstige
betekenis, zoals in: verdenken, verdoemen, vergaan, verraden, v e r 
worden. Verdam geeft voor vernoem d zow el beroem d als berucht;
Wumkes, Wirdboek, heeft dezelfde betekenissen voor fom eam d. De
Genemuider betekenis: vervloekt, hoogst onaangenaam is evenals be
rucht ongunstig.
Nog een vierd e woord waarin ie: teruggaat op oudere geronde, ve la re
vocaal is krie:zabeeza, kruisbes, verg.og. krus. Kiliaan geeft k ro e s besie, kroesbaeye, kroeselbesi. Hoe de ontwikkeling is geweest, is me
piet duidelijk, want van umlaut is hier, dunkt me, geen sprake. In W es
tenholte kreeg ik nog kroe.-zabeezn (z ie § 251).
T o t besluit van deze paragraaf een overzicht van de opposities ie/ ie: :
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bienn binden, bie:nn benen; bietien beetje, bie:tien bietje; bietn bijten,
bie:tn bieten; bliekv blijken, blie:kn bleken; (ik) g rie p e grijp , grie:pa
greep (m estvork); iekn ijken, ie:kn eiken; knienn konijnen, kniemn
knieën; lie f lijf, lie : f lief; m ien mijn (vnw. en znw.), m ie:n (ie ) meen
( j e );m ie n n (af)mijnen, (kolen)mijnen, m ie:nn menen; riepa rijp, rie:pa
reep (touw), ruif; rie p m rijpen, rie :p m bronstig springen van koeien;
rie tn rijten (oude waterlopen), rie :tn rieten (stoff.bnw.); sliepm slijpen,
slie:pm slepen; tienn tienen, tie:nii tenen; tiem tijm , Tijm en, tie :m (plaanfza) plank gebruikt als soort hooihark; wieka wiek, wie.-ka week
(bnw.); wiet wijd, w ie:t (ie ) weet (je); wietn wijten, w ie:tn weten; z ie l
sluis, zie d zeel.
§ 40 uu:
De uu: klinkt als de ü in du. grien, lang en gesloten. Zoals ik naast
de ie : een variant ie :j heb gesignaleerd, komt h ier eveneens een vorm
met j voor, in mijn correspondentie met een oud-Genemuider, waar
ik ook de ie :j vormen in aantrof. Ik z e lf diftongeer de klank, geloof ik,
niet, en ik hoor ook geen diftong in m ijn bandopnamen. Ik vond: v e r 'u u jzege verhuizing. Slechts dit ene geval.
De uu: correspondeert met eu, oe, oo, uu: en öj (gespeld u i) in het AB.
a. owg. ü: buu:gn buigen; buurm an buurman; buu:r ta buurt; duu-.ziit
duizend; kluu:vm kluiven; muu:ra muur; skuu:ra schuur; u u :r uier;
'uu:ra huur; 'uu:rn huren; vuu:r vuur; zuu:val zuivel; zuu:var zuiver;
b. owg. u: juu:k jeuk; juu:kri jeuken;
c. owg. i: luumn leunen; luu:naga leuning; spuudaga speling; spuudn
spelen; vuuda veel; vuudal veelal;
d. owg. 6: bazuu:k bezoek; bazuu:kaga bezoeking; bruu:nn broeden;
bruu :r broer; gavuu:glak gevoeglijk; gluu:nag gloeiend, nijdig, toe:
wör d 'ik zoogluu:nag 'e la g toen werd ik zo gloeiend nijdig; gruu:n groen;
gruu:nm oes (ook groen m oes) gerecht van karnemelk, kervel, rozijnen,
kaneel enz. ;gru u:pam estgoot in koestal; gruu:tn groeten; nuu:mm noe
men; pruu:vm proeven; ruu:r n roeren; spuudaga spoeling; spuudn spoe
len; tuu:nabaai]ka toonbank; tuumn tonen; vluu:k vloek, ook grappig:
knoop op pet, hoewel een knoop^uloek in G. knup heet, en een klerenknoop knoopa; vluu:kn vloeken; vruu:tn wroeten; vuu:ln voelen; z,uu:kn
zoeken; zuu:ta zoet;
e. owg. io/eo: batuum schaars, (z ie Bezoen, T .V .T w . bl.26 v.); buu:za
bies; duu:r duur; duu:r ta duurte; duu:val duivel; gatuu:ga getuige;
gdtuu:gn getuigen; 6ptuu:gn optuigen; stuu:r stuur; stuu:r n sturen; tuu:g
tuig; vluu:s vlies; zuu:nag zuinig;
f. als umlaut van oe: in verkleinwoorden: buu:kien boekje; druu:fien
druifje; duu:fien duifje; duu:kien doekje; kuu:kien koekje; patruu:ntien
patroontje; ruu:chien roedje; skruu:fien schroefje; skuu:fien schuifje;
155

snuu:kien snoekje; stuudtien stoeltje; 'uu:kien hoekje, voorheen ook
woonvertrek op b o erd e rij; 'uu:tien hoedje; vuu:galtien vogeltje; vuu:tien
voetje.
Opm. Geen umlaut in: boedtien boeltje; boe:r tien boertje; f lo e :r tien
vlo ertje; m oe:r tien m oertje; r o e :r tien ro ertje; snoe:r tien snoertje;
voe:r tien voertje, da man an vo e^ tin n rie d , ika en d'bolda Riek van
Rees; zoe.-rtien zuurtje;
g.
V erd er in: buu:zar t buizerd; druu;mas dreumes; druu;nn dreunen;
duu:ga duig; duumtien deuntje; duu:r n duren; duu:vakaetar duivekater;
(uitroep van verwondering); duu:vakoaHn speelkaarten, spelen met deze
kaarten, z ie : waarn an't duu:vakoartn; gaduu:rag gedurig; gruu:zala mentn gruizelem enten;g u u :r guur; kruumn kreunen; kruu:zamunt krui
zemunt; nuu:rn zw elling van u ier tonen, 'i j (de koe) nuu:r t al; nuu:r sal
°
/ /
zw ellin g van uier voor het kalven; plam uu:r plamuur; pluu:zn pluizen;
rietu u :g rijtu ig; ruu:zie ruzie; skruu:kal aarzeling, bezwaar; skuu:kn,
scheuken; stuu:var stuiver; Tuu:nas Teunis; u u :r uur; wispaltuu:rag
wispelturig.
Opm. W isseling van uu en uu: treedt op in de verbuiging van enkele
woorden, waarbij uu gevolgd wordt door stem loze, uu: door stemheb
bende m edeklinker: kruuskruu:zn kruis; luus luu:zi} luis; muus muu:zii
muis; 'mts 'uu:zn huis. Ook komt w isseling voor in vuula vuuda veel.
//
°
V oor com paratief hoort men vuula: vuula m eer, vuula g ro o ta r; bij
zelfstandig gebruik zegt men vuuda: dat was niet ta vuuda - dat 'e u r ie
ook niet vuuda. Eveneens korte uu in : dat is vuul ta duu:r, vuul ta vuuda.
De volgende uu/uu: opposities komen voor: buukien buikje, buu:kien
boekje; tuunn tuinen, tuu:nn tonen; zuut zuid, zuu:t zoet (voor neutra).
§ 41 oe:
De oe: klinkt als de [ u: ] in het eng. boot, lang en gesloten. Jones,
Outl.Phon. § 330 zegt van de Engelse klank: 'Many English people
diphthongize slightly the sound [u :], especially when final. This diphthongization takes the form o f a gradual increase o f the liprounding;
thus, shoe, few are pronounced [ƒ u:, fju :], o r [/uw, fju w ]'.
Iets dergelijk s schijnt ook in G. voor te komen. Ik noteerde roew t
i.p.v. ro e :t roet, bij dezelfde s c h rijv e r, die ook de lange ie: als iej
w eerga f in bliejkens m azelen, 'ie jle nageboorte van koe en r ie jt riet,
en de uu: als uuj in ver'uujzege. Ik hoor in mijn bandopnamen, noch
bij m ijz e lf een w, m aar meen, desondanks, de aandacht op dit roew t te
moeten vestigen.
a.
owg. ö :cer(a)m oe:dr arm oede;badroe:ftbedroefd;bloe:tbloed;boe:k
boek; boe.-kjidiedaga uitleenbibliotheek; boed boel; boemdar boender;
boe:nn boenen; boe:ta boete; boedrt boeten; doe: toen; doe:k doek; doed
doel; doe(:)n doen; droe:vag droevig; flo e :ra vlo er; gam oed gemoed;
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g lo e d glo ed ;groe:va g ro e v e ; g ro e :v a b ro o tbegrafenism aal; koe:ka koek;
kroe:na kroon; m oe:ra m oer (van schroef); m oe:r stael moedertaal;
m oe:r wien m oerwijn; m oe:t moed; m oe:tw ilag m oedw illig; 'oe:k hoek;
'oe:ka vishaak; 'o e :ra hoer; 'o e :t hoed; 'oe:va hoef; 'o e :v m (be)hoeven;
ploe:ga ploeg; ro e : roede (maat, paal); r o e :r ro e r; r o e :r dómpa r o e r 
domp; ro e :t roet; skoe: schoen; skroe:va schroef; sn oe:r snoer; spoe(:) la
spoel; spoed spoed; stoed stoel, apparaat om hooibergkap op te v ij
zelen; toe: toen; toe:var dan na een poosje, straks; vavoe:rn vervoeien ;
v lo e d vloed; voe:ga voeg; voe:gp voegen; v o e :r voer; voe:raga voering;
v o e :r man voerman; voe:rn voederen, voeren; voed voet; zwoed zwoel;
b. owg. o: voe:gt voogd;
c. owg. ü: b o e :r boer; boe:r darija boerderij; boe:rn boer zijn; boe:r n skroom boerenschroom; b roe:zn schuimen; doe.-va duif; droe:va druif;
koe: koe; koe:stok stok om vee aan te drijven; koe:za kies, domme
vrouw; loe:rapa verstoppertje; lo e :rn loeren; 'o e : hoe; skoe.-fwaenn
kinderwagen; skoe:vm schuiven; soe:zn suizen; zoe:gn zuigen; z o e :r
zuur; zoe.-'Hzool zuurkool.
d. owg. u (=oe): doe:zalagd u izelig,doe:zaln duizelen-,gavoe:gaIta gevo
gelte; vadoe:zaln verdoezelen; vadoe:zn duizelen; voe:gal vogel; z o e :m e r zom er.
e. V erd er in: bloe:za bloes; fie jo e d a viool; fie jo e d tie s viooltjes; f i e tr ie jo e d v itrio o l; f lo e : r s flo e rs ; fo e :z a ln sm eren, niet zindelijk werken;
goe:za sullig iemand; goe:zn gonzen; kapoe:riejats kapot; katoe:n katoen;
koekaloe:rn koekeloeren; koedta koelte; koe:ndar t domm erik; koe:rn
kirren; feoe.^s koers; k riejo e d n krioelen; lo e :r loer; moe:ta moot; n i j m oe:s nieuwmodisch; ’oe:kaveta hoekbuffet, hoekkast; patroe:n patroon;
poe:ra h errie, paal batónrx poe:rn óndar da skuu:ra; poe:rn peuren;
r ie jo e d rio o l; satroem citroen; skoe:r n schuren; s lo e :ra g hangerig,
niet lekker; s lo e :rie slo erie; sm oed drukkend, zw oel; sm oe:za losse
turf; sm oe:zalag sm oezelig; snoe:k snoek;snoe:vm snuiven; soe:za soes;
spoe:k spook; spoe:kv spoken; stoe:vm stuiven; to e :r toer; toe:tarn
toeteren; toe:tar t toeter; tro e:v m troeven; zoed zoel; zoe:r doop zure
saus; zo e :r lcuxndar zuurpruim; zo e ;rtie n zuurtje.
Opm.: W isseling van oe en oe: komt voor in: bloes bloe:za bloes; broes
schuim, broe:zn schuimen; doen doem doen; sm oes smoes, sm oe:zn
smoezen; spoela spoeda spoel; tr o e f troef, tro e:v m troeven (mv.en ww.).
Ook in koe: koe, koechien koetje, koenn koeien; skoe: schoen, skoechien
schoentje, skoenn schoenen.
Tot besluit van deze paragraaf een overzicht van de oe/oe: opposities:
boek buik boe:k boek; doekn duiken doe:kn doeken; ’oet huid ’o e :t hoed;
sm oel sm oel sm oed zwoel.
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DE TW E E K LA N K E N
I ^'-tweeklanken
a. M et ongespannen klinker
§ 42 ij
In de O v.Alm . 1839, bl.285 sch rijft T .W .v .M (a rle): 'Nu ik hier eens
eene kleine taalketterij (i.e . het schrijven in dialect, v.d.H.) bedrijf,
verzoek ik dat i j i n z i ' j ,
m i j , n i j s enz., waar de zin het
medebrengt niet worde uitgesproken als ei, m aar als de korte klinker i
voorden medeklinker j : de i luidt daar p recies als voor eiken anderen
m edeklinker'. Ik zou voor de Genemuider ij geen betere beschrijving
kunnen geven en w il niet nalaten deze sch rijver een postume hulde te
brengen voor zijn vroege, duidelijke aanwijzing, die getuigt van belang
stelling voor, en inzicht in fonologische problemen.
a. owg. i: a n rijn a a n r i j g e n b i j (v z .); bija bij (znw.); bijspui groente;
b lijs p u lblijspel; blijstcer t bijnaam van inw. Zw artsluis; b rij brij; brijn
brouwen (=huig-r uitspreken); dijri dijen (ww.); 'i j hij; m ij m ij; rijg o a r %
rijggaren; spij speeksel; spijii spuwen; tij getij; vadijn (het) verdraaien,
niet willen; vadijt verdraaid (uitroep); vijaant vijand; v lijn vlijen; v r ij
v rij; v rijd a g v rijdag; vrija w reef; vrijm oe:d a g vrijm oedig; vrijt} vrijen;
wijwaetar w ijw ater; zija zeef; zijn zeven (ww.)
b. owg.ê: v lijn vleien.
c. owg. a: m oer bija m oerbei.
d. owg. êo: snij sneeuw, snijii sneeuwen.
e. owg. io/eo: banijn benieuwen; dija dij; lij luw; lijta luwte; nij nieuw;
nijs nieuws.
f. owg. i : wij w ij;
g. in bdkarija bakkerij; dreugarija d ro g e rij;' drukarija drukkerij;
k le e r maekarijd kleerm akerij; looperija d ia rree; ploagarija plagerij;
poeparija d ia rree; slaegarija sla g erij ;smeedarija sm e d erij\vaneukarija
bedrog; enz.; Wija Wijhe.
h. in de contracties: b i'j ben je; w i'j w il je.
§ 43 e j
a.
o w g .ê : bejda beide; bejtal beitel; balejt beleid; barejdn bereiden;
barejt b ereid \boekwejta boekweit -/ej da heide; 'ejdij, heiden; ejgij eigen;
ejgn1oar dag eigenaardig; 'e jl heil, teei^T] 't 'e jl in dwars, w eerbarstig;
ook,de verkeerde kant o p : ' o a r teer]?]'t ’e jl in s t r ie k r 'E jla a n t Heiland;
'e jla g h eilig; 'e jlza m heilzaam ; ’ejmalak heim elijk; ’ejmwee heimwee;
ejsn eis en; fe j lag v e ilig \g a 'e jm geheim ; ge j l g e il; gej ta g e it; g a re j g e r e i;
gawejda geweide; k e jz a rk eizer; klej klei; klejn klein; k lejn a g'ejt kleinig158

heid; kleinzeerag kleinzerig; lejdabaant leiband; Iej dn leiden; lejsals
leidsels; m ejneet meineed; mejpenak meipenning; r e jg d r re ig e r; rejn
rein; rejnagfl reinigen; skejdaga scheiding; skejdq. scheiden; skejt af
scheiding, grens (tussen percelen biezen, vgl. Afsched?, bij Genemuiden,
en eng. watershed); sprejdn spreiden; s tejga r steig er; stejgarn steigeren \stejl s te il;vasprejdn verspreiden;v le js vlees; wejda weide; w e jlaant weiland; wejnag weinig; wejtasa weitas; wejta weite;
b. owg. e j: brejn breien; z e jl z e il; zejsii zeis;
c. o w g .ec a : anwejnsal aanwensel; dejnkn denken; e; ei; ejnda einde;
ejndagji eindigen; ejndalak eindelijk; m ej m ei; mejnsa mens; m ejzeu n tien m adeliefje;
d. owg. i : blej blei; skejt d ia rree, maling; skejtar t bangerd; skejtn
cacare;
e. og. ij: gawej gewei; wejgarn w eigeren; zejkr] urineren.
f. og. au: ejlaant eiland.
g. og. a:m ejt meid, m eisje.
h. in de contractie: 'e 'j heb je.
i. V erd er in: balejn balein; dejnaga deining-, dejnn deinen; 'eja hei (hei
blok, -toestel); ’e jk oe:rej h errie; 'e jn heien; ejskoo ijsco; 'ejsn hijsen;
’ejstarn heisteren;fe jla dweil; fe jn fijn (van smaak); f e jt feit; fa n e jm g
venijnig; g re j goedje, spul; kaptejn kapitein; kcerwej karwei; keja kei;
leja lei; lejlata liniaal; peer dablej watermunt, p eer dablej in da s tr o o zak teen^da vloonn; plejn plein; p le js ta r pleister; p ör salejn porselein;
rejdag netjes; rejdakoam shaarkam;re jz a reis ; re jz n reizen ; tejstar \?
teisteren; tarejn terrein ; tre jn trein; tre jta rn treiteren ; uu trejn uit
kammen.
Opm. W isseling van ej en i in: mejnsa minse mens. Beide spellingen:
m einse minse komen vele malen in mijn stukjes voor. En tweemaal
z e i spreker I tamejnsn voor: ten minste, dat gewoonlijk taminsn luidt.
§ 44 cej
In frcejn franje; Gcejt G errit; koestceja kastanje.
In de contractie: zce'j zeg je.
§ 45 aj
In: waj hui. In de contracties: a 'j als je; da'j dat je; 'ta 'j dat als je.
§ 46 uj
a. in buja bui; ju j foei; guja scheut, zie: k re e g an guje kooknt waetar
oova r d' 'aant 'en ; ook eigennaam, vgl. eng.Guy?, fr a . Guy?; 'uj in: ta
'uj o f ta ju j geen maat (weten te houden);
b. iri: spuj spuwde;
c. in de contracties: ku'j kun je; zu 'j zul je .
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§ 47 öj
In: böjs jas, pijp; böjstarag storm achtig; böjzn stoeien; flöjta fluit;
flö jtn fluiten; föjksa feeks; f r ö jt fruit; köjdr n kuieren; k ö jf kuif; löj lui
(bnw. en znw.); löjböjs luiwammes; löjwamas luiwammes; löjwaer]r\
luiwagen; möjta m oeite; 'öjchaln huichelen; öjstarag onaangenaam win
derig; s lö ja r sluier; snöjta r snuiter; spöjn spuien; spöjta spuit; spöjtn
spuiten; s töjt keer, niet ta vuuda óp an s töjt; s töjta r t stuiter; stöjtn
stuiten; v ie :r döjtn 2i centstuk.
§ 48 ój
In de contracties: k ó 'j kon je; z ó 'j zou je.
§ 49 oj
In de contracties: o 'j o f je; w o'j wou je.
b. M et korte gespannen klinker
§ 50 iej
In d riej(a ) drie; twiej(a) twee;
In de contracties: k r ie 'j k rijg je; s n ie 'j snij je; z ie 'j z ie je.
§ 51 eej
In de contracties: d ee'j (ook: d eu 'j) deed je; k r e e 'j kreeg je; z e e 'j z e i je.
§ 52 aej
a. owg. ad: vaejar vader;
b. owg. d: draejn draaien; kraeja kraai; kraejn kraaien; maejn maaien;
naejn naaien; naejstar naaister; waejn waaien; zaejn zaaien;
In: 'aej haai; aejn aaien; Gaeja G errigje, vrouw die zich wat te uit
bundig gedraagt; Maej M a rrig je ; óplaejn oplaaien; zwaejn zwaaien.
§ 53 aaj
In: fra a j fra ai; kaaj kaai; lawaaj lawaai; papagaaj papegaai; saaj saai;
In de contracties: aa'j als je; 'a a 'j had je; daa'j dat je; m aa'j mag je;
'ta a 'j dat als je; waa'j was je.
§5 4 uuj
In de contractie: m uu'j moet je.
§5 5

euj

Uit og. au: deuj dooi; deujn dooien; 'eu j hooi; 'eujn hooien;
strooisel vo or stal; streujn strooien;
In de contracties: deu'j deed je: s le u 'j sloeg je.
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streujga

§ 56 oej
Uit owg. 6d: goejd goede; m oe ja r m oeder;
In: boeji} (binden en het bindmiddel); p oeja r poeder; snoejar t snoeper;
snoejn snoepen; vloej vloeipapier;
In de contractie: d oe'j doe je.
§ 57 ooj
Uit og. au: gloojaga glooiing; gloojn glooien; goojn gooien; loojn looien;
m ooj mooi; oojavaar ooievaar;
Uit owg. o/u: roojn rooien (van bomen);
V erd er in: flïk flo o jn flikflooien; fo o j fooi; knoojn hardhandig pakken,
pijn doen; n o o jtnooit; o o jt ooit; plooj plooi; ploojn plooien; p ro o j prooi;
roojn afmikken, treffen; skoojar schooier; skoojn schooien.
§ 58 oaj
Uit owg. a: kwoaja kwade; toaj taai (bnw. en znw.); toajnaegal taainagel;
In boaj baai (stof); poaja betalingsterm ijn: da twiejda poaja van da pacht;
In de contracties: g o a 'j ga je; loa 'j laat je; ro a 'j raad je; s lo a 'j sla je;
stoa 'j sta je.
c. Met lange gespannen klinker:
§ 59 ie :j
In: ie:ja jij, ika niet, ie: ja niet, ala A m star damars niet - wat ie:ja.
§ 60 uu:j
Uit owg. dj: bamuu:jn bemoeien; bluu;jn bloeien; bruu:jn broeien; gluu:jn
g loeien ;gruu:j.i} groeien; muu:ja m oei, tante; muu:jlak m oeilijk; muu:jta
(ook: m öjta) m oeite; ruu:jn roeien; skruu;jn schroeien; vluu:jri vloeien.
In: snuu:jn snoeien; spruu:jn sproeien.
II. tü-tweeklanken
a. Met ongespannen klinker
§ 61 iw
In de contracties: bi'w zijn we; wi'w w illen we.
§ 62 ew
In: Ewbar t Egbert; en in de contractie: 'e'w hebben we.
§ 63 cew
In de contractie: zc&w zeggen we.
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§ 64 aw
Uit owg. a: gaw gauw; gaw die:/gauwdief; gaw ag'ejt gauwigheid;
In; dawaln dauwelen; snawm snauwen (ook snaawip.);
In de contracties: a'w als we; da'w dat we; 'ta'w dat als we.
§ 65 uw
In de contracties: bu'w zijn we; ku'w kunnen we; zu'w zullen we.
§ 66 ów
a. owg. ü: nów nu; rów ruw; rów ie:zal rijp, ijz e l;
b. og. au: tów touw (ook tow)\
c. owg. io/eo: bdrów berouw; barówm berouwen (beide ook met o);
In: pddóws pardoes.
In de contracties: bó'w zijn we; kó'w kunnen we, konden we; wó'w w il
den we; zó'w zullen we, zouden we.
§ 67 ow
a. og. au: blow blauw; döwdauw; dowmdauwen; flow flauw; grow grauw;
klow klauw, 'hoef van koe; nowalaks nauwelijks; 'bwrri houwen; powd
pauw; row rouw; rowm rouweii; skow schouw'(inspectie); skowm schou
wen; tow (ook tów) touw; vrowd vrouw;
b. owg. ü: bowm bouwen; dowm duwen; low ter louter; trow m trouwen;
c. owg. io/eo: ba row berouw; barowm berouwen (beide ook met ó );
brow ar brouwer, Brouwer; browm brouwen; klowal kluwen;
d. owg. ft: low lauw;
e. owg. a: kowa kooi; spowa spouw;
f. owg. o: ópstowtp opslaan (van matten en rie t);
V erd er in: kabaljowkabeljauw^abowtdr kabouter-,klowstarn hollen van
paard door de wei; kowsa kous; mowa mouw; owal ouwel (onder koek
jes); pows paus; powza pauze.
b. M et korte gespannen klinker
§ 68 iew
In: iew arik schrale plek in de huid, soort droge uitslag; bij Gunnink
vond ik ewarink fistel; Wanink geeft ieversken m azelen; Schónfeld
W ichers (Rijssen)?ewsfees kinkhoest; Broekhuysen (Zelhem ) ieversken
en iwwersen m azelen. A lle v ijf woorden: ewarink, ieversken, iew erik,
iewskes en iwwersen, duiden een ongemak aan, en hebben de eerste
lettergreep in hoofdzaak gemeen. W inkler Prin s, 13, 481 zegt: 'na 3 o f
4 dagen treedt plotseling de m azelen-uitslag op'. Franck-van Wijk zegt:
'm azelzucht, een andere u itslagziekte'. Het opvallende van m azelen
schijnt dus de plotseling optredende uitslag te zijn. Ik heb verband ge162

zocht met oeng. Tewan to show, to disclose. Holthausen, AEEW, geeft
onder éawan ( éawian, êowian, tewan) zeigen, enthüllen, offenbaren, en
éawis offenbar. Ik zie de betekenis van ewerink, ieversken, iewerik,
iewskes en iwwersen daarom als: het (plotseling) zich openbarende. In
Franck-van Wijk vond ik sub voce ooievaar: 'v g l. nog opperhess. iw w e r(i)ch ', dat in vorm G. iew erik z e e r nabij komt, en waarvan de bete
kenis op het eerste gezicht w el heel afwijkend lijkt, m aar e r toch dicht
bijkom t, als we denken aan het opvallend bonte pak van de iww er(i)ch.
De m oeilijkheid is de ie w - iw -, in de oostelijke vorm en. In het oeng.
is te door umlaut uit éa<au ontstaan, volkomen regelm atig. De enige
steu n d ieikin G allee, A.Gr.vind is § 100: awi wurde zu ewi, Prud. evvi
'o v is ', E ss.E\. fartheuuid. E r zijn dus gevallen van umlaut, m aar hoe
hieruit iew -, iw - zou kunnen ontstaan wordt daardoor niet opgelost.
T e r versterking van mijn verklarin g: het (plotseling) zich openbaren
de, w ijs ik op het andere woord voor mazelen nl. bliekens, bleekens.
Het komt m ij voor, dat dit terug kan gaan op owg. blican, w aarvoor Holt
hausen, AEEW, geeft'glanzen, scheinen, leuchten, blenden, erscheinen',
en B osw orth -Toller: to shine by exposure. V erg elijk hierm ee boven
verm eld offenbaren en to disclose voor tewan.
V erd er in: kiewa kieuw; stiewag stevig; en in de contracties: k rie'w
krijgen we; zie'w zien we.
§ 69 eew
Uit owg. ê : eew eeuw; eewag eeuwig; leew leeuw; leewarik leeuwerik;
meewa meeuw;
In de contracties: kree'w kregen we; zee'w zeiden we.
§ 70 aew
In de contractie: zae'w (ook zce'w) zeggen we.
§ 71 aaw
a. owg. io/eo: 'eeViaawm herkauwen; kaawrn kauwen; kieskaawm, tie s kaawm kieskauwen;
b. og. au: naaw nauw;
In: maawar t miauwer; maawmmiauwen; snaawm (ook snawm) snauwen;
In de contracties: aa'w als we; 'aa'w hadden we; daa'w dat we; maa'w
mogen we; 'taa'w dat als we; waa'w waren we; zaa'w zagen we.
§ 72 uuw
a. owg. i : 'uuwalak huwelijk;
b. owg. ü: gruuwal gruwel, da gruuwal get m ij oova r da grow al de r i l 
lingen lopen me langs de rug; gruuwalak gruw elijk;
c. owg. o: stuuwa stuw;
In: spruuw spruw, en in de contractie: muu'w moeten we.
163

§ 73 euw
In de contractie: deu'w deden we.
§ 74 oew
In: gaskroew geschreeuw; skroewar t schreeuwer; skroewm schreeuwen;
In de contractie: doe'w doen we.
§ 75 oaw
In de contracties: goa'w gaan we; loa’w laten we; stoa'w staan we;
c. M et lange gespannen klinker:
§ 76 ie:w
In: ie:w3g (ook eewag) eeuwig.

164

§ 77 Distributie der Fonemen
Bij de hiervolgende distributie der fonemen heb ik het gelijknam ige
hoofdstuk IV uit Fonologie van het Nederlands en het F rie s , door Cohen,
Ebeling, Eringa, Fokkema en van Holk (1959) gevolgd, en met het dialect
van Genemuiden vergeleken. Ik heb m ij daarbij bepaald tot het geven
van de voor G. geldende schem a's en woordenlijsten, met verm elding
van afwijkingen van het AB. De woorden zijn gegeven in de overa l in
dit boek gebruikte notatie, die op vele punten afwijkt van die in boven
verm elde Fonologie. Daar in de woordkolommen geen plaats is voor
vertalingen in het AB ben ik genoodzaakt te volstaan met de fonolo
gische w eergave van het Genemuider woord.
Schema 1

onder
hoofd accent

aan
woordeinde

+
ongespannen klinkers
gespannen klinkers

+
+

+

In tegenstelling met het AB komt a w el voor als eerste foneem
van een woord, nl. in de part.perf. van a lle ww. waarvan de infinitief
niet begint met be-, g e-, e r -, h er-, ont-, v e r -, met een niet m eer
scheidbaar bijw., o f met een klinker. In maximaal prominente positie
komt a niet voor. Evenals in het AB kan a niet door w. j in eenzelfde
woorddeel gevolgd worden. Het foneem h komt in G. niet voor. Aan het
woordeinde komen a lle toegestane medeklinkers na a voor, behalve ri:
ap : 'enap, fielap;
at : 'at, lemat;
ak : bilak, bunzak, lilak, leelak, koonak, gazaenak;
af : elaf, twaalaf, zelaf;
as : janas, poolas, swelas, zelas; in de namen: Koanas, Selas;
ag ; '$ndag, eurag, gluu:nag, neudag, oarag, sloaparag;
am : besam, goocham, jaajam, stiekam, vaedam; in de naam Wilam;
an : alleen in het lidw. 'an; in slot-an wordt de a gesyncopeerd;
al : buubal, doedal, keetal, maantal, raetal, taekal, toafal;
ar : 'aem ar, 'aevar, beekar, duukar, mookar, w iedar.
Ook voor m eerledige m edeklinkergroepen komt a voor: skaedalakst;
kaeragst, neudagst, oaragst; dikart, kikart, rakart, stakart; bikals,
kachals; bikalt, wagalt; dikars, kikars, stakars.
De Genemuider uitspraak van g ro v e is: grova, nooit grofd o f groovd.
Het foneem i komt ongeaccentueerd alleen voor in woorden op -link
leerlir^k, baroe:rlir^k, weetarirjk; met secundair accent na a in: bagrafanisa, Eerfanisa, groetanisa, enz. Het foneem aa ongeaccentueerd in w oor
den op -------- alleen in het leenwoord: leeraa r.
De ongespannen klinkers komen niet voor aan het woordeinde.
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p

b
f
V

m
k
g
t
d
s
z
n
w
j
1
r

a
pat
bak
fakal
vak
mak
kasta
gat
tam
dak
sap
zat
nat
wat
jak
lak
rap

0

pot
bot
fokt
vós
mos
kop
gdt
tot
dól
sopm
zok
nog
wóla
jo'i^k
lot
rók

u
puk
bug

o
pötien
bo’lachien
fökien
fuj
vuln vösien
mölachien
muf
kunn köpien
gunn gökien
tusn tölachien
dus
döra
sukal söpien
zuk
zökien
nul
nöst
wus
wör st
juk
jolen,
lusn lösn
rust rötien

e
pet
bela
fel
vel
met
kent
gest
tenta
dempa
sent
zet
neta
wet
jent
lenta
renta

i
pik
bikal
fiks
vis
min
kina
giryk
tin
dit
sik
zicht
niks
wiln
jicht
licht
rir^k

cE

paspa
bsekien
fetien
vsekien
masrtien
kaetien
gaesn
ta?sien
dcekien
s£er n
zaskien
nsepien
w$sien
j$sien
laetien
r^machien

aa
paap
baant
faalie
vaaln
maanda
kaant
gaanza
taant
daai^k
saandar
zaant
(ma)naandar
waant
jaap
laampa
raant

ae
paechien
baena
faebal
vaesien
maechien
kael
gaer
taekal
daekr^
saemt
zaedal
naekr^t
waes
Jaeg0
^
laeta
raetal

oo
poot
boot
foos
voo rt
moor t
kool
goor
toom
doot
soor t
zoola
noomt
woonn
joot
loot
room

//

V oor geaccentueerde klinker treffen we a lle medeklinkers aan, uit
gezonderd [ X ], h e n r], In tegenstelling met het AB komt w wel voor
eu en uu voor.
V erd er geen gevallen van: j vóór ie en ie :; f v ó ó r eu ;f, g en s vóór eu; g
vóór m m ; ƒ en s vóór uu:; j, nenw vóór oe:; d, f, j, m, n, p, r, s, t niet vóór oo;
te rw ijl ee alleen voorkomt in beede, en bij sommigen in deènkri, meensn.
Schema 2
ongeaccentueerde
positie in woorden
uitgaande op:
aa
ae
oo
oe
oe:
eu
uu
uu:
ee
ie
ie:
eu
oa
oo

+

j

w

voor j :

+
■f

+

kaaj
'aej
mooj
boej

-

-

-

-

+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
■f

’ euj
muuj
muu:ja
zeej
twiej
ie:ja
toaj
aj
fraejn

hooi
moet je
tante
z e i je
twee

+

+

+

voor
kade
haai
mooi
boei

+

-

a
ae

Voorbeelden bij schema 2:

+

+
+
+

èè
o
o
ö
u
e
i
a

eerste lid
van tweeklank
voor
voor

+
+
+
+

+
+

+
+
+
+
-

+
+
+
-

+

jij

-

taai

-

w:

mieaaw
zaew

miauw
zeggen we

-

-

doew

doen we
-

deuw
spruuw
leew
kiewa
ie:wag
goaw
-

-

-

-

nij

als je
franje
o f je
kon je
spuit
foei
ei
nieuw

kuw
'ew
biw

kunnen we
hebben we
zijn we

-

-

-

-

oj.
koj
spöjta
fuj

ej

gaw
zaew
kowa
row

deden we
spruw
leeuw
kieuw
eeuwig
gaan we
gauw
zeggen we
kooi
ruw

Geen: oe:, èu, 00, èè, a, voor j ; geen: oo, oe:9uu. , èïi, oo, èè, ö, d voor w .
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oe
poes
boek
foetarn
voel
moes
koest
goet
toe ka
doem
soep
zoepm
noesta
•woest
joeln }
loedar
roeta

oe:
poe:r ij
boe:k
foe:zal
voe:t
moe: ra
koe:ka
goe:zn
toe:r
doe:k
soe:za
zoe:r

boe:nn
ro e :r

eu
peutien
beutien
veur
meuka
keunn
geuta
teutn
deuka
seumtag
zeuna
neuta
weug
jeutien
leuk
reup

uu
puupa
buul
fuukien
vuusta
muus
kuut
tuun
duukar
suukar
zuudn
(fa)nuus
wuuf
juust
luus
ruut

uu:
puu:r
buu:gr^
vuu:la
muu:ra
kuu:ra
guu:r
tuu:nn
duu:val
zuu:var
nuu:mm
wuu:ln
juu:ki}
luu:zn
ruu:zie

ee
p eert
beet
feest
vee r
meetn
keet
geel
teemm
deekr^
seedar t
zeekar
nee
weeka
jeezas
leep
reedn

ie
piet
biela
fies(a)
viela
mieta
kiel(a)
gien
tiet
diek
siem
ziek
niet
wiet
liek
rieka

ie:
eu
pie:pm peultien
bie:ta
beultien
fie:tn
vie:ra
veultien
m ie:ra meultien
kie:zn
keur tien
gie:tn
tie:mm teufaltien
die: ln
sóldeutien
s ie:l
zie:pa
zeutien
nie:ta
neutien
wie: ga weultien
jeurtien
lie:mm leuchien
rie:pa
kamareutien

oa
poasn
boas

oo

eè

bóolta

bèèda

voar t
moant
koann
goan
toafal
doat
soams
zoat
noat
woar
joar
loaga
roat

voolda
koolda
gooit

zoolt
woolt ar

Schema 3
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-
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Voorbeelden bij schema 3:
ps:
pl:

pr:

psalm
plat, plo'f, plukij, plög, pletn, plicht, piaskien, plaanjca, plaeta,
plooj, ploetarn, ploe:g3, pleug, pluuma, pluu:zn, -pleegn,, pliesie,
Pioagn,.
prala, propa,prusn,pröpien, prenta, prikn,, praema, prooj.proesn, preut, pruumpien, pruu:vm, preekr^, p ries, prie:zn, preutien,
proatn.
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bl:

br:

fl:
fr:
vl:
vr:
tr:

tw:
tj:
dr:

dw:
sp:

st:

sk:

sm:
sn:
sl:

sw:
sj:
zw:
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blat, blók, blukien, blos, bles, blik, blaart^, blaekar, bloot, bloes,
bloert, bleus, bluumpien, bluu:jn, bleef, blieda, blie:vm , blèusien,
bloaza.
brak, bróka, bruga, brökien, bren,!^ brik, braant, braekn, broot,
broes, broe:zn, breuka, bruut, breekr^, briesien, b rie:f, breumpien, broann.
flapa, flodarn, flur tien, flensien, flink, flaepien, flaansn, flaetar,
flo e:ra , fleutamelk, fluustar n, fleem m , flie :r bos.
fraba, ('t)fr ö s , frikadila, fraans, freula, freek, friem aln.
vlakta, vlóka, vluga, vlókien, viesa, vlinder, vlsemachien, vlaaga,
vlaechien,' vloot, vloe:t, vleug, vluu:s, vleet, vliem , vlie:ga,
vrata, vrog, vruchta, ('t)b a -vrö s , vret, vriry^, vraetien, vroom,
vroetvrow a, vreug, vruu:tn, vreetn, vrie:zn , vreuchien, vroaga.
trap, trog, trumachien, trösien, tret, tripaln, trsepien, troost,
troep, troe.-vm, treurag, truu, treenn, triep, trie:zalnbserg, trèunties, troanij.
twêntar, twintag, twaelaf, tw iej.
tjalk, tjokvol.
draf, drdla, druk, drólachien.drenta, drir^kr^drsek, draan,k, draegn,,
droom, droe:va, dreuga, druus, dreeval, drietn, drie:vm , drèutien,
droat.
dwan,, dwun,, dwir^n,, dwasr s, dwaeln, dweepm
spanja, sponza, spul, spör ta, spelda, spit, spsenn, spae, spoor,
spoela, spoerk, speur, spuu.-ln, speet, spiet, spie:za, spèuntien,
spoana.
stat, stok, stuk, stökien, stel, stila, stsert, staatje, staeln, stoot,
stoepa, stoe:l, steul, stuupien, stuu:ltien, steel, stief, stiervm,
stèutien, stoat, stóólt.
skat, skola, skulk, skotal, skela, skik, skserp, skaanda, skaesn,
skoot, skoela, skoe:vm, skeut, skuutien, skuurkn,, skeel, skielak,
skie:f, skeultien, skoala, skóóldar.
*
..
smal, smos, smuln, smoltn, smetn, smit, smserta, smaekn,,
sm oor, sm oel, sm oe:za, smeuk, smeekn, smietn, smoat, smóólt.
snapm, snótar, snufaln, snóra, snel, snik, snser t, snaekn, snoeta,
snoe:vm, sneuf, snuutien, snuu:jn, snee, snien, snèur tien, snoara.
slaka, slot, slukien, slötien, slet, slipa, slsebachien, slaanjc, slaegar, sloot, sloek, s lo e :rie , sleup, sluutn, sluu:zn, sleep, sliepm ,
s lie :f, sleupien, sloap.
/
swonzas, swelas.
sjapie, sjókn,, sjó rn, sjet, sjilpm , sjaala, sjoofal, sjoelbak, sjeu,
sjeeza.
zwak, zwola, zwol, zwem m , zw il, zwaskies,zwaena,zwoora, zwoe:l,
zweur, zw eera, zw iem arag, zwierpa, zwèurta, zwoar.

kn:

knap, knóla, knup, knólachien, knetar n, knipa, knaer s, knaapmvarie:naga, knaegn,, knoopa, knoesta, kneuzn, knuusien, knuu:jn,
kneep, kniepm, knie:zn.

kl:

klap, kloka, klup, klökien, klepa, klikiy klsepien, klaat^k, klaegn^
klootn, kloeta, kleur, kluutien, kluu:vm, kleet, klierra, klèurtien,
kloara,
krap, króp, krumal, krópien, krenta, krika, kraspien, kraanta,
kraega, kroepm, kroe:na, kreup, kruut, kruu:zn, kreeg, krietn,
krie:gn,, krèumpien, kroama.
kwasta, kweln, kwik, kwa=rtien, kwaanswies, kwaekr^, kweena,
kwieln, kwèultien, kwoala.
glat, glóp, glum, glöpien, glip m , glaans, glaezn, gloojaga, gloepm,
gleuva, gluu:nag, gleedn, glie:.
grap, gróf, grupa, grökien, grenta, grifa l, graepien, graatas, graevm, groot, groetn, groe:va, greuta, gruus, gruurjn, greeg, griepm ,
grie:pa, grèutien, groat.

kr:

kw:
gl:
gr:

Aan het woordbegin komen: fn, ts, sf, s'X en gn niet voor.
D rieled ige m edeklinkergroepen vóór klinker komen voor:
spl:
spr:
str:

skr:

splisn, spleet, splietn
sprak, sprot, sprótien, spren^aln, sprinji,, sprsek, spraakr^, sproetn, spruuw, spreekn,, spriet, sprèüchien, sproa.
straga, stróp, struinden, ströpien, strer^aln, strik, straekies,
straant, stroom , stroef, streujn, struuka, streek, striekn,, strèültien, stroal.
skrap, skrók, skröka, skrik, skrasmachien, skraega, skroota,
skroe:va, skruu:fien, skreeva, skrie:vm , skrèulties, skroal.

Na geaccentueerde klinker (behalve èè en óó) komen a lle medeklin
kers, uitgezonderd ft en de stemhebbende explosieven en spiranten, aan
het woordeinde voor. Echter:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

na tweeklank, a, u, e, i, geen r.
na tweeklank geen w, j.
na gespannen klinker geen r\, wel 7373.
na 00, ö geen w.
na ö geen n, j.
na ce geen ƒ, m , n, l, ram,nn.
naoa geen ra, w el rara.
na ów alleen ra, t, s.
na ö j alleen f, t, s, n, l.
na ej alleen p, t, s, n, k,l.
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11 na de vele andere Genemuider tweeklanken, waarvan vele ontstaan
zijn door contractie, alleen t, s, m, n.
12 na lange ie:, uu:, oe: geen j, w; na uu:, oe: geen p, m.
Voorbeelden van slotm edeklinker na geaccentueerde klinker:
P
a
ó,ó
u
o
e
i
ae
aa
ae
oo
oe
oe:
eu
uu
uu:
ee
ie
ie:
oa
èu

sap
kop
drup
slop
mep
skip
slsep
paap
gaep
loop
soep
leup
Kuup
leep
sliep
die:p
sloap

f
la f
ló f
muf
sköf
le f
va g if
graaf
skaefsal
loof
ro e f
(ga)stoe.-f
steuf
wuuf
pruu:f
le e f
stief
sk ie:f
broaf

lam
dom
rum
zwöm
rem
slim

vaem
boom
doem
zeum
ruum
neem
sliem
lie:m
koam
trówm

OW

köjf

Öj
ej

m

Gejp

t
pat
pot
dut
pröt
zet
wit
slset
granaat
’ aet
boot
goet
bloe:t
leut
ruut
zuu:t
keet
tiet
rie :t
groat
fówt
flö jt
fejt

s
was
mós
zus
kös
mes
vis
klses(nat)
Klaas
waes
foos
poes
nijm oe:s
keus
muus
vluu:s
prees
p ries
'ie :s
Kloas
Klèüs
póws
böjs
vlejs

n

k

dan
kón
wun

bak
bók
juk
rök

ken
min
speen
Daan
maen
loon
doen
doe.-n
deun
muun
gruu:n
basteenn
zien
bie:n
troan

tik
bsek
klaasvaak
raek
rook
loek
doe:k
leuk
gabruuk
zuu:k
keek
ziek
blie:k
ófbroak

töjn
trejn

zejk

Van de hieronder verm elde eind-tweeledige m edeklinkergroepen met
halfvocaal als eerste lid komen e r verscheidene alleen voor in contrac
ties, w aarvoor z ie § 78.
Bij die met liquida als eerste lid vóo'r niet-dentaal komen varianten
voor met svarabhakti-a, evenals bij de d rie - en vie rled ig e groepen.
Aan het woordeinde komen na geaccentueerde klinker de volgende
tw eeledige m edeklinkergroepen voor:
a. met halfvocaal als eerste lid:
jt:
ajt, ko'jt, kujt, flöjt, rejt, zijt, Gaejt, aajt, waejt, goojt, snoejt,
deujt, gruu:jt, zeejt, kriejt, sloajt;
js:
ajs, kójs, kujs, döjs, wejs, nijs, aajs, moojs, doejs, deujs, muujs,
zeejs , kriejs, loajs;
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13 na korte ie, uu, oe geen r, nr]; na ie, uu geen g.
14 eu komt behalve in Klèus Klaasje, grèu st (hij) voert gras, greuzn
gras voeren, alleen vóór intervocalische m edeklinker voor.

X

n

lag
zog
bug
vlög

gon,
zun,

lig
waeg
laag
graeg
'oog
kroeg
zoe:g
zeug

zan,

vön,
bren,
zin,

1
al
dól
sul
völ
wel
kil
kanaal
vael
kool
voel
stoe:l
beul
buul
wuu:l
geel
zie l
d ie:l
moal

buu:g
leeg
die:g
troag

r

w

j

nn

mm

gaw
rów
kuw

aj

kor

kój
kuj

mann
kónn

damm
sómm
glumm
zwömm
kemm
klimm

kunn9

sjo r
'ew
biw
basr
'uuzaar
gaer
goor
voe.-r
veur
vuu:r
ve e r
d ie :r
doar

doew

'e j
wij
zaej
kaaj
zaej
mooj
doej

deuw
muuw

deuj
muuj

zeew
kriew

zeej
kriej

loaw

toaj

Z£EW

aaw
zaew

kenn
binn
spann
'aann
baenn
boonn
koenn
boe:nn
keunn
tuunn
tuu:nn
greenn
tienn
tie:nn
koann

kwaamm
praemm
koomtp
proemm
'oe:mm
zeumm
m eer skuumm
nuu:mm
neemm
kiemm
tie:mm
koamm

'ar\v>
tón>ü>
zun,n,
vö^n,
kreiT,n,

laanfl
zaeryr^
ooi^n,
zoe^n,
zeuren,
buu:n,n,
kreer^n,
krien,^
vroal^n,

rö jl
z e jl

jn
wt:
ws:
wm:

bujn, töjn, rejn, zijn, frsejn, zaejn, goojn, snoejn, deujn, gruu:jn,
boajn;
awt, kówt, kuwt, 'ewt, biwt, maawt, zaewt, skroewt, deuwt, muuwt,
zeewt, kriewt, loawt;
róws, zeew s, loaws;
snawm, döwm, kaawm, skroewm, gruuwm, meewm, kiewm.

b. met liquida als eerste lid:
rp:
slurp, dörp, skserp;
rf:
turf, körf, wasrf;
rm : wurm, worm, dserm;
rt:
vurt, kört, st3ert, badaert, oo rt, lo e :r t, keur t, stuu:r t, p e ert,
v ie :r t, boart;
rs:
nörs, b3er s, r a e r s, noor s, koe:r s, stuu:r s, 'a=rtle e r s, d ie :r s,boar s;
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rn:
rk:
rg:
lp:
lf:
lm :
ln:
o
lt:
ls:
lk:
lg:

m örn, kasr n , vaern, voorn ,b oe:rn,deurn, stuu:rn, le e rn, vie:r n,
goarn;
jurk, maerk;
wurg, borg, aerg;
galp, gulp, 'ölp, 'elp, sjilp;
kalf, kolf, z e lf, twaelf;
kalm, molm, vulm(pien); elm (da); film , twaelm(da);
baln,
tóln,
vuln,
vatóln,
vateln,
vaaln, 0 ^ 'aeln,
vakooln,
badoeln,
o*
o
o
o'
0'
o'
o
steuln, vuu:ln, veeln, kieln, die:ln, vakooln, poaln, stoe:ln, buuln.
alt, rólt, vult, 'ö lt, telt, vilt, vaelt, Aalt, taelt, vakoolt, badoelt,
stoe:lt, beult, kuult, vuu:lt, -teelt, gielt, vadie:lt, bapoalt, kóólt;
fals, krols, 'e ls, pils, Transfaals, Pools, voels, Keuls, geels,
die:ls;
kalk, kólk, skulk, molk, melk;
balg, volg, zwolg;

c. met nasaal als eerste lid:
mp: ramp, klómp, kump, 'emp, klaamp;
mt: damt, brómt, rem t, klim t, 'araem t, 'adroomt, baroemt, zeumt,
vakluu:mt, vaniemt, oamt;
ms: Am stardams, sóms, vrem s, veur naems, room s, doems, soams;
nt:
want, rónt, gunt, kent, lint, spasnt, kaant, maent, loont, boe:nt,
ns:
n,t:
n,s:
n,k:

tuu:nt, vadient, moant;
óns, luns, lens, gins, kaans, skaens, broens, Beens, miens, 'a lfstie:ns, goans;
'an,t, jón,t, dun,t, valerjt, zin,t, valaan,t, vamoor^t, dreunjt, vareenjt,
o p v lie g t, vroan,t;
garys, gaan^s;
jón,k, zur^k, 'ei^k, zinjc, maai^k, dejn,k.

d. m et spirant als eerste lid:
ft:
maft, bóft, tuft, keft, lift, graeft, dooft, badroe:ft, galeuft, pruu:ft,
baleeft, valieft, stie:ft, bagoaft;
st:
last, kóst, rust, rest, m ist, taest, maest, kroost, 'oest, broe:st,
'eust, juust, 'uu:st, vreest, fiest, bie:st, noast;
sn: lasn, kósn, lusn, lösn, mesn, misn, gaesn, Klaasn, plaesn, Goosn,
poesn, liesn, ejsn, kówsn;
zn: 'aezn, poozn, broe:zn, deuzn, buu:zn, beezn, pie:zn, boazn;
Xt: lacht, bocht, lucht, zócht, licht, knaecht, klaegt, oogt, voe:gt, óp'eugt, buu:gt, vapleegt, badrie:gt; avroagt;
Xry wachn,, móchn, zuchn,, vöchr^, vlaechn;
gn,: brugr^, daegn,, oogn, kroegn, deugn, buu:gr}, veegn,, krie:gn, vroagn;
vm: skaevm, doovm, 'oe:vm , steuvm, pruu:vm, kleevm , die:vm .
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e. met explosief als eerste lid:
pm: klapm, klópm, skupm, döpm, klepm, klipm, paepm, jaapm, raepm,
'oopm, stoepm, deupm, puupm, kiepm, inzie :pm, skoapm;
pt:
lapt, klopt, lupt, dopt, klept, wipt, driejpsept, raept, koopt, floept,
deupt, kuupt, inakeept, sliept, inazie:pt, sloapt;
ps:
taps, kops, lups, gips, Koops, soeps;
bm: kwabm, róbm, kubm, kribm, 'ebm, zaabm;
tn:
latn, bótn, putn, petn, pitn, spaetn, gaetn, pootn, roetn, boe:tn,
muutn, zuu:tn, meetn, bietn, bie:tn, loatn;
ts:
pats, góts, driejpits, buutngaets, desnoots;
dn:
'adn, vódn, ludn, wedn, bidn, laedn, gaboodn, 'oe:dn, duudn, op'eedn, riedn, brie:dn, doadn, bèèdn;
kt:
bakt, fokt, tukt, mikt, raekt, maekt, stookt, roekt, spoe:kt, deukt,
juu:kt, steekt, liekt, blie:kt, 'oakt;
ks:
Baks, kóks, stuks, gaeks, fiks, waeks, kooks, neetaldoe:ks, leuks,
umstreeks, buutndieks, 'oaks;
kn,:
'akry zókt^, bukn, pikr^, baekn,, laekn,, kookn^, roekr^, doe:kr^, keukn,,
kuukt^, zuu:kr^, reekn, kiekn,, blie:kn,, diejoakr^.
Aan het woordeinde komen na geaccentueerde klinkers de volgende
d rieledige m edeklinkergroepen voor:
rpt: slurpt, knaerpt;
rft:
skurft, aerft;
rps: kórps;
rtps: daerms;
rns: naerns, doorns, d eerns, goar ns;
rst: w örst, Kaerst, Voor st, e e r st;
rnt: turnt, t ö rnt, kaernt, Baarnt, voortva ernt, loe:rnt, 'ser t'eu rnt, tuu:r nt,
o ’ B eernt,
o ' Oarnt;
o7
rkt: snurkt, wserkt;
rks: Turks, kaerks;
rXt: wurgt, borgt, baergt;
rxs: aergs;
lpt: galpt, stulpt, stolpt, 'elpt;
lft:
kalft, golft, Delft, va wuift;
lmt:
zwalmt,
o
o 9 vamólmt;
o 7filmot;7
Int: ópvaalnt, joelnt, spuu:lnt, gielnt;
lm
s: zalmo s,’ filmo s;’
o
lst:
walst, Olst, 'ulst;
lkt: zwalkt, bawólkt, bulkt, melkt;
lgt: walgt, vólgt;
mst: kómst;
nst: gónst, gunst, winst, daanst, die:nst;
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ryst:
n,ks:
gst:
pmt:
dnt:
0

varyst, 'en^t,
lin,ks, ondaanjcs,
oogst.
sloapmt, gaepmt;
vól'ser dnt,
bidnt,
baduudnt;
O ’
Q 7
O 7

Voorbeelden van woorden met m edeklinker tussen geaccentueerde en
ongeaccentueerde klinker.
a

o/o

stópa
p kapa
b fraba
dóbar
f drafart stópa
gróva
V
m kama
kóma
t lata
bót ar
d klada
pódak
s tasa
tósa
z
n kana
tóna
k slaka
kókart
X rachal bochal
g straga vrógar
n stan,a tórp
i bala
bóla
r
w dawaln kówa
j

u

ó’

e

i

ae

aa

grupa
dubalt
jufar

kópal
döpien
stöfien

klepa
weba
befa

lipa
sniba
grifal

paepa
laepien
kraefien

kaapar
kraaba

ae

C lassificatie van de medeklinkers
Schema 4
begingroep

C 3 C2
+
P +
t +
k +
f s +
+
+
X b +

Cl
+
+
+
+
+

+

+

C2
+
+
+
+
+
+

-f

-

-

-

-

-

-

-

-

+
+
+
+
+
+
+

+
+
-f
-

-

-

-

-

_

_

V

-

+•

-

+
+
+
-

w

-

-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

-

-

-

j
h

174

eindgroep

Cl
+
+
+
+
+

d
z

g
m n n 1 r -

oo

loopar
soobar
joofal
roova
skaeva
lumal
stema
s kim al maema
daarna
kaemar
ooma
stuta
peta
skótal
pita
kaetien
graatas kaetar
stootar
muda
vódachien led ar
kida
klaedachien rólaada laedar
booda
busa
lósar
mesa
disal
kaesien
Klaasien glaesien poosien
puzal
laazaras ’aeza
rooza
kina
’unag
bene
kaenachien kaanafas baena
woonaga
slukien
rókien
bikal
bsekien
vaeka
kookar
bruchien tóchien
lichien daechien
maechien goocham
bruga
róga
biga
wagga
vlaaga
draega
ooga
bun,aln
krenp
vin,ar
bulachien bólachien velachien bila
baelachien skaala
baelie
zoola
snóra
smurie
ksera
sagaara paera
doora
kaawa
buja
kójarn
vrija
koest aej a
vaejar
mooja
raepa
kaebal

-

C 3 C4
+
+
-

niet voor /w/

-

-

niet na nasaal aan woordeinde;

+
-

-

-

-

niet na nasaal aan woordeinde
assimilerend; niet voor /w/
geassim ileerd; niet voor /w/
assimilerend
geassim ileerd
zowel pre- als intervocalisch

-

niet na tweeklank
niet na/èu, öo, oe:, uu:, ie:, ö/
niet na /èu, oe:, uu:, ie:, ö/

oe
roepar
troebal
oefann
proema
stoeta
loedar
poesien
boezam
roena
toeka
goechaln
poela
skroewa
moe j ar

tnt: ónwiertnt
krf: kooknj:, ófareekrf, öfariknf,
snt: wasnt
V ierled ige medeklinker groepen aan het woordeinde zijn schaars. Ik
noteerde: gloepm st, d'ööld Dolf, wat kón die gloepm st lie^n,.

oe:

eu

keupar
meubal
roe:bol
reufien
gleuva
doe: va
zeuma
zoe:mar
geuta
boe:ta
bloe:darag neudag
reusien
kreuza
bloe:za
zeuna
boe:na
ieuka
koe:ka
euchien
dreuga
ploe:ga
fiejoe:la
sloe:rie

meula
deura

gruu:pa

leepa
jazeebal
duu:fien
reefal
stuu:var
geeval
kluu:mart
tuumaln
'eemal
’uu:tien
stuutien
veetar
anmuu:dagn, seedart
duuda
'uusien
buu:sien
feesien
buu:za
eer beeza
Gaelamuunagar gruu:na
veena
duu:kien
reekal
duukar
vuu:chien
sneechien
ruuchien
deegalak
duu:ga

sliepa
kriebaln
ofniefaln

slie:pa
Gie:bart
slie:fien
lie:var
zwiemarag lie:marag
liet ar
gie:tar
blieda
brie:dar
riesien
wie:sien
Lieza
wie:za
tiena
mie:na
rieka
blie:ka
twiechien wie:chien
wie:ga

sloapa
noabar
wèüfaltien woafal
’ èuvantien goaval
kroama
proatarag
prèuties
droadarag
bèusien
stoasie
Klèüza
boazag
moana
'èükien
doaka
kèüchien
loaga

muula

spuu:la
muu:ra

ziela

Eula

gruuwal
'euja

muu:ja

skeela
veera
meewa

kiewa
twieja

ie:

oa

uu:

kuupar
buubal
wuufien

ee

ie

èu

uu

*ie:la
sie:rap
ie:ja

slèupien

poala
koara
toaja

De fonemen met fundamenteel geruis /p, f, b, v, t, d, s, z, %, g/ kun
nen door één medeklinker van de klinker gescheiden worden. Stemheb
bende m edeklinkers komen niet aan het woordeinde voor.
De dentalen /t, s/ kunnen op d rie o f m eer plaatsen van een klinker
verw ijd erd zijn, /s/ als eerste van een d rieledige begingroep, /t/ als
laatste van een vie rled ig e eindgroep.
De fonemen /m, n/ kunnen door een liquida van voorafgaande klinker
gescheiden worden. De fonem en/l, r, j, w/ staan steeds in onm iddellijk
contact met een klinker; /n,/ komt aan het woordeinde voor na /k, X, g/,
overigen s steeds onm iddellijk na klinker.
De halfvocalen /w, j/ komen wel na ongespannen klinker voor.
Van de liquidae komt /l/ na tweeklank voor, /r/ niet.
De nasalen /m, n/ komen beide na /I/ aan het woordeinde voor. Na
gespannen klinker voor homorgane explosief komt /m, n/ voor, /m/
echter alleen na /aa/, daamp, klaamp, /n/ na bijna alle.
B ij assim ilatie van stemtoon op de grens van twee woorddelen wordt:
pv —►pf
fb — vb
p z —►ps
pd—-bd
pg — pX
De labialen /b, v/ gaan aan het woordbegin niet aan /w/ vooraf, de
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dentalen /d, z/ wel.
Aan het woordeinde komen /p, k/ wel na nasaal voor, de spiranten
/f, %/ niet.
Aan het woordbegin komt /k/ wel,/p/ niet voor vóór /w/.
De fonemen /f,% / komen niet voor na /s/ aan het woordbegin.
Aan het woordbegin komt de explosief /k/ w el na /s/ voor, de spirant
/X/ niet.
V oor hier niet verm elde, m aar in contracties aan het woordbegin v o o r
komende ken t vóór vele m edeklinkers, z ie Contracties, § 78.
§ 78 Contracties
De Genemuider legt een bijzondere vo orliefd e aan de dag voor sa
mengetrokken vorm en. Z e zijn z e e r ta lrijk en gevarieerd , en getuigen
van een grote vaardigheid in het maken en hanteren van praktisch-korte
en toch duidelijke taaleenheden, samengelast uit werkwoorden, vo o r
naamwoorden en bijwoorden. Zoals de stenograaf zich bedient van één
korte krabbel voor frequent voorkomende w oordjes, heeft de Genemui
d er uit bovengenoemde woordsoorten een stenofonie ontwikkeld uit de
m eest essentiële klanken, die e r in voorkomen. Daarbij is de grootst
m ogelijke economie betracht, zijn lange klankreeksen teruggebracht tot
de uiterste minima.
In de w oordjes: a (a )'j't als je het; a (a )'k 't als ik het; a (a )'w 't als we
h e t -'e 'j't h e b je h e v / e 'k 't heb ik het; 'e 'w 't hebben we het; 'k 'a 't ik had
het, zijn telkens d rie klanken, één uit elk trio woorden, tot een drieklank
samengevoegd, een lokale pasmunt, overal in de naaste om geving in
wisselbaar, door de vreem deling met wantrouwende ogen bekeken. A ls
een zich m al aanstellend jongmens sarcastisch gevraagd wordt: k r i e 'j 't
o f e 'j 't , zijn, in de tien klanken der d rie groepen, zeven woorden v e r 
disconteerd: k rijg je het o f heb je het?
Natuurlijk staat Genemuiden hierin niet alleen, ook in andere
dialectgebieden komen ze voor. Z e zijn m .i. typerende verschijnselen
van een uitsluitend gesproken taal. Ik herinner me van een Zeeuwse
een kort m aar krachtig: ' ’t'b 'k d d ee l, voor: wat had ik gedaan, tegen een
Zaanse levera n cier, die een weeklang verzuim d had aan te komen, en
met stomme verbazing deze vreem de klankcombinatie aanhoorde. V oor
een rasechte Zeeuw betekende ze echter volkomen duidelijk: wat had
ikm isdaan.dat je m e zo in de steek hebt gelaten?. Z es klanken voor een
hele zin van v ie r woorden. Genemuiden weet daar ook weg mee.
In mijn m ateriaal van z e e r beperkte om vang, nl. een bandopname,
die iets m eer dan één spoor van 360m., snelheid 4.7, beslaat, en een
dozijn stukjes proza, die naar ik schat, geen 25 blz. zullen vullen, no
teerde ik bijna 950 contracties, tegen ongeveer 225 niet samengetrok176

ken vorm en. V oor hem, die belang stelt in woordstructuur, geeft het
versch ijnsel tal van interessante klankverbindingen.
Ik laat voor belangstellenden de hele co llectie volgen. De getallen
in de eerste kolom slaan op de contracties, die in de tweede op de
niet-samengetrokken vormen. Van deze laatste alleen was bij de band
opname de betoning van het vnw. met zekerheid vast te stellen, die soms
sterk, soms zwak was. Aangezien de juiste aanduiding van de klemtoon
voor het geheel der niet-samengetrokken vormen niet m ogelijk was, heb
ik e r hier verd er geen aandacht aan besteed.
Wanneer in geen van beide kolommen een getal is verm eld, betekent
dit, dat ik de contractie uit eigen ervarin g ken, m aar in dit m ateriaal
niet heb aangetroffen,
a. Contracties met p roclisis
1. vnw. + Vf.
'k a n
'k 'a t
'k b in
'k d o e :
'k 'e p
'k g o a
'k m a g
'k m u u t
'k s lo a
'k w a s
'k w ie r t
'k w i l

i k kan
ik had
i k ben

-

3

't 'e f

h e t h e e ft

4

2

12

'tg e t

2

15

ik doe

-

'tg in ,
'tis

1
1

1

het gaat
h e t g in g
h e t is

10
1
1

35
-

'tk a n
'tk ó n
'tle e k

1
1

5

’ t l ie k t

het
het
het
het

't lig
'tm ó s

h e t li g t
het m o est

1
1

't 'ö lp
V ó lt
'tr ó k

h e t h ie lp
het houdt

2

-

1

-

het r u ik t

1

-

't s t e t
'tw a s

h e t s ta a t

1

-

h e t w as

39

4

'tw ó l
'tw ö r t

h e t w ou
h e t w o rd t

1

2

'tsal
'tsat
'tsól
z'em

h e t zal

5
4

het zat

1

h e t zou

1

-

106

18

ik
ik
ik
ik

heb
ga
m ag
m oet

ik s la
ik w as
ik w e e t
ik w il

'k w ó l
'ksa e g a
'k s a l

i k wou
i k zeg

'k s ó l

i k zou
h e t had

't 'a t
'tb in
'tb le e k
'td u t

ik z a l

1

-

1

5

6

22

11
1

11

1

20

2

6

4

1

-

3

h e t z ijn

4

-

het bleek
het doet

l

-

1_

48 T Ï2

kan
kon
le e k
lijk t

ze hebben

32
6
2
1
1

11
1
-

-

-

2 . andere c o m b in a tie s :

'tas
t'em

het dan
to t als
te hebben

't 'e m

h e t hebben 1

-

6

0

't'a n

-

1

2

-

z'sm

ze hem

1

-

z 'a t

ze het

2

1

z 'ie s

ze eens

J _ __ -

4

1
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b. Contracties met enclisis
1 . Vf. + ik
’a(a)'k
bin/k
dejn,'k
deu'k
doe'k
'e 'k
gin,'k
goa'k
kan/k
kór^'k
kree'k
k rie 'k
loa'k
maa'k
mu(u)'k
sloa'k
stoa'k
waa'k
w i'k
wö'k
zaag'k
zaa'k
zae'k
za'k
zee'k
z ie 'k
zó'k

Vf. + ie
had ik
ben ik
denk ik
deed ik
doe ik
heb ik
ging ik
ga ik
kan ik
kon ik
kreeg ik
k rijg ik
laat ik
mag ik
moet ik
sla ik
sta ik
was ik
w il ik
wou ik
zag ik
zag ik
zeg ik
zal ik
zei ik
z ie ik
zou ik

12
19
1
6
55
2
7
3
1
1
4
6
11
10
1
3
8
13
4
167

2
6
4
-

13
2
3
3
1
1
1
36

Vf. + 'at
'adn’t
bin't
deu't
doen't
doe't
du't
'e f't
'em 't

'a (a )'j
b i’ j
deu'j
d oe'j
'e ’j
goa’ j
kó'j
k re e 'j
k r ie 'j
ku'j
lo a 'j
m aa'j
mu(u)'j
sloa'j
stoa'j
waa'j
w i'j
w ó'j
zaa 'j
za e 'j
z e e 'j
z ie 'j
z ó 'j
zu'j

had je
ben je
deed je
doe je
heb je
ga je
kon je
kreeg je
krijg je
kun je
laat je
mag je
moet je
sla je
sta je
was je
w il je
wou je
zag je
zeg je
zei je
z ie je
zou je
zul je

12
9
1
4
60
7
6
4
6
19
1
16
1
2
4
1
4
3
4
164

-

1
1
1
2
1
1
~ï

Vf. + w ij
hadden het
zijn het
deed het
doen het
doe het
doet het
heeft het
hebben het

1
3
2
1

-

-

-

-

-

7
8
22

-

-

'a(a)'w
bi'w
bó'w
bu'w
'e'w
deu'w
doe'w
goa'w

hadden we
zijn we
zijn we
zijn we
nebben we
deden we
doen we
gaan we

8
21
5
7
53
3
1
4
102

3
2
-

6
-

1
-

12

'ep't
gabruuk 't
is't
kan't
kón't
kump't
kun't
le e rn't
lig 't
maek't
muun't
waar n't
was't
wiln't
wöln't
w öl't
za l't
zóln't
zo l't
zuln't

transport
heb het
gebruik het
is het
kan het
kon het
komt het
kunnen het
leren het
ligt het
maakt het
moeten het
was het
was het
w illen het
wilden het
wou het
zal het
zouden het
zou het
zullen het

22
1
32
4
1
1
5
1
1
1
2
1
14
3
2
1
92

-

2
-

1
3

kó'w
kó'w
kree'w
k rie'w
ku'w
loa'w
maa'w
muu'w
sloa'w
stoa'w
waa'w
w i'w
wó'w
zaa'w
zae'w
zee'w
zie'w
zó'w
zó'w
zu'w

2 . andere combinaties met één enclitisch vnw.
2
a(a)'k
als ik
45
a(a)'j
da'k
dat ik
15
as't
1
da't
now'k
nu ik
1
'ie 't
wa'k
wat ik
34
a(a)'w
als we
z ie 't
2
96

transport 102
2
kunnen we
3
konden we
kregen we
5
krijgen we
3
2
kunnen we
laten we
5
mogen we
moeten we
6
slaan we
staan we
waren we
5
w illen we
wilden we
1
zagen we
zeggen we
7
2
zeiden we
zien we
zullen we
5
3
zouden we
1
zullen we
152

als je
als het
dat het
hij het
zij het

12
-

1
1
3
17

97
12
1
7
1
118

0

zijn we het
1
deden we het 1
2

-

3. Vf. + ’raw. + vnw.
'a (a )'j't
'a 'k 't

'e 'j 't
'e 'k 't
'e 'w 't

had je het
had ik het

heb je het
heb ik het
hebben we het

3
3
4
2
6
12

0

b i'w 't
deu'w't

-

k ó 'j't
kon je het
konden we het
kó'w 't
k ree'w 't kregen we het

-

0

1
1
1
3

-

0
_
-

0

4. Voegw. + vnw. + vnw.
a a 'j't
aa'w 't

als je het
als we het

2
1
3

-

d a 'j't

dat je het

11

-

-

0
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5. O verige gevallen met enclisis:
a 'js
d a 'j's
da'js
da's
da's

al eens
dat
dat
dat
dat

je eens
is
is
als

3
1
1
9
1
15

66
66

d ie's
doe's
'ij's
toe'k
w e'js

die is
toen als
hij is
toen heb ik
w el eens

'taa'k
'taa'j
'taa'w

dat als ik
dat als je
dat als we

-

1
2
1
13
17

4
4
2
-

8
18

c. Contracties met pro- en en clisis
d'aa'k
d 'a a 'j
d'aa'w
'k 'ep 't

dat als ik
dat als je
dat als we
ik heb het

15
4
4
1
24

-

-

6
7
11
24

-

0

0

V erd er verm eld ik nog de volgende combinaties:
um as ie
um d'aa'j
umda'k
umda'w

omdat
omdat
omdat
omdat

als hij
als je
ik
we

um'taa'k
u m 'tas'ie
deurd'aa'j
veurda'w

omdat als ik
omdat als hij
doordat als je
voordat we

Door de beperkte omvang van mijn m ateriaal is het onm ogelijk een
vo lledig en volkomen juist beeld te geven van het versch ijnsel d er con
tractie. Bovenstaand overzich t laat echter niet de minste tw ijfe l toe
ov er het feit, dat de samengetrokken vormen in bijna a lle rubrieken
v e r re in de m eerderheid zijn. Opvallend is de afkeer van de in het AB
geliefde contractie van dat is tot d a 's .
T e r illu stra tie van het bovenverm elde enige voorbeelden:
as sjo em alist m u 'j de kop 'e ld e ro llen ; in tied aaj der o v e r preutn waaw
kris kras o v e r de sleuties èn; now maeke w ij 't'aw noar uus koomm;
en toe bow noar de notaeres ewest en die ew em vekocht veur viern dertegstu u versjdatkw ertien feanfezelfookw el verdienn; toe zee G eeze:
wat muuj em jonges?; door e ij 't now al; w i-j w el gleumm, G eeze die
skruk eur oaste een ongeluk; z ie dacht netuurlijk 't aaw der niet eerluk
an-ekoomm waarn en toe ew 't eur m er vertölln, ’ t aaw een gaanze v e r 
kocht aam an de notaeres. (Spelling van de sc h rijve r).
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Hoofdstuk

IV

WOORDEN
'What do you. read, my lord i»
'Words, words, words.'
Shakespeare

H E T ZE LFSTAN D IG NAAMWOORD
§ 79 Het Geslacht
Genemuiden onderscheidt bij de znw. twee geslachten, het onzijdig
en het niet-onzijdig. Het versch il in geslacht komt door verschillende
begeleidende woorden tot uiting:
1 . door het bepalend lidw. en het aanw. vnw.:
'at kient het kind, da man, da vrowa; dit, dat kient, deeza, disa, die:
man, vrowa;

2. door de onverbogen o f verbogen vorm van het bnw. en van de onbep.
vnw.: aandar, ei]kal(t), zeekar, na het onbep. lidw .: an best p e e ^ t-a n
besta koe: - an aandar 'uus - an aandara tiet - an enkal(t) keertien - an
et]kalde rejza -noadatdla ratoe:r ties en an erikalt ei]kalda rejskèur tien
aknipt waar ri - óp an zeekar oonnplik - óp an zeekara dag;

3. door de onverbogen o f verbogen vorm van het bnw. en van de vnw.
óns, welk, zuk, zulk, bij znw. die geen meervoud hebben, zoals stof
namen, verzam elnam en en abstracte znw.:t >et v l e js -v e t a kosrmanaadaóns wcerk - ónza fam ielie - welk katoe:n - welka wóla - zuk spul - zuka
rómal;
4 . d o o r de o n v e rb o g e n o f v e rb o g e n v o r m va n de v n w .: óns, elk, i e dar, welk en d o o r h e t te lw . ie:n v o o r s o o rtn a m e n : óns peer t - ónza bóla
-e l k 'uus -elk a stroata -ie d a r die:r - iedara b o e:r - welk vest - welka
broek - ie:n dubaltien - ie:na rieksdaeldar;

Verm oedelijk naar analogie van: van 't jo a r , van 't veu rjoar, van 't
noajoar, zegt men eveneens het onzijdige 't in: van 't 'aerfs(t), van 't
wintar, van 't zoe:m ar; naast van 'cerfs(t), van (da) winter, van (da)
zoe:m ar; ook noteerde ik: wat 'e 'w dat wintar an cermoe:d' aleenn.
De vraag die Sassen, § 51, naar aanleiding van van 't zoe:m a r enz.

in het dialect van Ruinen stelt, moet voor Genemuiden ontkennend be
antwoord worden. De groepen: t' midag, t' oavrrit komen daar niet voor.
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Het woord zin wordt na in, noar en van soms voorafgegaan door 't,
soms door da: wat 'e f 'ie in 't zin - is 't w eer niet noar 'tz in -w at b i'j
van 't zin; maar ook: 't is m ij niet noar da zin.
Het woord soor t heeft als aanw.vnw. soms dat, dit, soms die:, deezd:
'k 'ep dit (dat, die:, deezd) s o o rt lie:vdr.
N iet-on zijd ig zijn: blienda blind (vensterluik), kret]d kreng,paspoortd,
skanie:ra scharnier, sdvetd servet, spinaraega spinrag, wichta gewicht,
goet kiekt] o f z'o e : da goeja wichta g e f - zwoora zwoerd.
Naast 't w eerlicht komt als krachtterm voor: w i'j ies as da weer lach
maekn da'j wcegkoomrn.
Het woord midn heeft soms 't soms da: dan zetn za da stie-.nti in da
midn - an baskuut en dan deunii z 'in da midn botar.
M eestal zegt men 't fa b rie k : ik zat in 't m elkfabriek (i.e . in het be
stuur) - die: 'e f an g ro o t fabriek in E n ta r - dar is ncer ns zó'n g ro o t
m elkfabriek as in Gcelamuun; onzijdig en niet-on zijd ig in één zin: in
d'Aem arsfoorsa fabriek, Klejna Kopal, doar stet 'at.
§ 80 De Naamvallen
De gen itief komt voor:
1. adverbiaal: achtar baks - buutndieks, meer doe: slipta dat an, doe:
wör da dat buutndieks - doe: 'e'w zoo an gadie:lta van buutndieks van
da Top, dat was veu r da stat - óndar doems achterbaks, stiekem, óndarmoats, boldawes, wilamoes m oedwillig; daes des daags, overdag,
dit]star s des dinsdags, dóndar s des donderdags, frijd a s des vrijdags,
's 'cerfs in de herfst, 's 'cerfdaes bij de herfstdag, 's jo a rs elk jaar,
wij git]T] 's jo a r s teet]t] da Poasn, dan gina wij deur Gcelamuun 'en 'smidas des middags, 's m ö rns des morgens, 's moandas des maan
dags, 's nachas, 's nacht]s des nachts, 's oams des avonds, 'soatar s
des zaterdags, 'soe:m a r s des zom ers, 'sun(d)as des zondags, 's veur jo a r s in het voorjaar, 'sw in ta r s in de winter, 's wónzas des woensdags.
2. bij eigennamen van personen: Jan Bcer tals, Jan D irks, Jan Laama^s,
Jan Wèulties; ook met de voornaam achter de genitief: ’^Erms ’^Erm,
K oeroats 'Ila , P ie (t)s Jena, Siryals Jena; ookde zwakke verbuiging kwam
v o or: K rik t] Fema, Tuu:nn 'Endrak; de m eeste van deze namen herinner
ik me uit mijn jeugd, al werd ook toen al deze fa m ilierela tie m eestal
uitgedrukt door een voorzetsel. In mijn m ateriaal noteerde ik: 'sErm
vanJowk vanApien - Jan van Wilam vanEp - R oela f van Gees van M ieta zie: was ar niet veur niks ie:na van Gcejt van Jan van Oart - toevalag
zata wij dat jo a r m et v ie :r van Dalsns, as ópziendar s, ika, en B eer nt
van Jawana, en Wilam van Aaga, en B eer nt Jan van B eern t van Jan
Laama^s; en óp de bie:stamcerk, op 20 oktober 1964, hoorde ik iemand
aanduiden als: Oarnt van Kloas van Jowk van Jèupien. Dit lijkt me wel
het maximum.
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3. bij persoonsnamen: anneemar sjurk, -pak japon o f costuum voor de
belijdenisplechtigheid, bakar skncecht, -winkdl enz., burgam ejstdr s baanfzd (in de kerk), doktdr svlesien m edicijnflesje, doomaneer sbaarfta
(in de kerk), kiensdied kindsdeel, m oejar spö'>rsie m oederlijk erfdeel,
vaejdr spör sie; voorts bij de bedrijven, als bij de bakker, smi(t)skncecht,
tim d r manskncecht, enz.
4. bij zaaknamen: cerbej'ft)sman; bèèddgoanstiet; doems duims, doems
'o o it; drinknsbcekies drinkbakjes, ónza Jankrigdrinknsbcekies in de stal;
eetnstiet; els een el breed, ie: 'adn elsies, en vuuf vörals en aandar'aZ/-eZs(matten),waarin elsies h etm eerv. is van een gesubstantiveerde
genitief; ie:ndroa(t)s, 'tw ö r tgewoon m et d"aann aspint, iem droas, (i.e.
het kokosgaren); pasensgawie:za percentsgew ijs, as z'an 'a lf joa r,
d ''e lf t ' aloopm 'adn, dan zee ’w, ie: muun 'dm dar o f 'aeln, en dat gui]k
pasensgawie.-zd; van skcuinsweega uit schande; da sta(t)sbuu:zn; s ta (t)s kient stadskind, ik was staskient ik had niets in te brengen; van s ta (t)s weega, meer van sta(t)sweega, 't Er]alsa wcerk, dat skeut nog m et 'n
'oe:k, doar nów d'iesbaena is, dat was van da stat; stootar s'aena een
haan van 12 i cent,ó n z "s £ rm veuróp, as 'n stootavs'aena, m et da gaanza óndar da ncerm; tw ie jd ro a (t)s ;v ie :rro e d a r; vuufroedar (hooiberg);
v ö ra ljo a r s kwartaal, toe: aa'w an v ö ra ljo a r s wie dar waar'n _ z {q: 'e f i n
gien v ö ra ljo a r s w eer last van da róga 'at; vuufvörals l i el breed;
5. na onbep. vnw. die een hoeveelheid uitdrukken: niks aandar s, niks
beetar s, wat jónks, wat lcekar s, enz. Ik noteerde op de bie-:stamcerk,
die veel publiek trekt: van vrem s (vreem ds) is ar wel ies m ee r volk
awest. Ook hoorde ik, eveneens na voorzetsel: 't was óndar meikas.
Een datief is bewaard gebleven in ta pasa: as ar gien lasaparaat an
ta pasa kump - tarcechta, da leer zaklómpa kwam m et an groota booga
óp 't laant tarcechta - ta voe:ta - vandaega - bij nachta - vanweega van skaansweega -vansta(t)sw eega - m isschien ook in :pasensgawie:za.
Een datief o f accusatief in: bij lichtri, dejnkt ar uma da'j bij lichtn
w eer tuus bin, - in 't dónkdr n, zie: zatn in 't dónkar n - uut 'n gruumn,
't skient uut 'n gruumn, en evenzo voor andere kleuren.
§ 81 De M eervoudsvorm ing
1. Meervouden op -s:
a. woorden op - al, -am , o f -m , -an o f -n, -T] en -a r : apals, naegals, v o e :ga ls; besams, boodams, skupms (schoppen in het kaartspel), woapms;
kus(a)ns, ketns (kettingen), vulns; boakns, diejoakns, laekns; waegns,
bakar s, doktar s, boldar s, vii]ar s, enz.;
b. de oude r-stam m en:
b ru u ts , dochtars, m oejar s, vaejar s, zustar s, waarvan e r v ie r op -a r
eindigen en dus ook onder sub a. vallen;
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c. dcerms darmen, deeriis m eisjes, enk, deernd, die;r s, ook die-Jn,
jónps, enk. jóna, ncerms armen, steelijs sterren.
d. alle diminutiva, met syncope van de slot-n van het enkelvoud: beutien
beuties, köpien köpies, maentien maenties, 'untien 'unties, enz.
e. vele moderne leenwoorden:
daamas, diejaas, footoos, moe:das, modes, owtoos, raklaamas, m a s ie nas, enz.
2 . Meervouden op -11:
alle woorden die uitgaan op dentaal of dentaal + a, welke a wordt gesyn
copeerd:
op -l (a ): stal stali}, vel veli}, bóla bóln, pila piln\
op -n(a) : man manij,, bón bórni, kana kann, tóna tónn; masiena masienn
(zie 1, e).
op -s (a ): vis visri, bós bósi}, busa busn, tasa tasii;
op -z (a ): buu:za buu:zrf, soe:za soe:zti;
op -t ( a ) : pot pot#, wet wetn, kata kat#, rota roti}',
op -da: beeda beed\}, muda mudn\
op -r a : bloara bloarn, kcera kcern\
op -ja : buja bujii, kraeja k r o e l# voorts alle woorden op -ija : bakarija
bakarijn, boe:rdarija boe:r darijn, enz.

3 . Meervouden op -rp.:
alle woorden die uitgaan op labiaal o f labiaal + a , welke a wordt gesyn
copeerd:
op -f ( a ) : stof stof rp., slófa slófm :
op -v a : doe:va doe:vrp, vie:va vie:vni;
op -p (a ): kop kopm, stap stapm, kapa kapm, kiepa kiepm;
op -ba: kriba kribm, kuba kubm;
op -m (a ): boom boomm, dam damm, karna kamm, koama koamm\
op -w (a ): sna(a)w sna(a)wm, tów tówm, powa powtn, vrowa vrow m .
4 . Meervouden op j j :
alle woorden die uitgaan op v elaar of v elaar + a, welke a wordt gesyn
copeerd:
op -k (a ): bók bókfl, diek diekn, taka takt;, 'oaka ' oakij, pinfe pinfc]3 (vinger),
pinpa pirpfi (rund); rink riryn;,
op -ga: bruga brugn, biga bign, booga boogn, vroaga vroagtj;
op -nfa) : gazar^gazarir], rai] rann>, tón? tónr], war\a wanri-,

5 . Meervouden op -n$:
alle woorden die uitgaan op een klinker; die op o e : hebben korte oe in
het meervoud:
keu keuni}, knie: knie:rm, koe: koenn, lae laenn, skoe: skoenn, slie:
sliemn, snee sneenn, spae spaenn, sproa sproann, stee steenn, tie:
tiemi}, tree treenn, vloo vloonn;
6. Meervouden op -ars:
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De oude e s /is stammen hebben -s achter de oude m eervouds-r gevoegd:
eja^s, kalvar s, kiendars, lamaks.
Plu ralia tantum zijn:
'cersi}s h ersen s;babalagoechies m allepraat; blie:kris mazelen; bloe:tvaettx; dika brokt] gevuld speculaas, enk. m stukien dika brbka, waarin
dika brbka stofnaam wordt, zoals in an stukien toaj, koe:ka, sunakloas;
bruustroann bruiloft; gcesii, gCBsies kinderen; in,gawaan1} ingewanden,
bij v isse rs komt 'at it]gawaant voor, als verzam elnaam voor ingewan
den, ik 'aelda 't ingawaant aruut; inlichtagr]; katabalkr] vliering, da g ro o ta kófar die: nog óndar da katabalkr] stet - da mataboazn 'aanit da z o ldarstuutan da katabalki} toe: vol; hoewel het sim plex als enk.v. balkt],
m\.balkr]s heeft, wordt katabalkr] alleen als m eerv. verzam elnaam ge
bruikt; kleerti kleren, het enk.v. kleet komt nog voor in: 'e 'j 't kleet al
an?, ben je niet m eer in werktenue?; klootn testikels; koann kaantjes,
als enk.v. komt het diminutief keuchien voor; kbs(t)i}; kruudi}; lipies en
keelties zoute vis, die vroeger veel gegeten werd; besta möpies fijne
amandelkoekjes, möpien is het gewone woord voor koekje, m aar an best
möpien komt niet voor; ót]kbs(t)n; pokt]s; prèuties; snipsnoardariji}; an
vie:rdöjty; watt}; wintar'aann; winta/>
rvoe:ti}; zeem als; zinkt]s in 't 'euft
zw are hoofdpijn; zwie:tbie:nn, zwie:tvoe:ti}.
Opm. 1 : Ik verm oed dat naast blie:kr]s en pokt]S ook tiefies tyfus, als
een meervoud wordt aangevoeld, onder invloed van het woordeinde -ies,
dat ook de m eerv. uitgang is van alle diminutiva. Het gebruik van het
lidw. da tiefies versterkt me in dit vermoeden, d aar het ook bij b lie :kr]S en pokns gebruikt wordt.
Opm. 2 : In T a a l en Volk van Twente, bl. 90 verm eldt Bezoen de uit
drukking: in de hoek zitten op de hurken zitten. Sassen, D r.v.R . § 60
geeft: op d'hoekn of op d'hoekies zitn. Wanink, wdbk. op de hoeke goan
zitten en hoeken hurken, Schó’nfeld W ichers hoekng op de hurken zitten.
Sassen, t.a.p. bl. 58 geeft van oudere mensen: óp d'huukqs.
In Genemuiden zeggen we óp toekr] ziti} met korte oe, terw ijl 'oe:k
hoek, de lange klank heeft. De t is bovendien zo vast vergroeid met de
klinker, dat ik op toekr] nooit in verband met hoek had gebracht, voor
ik bovengenoemde spellingen zag. De vraag blijft: waarom is in deze
uitdrukking, zowel in de Achterhoek, Twente, Rijssen, Ruinen als Gene
muiden een korte oe, terw ijl Achterhoek, Twente en Rijssen een lange
oo, en Genemuiden en Ruinen een lange oe: hebben in het woord hoek ?
Woorden die een aantal, hoeveelheid, gewicht, maat,

geldsw aarde

aanduiden, behouden voor het m erendeel de enkelv.vorm na een tel
woord groter dan één:
z es paer kowsii; twiej dazien zaldoe:kr] (zakdoeken); twiej stel beekar s
(vazen); zes voe:r mesa (m est); dcertag bós buu:zi}; ze s vima rie:t;
twiej loot, óns, pónt, kieloo k o f ie; driej kana pietreulie; an vuufkop
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5 -lite r maat voor droge waren, twiej vuufkop eerapals; vuuf mudd an tra s ie t; tien skeepal roga; sestdg ela mesa 60 m^ mest; zes doem; v ie :r
voe-.t; d rie j vöral f e l ; zes me et ar; twintag ro e :; zes bundar; d rie j k a tie :r ; v ie :r uu :r; zes moant; ala joa r, datleup ala jo a r 'oasta 't zelfda;
ala weeka, na een hoofdtelw. echter de m eerv. vorm , zes weekt], nooit
ala moant, zoals bij weeka en jo a r; ala daenn, nooit ala dag; d rie j stoot ar
37| cent; zes gul(d)n; 'óndar t daeldar, m aar doe: is 't awörn 'óndar t
rieksdaeldar s in 't jo a r; vuuf v ö ra ljo a r s, as za dan 'n jo a r o f vuuf
v ö ra ljo a r s waar n; de -s in v ö ra ljoa r s is de genitief-s.
Wel de meervoudsuitgang krijgen: kwcer tie s , dubalties, manuutn,
daegt] en weekt].
B ij het vroeg er veel gebruikte dcer d "a lf, derdehalf, v ie :r d " a lf v ie r 
dehalf enz. kreeg guldn of stuu:var geen -s , het betekende im m ers: de
derde, vierd e gulden o f stuiver half. B ij een. niet gebroken getal krijgt
s^MM:uarweldemeerv.-s: die: 'e'w 'am vakocht veu r v ie :r ridcer tag stuu: var s.
Diminutiva die een aantal, hoeveelheid enz. aanduiden krijgen steeds
de m eervoudsvorm na een telw. groter dan één: d riej mèuties braandawien; twiej leuties kofie; an paer busies buu:zn.
Soms wint de m eervoudige betekenis van een woord het van de enkel
voudige vorm : an 'oe:k, doar nów d'iesbaena is, dat was van da stat, en
da M iem ta (i.e . de gezam enlijke grootburgers als eigenaars) die: 'adn
van 't Et]dlsa wcerk tut an 't 'E u ft - d ó e :' e'w a röjlt, doe: kreega wij (i.e .
da M iem ta) dat da iesbaena was, dat k reeg da Miemta, en da stat die:
k reeg die: ’oe:k - 't cerm'uus dat móch v ie :r koenn wejdn, mócht] za dar
zoo ópdoen, 'oe:fdn niet óp ta braann, 'oe:fdn gien ópskaergelt ta bataeln, __ die: wejdn v ie :r koenn - meer dan’ ada da M iem ta, die: 'ada da
etgar t van da Top, dat was an dcer da, zeeg meer, 'oasta an dcerda, meer
die: 'adn da etgart van da Top.
Manluudn, vrowluudn, koopluudn, timarluudn komen voor naast sa
menstellingen met -lö j: dan (i.e . in Z w olle) 'e 'j da kooplöj bij makaera,
jaa, ie: 'adn 'i e : r gawoonlak as da mcerk dar was 's ’cerfs, dan k re e 'j
'i e : r wel wat V rie:sa koopluudn en Stapar sa boe:r rit, meer aandar s
k re e 'j 'i e : r gien koopluudn. 'Ülaansa koopluudn k re e ’j ’ie :r noojt.
§ 82 Dubbele m eervoudsvorm en
1.
balkt]S balken, enk. balkt], staekr\s staken in veestal, enk. staekt],
maar boonastaeka, foekastaeka. met m eerv. boonastaekn, foekastaekn;
skaesns schaatsen; na een v r ij uitgebreid onderzoek noteerde ik drie
vormen zow el voor enk. als m v .: skaesa, skaesn, skaen schaats, skaesn,
skaesns, skaens schaatsen. In mijn m ateriaal komt alleen skaens voor:
óp da Bcerm sloot buna wij da skaens óndar - 't was zuk m ooj skaensies.
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2. blie:kr]S mazelen, pbkvs pokken;
3. in het kaartspel, w aarschijnlijk onder invloed van kloavar s, ook:
'cer tns, roetns en skupms. E r wordt gezegd: ik 'a t nog d riej skupms'cer tns is troef.
Opm.Voor de m eerv. op nn zoals koenn, sproann,zie § 9 Geminatie.
Voor rekking bij meervoudsvorm ing, zoals in glas glaezn enz., zie § 14.
Rekking; voor overgang s>z in deze woorden z ie § 10 A ssim ilatie. Voor
assim ilatie van d in m eerv. zoals 'aann handen, z ie § 8.C.e.
De woorden op -injz en het woord jórjz kind veranderen in het mv.
r\k>n) ri) \ dir\k dit]tj; rirjk rii^r]; jór]k jór]n, enz. Z ie § 81.4.
Het m eerv. van 'em p hemd is 'em m .
§ 83 Verkleinwoorden
De verkleinwoorden worden gevorm d door achtervoeging van:
-(a ) chien, - ien, -pien en -tien.
Een slot-aw ord t gesyncopeerd, behalve vóór -chien in: -ba, -dd, -la,
-ma, -na en -ra. De stemhebbende m edeklinker in -da, -ga, -va, -za
wordt stem loos bij syncope van de a. Voor de umlaut, die bij de m eeste
verkleinwoorden voorkomt, zie § 16.
I -(a ) chien:
a l. Woorden op -ba: fraba venijnig iemand frcebachien, kraba krab
(d ier) krcebachien; kribakxibkribachien, kuba kub kubachien, kwaba kwab
kwcebachien, riba rib ribachien, skuba schub skubachien, sniba snibbig
vrouwmens snibachien, spinaweba spinneweb spinawe bachien, stóba
boomstronk stubachien; een drietal woorden heeft door rekking ontstane
aa, terw ijl de verkleinwoorden van twee ervan de korte klinker hebben
bewaard: flaaba s lie rt algen bij slootreiniging flcebachien, kraaba
schram kraebachien, slaaba slab slcebachien.
In twee vrouwennamen: Koobachien Kobaatje, Lubachien Lubbigje.
a2. woorden op - da: beeda bed bèèdachien, kida hit kidachien, klada
klad, zekere hoeveelheid hooi, m est,enz. klcedachien, kuda kudde kudachien, muda mud mudachien, pada pad (d ier) pcedachien, toda vieze lap
tödachien, voda vod vödachien.
a3. woorden op- l : gatal getal gatcelachien, spul spel spulachien, v el
vel velachien, wal wal wcelachien, zwil zwad zwilachien. (ook: zeentje
in vlees). Uitsluitend als verkleinwoord komen voor: stilachien stilletje,
vatelachien vertellin kje. Vrouwennaam: Nelachien N ellig je.
a.4. woorden op-Za: bala bal bcelachien, bela bel belachien, biela bij
bielachien, bila bil bilachien, bóla stier bulachien, bola brood bölachien,
b rila b ril brilachien, drola haarwrong drölachien, katróla katrol k a tru lachien, kiel(a) kiel, bloes kielachien, knola knol knölachien, koela kuil
kuulachien, kola kol (van d ie r) kölachien, krala kraal krcelachien, krula
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krul krulachien, lela le l (van vogel) lelachien, mola mol mölachien,
m m la muil, slof muulachien, nul(a) nulachien, pila pil pilachien, poela
schatje poelachien, pbla pol pölachien, prula prul prulachien, róla rol,
rolpens rulachien, skela schel, schil skelachien, skoelaschool skoelachien, skóla schol(vis), ijsschots skulachien, spoe(:)la spoel spoelachien, tbla tol tölachien, troela fo rs vrouwspersoon troelachien schatje,
lieveling, vala val (v. muizen enz., kort gordijn) vcelachien, viela vijl
vielachien, uiila wil wilachien, wóla wol wulachien model opgemaakte
dekens van m ilitair, wulachies wollen pluisjes. B ij m ln veulen vulachien.
Vrouwennaam: 'Ilachien H illigje.
a 5 woorden op -m : dam dam dcemachien, lam lam losmachien, ram
ram rcemachien, vim(a) vim vimachien, vlam vlam vlcemachicn.
a6 woorden op -ma: bloema bloem bluumachien(ook bluumpien), daa
rna dame daamachien, kama kam kcemachien, klema klem klemachien,
kóma kom kumachien, krama kram krcemachien, priema priem priem achien, skrama jong varken, schram skm m achien, sóma som sumachien,
stam 9 stam stcemachien, stema stem stemachien, tróma trom m el, trom
trumachien, wiema vleesbew aarplaats wiemachien; pluuma pluim heeft
pluumpien in de fig. betekenis: 'ij kreeg anpluumpien, dat 'ie 't zoo goet
adoan 'af (uitsluitend verkleinwoord), pluumechien in de lett. betekenis:
an pluumachien óp da musa; koama kam heeft kèiimpien, proemapruim
pruumpien,riema riem riempien.
Vrouwennamen: Femachien Fem m igje, Lamachien Lam m igje, Lum achien Lum m igje. Ik noteerde ook nog: 't was zó'n klejn krumachien
het was zo'n klein krom ventje.
a 7 woorden op -n; bónbon bónachien, bunachien, knien konijn knienachien, kanón kanon kanunachien, man man mcenachien, plan plan plcenachien. Uitsluitend als verkleinwoord: 'cerliqchien herm elijntje; van het
bnw. klejn klein klejnachien kleintje (alleen van dingen, van een kind
wordt an klejna gezegd.
M et -tien: gadien gordijn
haag tuuntien.

gadientien, ketn ketting ketntien, tuun tuin,

a8 woorden op -na; bena ben, grote mand benachien, boe:rina boerin
boe:rinachien, en evenzo alle v r. woorden op -ina; dena den denachien,
’ ena hen 'enachien, kana kan kcenachien, kina kin kinachien, masiena
machine masienachien, nóna non nunachien, pana pan pcenachien, pena
pen penachien, raziena rozijn razienachien, tóna ton tunachien, vina
vin vinachien, zuna zon zunachien.
Vrouwennamen: Anachien Annigje, F enachien Fennigje, J enachien Jennigje.
a 9 woorden op -na: jórp jongen jónphien, krer]a kreng krenchien, lói\a
long lunphien, slana slang slcenchien, strenp streng strenphien, tar^a
tang tcerphien, tór\a tong tunchien, warp wang wasnchien.
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alO woorden op -ra: osra a r cerachien, kasra kar kcerachien, snöra
snor snÖrachien, spasra spar speerachien, töra tor törachien.
Vrouwennamen: Ccerachien G e rrig je , Mcerachien M a rrig je .
b.
-chien, na woorden op rjk, met assim ilatie van de k aan de ch: dink
ding dinchien, krink kring krinchien, rink ring rinchien; v erd er alle
woorden -lir\k kraekalirik krakelingkraekalir\chien, vaniemalinp gemeen
individu vaniemaliT]chien.
M a a r baan/ia bank baenkien; draanfedrank draenkien, gaank gang gaeijkien; pii]k pink (vinger) pir\chien en pirjkien; pinka pink (rund) pivpien;
plaanfia plankplaenkien; uitsluitend verkleinwoord: badaenkien bedankje.
c l. -chien, na woorden op klinker; keu varken keuchien, knie: knie
knie:chien, koa kade (d ijk je )keuchien, koe: koe koechien (met korte oe),
lae lade laechien, roe: roede (van gordijn, hooiberg) ruu(:)chien, skoe:
schoen skoe chien (met korte oe), snee snede sneechien, sproa spreeuw
sprèuchien; stee plek stee chien, stroo stro streuchien, suukalaa chocola
suukalaachien,tie: teen tie:chien, tree trede tree chien, zoo zooi, zoodje
zeuchien; van koann kaantjes, een enk. keuchien.
Vrouwennaam: Koochien Kootje.
c2. -chien, na woorden op een tweeklank: blej blei blejchien, draej
draai draej chien, 'euj h ooi' euj chien, hooihalmpje, ook: leekar'eu j chien
lekkefhooi, leew leeuw leewchien, löj lui, lieden, löjchies, dan gina wij
bij al die: löjchies lanas; plooj plooi ploojchien, prej prei prejehien,
toaj taai toajchien, tów touw tówehien, tröj trui tröjchien, rej r ij r e j chien; van bnw. afgeleid: blowchien blauwtje, nijchien nieuwtje.
Vrouwennaam: F ij chien Fijt je.
c 3 . -chien na woorden op tweeklank + a : bija bij bijchien, buja bui bujchien, draejarija d ra a ie rij draejarijchies, zuka gakleu^da matrj. met al
die: draejarijchies darin, keja kei kejehien, koestceja kastanje k o estcej(a)chien, kowa kooi kowchien, 'em z'a l an kowchien hebben ze al
een huis, kraeja kraai kraej chien, leja lei Iej chien, pbwa pauw powchien
vrowa vrouw vrowchien, zija zeef zij chien. V e rd e r alle woorden op -tja
zoals bakarija bakkerij bakarijchien, enz.
d.
-chien, na syncope van t en met rekking van de klinker: blat blad
blaechien, pat pad (w e g )paechien, rat rad raechien, vat vat (zóólt) v a echien;gat gat, heeft som sgaechien, m eestal gaetien; droat draad, soms
dreuchien, som s dreutien, ik wil gleumm dat da döjsars da drèuchies
beetar entrerkn. De andere woorden op -oat hebben -ien : moata maat
méutien, noat naad neutien, zoat zaad zeutien, enz.
II -ien vormt het m erendeel der verkleinwoorden, nl. die op: -f(a), -g(a),
-k(a), -p(a), - s(a), -t(a), -va en za. H ier volgen van elk twee voorbeel
den: stó f stof stöfien, draf d ra f drcefien, slófa slof slufien, mófa mof
m uf ien; tróg trog tröchien, weeg weg wcechien, bruga brug bruchien,
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vroaga vraag vreuchien; bók bok bukien, zak zak zcekien, 'ceka hek
'cekien,zbka sok zökien; klap klap klcepien, sop sop söpien, trapa trap
trcepien, dopd dop döpien; bós bos busten, poes poes poesien, klósa klos
klusien, trosa tros trösien, pot pot pötien, bót bot butien, mata mat mcetien, móta mot mutien; droe:va dru if druu:fien, stoova stoof steufien;
rooza roos reusien, bloaza blaas bleusien, enz. enz.
Uitsluitend als verkleinwoord: babalagoechies m allepraat, möpien
koekje, preuties praatjes, praats. Ik noteerde nog: 't was zó'n klejn
kroebasien het was zo'n klein k ereltje.
Vrouwennamen: A a ltie n A altje, A lbactiën A lbertje, A ntien Antje,
B e e rritien Berendje, B etien Betje, Dirkten D irkje, Eultien A altje, E u r n tien Arendje, Eevar tien E vertje, Geer tien G eertje, Geesien Geesje,
Jaentien Jaantje, Jantien Jantje, Jentien Jentje, Jowkien Jacobje, Kaatien
Kaatje, Klaasien, K leusien Klaasje, N ie s ie n N iesje, Peetar tien P etertje,
Rejntien Reintje, Roelafien Roefien R oelof je.
Mannennamen: Apien A lbert, D rie :s ie n D rie s ,Epien Egbert, E jm pien
Eim bert, Eur tien Aart, Gie:pien Gijsbert, Jaapien, Jeupien Jaap, Jen a sien Jannes,Keesien Kees, Kcersien K erst, Kniedasien Cornelis, P i e tien P iet, Tienasien Tinus, Tuumasien Teunis, Weultien Wouter.
III - pien:
a. na woorden op m: 'a lm halm 'celmpien, bliksem bliksem bliksampien
rakker, deugniet, boodam bodem boodampien, boom boom beumpien,
doem duim duumpien, f ilm film film p ie n , licham lichaam lichampien,
ncerm arm ncermpien, raem raam raem pien, skalm schakel skcelmpien,
skcerm scherm skcermpien, skuum schuim skuumpien, s troom stroom
streum pien, toom toom teumpien, vö rm vorm vörm pien, wörm worm
wörmpien, zeum zoom zeumpien. Naast vulachien veulentje ook v u lm pien.
b. na woorden op -m na gespannen klinker: koama kam (van d ier)
kèumpien; kroama kraam kreumpien, pluuma pluim pluumpien (ook
pluumachien), praem a praam praempien, proem a pruim pruumpien,
riem a riem riem pien.
Vrouwennamen: 'A irmpien Harmpje, Wilampien W illem pje.
Mannennamen: Jeumpien, Joom pien Joochem, Steempien Steven, T ie m pien Tijm en .
IV - tien:
a l. -tie n na gespannen klinker o f ej + -l: bael baal baeltien, boe:l
boedel, spullen, boe:ltien, buul zakje buultien, keel keel keeltien, keer l
k e re l kee^ltien, kanaal kanaal kanaaltien, kool kool keultien, lakaal lo 
kaal lakaaltien, lieniejaal liniaal lieniejaaltien, m oal m aaltijd m èultien,
o a laal eultien, pensie:lpenseelpensiedtien, pasied p e rcee l pasiedtien,
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p r ie j e e lp rie e l p rie j eeltien, steel steel steeltien, s toe :l stoel stuu.'ltien,
stroa l straal strèultien, tael taal taeltien, v d r'a e l verhaal var'a eltien ,
z e jl z e il zejltien , z ie l sluis zieltien.
a2. -tie n na gespannen klinker + - ld: kwoala kwaal kweultien, poala
paal pèültien, sjaala sjaal sjaaltien, skaala schaal (vo er voedsel enz.)
skaaltien, skoala schaal (p eil-, w eeg -) skeultien, spoe:la spoel s p o e :ltien, vgl. spoela spoelachien, spoeltien, zaela zaal zaeltien, zoola zool
zeultien.
a3. -tienna gespannen klinker + -n: beun beun beuntien, bie:n been ( l i 
chaamsdeel) bie:ntien, braandawien brandewijn braandawientien, deun
deun deuntien, dazien dozijn dazientien, stie:n steen stie:ntien, töjn tuin
töjntien, tuun tuin tuuntien, toon toon teuntien, troan traan treuntien.
Vantelw.: tientien tientje, van bnw. bruuntien bruintje; ook in de achter
naam Bruunties Bruintjes,
a4. -Wenna gespannen klinker + -na: ’aena haan 'aentien, baena baan
baentien, boona boon beuntien, deer na m eisje dee^ntien, kroe:na kroon
kruu:ntien, moana maan mèuntien, roena ruin ruuntien, speena fopspeen
speentien, speuna tepel van koe speuntien, spoana spaan speuntien,
vaena vaan vaentien, veena veen veentien, zeuna zoon zeuntien, zuiaena
zwaan zwaentien. Vrouwennaam: Zwaentien Zwaantje.
a5. -tie n na gespannen klinker + r: b ie :r b ier bie:r tien, b o e :r boer
boe:rtien, bruu :r b roer bruu:r tien, d ie :r d ier die:r tien, 'e e r heer 'e e s 
tten, fa gu u :r figuur faguu:r tien, g ie :r uier g ie :r tien, jo a r jaar jè u r tien,
k e e r keer kee^Hen, k le u r kleur kleur tien, k o o r koor kooH ien, le e r le e r
lee r tien, liekeu r likeur liekeur tien, m aneer m eneer m aneer±ien, ’oar
haar 'eur tien, o o r o o r eultien, p aer paar pae^tien, r o e :r r o e r roe -r tien,
skeur scheur skeur tien, speur spoor (van wagen enz.) speur tie r stuu:r
stuur stuu:vtien, to e :r toer toe :r tien, u u :r uur uu:r tien, 'uuzaar hun a r
'uuzaar tien, v o e :r voer voe:r tien, vuu :r vuur vuu: r tien, w eer w eer wee r tien, zie : r z ie r zie :r tien. Steeds verkleinwoord: ala gaer tien allegaartje.
Vrouwennaam: Geer tien G eertje.
a6.
-tien na gespannen klinker + - r a : beera beer beer tien, bloara blaar
blèur tien, boora boor boor tien, doora dooier door tien, flo e :r a vlo er
f lo e :r tien, geera g ee r g e e r tien, kloara oude klare klèur tien, koara kar
keur tien, lie :ra d raaiorgel lie :r tien, m ie:ra m ier m ie :r tien, m oe:ra
m oer m o e :rtient nie:ra n ier n ie :r tien, oara ader eur tien, paera peer
paer tien, p ie:ra worm pie-Jtien, sagaxxra sigaar sagaoXtien, skeera
schaar skeer tien, skoara sch erf skeur tien, skuu:ra schuur skuu:r tien,
snoara ondeugende meid snèur tien, spie:ra sp ier spie:r tien, veera ve e r
veertien, zeera wond met korst zeer tien, zweera zw eer zweer tien,
zwoora zwoerd zweur tien. Van bnw. z o e :r tien zuurtje.
a7. -tie n na woorden op -a lt met um laut: apal appel oepaltien, baantal
hoepel baentaltien, koogal kogel keug alt ien, maant dl mantel m aental191

tien, roasal raad sel rèusaltien, toafal tafel teufaltien, voe.'gal vogel
vuu:galtien, woafal wafel wèufaltien.
a8. -tienna. woorden op- -al, zonder umlaut: bóchal bochel bóchaltien,
kachal kachel kachaltien, maantal mantel maantaltien (zie a 7 ) manal
amandel mar\altien, pantófalp&ntofiel pantófaltien, rachal fluim rochaltien, skófal schoffel skófaltien.
a 9 . -tien na woorden op -ar, met umlaut: zoldar zolder zöldartien.
alO. -tien na woorden op -ar, zonder umlaut: akar akker aka^tien,
bak ar bakker bakar tien, doktar dokter doktartien, kaapar kaper (m utsje)
koopactiën, kófar koffer' kófartien, kookarkoker kookar tien, loedar lo eder loedartien, loop ar loper loop aYtien, pookarpook pook ar tien, rakar(t)
rakker rakartien, roovarrover roovartien, Skokar(t) Schokker Skbkar tien, stakar(t) stakker stakartien, stofar stoffer stofa^tien, stookar
stoker stookartien, talt ar schommel taltartien, toe:tar toeter toe:tartien, zoldar zolder zoldartien (zie a 9 ). Van bnw.: loetar tien latertje
vrógartien vroegertje. Van ww.: bugartien, in bugartien loopm over
nog zwak, doorbuigend ijs lopen, petagoojartien,
wcegkroepar tien (kinderspelen).

pie:rasteekar tien,

a l l . -tien na woorden op -knf.kan, gnjt nn<gan: deekfl deken deekfitien,
keukn keuken keukntien, kuukn kuiken kuukntien, laekn laken laekn,tien,
leugn, leuren, leugen leugntien, leunjjtien, reegn, reenj\ regen reegnjtien,
reer^njtien, teekn, teken teeknfien; waegn, waenn wagen waegi$ien,waenntien. Steeds verkleinwoord: jökn,tien jokkentje.
A ls bijwoordelijke verkleinwoorden komen voor: eem ties eventjes kcelmpies kalm pjes; 'ij muut kcelmpies andoen hij moet kalm pjes aan
doen - kncepies knapjes, 't is kncepies koblt 't is knap koud * stiekam pies stiekem - stilachies stilletjes - strcekies straks - zcechies zachtjes
- zuu:ties zoetjes, 't wör t zuu:ties an tiet 't wordt zoetjes aan tijd.
Behalve bij de onder ld verm elde woorden vindt assim ilatie o f syn
cope van t plaats:
a. in woorden op -cht(a): bócht bocht buchien, grachta grachtgroechien,
kncecht knecht kncechien, licht licht lichien, lucht lucht luchien, maegt
maagd, dienstbode maechien m eisjes, nacht nacht ncechien, tocht tocht
töchien, vracht vracht vrcechien,
zuchien.

wacht wacht waechien, zucht zucht

Bijna steeds m eerv. is het oude woord slichies, de sm alle voetpaden
van effen klinkers langs de rijw e g van 'kinderhoofdjes' in de Genemui
der straten van mijn jeugd; slichies van het oude woord slicht = slecht,
effen. Het is bewaard gebleven in de uitdrukking: da slich ies dar o f
loopm de kantjes e r af lopen.
b. in woorden op -st(a ): mast mast mcesien, post postpösien, re st zee r
veel resien, voest vuist vuusien; kasta kast kcesien, liesta lijst liesien;
poesta puist puusien.
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In het meervoud der verkleinwoorden wordt de slot-n gesyncopeerd:
pötien potje pöties potjes, pruumpien pruimpje pruumpies pruimpjes,
enz.
Behalve de onder ld verm elde woorden vertoont ook leutien lootje
naast lot lot, rekking van de klinker, 'i j róm alda dd leuties wat deur
makaera hij schudde de lootjes wat door elkaar.
Evenals in het AB hebben veel namen van kinderspelletjes het v e r 
kleinwoord. Behalve de onder IValO verm elde, komen nog voor: liscekien k rijg ertje, sleutien spring slootje springen, tówchien sprinn touw
tje springen en skulachien loopm, trapm het spel van g ro te re jongens
om o v er ijsschotsen te lopen.
§ 84 Zelfstandige naamwoorden op a .
Het aantal znw. dat op a eindigt is bijzonder groot. In vele gevallen
is deze a het restant van de klinker uit de eindsyllabe van de oude ja -,
wa-, d -,jd -, w o-, i - , u - en -n-stammen; ook van de rein e a-stammen,
echter, zijn e r verschillende, die nu op a uitgaan. De analogie zal bij
deze laatste, en bij tal van andere, een ro l gespeeld hebben. Ook vele
jonge znw. zoals: banaana banaan, fie s (a ) fie ts ,tamaata tom aat,tapoe:za
tompoes, hebben de a.
Hoewel G. bij de znw. slechts twee geslachten onderscheidt, het on
zijd ig e en het niet-on zijdige, leek het m ij voor het laatstgenoemde g e 
wenst, het oude onderscheid tussen mannelijk en vrouw elijk in het oog
te houden, en voor zover m ogelijk, afkomst en geslachtswisseling na
te gaan. Ik ben e r m ij van bewust, dat ik hier, door Van Dale als gids
voor het geslacht te gebruiken, tweeslachtig handel, in de dubbele zin
van het woord, m aar schrik daarvoor niet terug. Ik laat hier de hele
collectie, die ik verzam eld heb, volgen, eerst de z e e r kleine groep van
neutra, + 5%, dan de masculina, die ongeveer 15% van het geheel uit
maken, en ten slotte de grote groep der feminina, + 80%. B ij w isseling
van geslacht, is het oorspronkelijke genus met f., m., n., aangegeven;
n.o. betekent dat het woord in G. niet-on zijdig is.
Neutra
a. woorden op -da, -ta die ook in het AB zo uitgaan:
ga'alta gehalte; gadie:lta gedeelte; gadie:r ta gedierte; galejda geleide;
garaemta geraam te; gawulfta gewulfte; gazaegda gezegde.
b. woorden op -ta, die in het AB geen a hebben:
gavrichta gewricht; gawichta gewicht.
c. -j'a-stammen: beeda bed; ejnda einde; neta net; weba web.
d. - j d - stammen: 'ceka hek.
e. -/-stammen: gazichta gezicht.
f. -n-stammen: ’ cer ta hart; galoova geloof; ooga oog.
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g. -cerga erg, ik deu't zóndar cergd; blienda blind, luik; krena (n.o.)
kreng; kreuza (n.o.) kroos; meinsa vrouw, 't oolda m einsa; 'oka hok;
paspooHa (n.o.) paspoort; prula prul; saveta (n.o.) servet; skanie:ra
(n.o.) scharnier; spinaraega (n.o.) spinrag; veena veen; wichta (n.o.) ge
wicht; zeera zeer, wond met korst (n.o.); zwoora (n.o.) zwoerd.
Masculina
a. -ö-stamraen: basta bast, schaal van eieren, noten; beera beer, man
netjesvarken; boolta bout; karna, koama kam; knola knol; rie:pa streng
van paardetuig.
b. j a - stammen: róga, ruga rug; wiga wig.
c. 6 - stammen: meula molen.
d. ;'ö-stammen: wilga w ilg.
e. /-stammen: 'oe:va hoef; poala paal; skeuta scheut.
f. M-stammen: neuza (f.) neus; vreeda vrede; zeuna zoon.
g. n-stammen: asa ( f ) as (van vuur); beuka (f.) beuk; börga borg;
droe:va (f.) druif; katoela (f.) katuil; muga (f.) mug; skiijka (f.) ham.
h. ie:ka (f.) eik; stuta (f.) stut.
g.
'aansa handschoen; 'and hang, vis ro k e rij; cera r; bcerka (f.) berk;
bcersta berst; beeka beek; bala bal; bóla stier; brila b ril; brbka brok;
bult(a) bult; dena (f.) den; dopa dop; drola haarwrong; elza els (boom);
esa es (boom); flcerta flard; flo e :ra vloer; gcenta gent; iepa iep; jóna
jongen; kiel(a) kiel, bloes; kaant(a) zijkant; kie:fta kievit; kloanta klant;
klóm p(a) klomp; klósa klos; knipa knip, sluiting; knoesta knoest; knoopa
knoop; knopa knop; koe:ka koek; koela kuil; kraanza krans; kraega kraag;
kraplapa kroplap; kreefta kreeft; kwasta kwast; lapa lap; luuksa luxe;
meinsa mens; mesa m est; meuna meun; mola m ol; muu:ra (f.) muur;
napa nap; nceka nek; noazoatanazaat; noesta noest; ooma oom; powa pauw;
piela pijl, ook kinderwoord voor penis; pinka pink (rund); piasa plas;
ploeiga ploeg; po la pol; priem a priem ; proem a pruim; puta put; riem a
ro eirie m ; róba rob;roena ruin;rusa rus (plant); skoora schoor; skroka
schrok; s lie :ra slie rt, r ij; snoeta snuit; spcer.a spar; spcechta specht;
stama stam; stoeta stoet (brood); stropa strop (strik ); struuka struik;
taka tak; taeta baby woord voor pappie; tceksa tekst; tel(a) tel; timpa
timp; tipa tip; tola tol; troona troon; trosa tros; vala (f.) val (voor mui
zen enz.); valka valk; veega veeg; vie:gadaaladadel; vinka vink; weeka
woerd; weeza wees; zwaena zwaan.
Feminina
A. Woorden die ook in het AB op -ta uitgaan:
a.
woorden o p -fa ; bagee rta begeerte; balofta belofte; baruu:r ta be
roerte; breta breedte; die:pta diepte; dikta dikte; drukta drukte; 'eta
hitte;'eugta hoogte\flowta flauwte\gaboo^ta geboorte;gadachta gedachte;
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gam iem ta gemeente; gawoontd gewoonte; gezintd gezindte; greegtd
graagte; greuta grootte; G riem ta Greente; gruum ta groente; kalmta
kalmte; kelta koude; lijta luwte; muu:jta m oeite; 'olta holte; rónta rond
te; ruumta ruim te; skaemta schaamte; skcerpta scherpte; slopta slapte;
stcerkta sterkte; stilta stilte; vlakta vlakte; wcermta warm te; ziekta
ziekte; zwakta zwakte; zweur ta zwaarte.
b. oude woorden op -a : cermoe:da armoede; badienda bediende; beeda
bede; benda bende; bijdraega bijdrage; boe:ta boete; booda bode; deer na
m eisje; 'ejda heide; 'ejlaga heilige; ganoada genade; gatuu:ga getuige;
gawónda gewonde; kamila kam ille; kloara (oude) klare; koolda koude;
koestceja kastanje; kuda kudde; kunda kunde; lenda lende; lenta lente;
l ie f da liefde; linda linde; ö r da orde; reeda rede; skaanda schande; skeeda
schede; stóba stobbe; 'ulda hulde; weedawa weduwe; weer da waarde;
wejda weide; wika wikke; wónda wonde; zcega zegge; zunda zonde.
c. jongere leenwoorden: benziena benzine; bloe:za bloeze; daarna
dame; fanfaara fanfare; gie:rafa g ira ffe; mariena m arine; moe:da mode;
pelariena pelerine; powza pauze; raklaama reclam e; renta rente; r a zcerva res erve ; rawiena ruine; sakónda seconde; scekta sekte; tuula tule.
B. Woorden die in het AB geen -a hebben:
a. woorden op -aga = -ing, van verba afgeleid: badienaga kerkelijk
avondmaal; bagrootaga begroting; balastaga belasting;
bazuu:kaga
bezoeking; kleedaga kleding; richtaga richting; rikaga afrastering;
spuudaga speling, spoeling; streujga strooisel; vagaeraga vergadering;
vakloaraga verklaring; vaskeunaga verschoning (stel schone kleren);
varaandaraga verandering; variemaga vereniging; voeraga voering;
woonaga woning, enz.
b. woorden op -ija < - i e : 'cer draevarija harddraverij; 'cer tried arija
h ardrijderij; bakarija bakkerij; boe:r darija b oerderij; burgarija bur
g e rij; dreugarija d rog erij; drukarija drukkerij; matarija m atterij; ó p lichtarija o p lich terij;poeparija d ia rree; rookarija rookinrichting (voor
vlees, vis), het roken; skildarija schilderij; slaegarija sla g erij; s m e e darija sm ederij; sm eer laparija sm eerlapperij; vaneukarija bedrog;
v rija rija v r ije r ij, enz.
c. woorden op -ina: boe:rina boerin; 'eldina heldin; graavina gravin;
koonagina koningin; kejzarina k e ize rin ;slavina slavin; v ö r stina vorstin.
d. woorden op -esa: bceranesa barones; zaT]aresa zangeres.
e. woorden op -misa: bagrafanisa begrafenis; droe:fanisa droefenis;
duusta^nisadu isternis;gatuu:ganisa getuigenis;gavar\anisa gevangenis;
'indar nisa hindernis; wildar nisa w ildernis, enz.
f. a-stammen: dija(n.) d ij\keeza (m .) kaas; kloeta (m .) kluit; kropa
(m .) krop (sla enz.); liesta (m .) leest; weer da (n.) waarde;
g. ja-stam m en: beeza (n.) bes; muda (n.) mud; (boek)wejta (m .) (boek-)
weit.
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h. ó-stammen: board baar; eb(d) eb; eera eer; gifta gift; kwoald kwaal;
leerd catechisatie; ribd rib; snoara ondeugende meid; stema stem; tand
tang; viela v ijl; zaega zaag; zaeka zaak; ziela z ie l; zörga zorg.
i. 70- stammen: eega eg; 'ceksa heks; 'ela hel; 'ena hen; feeksa feeks;
kriba krib; kruka kruk; kuba kub; nichta nicht; skela schel, schil;
sproaka spraak.
j. /-stammen: brulfta bruiloft; breuka breuk; deela deel (van b o er
d e rij); gazichta gezicht; grachta gracht; keuza (m .) keus; meewa (m .)
meeuw; streed (m .) streng; vruchta (m .) vrucht; wela (m .) wel; zaela
(m .) zaal.
k. u-stammen: deura deur; kina (n.) kin; zieda (m .) z ij (stof).
1. n-stammen: aeka (m .)aak; 'cerpa harp; bela bel; belarooza belroos;
bija bij; bloara blaar; bloaza blaas; bloema (m .) bloem; gala (m .) gal;
galga (m .) galg; gce^da gard; gcer sta gerst; geera (m .) geer; kana kan;
kcerka kerk; kaeka kaak; keer sa kaars; kraeja kraai; kweena kween;
móta mot (insekt); noalda naald; oara ader; pana pan; paera peer; p oor ta
poort; skaala schaal (voor groente, enz.); skcerva scherf; skelpa schelp;
skoala schaal (p e il-, w eeg-); spie:ka spaak; stand stang; tóna tong; 'uta
hut; velga velg; veera veer; vie:ga vijg; vlie:ga vlieg; vrata wrat; 'vreeza
vrees; weeka week; wila w il; wóla wol; zalva zalf; zeenawa zenuw; zija
z e e f; zoola zool; zuna zon; zwie:pa zweep.
m. andere cons.-stammen: gaanza gans\gejta geit; nie:ta neet; neuta
noot; speera speer.
n. ve rd e r in: 'aka hak; asa as (van w iel); aelta aalt (m estvocht); cenda
eend; 'cerbcerga herberg; cerfta erwt; cerka ark; 'cerka hark; baanka
bank; baena baan; beeka (m .) beek; banaana banaan; bena ben, mand;
beur ta beurt; beur za beurs; biels bijl; bie:ta biet; biga big; bila (m .) achterd ij, bil; blie:ka bleek; bloe:tvina bloedzw eer, steenpuist; bóksa broek;
bold brood; bónka bonk; boona boon; boora boor; bör skasta borstkas;
buja bui; buksa buks; busa bus; buuHa buurt; buu:za bies; deuka deuk;
deuza doos; dómpa neus; drcega dreg; dunaega slaap (van hoofd); duu:ga
duig; 'eega heg; eevar dasa hagedis; ’eja heitoestel; ela el; 'elfta helft;
elza els, priem ; enta ent; 'enpa (ook: 'up3 ) heup; fiejoe:la v io o l;fies(a )
fie ts ;flie :ra v lie r; flö jta fluit;/oefea fuik; foka fok (van schip); fósa bos
je (hooi, stroo), ook slordig, onzindelijk persoon; fraba k orzelig, ven ij
nig iemand; gaeja vrouw, die zich wat te uitbundig gedraagt; gemza
gem s;gifta test, als maat gebruikt; gleuva gleuf; glinta fuut; g ö r ta gort;
grie:pa greep (m estvork);g r ila g ril, nuk; grupa greppel; gruu:pa m estgoot in stal; ie:la nageboorte van koe: 'ilda zold ertje boven stal; inbroaka
inbraak;jasa ja s ;kaanta kantwerk; kapa kap; kasta kast; kata kat; kcera
kar; kcermsa kerm is; kcer sa kers; kcerva (m .) kerf; katróla katrol;
kida hit; kiema kiem; kiepa kip; kiewa kieuw; kila kil; kima kim; kipsa
onelegante dameshoed; klacht(a) klacht; klada klad, ook: zekere hoe196

veelheid; klapa klep van ouderwetse broek; klasa klas; klem a klem;
klepa klep (van machine); klie.-ra k lier; klinka klink; klipa klip; k lit sa
ontuchtige vrouw; kloka klok, kloek; kloova (m .) kloof; knopa kleine
wilde eend; koara kar; koar ta kaart; koesa koets; koe:za kies, domme
vrouw; kola kol (witte vlek bij paard, enz.); kóma (m .) kom; kónta ach
terwerk; koor da koord; koor sa koorts; koota koot, m eerkoet; k ör sta
korst; kowa kooi; kowsa kous; kraaba schram; kroanta krant; kraena
kraan; krafta karaf; kraga krag; krala kraal, kramak.xa.m-, krapa w ervel
(sluiting); krasa kras; krenta krent; krika krik; kroama kraam; kroe:na
kroon; krula krul; kruuka kruik; kurka kurk; kuta vagina; kuupa kuip;
kuuta kuit (van been); kuu:ra kuur; kwa(a)ba kwab, kwala kwal; laampa
lamp; lasa las; lata lat; leer za laars; leja lei; leis lel; lenza lens; les(a)
les, Kefeaopderand afgestreken vijfkopsmaat; lienda lijn (touw); lie :ra
draaiorgel; liesta lijst, lies; lipa (m .) lip; lisa lus; loaga laag; loka lok;
lói]d long; looza loods; lula penis; maanda mand; nwema babywoord voor
m ammie; mcermóta marmot; m aer ta dienstbode (nu verdwenen); mata
mat; meeza m ees; m anie:ra m anier; matrasa m atras; m ie:ga urine;
m ie:ra m ier, muur (plant); mieta m ijt, stapel, insekt; mika mik (brood);
m ilta m ilt; moata maat (om te meten); m oe:ra m oer; mófa m of; móta
zeug; mowa mouw; munta munt; musa muts; muska mus; muu:ja tante;
muula muil (schoeisel); naga venijnig iemand; n ie:ra (m .) nier; nóna
non; nopa (m .) nop; nuka nuk; nul(a) nul; oara aar; 'o e :ra hoer; oolda
ouderdom; ie: bin van m ien oolda; 'ómpa homp; 'oopa (m .) hoop (v e r 
wachting); oopa kinderwoord voor grootm oeder; o o r zaeka oorzaak; pada
pad (am fibie); pcensa pens; pcepa speen, tepel; pce^sa pers; pena pen,
pin;pet(a) pet; peulava (n.) peluw; pieka piek; piena pijn; p ie:ra worm,
penis; pila p il (m edicijn, dikke snee brood); pita pit; plaanfza plank;
plaanta plant; plaesa plaats; plaeta plaat; plceka plek; ploaga plaag;
pluga plug-,pluuma pluim; póda vuil; poela lieveling, peul; poesa poets;
poesta puist; pómpa pomp; pooza poos; pópa pop; pör(a ) por; praema
praam; prala testikel; preeka preek; prenta prent, taaitaai- o f speculaasplank;proemada(a)nta pruimedant; propa prop; pröjka pruik; punta
punt; puta (m .) put; puupa pijp; raepa raap; raeva raaf; raspa rasp;
raziena r o z ijn ;riesta r ijs t ;rieta r ijt (waterloop); rie:va rasp van kaas;
rika zitstok voor kippen; roepa rups; roeta ruit; róla ro l, rolpens; r ó l loaga ro lla a g ;roova ro o f (op wond); rooz.a roos, koorts; rosa rots; rota
rat; sagaara sigaar; sie :l(a ) ceel; sinariria sering; sjaala sjaal; sjeeza
sjees; skaesa schaats; skaeva schaaf; skeera schaar; skie:va schijf;
skim a schim; skoara (n.) schaard ;skóba, skuba schub; skoe la school;
skoe:va schuif;sfeo/a schol (vis ), ijsschots; skoova (m .) schoof; skraega
schraag; skrama tien weken oud varken; skroe:va schroef; skupa schop,
spa;skuu:ra schuur, mattenfabriek; skuuta schuit; sla(a)ba slab; slaka
slak;slava slang;slipa slip ;slófa slof; slónza slons; sloova sloof; sniba
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snibbige vrouw; snipa snip; snoara snaar; snöra snor; soe:za soes;
sóma som; spelda speld; speenafopspeen; speuna tepel van koe; spie-.ra
spier; spie:za spijs; spina spin; spoana spaan; spoe(:)la (m .) spoel;
spónza spons; spowa spouw; spöjta spuit; spreuka spreuk; staeva (m .)
staaf; steega steeg, weg; stifta stift; stipa stip; stoepa stoep, stuip,
schoof biezen ;stoeta bxood;stölpa stolp; stómpa stomp (restant); stopa
stop (van fle s); stoova (m .) stoof; strafa straf; striem a striem ; stroata
straat; taer ta taart; tasa tas (zak); tamaata tomaat; tapoe:za tompoes;
tenta tent; testa test (van stoof); tila til (van duiven); toda tod; toeka
teef; tóna ton; tósa bosje (gras); töra tor; trapa trap (le e r ); tro e la lie 
veling; tróm a trom , trom m el; tulpa tulp; 'ulpa hulp; 'ulza huls; 'uura
huur; vcerva ve rf; vim a vim ; v im vin, ook: blaasworm in rund; vlaaga
vlag; vlaega vlaag; vlcechta vlecht; v leek3 (m .) vlek; viesa fles; vloka
(m .) vlok; voda vod; voe:ga voeg; vónka (m .) vonk; voolda vouw; voora
voor; vörka vork; vrija w reef; vroaga vraag; vrowa vrouw; waansa want;
wachta (nacht)wacht; wasa was(goed); weena wen (gezw el); wieka wiek;
wipa (m .) wip; wisa (m .) (stro)w is; woaga waag (weegplaats); zozrka
zerk; zejka urine; zelva salie; zenda z eis (nu verdwenen); zie:lta zeelt;
zie:pa zeep; zóka sok; zweera zw eer.
Opposities van woorden met en zonder a : bola brood: bol knapperd;
busa bus voor melk, voedsel enz.: bus(a) autobus; foka z e il: fok het
fokken; kaanta kantwerk: kaant(a) zijkant; kapa kap van hooiberg, hoofd
deksel: kap het kappen van bomen; klapa klep van ouderwetse broek:
klap slag; klepa klep van machine: klep klep van pet; knipa schuif op
deur, vogelknip: knip het knippen; kropa krop sla: krop krop van dier;
kuuta kuit van been: kuut kuit van vis; mata mat (vloerbedekking): mat
in: ie:na oovar 't mat koomm (betrappen); me sa m est: mes mes; moata
maat om tem eten: moat kameraad, stukland; m oe:ra m oer van schroef:
m o e :r m oeder, weinig gebruikt, als ruw woord; mola mol (d ier): m ol
m ol (m uziekterm ); móta zeug: m ót mot, fijn stof, van turf enz.; oara
aar, ader: 'o a r haar; paera peer: paer paar; pinka pink (rund): pink
pink (vin ger); poesa poets: poes poes; pópa pop (speelgoed): póp pop
(gulden); skupa schop (spa): skup trap; stipa stip: stip jus; tela tel
(ogenblik): te l tel, niet in tel; tola tol (speelgoed): tol belasting; trapa
trap (tred en ):trap schop; tvala val voor muizen, kort gordijntje; val het
vallen; 'uura huur: uur uur, uier; veera v e e r (v. vogel, mechanisme):
v e e r o v erze tv ee r; wasa was(goed): was bijenwas, stijging van w ater
peil; wipa wip(plank): wip oogwenk; ziela z ie l: z ie l sluis.
Ook tal van eigennamen hebben deze slot - a.
Vrouwennamen: Aala - A alta - Aegta - Beela - B eer nta - Bcer ta Bowka - Diena - Drieka - 'Endrieka - 'Ena - 'Enaka - 'E rm ien a 'Eula - E u rnta - Fema - Fena - Gaeja - Gcera - G eer ta - Geeza 198

Gaziena - G rie:ta - 'Ila - Janta - Jena - Jenta - Ja wand - Jowkd Kleuza - Kldziend - Kooba - Lama - Luma - Mosra - Mcer ta - Moer tiena - Miena - M ieta - Neela - N ela - Neta - Oala - Peetranela Rejna - Rejnta - Rieka - Roefa - Siena - Stiena - Teta - Tiena - T rien a Wolta - Zwaena .
Mannennamen: Aaga -E im p a -G uja - Luuta - P iëta - Tiem pa - Wèula.

DE VOORNAAMWOORDEN
§ 85 Het P ersoon lijk Voornaamwoord
De pers.vnw .zijn:
enkelvoud
meervoud
voorwerp
onderwerp
onderwerp
le p .: ika, ik, ak, 'k
m ij
wij, 'w
2ep .: ie:ja, ie:, ie, 'j
oe:
ie:ja, ie:, ie, 'j
'um, 'am, 'm
3ep.: 'ij, 'ie
zie:, za, z '
'e u r
zie:, za. z '
'at. 't
'at. 't

voorwerp
óns
oe:
eur. za. z '

De em fatische vormen van de eerste en tweede persoon enk.: ika,
ie:ja gaan nooit samen met het Vf.. M eestal sluiten ze aan op een vooraf
gaand gezegde: w ie: 'e f dat adoan? ie:ja ? nee, ika - ie : kunn za veu r
niks krienn, wie: wil dar ie:n ' 'e m ? ik a , ika. ie:ja niet F e m ? ika niet
'eur, 'o o it oe: ró m a l meer - doe: 'e 'k nog tusnbejdn w eer op 't d r ie jtal astoan, ika en da Kuupar enA n tón Bakar - doar 'e 'j 't nów al, ie:ja
m et oe: kadeties.
In een kinderspel zongen we:
Amsterdam, die grote stad, is gebouwd op palen,
A ls die stad eens om m eviel, wie zou dat betalen,
Ika niet, ie:ja niet, a lle Am sterdam m ers niet.
Z e komen voor na as als, en dan, na een vergrotende trap. Een c o rr e s 
pondent sch rijft me: ik 'ep baveurbalt an ooma die: is in da tachvtag
die: p rö t vuula platar en ooldawesar as ika, sómagp zaenn as m ij. Op
mijn bandopnamen zegt spreker B (78 ) evenwel: Jan Buusien die: is nog
wel twiej jo a r oold ar as ik. Andere voorbeelden na as en dan komen
in mijn teksten niet voor. W aarschijnlijk is dit laatste ik voor ika het
gevolg van het opdringen van het AB, want uit mijn jeugd herinner ik
me uitsluitend as ika, as ie:ja, naast het toen veel m eer gebruikte as
m ij, as oe:.
Soms staan ze bij een Vnf.: ika 't wcerk doen en ie:ja meer uutgoan ika vanbinn trcekn en die: jonas van buutn - ika zwcer ta maantals akocht.
Dikwijls staan ze geheel los en moet het bijbehorende gezegde uit het
zinsverband worden afgeleid: Kcer st is niet zoo kiendarachtag, wat ie:ja,
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Kcerst - 'i j g a f m ij da rólaada en ika dar m ee noar 'uus.
De vnw. m ij en wij hebben geen gereduceerde vorm ma en wa naast
zich.
'k, 't, z ' komen proclitisch voor: 'k 'ep nów gien tie t - 'k w ie:t
niet - ' t is was m oojs - 't 'e f niet neudag - 'i e : r 'e 'j z ' alamoala -w ij
zuln z ' ies ópteln. Z ie § 78, Contracties.
De enclitisch gebruikte: 'k, 'j, 'm , 't, 'w komen voor in verbinding
met het Vf. en (m et uitzondering van 'm ) met het voegwoord as als,
waarvan de slotmedeklinker vóór 'k, 'j en 'w wordt geapocopeerd; bij
as als, 'a t had, 'adn hadden, was, waar n waren, wordt bij deze con
tracties de klinker dikwijls gerekt: doar ’e'k nów gien tie t veu r - toe:
waa'k z e lf ook nog niet zoo o o it - ku'j dar b ij? - waa'j doar w eer an dag
druk mee - 'i i g a f 'm an klap an da kop - 'i j is 'm w eer kwiet - kan 't
ar n iet in? - wat is 't wat - doe: zae'w - doe: bi'w óp d riej pootn agoan
- aa'k ' óndartsestag guln van 't stuk kan krienn - aa'j dar niet mee
tavreenda bin - aa'w strcekies da Pit]kstarn achtar da ru g ' 'e m - a s 't
reen f en da zuna skie:nt dan 'em da kiepm kcermsa.
Soms komen twee van deze gereduceerde vnw. achter elkaar: k u 'j't
goet zien ? - 'e 'j 't al 'eur t? - toe: bó'w 't kwiet awörn - a a 'j't go e t bakiekr] - aa'w 't vaskil nów ies die:ln. Z ie § 78, Contracties.
§ 86 De eerste persoon
Het vnw. ik wordt nagenoeg alleen gebruikt bij het Vf. en duidt de sp re
ker aan. In verbinding met zó l zou, o f met een modaal gebruikt praeteritum drukt het dikwijls uit, wat de spreker de aangesprokene adviseert
te doen, soms vergezeld van as ik oe: was: ik zö l dar meer ies m et ' am
oova rproatn - dat deu'k noojt - ik stuu:r da alas weerumat as ik oe: was.
Soms ook wordt de i k - zin gevolgd door een jij - z i n : ik goojda 't 'ie :la
zaekien in da kachal, dan b i'j van da róm a l o f - ik preuta dar moer ies
m et da doktar oovar, dan 'e 'j zeeka r'ejt. N iet-m odaal, met de zelfd e
overgang van ik op ie noteerde ik: doar deur k ree'k ook an oolda kraant'
in da vir]ar s, nów'k die: ies deur leeza mcerk ie pas goet 'oe: gaw da
tiet get.
§ 87 De tweede persoon
A lle vormen ie .-ja, ie :, ie, 'j en oe: worden zowel voor enk. als m eerv.
gebruikt. De beleefdheidsvorm ontbreekt. In het ve rk ee r onderling, waar
oud en jong, arm en rijk, burger en arbeider, baas en knecht, huisvrouw
en dienstbode elkaar bij de voornaam noemden, was het in mijn jeugd
allem aal ie: en oe:; nu is daar nog niet veel in veranderd.
W aarin het verk eer met de notabelen, burgem eester, dokter, dom i
nee, notaris, onderw ijzers, o f met voorname vreem delingen behoefte
gevoeld werd aan een beleefdheidsvorm , bediende men zich van da b u r-
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ga m ejsta r, da doktar, da doomaneer, da m ejètar, da nootaeras, o f van
m aneer: ik 'e u r da da doktar skroewm: wat moet je? wat is e r aan de
hand? wat zeeg da doktar? kan da doktar niet astoeb lief eemm 'elpm ,
zee vaejar - 'e f m aneer doar ganóg an? - 'i j ( ’Endrak) v r ö g o f 'a t
'uusien nog v r ij is in da e e r sta weeka van owgustas. da man zeeg van
w elendoaruma zeeg 'Endrak dat m aneer 'at dan meer veur 1am óp muut
skrie:vm . Soms voegde men achter de vraag o f mededeling de naam van
de functie van de aangesprokene: w o'j niet eemm bin koomm, burgam ejs ta r?
Zoals ik hierboven reeds zei, veel verandering is er niet in gekomen.
Ik hoorde wat m eer achternamen dan vroeger, en een enkele keer U.
Toch weet de gewone man en vrouw daar eigenlijk geen weg mee, zodat
z ij in hun pogingen Nederlands te spreken (en te schrijven) dikwijls V
gebruiken waarde het juiste woord is, bijv. in brieven aan fam ilieleden.
M isschien hebben de werknem ers van elders, werkzaam in de kokosfabrieken en het sterk toegenomen verk eer het gebruik van V bevorderd:
ongetwijfeld ook de radio en telev isie.
Met Kloeke, V erz.O pst.bl.57 (o f N .Taalg.X X , 1-10) ben ik van mening
datfoe: in: toe: lilakdr t, toe: sm eer lap, toe: rakar t, dat ik in mijn jeugd
vele malen heb gehoord, en dat nu nog wel voorkomt, het oude vnw. doe:
is. De intonatie is die van het aanspreek-pronomen, sterk betoond, even
als het woord dat volgt. De overgang van d>t vindt men ook bij het bijw.
toe: toen, waar ouderen nog doe: gebruiken.
V oor ie: en oe: als onbep. vnw. z ie § 110.
Vormen als ie:luu: en oe:luu: komen in G. niet voor.
§ 88 De derde persoon
De vormen 'i j, 'ie enk. zie:, za enk. en m eerv. als onderwerp, resp ec
tievelijk masc. en fem . hebben duidelijk verschillende functies. We
moeten daarbij d rie soorten betoning onderscheiden, die ik zou willen
aanduiden met zwak, normaal en sterk. Norm aal betoond 'i j en z i e :
staan steeds onm iddellijk vóór het Vf., zwak betoond 'ie en za onmid
dellijk na het Vf. o f niet onm iddellijk ervóór. De sterk gereduceerde
vorm 'a voor het masc. komt in G. niet voor, maar op + 2 i km. van G.
bij de eerste b oerderij in de P o ld er van Mastenbroek begint de 'a. Z ie
ook Kloeke, T a a ll.N .P r. bl. 142.
Norm aal betoond: 'i j vatöl m ij van alas meer ik 'eb ar gien sneers van
begreepm - zie: 'e f in gien vöra ljoa rs w eer last van de róga 'at - zie:
'em an afakoat aneumm - zie: (de ganzen) laann an d' aandara kaant
van da sloot.
Zwak betoond: toe: 'e f 'i e m ij ies vatöln wat o f nów fejtalak an seekaa
(kokosmachine) was - en toe: as za w eer tuus kwam, 'e f za dar in gien
weeka last m e e r van 'at, dat 'e f za niet - en doe: zaevn za wij muun 't
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um da twiej jo a r doen - 't was net ó f z ' (de ganzen) 'am uutlachtri.
'um komt alleen in sterk betoonde positie voor: 'i j kón 'dm 'oast niet
bagriepm as dat jói]ds van 'um waar n.
Sterk betoond 'i j en zie : komen behalve onm iddellijk vóór het Vf.
ook voor bij het Vnf. en onm iddellijk na het Vf.: as zie: koomm, kooma
wij niet, en as wij koomm, koomm zie: niet - 'i j wat geem m v e u r 't
feest, die: gie:raga pent'ont, dat muu'k eer st zien - zie : 'e u r druk
maeky, dat mag wel in da kraanta - as 'Endrak d' eerapals sköl, kón
zie: da sloa anmaekr] - toe: as 'i j dar bij kwam bagón 't spul.
Z ie : enk. wordt o.a., 'e u r enk., zow el acc. als dat., uitsluitend voor
vrouwen gebruikt: ere toe: kump ar zó'n dienstar tien, zó'n ju fa r tien,
die: kump dar an, zie : brabalt wat in 't Fraans o f zoo, ..... ere zie : pakt
zoo alas bij m ij w eer van 't bör t o f en zie: gaf, zie: vadie:lda alas
óndar da jór^as en ik kreega niks - as m oejar vandaega an da dag aleeft
'ada, dan 'adn z ' 'e u r wel w eer k loa r akreenj] - die: (de kwakzalver)
sm eer d n 'e u r zalva in da knie:woar]T] - deur da skrik is 'e u r da stee in
da róga wcegaskeutn - wij 'e m ook wel ies an spaensa vlie:ga v e u r'e u r
'a e lt - zoo blieda waa'k, dat ik nuu:md' 'e u r veu r lie:va r t.
Z ie :, za, z ', m eerv.worden o.a., 'e u r m eerv.uitsluitend van personen g e 
bruikt, z ie : als nom., 'e u r als dat., za, z ’ als nom., dat. en acc.: zie:
leupm m et van die: groota le e r zaklómpm an - ik 'eb óp da radaksie
drukta 'a to o v a rd it stuk, zie : woln 't niet ópneemm, meer toe: 'e 'k 'e u r
ies anpaergoeja steekï] óndar waetar deur ageemm - en toe: 'eb ik 'e u r
(de redactie) vcerdar ies vatelt -A nachien en Gcejt 'em veurag jo a r noar
an zoe:m a r'u u sien a w esten d a tis'eu rb estb a va a ln - as za (de m eisjes)
z ' (zw arte mantels) are mósn, z ó 'j ies wat 'eur n - zie: g a f z ' (de kinde
ren) alabejda an lómbók - 'i j zal za veurgoan - da kiendar s mósn meer
noar beeda, 'Endrak mós za meer óndardcekn - Gcerachien baloofda za
dat za m örn noar da d ie:r ntöjn ginn, as za rustag waar n.
Na een voorzetsel, voor personen steeds 'e u r: zie : 'at ook niks aandar s
bij 'e u r - goat meer eemm m et 'e u r mee - wij 'e m tien jo ü r noast 'e u r
awoont, zie: bin net var'uu:st.
Van zaken gebruikt men da r + voorzetsel : zet za dar meer bij - w ié:t
ie da skoela ? nów, zie: woonn ddr achtar.
Ik k rijg de indruk dat 'e ü r m eerv. terrein v e rlie s t aan za.
Iknoteerdenog: dan mósn z ' alamoala da g ie :r s (u iers) ofawasn wör n
waarin z ' correspondeert met een datief in de actieve zin.
Voor niet-on zijdige d ie r- en voorwerpsnamen gebruikt men 'ij, 'ie
als onderwerp, 'am als voorwerp: die: kcerpar dut m ij an slag, 'i j was
m ij in ie:n k e e r uut d' 'aann - wij zaan^ darcekt wel dat as 'ie (de gans)
n iet go e t v lie .737] kón - in 't lesta doar k re e g ' am (de gans) ónz' 'yErm
ta pakt] - dan goa'w deur die: deura 't slacht'uus in en dan 'o o i ik ’ am
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(de koe) an da kop - 't duu:r da m ij vuul ta lar^a veur dat 'ie (de machine)
w eer an slag deu - wij zuln 'am (de rollade) meer óp an koölda stee
zetn..
V oor onzijdige voorwerpsnamen gebruikt men: 'at, 't: en 'i j goojd '
'a t (het kadetje) deur 't 'uus 'en, zoo 'eert as 'ie kón. 't vleug teevj] da
laampa an en 't glas kapot en ónza Juunoo die: greep 'a t kadetien en
die: vrat 'a t gaw óp.
Voor onzijdige diernamen komen zowel 'ij, 'ie , 'am als 'at, 't voor:
'i j (hetpaard) is kreupal - 'e 'j 'am al 'aeva r ageemm? - 't (het veulen)
is al vakocht.
N iet-on zijdige stofnamen worden m eestal aangeduid met za, echter
ook met 'at'- 't was an bócht (die koffie) ie: kónn za niet drinkn, en die:
vrowa 'a t 'e u r nog wel uutasleuft, die: 'a t za z e lf azet - nów óns lust
za (die w orst) wel - 'k 'ep za nog niet azijt (de m elk).
Uit de volgende passages blijkt dat 'a t eveneens voorkomt, soms
naast za: dat was veurm esa (m est), nów dan mósn za m et an klejn bukien
(schuit) mósn za 't deur die: sloot 'en 'aeln, en dan go oj dn z a 't in 'n
groota bók bij da z ie l en dan bracht] za 't noar da Vcerkns'oe:k en doar
kruuldnz 'tó p da wal - en dan wör t dat (de kokos) uut m akaer' aslaetjTi
net as vlas en dan wör t 'a t m et d' 'aann aspint - nów dan kump z ' (de
kokos) 'i e : r an, en dan wör t z ' 'i e : r ook w eer lös aklopt, en dan wör t
'a t avosrft - kookas (kokos) is an 'ooltveeza l umdat 'a t van da boom
kump - zie: 'e f ook nog ies an k e e r za lv' 'a t van an vrowa uut da kiek 
kaste, mazr toe: as Lubar t A lm a ra s zee dat 'a t stron t van d' aepa was,
'e f za 't noojt w eer gabruukt,
'a t verw ijst naar een z e e r grote verscheidenheid van personen en
zaken:
a. naar onzijdige woorden: 't is anm ooj peer tien - 'i j v rö g o f ' at 'uusien
nog v r ij is ..... en zeeg dat m aneer 'a t dan meer veu r 'am óp muut
s k rie:vm - 'oe: liekt oe: dit 'i e : r ? ik zal 't oe: ies veurleezn;
b. naar niet-on zijdige woorden: 't wör t een roem a skuu:ra - 't bin
mooja tasn veu r 't g e it - ook g a f 'ie vaeka vastcerkflda midaln an m o e ja r s van kiendar s die: 't neudag waar n;
Z e e r frequent is de verbinding met alamoala •. 't bin alamoala nog
meubals van g ró p m o e ja r - 't bin alamoala sm eer lapm, dat b in 't - 's
wintar s leup alas óndar waetar, 't was alamoala zee;
c. naar een infinitief: wij 'e m dar van alas an adoan, sm eer n m et k lo o s tar balsam,met basielakr], m et óbadaldop,mcer 't 'ö lp alamoala eemvuu:la
- en zoo as m et diesals maejn, 'k zaega, 'k doe: 't niet m eer;
d. naar een zin: die: s k oelm ejsta r s 'e m teermwoor dagan streepien veur.
't liekt ar an boe:lóp, zeeg Miena - dat g e t net as v ró g a r m et da boe^n,
zie: wie:zn m akaer' 'oast an, nów muun ie: meer ies w eer (in het be203

stuur) zitn. 't get m et d'cerbejdars net zoo;
e. naar een volgend onderw erp: 't s p ie t m ij 't aa'k oe: m et koondginddag
niet dspreukr] 'ebd - 't is wel nutag aa'j doar ies an boe:k van maeki];
f. naar een volgend voorwerp: dan loat ie 't wei um dd sentn ta varejzn
- zie : waar ri bar]d 't as Kcerst 'a t niet vadraer^ kón, 't a'k zee, dat
'Endrak da kookas m oo ja r 'a t - ik doe: 't m et oe:, a 'j goet 'cert ropm
óp anröjga raema, da'j net zoo vuu:la matn maekfi as óp zó'n masiena ;
g. naar een praedicatief woord: doe: birf'k 'a t w eer awö^n (i.e. Meenteopziener) - doe: zae'k maekt (= maakt het) da Kuupar meer, en die:
is 't ook awörn (i.e. kassier);
h. naar een o f andere ziekte: 'i j 'e f 't an da lóry] - zie: ' e f ' t m et da
zeenuuwm - ik 'ep 't in da bie:nn;
i. naar de tijd, het w eer: 'a t bagón ta reenn dat 'at geut - 't 'e f ariept 't is al twiej da ludn - 't lut al;
j. naar een volgende vergelijking: 't was net aa'k an klap veur da kop
k reeg - 't was net o f da duu:val ar d' 'aant in 'at;
D ikw ijls dient 'a t voor id en tifica tie:.ik wusa fejtalak niet ie:s welka
Jan as 't was, meer 'a t bleek al gaw dat 'a t Jan van Wilam van E p was,
Jan van Klaasien, zeeg moer - as ta r nog ie:na wat vadient in da kookas
dan i s 't 'Endrak Last - 't is m ij ópavaalti dat za aandara seekaas (ko
kosmachines) 'adn as bij Kcer st. Jan zee dat 'a t döjsar s (Duitse m achi
nes) waar n.
Met deze opsomming is echter het gebruik van 'a t bij lange na niet
volledig beschreven. Dikw ijls w ijst het helemaal niet naar een bepaald
woord, o f groep van woorden, maar naar wat, soms nog al vaag, door
de voorafgaande o f volgende beschrijving wordt gesuggereerd. Ik laat
hier nog een aantal voorbeelden volgen, die niet zo direct bij de v o o r
afgaande gevallen zijn onder te brengen: ik bin 't niet m et al oe: anmcerkagri ie:ns, meer doar wi'k na tuu^a k niet mee zaerq], da'k 't a lie:nt w ie:tn w il (dat ik het alleen weet, dat ik m e de hoogste autoriteit
voel) - 'i j w il 't a ltiet beetar wie:tn (w il altijd g elijk hebben) - och, zee
'Tlachien, 't 'ö lt niet oovar, da doktar p rö t ook nog meer 'ie.-lamoala
niet oova r noar 'uus goan, 't stet m ij niks an (beide 't 's verw ijzen naar
de niet verm elde gezondheidstoestand van de vader als antwoord op de
vraag: 'o e : was 't m et oen vaejar?) - 'oe: stet 'a t m et die: 'uu:zii in 't
binnlaant - noar za m ij vateln get 'at in da kookas in da lesta tie t niet
zoo best - ik 'eb ' am op da man o f avroagt 'oe: o f 't ar bij stónt m et
da vadie:nsta - jaa, Kcerst, ie: muun 't m ij meer niet kwoalak neem m ,
meer ik zaeg' 'a t zoo a'k ar oova r dejnka (het eerste 't slaat w aar
schijnlijk op wat ik daar zei, het tweede op de dingen in het algemeen)
- 'o e : o f 't m i j zoo gaw in da kop skeut, dat w ie:t ik niet, meer ik jakar da
zoo 'cert a'k kón noar 'uus, ik griepa 't brootm es en toe: as an wcervalwient w eer noar da Nachtwceg ( ' t = om dat broodm es te halen?) - toe:
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bagón da mola w eer ta vruudn, eer st zcechies en toe: 'cert en toe: dacht
ik: nów muut 't weenn (nu moet ik toestoten met mijn m es) - mejdn
leuprn zoowat 'a lf naeknt en Gcerachien zee: wat is 't ’ie : r toch an
w eeris gadoe: ( 't = dat geparadeer langs het strand, of, het leven hier)
- Gcerachien kón 'e u r nog goet 'bbln teer^r] da buu:r n, dat za 't m ooj
'adn 'at - toe: aa'k w eer bij kwam, toe: laag ik in da beedastee, ik 'at
an pak lapm um d' 'aant, en 't deu niks niet z e e r m e e r (wat is ' t l , die
half-afgesneden duim, dat broena spul (de jodium), o f de hand?) - toe:
'e'w bij Riekaa kofie admnkn, zie: 'a t 'a t maraekal mooj in 'uus ('a t =
m eubilering, stoffering, etc.) - uut Binnlaant kwam m ij an vrachtwaerm
te em en metie:na kwam ar van linjks an vrowa óp da fie s , ik zaag' 'at
ar]koom m ('at = wat e r ging gebeuren) - k rie ’j ' t o f 'e 'j 't ( 't = de kolder)
- 'i j stet oe: goet, Fem . jaa, 'ein, dat vum ik ook, want 't veelt niet
mee, zie : 'em teenQwoor dag zuka gceka madeln (' t = een hoed kopen).
§ 89
B ij vergelijkingen met: net zoo...as net zo...a ls, eemrri...as even...
als, ennaeen com paratief volgde voorheen m eestal de voorw erpsvorm
van het pers.vnw .: oe: D irk is net zoo o o it as m ij - ik bin eemm ooit
as oe: - zie: bin vuula rie k a r as óns - wij 'e m dar eem m vuuda roecht
óp as 'eur.
Toen ik deze herinneringen wilde ve rifiëren , en daarvoor een v ijf
en zestig-ja rige kennis aanklampte, kreeg ik zonder aarzeling voor
al mijn gevallen de voorw erpsvorm . M aar bij mijn bandopname zei
s p re k e rB (78) jaa, 'ie 'e m z ' 'i e : r ook nog wel (rietdekkers), Jan B u usien uut 'A salt, nów die: is nog wel twiej jo a r ooldar as ik, en die: dut
'a t ook nog. Ik citeerde in § 85 deze zin reeds in ander verband, met de
volgende: d ie :p rö t vuula platar en ooldawesar as ika, sómagn zaenn as
m ij. Beide gevallen bewijzen dat de voorw erpsvorm op de terugtocht is.
M aar dat hij nog lang niet verslagen is, maak ik op uit: z ie : 'e m net
zo'n kachal as óns van een v ijftig ja rig e vrouw, en: ik 'ep nog m ee r
(zuurtjes) as 'e u r van een ze s ja rig m eisje.
§ 90
De datief van het pers. vnw. komt nog voor bij enkele onpersoonlijke
ww.: 't spiet m ij - 't liekt óns wel wat - 'o e : liekt oe: dit 'i e : r - wör st
uut die: winkal lust m ij niet. lust oe: die: niet, nów óns wel - wat skeelt
oe: - wat ma(a)nIkie:r t oe: - 't is ducht m ij al lana tie t - wat dunkt oe:,
z ó l't z o o go e t weenn. Ook som s:'t zal m ij noojt vageetn. Eenmaal no
teerde ik bij de geschreven teksten: nietd a 'k za niet lusa (sterke drank).
Ook hier dus een bres in het oude front, al geloof ik niet, dat hij groot
is. Vormen als: ik m ankie:ra, ik skeela, heb ik niet ée'nmaal gevonden.
Verm eldenswaard is ook de volgende constructie bij het ww. tegen205

komen: uut 'a t binnlaant kwam m ij an vrachwaegn teegr].
Een ethische datief noteerde ik in: Jan die: bdgón m ij doar ta lachn masr dat mag 'dm niet 'indarn - ik vuu:lda wel woar as 'am da skoe:
vruTj - twiej w ie:vm d ie:ginn m ij doar d' 'A sald ar skoapakuu:kies 'aeln
- en dan koopm za m ij doar skoapakuu:kies in 'A s a lt - en wat zie t 'ie
m ij doar? - en wat gabeur t m ij doar? - die: kcerpar dut m ij an slag en doar z it m ij zoo an m ola ta vruu:tn.
Een op de etische lijkende, m aar echte datief in: 'i j (de karper) was
m ij in ie :n k e e r uut d' 'aann - 'i j zeeg, die: tie t was m ij oa rdagar as óp
't oonjnplik.
§ 91
Z e e r dikw ijls wordt 't samengetrokken met een onm iddellijk vo oraf
gaande o f volgende t ; 'k 'a t't a ltie t druk - maekt 't da Kuupar meer en wij an 't trcekn - zie : vadienn 't ta gamakalak - want 't is zoo - 'en
m et da boot en uma m et 't v lie g tö jg - nów muut 't weenn - want 't veelt
niet mee. In al deze en tal van andere zinnen smelten de twee t's tot
één korte t samen.
§ 92 Wederkerende en w ederkerige Voornaamwoorden
De voorw erpsvorm van de persoonlijke vnw. wordt voor a lle p e rso 
nen als wederkerend vnw. gebruikt:
in f.:
oe: vagisn
ik
vagisa m ij
wij vagisn óns
ie:
vagisn oe:
ie: vagisn oe:
'i j
vagist 'am
z ie : vagisn 'e u r
zie : vagist 'e u r
In al m ijn m ateriaal komt slechts éénmaal het w oordje zich voor, nl.
bij een tw eetalig ambtenaar; voor de rest de hierboven verm elde v o r 
men: ik 'ep m ij darcekt anamelt - ie: muun oe: noojt van ie:na kaanta
loatn veur lichtn - en dan um vuuf uu:ra dan treek ie oe: an (ga je je
kleden in uitgaanstenue) - 'e 'j oe: bazeer t - 'i j trök 'am dar niks van
an - da ooldara jória die: achtaróp (de brom fiets) zat, kón 'am nog zó'n
bietien in da bie:nn 'o o ln - die: ie:na die: 'e f 'am nog oarag bazeer t D o lf za t'a m doar óp ta vreetn van 'e la g 'e jt - 't is an prachtaga stat, dat
die: 'am zoo óntwikalt 'e f - zie : 'a t ar 'e u r 'i e : l wat van veurastelt zie : vreu g 'e u r mosr o f wie: o f ar veu r 'e u r óndar dazelda deekns asloaprri
'adii - die: man die: 'atjórias die: kunn 'e u r nów wel redn - woar maekn da
mejnsn 'e u r toch vaeka druk uma.
Emfatisch met -z e lf: z ie : vuu:lda 'e u r z e lf ook niet óp 'e u r gamak ie: muun ook an o e :z e lf dejnkn.
Na een voorzetsel: zie 'a t d riej klejna jónn bij 'e u r - 'i j 'a t 'ie : la moala gien g e it bij ' am - kiekt veu r oe:.
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Daar ook het onbep.vnw. men ontbreekt, wordt de combinatie men ...
zich in G. ie: ...oe:. De voorbeelden hiervoor zijn echter voor tw eeër
lei uitleg vatbaar, want voor m en ...zich is evengoed je ...je denkbaar:
zie : 'e f m ij nog uutasköln veu r 'alva gcek. en wat doe'j dan as s jo e :r n a list, dan 'o o i ie oe: stila.
Ik noteerde de volgende gevallen waar G. afwijkt van het AB wat hét
gebruik van het wed.vnw. betreft: a. G. w el wederkerend, AB niet: toe:
'e 'w óns 'ie:lam oala inmakaer'adeukr] - 'i j kón 'am nog niet bagriepm,
asdatjÓT]as van 'um waar n (vgl.Broekhuysen, Zelhem : ik begriepe der
mien niks van en AB ik kan me best begrijpen). V oor zich aankleden
en uitkleden zegt G. oe: antrcekruuttrcekn: woar is Jaap ableemm? oo,
die: trcekt 'am uut - (van een m ilita ir) um vuufuu:ra dan treek ie oe:
a n ;b. G. niet wederkerend, AB wel: ik vaw ie:r da dar 'o a s t' in (ik v e r 
warde me er bijna in).
A ls w ederkerige vnw. worden gebruikt: mekaera, manaera, makaandar, manaandar. In m ijn bandopnamen en stukjes telde ik 21 maal
makaera, 2 maal manaera, en niet éénmaal makaandar o f manaandar.
Wel hoorde ik de laatste enige malen in gesprekken, en ik herinner me
ze uit mijn jeugd als heel gewoon. Sassen's vermoeden (§ 79) dat m a naara in Ruinen verdrongen wordt door makaara, schijnt ook voor
makaera en manaera in G. op te gaan. V ersch il in betekenis is e r niet.
Ik verm oed, dat het gebruik ó f van het ene, o f van het andere, een kwestie
van persoonlijke voorkeur is, o f van m ilieu. M ijn woord is makaera:
manaera is m ij vreem d.
Enkele voorbeelden uit het m ateriaal: inwendag 'oop ik nów dat 'at
v e u r m akaer' is - toe: as 'ie da gaanzn en d' 'aeza bij m akaer' agaer t
'at - 's m örns 'adij za manaera ook al ies azien in da D ie :z a r stroata.
Zoals uit het eerste voorbeeld al blijkt, is e r van wederkerigheid
soms geen sprake. Z o bijvoorbeeld in: 'o e : k r ie j't veur makaera - zie:
kosn m ij deur m akaer' an daeldar - zie : 'a e lt alas deur makaera.
93 Het B ezittelijk Voornaamwoord
De b ezittelijke vnw. zijn:
bijv.
enk.
m eerv.
1 mien
óns, ónza
2 oe:, oen
oe:, oen
3 m./n.: zien
'e u r
f . : 'e u r

zelfst.
enk.
mienda
oenda
zienda
'e u rnda

m eerv.
onz(a)nda
oenda
'e u r nda

§ 94 De eerste persoon
Eenmaal tr o f ik een gen itief aan van m ien: meer m oe ja r die: zee, dat
m aa'j um miens pcer t wel doen.
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óns wordt alleen gebruikt voor enk. neutra, ónza voor niet-onz. enk.
en voor alle m eerv. woorden: ónspeeH , óns laant, ónza kida, ónza koenti.
óns en ónzawallen, resp. door assim ilatie van s < z, en door apocope
van de a samen tot ónz onm iddellijk vóór een klinker: ónz 'uus, ónz
'ie :la fa m ie lie , ónz oovar buu:^n, ónz 'A ïr m 'a t z e lf an paer skaens.
Ouders sprekende over hun kinderen, en broers en zusters o v er e l
kaar zeggen, zowel in de huiselijke kring als daarbuiten ónz(a) vóór de
voornaam: wij waarn 's m ö r ns noar da kcerk' awest, ika, ónza Siem ,
ónzaJowk, ó n z '' A irm , ónza Jowkien, ónz' E u rntien en vaejar. Spreker
A, die geen broers had, doet dat ook van zijn zw agers en schoonzusters:
ónz' 'Endriekas, ónza D irk F ö jtie n (3 maal met de achternaam erb ij),
ónza Klaas, ónzb Steevm, ónza Trejn. Ik heb dit niet bij andere s p re 
kers o f s ch rijv e rs gevonden, herinner me het ook niet uit mijn eigen
omgeving en verm oed, dat het m eer een persoonlijke kwestie is; dat
hij in navolging van zijn vrouw, die haar broers als ónza D irk, ónza
Klaas, onze Steevm, aanduidde, dit ook is gaan doen.
Nu, m eer dan vijfen veertig jaar nadat ik uit Genemuiden vertrokken
ben, kan ik tegenover mijn fa m ilie over mijn eigen kinderen slechts
spreken als ónza Hanaka (met de h) en ónza Jan, ook al komt de naam
van mijn dochter daarin ve rd er niet voor, zodat van verw arrin g met
een andere Hanneke geen sprake kan zijn. Trouwens, op dit ónza valt
m eestal geen klemtoon.
Tegen over personen buiten het eigen gezin, en zek er tegenover vre e m 
den, zegt men ook m ien vaejar, m ien m oejar, mien g ró (a )fa e ja r, m ien
g ró p m oe ja r, van de ouders en grootouders. Van een kleuter hoorde ik:
ónzapapaa. D esp rek er trekt z e lf de grens, waar hij het m eer intieme,
tot eigennaam geworden va eja r en m oejar, en waar hij de m eer zakelijke
soortnaam, w il gebruiken. In de eigen kring, tegenover fam ilieleden en
eigenlijk tegenover alle plaatsgenoten die men bij de voornaam en met
ie : en oe: aanspreekt, wordt het bez.vnw. m eestal weggelaten en blijft
het vertrou w elijke vaejar en m oejar. Onze kerkganger, hierboven v e r 
meld, sch rijft verder: m oe ja r gir] niet zoo vaeka noar da kcerka, want
z ie : sukalda a ltiet m et da róga en: ik laaga in vaejar zien p d va lie:r en
va eja r die: kruulda m ij.
§ 95 De tweede persoon
oe: is het enige bez.vnw. van de tweede persoon, dat ik z e lf ken en me
herinner. Toen ik in mijn prijsvraagstukjes en in dialect-corresp on dentie oen aantrof, keek ik vreem d op. In de gesproken teksten van
e lf personen (van 18 tot 86) komt het niet éénmaal voor. Ook heb ik het
niet gehoord in de vele gesprekken, met plaatsgenoten in het dialect g e 
voerd. Toch vond ik in v ie r van de geschreven teksten en brieven: oen
ve u rs tel veu r een p riesvroa ge in de Stadskoerier liekt ons wel wat 208

'o e : was 't m et oen vaejerr - ie: bin ze k e r noar oen A a ltien awest -dan
goan oen gedachten w eer noar vrogger. Daarnaast echter: ik eb oe
stukkien eleezn - ik dachte tas oe Gellemuudegers nog zuuverder was
as miende. In dezelfde b rie f waarin deze laatste zin voorkomt echter:
dat ... vien ik m ooier, m e r niet veu r de Stadskoerier, wel veu r oen
boek. (Spelling van de sch rijvers).
InLeopold, S.t.W. I vind ik alleen oe: bl.574, r.24 oe vrouwe, r.27 oe
drgste vijand, bl.575, r.3 oe neuze, bl.577, r.21 oe verdürve, bl.579,
r.28 oe skute.
InD riem .B l. 1950, 4, b l.112 geeft Van Haeringen in een voorbeeld van
de participia: ie k rie g td e boterams gesneden en ge s m e e rt op oen bord.
Aan de Dedem svaart komt het dus ook voor.
In Leopold, S.t.W. I vond ik de volgende vormen: bl.463 (B orkeloo) in
oewentied; bl.539 (R ijssen) öwen bles, bl.540 öwen sik; bl.615 (Hoogeveen)o e n boksem; bl.631 (Dwingeloo) oen oldoom. M aar de oe-vorm en
zijn verrew eg in de m eerderheid. In het stukje uit Hoogeveen 7 x oe
tegen 1 x oen; in dat uit Rijssen 1 x dw tegen 2 x öwen. Schónfeld
W ichers geeft 9 x oew, 5 x oewe, niet éénmaal een n-vorm . Bezoen
heeft alleen ów (e); Sassen alleen oe; Wanink heeft oewen hoed; B roekhuysen (Zelhem ) en D raa ijer (Deventer) doen e r het zwijgen toe.
Is de n -vorm een analogie naar m ijn, dijn, zijn, hun ? Is de n afkom
stig uit de verbogen vorm en? Is oen een 'back-form ation' van het z e lfst. bez.vnw. oendd?
§ 96 De derde persoon
Behalve als onafhankelijk bijv.vnw. wordt zien ook gebruikt als om 
schrijving van de genitief, zow el voor fem . als voor masc. en neutra:
ik laags in vaejar zien p e v a lie :r (kruiwagen) - m ien m ejsien zien vaejar
is töjnbaas - laetar is Gcejt van Triena zien vaejar buu:zaboas awörn dat bin m oeja r zien k ra l n nog - die: zien vaejar, die: 'e f 't awest - die:
zien g ro e fa e ja r dar van die: was in Winiepceg akoomm (met dubbele
gen itief om schrijving).
In verbinding met een telwoord wordt zien gebruikt om gezam enlijk
heid uit te drukken: wij waarn m et zien v ie :rn, wij mósn dus fejtalak
d' 'e lfta (van de erfen is) m et 'n driejn die:In - wij waarn m et zien
d riejn as d rie jta l v e u r k a sie:r - zie : zatn m et zien bejdn bij da toafal.
De zelfst.bez.vnw . krijgen (evenals in het Engels) geen lidw. vóór
zich: 'k 'eb oe: pcerapluu al ta pakn, 'i j 's 'oast netzeld' as mienda;
m ien fiesa stet ar wel, meer oenda zie 'k niet - za'k zienda dan meer
eemm lie:nn - neem t ook nog meer an kófar mee, want ónznd' is niet
zoo g ro o t - a 'j 'n 'ónt wiln 'em , da buu:rn wiln 'eurrxda wel kwiet.
Het lidw. komt voor in: an iedar 't zienda, waar zienda in algemene
zin wordt gebruikt en niet naar iets bepaalds terugw ijst.
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Het zelfst.bez.vnw . zienda wordt ook als om schrijving van de gen itief
gebruikt: m iskien vient an aandar da loopar s bij oe: wel m oojar, meer
ik viena 'Endrak L a st zienda m oo ja r - is oe: fiesa kapot, neemt m oe ja r
zienda dan moer.
§ 97 Het Aanwijzend Voornaamwoord
De aanw.vnw. zijn:
bijv.
n iet-onzijdig
onzijdig
deeza, disa
enk. dit
dat
die:
gina
zuk, zók
zuka, zóka
't zelda
dazelda
deeza, disa
mv.
die:
zuka, zóka
dazelda

zelfst.
onzijdig
niet-onzijdig
dit, dita
deeza,deeznda,
disnda
dat, data die:
geena (deeza o f....)
zónda
zónda
't zelda
dazelda, zó'n zelda
deeznda, disnda
die:
zuknda, zóknda
dazelda

Voorbeelden: deeza k e e r leup 'a t niet zoo go e t o f - disa weeka waa'k
an 't kastn doen - wij badoeln m et disa bapoalda dinn da foivtn van da
weeggabruukar s - welk stuk w i'j 'em , dit o f d a t?geeft m ij dit meer.
dita? nee, data. - woar w i'j disnd' 'e m - ge e ft m ij deeznda moer, doar
'e 'w m et 'n v ie :rn net ganóg an - poastar (pasture) nuu:mm za dat, dat
is z ó 'n ra e ra róm al, 't i s alamoala, ..... gruu:jn, meer zoo beumpies óp,
en zuka raera róm al, nee, en dan 'e 'j zuka gaetn doar muun da koenn
drinkn - en ónza Janas zók gielri - a 'j zóka oolda kraantn in da vir\ar s
k riegn - dat liekt neer ns óp, an aandar muut meer wacht] en zuknda goan
veur - is die: van oe: Fem , zó'n zelda 'eb ik ook opapast - ik wol zónda
n ie t'e m - ik 'a t in bejd' 'aann 't zelda nóm ar; gina komt alleen voor in:
an gina kaant; geena alleen in combinatie met deeza: deeza o f geena.
§ 98
A lle aanw.vnw. behalve dazelda, 't zelda, geena, kunnen zoals hun
naam aangeeft, zu iver aanwijzend, deiktisch gebruikt worden. Z e zijn
dan m eestal betoond en gaan in het gesprek vaak vergezeld van een
wijzend gebaar: ik gaav' 'am dat papie:r tien en toe: zeeg 'ie :, dat lot
muut van oamt laeta vakocht weenn - 'oe liek t oe: dit (i.e . deze adver
ten tie)'ze :r, 'k zal 't oe: ies veu^leezn - welk stuk w i'j 'em , dit o f dat?
- welk p a p ie:r badoel ie :? dat doar, óp 't keesien.
Dita en data staan gewoonlijk alleen, evenals de pers. vnw. ika, ie:ja.
A ls onderwerp komen ze niet voor, w el als voorw erp: ik neema dita.
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§ 99
D it(a), dat(a) w ijzen en verw ijzen in eerste instantie naar onz. enk.
znw. In mijn m ateriaal komt dit weinig voor, in totaal een keer o f tien,
te rw ijl dat als aanw.vnw., aan het begin van de zin alleen al, ongeveer
250 maal is gebruikt: 'i j dut 'at um slag dut 'ie dar o f en dat was van d'
e e r sta jo a r mcerkt - zo'n fabriek, dat is da m öjta w eert - ik 'ep m et da
radaksie drukt' 'at oova r dit stuk - wat zee' j kee^}, is dit da zeumd'
(het zevende kind) al.
In verbinding met een koppelww. verw ijzen ze, zoals in het laatste
voorbeeld, ook naar niet-on zijdige woorden en naar meervouden: oo,
dat was zó'n makalaka s toe :l - dit (deze kousen) liekt] m ij ook wel
stcerkt] - dat wör n alamoala cerbej dar swoonagt] - aldarejn óp da z a ldoe:k da'js altiet zoo leekar - 'n penamata dat is nog 'i e : l ooldawes da kookas die:, dat is gawoon van da palmboom.
Ook zonder koppelww. verw ijst dat soms naar niet-on zijdige en naar
m eerv.znw .: zie: 'e f ook nog ies 'n k e e r za lv' 'at van 'n vrowa uut da
kiekkasta en dat 'e fz 'o o k óp da róga asm eert - veur bij da Sluus (Z w a rt
sluis) k re e g Jan z e e W in da boek, meer dat gin galukag w eer oova r da pacht, dat wör t alamoala vareeknt m e t... dat w öH alamoala vareeknt
bareektjt van 't laant; m aar even verd er zegt dezelfde sp re k er A: die:
pacht die: badraegt dan zoovuu:la - die: ’óndar t guldn dat z it óns dwcer s
-d o e : is a rn o g b ij akoom m JanvanDaanen nog ... afejn dat waar n buutn
d afam ielie -ja a , wient en da Sluus (Z w artslu is) dat 'e u r t bij manaera;
inde volgende zin verw ijzen die: en dat naar hetzelfde woord p lejs ta r:
nów dat was zó'n p le js ta r zoo g ro o t as ansköltien (schoteltje), teenn
woo^dag z ie 'j die: d innnoojt m e e r en die: kosn doe: an stoot ar, dat was
in d ie :tie ta n 'ie :la 'a a n tv ó lg e lte n die: mós ie dan óp da róga laenn en,
oo, mejnsn kienda^s, dat stunt.
§ 100

Het gebruik van dat loopt ged eeltelijk p a ra llel met dat van het
pers.vnw. 'at. Het verw ijst naar een infinitief: D o lf dan was ies an k eer
an 't gaanza jaegn en dat gónk toe: 'i e : l aandar s, dot deunn za m et an
gaanzaroe:r - an 't vcervm, doar ’aa'k m e e r o a ra g 'e jt an, dat leek m ij
'tm oojstaw cerk dat ar bij was; naar een zin: da masienn stórni niet zoo
m ooj in 't g a lit as bij Koelst, meer dat m óg ' am niet 'indarn - ik v a w ie :r da (verw arde m e) d 'r 'o a s t' in, en dat 'a t Kce^st g le u v ' ik ook wel
in da gaetn - ie; zuln zaegn, 'oe: dat zoo, nów dat za'k oe: gaw vateln.
dit kan ook naar een zin verw ijzen, m aar vooruit, niet terug: ik zal
oe: dit wel vateln, K rop, da ro o m is van da m elk o f -m e e r ik w ie:t dit
wel, as ar nog ie:na wat vadient, dan is 't 'Endrak Last.
dat identificeert evenals 'a t:z ie : meukt] d 'r ook ie:na (een lop er) die:
was ' ie : lamoala gruu:n, dat was wel zó'n duu;valsa mooja, dat is siepoo,
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zoo nuu:mm za dat - en dan 'aa'k da twiejda, dat was ónza Wilam (bij
m e), doe: gina wij noar vaejar óp da kaaj - doe: zeeg Klaas Koops, dat
was d' oolsta van d' ópziendar s, die: stónt bij m ij - dan mós ie m et an
lava stok, dat was da laetstok, an propa p a p ie:r óp dat kruut dmkn ie : zuln wel niet w ie:tn wat as an spaensa vlie:ga is, nów dat is zó'n
p lejs ta r zoo g ro o t as an sköltien (schoteltje);
dat wordt gebruikt na een opsomming: en dan nog Oart en Jawan en
Jaap, dat is a'k 't goet atelt 'eba, twaelaf man.
101
Z e e r frequent is het redundante gebruik van d ie : en dat, onm iddel
lijk naeenznw .: JanLcesien, die: wol m ij dat ónstriedn - die: stoe:l,
die: 'o o i ik - dat voe:rn , dat bateeknda, 't 'aa'w g ro s mósn plukn, want
cecht kiepavoe:r, dat kreenn die: d ie:r s noojt.
Ik telde 95 gevallen van die:, 35 van dat.
§

102
D ie: en dat worden dikwijls em otioneel 'gekleurd', door afkeuring,
ergern is, geringschatting,haat, minachting, verbazing,enz.: want cecht
kiepa voe:r dat k re e ft] die: (m edelijden) d ie :rs noojt - die: (afkeuring)
din^ (brom fietsen) ried n ook a ltiet zoo 'cer t - en door g oojd ' 'ie m ij
zooan bulta van dat (afkeer) broena spul (jodium) d 'r óp - ’t was net o f
m ij die: (erg ern is ) bloaza ook uutlachta - jaa, dat is nów al w eer vie: vm sesta gjoa r dleenrj, w atvlögd ie: (spijt) tie t toch - die: (spijt) 'ondar t
guldn, dat (erg ern is ) z it óns dweers - jaa, die: (afkeuring) jónn 'e m ook
al wat in da kop altam et - zie : 'a t ook niks aandans bij 'e u r as dat (a f
keuring) spoor trejn tien - en dan wil die: (in teresse) oal baginn ta bietn.
Evenzo zelfstandig gebruikt in: proat m ij niet van wör st u u t ... die:
lust m ij niet - en dat (afkeuring) is meer patat eetn - 't is an 'ie :la
groota stat, dat (verbazing) ku'j niet kenn 'o e : groot.
Woorden die op zich z e lf al minachting, geringschatting, uitdrukken,
zoals :gawdie:f, klónal, loedar, rotdink, rotzak, smeeHap, varcekalink,
enz. worden doorgaans voorafgegaan door die:, dat, waardoor het em o
tionele element versterkt wordt.
Woorden als keer l, vent, drukken niet noodzakelijk geringschatting
uit, m aar worden z e e r ve el gebruikt voor man o f jongen zonder deni
grerende bedoeling. In een beschrijving van een duivententoonstelling
lee s ik: toe: zeeg die: vent, die: bij da deura stónt, waar vent eenvou
dig man betekent; naar aanleiding van een klacht van een timmerman,
die niets te doen heeft, omdat de m etselaar maar niet komt, zodat hij
niet verd er kan, zegt sp re k er B: moer as nów zó'n vent, ik zaega ook
teenn 'am, a 'j nów, ie: 'e m nów twièj jonas, en d'ie:na is nów, die: is
nów van d'am bachskoel' of, die: is tim arm an, ik zaega as nów z o ’n
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vent mesdln kón, dan re d 'ie oe: z e l f Z oals uit de hele verteltrant blijkt,
betekent vent gewoon jongen, zonder enig affect.
§ 103
In tegenstelling met de gevallen in § 102 kunnen die: en dat vo l
komen kleurloos worden, zonder enige aanwijzende kracht: toe: zeeg
die: vent die: bij da deura stónt; vent wordt duidelijk bepaald door de
bijv. bijzin, m aar da vent is een combinatie die niet w il, daarom die:
vent, al is hij nog niet eerd er genoemd: ie: kiekr] w e'js óp die: rin ^ die:
z 'e m óp d' 'o o rns (om de leeftijd van een koe te bepalen). M isschien
suggereert de spreker onbewust, dat die: vent bij da deura en die: rif]tj
óp d' 'o o r iis, als vanzelfsprekend, bekend verondersteld worden. Nog
twee voorbeelden:... basluutnza um die: kee^l van dat 'uusien meer ies
óp ta beln - en dan 'e 'j nog van die: penamatn m et die: faguu:rn d 'r
alam oal' in (die figuren, die je wel kent).
§ 104
Bij oudere sprekers komt dat nog voor als nadrukkelijke b evesti
ging van het zo juist gezegde: zie: 'e f a r in gien weeka last van 'at, dat
'e fz a niet - dan 'aann z 'e u r wel w eer k lo a r akreenn, dat 'aanti za - 'i j
was zoo bai]d as an weezal, dat was ie.
Sterk betoond die: en dit kwam enige keren voor na moer: zie: woln
m ij ooknogan bural geem m , moer die: 'e 'k o f as laenn - zó'n dika mccta,
meer die: kónn za gaw maekr] - meer ik w ie:t dit wel - meer ik zal oe:
dit wel vateln - nów ken ik 't gazcegda wel dat jaegar s en visar s da
groosta leugnbalgn van da weer l t bin, meer dit is m ij z e lf oovar koomm.
§ 105
B ij opsommingen gebruikt men d ie:...d ie:, niet deeza.. . d ie :: da
pacht dat wör t alamoala vareeknt, die: 'e f ar zoovuu:la koennóp, die:
' e f ar zoovuud' óp -d a tw ö rt alamoala bareekr^t van 't laant, dat z ' 'em ,
die: m uutzoovuudageem m , endie: muut zoovuuda geem m - en 's wónzas muunza koomm, die: dut wat veur da mie:nta, en die: dut wat veur
da mie:nta - da ...s , die: kreenn van die: 'elfta (van de erfen is),d ie:
k reeg dit, en die: k re e g dat en die: k re e g dat en alamoala ampcer t riog,
zie : 'atalas sakuu:r ópaskreevm, die: zoovuuda, die: zoovuuda en die:
zoovuuda.
§ 106
zuk en zók worden gebruikt
onz. stofnamen, verzam elnam en
wel voor de zo juist genoemde
soort aan: zuk soor t wcerk 'e f

vóór onzijdige, zuka, zóka vóór nieten abstracta; voor soortnamen, en ook
categorieën, zó'n. A lle d rie duiden ze
die: - um die: doe:vm ta bekiekn, die:
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doar in zuk soor t kowchies zatn - en dan wör t 'a t deur dg kiendar s óp
zuke wcer tals (w artels) in twiejdroat adraejt - oo, zó'n r a e r laant, da
poastar (eng.pasture) nuu:mm za dat, nów dat is zó'n raera róm al,
gru u :jn meer zoo beumpies óp, en zuka raera róm al, nee, en dan 'e 'j
zuka gaetn, doar muun da koenn drivkn - z ie : 'em teennwoor dag zuka
gceka madelii (dameshoeden).
Zelfstandig enk. zónda zoo een, zuknda, zóki]da zulke: kiek, zónda
(zo een) 'eb ik akocht - zuknda (zulke lieden) goan meer veur.
é 107
' atzelda hetzelfde, wordt gebruikt voor enk. neutra, bijv. en zelfst.
dazelda dezelfde, vóór niet-onz. en alle m eerv. znw. Een enkele keer
vindt men zelfst. gebruikt dazelmda, w a a rin / to t m geassim ileerd is,
evenals in elmda e lf (de), twaelmda twaalf(de); bij de jongere generaties
komt zelfda in gebruik: dat zelda dir]chien zaa'k bij 'Enakien Bruuns
ligt} - z o ’n zelda (hoed) 'eb ik ópapast - ik 'a t in bejd' 'aann 't zelda
nóm ar -tó w m o o v a r da boot'en, en deur da zitkaem ar, en deur da ro o k kaemar, net zelda wat, want ie: 'em doar van alas - alas gruu:jda m ooj,
dar was gien achtar b lie :v a r o f netzelda wat; de beantwoording van de
nieuwjaarswens onder vrienden en bekenden was steeds: van 't zelda.
T w ee jongere s ch rijv e rs geven echter- dazelfda dag, 's midas noa 't
eetn is 't zelfda w eer veuravaaln - ie:n dink is wel 't zelfda ableevm
dat is 't skoonamaeki3.
§ 108 Het Betrekkelijk Voornaamwoord
De betr.vnw. zijn: die:, die: as, dat, dat as, wat, wat as; ook de bijw.
doar, doar as, woar, woar as fungeren als betr. vnw.
Daar de betr.vnw. nogmaals te r prake zullen komen bij de bijv. b ij
zin, volsta ik hier met enkele voorbeelden.
dier. die: vent die: bij da deura stónt - zoo bin dar nog an órtgaveer
sestag man die: dar nog wat van trcekn - en dan 'e 'j da poldar die: ik
nów baskrie:va - ie: kiekn w e'js óp die: rinn die: z ' 'em óp d' 'o o rns.
die: as: die: ópziendar s die: as doe: zatn - ie: 'e m an spoeda die: as
deur 't goarn veelt;
dat: z ie : bin dat r ie d zoo niet kwiet, dat doar gru u jt;
dat as: ie: 'adn an 'uu:kien dat a 'j 'eujn kónn - at gawejda (van de kar
p e r) dat a'k 's m ör ns in da kolk agoojt 'at;
dat - dat wat: dat was achtar 'A irm Brow ar, jaa, dat da maelzaeka
was van da bónt - doe: kreega wij dat da iesbaena was, dat k re e g da
M ie:nta;
wat= dat: 'at iemagsta wat ik die: midag zien 'eba, dat was dg bloazg
m et ' at ggwejdg;
wat = datgene wat: ik zal e e r st ies ópskrie:vm wat balanriek is - moer,
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wat ar achtar lig , doar 'e 'j niks mee ta maekrj;
wat as = hetwelk: doar bii] 'k dan nów ook in akoomm, wat as ook w eer
an heel nij orgaan is;
wat as = datgene wat: meer, wat a'k oe: 'i e : r vatelt ’eba, dat was dd
eeridkd w oa r'ejt;
die: = degene(n) die: die: bij aanddrn inwoonn krie:nn d rie j guldn in dd
weekd - koopburgdrs, dat waarn, die: nów dtrowt waarn m et dn deevnd
van an burgdr;
die: as = degene(n) die, die welke: die: as v ró g a r inbuu:z.iideunn, die:
b in d arow td m aa tiesópoovd r'en askaekalt - want die: as z " e m (i.e . de
mantels) doar is 't knap' of;
doar as =waar: ópala staasjóns doar a'w stoptn - da boas doar as ónzd
Klaas daplaesd van 'e f - en doar as gien gaeties in zitn, die: geemm 't
pdtroem an;
w oa r: dd deuza woar 'ie z 'in 'at - 't volk van da matafabriekr^ woar za
gien wcerk 'veur 'adn;
woar a s: toe: gien gew eer woar a 'j mozr an paer patroe:nn in drukn, aa'k 't blat lös sloa leez ik nog m e e r woar aa'w nów al lat]a an awent
bin.
De combinatie betr.vnw. + as is z e e r geliefd. Ik telde: 36 x die:, 33 x
die: as, 10 xdat, 8 x dat as, 1 x wat, 11 x wat as, 8 x doar as, 3 x w oa r
as.
§ 109 Het Vragend Voornaamwoord
De vragende vnw. zijn:
bijv.
zelfst.
welk, welka
wie:, wie: as, welka, welknda
wat veur
wat, wat as, wat of, wat veu r ie:na, wafmdd, wata
'oen
'oenda, 'oekr^da
welk staat voor enk.onz.znw., welka voor niet-onz. en voor m eerv.:
welk p apie:r badoel ie ? - ik w ie:t niet welka mcernstn (de hoeveelste
van de maand) as 't was;
wat veur = wat voor: wat veur mejnsn bin d a t? ; soms worden wat en
veu r gescheiden: wat dat veur soor t vcerva is, dat w ie:t ik niet - wat
k r ie 'j veur loon?;
'oen = hoe een, wat voor: 'oen 'o e :t (hoed) 'eb ie ? - 'oen ejnda (hoe ve r)
b i'j al?
wier. en wie: muut 't nów doen?;
wie: as : w ie:t ie wie: as ook nog leefda? - w ie:t ie wie: as ar 't mie:sta
galuk bij 'a t 'e f? ;
wat: ik w ie:t niet wat za gafm van 't bólii;
wat as : ie: zuln wel niet wie:tn wat as an spaensa vlie:ga is;
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wat o f: toe: 'e f 'ie m ij ies vatöln wat o f nów ej galak an seekaa was;
welkr]dd: welkftda w i'j 'e m ? (w elke w il je hebben);
wafmda: wafmda w o'j 'e m ? wat voor een wou je hebben?
'oekr^da: ik w ie:t niet 'oeknda (wat voor soort) aa'j badoe:ln.
De woorden 'oekr]da en wafmda raken in onbruik, vooral het laatste
Alleenstaand komt voor: watal wat zeg je, dat reeds in mijn jeugd
als onbeleefd werd beschouwd. Ik zou het w illen voegen bij: ika, ie:ja,
dita, data, die ook gewoonlijk alleen staan.
Zelfstandig komt ook voor de groep: wat veu r ie:na dikw ijls geschei
den in wat en veur ie:na: wat b i'j dar veur ie:n a? hoe heet je, uit welk
gezin kom je, wie zijn je ouders?
Sassen § 103, laatste re g e l geeft: wat menigstn he'w vandaaga? Wanink, bl. 142: wat veu m mennigsten is 't vandage? Schönfeld W ichers,
bl.50: wonn mennegsn? D raa ijer, bl.23: wat v ö r mennigsten o f den
humennigsten hewe vandage? K iliaan : hoe menighste = quotus. In Genemuiden is hier een vage r hoorbaar, en de g is e r niet. Men zegt:
mcernstn. De oe duidt ook op een volgende r. Het vnw. is nooit wat, m is
schien wat veur, maar gewoonlijk welka. Z ie het hierboven aangehaalde
voorbeeld van sp rek er H, dat volkomen klopt met mijn herinnering.
§ 110 Het Onbepaald Voornaamwoord
In deze paragraaf heb ik niet uitsluitend onbepaalde vnw. behandeld;
er zijn onbepaalde telw. bij en tal van znw. die Genemuiden graag g e 
bruikt om een onbepaald aantal o f hoeveelheid uit te drukken. Aangezien
de m eeste znw. in deze uitdrukkingen hun eigenlijke betekenis hebben
verloren en de groep m eestal synoniem geworden is met: heel veel
leken ze m ij hier het best op hun plaats.
'a (a )lf half: toe: 'e'w eer s t 't 'aalva Gasla muun ofaloopm ; aandar v o l
gend: d'aandara dag was za nog ziek - die: waarn dar d'aandara oamt
al - Gcerachien stónt d'aandara m örn baroer t óp; an aandar iemand
anders: zuknda goan meer veu r en an aandar muut meer wacht] - dan
was an aandar w eer an da beurta; een ander: an lie:gstukien en an aan
dar dat kloara w oa r'ejt is - die: aandarn, die: Fraansn die: snaptndar
niks van - i e : ' adn óndar aandarn an b o e :r in Mastabroek; al geheel; dan
zal ik oe: wat leern doar a 'j al oe: leevm wat an 'e m ; ala alle, alleen
bijv., van personen en zaken -.ala mejnsn in da Bentaman( steeg) kwaamm
buutn - 'k goa dar ala daegn 'en; ieder, elke: toe: kón m oeja r ala weeka
an paer sent o o v a r'o o ln - dat was an gareegalda koe:r s, ala jo a r, ala
jo a r -in a la g a v a l -w ij kreenjxtochala zundaenn an e j; ala bejda, zelfst.
en bijv. alabejdri(t) zelfst., allebei; de -f-v o r m wordt weinig m eer g e 
hoord: alabejda en alabejdn worden, zelfstandig, door elkaar gebruikt:
z ie : woln alabejda bij 't raem zitn - zie: g a f z ' alabejda an lómbók (caram el); een correspondent sch rijft m e in één en dezelfde b r ie f als ant216

woord op mijn vragen naar enkele woorden: sköltien en skötteltien wörd
allebeiden ezegd - aann en adden is allebeiden goed - pitoal en petoal
kan allebeident (spelling van de sc h rijve r); alaman iedereen: as alaman
noar 'ts k ip k ik - ie: 'oe:vm 'talam an niet an da neuza t' 'ann; alamoala,
alamoalnt, allem aal, van personen en zaken: alamoalnt v e rlie s t terrein,
evenals alabejdnt. Ik vind in mijn m ateriaal slechts één geval, terw ijl
alamoala 67 x voorkomt, versp reid o v er 9 personen: zie: 'e m z ' ala
moalnt, kiek ies, d'adresn oe: bbldar dóm en da gabooHn, alas 'em za
(i.e . de adm inistratie van zo'n oceaanstom er) - dat as wij alamoala wat
m ó s n ’em - 't ’ölp alamoala eemvuu:la - dat mósa wij alamoala doen danleup alas óndar waetar, da Griem ta, Top, 't was alamoala zee; a la r 'aanda a lle rle i: nów jaa, nuu:m meer óp, veu r alar'aanda dinn; a la rlej
a lle rle i: toe: meukv za toch zuka gakleur da matn m et a la rle j d raejarijc h ie s - a la rlej ooldawesa klee^n; alas alles, zelfst., alleen van zaken:
alas dat a'k vienn kón aa'k al in da pbvtajulie adoan - doe: kree'w alas
an makaera - ik 'eb alas alie:nt areedn - ie: 'e m van die: mejnsn die:
m iem n dat z'alas w ie:tn - ik maekta duudalak dat z ' 'at mós vadie:ln
en alas; van alas: want ie: 'em doar van alas - wij 'e m dar van alas
an adoan; aliemag, alie:nt alleen, worden door elkaar gebruikt, zonder
versch il in betekenis; ik telde 9 x a liem t tegen 4 x a liem a g: dat is 'i e : r
n ietalie:na g - ik zie : alie.-nag meer an kiep'oka - dat kump alie:n t deur
't groota var v o e :r - doar wi'k niet mee zaenn 't aa'k 't alie:n t wie:tn
w il; bejda, zelfst. en bijv., bejdn zelfst.,beide; ik 'ep die: bejda stukies
laant akocht - dan kó'w bejdn meemaekn (boot en vliegtu ig); die: bejdn
bin ’i e : r jo a rn an da skuu:r' awest - en wij m et 'n bejdn draem m zoo
'cer t aa'w kónn; ik herinner me ook m et 'n bejdnt, m aar heb daarvan
geen geval in mijn m ateriaal aangetroffen; elk, zelfst. en bijv. van p e r
sonenen zaken: elk 'ada zó'n matabultien bij 'uus zitn - veu r elk kient
wat - in elk gaval dar waar rx dar v ie :ra ; ee(v)m vuu:la evenveel: 't 'ölp
alamoala eemvuu:la; enkal(a), er]kalda, enkalt enkel, bijv., er^kaln zelfst.
enkelen, a lle van personen en zaken: an er]kala k e e r - dan k r e e 'j 'i e : r
wel enkala Vrie:sa koopluudn en Stapar sa boe:rn - toe: ala ra to e :r ties
en an er\kalt enkaldarej skeur tien aknipt waarn - jaa enka In, enka In,
'e 'j 'i e : r nog wel - z o o 'e ’j 'ie :rn o g w e l enkaln; gien bijv., gienda zelfst.
geen: gienie:na niemand, niet één: dan 'e 'k ook gien ga sm eer in 'uus ie: bin gien burgar- mejnsn die: as nów noojt gien aandara inkómstn 'ebm ;
in t e n s sant zijn d e volgende combinaties met volk: ik bin dar m ee u u taskejt in zesnveer tag, ik kón toch gien volk (werkvolk) krienn - dar zal
wel gien volk (publiek) m e e r koomrn; in de volgende d rie zinnen is gien
volk synoniem met niemand :enwij kwaamm veu r da boom (bij de grens
post), wij bleemrri stoan, gien volk, dar kwam niks - laetar, da volgnda
m ö r n, toe: bi'w dar zoo óndar deur avleunn dar kwam gien volk; en toen
de jongelui aan het eind van de re is logies wilden vragen bij de zuster
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van de v e rte lle r: e e r st was ta r gien volk, toe: kónd wij dar niet in;
gierde:na is iets m eer betoond dan gienda: teenn woor dag zeeg ar gienie:na
m e e r achtar m re e g a l, dat doe'k niet, en dat dut 'ie en wat zol 'ie en zoo;
van gienda komt in mijn m ateriaal geen voorbeeld voor, maar dit moet
toevallig zo zijn, want het komt nog algemeen voor in zinnen zoals: ik
' ep ta r nog gienda - ik kan dar gienda vienn - dar bin dar gienda m eer,
enz.; ie : je, men, van personen, z e e r algemeen; in de zinnen die met ie:
beginnen is ie: 56 x onb.vnw. en 29 x pers.vnw.: 't was an bócht, ie:
kónn za niet drit]kt] - ie: 'e m wel v ie :r, vuuf so o r tn r ie :t - ie: goan doar
(in Canada) m et an owtoo zoo deur 't laant 'en - ie: 'adn in da tie t dat
ik ar was; iedar ieder, zelfst. en bijv. van personen en zaken: an iedar
'tzisnd a - wij maekt] zoo iedar jo a r zó'n re js ie n ; iedarie:na iedereen:
iedariem a get m et vakaansie; iemant iemand; hiervan vond ik slechts
5 gevallen, waarvan v ie r bij de tw eetalige ambtenaren; het vijfd e was
van een 3 3 -jarige Genemuider, die ik persoonlijk niet ken; in mijn tijd
kwam het niet voor; ie:na iemand, een(tje), van personen en zaken: deur
da dag'aelda dar 'oast noojt ie:na kadeties - v ró g a r g it] dar 'oast noojt
ie:na noar 't ziekt]'uus - in janawaarie kwamp ar nog ie:na van 't s ta t'uus veu r da twiejda poaja van da buu:zapacht - Diepmveen, 'e 'j dar
ook nog ie:na (een kokosfabriek) - z ie : meukt] dar ook nog ie:na, die:
was 'ie.-lamoala gruu:n (een lop er) - veu r d' ie:n o f d' aandra groota
firm a a - die: zalva is uutavunn deur ie:na Paraaselsas; iemaga enige:
ie: bin d'iemaga buutnstoandar; nieuw lijkt me de betekenis in : en iemaga
jo a rn laetar toe: kwamm dar laedagt] vandoan. In mijn tijd zei men
dan, dunkt me, an paer jo a r laetar; iets komt me ook nieuw voor, het
gewone woord is wat; ik noteerde d rie gevallen: in v ie :r o f v ie :v m dcer ta g o f zoo iets - as e r gien lasaparaat o f zoo iets an ta pasa kump;
een der ambtenaren zei: wel iets m e e r; m e e r: doar ’e'w m ee r an dan
an'n gaanza; die: (de smeden) 'adn dar m ee r an - dat stet m ee r m et
kalvm in vabaant as m et vajoarn; mie:sta m eest: dat is 't mie:sta
wel -d a m ie:sta mejnsn woonn in da steedn - da m ie:stn die: as weevm
kunn en matanaejn die:..... ; mindar: 't wör t wel m indar (het rie t) -m in dar kan 't noojt; ncerns nergens, niets: nów 'a a 'j ncerns veur ta zörgt]
- dat liekt ncer ns óp - dan bamuu:j ik m ij ook ncer ns mee. D eze con
structie ncer ns + bijw. = voorz. + niks. De laatste is niet populair, be
halve in veu r niks = gratis; dan mócha wij veu r niks oovar 't v e e r; van
niks: in tie t van niks; niks niets: ik 'eb ar niks gien valarmst noar - dar
is nog niks an ook - dan is dat ook nog niet zoo makalak, aa'j niks gien
tael kunn (in Canada); niemant niemand: evenals iemant zeldzaam ,
slechts één geval, bij een tw eetalig ambtenaar: niemant kan óns doar
ejgalak da oor sprót] van vateln; pcer tie sommigen: zelfst. en bijv.: dan
zaenn za pcertie - ie: 'e m paiHie mejnsn die: klepm meer deur (komen
m aar steeds aanlopen); saems, saemt samen, zelfs t. geen versch il in218

betekenis: va eja r 'a t an pasiedtien buu:zn m et A póm saemt - wij 'adn
't r ie d a ltiet saems m et Bruuns - saems diedn, 'eur, jonas - aa ’j nów
metdd m esdldr saemt deunn (van twee sprekers, elk gebruikt éénmaal
saems en éénmaal saemt); vaskejdn verscheiden, zelfst. en bijv.: vleenn
jo a r 'e'w nog vaskejdt} ró ln (kokosloper) dmaekt - 'e 'w vaskejdti keer n
an b r ie :f askreevm -d a r bin dar nog vaskejdn; vaskilnda verschillende,
bijv.: dan' a t ' ie d rie j vaskilnda leeftiedn (op de zondagsschool) - ik bin
vaskilnda keern meeawest -vaskilnda burgar s die: zaegn; vuu(:)la veel:
da M ie:nta doar kan vuula m.eer van amaekt wör n - dar bin dar niet
vuu:la in Gcelamuun - 't kost vuul ta vuu:la; uit vuuls ta vuu:la is ont
staan: vuusta vuu:la veel te veel; zoo ook: wij waaXn vuusta vcera. De
vorm vuula wordt gebruikt voor de com paratief en voor ta: vuula m ee r
-vuula g ro o t a r - vuul ta g ro o t; vuu:la wordt zelfstandig gebruikt, dat is
niet ta vuu:la, en gewoonlijk ook vóór een znw., m aar de korte klinker
komt daar ook voor: dar bin niet vuu:la boe:rn m e e r die: as niet eelcektrie s melkfl; ik herinner me dat de nieuwjaarswens steeds was: vuula
zeenji in 't nija jo a r ; wat wat, iets, zelfst. van zaken, bijv. van perso
nen en zaken: ie : muun nog wel 'ie :l wat w iedn - ongave e r sestag man
die: dar nog wat van trcekn - 't cerm'uus, dat was m ij wat - dan leut ie
wat kruut in da loop van 't gaw eer vaaln - deer was niet vuu:la volk,
a lie:n t wat vrowm en wat kiendars - as za wat ooldar wör n - an m e jsien dat wat naejn kón kreeg an naejmasiena en 'n jóna die: an vak
akeuzi} 'at k reeg wat ga ried skópm mee - d'bolda D o lf wat kón die:
gloepm stlie:gT]; wejnag weinig, zelfst. en bijv. van personen en zaken:
dar was wejnag volk - wij 'e m wejnag leedii - doar 'e 'j wejnag mee ta
maekn; wiela, wuula, wieli}da, tmmlnda, wie Int, umuliit wat, enige (du.
welche). Uit mijn jeugd herinner ik me: g o a 'j mee brumals zuu-.kr] ? bij
da P o l bin dar w ielqt; in een van mijn stukjes lees ik: 'oe: stet 'a t nów
m et die: 'uu:zn in 't Binnlaant? bin dar al wuulnt van uutageemm ? Het
woord wordt in G. uitsluitend zelfstandig gebruikt. Z ie Sassen bl. 135.;
an zeekara een zekere: doar woont nów an zeekara W ildaboe:r in; zie:
ze, als onbep.vnw. vooral gebruikt bij proati}, zaeg?j; daar men niet
voorkomt, wordt het evenals ie: veel gebruikt: zie: zaerjT] dat ar 'oast
niks m ee r vadient wör t in da kookas - zie : proatn wel ies van zoo uut
da skepaga (schepping); zoo wat d ergelijk e dingen: doar 'e 'j wejnag mee
ta maekji, da boe:r nleenbaanka en zoo wat; zoo vuu:la zoveel, zelfst. en
bijv.: dar woonn 'i e : r al zoo vuuda buutnbiemties - dat was nów niet
zoo vuuda.
§

111

Een znw. neemt dikwijls de functie o v er van een onbep. vnw. Op
één na, geven a lle hieronder verm elde oorspronkelijk een hoeveelheid
aan. Ook in de voornaam woordelijke functie doen ze dat m eestal; soms
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duiden ze graad aan. Z e worden alle, op bovenverm elde uitzondering
na, voorafgegaan door het onb.lidw.
'a a n tvólhandvol: 'n s toota r dat was in die: tie t an 'ie :la 'aantvól g e it dan an 'aentienvól 'aegal dar in (in de loop); an bietien een beetje,iets,
wat, een z e e r geliefd woord in G. om een geringe hoeveelheid o f graad
uit te drukken; zow el zelfst. als bijv. en bijw .: die: (de arbeiders)
kwaamm al an bietien in 't spul - 't gir\ m ij an bietien boomm da pet da bróm aH sleu zó'n bietien oovar da kop - dat mós o o r sprór]kalak
mós dat an bietien veuvzichtag gabeurn - an bietien melk in da tee; an
boe:l veel, z e e r veel gebruikt, evenals het voorgaande, zelfst.,b ijv. en
bijw.: a n b o e ü o f an bietien (v e e l o f weinig m elk in je t e e )-a a 'j zeeziek
bin, en dat bin dar an boe:l - wcerk veur da M ie:nta, 'cekn, 'cekapostn en
al zoo wat m eer, niet zó'n groota boe:l 'e u r - dar kump an boe:l r ie :t
van da B e lt - die: rie:tm a tn w ör dn an boe:l gabruukt veur da kasn; met
het bep. lidw.: m iskien ook dat da boe:l (a lles) wat ta duu:r wör t', an
bór]ka heel veel, zelfst. en bijv.: en ónza Gie:bar t 'e f ook wel an bónka
van die: plaetn (vervoerd ) - dar z it an bónka stroop in (die taai-taai);
an bult(a) heel veel, zelfs t., bijv. en bijw.: doar g oojd ' 'ie nog zó'n
bulta van dat broena spul (jodium ) dar óp - da bulta abónees die: as da
K o e : r i e : r ' e f - dar mankie:r t niet zó'n bult an; an flnXtien een scheutje,
een beetje, zelfst. en bijv.; op bovenverm elde vraag: an boe:l o f an b ie 
tien (m elk in je tee) kan het antwoord zijn: an klejn f lu r tien - doet ar
meer an f lu r tien zuu:ta m elk d eu r; an gaar\k twee em m ers vol, veel,
zelfst. en bijv., van een dunne, schrale pap placht men te zeggen: p ie ta kaetar, an oor t melk en an gaank waetar; gaank duidde een onbepaalde
hoeveelheid aan, nl. wat je in één keer gaan kon dragen, dus aan elke
hand een em m ervol; an klaamp, an klaempien klamp, onbepaalde hoe
veelheid, gewoonlijk van biezen, hooi, mest, strooisel enz.: an m ooj
klaempien 'euj - an klaamp buu:zn; an klada, an klcedachien een hoop,
wat, iets, zelfst. en bijv.: dar is an mooja klada 'euj o f akoomm - g o o jt
ar meer an klada waetar bij - dar zat nog an kkedachien m ael in da
kista; gien klap niets, zelfst. en bijv.: ik z ie : gien klap - ik 'ep gien
klap vastaant van posdoe.’vm ; en kopal een koppel, zelfst. en bijv.: gin
ie doar w eer m et an kopal volk 'en - an kopal gaanzn van wel twiej
'óndar t - dar stet al an 'ie :la kopal; da man elk, ieder, zelfst.: wij
kreenn da man an tapoe:za - da man an v oe:r tien rie :t, ika en d'oolda
Riek van Rees; an moal.an m eultien, genoeg voor één m aaltijd: zelfst.
en bijv.: an moal eerapals - ik 'eb an m eultien beunties aplukt; ook in
één keer geproduceerde hoeveelheid urine: wat an moal wat een plas,
ook van melk: 'i j g e f al an flin k m oal; an 'oop een hoop, veel: gewoon
lijk zelfs t. doar kump 't (het r ie t) ook n 'oop vandoan - sienaa-matn,
die: kwamm 'i e : r ook an 'oop; an paer een paar, enkele, enige, zelfst.
en bijv.: doar kón m oeja r ala weeka an paer sent van oova r'b oln - an
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p a er ooldd koenn en an paer veer zn - 'a e lt ook meer dn paer peekal'eerakfl; met aanw.vnw.: die paer skubm die: an eedalkeerpar 'ef, waar n
dar zoo o f an ploeg een stel, een aantal: wij 'adn ruu:zie m et an ploeg
jóryas - an ploeg mejdn waarn dar in (in dat huis); an plump veel: niet
zó'n plump melk in m ien tee, astablief; an re s t veel: 't maekt an re s t
vaskil - en 't kost ook an re s t (zo'n reis naar Canada) - die: keer l 'e f
an re s t an da kop - in tie t van niks 'aa'w al an re s t jór^as achtar óns
an - git] 'ie ies kiekt] o f a r ook an re s t sm u rie in da leer zaklómpa
akoommwas; a n s k e p v e e l:'ij 'e f a r an skep g e it mee vadient; an skeutien een beetje: doet meer an skeutien aldarejn (eau de cologne) óp da
zaldoe:k - i k doe: a ltiet an skeutien eek (azijn) deur da bie:tn\ an slóm p
heel veel: 'i j ge,fan slóm p melk die: zwcer ta; an speen een span: an speen
peer dn; an to o m : an toom kiepm ; an troep: an troep jór^as; an zoo, an
zeuchien een zoodje (vis ): 'k 'a t an m ooje zoo oal avötjjj,
H ET BIJVOEGLIJK NAAMWOORD
§

112

De gen itief van het bnw. komt voor na een onbep.vnw. o f telw.: wat
m oojs; niks bazunddr s, enz.
§ 113
Een kleine dertig bnw. hebben bij praedicatief gebruik een -a: baiya
bang: 'i j was zoo bar\a as an weezal: blieda blij: 'Endrak bin ie ook zoo
blieda dat a'w w eer in óns ejgn beeda sloapm; dempa benauwd, dampig
(van paard); dichta dicht: doe: gón) zoo da boe:l dichta - jaa, toe: bi'w
Skokalaant kwiet awörn, toe: da zee dichta was; die:pa diep: die: s loot was
niet zoo die:pa; dika dik: 'i j wör t vuul ta dika; döra dor; dreuga droog:
is 't goet al dreuga-, driests driest: die: jónn, driesta dat za bin; duna
dun: m ien zoola wör t al duna; 'ie:ta heet: 't is m ij ta 'ie :ta ; krat]a bin
nenstebuiten, onderste boven: ie: 'e m oe: slónt krarja veur; laeta laat:
'o e : b i'j zoo laeta; leega laag: dot laant lig eerg leega; rieka rijk : zoo
k u 'jga w riek a w örn ;rie p a rijp : bin da proem m al riepa; skoona schoon:
ik dejnka, ik zal 'am e e r st an bietien skoona maekn; sköra schor: 'k
'e p z o o askroewt, ik bin dar sköra van; stila stil: 'o o it oe: stila ; straga
strak: ie: 'em da droat ta straga anatrökn; streng streng: m ejs ta r ...
die: was m ij ta s tren a ; stuga stug: 'i j liekt m ij wat stuga; vasta vast:
ie :n k e e r'a a 'w 'a m (de gans) vasta, moer toe: kwam ónz' sErm ta vaaln;
veera, vcera vex:anejnda, d ie :tre jn , wij waarn vuusta veera; vluga vlug:
ik bin niet zoo vluga m ee r; zachta zacht: zó'n m olavelachien, dat is
leekar za ch te; zuu:ta zoet :is 'tzu u:ta ganóg. Alleen praedicatief gebruikt
wordt: tavreenda tevreden: aa'j ar niet mee tavreenda bin, dan koom ie
m oer bij K rop.
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E lf van deze a-adjectiva zijn oude ;a-stam m en: blieda, dika, döra,
driesta, duna, rieka, riepa, skoona, strena, zachta en zuu:ta. B ij de
andere kan de zwakke declinatie of analogie een ro l gespeeld hebben.
§ 114
V óór enk.onz.znw. wordt, na een onbepalend woord, o f zonder enig
ander voorafgaand woord, de onverbogen vorm van het bnw. gebruikt:
an s til kient; wat dreug v le js ; zuk vet speek; aandar vast wcerk; laet
bazuu:k; skoon goet, enz.
Vóór niet-onz.enk. en vóór m eerv.znw . wordt, na een bepalend woord,
de verbogen vorm op -a gebruikt, behalve bij stoffelijk e bnw. op -m , -n
r], en bij de als bnw. gebruikte part.perf. van de sterke ww.: dat dika
wuuf - z ie : was m et 'e u r dika licham óp da baanka neeraplóft - woar
lig m ien skoona goet - skaens m et zó'n paer groota kruin dar veuran zie: leupm m et van die: groota le e r zaklómpm an - oe: dufalsa jasa zien laeknsa pet - 'e u r stofm (wollen) ju rk - die: loodn puupa - ónz'
ie:kn kista - die: ofgasleutn ruumta - m ien gavreevm kasta. Naast an
dróijkr] keer l , komt ook voor an dró^k^da keer l van de variant op -t
drónknt.
§ 115
De stoffelijk e bnw. gaan voor het m erendeel uit op -m , -n, -n ; an
stofm ju rk ; an katoe:nn skulk (schort); an ie:kn (eiken) kista.
Op -s eindigen: beevar tiens, an beevar tiensa broek; dufals: an dufalsa
jasa; kaemar doe;ks, an kaemar doe:ksa musa; laekns, an laekns pak;
m asistar s (Manchester), anm asistar sa broek; neetaldoe:ks, an n eeta ldoe:ksa musa; pieloos (M anchester) an pieloosa broek.
V ele namen van moderne stoffen worden onveranderd als bnw. g e 
bruikt: an gum ie boor t; an miekaa ruutien; nejlón kowsn; an plastiek
buultien; ruba r le e rzn.
B ij enkele stoffelijk e bnw. treedt umlaut op: an 'öltn leepal naast
'ooZf hout; anum lnslónt naast wóla wol; het woord wuln is bij de jonge
ren onbekend; misschien ook umlaut in glaezri skaalties naast glas,
maar de overgang van a>ae treedt ook op bij de meervoudsvorm ing.
Van em a ille heeft G. het bnw. geem aleer t gevorm d: an geem a leer da
pot.
§ 116
De volgende, van plaatsnamen afgeleide, bnw.verdienen verm elding:
van B ló k z ie l B lókzielagar, da B lókziela gar s waarn w eer akoom m m et
twiej tjaïkn; van Gcelamuun Gcelamuunagar; van ïesalmuun ïe s a lmuunagar, noa v u u fjo a r doe: trow d' 'ie m et an ïesalmuunagar vrowa;
van da Sluus (Zw artsluis) Sluu:zagar, 't Sluu:zagar kraentien;
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van Blankn'am Blankn'am s; van G ie:tar n G ie:tar s ; van 't Laanfanoo
(Land van Vollenhove = Ambt Vollenhove) Laanfanoos; van Stapar s
(Staphorst) Stapar s, dan k re e 'j 'i e : r wel enk ala V rie:sa koopluudn en
Stapar sa boe:rn ; van Vólnoo (Vollenhove) Vólnoos;
van 'A s a lt (H asselt) 'Asaldar, 'A saltar, die: ginn m ij doar ’A sald ar
skoapakuu:kies 'aeln; van D eem tar (Deventer) D eem tar, D eem tarkoe:ka;
van G ra f as (G rafhorst) Grafm dar; van Mastabroek M astabroekar; van
M öpalt (M eppel) Möpaldar, Möpaldar mcerk.

§ 117
De volgende bnw. verm eld ik vanwege hun betekenis.
cerg, aerg ruw (van handen) a e rg' 'aann ruwe (w inter) handen, alleen
attributief; best goed, d ie:'a d n an besta dag - ik viena ’t gien best laant
- twiej mooja, besta stukies laant; eem alie:s gelijk, ’t bin gien e e m a lie :es penn (breipennen); gabastar da suukar (basterdsuiker); liek gelijk
quitte, ie : stoan nog veu r ie:na guldn achvsestag in ’t k rie t, nów kó’w
’t ies m ooj liek maekn; lös open aa’j da mónt lös deunn um ta zaegn
d rie j guldn, dan skroewdn z ’al - ik snee ' am lös (ik sneed de karper
open) - dar was nog ie:n raem pien lös - an soor t dreugskuu:ra, meer
an da kaantn lös; min gemeen, laag, an mina vent - meer Kcersien zee
dat ar gien m indar wcerk was dan ’t (kokos) vcervm, ie: zien a r zeeg 'ie
sóms uut as an bie:st - slim erg: 't is wel gabeur t dat as z'an steek
dieddn, dat as ie:na ta s lim was - en an volk óp 't Ejnda, slim - vur t weg,
verdwenen: ik w ie:t niet 'oe:vuu:la as ta r vur t waarn, zie : kónn za niet
w eer vienn, zie: zatn in 't bós.

§ 118
Bnw. als znw. gebruikt vormen hun m eerv. op -m , -n, -n : wij 'em
vleenn jo a r ook gien bestn (beste aardappelen) 'at - jaa, dat bin gien
boomün, gien dikn (dikke bomen) - ie: 'e m ook dichtn (kaarten zon
der gaatjes) - oo, 't bin zuka druki] (drukke kinderen) - jaa, die: dika
matn, meer aa'j die: gawoonn'aann - as 't goejn bin (goede aardappelen)
brerjt za meer mee - 'o o it da gro o s tn (grootste exem plaren) dar meer
uut - dan 'e 'j nog twiej gro o tn (grote kokosfabrieken) in A epald oorn da d riej jór\stn (jongste kinderen) wol za moer m eeneemm - en lar]a trejnn
doar inKaanadaa, oo, zuka lann - da lestn (laatste jongens) doekn ’ ie : lamoal ' óndar - d'boldn (de oude rietdekkers) die: doen 't niet m e e r die: ooldn (de ouders) woonn in Ontaariejoo - die: zwcertn die: 'aeln 't
(de kokos) w eer uut 't waetar; en tot besluit van deze groep, uit een
advertentie in de Stadskoerier van 12-8-'65: T e koop, prim a Eigen
heim ers, g r o te n 33cent per kg., kleinen 23 cent per kg.; en van 15-12' 66 : origin ele Am erikaanse kalkoen, helen + f 15.223

§ 119
A ls zelfstandig gebruikte bnw. noteerde ik nog:
loopm doar in 't wildd (in het wild) - ie:na elk jo a r óp
een nieuw bestuurslid) - ik w ie:t nog wel dat ar óp
bloeiperiode van de jaarm arkt) zó'n vuufóndar t koenn

die: koenn die:
’t nijd (elk jaar
't 'oogsta (in de
stónn.

§ 120

De vergrotende en overtreffende trappen van het bnw. worden gevormd
met - a r en -sta: dika dikar diksta; g ro o t g ro o ta r g ro o (t)s ta ; enz.;
in 't eer sta in het eerst; óp 't lesta op het laatst. Een overtreffende
trap op -nkomt voor na an en zien: in 't v e u rrjo a r bin z'óp zien m oojstn;
- ie : kun 't zoo óp an bestn zien.
Bnw. op -l, -n, - r vormen de vergrotende trap met -d a r: g e e l g e e ldar; skeel (scheel) skeeldar; voel (vuil) voeldar; fie n (fijn van bouw,
vorm ) fien da r; fe jn (fijn van smaak) fejn d a r; gruu:n (groen )gruu:ndar;
klejn klejndar; skoona skoondar; duu:r duu:rdar; zwoar zwoardar.
Ook noa (nabij) krijgt -d a r: noadar en; smoa (lenig, soepel) smoadart
z ie : 'e f 't zoo in da bie;nn, as za da kniemn meer smoadar 'at.
Stem loze cs. wordt stemhebbend in de vergrotende trap van: g r o f
g ro v a r; tevens rekking van de vocaal in: fie s (vie s) fie :z a r ; g rie s (g r ijs )
g r ie :z a r ; s tie f (s tijf) s tie :v a r; wies (w ijs) wie:zar.
Tw eem aal hoorde ik een opmerking maken over: dat gceka gaproat
vandikar dar (dikker), lar]ardar (langer), g r o o ta rdar (g roter), m oojar dar (m ooier), van da kiendar s. Dus een dubbele vergrotende trap in
wording, w aarschijnlijk naar analogie van vormen als: dór]kar dar,
l(Ekdr dar, wakar dar, zeekar dar. Wanink bl.37 verm eldt d ergelijke v o r 
men v o o rd e Achterhoek. Z ie ook D raaijer, bl. IX, 5 en Gunnink § 181.
O nregelm atige trappen van vergelijkin g hebben: goet beet a r besta;
vuu(:)la m e e r m ie:sta; wejnag m indar m insta; laeta laetar lesta.
Bij vergelijkingen met de stellende trap volgde in mijn jeugd achter
het voegwoord as als, gewoonlijk de voorw erpsvorm van het vnw.: 'i j
is net zoo o o it as m ij - ik bin net zoo g ro o t as oe:; z ie ook § 89.
Ik noteerde nog: die: was nog an k eer zoo o oit as zie : die was twee
maal zo oud.
§
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B ij vergelijkingen met de com paratief was het voegwoord m eestal
as en had het vnw. gewoonlijk de voorw erpsvorm (z ie voor dit laatste
eveneens § 89). Nu begint dan als voegwoord op te dringen. Ik noteerde:
zie: waar n niks m oo ja r as die: van Bós - ik stónd nog gawar óp da
stroata as da'k ar in akoomm was - ik vuna dat za bij Lcesien m ooja r
loopar s meukn as bij Keerst. Maar bij dezelfde s c h r ijv e r ook: 'i j zee
dat e r gien m indar wcerk was dan 't vazrvm.
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Eenmaal tro f ik aza aan als voegwoord na een com paratief: die: is
riog cermar azd wij.

H ET BIJWOORD
§ 122

Een oude gen itief- o f bijw oordelijke -s komt voor in: cergr^s; binns'uus; buutns'uus; desnoos; deurgoans; eem ties (eventjes); gar]s (bezig,
aan de gang), b i'j w eer gar]s ben je w eer aan 't knoeien; g oe(t)sk ik s;
kör ti}S (onlangs) ik bin kör tns m et da bus noar Zw ol' awest; kw oa(t)skiks; lanas (langs); ncerns (nergens); saems (samen); som s; wilamoes
opzettelijk, sómagj] (som m ige fouten) 'e 'k wilamoes amaekt, aandar s
is 't sóms zoo muu:jlak um ta leezn; zie voor m eerd ere gevallen en
voor oude datief in bijwoorden § 80.
§ 123
De volgende bijw. hebben steeds -a, die een restant kan zijn van de
os. bijw. -o (a ); Gallée, A.G r § 357 verm eldt: g ilic o , fasto, § 357 Anm.
diopa, langa, rehta, waarmee Genemuider (ta)galieka, vasta, die:pa,
'lanp en (td)rcechta corresponderen. B ij andere za l analogie een ro l g e 
speeld hebben: ' cerstika hartstikke, en die: 'aeza 'cerstikadoot; bana
bang; daela omlaag, woar kum p'ie (de v lie g e r) daela; dichta dicht, koomt
ar meer niet ta dichta b ij; 'ie:lam oala helemaal; kloara alleen maar,
louter, doe: zae'k, aa'k 'óndar tsestag guldn van ’t stuk kan krie:nn, dan
m aa'j vie:rkoen n bij m ij doen, ennów w i'k gien kloara oolda koenn 'em ,
ik zaega, an paer oolda koenn en 'n paer veer zn - dan eeta wij m örn
kloara kadeties; lar]a lang, wat b i'j lana weeg ableemm; laeta laat ta laeta
koom m ; leega laag, ik kón 'ooga o f leega spring; metie.-na meteen 'i j
kwam m etie;na; 'oast(a) haast, dat doen z ' 'oasta noojt; 'ooga hoog;
oovarejnda overeind, ik kan niet oovarejnda koomm ; pasensgawie:za
percentsgewijs, en datgurjk pasensgawie-.za; stila s til,'tg in dar's nachts
eem m stila toe:; strena streng, oo, die: kón zoo strena kiekn; tagalieka
tegelijk, dan kump alas tagalieka; tarcechta terecht, da lee r zaklómpa
kwam m et an groota booga óp 't laant tarcechta; taruga terug, d'aandra
dagkwaamm za w eer um d rie j u u :r in G. taruga; uma om, g o o jt 't niet
uma\ en in de composita: doaruma daarom, weeruma w eer terug, w oaruma waarom; vaeka vaak; vandaega vandaag; vasta vast, die: 'e m 't
vasta cerm 'a t; veera, veera ver, zie: woonn veera weeg; vadómda v e r 
doemd, vaduu.-valda verduiveld, varcekta verrekt, d rie krachttermen
van ongeveer gelijk e waarde, 't deu varcekta z e e r; vluga vlug, 't g et
m ij ta vluga; vuula veel (vóór com paratief) 'k 'eb ar nog vuula m ee r;
vuusta vast, intussen, goat meer vuusta veuruut; zuu:ta zoet, zie: zatri
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zuu;ta ta spuu:lii (spelen); bij de d rie hierboven verm elde krachttermen
komt ook de vorm zonder -a voor, evenals bij: mieta^sfa) verdraaid,
vaniemda, vaniemt vervloekt, ’t is m ietars(a) kooit - 't is vaniemda
(vaniem t) kooit.
Ook noteerde ik nog: toe: waarn za zoo bce^st^da duu:r (de koeien),
en: dat (die kokosloper) was wel zó'n duu:valsa mooja.
Men zegt steeds: in 't lesta, óp 't lesta, maar óndaHest onlangs, óp
't lesta 'a t 'ie nog veur ie:n skot kruut - in 't lesta 'at 'ie 't bie:n dar
uut - óndar lest 'e 'k 'am nog aspreukj] - van lesn koom ik óp da fie s
van da Sas of.
Evenals bij de bnw. gaat de overtreffende trap van het bijw., vo oraf
gegaan door 'at, uit op -a: 'i j dut 'a t 'a t besta - ik was 'i e : r 't e e rsta
- zie : kwam w eer 't alarlesta; maar zonder 'at: dan skroewdn z 'a l: ik
bin ee^st; zo ook bij onze kinderspelletjes: ik bin eeyst - ie: bin lest
ie: koomm eer st.
De onregelm atige trappen van vergelijkin g zijn: goet beetar 'a t besta;
laeta la e ta r'a t lesta; vuula m e e r'a t m ie:sta; wejnag m indar 'a t minsta.
§ 125
Ik laat hier nu de bijw. en bijw. uitdrukkingen, die ik in mijn m ate
riaal vond, en die ikm e herinner, volgen, gerangschikt naar graad, hoe
danigheid, plaats, tijd, enz.
a. Graad: (ala)beerstnda verschrikkelijk, doe: waar n za zoo bcerstnda
duu:r; am par amper; a (n )g 'ie :l (niet), in 't geheel niet, dar waar n a n g'ie:l
gien burgar s m e e r in 'tcerm 'uu s; a(n)gie:(n)s (niet) in het geheelniet, nów
w i'kgleum m dat Oar nt da bakar angie:s niet zoo vuu:la kadeties in 'uus
'at;'cerstika hartstikke; best goed, uitstekend, 'k binbest gazónt; bazundar
bijzonder; ba'eur lak behoorlijk, vie:vmdcer tag bundar laant en ook nog
wel ba'eur lak wat g e it (heeft dat Fonds); bijnoa bijna: b ro f braaf, erg,
't is b ro f kooit; darcekt direct, darcekt arachtar; dika dik, z ie : 'e f ’t
dika ta pakr\ (is e rg verkouden); duwvalsa duivels, dat was wel z o ’n
duu:valsa mooja; eemvuu:la evenveel, ’t ’ölp alamoala eemvuu:la;
'euftzaekalak hoofdzakelijk;/ejn fijn, dat is m ij fe jn bavaaln; flty k flink,
da biemn flin k askaeft; ganog(t) genoeg; gluumag gloeiend, versch rik 
kelijk, toe; wör d ik zoo gluumag 'e la g (kwaad) - 't speet m ij gluumag,
z e lfs in de contradictie: 't is gluumag kooit; gloepm st verschrikkelijk,
d’ oolda Dolf, wat kón die: gloepm st lie:gn; 'ie : l heel, 'ie : l wat; 'ie : la moala helemaal; kloara alleen maar, louter; liek gelijk, liek óp die;ln;
kreek p recies, dar b lee f kreek twiej sent oovar; maraekal m irakel,
erg, Riekaa 'at 'a t maraekal m ooj in 'uus; m ietarsa m ieters, erg,
wij 'e m 't zoo m ietar sa druk van da weeka; net net, dar is net ganóg;
oarag aardig, v r ij erg, dar was nogal oarag volk in 't winkaltien 226

die: ie:na die: 'e f 'am nog oarag bazeer t - jaa, meer 'i e : r is toch nog
wel oarag r ie :t; 'oast(a) haast, bijna; 'oe: hoe, an 'ie.-la gro o ta stat,
dat ku'j 'oast niet kenn 'oe: g ro o t; bfgam ietar dg, ofgamietar t v e r 
schrikkelijk, 't is ofgamietar t kooit - 'i j kanofgam ietar t lie:gn ; óngaveer
ongeveer; pasensgawie;za percentsgewijs; p a(r)sies, prasies precies,
't is pasies pas; prakties praktisch, bijna, die: wör n 'i e : r prakties niet
m ee r amaekt; roem ruim, roem dcertag; sakuu:r secuur, zie : 'a t alas
sakuu:r ópaskreevm ; slim erg, wij 'adn an 'alfwasn kata die: slim
bratoalwas - en an vólk óp 't Ejnda, s lim ; stcerk sterk, dat r ie :t dat wun
doar zoo stcerk an; vaniemda, vaniemt vervloekt, 't dut vaniemda ze e r;
varcekta verdraaid, 't is varcekta kooit; vaskrikalak verschrikkelijk;
vuul veel, vuul ta vuu:la; zat genoeg, noa d 'o o r log kó'w dat spul (kokos
matten) zat en zat kwiet - 'k 'ep klaantn zat - dan ’bola wij dar nog
zat oova r veu r m ör n; zoo zo, oo, dat was zó'n makalaka s to e :l; zoowat
bijna, ie: kónn dar zoowat an kaem ar mee balaenn; zuka zulke zuka
smala paenn (paden);
D ikw ijls wordt graad uitgedrukt door een znw.-groep: wij mósn matn
as da braant (ontzettend hard) um 't 'euft boomm waetar t' 'o o ln - ik
'ep gien klap (helem aal geen) vastaant van posdoe:vm - datzelda d ii]chien, gien ’oar (volstrekt niet) aandar s - w i'j w e'js as da weergae
(drom m els gauw) maekn 't aa'j wcegkoomm - en toe: as an wcervalwient
(bliksem snel) w eer noar da Nachtwceg.
Z ie ook: Onbepaalde Voornaamwoorden, § 111.
b. Hoedanigheid: aandar s anders; 'eert hard; best(a) best, 'k w ie:t nog
best - wat mien ga zón t'ejt batreft kÓTj'k a r niet al ta besta teer\T]; gaw
gauw, vlug; (ga)makalak gemakkelijk; gawoon gewoon, da kookas dat
is gawoon van da palm boom ; goet goed; kalm kalm, 'i j b le e f kalm zitn;
kcelmpies kalmpjes, 'i j muut kcelmpies an doen; keurag keurig, zes
gaanzi} keurag óp an r e j; masienaal machinaal; neties netjes; ow tamaaties automaties, die: as v ró g a r in buu:zn deu, die: is a r owtamaaties óp oovar 'en askaekalt; p rim a tie f p rim itief, bij óns wör t 'at nog
p rim a tie f adoan; rap rap, oo, wat waar n die: gaanzn rap da lucht in;
rónt rond; snel snel, 't wör t ta snel adreugt; stila stil, zie: kan niet
s tila zity; stilachies stilletjes; vasta vast, ik kan rt oe: niet vasta baloovm ; veur zichtag voorzichtig; v r ij v r ij, dan mócha wij v r ij oovar 't
v e e r; wcermpies warm pjes, 'i j z it a r wcermpies in; woar waar, nów 'at
va r'a eltien dat woargabeuVt is; zachta zacht, 'i j p rö t a ltiet zoo zachta;
zcechies zachtjes, wij muun zcechies an noar 'uus; zoo zo, zoo muut 'at
awest 'e m ; zoodoe:nda zo, zoodoe:nda wör n za (die balen kokos) doar
w eer ópakocht en wb'rn zoodoemda vakocht noar grootera ópkoopa^s.
Opm. De d rie woorden: owtamaaties, p rim a tie f en snel, a lle van de
zelfde spreker (een kokosfabrikant), zijn moderne im port.
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c. Omstandigheid: alie:nag, alie:nt alleen, dar was alie.-nag an bruga ik 'eb alas alie:nt areedn; ampcer t apart, en alamoala ampcer t; an b u lties verspreid, niet op één hoop, dan lag 't (de m est) doar an bulties;
an makaera aaneen, doe: kree'w alas (al het Gemeente-land) an makaera;
bij makaera bij elkaar, dan zata wij bij makaera; deur makaera door
een; óp makaera; gazaemalak gezam enlijk, aa'j m et da m esalar saemt
deunndan deu'j 't gazaemalak; mee mee, die: wör dn mee avoe-.rt (m ee
gevoederd); o f af, doe: waa'k ópziendar of; ónvawachs onverwachts; óp
an s£öy£ tegelijk , ie: muun dar niet ta vuu:la óp an s töjt inneemm; o o v a rakoomm voorbij, dat is ook al w eer oovarakoom m ; oovarableem m over,
goojtdan dat bietien 't aa'j oovarableem m 'e m meer weeg; padóws p a r
does, meer zie: kwam dar zoo padóws invemln; saems, saemt samen, wij
' a d n 'ta ltie t saems m etB ruuns - vaejar 'a t an pasie.-ltien buu:zn saemt
m et A póm ; tagalieka tegelijk.
d. Doel, Oorzaak, Reden: doar deur daardoor; doar mee daarmee; d o a ruma daarom; ook wat bloem m, dat is altiet an fle u ra g a r aanzien as dat
aa'j doar wat gruum ta vabbwm, zie: doaruma, dat vabow ik dar niet;
in de volgende d rie zinnen van twee sprekers wordt doaruma veel
anders gebruikt, tweem aal zo ongeveer als zie je nu wel, eenmaal als
in ied e r geval: bij Möjdn doar is ook an boe:l r ie :t (V raag van m ij:
Langs de zee?) jaa, nee, meer binn ook, 't Naar dar M e e r (Commentaar
van m ij: Ja, 't Naarder M eer zit vol rie t) jaa, doaruma - meer jaa, dat
is ook al w eer oovarakoomni, dar wör t 'oast gien stukadoorrie:t m e e r
gebruukt (Commentaar van m ij: Ja, ze gebruiken hoe langer hoe m eer
board) 7'aa, doaruma - jaa, ik w ie;t dat nów niet zoo pasies m eer, meer
doaruma, 't was toch zoo-, van skaansweega om schande te verm ijden;
van sta(t)sweega van de zijd e van de stad; vanweega vanwege; woar veur
waarvoor; zoodoemda daarom?: toe: 'e'w ook an klejna toe:wie:zaga
la e ter veur kookas akreen^ en zoodoe:nda bó'w dar óp deur agoan.
e. Plaats, richting: achtar, met vele composita: achtaran achteraan,
achtarin, achtaróp, achtaruut, achtarstaveur n achterstevoren; an aan,
'e 'j 'tk le e ta la n ;ce rgr]s ergens; eergns aandar s elders; bij bij; bij lar]as
langs, dangón^ za da mejnsii bij lanas; binn binnen, an boe:l r ie :t kump
dar ook weluut binn, da B elt, Skutsloot, Gie:tar n; binndieks binnendijks;
biniis'uus binnenshuis; binnsta buutii binnenste buiten; boovm, boomm
boven; buutn buiten; buutiidieks buitendijks; buutns'uus buitenshuis;
daela om laag; deur door, 't (de v e rf) löp d e u r; dar deur'en er door
heen; dichtabij dichtbij; doar daar, met vele composita: doaran, -'e n ,
-in, -óp, enz.; dwcer s dwars, die: leup dwcer s oovar da M ie:nta 'en ;
g in ta r ginds; 'i e : r met vele composita, als bij doar; lai]as langs, 'i j
k reeg dar van lor^as; ncerns nergens; noa nabij, ie: muun 'am niet ta
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noa koomm', noast naast; o f af; óndar onder, met ve le composita; óndar sta boomm onderst boven; oovar over; oovarejnda overeind; óp op;
rcechdeur rechtdoor, rcechtuut rechtuit; reegalrcecht regelrecht; ta rcechta terecht; taruga terug; tusnbejdn tussenbeide, doe: 'e 'k nog
tusnbejdnmee ó p 't d riejta l astoan; tuus thuis; uma om, terug, doet wat
uma - 'en m et da boot, uma m et 't vliegtöjg; veedarvcer dar verd er; veera,
veera ver; de vorm en met ee, in m ijn jeugd algemeen, worden schaars;
veu r voor, met vele composita; vur t weg, toe: as 'ie oova r (het ve er)
was, toe: w o l' ie vur t - vur t, ie :ja ; wiet ver, zie : woonn wiet weeg; woar
waar, met vele composita.
Als groep-bijw . noteerde ik: dat w ör ie óp an aandar wceg (eld ers) óp
an bestngdwaer - da loonnginp in d' 'eugta (omhoog) - is oe: vaejar ook
in 'uus (thuis) - ik was nog in 'uus (ongetrouwd) - ik bin zoo stief, ik
kan 'oast niet in da bie:nn koomm (overeind) - dat is ook an da kaant
dkoomm (is geregeld) - doe: 'aa'w doar net an de kaant van vie:va óp
v ie :r pootij. (hadden we net het weiderecht geregeld, van l i op 1 koe).
Opm. In § 109 spreekt Sassen u itvoerig o v er de constructie (gaan)+ hen
+ in f. Genemuiden kent een so ortgelijk e combinatie :Vf. + 'n + inf. Hoe
w el het hen van Ruinen in Genemuiden als 'en voorkom t, correspon
deert het gebruik ervan m eer met het AB heen dan met het Ruiner
hen: woar g o a 'j 'e n ? - b i'j dar al 'en awest? Men zegt evenwel tegen
iemand die met juk en em m ers op weg is naar de wei: m uu'j nog 'n
melkt]?, terw ijl men aan iemand die in de stal aanstalten maakt om
onder de koe te gaan, zal vragen: m uu'j nów nog melkt]?, waaruit ik
concludeer dat dit 'n het restant is van het bovengenoemde 'en, al g e 
lo o f ik niet dat één Genemuid e r zich dat bewust is. Ook bij andere verba
komt het voor: is oe: Jan dar ook?nee, die: is 'n mesa streujn die is
naar het land gegaan om mest te strooien - zoo, goaj 'n 'eu jn ? zo, gaan
ju llie hooien? A ls betoond 'en komt het in deze constructie niet voor.
f. T ijd : al; a ltie t altijd; a lt(a)m et altem et, soms, doe: stónti ar v ie :r,
vuuffiesn altm et in da steega - die: jónn 'e m ook al 'i e : l wat in da kop
altm et; altoos altijd; daadalak dadelijk; daes overdag, daes z it ik 'i e : r
noojt, per dag: dan meukt] za dar twiej daes (twee matten); dan dan;
deurgoans doorgaans; doar noa daarna: doaróp daarop; doa^veur daar
voor; doe: toen (alleen bij ouderen); eem m even; eem ties, efm ties, even
tjes; eevd a rvroeger, voorheen, dat (die jaarm arkt) zal wel van e e rdar
weezn; eergis ta r(n ) eergisteren; eer s t aanvankelijk, o o r s p r o n k e lijk ,^ ;
mejnst} die: as d o a re e r st awest 'em , die: piejónie-rs;gaduu:rag voortdu
rend, doar 'hola wij óns gaduu:rag mee beezag; gawoonlak gewoonlijk;
g ista r(n ) gisteren; ies eens; indar t ie tindertijd; jo a r laks ja a rlijk s ;kör tns
onlangs; laeta laat; laetar naderhand; driem aal noteerde ik bij s p rek er
A ; laetar óp (vgl. eng. la ter on) nów doe: laetar óp doe: zae'w - laetar
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óp doe: b in z ' awest, dat was achter 'i e : r - en doe: laetar óp doe: waarn
dar w eer an 'óndaH burga^s bij akoomm; lana lang; metie:na meteen;
m ie:sta l meestal; m ie :s (t)n tie t meestal; m ör n morgen; net net, pas;
nognog;nów nu; noojt nooit; ’oeneer wanneer (weinig gebruikt); óndar lest onlangs; o o jt ooit; óp 'eedn heden, die: joa^mcerk die: 'efbastoa n
tut ó p 'e e d n -v ró g a r toe: alas zoo aandar s was dan óp'eedn; oovar m ö rn
overm orgen; pasipas, net; reegalm oatag regelm atig; sóms soms; strcekies straks; teer\n)(s)w oor dag tegenwoordig; toe: toen (bij de jongeren);
toe:var d an na een poosje,toe:var danzól 'ie (de rollade) dan ies abroann
wör t}\ tóm ee(t) straks, woar veur, dat za'k oe: tóm eet wel ies vatelii 'a e lt meer kadeties, dan k r ie 'j dar tómee alamoala ie:na van; tó m e e tveur dan straks, zo langzamerhand, 't wó^t tie t dat 'ie tóm eetveur dan
ies weerkump; 'tuutejnda (in 't uutejnda?), uutejndalak uiteindelijk, u u tejn d a la k 'e 'j m et m ien'uusalak leevm niks ta maekr]; vaeka vaak; voor t
dadelijk, voor t noa 't eetn za'k 'a t doen - ik zal oe: v o o r t wel 'elpm ;
v ró g vroeg; v ró g a r vroeger, voorheen, v ró g a r zatn doar slóntn in;
vuusta alvast, dat 'Endrak vuusta f 40 muut stör tn as woar börgsoma;
waneer wanneer; w eer opnieuw; w e'js w el eens, wij 'e m dar w e'js
re js ie s 'en amaekt.
Voor bijw.bep. zoals 's m ö rns 's morgens, enz, z ie § 80.
A ls bijw.bep. van tijd noteerde ik nog; a7]koomm(da) weeka volgende
week; bij d' 'cerfsdag in de herfst, en evenzo bij da wintar dag, bij da
zoe:m ar dag;bij lichtn te rw ijl het nog licht is, 'k wil bij lichti} dar w eer
weenn; bij tiedn soms, zie: 'adn bij tiedn gien sent in 'uus; bij toe:r n
soms, 'i j is bij to e:r n net gcek; d'aandra dag, m örn, weeka de volgende
dag enz.; an dag o f wat een paar dagen; an k e e r eens; ie:n k e e r in da
weeka éénmaal per week; in die: tiet in die tijd; in da lesta tie t in de
laatste tijd; in tie t in de tijd, in tie t 't aa'w dar oovar preutn waa'w
kriskas oovar da sleuties 'en; in 't bagin, in 't e e r sta in het begin; in
't lesta op het laatst, 'k 'eb a r da zejsn in ’t lesta bij neeragoojt; in
ie:ns ineens; m et (da) Pinkstar n, m et (da) Poasn met Pinksteren, met
Pasen; m et da zundag 's zondags, Gcerachien 'e f a r an 'eekal an um met
da zundag oergr^s aandans (eld ers) ta weenn; nija weeka volgende week;
óp an k e e r (tien) opeen keer; óp 't lesta op het laatst; óp 't oonnblik op
het ogenblik; toekyda weeka volgende week; um da d riej weekfl om de
drie weken; um an aandar jo a r, um 't aandara jo a r om het jaar; vandaega vandaag; vandaega an da dag tegenwoordig; van da weeka deze
week; van lie.'vaHoa van liev erled e; veur 't eer sta voor het eerst; veu r
't lesta voor het laatst; 't veur nda jo a r het jaar daarvoor, piT\kr[ die:
't veurnda jo a r as k a lf gaboor n waar n; s p re k er H bij wie ik navraag
deed o v e r veur nda kende het woord niet, evenmin als ik zelf; misschien
is het ontstaan uit veu^goanda, zoals toeknda uit toe:koommda; m is230

schien gebruikte deze, mijn oudste, s p re k er het onder invloed van
volgrida in de hoofdzin; veur dg jo a r vo rig jaar; v(d) leenn weeka verleden
week; veur joa^s in het voorjaar.
g. W ijze: afejn enfin; bas lis t beslist, ie: krie:nn 't baslist w eer; eer lak eerlijk , 'k 'ep 't eer lak niet adoan; galukag gelukkig; gazónt eerlijk ,
echt, 't is gazónt woar nog m ooj; gien geen; g re e g graag; kekar lek
ker, ie: kunt} leskar niks doen; m iskien misschien; natuu:r lak natuur
lijk; nootzaekalak noodzakelijk; taminsn tenminste, dat w ie:t ik taminsn
niet; töchtoch; toe:valag toeva llig;tröw m s trouwens, die: 'at ar trowms
niks an;um ar s im m ers; vanzelf, vanzelas natuurlijk, vanzelfsprekend,
dcekrie:t dat g et óp dak vanzelf - 't is va n zelf g ro o ta r, want 'i j 'e f 'ó n dar t bundar laant - wij 'aann an ra to e :r vanzelf (voor de re is naar C a
nada); vasta vast, ikgleuva vasta dat za m oe ja r wel w eer k loa r akreenn
' adij, (w eer genezen hadden); varcechjan waarempel, doar 'e 'j 'um
varozchjanal w eer; varcechtagwaarachtig, 't is varcechtag woar; in deze
streng orthodoxe gemeenschap werd het woord waarachtig in mijn jeugd
door velen als ongepast beschouwd door zijn bijbelse associaties en zo
ontstond de bastaard-krachtterm uarcec/y'an, gewoonlijk de hele zin be
palend, wat varcechtag ook kan; veural vooral; vólstrcekt volstrekt, 'k
w il 't vólstrcekt niet 'em ; wcerkalak w erkelijk, 't is wcerkalak best laant;
zeekar zeker.
HET LIDWOORD
§ 126
Het bep.lidw. voor onz.znw. is 'at, 't; voor niet-onz. da; het onbep.
lidw. is an, 'n.
Een restant van het verbogen bep.lidw. komt als prothetische n voor
in: Nacht(a)wceg Achterweg, ncerm arm , waarvan is afgeleid gancermt
gearmd, noom t oven,numar em m er, en in tówneemar evenaar aan dis
selboom.
Een restant van de oude gen itief op -s van het bep.lidw. komt voor
in tijdsbepalingen zoals: 'soam s 's avonds, enz., w aarvoor z ie § 80.
§ 127 Het onbepaalde lidwoord
V óór de namen der dagen betekent het onb.lidw. ó f vorige, ó f volgen
de: zie : 'e f 'i e ; r 'n vrijd a g nog awest - 'i j kump 'n zoatar dag - wij
muun dar 'n moandag 'en.
Voor getallen drukt het soms gezamenlijkheid uit: en toe: wij m et 'n
bejdn draemm (draven) zoo 'cert aa’w kónn noar 'uus - óp 'e u r ’euft
draenn za die: (balen kokos) m et 'n bejdn weeg - en wij m et 'n aln dar
'en - an oolda F o r t, zata wij m et 'n zesn in. H ier wordt ook het bez.
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vnw. zien gebruikt, soms naast 're: wij waar n m et zien v ie :r n, wij mósv,
dus fejtdlak d' 'elfta (van de erfen is )m e i 'n drieji} die:lix - wij waar n m et
zien d riejn as d riejta l veu r k a s ie :r - 'Endrak en Gcerachien zatn m et
zien bejdn bij da toafdl.
Voor getallen drukt het soms vaagheid uit: doar get o f 're duu:zijt
guldjtl veur da v ie :r ópziendar s - doe: waaXri dar w eer 're 'óndar t b u rgar s bij akoomyji - dar is ook nog 'nvie:vmdceHag bundar laant.
D eze vaagheid kan vergroot worden door ópgaveer, zoo o f door de
toevoeging van een tweede getal: en zoo bin dar nog 're ongaveer sestag
man die: dar nog wat van troskri - ik w ie:t nóg wel dat a r zó'n v u u fó n dar tkoenn stónn - da masienn stónn doar as soldoatn in 't ga lit, ik skataw el zoo van 'n twintag - dus dan k re e m za zó'n ’óndar t guldn mee dus dat was ongave e r 're goeja sestag guldn.
D ezelfde vaagheid wordt uitgedrukt door de groep: an + znw. + o f +
telw .; het znw. drukt dikw ijls gewicht, hoeveelheid, maat o f tijd uit,
m aar geenszins altijd: um are u u :r o f 'a lf twaelmdd waa’w dar nog - wij
'em an dag o f tiena dar óp azeetn (op de boot) - 'i j m elkt an koe: o f
v ie :ra - die: waarn m et an stuk o f zes mejdn waar n doar.
Ook bij deze groep wordt de vaagheid vergroot door óvgaveer, zoo
o f de toevoeging van een tweede telwoord: die: jór^as waarn met 're man
ofachtaf neennda - ónza toafal dan van zó'n man o f twaelmda, veer tiena
-d a tis óngaveer an joa r o f zesa zoo - an stuk o f zeumm, acht kiendars
die: krie:vn doar nog vuuf guldn par weeka van. B ij één s c h r ijv e r no
teerde ik: ik 'eb in da stuk o f wat fabriekn w eer 'ie : l wat aleer t, waar
da duidelijk bepalend is: de zo juist beschreven.
§ 128
Na ere en wat drukt an tezamen met de intonatie, graad uit, zow el
vóór enk. als m eerv. znw.: ere an v o lk ó p 't Ejnda, slim - en an ga etn d a t
a r in zatn - ena nga joe:l, 't w a s o f ' eur n en zien oe: vagii] - wat an koenn
óp da Grie.-nta - sjór^a, sjó^a, wat an mejnsn. B ij het beschrijven van
een z e e r slecht kopje koffie: 't was an bócht, ie: kónn za niet dri^kn,.
D riem aal noteerde ik bij s p rek er A are voor at: datimarluudn die:
girijium an aandar jo a r - doe: 'adn z'alamoala nog an burgarrcecht - ik
'eba an rcecht akocht. Ook hoorde ik: óp an aandar wceg elders.
§ 129
Het bep.lidw. en (m aar minder dik w ijls) het onb.lidw. worden ge
bruikt voor per, dat weinig voorkom t: 't fa b riek bataelt m ij zeumip.twintag sent da lie ta r - 'i j k rig da liemanaada veu r twiej kwcer ties da
viesa - wij kreenin) da man an tapoe:za (tom poes) - sestag guldn m et
an driejn, datw ört twintag guldn da man - da buu:zn waar n vleenn jo a r
zeumm guldn da bós - ik kreega 'óndar tsestag guldn van 't stuk - en
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doe: kóst' at twiej sent an k e e r ’, p d r hoorde ik alleen van Tw.1 en van
een kokosfabrikant: die: krie.-ijr] doar nog vuuf guldn pdr weeka van nów dan was in er]kdla weekfl pdr jo a r was 'Olaant vól (kokos).
§ 130
Bij namen van lichaamsdelen en kledingsstukken staat gewoonlijk
het bep.lidw. waar het AB m eestal een bez.vnw. heeft; sprijjrj völ niet
mee m et dat zwoara gaanzdroe:r óp dd rugd -m o e jd r sukalda altiet met
dd rógd - meer deur da skrik is 'e u r dd stee in dd róga wcegaskeuty z ie : 'e f in gien vörd ljoa r s w eer last van dd rógd 'at - ik 'ada da doem
' o a s to f - i k ' eb anbloard óp dd doem - a 'j zó 'n dink teenn da kop krie:nn
b i'j ook nog niet joa ra g - 'o e : as 't m ij zoo gaw deur dd kop skeut en toe: g a f 'ie ónz' 's£rm an klap an dd kop - veur bij da Sluus (Z w art
sluis) k reeg Jan z e e rt' in dd boek - doet wat óp 't 'euft, 't is kooit d' 'o e :t (hoed) is m ij van 't 'euft dwaejt - 'i j zeeg aids wat 'am veu r da
boek kump (a lles wat hem invalt) - aa'j da mónt lös deumi um td zaegj]
d riej guldn, dan.. - niet in 't muntien doen (niet in je mondje steken) 'i j 'e f dd ncerm abreukr] - 'i j 'e f da ncerm in da lich ta r (draagband) 'k 'ep 't slim in 't bie:n - 'i j was in dd bloota biemn - 'i j is nog niet
dreuga achter d 'oor n - en 'eb ie: 't 'eert' ies in da balg 't aa'j w eer
m et gaanzn tuus koomm - 'e 'j da jasa dar al bij an - trcekt da klómpm
meer w eer an - 'i j pakta 't kniepmes al uut da zak - vaejar stak 'a t mes
a lw e e r in da zak - ie: 'e m an gat in da broek - 'i j nam v e u r iedarie:na
d' 'o e :t of.
Soms vindt men het bep.lidw. ook voor andere woorden: o f 'e 'j dd
wasd al skoond - zie: 'e m dd fd m ie lie oova r - 'k 'ep 't wcerk doan waneer 'e 'j dd tie t dr óp - dan loat ie 't wel um da tie t en da senty ta
varejzn - ik buna da boe:l (het v is g e r e i) óp.
§ 131
Het bep. lidw. komt voor:
a. bij Pii]kstar n en P o a s n :' s jo a r s baveur balt teenn da Poasn dan gina
wij Gcelamuun rón t - a'w strcekies dd Pinkst'jr ti achtdr dd ru g ' 'em
dan...;
b. bij verschillende namen van ziekten: da bibdr koor sa; da blie-.kr^s
mazelen; dd bóf; da g rie p ; da kroep; da pip; da pbk]]s; da rooja 'ónt; da
teeraga tering; da tie fie s tyfus.
c. in een enkele uitroep en bastaardvloek; da blaksam, dd blinddr, dd
weergae, die a lle d rie verwondering uitdrukken: nou, nou, dat is niet
m is.
d. bij het aanspreken van de notabelen: en ik 'eu^dd da doktar skroewm
Wat moet je? Wat is e r aan de hand? wat zeeg da doktar, kan da doktdr
niet a stoeb lief eemm 'elpm - dat wet dd doomdneer toch wel dat w eet
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U toch wel, dominee - zó l da burgam ejstar gien pam isie kunn geem m
zou U geen perm issie kunnen geven, burgem eester?
§ 132
Verschillende plaatsnamen en nagenoeg a lle veldnamen krijgen het
bep. lidw. Voor de laatstgenoemde z ie blz.81 vv.
Plaatsnamen: d' 'Asaltardiek de Hasselterdijk, Cellemuiden; da B e lt;
da Deedamsvoar t; 'tE jla a n t het Kampereiland; 't Fraank'uus Frankhuis;
da Kedoeln Kadoelen; da K rie :g a r de K rijg e r; da Kuundar Kuinre; 't
Laanfanoo 't Land van Vollenhove, Ambt Vollenhove; da L e m a r L em 
m er, in da Kuundar goan kiekrj o f da L e m a r braant; da Lutar s zie l Lutte r s z ijl; da Plas de Plas (bij Grafhorst); da Raemaekar s zie l Rademak e rszijl; da Ramspol Ramspol; da Roe:bólaga 'Oe:k Roebollige Hoek
(bij Hasselt); (da) Skutsloot Schutsloot; da Sluus Zwartsluis; da Vcerie:t
V enerite; 't Veena Kolderveen; da Zeediek Kam perzeedijk.
Opm. In Vcerie:t hoor ik een lange ie;, hoewel rieta w aterloop.de korte
klinker heeft. Het wegvallen van de slot- a, doet vermoeden dat hier
van verw arrin g met r ie :t riet, sprake is.
§ 133
Naast vandaega, van m ö r n, van midag, van oamt, van nacht, zonder
lidw. staan: van da weeka, van 't joa r, met lidw. De namen der ja a r
getijden soms met, soms zonder lidw.: van ( ’ t) veurjoa r, van ( ’t, da)
zoe:m ar, van ( ’t) ’cerfs, van ( ’t) noajoar, van ('t, da) wint ar. Echter:
van disa moant.
§ 134
O m issie van het lidw. komt voor in: veurag joa r, Anachien en Gozjt
'em veurag jo a r noar an zoe:m ar'uusien toe: awest - 'i j k rig van fóns
(het Fonds) - in tie t van niks - in tiet 't aa'w dar oovar preutn waa'w
alkriska s oova r da sleuties 'en; het gebruik en de om issie van het lidw.
precies andersom als in het AB in: en muu: 't aa'w waa^n, achtar d 'o a sam en nat van zw ie:t buiten adem en nat van het zweet.
§ 135
Evenals bij het pers. vnw. wordt de tot t gereduceerde vorm van het
lidw. dikw ijls samengetrokken met een onm iddellijk voorafgaande of
volgende t: die: goojdn ala bloempotn uu t(t)ra em - toe: 'ew ee^stft)
' alva Gcelamuun (ofaloopm ) - soe:m ar s taminsn m et(t) melkn - 'en m et
da boot, uma m et(t) v lie g tö jg - en wij an(t)trcekr] - 'i j gunk toe: m et d'
aandar' an(t)trcekfi; ook vóór b, d en s wordt t soms geassim ileerd o f
gesyncopeerd: waneer(t) 's wintar s gien w eer was - dan 'a a 'j(t) spul
an(t)draejn - dan bagun(t) spul van ie :n ' o f an; deze drie zinnetjes zijn
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uit een geschreven tekst, waar de t in de spelling ontbreekt; uit de g e 
sproken teksten noteerde ik o.a.: wij kónii nog net tusn stuu:r devXkiekn
- dat z ' alas bij m ij óp bor t wol goojn - Klaas die: was an bowlaant
kloar maekn>.
HET TELW OORD
§ 136
Genemuiden telt: ie:nd, twiejd, drieja, vie.-ra, vie:va, zesa, zeumda,
achta, neennda, tiena, elm (da), twaelm(da), dcer tiena, veer tiena, vuuftiena, zestiend, zeumtiena, achtiena, neenntiena, twintag, ie:nixtwintag,
twiejntwintag, driejritwintag, v ie :r ritwintag, vie:vmtwintag, zesntwintag,
zeumtwintag, achntwintag, neen^twintag, dcer ta g ,fe e r tag, fuuftag, ses
tag, seumtag, tach(n)tag, (t)neenntag, 'óndar t, duu:znt, m iljoen, miljce^t.
Ik heb verschillende personen gevraagd tot twintig te tellen. De m ees
ten telden elmda, twaelmda, twee zeiden: elm , twaelm. In een van mijn
stukjes lees ik: 'Endrak at noojt Icekar as 't eetn niet um tien ' oova r
twaelm óp toafal stónt. Bijna alleen bij ouderen: tachntag, tneenntag.
Bovenstaande vorm en worden ook gebruikt voor jaartallen. Op mijn
vraag wanneer de 'Eeva Heve, gedempt was, kreeg ik ten antwoord: in
neennda, ofnee, ik bin in v ie :v ' atrowt, en die: kiendar s die: waarn dar
doe: dus 't kan ook wel in tiena, 't kan ook wel in elmda awest 'em.
Z e dienen, met uitzondering van twieja en drieja, die dan de a v e r 
liezen, eveneens voor zelfstandig en praedicatief gebruik: ie:na ' e f ' t
dkocht, ie:na da'k wie:ta - in elk gaval dar waar n dar v ie :ra - wij zatn
a ltiet van achta tut tiena - toe: waa'k z e lf ook nog niet zoo ooit, an jo a r
o f veevt ie n a bij attributief gebruik zonder voorafgaand bepalend woord
krijgen onz.znw. ie:n: zes gaanzn in ie:n skot - ie:n dit]k is wel ’t z e lf
da ableevm - 'i j kwam m et 'at ie:na bie:n oovar en m et 'at aandara in
da sloot - dat ie:na stukien laant ’e f 'ie laetar dkocht; niet-onz. woorden
krijgen, al o f niet voorafgegaan door een bepalend woord, steeds: ie:na:
ie: muun oe: noojt van ie:na kaanta loatn veurlichtn - zie: 'em meer
ie:na jona.
§ 137
De rangtelwoorden zijn: eer sta, twiejda, dcer da, vie^ d a, vuufda,
zesda, zeumda, achsta, neei]nfld, tienda, elfda o f elmda, twaelfdd of
twaelmdd, deer tienda, veer tiendd, vuuftiendd, enz. twintdgstd, ie:nntw intdgstd, dcer tagsta, fe e r tagsta, ie:nnveer tagstd, twiejnveer tdgsta, enz.,
fuuftagsta, ie:nnvuuftagsta, enz., sestagsta, zesnsestagsta, seumtagsta,
zeumseumtagsta, tachtagsta, achptachtagstdotachntachntdgstd/Dneenptdgstd, neennneenvtdgsta, 'ondar sta, duu:znsta, miljoensta.
B ij ons spelen was het: ik bin eer st, ie: bin twiej das, ie:ja dcer das,
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ie:jd v ie :r dds en ie:jd lest; van een doktersspreekuur hoorde ik: da
veuraga k e e r waa'k v ie :r das, toe: waa'k um 'alftiena al kloar.
§ 138
In het begin van deze eeuw, toen, bij een weekloon van zes, zeven
gulden, een klein bedrag een grote waarde vertegenwoordigde, werd er
veel met halven gerekend, en niet alleen in Genemuiden, zoals Staring's
P iet Smul ons bewijst uit een vroeg ere periode. Naast het kleinste
muntje 'a t 'celfienhalve cent, kwamen aandar'alf, dcer d'alf, v ie :r d'alf,
vuuft'alf, enz. ze e r veel voor, vooral bij stuu:var en guldn en een enkele
keer bij ’ónddr t. Ik geloof niet dat men daarbij ve rd er ging dan twintig,
m aar herinner me wel getallen zoals zestiend'alf, achtiend'alf
Ook de woorden achr]die:l en vóral voor een achtste en een vierde
deel, mogen hier verm eld worden. Bij het slachten van een koe o f v a r 
ken was e r steeds sprake van an veur v ö ra l en een achtar v ö ra l; men
sprak van an achr]die:l botar; in de manufacturenwinkel werd eveneens
met vörals gerekend en an v ö ra l D eem tar koe:ka- was een vierd e van de
Deventer ellekoek.
V oor onbepaalde telwoorden zie § 110.
H E T WERKWOORD
§ 139 De Infinitief
De in fin itief van twee en m eerlettergrep ige ww. heeft steeds de oude
klinker van de laatste lettergreep gesyncopeerd, w aardoor de slot-m edeklinker sonantisch werd; na niet-dentale consonant is de oude slot-n
aan deze laatste geassim ileerd. Z o ontstonden de volgende combinaties:
a. na dentaal: eetn, bidn, wasn, kie:zn, vaaln, vaer n, gruu:jn, kunn;
b. na labiaal: stopm, kraabm, blafm, graevm , maawrn, rem m ;
c. na velaar: bakr], lachji, vroagi], 'ar^n.
Voor het ontstaan van geminaten zoals b lie :m m < blie'.vm proan^K
vroagfi moge ik verw ijzen naar analoge gevallen bij de znw. in § 8.C.c.
De eenlettergrepige ww.: doen, goan, sloan, stoan en zien, eindigen
op niet-sonantische-n. In de ww. Hen naast en uit liedn lijden, snien
snijden, hoor ik eveneens een niet-sonantische -n. Na lange klinkers
zoals in: laen(n) laden, waen(n) waden,broan(n) braden en roan(n) raden,
meen ik soms een enkele consonant, soms een geminaat te horen. Enkele
-m komt voor in: 'em hebben.
Van de éénlettergrepige ww. komt bij de oudere sprekers nog een
gerundium voor, waarvan ik in mijn m ateriaal tweemaal doenda en één
maal zienda vind: 'i j zeeg teevri m ij, ik 'eb óp 't oo m b lik 'oast niks ta
doenda - as nów da m esa la r niet wachn kan, dan 'eb ik ook niks ta
doenda - dar was niks ta zienda. In Leopold, S.t.W. I, bl.582, r.33 vond
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ik: e lk ...'e f genög te doende um nog wat van 't ziende te redden. Uit
mijn jeugd herinner ik me: wat d oe'j doar ook 'en td goandd - doar
'e 'j 't nów al, a ltie t m et oe: neuza veuran ta stoanda.
Een gen itief -s komt voor in: beedagoanstiet, eetnstiet, m elknstiet,
't was óndar meikas, drinknsbcekies, drinknskana.
§ 140 Het Participium P e rfec ti
Het verbaal gebruikte part.perf. wordt bij het m erendeel der ww. g e 
vormd met het voorvoegsel a -: b i'j ziek awest - toe: bó'w Skokalaant
kwiet awör n - die: 'e 'j toch wel akent - ik 'at oe: niet azien, enz., enz.
B ij het ww. doen staat naast adoan, de vorm doan, die echter nooit v e r 
baal wordt gebruikt: 'e 'j nog niet doan ben je nog niet klaar met je werk
- 'k ’ep doan akreer]r] ik heb ontslag gekregen.
Bij samengestelde ww., die gevorm d zijn met een niet-vast verbonden
bijw. zoals: binn binnen, o f af, uut uit, enz. wordt de a - tussenvoegsel:
'o e : b i'j binnakoomm - dat was wel ofasleutn - zie : 'e m 't nów inap oldar t, enz.
Geen voorvoegsel krijgen de p.pf. van:
a. ww. die beginnen met de voorvoegsels: ba-, eer-, 'eer-, g a -, ónt-,
o o v a r- en v a r -: toe: 'em z ' 'a t zoo basleutti - die: bin alabejda toe:
vovarleedn.
b. ww. die beginnen met een klinker. Doordat de h niet voorkomt zijn
deze w w .ta lrijk er dan in het AB: wij 'e m ook wel ies an spaensavlie:g a 'a e lt (gehaald) - zie : 'e f ar in gien weeka m e e r last van 'a t (gehad) ' e 'j 't al 'eu^t (gehoord) - d o e :'e m z ' 'an kaem ar 'uu:r t (gehuurd) achtar
’t 'o o te l - 'e 'j al zó'n stuk 'oakt (gehaakt).
Ookbij sam engestelde ww. met een niet-vast voorvoegsel blijft vóór
beginklinker het praefix a - achterwege: wat 'e'w wat an'aelt (aange
haald) - 'oe:vuula 'e m z ' óp'aelt (opgehaald) - zie: 'e m 'am zeekar
uut'eur t (uitgehoord) - 'k 'ep noojt vuu:la m et 'am óp'at (opgehad) - da
doktar 'e f m ij dar m ooj o f 'ölpm (afgeholpen) - da kiendar s bin gista rn
in'ent (ingeënt) - ik 'eb ar an stuk bij an'oakt (aangehaakt).
Het ww. eetn heeft als p.pf. eetn en ageetn: ik 'ep d rie j daem 'a e var mowt eetn - z ie : 'e f dar an deureetn (doorgegeten) - 'i j 'e f alas
skoon' ópageetn. In mijn herinnering is eetn minder frequent dan ageetn;
ik weet althans dat ik het als kind vreem d vond als kameraadjes me
vroegen: wat 'e 'j eetn? M aar de twee hierboven verm elde gevallen zijn
uit 1964 en de enige die in mijn m ateriaal voorkomen.
c. ww. op -e e r n en ie :r n: doar is al ies noar azöcht en in form eer t toe: 'e 'k an jo a r niet studeer t - in 'da M o la ' 'e 'k p rób eer t da tael van
dat soor t mejnsn ta gabruukn - wat 'e u r kalm eer t ' e f - i k 'ad e e r st
g is ta rp ra k a z ie :r t. Dit zijn de enige voorbeelden die in mijn m ateriaal
voorkomen. Uit mijn herinnering nog: 'e f 'i e oe: niet tra k tie:r t - wat
237

'e f oe: m aavkie:r t - 'i j 'e f dr an 'oop g e it an spcendie:r t - 'e 'j ' am wel
fuu la steer t - zie: is gistar n oopareer t.
B ij een gelukwens zegt men: ga fuu la steert; s c h r ijv e r X heeft: ie: 'em
'am (de rollade) e e ylak awunn, gavuulasteer t (met een v ).
Mijn m ateriaal leverd e zes participia met ga - op, waar men a - zou
verwachten. B ij mijn oudste spreker h (86) noteerde ik de volgende pas
sages: meer afejn dat is zoo gabeur t, wij bin dar noa toe: agoan, en zie:
bin bij óns akoomm, dat z ie : ginn dar niet mee akoor t - en, ie: koomm
dar niet m ee r óp (op de M ie:n ta ) - z ie :'e m an afakoat aneumm, boe:kn
alamoal noagakeekr] en an 't proosadeer n - da poldar van Mastabroek
die: mós da rir]ksloot bij da Kaampardiek lan>as, die: mós b rie:d a r wör n
en doar lag da Mie:nta die: lag an da rink sloot; nów jaa, dar is oovar
gaproat en gaproat en die: van Mastabroek die: kwaamm dar b ij; doe:
'e'w dar oovar aproat. In de D riem .B l. 1950, bl. 113 vv. bespreekt Van
Haeringen iets dergelijks: 'Het grote belang van de syntactische binding
met een hulpww. bij de keus tu ssen a- e n ^ a - blijkt nog tegenwoordig
uit het eigenaardige versch ijnsel dat het participium g a - krijgt, als het
zonder hulpww., in een levendig verhaal voorkom t'. Dit past volkomen
bij het eerste voorbeeld, boe:kr] alamoal noagakeekn, geen hulpww., le 
vendige verteltrant. In het tweede voorbeeld, dat even later in ons g e 
sprek voorkwam, was de verteltrant even levendig, 't Was o f de sp re
ker al die, voor zijn functie als opziendar belangrijke geschillen, nog
maals doorleefde. Echter is hier wel een hulpww.: dar is oova r gaproat
en gaproat. M isschien heeft de herhaling e r iets m ee te maken. In de
voorbeelden uit T e r Laan's Woordenboek die Van Haeringen in zijn
artikel op bl. 113 aanhaalt zijn het er ook steeds twee: geproat en g e 
zeurd - gelopen en gesjouwd - gezungen en gesprungen. Er moet een o f
andere dergelijk e reden zijn, want na gaproat en gaproat volgt bijna
onm iddellijk: doe: 'e ’w dar oova r aproat, en in de lange bandopname van
deze sp re k er gebruikt hij 119 maal een p.pf. met a -, tegenover deze d rie
met ga -.
S c h rijv e r P (33 j.) zegt: an paer dir$ die: a'w kör t galeedn meeamaekt
'em . In een kort stukje van + 650 woorden, gebruikt hij 10 maal een
p.pf. met a-. Ook dit geval verm eldt Van Haeringen t.a.p. bl. 114: 'Het
is m erkwaardig dat 'geleden' in d rie weken eleden e heeft... Wilde men
u iterlijk-gram m atisch en historisch te werk gaan, dan zou men kunnen
redeneren: eleden komt alleen voor in verbinding met het hulpwerk
woord, het is dus gewoon verbaal en het e - is in orde. Maar voor het
grammatisch instinct van de huidige dialectspreker zal dit is eleden
toch wel niet geheel op een lijn staan met is elopen o f is efietst. En ik
zou niet durven beweren dat het in de periode van overgang van ga - naar
a - anders was gesteld'.
Ik geloof niet dat iemand, ook in het AB in geleden nog iets verbaals
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voelt, als het in deze betekenis wordt gebruikt, hetzij in verbinding met
het ww. zijn, hetzij zonder. In mijn m ateriaal vind ik de volgende g e 
vallen: dn jo a r o f wat aleenn was ar an posdoe:vmtentoonstelaga - 't is
deinfz al m e e r as sestag jo a r aleenn - dat is nów al w eer vie:vm sestag
jo a r aleenn - veur an moant aleenn 'e f 'ie an gruu:na waenn akocht. Ik
verm oed dat d itk ö r tgaleedn met d eplu ralis modestiae, die deze s c h r ij
v e r gebruikt, en een enkel ander woord, zoals verijd eld , im port uit
het AB is.
Vandetw eeandere^a-vorm enisg-am otZasfee^reeds verm eld. Even
als galeedn is het zesde geval niet verbaal: die: batrcekagij die: bin niet
zoo dika gazaejt. Even tevoren had deze s p rek er gezegd: toe: 'e ’k at
w eer umaspit en toe: 'e 'k ar wör tals in azaejt.
Van de zes verm elde gevallen zijn e r dus twee niet-verbaal, drie
kunnen aan de levendige verteltrant worden toegeschreven, terw ijl g a fuu la steeU gewoonlijk ook met affect worden uitgesproken.
Van de achttien s ch rijv e rs en sprekers zijn er twee, die in totaal
v ie r maal een verbaal p.pf. met g a - gebruiken. De allerjongste (18 j.)
heeft 33 maal a -, niet éénmaal g a -, ze lfs niet in jonge leenwoorden:
d o a r' e'wbenziena atcer]kt; een 38 -jarige zegt: die: as v ró g a r in buu:zti
deu, die: is darowtamaaties óp oovar 'en askaekalt. De tw eetalige ambte
naren hebben: T w l (61 j.)3 2 x a -,n ie t éénmaal g a -, Tw2 (31 j.) 31 x a-,
1 x ga - in niet-verbaal gazaejt.
Attributief gebruikte p.pf., met uitzondering van die, gevorm d van
ww. met de voorvoegsels: ba-, eer-, 'eer-, g a -, ó n t-, o o v a r-, en v a r-,
hebben steeds g a -. Als duidelijk voorbeeld, hoe scherp dit onderscheid
tussen attributief en praedicatief gebruik gevoeld wordt cite e r ik de
volgende zin: nee, meer ’t was w elofasleutn, 't was wel an ofgasleutn
ruumta. Bijna onm iddellijk na elkaar: ofasleutn en ofgasleutn. In mijn
m ateriaal tro f ik verd er aan: garookta oal - gakleur da matn - in^gazunn
stukies - an gareegalda koe:r s - aangaslipt laant - aangawasn vet.
Uit mijn herinnering kan ik hier nog vele aan toevoegen: gabakj] vis gadreugda cepalties -gakookta melk - gamaeln kofie - gasm öltn botar an gastikta deekr] - ga stölt vet - gastoofda oal - ga teer da plaankn - an
gatrowda vrowa -gavcerfda klóm pm -gawoskta beunties-angaw ita m uu:ra en van ww. met een vo o rvo e gs el: aangabraant eetn - ar]gabrejda kowsn
- ingamaekta gruum ta -ofgadaankta róm a l - d'ofgaskejdn kcerka - uutgabakr] speek - an uutgastukta (versteld e) broek; van ww. beginnend met
een klinker: an ga'oakta sprej - an ga'uu:r da owtoo.
In het hierboven aangehaalde artikel van Van Haeringen wordt ook
deze kwestie besproken. In bijna a lles kan ik zijn bevindingen voor
Genemuiden bevestigen. Slechts bij praedicatief gebruik z ie ik v e r 
schillen. Gevallen zoals hij t.a.p. op bl.113 verm eldt; die melk is g e 
kookt - Jan en G rie t bint in Augustus vieventw intig jo a r getrouwd - die
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maachies bint niet getrouwd komen in mijn m ateriaal niet voor. Om
met getrouwd te beginnen: koopburgar s datwaar n die: nów dtrowt waar n
m et andeer na van dn burgar - i k was nog in 'uus, ik was nog niet dtrowt
- d o a r 'e 'j Tiem , die: as m et die: deer na van Jan Steek dtrowt is - doe:
bin ik dr in akoomm, ik was nog niet dtrowt. A lle v ie r gevallen duide
lijk praedicatief. Evenzo het boven aangehaalde voorbeeld: dat was wel
ofdsleufn; duidelijk wordt hier bedoeld: e r was w el een afrastering, het
was geen open terrein . Ik laat hier nog de andere gevallen volgen: en
die: jo a r mcerk, tut óp 'eedn is 'ie ddr nog, meer ’t is ofaloopm, óp 't
ooryrplïk is dr niks m e e r an - as die: (eigenaars) batrapt wör dn, dat
z ' (hun pinken) abreukn waarn, dat zd twiej brie:taann 'adn mósn za bij
bdtaeln - 't is an polddr tien, ddr is 'ie:ldm oald an diek um 'en dlaegt nów, die: kribm bin doar weegdgraeft - dat is ook al w eer oovdrakoomm
- doar 'e 'j stoanda noaldn die: bin in twiejn asplist - zoo land aa'k niet
vastaandsteltbinkum pdoarndtuu:r ldk niks van - woar a'w nów al lai]a
an dwent bin - dd deer nd vól ddr of, dd nejlóns kapot, da knie:nn flin k
askaeft.
Woorden als óngddeupt, órigdtrowt, ongdkookt enz. kunnen hier buiten
beschouwing blijven, omdat het geen echte participia m eer zijn, doordat
ze a lle verbale kracht verloren hebben en adjectiva geworden zijn. Ze
kunnen alleen met het koppelww., niet m eer met het hulpww. zijn g e 
combineerd worden.
Als zelfstandig gebruikt a d jectief heeft het p.pf. steeds g a -: 'e 'j gien
wita klómpm, 'i e : r stoan alie:nt meer gdvcerfdn - woarumd z it ie bij da
gdtrowdn - die: m uu'j niet neemm, dat is dn uutgadreugda - leekara
paer n, ’ejn, 't bin gawcektn - dus dan 'e 'j al wel gageevms.
P.pf. die hun verbale betekenis verloren hebben, en part.praeverbalia
hebben steeds ga: gabloem t; g a leer t; gdneermt (= gearm d); gaspik dit;
gd streept; ópgaruumt.
§ 141
Het p.pf. der sterke ww. eindigt op een nasaal -m , -n, -n, -%. Voor
het ontstaan der sonantische nasalen en de verschijnselen van a ssim i
latie, gem inatie en syncope, die evenals bij de infinitief, aan het w oord
einde van de sterke p.pf. optreden, zie § 8.
Het p.pf. op -a, waarvan Sassen voor Ruinen voorbeelden geeft, in
§ 77, die Van Haeringen voor Dedemsvaart verm eldt in D riem .B l. 1951,
bl.93 vv. en die Naarding u itvoerig behandelt in D riem .B l. 1952,b l.14 vv.
komen in Genemuiden niet voor.
Het p.pf. der zwakke ww. eindigt op -t.
§ 142 Het Participium Praesentis
Het participium praesentis wordt gevorm d door -da achter de inf.
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te voegen. A ls bnw. gebruikt, eindigt het op -t vóór een enk.onz.znw.:
an sloapmt kient - drukst w eer; ook als bijw. heeft het dikw ijls -t: 't
is gloepm t kooit, al is de vorm op -da h ier m eer gebruikelijk: doe:
waar i\zazoo bcer stndd duu:r. Eenmaal vond ik een superlatief: d'bolda
D o lf wat kón die: gloepm st lie:gn.
A ls ik mijn bevindingen en herinneringen v e rg e lijk met de v e rm e l
dingen in andere dialectstudies, schijnt het me toe, dat het gebruik van
het p.pr. nogal afwijkt van dat in de Achterhoek, Ruinen, Rijssen en
Twente. Broekhuysen en Wanink zwijgen er over. Sassen sch rijft ero v er
in § 78 en § 135, maar zegt: 'niet veel voorkomend' en 'w einig gebrui
k elijk'. Schónfeld W ichers zegt op bl. 4 van zijn Woordenboek van het
Rijssens Dialect: 'Het tegenwoordig deelwoord wordt niet gebruikt, ook
niet als b ijvoeglijk naamwoord'. In zijn teksten noteerde ik evenwel: bl.
1 0 1 : en zachtjes zingnde treuk ze bie te v u e r de kluempkes an; b l.1 1 2 :
ze hadn t wal edoan, stoande, dan konnze m ea r lien; bl. 97: d r was nen
gleujndegen baloetekumn; gung d r nen gleujndegen bal nen eane langs;
m et klepm d ekloom pe an;■bl.102: t Was nog gleujndegheete; bl.109: dat
h a -r um gleujndeg zea r edoan; bl.113: gleujndege aske. Acht gevallen
waarvan de eerste twee w erkw oordelijk, de overig e zes bijvoeglijk, van
v ie r ww. zingen, klepperen, staan en gloeien. Bezoen, K.V. Enschede,
wijdt e r negen reg els aan en geeft negen voorbeelden.
Ik heb me afgevraagd wat de bewoners van deze streken dan zeggen
voor: afnemende en wassende maan, krimpende en ruimende wind, een
bloedende o f zwerende vinger, een lopende neus, kokend water, vallende
ziekte, een blaffende hond, kakelende kip en kraaiende haan, en d e rge
lijk e gewone zaken. Want in mijn Genemuider m ateriaal vond ik een
twintigtal tegenwoordige deelwoorden, dat ik uit mijn herinnering, ge
steund door navraag, met vele kon verm eerderen. Ik vond: a. werkw.
gebruikt: die: mejnsn waar n dar (met de biezen) an jo a r mee doemda die: gi>]k loopmda noar 't E j laant - wij bin loopmda noar Jentmuu:ja
awest; b. bijvoegl. gebruikt: ar^koommda weeka - m et gielnda re m m an paer knetar nda slaegi] - lignda en stoanda noaldn. (van een kokos
machine) - toeknda weeka (toekomende week) - dat was an vamuu:jnt
wcerk - D öjslaantis an prooduuseer nt laant - dwcer snoaldn m et vaskilnda
'eukies (haakjes) - da volgnda dag - da volgrtda k e e r - da volgvda weeka
- 't volgnda jo a r - da vrijkoommda g ró n t; c. bijw oordelijk gebruikt:
bcers(t)nda duu:r -gloepm st lie:gn - 't speet m ij gluumag (vgl. gleujndeg
uit Rijssen) - ik wör da zoo gluumag 'e la g (kwaad) - dar kón niet v ó ldoemda volk dkreerjn wör n - dat is ónsetnt jam ar.
Ongetwijfeld zijn enkele gevallen overgenomen uit het AB zoals:
gieliidd rem m - an prooduuseer nt laant - ónsetnt jam ar, m aar ze vielen
niet uit de toon, al heb ik ze hier afzonderlijk verm eld.
Uit mijn herinnering kan ik nog v r ij wat voorbeelden geven: wasnt
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waetar - vaalnt waetar - an krimpmda wient - an ruummda wient - an
goe:znda wient - wasnda moana - ofneemmda moana - 't is gloepmt
kooit - 'k 'eb an zweer nda vipa r - 'i j 'e f da vaalnda ziekta - m uu'j 't
nów stoanda ópdrir]kr] - ik kan ’t zitnda doen - ópgruu:jnda kiendar s anóppasndajória - in da braannda zuna - glimmda skoenn - drukst w eer
- ie : liekn spreekpt óp oe: vaejar - die: stivknda Dreecht - ’t is griepmda
kooit - annuu:r ndakoe - ' i j is niet eerg meegoanda - ik bin loopmda (te
voet) - zien anstoanda vrowa- da vlie-.n^da teeraga.
§ 143 De Im peratief
De gebiedende w ijs onderscheidt d rie vorm en: de stam, de stam + t
endesta m + n. 'Any im perative is virtually in the second person', zegt
Jespersen, Phil. bl. 214. De vorm stemt daar echter niet steeds m ee
overeen. In Genemuiden heeft de tweede persoon van het ww. zich zow el
in het enkel- als in het meervoud aangepast aan de eerste en derde
persoon van het meervoud en gaat, evenals de infinitief uit op -m, -n,
-n, -n. Van deze vormen wordt alleen die op -n als im peratief gebruikt,
bij ww. waarvan de stam op een klinker eindigt, als het vnw. van de
tweede persoon ie: volgt. Ik noteerde: Jan, goan ie: da kiepm meer ies
voe.-rn - toe: zeeg Beert, goan ie: meer in ons 'uus (als w ij met vakantie
zijn). Evenzo zegt men: doen ie: oe: ejgp weerk meer beetar - stoan ie:
meer ies wat v ró g a r óp - zien ie: meer wat aandar s ta krie:gn. Of goan
ie: eenvoudig de in versie is van ie: goan, o f dat de n dient als verbin
ding tussen de twee klinkers,is m oeilijk uit te maken.
Het versch il in gebruik van stam en stam + t heeft niets te maken met
enkel- en meervoud. In zijn Philosophy o f Gram m ar, bl.313 zegt Jesper
sen: 'Im peratives thus are requests and as we have seen, these range
from the strictest commands tothe humblest p ra y ers'. Welnu, in Gene
muiden wordt de stam gebruikt voor de 's tric t command', het o v erig e
gebied wordt verzorgd door de stam + t. B ij een kort, echt bevel, een
krachtige oplegging van sprekers w il aan de toegesprokene o f toegesprokenen, een zuivere im p era tief dus, al o f niet vergezeld van em oties
zoals boosheid, ergern is enz. wordt de stam van het ww. gebezigd. B e
halve in de v r ij zeldzam e gevallen waar het bevel zich beperkt tot de
stam zonder m eer, valt de klemtoon niet op de im peratief zelf, maar
op het onm iddellijk erop volgende woord: en doar z it m ij zoo m mola
ta vruu:tt}. ik zaega teer]j] ónza Janas: b lie f stoan. Dit is het enige geval
van een echt bevel uit mijn m ateriaal. Evenzo zegt men: drir\k óp - loa
linn - laeg néér - g e e f óp - doe: dichta die: deura - skej uut m et dat
gaduu:val - spij uut die: ró m a l - zaeg óp wie: 'e f 't adoan. En tegen de
hond: goa lir^n, - kóm 'ie :r .
De sterk betoonde stam, als gebiedende w ijs alleenstaand, komt vooy
in verwensingen: beerst, stik, varcek; in kóm, en in het moderne leen242

woord stop naast het oude 'ów, voor halt.
Eveneens de stam in de dreigende, m aar minder sterk betoonde, uit
nodiging: kóm meer óp aa'j durvm, en in de enthousiaste uitroep: kóm
óp, jÓTjds, zee vaejar, wij goan 'dm darcekt slachtn (de gans); in: kóm
ies - 'e u r ies - kiek ies - zeeg ies; in: och man skej uut (praat me der
niet van); in het veelvuldig gebruikte: zeeg moer; in: wach meer meenachien, ik k rie :g oe: wel.
Van 'em (hebben) noteerde ik: en 'eb ie: ’ t 'eert' ies in da balg ’t
aa'j w eer m et gaanzn tuus koom m ; ik herinner me echter ook: 'e m ie:
meer niet zó'n groota mónt.
B ij koomm (komen) heeft de vorm zonder t korte ó, de andere de
lange oo: kóm meer óp en koomt meer binn. Evenzo bij zaegn zeeg ies,
zeeg meer naast zaegt 'a t niet (praat er niet over).
Zodra e r geen sprake is van enig gebod o f dreiging, m aar een uit
nodigend element, een vriendelijke intonatie aanwezig is, dikw ijls v e r 
sterkt door het modale meer wordt de stam + 1 gebruikt, ongeacht het
aantal toegesproken personen. Ik zal eerst de gevallen uit mijn m ateri
aal verm elden, en waar nodig het aantal der toegesprokenen tussen
haakjes aangeven: goat (2) nów meer noar Oarn t dd bakar en 'a e lt meer
kddeties - 'a e lt (2) ook meer an paer peekal'eerakn - 'i j zeeg teenn m ij:
vroagt meer noar Jan - ik zaega dat doet (1) meer en vroagt dan metie:nd
o f z'ook bdroos vakooptri - doe: 'e 'k Janas 'e 'k ar 'en astuu:r t, ik zaega:
goat ar meer m et dd mdsiena oovar - koom t (1) ies, 'Enakien muut an
nija mata 'em - g o o jt ( 1 ) dan dat bietien ook meer weeg - want dejnkt
ar uma, doar is ook vabeetaraga - en die: man die: zee, goat (2) doar
meer vuusta 'en - en goat ( 1 ) zoo meer deur.
En zo ook bijv.: goat zitn, mejnsn - drinkt oe: glas ies leeg - koomt
ies bij g ró p m o e ja r - brent oe: kamaroat meer mee - loopt ar ies 'en,
enz.
Soms, wanneer de verbinding van de t met de voorafgaande o f vo l
gende m edeklinker moeilijkheden oplevert, komt ook de stam zonder t
voor, bijv.: tussen twee labialen:g e e f(t) m ij da knie pt and ies an - b lie:f(t)
moer zitn - sloap(t) meer leskar; o f tussen twee velaren: treek(t) gaw oe:
jasd an; tussen velaar en labiaal: vroag(t) meer o f 'ie 't 'e m wil.
De stam + t wordt ook gebruikt zodra op de im peratief een a volgt,
dus v ó ó r'd m , dn, ar, en 'at. Hoewel de gebiedende toon minder sterk is
dan in de hierboven beschreven echte im p e ra tie f in b lie f stoan, g e e f óp
zijn de volgende gevallen toch te rangschikken onder de bevelen, niet
onder de verzoeken: loat 'am lös - doet 'am dichta (die deur) - geeft
'am an klap an dd kop - ik zaegd g e e ft'd r m ij mesr twiej - b lie :ft dr o f
- s p i j t ' at meer uut - (baas tegen knecht) neem t an Iedar (ladder) mee (m oeder tegen dochter) maekt 'at nów uut, 't wör t toch niks.
De t in deze laatste gevallen is m .i. niet als uitgang, maar zuiver
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als verbindend element te beschouwen tussen stam ena, zoals we ook
vinden bij andere combinaties met ar.' dan is tdr a ltie t wat - wat is ta r?
Bij de wederkerende ww. heeft de gebiedende w ijs vóór het vnw. 0e:
steeds t: 'o o it oe: stila, wat muun da mejnsn wel dejnkv - p rik t oe: niet,
dar z it an noalda an - skaemt oe: - vagist oe: niet - waert oe: (pas op,
gevaar).
Ik heb op enige uitzonderingen na, in de voorbeelden alleen gevallen
verm eld van ww. waarvan de stam niet op t uitgaat, omdat bij de stam
op -t geen versch il te horen is tussen bevel en uitnodiging: zet neer
die fiesa en zet 'm doar meer neer.
Soms is door contractie met een volgende t evenmin uit te maken of
de gebiedende w ijs t heeft o f niet. Naar aanleiding van een ka ssiersbenoem ingbij de Boerenleenbank z e i s p re k er A ,d ie z e lf op het drietal
stond: maekt da Kuupar meer. Voor m ij bestaat e r niet de minste tw ij
fe l dat spreker meent, dat hij zegt: maekt ’ t da Kuupar meer. Het is
echter niet te horen, e r is geen geminaat. A lleen analogie kan het aan
nem elijk maken.
§ 144
Soms vervult de in fin itief de ro l van im peratief, vooral na de nega
tie: niet o f niks: saems die:ln, jóijas, zee Geeza - jaa, saems m et
Bruuns, goet bagriepm - niet in 't muntien doen; evenzo in: niet doen
(laat dat) - niet proatn (hou je mond) - niks zaerjtj, 'eur.
De Persoonsvorm en
§ 145 Het Praesens
De l e pers.sg. van zow el sterke als zwakke ww. gaat uit op -a, be
halve bij de ww. doen, goan, sloan, snien (snijden), stoan en zien ; bij
de hulpww. kunti, muun (moeten), wiln, zuln; bij het ww. weezri (zdjn),
die la ter behandeld zullen worden. Ik vond: ik 'aela 't leefneta óp da
wal - ik 'aela mien kniepmes uut da zak - ik geeva die: kcerpar an paer
flinkd tikn m et 't mes óp da kop - ik krie:ga gien loon, ik ónfanga s a laaras - niet, da’k za niet lusa, ik spija dar niet in.
Bij ’ebm, ’em hebben, gebruikt men ik 'eb en ik 'eba. Gewoonlijk
staat 'eb onm iddellijk na ik, 'eba in de re g e l van het vnw. gescheiden,
vooral aan het eind van de zin: ik 'eb a r noojt awest - ik 'eb ' am niet
w eer azien - ik bin noar 'uus goan en 'ep za doar mien oavantuu:r va te lt - m aar: 'a t ie:nagsta wat aa'k die: midag azien 'eba, dat was da
bloaza m et 'a t gawejda - dat aa'k al ies óp an liesta astoan 'eba veur
da gamie.-ntaroat en da'k al ies in 't skoelbastuu:r azeetn 'eba - a'k
'a t goet 'eba - a'k 'a t g o e t azien 'eba. B ij de oudste spreker éénmaal:
ik 'eba an rcecht akocht.
Ook bij wieUnweten, komen twee vormen voor. De gevallen lopen on244

geveer pa rallel met die van 'ebrp.. Gescheiden van het vnw.: m ceru m t'aa'k nów wie:td woar as 't veur is; onm iddellijk na het vnw. maar aan
het eind van de zin: ie:nd da'k wie:td; bijna aan het eind: nów jaa, dat
ik wie:td dan; deze, oudste spreker gebruikt ook wie:td waar anderen
w ied zeggen: ik wie da niet zoo pdsies m e e r - ik zaega, ik w ied9 ook
nog dat wij veu r niks oovdr 't v e e r m óchv - ik wie da dat ik m et da
kiendar s dar 'en givk ; bij de anderen: ik w ied nog wel - ik w ied niet ik w ied nog best - ik w ied niet 'oe:vuuda - ik w ied ook nog, enz.
Voor een volgende vocaal wordt - a geapocopeerd (bij ouderen en
langzaam sprekenden niet altijd). De enige duidelijke voorbeelden uit
mijn geschreven m ateriaal zijn: m ozrik zaeg' oe: nog w eer - ’k vageet'
'a t noojt. Evenzo zal men zeggen: ik k rie g ' oe: nog wel - ik 'e lp ' oe:
n iet lanar - i k baloov' oe: niks - ik g e e v ' alas niet weeg - ik k oom ' 'aann
ta kör t.
Ik schreef hierbovende enige duidelijke voorbeelden, en doelde daar
bij op de voor sommigen m isschien m inder aanvaardbare gevallen, waar
onm iddellijk na de persoonsvorm a volgt, hoewel ze voor m ij persoon
lijk geen probleem zijn. In het Drents van Ruinen, § 74 zegt Sassen naar
aanleiding van het p ra efix a - bij de p.pf.: 'in bepaalde gevallen is dit
a - niet aanwezig: a. wanneer het wordt voorafgegaan door een woord
op a -; op het gehoor is niet uit te maken o f deze a het p re fix is van het
partc. dan w el de slot-klinker van het voorafgaande woord (substantief,
adverbium, numerale, somm ige praed.adjectieven); voor de Ruinder
behoort z ij tot de laatste; dus bv. óp ' a stroata leegn op de straat g e 
legen'.
Omdat ditzelfde probleem zich voordoet bij in versie van de l e pers.
sg. als het vnw. onbetoond is, w il ik e r hier een enkel woord over z e g 
gen. Ik voel de combinatie: woord op -a + participium beginnend met
a - anders dan de Ruinder. Als ik zeg: ik bin noar dd kcerkawest, hoort
voor m ij de a niet bij kosrk' m aar bij awest; 'i j is noar beedagoan,
splits ik in beed' en agoan. Een p.pf. zonder a is me, met uitzondering
van doan klaar, en de ww. met p raefix o f begin-klinker, een onwennig,
vreem d iets, waar mijn Genemuider taalgevoel niet aan w il. Een woord
dat eindigt op a, en deze a vóór een volgende klinker laat vallen is me
iets heel gewoons, zow el de a van het lidw. da, van een znw., een vnw.,
een bijw., als van een praesens o f praeteritum . Ik vond: in d'eugta d'aandra kaant -d 'oold a D o lf - onz' './Erm - onz' Eurnta - dan 'a t z'ook
- wij zuln z 'ie s ópnuumm - dat z'a m midndeur knaptn en dat z'ie d a r
an'alva steek kreet]n - ' Enakien muut an nija m at' 'em - um kiepavoe:r
t' 'aeln, enz. enz., en bij in versie zow el van het praesens als het p rae
teritum , die beide in de bevestigende vorm a' hebben: leez 'ak - gleu v'
ak - dat valap'ak - 'i j goojd 'a t deur 't 'uus 'en - bagin'ak - bracht'ak 'eu^d'ak - giri'ak - kend'ak - laag'ak - maekt'ak - die: leefd' ook n o g 245

wcerkt'ie - goojd ' 'ie - dan 'o o i' ik 'dm an dd kop - 'aeld' ons 's£rm
van Rees ald matn of. In mijn geschreven teksten verm ijden de m eeste
sch rijvers angstvallig zich bloot te geven, wanneer twee a 's op elkaar
volgen, doordat ze het te duidelijk willen doen en daardoor juist on
duidelijk worden. Z ie hier een selectie uit hun eigen spellingen:
op de rogge esm eert - deur de deure egooid - een m ooie lappe ekocht
-o p de lange baene eskeum - ek bin w eer op de fie s e estapt - tuus w o r
de ezegd - op een plaanke ezet - in m ekaere edraeid - ien dink is wel
’t zelfde ubleven - zie mos ies umme et eetn denkn - ik eb drukte ad de aeze erstikke dood. Toch durf ik met grote stelligheid verklaren,
dat nagenoeg geen der sc h rijve rs hier twee a's zou uitspreken, vooral
als ik bedenk hoe de Genemuider houdt van contracties.
Zoals hierboven al uit enkele voorbeelden is gebleken wordt bij in
v e rs ie de slot-a geapocopeerd. H ier zijn mijn s ch rijv e rs iets duidelijker
in hun spellingen: datzaegek aanders oaste nooit - een r eur ek e r niet
in - vanlesten koom ek op de fie s e van de Sas o f - inwendig oop ik now
dat et veu r mekaere is - doar koom ik skoap (bekaaid) of.
Het vnw. ik is zwak betoond ek, afè;bij nadruk ek, ik; zie voor e i % 19.
De vormen van de 3e pers.sg.praes. der sterke ww. lopen sterk uit
een. Sommige voegen t achter de stam, andere niet; e r zijn e r die u m 
laut van de stam klinker hebben, v/eer andere niet; bij het ene ww. wordt
de stamklinker verkort, bij het andere blijft hij lang. Om onoverzichte
lijkheid te verm ijden, zal ik bij elke klasse de daarbij behorende v e r 
schijnselen aangeven.
De 3e pers.sg.praes. van de zwakke ww. gaat uit op t.
De praeterito-praesentia en wiln hebben in de 3e pers.sg. geen uit
gang: 'i j kan, mag, muut, wet, wil, zal. Ook 'ebm, 'e m hebben, en weezn
zijn , hebben geen t; 'i j 'ef, is.
B ij in versie van de 3e pers.sg. wordt dezelfde vorm gebruikt als bij
de gewone woordorde, het vnw. heeft de zwakke vorm 'ie , alleen bij
sterke nadruk 'i j: 'i j s k r if (s c h rijft)/ s k rif 'ie - 'i j kump/kump 'ie - 'ij
rentanie:r t/rentdnie:r t 'ie ; met klemtoon: dat ' e f ' i j ddoan.
§ 146
De 2e pers.sg. en alle p e rs .p l. van zow el sterke als zwakke ww.
hebben dezelfde vorm als die van de le pers.pl., welke overeenkomt met
die van de infinitief. Z e gaan dus alle uit op -m , -n, -n, -r\. Voor b ij
zonderheden z ie de eerste twee § i van de infinitief, en die o v e r A s s i
m ilatie en Geminatie, (§§ 9, 10).
Kloeke, Verz.O pst. bl.110, zegt, dat de 'm eervouds uitgang op t veelal
als een van de m eest typische kenmerken van het Sassisch geld t'. Gene
muiden gedraagt zich dan bij de m eervoudsvorm ing van het ww. p o sitief
on-Sassisch. Het staat hierin echter niet alleen met Zwartsluis, Wan246

neperveen en Staphorst, zoals Kloeke t.a.p. verm eldt. Hij zegt: 'V oor
het uiterste noorden van O ve rijs el heb ik geen m ateriaal, m aar in g e 
heel O ve rijs el bezuiden deze v ie r plaatsen heerst v r ijw e l zonder uit
zon d erin gloos. Mijn bevindingen zijn anders. Ik vond: wij goan, kiekt],
loopm, 'em , bin in alle achttien onderzochte plaatsen: F80 Grafhorst,
F80+ Kam perzeedijk, F080 Kampereiland,F83 Z w artslu is,F84 Genemui
den, F85 Hasselt, F89 Ysselmuiden, F92a De Zande, F89+O osterholt,
F90Kampen, F93Wilsum , F94 Mastenbroek, F94a Genne, F94b Holten,
F95Zalk, F95a Westenholte, F95b/cVeecaten/'s-H eerenbroek, F96
Zw olle; in de 2e pers.sg. en p l.goat, kiekt, loopt, 'ebt, bint in slechts
v ie r plaatsen: F92a De Zande, F95a Westenholte, F95b/c Veecaten/
's-H eerenbroek en F96 Z w olle. De (verm oedelijk) Hollandse expansie
is hier dus blijkbaar aan Kloeke's grote speurzin ontsnapt.
§ 147
Tegenover de grote uniform iteit van de gewone volgorde van het
meervoud: wij goan, ie:goan, zie:goan enz. toont Genemuiden de grootst
m ogelijke verscheidenheid bij in versie, d rie verschillende vormen. In
de l e p ers.p l.stam + a: Riekt]t die: kena wij alamoala wel - dan 'oe:va
wij makaera niks ta vateln - nów wie:ta wij alamoala wel - 'a t stuk'
•zinn' 'eba wij bahandalt - muuna wij niet wat aandar s goan doen, enz.,
enz.
Het vnw. behoudt bij in versie zijn volle klank: w ij; alleen bij contrac
tie komt 'w voor.
D e2 ep ers.sg . en pl. bestaat bij in versie uit de stam alleen: w ie:t ie
doar ook van - dan loat ie 'tw e lu m da sentn en da tie t ta v e re jz n - aa'j
a r niet mee tavreenda bin, dan koom ie meer bij K ro p - dan oe:v ie
niks ta vroagt] - dan ooi ie oe:stila - bagriep ie ?
Het vnw. is zwakbetoond ie, bij nadruk ie:, bij contractie 'j
De 3e pers.pl. blijft bij in versie onveranderd. Het vnw. heeft de
zwakke vorm za\ alleen bij sterke nadruk zie:.
Om het grote versch il tussen gewone en geinverteerde vorm nog eens
duidelijk aan te geven, laat ik hier beide volgen van een sterk en een
zwak ww.: blie:vm blijven en maekt] maken.
wij b lie:vm
dan blie:va wij
wij maekt]
dan maeka wij
ie : blie:vm
dan bliev ie
ie: maekt]
dan maek ie
z ie : blie:vm dan blie:vm za
z ie : maekt]
dan maekt] za
Bij de eenlettergrepige ww.: doen, goan, sloan, snien, stoan en zien
vindt in de l e en 2e pers.sg. en pl. bij in versie gewoonlijk contractie
plaats tussen Vf. en vnw.: l e p e r s .s g .: doe'k, goa'k, sloa'k, snie'k,
stoa'k, z ie 'k ; le p e r s .p l.: doe'w, goa'w, sloa'w, snie'w, stoa'w, zie'w ;
2e pers.sg. en pl.: doe'j, g o a 'j, s lo a 'j, s n ie 'j, stoa'j, z ie 'j.
Ik noteerde: doe: zae'w, doe'w niet lat]ar - dan goa'w 'i e : r zoo deur
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die: deura 't slacht'uus in - en wat doe'j dan - aa'j oe:nów niet s til'
'boln dan g o a 'j dar uut, enz., enz.
Deze contracties vindt men ook veel bij 'ebm , 'em hebben, weezn zijn,
k rie:g fl krijgen, zaegn zeggen, loatn laten (Z ie Contracties § 78).
§ 148
B ij in versie worden geminaten in de l e pers.p l. en in de 2e pers.
sg. enpl. w eer enkelvoudige medeklinkers: wij koomm/kooma wij - ie:
koomm/koom ie - wij kenn/kena wij - ie : kenn/ken ie - wij zinn/zina
wij - ie: zipn/zin ie. Indien de geminaat ontstaat is door assim ilatie
van v m > m m en
vindt men bij in versie in bovenverm elde pers.
de v en g : wij blie:m m /blie:va wij - i e : b lie:m m / b liev'ie - wij vroann/
vroaga wij - ie: vroann/vroag' ie.
Het Praeteritum
§ 149 a. Sterke Werkwoorden
De l e pers.sg. gaat uit op - 9 ; bij in versie wordt de a voor ak en ik
geapocopeerd, evenals in het praesens.: ik bleeva ik bleef, bleev'ak ik skeuta ik schoot, skeut'ak - ik góna ik ging, gón' ak - ik ota ik at, at'
ak - ik reeda ik reed, reed'ak.
Geen uitgang krijgen de praet. der ww. broann braden, doen, sloan
slaan ik b re u 't speek uut ik braadde het spek uit - ik deu 't noojt ik deed
het nooit - ik sleu da moata ik sloeg de maat.
Verlengde vormen op -dd: doada, sloada, die Van Haeringen, D riem .
Bl. 1951, bl.90 voor Dedem svaart beschrijft, komen in G. niet voor.
De 3e pers.sg. heeft geen uitgang; bij in versie wordt dezelfde vorm
gebruikt. Het vnw. is dan 'ie.
De 2e pers.sg. en a lle pers.pl. hebben dezelfde uitgang als het p ra e
sens, en gaan dus uit op m, n ff. ie: bleevm, wij bleevm, zie: bleevm
- ie: geutix, wij geutn, z ie : geutn - ie: gónn, wij gónp, zie: gónn.
B ij in versie, als bij het praesens, d rie verschillende vormen:
wij geutn
geuta wij
wij namrn
nama wij
ie: geutn
geut ie
ie: namm
nam ie
z ie : geutn
geutn za
zie : namm
namm za
Wanneer we de bevestigende en geinverteerde vormen van het enk.
naast elkaar zetten, zien we het om gekeerde van het m eerv., b evesti
gend a lle verschillend, bij in v ersie a lle gelijk :
ik geuta
geut ak
ik nama
nam ak
ie: geutn
geut ie
ie: namm
nam ie
'i j geut
geut 'ie
'i j nam
nam 'ie
B ij ww. waarvan de stam eindigt op g, v, z, zoals vroagrj vragen,
b lie:vm blijven, bloazn blazen, vinden we in de 3e pers.sg. de stem 
loze variant van deze m edeklinkers, in a lle andere de stemhebbende.
248

B ij in versie wordt dit onderscheid bewaard. Voor de duidelijkheid g eef
ik hier de stem loze variant van g als ch aan:
ik vreugd
vreug ak ik bleev a
bleev ak ik bleuza
bleuz ak
ie: vreugn
vreu g ie ie: bleevm bleev ie ie: bleuzn bleuz ie
'i j vreuch
vreuch 'ie 'i j b leef
b leef 'ie 'i j bleus
bleus 'ie
Blijkbaar is de Genemuider zich bij deze ww. steeds bewust van de
medeklinker in de bevestigende vorm , zodat, nu in 2e en 3e persoon
het voornaamwoord gelijk is, de werkwoordsvorm het versch il aan
geeft.
V oor apocope van de -a bij in versie in de l e pers.sg., voor gemina
tie in de 2e pers.sg. en alle pers.pl., zie het Praesens hierboven.
De geinverteerde vorm van de l e pers.pl. gaat, als bij het praesens
uit op - a: doarwold wij - doar leupd wij - dan gón,a wij - dan leuta wij,
enz. Tussen de ve le vormen op -a, vond ik echter in de geschreven
stukjes ook vorm en op -n ; dat konn wij niet betaeln - op de B e rm s lo o t
bunnen wij z'on d er en door gongn wij - toe leupen wij al deur de Langstroate - d oor waan wij niet veur - veu r 't aaw e r e rg in aam stonen
wij al w eer op de stoepe; en bij mijn jongste s p rek er noteerde ik: 'adn
wij -kw aam m w ij - zatn wij, tussen de talrijk e -a-vorm en. Of deze het
gevolg zijn van invloed van het AB, o f van de 3e pers.p l. is m oeilijk
te zeggen.
Ik laat hier nog enkele voorbeelden van het praeteritum volgen: ik
laaga in vaejar zien per]dlie:r (kruiwagen) - doar laag ik óp da mata
- ie: vanamm dar 'oasta niks van - dan leut ie wat kruut uut die: 'o o r n
in da loop van datgaweer vaalyx - da doomaneer vreu g oe: wat - m etie:na
reup 'ie al 'n tiepista - wijkwamm uut da kozrka - 's wónzas zata wij
van achta tut tiena - zie : leupm m et van die: groota le e r zaklompm an dan leutn za da kceramelk ópkookn.
§ 150 b. Zwakke Werkwoorden
D e le en 3e pers.sg. gaan uit op -da o f -ta, de 2e pers.sg. en de gehele
pl. hebben -dn o f -tn.
B ij in versie doen zich dezelfde verschijnselen voor als bij de sterke
ww., de -a van de l e en 3epers.sg. verdwijnt vóór ak e n 'ie , de 'n van
de 2e pers.sg. en pl. vóór ie, te rw ijl de -v,van de l e pers.pl. vervan
gen wordt door - a H ier volgen de vorm en van maeln malen en waekn,
waken
ik maelda
maeld ak
ik waekta
waekt ak
ie: maeldn
maeld ie
ie: waektn
waekt ie
'i j maelda
maeld 'ie
'i j waekta
waekt 'ie
wij maeldn
maelda wij
wij waektn
waekta wij
ie: maeldn
maeld ie
ie: waektTi
waekt ie
z ie : maeldi}
maeldi} za
zie: waektn
waektn za
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Van de 3e pers. sg. bestaat een oude vorm op -y, die door ouderen
nog gebruikt wordt. Ik noteerde bij spreker A: doe: word' 'ie:lam oala
m it slann w ördn a r aspójt van 't zie ltien (slu isje) tut an da O osp ietbruga. In het hierachter opgenomen stukje: De M olle, staan de volgende
twee zinnetjes: z ie : is ook nog ies an k e e r m et vaejar noar an kwak
z a lv e r awest en die: sm eer dn 'e u r ... zalva in da knie.-woariri (knie
holten) - ik 'a t da doem 'oastd of, 'a t bloe:t spöjtn dar uut. In een h ie r
o ver gevoerde correspondentie zegt de sc h rijve r (42 j.): 'd'olde minsen
zaeng 'sm eerden e u r', de jongeren ' s m e e rd 'e u r'. Etzelfde kuj w eer
vienn in " t bloed spuitten d r uut'. Ek zo l z e lf zaeng 't bloed spuite d 'r
uut. Even verd er in dezelfde b r ie f schrijft hij: 'oe die dom eneer ieten
(kiek door e i 'j ' 't weer) ek kan ook zaeng: Oe as die domeneer iete, dat
skeelt m ij niet zovule, dat dut et n ie t'. In zijn stukje spreekt een man van
tachtig jaar.
Ik laat hier nog enkele voorbeelden volgen van de 2e pers., de enige
die wat de uitgang betreft, afwijkt van het AB, de sonantische n buiten
beschouwing gelaten: da preediekant die: v reu g oe: wat en ie: antwoor dn
doar óp - ie: 'e u r dn dar v ró g a r wel van - ie: wazrktn wel sestag u u :r
in de weeka.
De Klassen der Sterke Werkwoorden
§ 151 Klasse I
In d e le klasse komen voor ww. met lange ie: + stemhebbende spirant
en ww. met korte ie + explosief, in de praesensvorm en.
De klankwisselingsreeksen zijn: a. ie: - ee - ee; b. ie - ee ee.
De 3e pers.sg. vanhet praesens heeft korte i enkrijgt geen uitgang.
a. blie:vm blijven ik blie:va
ik bleeva
ableevm
ie: blie:vm
ie: bleevm
o
o
'i j b lif
'i j b leef
wij
wij
ie: ■blie:vm ie: -bleevm
z ie :)
z ie :.
V oor assim ilatie van v m > mm, gn > nnjt z ie § 10
Evenzo: drie:vr%idrijven, k rie :g jikrijgen, mie-.gpurineren, p rie :z i 2 p r ij
zen, rie :z n rijzen , skrie:vvp. schrijven, stie:gji stijgen, v rie:vm w rijven,
w iejzn wijzen, zw ie:gji zwijgen.
Lange ie: in de 3e pers.sg. praes. bij skie:ny. schijnen, da zuna skie:nt.
b. bazwiekp bezwijken, bietn bijten, bliekp blijken, drietn cacare,
grie p m grijpen ,kieki] kijken, kniepm knijpen, k rietn schreien, liedn l i j 
den, ried n rijden, sliepm slijpen, slietn slijten, snien snijden, striedn
strijden, striekr] strijken, vawietn verw ijten, wiekp wijken.
D eww. liekp lijken en spietn spijten, hebben ie in de 3e pers.sg. praes.: ■
'o e : liekt oe: dit - 'at spiet m ij. Het ww. snien heeft in de l e pers.sg.
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praes .ie :: ik snie: ddr niet in. Het heeft, hoewel de oude d gesyncopeerd,
is, geen geminaat, en klinkt wat het woordeinde betreft als: zien.
Afwijkend vocalism e, nl. ej in het praesens heeft: skejtn cacare, ik
skejtd, ie: skejtn, 'i j skit, pl. skejtn.
De ww. dijn dijen, uitzetten, spijij. spuwen worden zwak vervoegd;
naast spijdd komt spuj voor.
§ 152 Klasse II
In de 2e klasse komen ww. voor met lange ie:, uu:, oe: + stemheb
bende spirant (ook ganie:tn genieten en skie:tn hebben ie :) en ww. met
korte ie + explosief, in de praesensvorm en.
De 3e pers.sg.praes. heeft ö en krijgt geen uitgang.
De klankwisselingsreeksen zijn: (ie :, ie, uu:, uu, oe:, oe) - eu - eu.
g ie :tn gieten
ik gie:td
ik ik
geuta
gie:ta
ik geuta ageutn
ie: geutn
ie: gie:tn
'i j göt
'i j geut
wij
wij
ie: ■gie:tn ie:
geutn
z ie :.
z ie :.
H iertoe behoren nog:
a. bddrie:gfi bedriegen,gdnie:tn genieten,kie:zn kiezen, (m e tr in uutvdkeuVnuitverkoren), lie :g r]liegen, skie:tn schieten, v a lie:zn verliezen
(met r in het praet. en p.pf. vdleur, vdleur n), vlie-.gp vliegen, v rie :z n
vriezen (met r in praet. en p.pf. vreu r, avreur n)\
b. biedn bieden; gdbiedn gebieden, vdbiedn verbieden;
c. buu:gii buigen, pluu:zn pluizen, (ook zwak vervoegd);
d. sluutn sluiten;
e. skoe:vm schuiven,snoe:vm snuiven, stoe:vm stuiven,zoe:gr] zuigen;
van het zwakke ww. skroe:vm schroeven, hoorde ik tweem aal het p.pf.
dskreuvm;
o 7
f. doekn, duiken, gloepm gluipen, kroepm kruipen, roekp ruiken, sloepm
sluipen, zoepm zuipen.
Bij de groepen c t/m f heerst onzekerheid over de klinker in de 3e
pers.sg.praes., zow el ö als u komen voor. Een reg el is daarin niet te
ontdekken; het schijnt dikwijls een persoonlijke voorkeur. Z ie ook § 24.
Umlaut.
De ww. flö jtv fluiten, spöjtn spuiten, kruulij kruien, kuub} rollen,
skuulnschuilen, proesij.proesten, slókp slikken, worden zwak vervoegd.
§ 153 Klasse III
In deze klasse komen de volgende groepen voor:
a. stam op nasaal + cons., klankw. reeks: i - u - u; ie - u - u;
b. stam op l + cons., klankw. reeks: e - ö - ö;
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c. stam op r + cons., klankw. reeks: ce - ö - ö.
De 3e pers. sg.p raes. heeft dezelfde klinker als de andere personen
en gaat uit op t.
dripkr] drinken
ik drirjka
ik drunfca
adruv^p
ie: drinkn
ie: drunkn
'i j drinkt
'i j drunk
wij )
w ij '
ie: -driTikt] ie : -drunkn
zie :
zie:.
Hiertoe behoren verder:
a. baginn beginnen (het praet. heeft ó), bazinn bezinnen, bliT^k^ blinken,
dring, dringen,glim m glimmen, k lim iji klimmen, kliijkTj klinken, k r im pm krimpen, skivfoft schenken, slinfy slinken, spinn spinnen, s p rii
springen, stirikn, stinken, uWtjtj wringen, winn winnen, z i n zingen, zinkn
zinken.
De ww. bienn binden, vienn vinden, wienn winden (voor assim ilatie
van de d z ie § 8.C.e).
De vormen zijn: praes.sg. ik biena, ie: bienn, 'i j b ien t,p l. bienn; praet.
sg. ik buna, ie: bunn, 'i j bun, pl. bunn, p.pf. abunn: ik viena 'Endrak
La st zienda m oojar, m iskien vient an aandar da loopar s bij oe: wel
m oo ja r - ik buna da boe:l óp.
b. 'elprri helpen, gel(d)n gelden, melkfl melken, skel(d)n schelden,
trcefm treffen, trcekji trekken, vcech(t)r} vechten, vlcech(t)n vlechten,
zwelgfl zwelgen, zweln zwellen, zwemm zwemmen.
In sm öltn smelten, is de ö uit het praet. en p.pf. doorgedrongen in
het praes.; wör n worden, heeft een zwak praet., 'i j wör da niet k ooit o f
woerm.
De ww. basteln bestellen, skeln schillen, vateln vertellen, hebben,
waarschijnlijk naar analogie van skel(d)n schelden en zweln zwellen,
sterke vormen naast de zwakke. Ik noteerde: die: (krakelingen) bin
g is ta rn pas bastöln - 'i j vatöl m ij ook nog van alas - dat vatöl 'ie m ij
dan - toe: 'e f 'ie m ij ies vatöln wat o f nów fejtalak an seekaa (kokos
machine) was -a s 'Endrak dan da eerapals sköl kón zie : da sloa k lo a r maekn.
Bij vateln overwegen de sterke vormen. Behalve de reeds verm elde
gevallen vond ik nog: ónza Klaas vatöl m ij - dat keer ltien vatöl - zie:
vatöln m ij; echter ook; doar wör n (w erd) m ij vatelt - noar za m ij v a teld n.V an teln tellen, vond ik: a'k 'a t goet atelt 'eba - 'i j 'e f a r dat bij
'atöln.
De ww. meTfö mengen, en menn mennen, hebben zwakke vormen.
§ 154 Klasse IV
Van de oorspronkelijke oud-saksische reeks: e, i - a - aa - o is niet
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ve el overgebleven. We kunnen de volgende groepen onderscheiden:
a. ee - eu - eu; b. ee - a - eu; c . oo - a - oo.
a. skeeyn scheren ik skeera
ik skeura
askeu^n
ie: skeer n
ie: skeur n
o
o
'i j skeer t
'i j skeur
wij
wij
skeur n
ie: skeer n ie:
z ie :)
z ie :)
De 3e pers.sg.praes. behoudt de lange klinker en gaat uit op t.
H iertoe behoren verd er nog: steeln stelen, weegt] wegen (uit kl.V),
zwee^ri zweren (uit kl.V I).
ik brakd
dbreukt]
b. breekp breken
ik breeka
ie: breekt]
ie: brakt]
'i j breek
'i j brak
wij '
wij '
te: breekt] ie: brakt]
zie:
z ie :)
De 3e pers.sg.praes. heeft een korte klinker en krijgt geen uitgang.
H iertoe behoren: neemm nemen (3e pers.sg.praes. nem p), spreekt]
spreken, steekt] steken. Het praet. van neemm nemen, heeft soms an:
dan naamm z'an keetal mee m et waetar.
c. koomm komen
ik kwama akoomm
ik kooma
ie : koomm
ie : kwamm
'i j kwam(p)
'i j kump
wij '
wij
ie : koomm. ie: -kwamm
zie:
zie:.
H ier vinden we in het praeteritum , vooral in het meervoud, dikwijls
aa voor a. Ik noteerde vele malen zow el: wij, ie:, zie: kwamm als
kwaamm. De vorm kwamp gewoonlijk alleen bij ouderen.
§ 155 K lasse V
In deze klasse komen ww. voor met ee en i in de praesensvorm en.
ee - a - ee; b. i - a(a) - ee.
a. eetn eten
ik eeta
eetn, ageetn
ik ata
ie : eetn
ie: atn
'i j at
'i j et
wij '
wij
ie: ■eetn0
ie: ■atn
zie:,
zie:.
De 3e pers.sg. praes. heeft een korte klinker en krijgt geen uitgang.
Evenzo: m eetti meten, vageetti vergeten, vreeti} vreten.
B ij geevm geven, komen in het praet. vormen met a en aa voor; de
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meest gebruikte vormen zijn: sg. ikgaava, ie: gaavm, 'i j gaf, pl. gaavin,
bij in versie: 2e p. sg. gaav' ie, 3e p. g a f He. Ik noteerde: 'k w ie:t niet
wat zd gafm van 't b óln -a s wij makaera an 'aant gaavm. De 3e pers.
sg.p raes. van leezn is leest, het praet. leesda, het p.pf. aleezn en
aleest; ook geneezn heeft m eestal geneest in de 3e p.sg.pr., het praet.
wordt, naar m ij verteld werd, niet gebruikt; vreekp wreken heeft vreekt
in de 3e p.sg.pr., volgens mededeling geen praet., en als p.pf. avreukp.
b.
De ww. die hiertoe behoren lopen a lle uiteen.
lign liggen, ik liga, ie: lign, 'i j lig, pl. lign; ik laaga, ie: laagr], 'i j lag,
laag, pl. laagp, p.pf. aleegr]. Ik noteerde o.a.: ik laaga in vaejar zien
p e p a lie :r (kruiwagen) - doar laag' ak - Wilam lag al 'oasta te e m da
vlakta - de miemta die: laag an da rink sloot.
z itn zitten, ik zita, ie : zitn, 'i j zit, pl.Zitn; ik zata, ie: zatn, 'i j zat, pl.
zatn, p.pf. azeetri.
zien zien, ik zie, ie: zien, 'i j ziet, pl. zien; ik zaaga, ie: zaagn, 'i j zag,
pl. zaagp, p.pf. azien.
bidn bidden heeft zwakke vorm en: 'i j bida - 'e 'j al abit.
§ 156 Klasse VI
Van deze klasse is niet één ww. met een volledig stel regelm atige
vormen overgebleven.
draegp dragen, is zwak geworden, m aar heeft het sterke p.pf. bewaard:
praes. ik draega, ie: draegn, 'i j draegt, pl. draegn; praet. draegda,
draegdn, p.pf. adraegt, adraegn.
graevm graven, gedraagt zich p recies zo: Iknoteerde: bij één en d e
zelfd e spreker: dakribm bin doar wCBgagraeft - doar 'em z'an vaergeul
lar]ds agraevm. Van het compositum: toe: as Geezamuu:ja bagraeft is zie: wö^t m ö rn bagraevm.
sloan slaan, ik sloa, ie: sloan, 'i j sleet, pl. sloan; ik sleu, 'ie : sleunn
'i j sleu, pl. sleunn, p.pf. aslaegr],
stoan staan, ik stoa, ie : stoan, 'i j stet, p l.stoan, ik stóna, ie: stónn,
'i j stónt, p l.stóni}, p.pf. astoan; in de 3e pers.sg.p r. ook stiet, en één
maal hoorde ik: 'i j stöt óp acht u u :r (de klok).
skepm scheppen, heeft slechts de in fin itief en p.pf. askoapm bewaard:
één spreker zei: doaruma muun dar w eer aandara meugalak'eedn
askeupmwörn. B ij navraag keurde een even echte Genemuider deze eu
af. Toch is de vorm interessant, omdat eu de umlaut van oa is. Heeft
m isschien de j van skapjan een onregelm atigheid begaan, door zich in
het p.pf. te dringen?
De ww. bakji bakken, jaegn jagen, knaegn knagen, lachr] lachen (p.pf.
ook alachrt), laenn laden, skaemm schamen, skaevm schaven, stapm
stappen, vaern varen, waekp waken, waentj, waden, was.n wassen, zijn '
alle zwak geworden. B ij laenn, waenn is de geassim ileerde d bewaard
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in de l e pers. sg. pr. ik laeda ik laad, ik waeda ik waad. B ij oudere
sprekers soms ook in de o v erig e pers. van het praesens.
§ 157 Klasse V II
V ijf ww. hebben: oa - eu - oa: bloazn blazen, broann braden, loatn
laten, roann raden, sloapm slapen.
bloazn blazen,
ik bloazd
ik bleuza
abloazn
ie: bloazn
ie: bleuzn
'i j blös
'i j bleus
wij 1
wij
ie: ■bloazn ie: ■bleuzn
z ie :)
zie:.
Van broann braden is de l e p ers.sg.p r. ik broa, de 3e zie : bröt; van
roann raden ik roa, 'i j rö t; sloapm heeft 'i j slöp en 'i j sloep.
De ww. 'at]T] hangen en vang vangen hebben: a - ö - ö: ikvar^a, ie : vat3$
'i j vat]t, pl. vann; ik vöva, ie: 'vönn, 'i j vön, pl. vönn, p.pf. dvönn.
Verd er behoren tot deze klasse:
loopm lopen, 'i j löp hij loopt, 'i j leup hij liep, p.pf. aloopm;
roepm roepen, 'i j röp hij roept, 'i j reup hij riep, p.pf. aroepm ;
vaaln vallen, 'i j veelt hij valt, 'i j vö l hij viel, p.pf. avaaln;
'o o ln houden, 'i j 'ö lt hij houdt, 'i j ö l hij hield, p.pf. 'ooln, 'öln ;
vooln vouwen, heeft zwakke vormen; p.pf. avboln■ avoolt;
'ie :tn heten, 'i j 'e t hij heet, zwak praeteritum , p.pf. 'ie :tn ;
skejdn scheiden, heeft zwakke vorm en, behalve in het p.pf. askejdn;
vluu.'kfi vloeken, 'i j vluu:kt, vlukt hij vloekt, soms ook ' i j vlukta naast
vluu-.kta, overigens lange uwen zwakke vormen.
Een met deze klasse overeenstemmend praeteritum , m aar zwak p.pf.
hebben:
ploagtj plagen, 'i j p lög hij plaagt, 'i j pleug hij plaagde, p.pf. aploagt;
proatn praten, 'i j p rö t hij praat, 'i j preut hij praatte, p.pf. aproat;
vroagT] vragen, 'i j v rö g hij vraagt, 'i j vreug hij vroeg, p.pf. avroagt;
woagT] wagen, 'i j wög hij waagt, 'i j w eu ghi] waagde, p.pf. awoagt.
Ook maekfi maken en smaekr] smaken, hebben een sterk praet. meuk,
smeuk, doch daarnaast hun zwakke vorm en behouden: die: meukt] z 'i e : r
niet - dan meukt] za dar twiej daes - die: Drensa skoapm smeukt] noar
w ilt -ikm aekta leem m . Geheel zwak zijn geworden: 'owm houwen, spemn
spannen, kraejn kraaien, maejn maaien, waejri waaien, zaejn zaaien,
bluu:jn bloeien, gru u:jn groeien, ruu:jn roeien, vluu:jn vloeien, vruu:tn
wroeten; wasn groeien heeft als p.pf. awasn: 't w aeteris d rie j doem
awasn.
§ 158 De P ra eterito Praesentia
De volgende vormen komen voor:
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w ie:tn weten, praes.sg.1 w ie:t(a), 2 wie:tn, 3 wet, pl. wie:tn; in versie:
s.g. 1 w ie:tak, 2 w ie:t ie, 3 wet 'ie , pl. 1 wie:ta wij, 2 w ie:t ie, 3 wie:tn
z a ;praet, sg. 1 wus(a), 2 wusn, 3 wus, pl. wusn; in versie: sg. 1 wus ak,
2 wus ie, 3 wus 'ie , pl. 1 wusa wij, 2 wus ie, 3 wusn za; p.pf. awie:tn.
kumi kunnen: praes.sg. 1 kan, 2 kunn, 3 kan, pl. kunti; in versie: sg.1
kai]'k, kan ik, 2 ku'j, kun ie, 3 kan 'ie , pl. 1 ku'w, kuna'wij, 2 ku'j, kun
ie, 3 kunn za; p.pf. akunt.
durvm durven: praes. sg. 1 durva, 2 durvm, 3 durft, pl. durvm ; in v er
sie: sg. 1 durv 'ak, 2 durv ie, 3 durft 'ie , pl. 1 durva wij, 2 durv ie, 3
durvm za; praet sg. 1 durfda, dörsta, 2 d u rf dn, dörsn 3 d u rf da, dörst
pl.durfdn, dörsn; in versie: sg. 1 durfd 'ak, dör st ak, 2 durfd ie, dörst
ie, 3 durfd 'ie, dörst 'ie , pl. 1 durfda wij, dör sta wij, 2 durfd ie, dör st
ie, 3 d u rf dn za, d örsn za; p.pf. adurft.
zuln zullen: praes.sg. 1 zal, 2 zuln, 3 zal, pl'.zuln; in versie: sg. 1 za'k,
zal ik, 2 zu 'j, zul ie, 3 zal 'ie , pl. 1 zu'w, zula wij, 2 zu 'j, zul ie, 3 zuln
za; praet.sg. 1 zól, 2 zóln, 3 zól, pl. zóln; in versie: sg. 1 zó'k, zó l ik,
2 z ó 'j, zól ie, 3 zól 'ie , pl. 1 zó'w, zóla wij, 2 z ó 'j, zól ie, 3 zóln za
p.pf. ontbreekt.
maagt] mogen: praes.sg. 1 maaga, 2 m a a g i 3 mag, pl. maagr;; in versie:
sg. 1 maa'k,maag ik, 2 m aa'j, maag ie, 3 mag 'ie , pl. 1 maa'w, maaga
wij, 2 m aa'j, maag ie, 3 m aagqza; praet. sg. 2 mócha, 2 móchn, 3 móch,
pl. móchn,; in versie: sg. 1 móch ak, 2 móch ie, 3 móch 'ie, pl. 1 mócha
wij, 2 móch ie, 3 móchn, za; p.pf. amaagt (weinig gebruikt).
muu(t)n moeten: praes. 1 mu(u)t, 2 muun, 3 mu(u)t, pl. muu(t)n; in v e r
sie: 1 muu'k, muun ik, 2 m uu'j, muun ie, 3 m u(u)t 'ie , pl. 1 muu'w, muuna
wij, 2 m uu'j, muun ie, 3 muu(t)n za; praet. 1 mós(a), 2 mósn, 3 mós,
pl. mósn; in versie: sg. 1 mós ak, 2 mós ie, 3 mós 'ie , pl. 1 mósa wij,
2 mós ie, 3 mósn za; p.pf. ontbreekt.
§ 159 De Werkwoorden: weezn zijn, doen,wiln willen, goan gaan.
weezn, weenn zijn, praes. sg. 1 bin, 2 bin, 3 is, pl .b in ; in versie: sg. 1
bin'k, bin ik, 2 b i'j, bin ie, 3 is 'ie , pl. 1 bi'w, bó'w, bu'w, bina wij, 2
b i'j, bin ie, 3 bin za; praet.sg. 1 was, waar(a), 2 waar n, waarni, 3 was,
pl. waarn, waann; in versie: sg. 1 waa'k, was ik, waar ik, 2 waa'j,waar
ie, 3 was 'ie , pl. 1 waa'w, waara wij, 2 waa'j, waar ie, 3 waaXn, waann
za; p.pf. awest. Spreker B (78 j.) gebruikte éénmaal 'atzej hetzij: aa'j
wat óndar'aann ' em, 'atzej aa'j tim ar man bin, o f m esalar o f rie:tboas,
ie: muun uut o e :z e lf alas doen.
doen, doem doen: praes.sg. 1 doe:, 2 doen, 3 dut, p l,doe(:)n; in versie:
sg. 1 doe'k, doe: ik, 2 doe'j, doen ie, 3 dut ie, pl. 1 doe'w, doena wij, 2
doe'j, doen ie, 3 doe(:)n za; praet. sg. 1 deu, dee, 2 deunn, deenn, 3 deu
dee, pl. deunn, deenn; in versie: sg. 1 deu'k, dee'k, deu ik, dee ik, 2 deu'j,
dee'j, deun ie, 3 deu 'ie , dee 'ie , pl. 1 deu'w, dee'w, 2 deu'j, dee’j, deun
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ie, 3 deun za, deen ze; p.pf. adoan, doan.
wiln willen: praesens: sg. 1 wil, 2 wiln, 3 wil, p l.w iln ; in versie: sg. 1
wi'k, wil ik, 2 w i'j, w il ie, 3 w il 'ie , pl. 1 wi'w, wils wij, 2 w i'j, wil ie
3 wiln za; praet.sg. 1 wol, 2 woln, 3 wol, pl. woln; in versie: sg.1 wo'k,
wol ik, 2 wo'j, wol ie, 3 wol 'ie, pl. 1 wo'w, w ob wij, 2 w o'j, wol ie, 3
woln za; p.pf. dwilt.
goan gaan: praes.: 1 goa, 2 goan, 3 get, g ie t: van één spreekster no
teerde ik in één gesprek: zoo g ie t dat; doar g ie t 'dt uma; doar g e t 'ie niet
umd weeg; zoo g e t m et d'eerapals ook; maar deze 50/50 verhouding is
uitzondering, het is m eestal ge t; pl. goan; in versie: 1 goa'k, goa(n) ik,
2 g o a 'j, goan ie, 3 get, g ie t 'ie , pl. 1 goa'w, goana wij, 2 g o a 'j, goan ie,
3 goan za; praet.: hier vindt men d rie klinkers: i, ó, u. N aar aanleiding
van een vraag van mijn kant, sch rijft een correspondent, spreker H:
'wat et woord 'g in g ' betreft, et word allem oale wel gebruukt, zo aa'j
dat in punt 2 beskrievn, m e r ek viene gonk et m ooiste, ek gleuve dat
'g in g 'e n 'g in k ' wat n eim oeser is .'. Ik zal hier slechts voorbeelden met
i geven, m aar had even goed ó o f u kunnen kiezen; sg. 1 giija, 2 g iij73,
3 giri(k), pl. ginn; in versie: sg. 1 gin ak, 2 git] ie, 3 gink 'ie , pl. 1 gina
wij 2 g itj ie, 3 ginjn za; p.pf. agoan.
§ 160 Zwakke werkwoorden
De vorm ing van het praesens en praeteritum in het algemeen is hier
boven reeds besproken. Rest m ij nog te w ijzen op enkele bijzonderheden
en afwijkingen.
Het ww. 'ebm, 'em hebben, geeft een grote verscheidenheid van v o r
men: praes.: sg. 1 'eb(a), 2 'em , 'ebm , 3 'ef, pl. 'em , 'eb m ; inversie:
sg. 1 'e 'k , 'eb ik, 2 'e ’j, 'eb ie, 3 'e f 'i e , pl. 1 'e'w , ’ebm w ij, 'e m wij,
2 'e 'j, 'e b ie , 3 'e m z a ; praet.: sg. 1 'at, 'add, 'aar, 2 'adn, 'aarn, 'aani},,
3 'at, 'ada, pl. 'adt}, 'aarn, 'aann; in versie: sg. 1 'a'k, 'aa'k, 'ad ik,
'a a r ik, 2 'a a 'j, 'ad ie, 3 'at 'ie , pl. 1 'aa'w, 'ada wij, 2 'a a 'j, 'ad ie, 3
'adn, 'aarn, 'aann za; p.pf. 'at.
De vorm 'ebm in infinitief en praesens komt alleen voor bij oudere
voorzichtige sprekers, en dan nog z e e r weinig. Mijn twee oudste s p re 
kers A en B (re s p . 86 en 78 j.) geven geen enkel voorbeeld. Z ij gebrui
ken uitsluitend 'em . Een tw eetalig ambtenaar heeft 3 maal 'ebm en 3
maal 'em : mejnsn die: as nów gien aandara inkómstn 'ebm - die: b oe:r ndie: as 't ie :n k e e r in pacht 'ebm - die: löj die: 'ebm 't neudag - toe:
'em za dar an diek um 'en alaegt - doar 'e m za nów en gat in da kribm
amaekt - d o a r' em z 'a l darcekt achter da top an gat in da k rib ' amaekt.
In het praeteritum vinden we in de 2e en 3e pers.sg. en de gehele
pluralis vormen met d en met r. Bezoen, K.V. Enschede, b l.53 verm eldt
overgang van intervocalische d, vooral uit oude geminaat na korte
klinker, tot r in: har ik had ik, hara had hij. Hij verm eldt daar ook,
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evenals Sassen, bl.108, gevallen van ingevoegde r in\ door i - j doe jij,
g o a r ik ga ik (Bezoen), duor ik doe ik (Sassen), waar Van Haeringen,
D riem .B l. 1951, bl.92 ingevoegde d geeft: doed ik doe ik, goad ik ga ik.
O okinhet Engels komt ingevoegde r veelvuldig voor. Jones,Outl.Phon.
§759 geeft o.a.: tfa in a r an gla:s china and glass, a van ilara is a vanilla
ice, e if a r and cpfrika Asia and A frica , enz.; en na a: en o: in § 760:
dd f a : r av pa:Ja the Shah o f P e r s ia ,da lo :r av iijgland thelaw o f England.
Hij besluit § 760 met: 'T h e use o f intrusive r after these vowels is not
ve ry common among educated speakers'. Dit laatste stemt dus o v e r 
een met onze O verijs se lse dialecten. In Schönfeld W ichers, Rijssen, no
teerde ik op bl. 93: lea rG e d ie n e legdeGediene - ’t hoes... dat an dezelde
kaante le a r (lag) - umdat e zinnen andach nuereg (nodig) ha - nen jongn
leut zik a g lie m (glijden) - n aandrn d eer (deed) nog niks - z e a r 'r (z e i)
e r m et zinne gro v v e stem m e. H ier dus niet allen d > r intervocalisch,
m aar ook vóór consonant: n aandrn d eer nog niks, lea r Gediene; en
finaal: dat an dezelde kaante lear.
In Genemuiden vond ik dit versch ijnsel alleen in het praeteritum van
'em hebben: dat ' aar 'ie in d'aant - toch 'aar i} wij lol - v e u r 't aa'w a r
cerg in 'aar n - 't as ... da baker niet zoovuuda kadeties in 'uus 'a a r;
mijn m eeste s ch rijv e rs spellen aarai: want da boazn aann de zolders
tuut an de kattebalkentoe v ol - de börgers aann nog wel t u r f - w i-j aann
de boel een bietien an de kaant emaekt. (z ie §6).
De overgang van d > r is niet m oeilijk te verklaren. Beide klanken
hebben nagenoeg de zelfd e tongstand, bij de d maakt de rand van de tong
contact met het tandvlees, bij de r trilt de punt e r tegen aan; m aar
deze echt gerolde r komt alleen' vóór een klinker voor. V óór consonant,
en finaal, benadert de punt van de tong het verhem elte dikwijls slechts.
Een zwak gearticuleerde d kan ve el overeenkom st hebben met deze
laatste r.
Misschien is de overgang d > r in G. ook intervocalisch ontstaan: 'ada
> 'a ra ; de klinker is echter lang geworden, het zou kunnen zijn, onder
invloed van waar i}. B ij de vervoegin g van weezii werd zow el 'e m als
weezn als hulpww. gebruikt. Naast elkaar kwamen dus voor waar n,
awest en 'adn awest, welk laatste 'aarn awest is geworden.
De vorm,'ada komt niet zoals 'eba bijna uitsluitend voor aan het eind
van de zin, m aar z e e r ve el onm iddellijk na het .vnw. Ik heb geen v e r 
schil kunnen constateren tussen hulpww. en zelfstandig ww.: ik 'ada 't
p a p ie :r bij m ij - ik 'ada doar al wel 'a l f óp areeknt - zie: 'ada troann
in d' oonn - elk 'ada zó 'n matabultien bij 'uus - 'i j 'ada in die:nst awest dan 'ada da Mie:nta die: 'ada da etgar t van da Top.
Het p.pf. is 'at: die: 'e m 't vasta cerm 'a t - ik 'ep noojt gien ru s t 'at
- dat za 't m ooj 'adn 'at.
Ik laat nog enkele voorbeelden volgen; ie: 'e m da buutnvlakta en dan
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'e 'j da van Vleutn (polder) - meer dan 'a a 'j buu: zapoln, ie: 'adn r i e ; t poln, ie: 'adn dn 'uu:kien dat aa'j ’eujn kónn - dat die: 't doar ook cerm
'at 'em .
brer^rjbrengen: praes.sg. 1 brer]d,2 brer^n, 3 breidt, pl. breien; praet.sg.
1 brachta, 2 brachtn, brachn, 3 bracht,pl.brachtn, bracht;; p.pf. sbracht.
B ij in versie geen samengetrokken vorm en.
dejnkn denken: praes.sg. 1 dejnka, 2 dejnkr], 3 dejnkt, pl. dejnk^;praet.
sg. 1 dachtd, 2 dachtn, dachp,, 3 dacht, pl. dachtn, dachrj; p.pf. ddacht.
Bij in versie geen samengetrokken vorm en.
laegr}, laerjfl leggen:praes.sg. 1 laega, 2 laegn, laenn, 3 laegt, pl. laegn,
laenn; praet.sg. 1 laegda, lee, doar lee 'ie m ij óp da mats, 2 laegdp,
leenn, 3 laegda, lee, pl. laegdn, leenn; p.pf. alaegt. Samengetrokken
vormen heb ik niet gevonden, hoewel de m eeste vorm en van het p rae
sens pa rallel lopen met die van z a e g n z a e n n zeggen, waar w el samen
trekkingen voorkomen.
zaegn, zaenn zeggen: praes.sg. 1 zaega, 2 zaegn, zaenn, 3 zeeg, pl.
zaegn, zaenn; in versie: sg. 1 zae'k, zaeg ik, 2 zee'j zaeg ie, 3 zeeg 'ie ,
pl. 1 zae'w, zaega wij, 2 zce'j, zaegie, 3 zaegr;, zaerfö za; praet.sg. 1 zee,
2 zeenn, 3 zee, pl. zeenn; in versie: sg. 1 zee'k, zee ik, 2 z e e 'j, zee ie,
3 zee 'i e , pl. 1 zee'w, zeen wij, 2 z e e 'j, zee ie, 3 zeen za; p.pf. dzcegt;
wij leenn da sent óp da tuu:nabaanka en wij zeenn veur 'n 'celfien 'n
zoe.-rbala en v e u r 'n 'celfien 'n noogaablukien.
koopm kopen: praes.sg. lkoopa,2 kooptp., 3 kocht, pl. k oop m ;praet.sg.
1 kochta, 2 kochtn, kochfl, 3 kocht, pl. kochtrj, kbchnj p.pf. dkocht.
B ij in versie geen samengetrokken vormen.
zuu;kfl zoeken: praes.sg. 1 zuu:ka, 2 zuu:kr], 3 zöcht, pl. zuu:kn; praet.
sg. 1 zöchta, 2 zöchtn, zöchn, 3 zöcht, pl. zöchtn, zöchn; p.pf. azöcht.
B ij in versie geen samengetrokken vormen.
dunkn dunken: m ij dunkt, m ij ducht.
De Infinitief
§ 161 A. De in fin itief zonder (um) ta
In mijn m ateriaal vond ik deze in fin itief verbonden met kunn kunnen
189 x, met muu(t)n moeten 178 x, met zuln zullen 104 x, m et wil# w il
len 79 x en met maagn mogen 26 x, resp. 32.8%, 30.9%, 18%, 13.7% en
4.5% van de 576 gevallen. In deze getallen zit een sterk element van
toevalligheid, want bij andere sprekers en sch rijvers o v e r andere on
derwerpen zouden e r stellig andere getallen uit de bus komen, maar
verdeeld o v er 20 contribuanten, geven ze toch een ruw idee van de
frequentie in het gebruik.
Bovendien telde ik 59 gevallen van het gebruik van d eze v ijf ww.
zonder volgende infinitief, al was deze in de m eeste gevallen gemak
kelijk uit het verband aan te vullen. Soms echter was de constructie
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tot een vaste groep geworden die geen aanvulling ve reiste o f toeliet,
zoals: dat mag niet dat is verboden, dat kan niet dat is onmogelijk,
bejbdlstuudie, dat wil n iet bijbelstudie is niet in trek (bij de jongelui),
dat zal wel dat is aannemelijk, dat mós dat was verplicht. Hoewel ze,
strikt genomen, hier niet thuis horen, zal ik ze toch, telkens na de g e 
vallen m et infinitief, verm elden.
Het aantal betekenis-nuances is zo groot, dat ik ze hier niet a lle kan
aangeven; ik zal me tot de voornaamste moeten beperken.
§ 162
kunn + inf.: (in staat zijn ) ik kan z'o e : m et naemd en toe.-naema ó p nuu:mm - zie: kun gien volk krienn, - ie: muun alas uut oe: z e lf doen
kunn; m ogelijkheid: ie: kun 't ook in zien g a 'ie :l koopm - dat kan best
weenn - ' i j kan ook nog wel goet b lie .m m - zie: kun wel zaerfö - ik kón
'am 'i e : r wel skoona maekr5; zonder inf.: doar zó l 't nog weluma kunn
- toe; kóna wij dar niet in - en wij kónn Needar laant w eer in - dan
kun za m et 'e u r beuties noar da Geuta toe: - aa'j nów koopm muun dat
aa'j an dd Zeediek niet kunn - toe: kó’j dat spul zat en zat kwiet - ik
reupa: Gees, dat kan niet, m inse; eenmaal was kunn gebruikt voor
kenn kennen: aa'j niks gien tael kunn, en éénmaal in dubbele functie,
voor kunn en kenn: ik kan goet skrievm en taal.
§ 163
muu(t)n + inf.: (noodzaak) ik muutwachn óp dd m esdldr - doar muu'k
'dm wel gdliek in geem m - as sjoer n s lis t m uu'j da kop 'e ld d r 'o o ln dóndar soams m uu'j oe: veur barejdn - dus D o lf mós sprinpj (gebod) ie:
m uun' dm (de koe) ddr o f 'aeln - da'k m ien papie:rn meer ies mós veur laenrt; (advies) ie: muun ddr nuer ies oovd r proatn - nów muun ie : meer
ies w eer zitn; (wat verstandiger zou zijn ) wij mósn 'dm (de gans) meer
vdkoopm (en niet z e lf opeten); (naar men zegt) zoo muut 'dt dwest 'e m ;
zonder inf.: doaruma muu'k meer ies w eer in dd bie:nn - m ie: stal m uu'j
wel noar dn s m it toe: (voor die rep araties) - woar aa’w nów toch in
muun - meer wat m uu'j - wij muutn, meer aanddr s (deden we het niet)
- umda'k noar 't binnlaant mós - dat mós alamoala - toe: mós ar 't
'ooga woo^t uut - as ze z'an mósn (i.e . zw arte mantels) z ó 'j ies wat
'e u rn - dan mósn z ' (de biezen) ieddr k e e r w eer lös.
§ 164
zuln + inf,: (futurum) ik z a l'd m e e r st an bietien skoond maekfl - dat
za'k oe: gaw vateln - wij zuln z 'ie s ópteln - wat zuln dd mejnsn wel
dejrjkfl - in de Vdrónddr s telin dat dr m e e r leedn zuln koomm - wij zuln
o e :ie s m paerdirjrt vateln - die zó l óns efm ties wat erb ij geem m ; in de
m eeste gevallen drukt zuln naast tijd nog iets anders uit: (voornem en)
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zie : zó l 't wóln slónt ook moer meeneemm - zie : zól 't ar niet bij loatn
zitn; (belofte) dd m aneer v a n 't 'uusien zal zd van 't staasjón 'aeln - dat
'ie m skriftaldka bavestaga zalstuu:rn -d a n za l ik oe: wat lee rn doar a 'j
a lo e : leevm watan 'e m ; (afspraak) da'k óp gareegaldd tiedn an stuk zó l
skrievm - toe: zóla wij in Belgieja bliem m - toe: zóla wij eetn; (onze
kerheid, tw ijfe l) ik prakazie;rda dar g ista rn oovar, ik dejnka, ik wie:ta
niet o f D irk dat ar ook óp zal 'em - o f ’t o o jt zoo wiet zal koom m - zó'k
m ij zoo vagalópie:r n - zó l die: man sóms doot weenn; (verm oeden) ’t
zal v ró g a r ook wel awest 'em - dat zal wel van eer dar weenn -d a r z a l
wel gien volk m e e r koom m - ie: zuln wel niet wie:tn wat as an spaense
vlie;ga is - (hypothese) a'k dat zó l vateln - aa'j doar ies an 'alva dag
zólngoan stoan: (in conclusie na hypothese) dat zó l wat m oojs weenn as ze z'an mósn (i.e . zw arte mantels) z ó 'j ies wat ’eurn ; (voorwaarde)
die: móst} eer st w eer an de kaant (aftreden) zó l ik a r koom m - (v e r 
plich tin g)'# wol nog 'e m wij zóln 'am (de gans) veur 't zelfda g e it ook
nog plukn; (vage dreigin g) doar loat ie wat lös, doar za'k nootaa van
neemm (contaminatie van: daar neem ik nota van en daar zal ik je nog
wel eens aan herinn eren ); (irrita tie ) nów z a l 't nog gcekar wörn ; (w il
van de spreker) z ie : zuln z'an 'e m en ö f d r a e r o o k . Dit laatste v o o r
beeld is het enige in m ijn m ateriaal met sterk betoond zuln, dat de w il
van de spreker oplegt aan iemand anders, wat niet w il zeggen dat deze
algemeen m enselijke hebbelijkheid in Genemuiden bijna niet voorkomt;
zonder inf.: d atzalw el -d a t zaldanw el - 't zal ook wel umdat 's nachts
was.
§ 165
wiln + in f.: (futurum) ik w ilo e : die: ie :la s ie :la niet opnuu:mm, - doar
wi'k oe: wat van vateln; (bereidheid, m eestal versterkt door wel, eng.
to be w illing) ik w il alas wel o f sloan - ik w il 'am wel plukt] meer veur
an kwcer tien - ik wil dar wel eer lak v e u r uutkoomm - a a 'j’t m ij veur
niks wiln doen; ("sterke wil, eng.wóuld) 't was toe: duu:r, ta duu:r, (dat
stuk land) meer afejn wij woln 't 'e m ; (w il, zonder sterke nadruk, eng.
towant, towish) zie: w o ln 't niet ópneemm - zie : w oln' t niet in da kraanta
zetn - zie: woln alabejda bij 't raem pien zitn - da kiendar s woln noar
'uus toe: - zie woln m et ala gawelt zwcer ta maantals 'e m - ik w il dar
ook bij zitn, ik w il ook an jo a r da M ie :n t' 'em - nów wi'k gien kloara
oolda koenn 'em - dat aa'j cecht wat aandars wiln; (graag willen, eng.
should, would, like) die: mejnsn wiln ook wel ies pabliek zien - ik wol
wel an naasjonaala dankdag uutskrievm - ie : wiln wat w ie:tn van de
kookas - die: priesvroaga door wol ik wel an meedoen, meer dan wol ik
wel twiej stukies s k rie :v m ; (uitnodiging) w il ie : trcekn (vo or de lo te rij)
- w i'j ook an lot koopm; (na hypothese) aa'k jónk waar, wol ik dar wel
woonn; (voornemen, eng. to intend) doar wó'w eem m uutrusn - zie: wil
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zoo vuu:le meugalak m eeneem m - de d rie j jóristn. wol za m eeneem m dat z'alas bij m ij óp bör t w ol goojn; (wat gewoonlijk gebeurt) as 'tan
roe:zagw ör td a n w ild ie: o a lb egin n ta bietn; (denkbeeldige w il bij zaken)
da weekt] veur da vakaansie w iln zoowat niet umagoan - toe: wol 'ie
(de rolla d e) niet g a e r wö^i}; (in aanloopjes) ik wil gleumm - nów wi'k
gleum m - ik wil zaenn; zonder inf.: toe: wol 'ie vur t - 'et wol niet cerg
- sómagfi wiln gien busien - da kiendar s woln noar 'uus toe:
§ 166
maagn + inf.: (toestem m ing) dat maag ie wel doen - dan m aa'j v ie :r
koenn bij m ij d oen-nów mag 'i e veu r m ien pcer t wel goan - lanar móch
ie n iet zitn - dan móchn z 'o o k an vak leern - die móchn za dar zoo
ópdoen - o f ik zien fa briek ie s zien m óch; (redelijkheid) zie: maagn, 't
wel 'em ook - wij maagn 't nów wel 'e m ook - zie; mócht] 't doe: ook
wel 'e m ;(toegevend) ie: maagtj biedn net zoo a 'j wiln, neer die: stoe:l
die: 'o o i'ik ;(hypothese) 'i j m óch wel ankop 'e m as an ie:zarn pot; (v o o r 
liefde, in verbinding met g ra a g ): ik mag 't wel graag doen - ik mag dar
gra ag noar toe: goan; (graad) dat mag gien naem' 'em - dat móch 'am
niet 'indarn ; (in aanloopje) ik mag wel zaet}t}; (zonder inf.) ie: maatjn,
gien twiej bruu:r s, mag niet, en bruu :r en zwoagar ook niet, mag ook
niet, nee dat mag ook niet - dat as alie:n t 't vakeer noar Kaampm da
nijd weeg óp mag - dat móch n ie t latjar - die: mócht} vrij oovar 't v e e r
- dat aa'j da diek niet óp móchn,.
§ 167
b lie:vm + inf.: (du ratief a sp e ct) b lie :f stoan - was da leer zaklómpa
rechtóp blie:vm stoan - dan b l i f Gcejt zitn, dan b lif ie net zoo latja zitn
'ta s 'ie an zeu ch ien' ef. Dit zijn d e enige voorbeelden in mijn m ateriaal.
Behalve bij stoan en zity komt het ook voor bij 'an^, lign,, proatn, sloapm,
woonn: doar is 'ie an b lie ^ rn ' atjrj - zoo b lee f 'ie ligfl - b lie :ft niet
ta lat]a proatn - dan muu'j n ie t d' 'ie :la midag bliemm sloapm - zie:
blie:m m 'i e : r woonn. Ook k o m t blie;vm voor in verbinding m et een
inf. die het doel ervan aangeeft:- ie: kun 'i e : r wel blie-.mrp. sloapm b lie ftn o g an poosien proatn - k u 'j niet blie:mtri eet# waar de twee ww.
twee gezegdes vertegenw oordigen; vgl.eng.ca n 't you stay and have d in n e r with us.
§ 168 goan + inf.
goan geeft het inchoatieve a s p e c t aan, hoofdzakelijk bij lign, sloapm,
stoan en zitn. Ik noteerde: (dan) g e t oe: ’t 'o a r rcecht ó p 't 'euft stoan dan goa'k ar zoo in zitn (in d ie stoel) - doar waa’k óp goan zitn. Een
m oeder zal tegen haar kind dat ze ingestopt heeft zeggen: goat nów
meer m ooj sloapm. Dicht bij d eze gevallen staan: muma wij n iet wat
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aanddr s goan doen - nów m uu'j ies goan reekrj wat as dat klónaltien
dkost 'e f - z ó 'j 't nów goan vekoopm - doe: birtjk dn kursus goan volgrj
-dangórje wij m et dd kiendar s loopm. In: (de chauffeur) gónk achtar 't
rat zitn - girjk 'ie achtdr dn 'aska zitn - girj ak an poosien proatn met
de veurzita r, is het ww. goan al niet uitsluitend inchoatief m eer maar
bevat het het begrip: er zich heen begeven. In de volgende voorbeelden
uit mijn teksten komt dit nog duidelijker uit: goat meer dn p aer klóm pm
'aeln bij Saanddr tien - toe: bin'k dd sleutel óp goan 'aeln - die: ginj)
m ij doar 'A s d ld e r skoapekuu:kies 'aeln - dan girjrj da m ejnsn kofiezot
o p 'a eln b ij latjes d'uu:zn - dan goa'w 'am (de koe) darcekt slachy - aa'j
doar ies an 'alva dag zóln goan stoan - da'j sundas wel ies goan visn goan ie: da kiepm meer ies voe-Jn - die: is doar goan woonn - die: is
buutn goanweerkfl. In verschillende van deze gevallen heeft goan al iets
doelaanwijzends, dat in de nu volgende voorbeelden hoofdzaak is g e 
worden: g o a 'j mee kofie drirjktj - 'i j g e t ook wel noar F ra ijk riek toe: les
geevm - e e r st gijjd wij bij al die: löjchies lavas mese koopm. Evenzo
in: 'i jg e t 'n melk\] - g o a 'j 'n zwemm, waar 'n verm oedelijk het restant
is van 'en = heen. (z ie § 125 e).
i 169 koomm + inf.
Ik noteerde slechts één geval: kwam ar an luuksawaegjj anriedn. Toch
is deze combinatie met ww. die een beweging uitdrukken en een bw. als
praefix hebben geenszins zeldzaam : 'i j kwamdd keukr] bin%stapm - doar
kwam 'ie anzetn - zie: kwam da deur' uutvliegn - doar kump en dika
lucht ópzety, enz.
Met inf. die het doel van het komen aanduidt: koom t ies kiekjj - 'ij
kump loozeein - 'i j wol dn poosien koomrfi proatn - ik koome dd koe:
bataeln , enz.
§ 170 loatn + inf.
Modaal loatn in: loa'k meer (ie s ) zaegfl - loa'w meer (ie s ) za egn loa'k moer ies kiekrj - loa'k ar meer ies 'engoan - loa'w dat meer ies
nuu:mrp. - loa'w d er moer ies wcerk van maekn,.
V erd er noteerde ik: dan kat} 'k oe: de Hekstee nog wel loatn zien zie: loatn makaera ales zien - um te loatn zien 'oe: muu:jlak 'e t is
- ie: muun leevm en loatn leevm - d er kwam gien veera, loat stoan dn
gaanzd noar bdneedv.
§ 171
stoan + inf.: (duratief aspect) dan mós z'ook nog in 't vatrcek stoan
wasn - ik 'eb dn 'ie :ld tie t m et 'dm stoan proatn.
Ook na lign en zitn, voorafgegaan door een hulpww., komt de inf.
zonder (um) td voor, m aar mijn m ateriaal geeft er geen voorbeelden van.
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Men zegt: 'i j 'a t achter en ö p er lign s l ° aP>V- ~
zitn kiekn, enz.

'maagd der g re e g noar

§ 172 Vf. + object + inf.
'eurn0 en zie n
: ik 'e u r dd de dokter skroewm
- ónze Jan 'euf de doem
0
o
of, 'e u rd ik va ejer zaegn, - toch 'e u r d ik m ien va e jer der wel o o v e r
proatn - ik k a n 'too id e m ein sen ogw elzoo zien zitn - 'i j 'at nog noojt en
m ole zien vruu:tn - wij 'e m nog en owtoo uut Gcelemuun 'e'w doar zien
stoan - dat zelfda dinchien dat zaa'k bij 'Enekien Bruuns lign - ik zaag'
'e t an,koomm.
loatn: (toelaten) lo a t'e t laant meer m ooj weezn - dan loat ik 't (hooi)
nog lie :v e r óp 't laant verbtn - da'j oe: zoo loatn venenkn, - zoo loatn
'e u r de mejnsn bij de bie:tm neemrn - wij zuln 'em óp en kooide stee
de zundag o o ve r loatn stoan; (veroorzaken) dan leut ie wat kruut in de
loop van 't gew eer vaaln - ik was 'a lf van plan en 'uus te loatn bowm danleutn ze de kceremelk ópkookn - doar leut ik m ij veu^zichteg óp de
knie:nn zakn - zie: lign k róm um 'e u r kiende rs wat te loatn leer n - doe: 'e ’w
en sloot loatn graevry,. (V oor loatn zien, zie § 170).
Een d er tw eetalige ambtenaren z e i: de een die: achte zich te o o it
wör n, waarin de woorden een, achte en zich, alsook de hele constructie,
overgenomen uit het AB, een interessant contrast vormen met het
echte Genemuider o o it wörn en het redundante die:.
Ik noteerde zes gevallen vzn.'e(b)m + object + inf.: ik 'eb e r ook en
rebozrberplaant' in z itii - in zie n 'als 'a t 'ie en p aer dike bultn zitn - die:
'a t 'e u rjó n n a ch te rin da bus zitn - doar aa'k nów vleenn jo a r de d aa liejaas 'a t stoan - die: 'a t en skoonzeune woonn an d 'A selterdiek - nów
'e 'j en koarte der óp lign,.

§ 173 De inf. als znw.
B ij de hiervolgende gevallen zal ik steeds eerst die zonder, daarna
die met lidw. o f aanw.vnw. verm elden. Het is vaak m oeilijk te consta
teren o f e r een lidwoord is, daar de gereduceerde vorm 't veelal met
een voorafgaande o f volgende t wordt samengetrokken. Ik zal deze v e r 
moede 't tussen haakjes zetten.
1. als subject: wachn duu:^t a ltiet latje - vaste meedewcerker wör n
an 'n kraante is niet ie:nvowdeg; met voorafgaand dat: get dat 'i e ; r meer
zoo, koar tn ónder ’t wcerk - en dat koste doe: meer en paer sent, dat
oovervaern; met volgend dat: dat voe:r n, dat beteekn,de 't 'aa'w g rö s
mósn plukt];
2. als object: dan leer d 'ie ons zir\n, - wij deunt} ook vaeke loe.-repe,
velos, kniker n en óp de stroate goojn m et kootn; als nadere aanduiding
van voorafgaand vaag object: wij 'e m d e rv a n a le s an edoan, sm eertj m et
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kloostarbalsam , m et bdsieldkn, metóbadaldop -ie :k u n o o k wel wat aan
dars goandoen, damm, schaakn o f die j aas vatoonn - ie-.n k e e r in da weeka
doe'kkcsrkalaka atm ieniestraasie, dat w il dus zaenn van 'at vajoar dagsfóns en da gazinskaar tn bij weerkn - toe: zaa'k wel wat as z'adoan'adn,
alamoala klónals koopm die: aa'j in Gcelamuun ook wel k r i e k u n n ;
als antwoord: wat 'e 'j doar (bij je kinderen in Canada) ' adoan ?’elpm
a n 't 'uuswcerk, die: kiendar s w e'js 'aantie:r n; met lidw. o f aanw.vnw.:
Anton 'e f n e t ('t ) voe.-r n doan - die: (de smeden) 'adi} dat ópbraann;
3. als praed. nomen: ’ dat was eer st en dan laetar mesa óp 't laant
brenn - dat is meer patat eetq - 't was nog wel twiej u u :r loopm - wat is
nów 'tweerk van zó 'n ópziendar?laandarijn bakiekjj; verm oedelijk evenzo
in het, kort op deze zin, volgende: die: mesa koopm (is hun w erk) nów
óp 'toon ^blik niet zoo z e e r m e e r umdat 'a t laant is alamoala vakaevalt;
4. als praed.attr.: danleupawij deur Gcelamuun 'en m esastreujn anbasteenn - wij leupm dar achtar da fie s a vast'boln;
5. na voorzetsels: dat 'ie niet goet w eer tot badaern kón koomm - in
plaesa van twiej jo a r zitn v ie :r jo a r zitti - da doktar p rö t nog meer
'ie:lam oala n iet oova r noar 'uus goan - die: mejnsi} waar i} alamoala an
't matn - en dan 'a a 'j ( ’t) spul an f t ) d ra e jn -d ie : waarn druk an 't goojn
- disa weeka waa’k an 't kasti} doen - en an 't proosadeer n - Klaas die:
was a n ('t) bowlaant k loa r maekn - die: is an 't koartn sloan - dat aa'j
an 't koar tn waar n - 'i j was an 't gaanza jaegn - Gcerachien mós da
rcekt an 't wasn - an 't vcervm doar 'aa'k m e e r o a ra g 'e jt an - bij 't
ópskaern - dat stet m e e r m et ( ’t) kalvrfi in vabaant as m et ( ’t) vajoar ri 's o e :m a rs m et ( ’ t) melkr\ ('e m za da'koenn óp stal) - dat is m ij oova koomm m et ( ’t) visri - doe: wör da dar nog wel wat vadient m ét ( ’t)
slachfl - en zoo m et ( ’t) diesals maejn - zie : ’em nów m et ( ’t) mesa
koopm 'e m z a n ik s m ee rta maekr] - noa ’t eetn ginn za köjar n - 's m ö r ns
noa 't brooteetn bin 'k 'i e : r - dat ik m et da kiendars dar 'en gink noar
dat spöjtn - die: laagn zoowat dubalt van 't lachp - ik w ie:t niet wat
za gafm van 't bólri;
6. na com paratief: 'i j zee dat ar gien m indar wcerk was dan ’t vcervm.
§ 174
Na en, en dan, en toe:, soms met intensiverend meer, komt de inf.
op zich z e lf staand voor, om uit te drukken wat volgt op, o f het ge
volg is van het voorafgaande: en ónza Janas zók giel\j. - en da sjo o fe u r
skeln en angoan natuu:r lak - en dan trapm, jórjas - zoo v e u r da m a s ie na en dan óndar skóft ’n kcerachien zaant laedn - en dan ’soe.-ma r s
'eujda wij doar, 'soe:m a rs 'eujn - en dan meer ofwachn wat o f a r kump
- en dan meer mopavn - en dan meer sprejdn - en dan meer skie:tn -e n
toe: wij m et 'n bejdn draem m zoo 'eert a'w kóni} en skroewm as m a e gara vosrkns.
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§ 175 De inf. + ta
1. A ls praed.attr. bij de ww. loopm, stoan en zitn: D o lf leup doar ta
jaegn - Jan van Klaasien die: leup dar um 'en ta stapm - wat stón ik
doar bateutar t ta kiekn - dan stóna wij v e u r 't raem ta loe:r n - doar
stónt al an ie:la s ie :l óp óns ta wachn - zie : zatn ta sloapm - dat ik óp
'tcerfvanKoanas zatta visn - dan zata wij m it makaera ta luln - F re e k
zittakraanta leezn. Ook n a e n ligij komt de inf. + ta voor. Men zegt
bijv.: 't (kokos) goar n'aj\tbuutn ta d re u n rj-’k 'ep da gadienn al skoona,
zie: 'ann al ta dreunn - 'i j lag rustag ta sloapm - 't lag ta skroewm in
da wie:ga.
2. als object: wij bin beezagan'uus ta bowm - ik 'bola dar niet van an
bie:st neudaloos z e e r ta doen - ik bin van plan nog w eer ta sk rie:vm bin'k van plan Gcelamuun uut ta goan - wij proobeer n da proobleem m
ta bespreek?! - doe: mosa wij dazelfda klinka w eer tapakn zien ta krienn
- as 'ie doar niet 'wat óp wus ta vienn;
3. na baginn (inchoatief): Jan die: bagón m ij doar toch ta lachj] - dan
w il die: oal baginn ta bietn - toe: bagón da mola w eer ta vruu:tn - at
bagón ta ónweer n en ta reegn dat at geut - bagón 'Erjkie ta ree^n - at
bagón am ook ta vaveeln; na koomm (momentaan): toe: kwamp ónz'
'aErm ta vaaln;
4. na durvm en 'oe:vm (m odaal): ik durva dat wel ta doen - wat da greuta
anbatrceft d u rf ik niet ta zaenn zoo vuu:la - aandar s dör st ik dat niet ta
doen - ik 'ep noojt 'o e :vm ta zaegn, “ dan 'oev ie moer ta vroagn - dan
'oe:va wij makaera niks ta vateln - zie: 'o e :v m dar ejgalak niks veur
ta doen - z ie : 'oe:vrp niks ta vroagn - zie: 'oe.fdn gien ópskaerg e lt ta
bataeln - dan' oe.fda wij da laampa ook niet an t'e m ; in de volgende zin
gebruikt de spreker bij het eerste ww. ta, daarna, in zijn co rre ctie op
de eerste verklaring, bij de volgende ww. niet: zie : 'o e :fd n n ie t óp ta
braann, ja, wel ópbraann, gien ópskaerg e lt geem m ;
5. als praed.nomen.: m aneer d ie :b o e :r bleek ta weenn - dat is wel ta
baloopm - was ar wat aandar s ta bataeln;
6. na ' e (b )m : (object) ik muut to c h t' e e tn ' em veu r mien vrowa en k ie n dar s; (met modaal 'e (b )m ) nów 'a a 'j ncerns veu r ta zörgyj; in de groep:
ta maekv 'e(b)m : die: 'e m m et da die:nst niks ta maekn - d o o r 'e 'j niks
mee ta maekv - 'e 'j m et m ien 'uusalak leevm niks ta maekn, - zie: 'e m
nów m et ( ' t) mesa koopm 'e m za niks m e e r ta maekn,-, als praed. attr.:
zie : 'adn da tre jn gaw ta pakn - 'i j 'a t da skrik dika ta pakn;
7. in het beperkende: dat is ta zaegy.
§ 176 De infinitief + itm. ta
1.
finaal: wij koomm um lo lta skupm - 'i j pakta 't kniepmes um 't óp
da drumpal ta sliepm - die: 'e f ar an woonkeet neerazet um dar ook
inta woonn - ik wol die: deura löstrcekn um die: jón,as dar in ta loatn 266

stakv alagaanzn da kop in d' 'eugta um ta kiekn, wat o f 'ie uu tvoe:rda dat is badoe:lt um bahoeftaga weezn ta helpm, enz., enz.; met passieve
inf.: meerdanwör dPatanbasteetumweeg ta brenn - die: (jongens) dacht]
d atza (i.e. de m eis jes) m ij paktnum d aruutta goojn; in de volgende v ie r
zinnen drukt de inf. + um ta ook voorwaarde uit: muuna wij niet wat
aandar s goan doen um da jeu gt ta trcekr] - wij mósn matn as da braant
um da kop boomm waetar t' 'ooln - wij mosn wel m et tien kiendar s
weezn um die: boom ta umspcmn; - ie: muun nog wel oarag wat wiedn
um 't da radaksie noar da zin ta maekn,;
2. als subject: meer um an g e it ta koom m is an to e :r - um die: nów
zoo da klandie:zie: óp ta zaenn da’s ta gcek - dat is da m öjta weer t um
dat ies ta zien - dat as 'tc e r g muu:jlak is um da mejnsn da vakeer s reegals bij ta brenri -ik g le u v a dat 'a t ook wel ies goet is um Gcelamuun
uut ta goan - dat was an vamuuijnt wcerk um doar an 'ie :la dag mee deur
't laant ta sjowm - dat as 't niet w il um elk jo a r 't zelfda óp dazelfda
gró n t ta vabowm;
3. als object: danloatie 't wel um da sentn en da tie t ta varejzn - ik
'eb in m ien achta r'eu ft um dat m e e r v e u r bloematöjn ta gabruukn aa'j vroagn um s jo e r nalist ta wör n - Goerachien 'e f ar an 'eekal an
um m et da zundag cergnp aandar s ta weenn - basluutn za um ook meer
noarbeeda tagoan - wij valarm alamoala um gaw in 'uus ta weezn - zie:
bin bagunn um die: in ta poldar n;
4. als bep. bij een substantief: ' at 20m eetar 'ooga e n v ie :r kaanta gaval
..... van boomm lös m et an klejn meer fe jn klokaspul is a ltiet nog an
ganot um noar ta kiekr^ en ta luustar n - moer al m et al 'eb ie toch an
vinarw ejzin um an bejbals boe:k ofandara stukies ta bahandaln;
5. als bep. bij een praed.adj.: 't is ook al wel wat laeta um am nog óp
't vuu :r ta zetn;
o *
6. modaal: wij leefdn um zoo ta zaegn van d'ie.-na dag in d'aandara die: was doar achtar an da Top um zoo ta zaenn skepar en s k rie :v a r
- dat is an kwestie van lejdn mozr um nów ta zaegn 't lig an d'orda o f
zoo.....
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H o o fd s tu k

V

ZINNEN
A sentence does not spring
into a speaker's mind all at once,
but is framed gradually
as he goes on speaking.
O.Jespersen

§ 177
Mijn m ateriaal leverde 3266 enkelvoudige zinnen op, waarvan er
2453 de woordorde en de functie van de hoofdzin hadden,
207 de woordorde van de hoofdzin, maar de functie van de bijzin, en
606 de woordorde en de functie van de bijzin.
Wat de bouw betreft waren e r dus 2660 o f ruim 81.5% hoofdzinnen, en
bijna 18.5% bijzinnen.
Van de 207 hoofd-bijzinnen, waren e r 164 lijdende voorwerpszinnen
in de d irecte rede; de o v erig e 43 zal ik hierna bespreken.
Bij de hiervolgende beschrijving zal ik eerst de aanvang en de bouw
van de hoofdzinnen nader bezien; daarna de inleiding van deze zinnen
in het nevenschikkend verband. V ervolgens zal ik aanvang, bouw, functie
en inleiding van de bijzinnen onder de loupe nemen.
Bij de analyse heb ik de symbolen S. = subject, Vf. = verbum finitum,
V. = infinitief o f participium, en A. = ander zinsdeel, o f aanloop, uit
O verdiep's Stilistische Grammatica gebruikt.
§ 178 Aanvang van de Hoofdzin.
In § 299 van zijn St.G r. zegt O verdiep: 'Bijna i van de zinnen in de
Hollandsche omgangstaal hebben een aanloop A .,m e t de in versie Vf.S,
die daarm ee samengaat. Deze aanloop bestaat echter in 80 van de 100
gevallen uit slechts een eenlettergrepig woord, het hervattende vnw.daf
die(n), o f adv. als dan, toen, daar, nu, die eveneens m eestal terugwijzen
op den inhoud van een voorafgaanden zin '.
In mijn m ateriaal komen bij de niet-gebiedende zinnen 1323 gevallen
met, 1306 zonder in versie voor, dus ongeveer 50% van elk. Van de inve rsie-g ro e p beginnen e r 1174, dat is ruim 90% met een eenlettergrepige
aanloop. Het percentage van Overdiep, 80% van f is + 26.5% van het
geheel. Voor Genemuiden wordt dat 90% van i = 45% van het totaal, dat
is 1.7 maal zo ve el als bij Overdiep, die ons in het onzekere laat of zijn
c ijfe r s op exacte getallen o f op een schatting berusten.
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Wat Overdiep hierboven het hervattende vnw. o f adv. noemt, heb ik
aangeduid als redundant. Het komt in Genemuiden v rij veel voor, met
sterk wisselende frequentie. Vooral die: en doe:/toe: zijn geliefd. Het
laatste komt vele malen herhaald voor, na doe: as, toe: as. Ik g ee f h ie r
onder in een staat je de aantallen w eer, en zal daar onder van elk woord
een o f m eer voorbeelden geven.

geen in versie
dat
20
die:
121
dan
doar
doe:/toe:

Redundant gebruik van vnw. en bijw.
in versie
herhaald
niet redund. gebruikt
18
261
3
l x na die: as
184
24
225
2
2 x na doar as
147
53
2 x na doe:
214
27 x na doe: as, toe: as

Voorbeelden: dat (verw ijzend naar een woord): dat zachtd goaX\} dat is
veu r d' inslag; verw ijzend naar zin: wat aa'k 'o e : 'i e : r vdtelt 'ebd, dat
is dd eer laka w oa r'ejt; die:: die:jóna die: was wees; herhaald na die: as:
die: as v ró g a r in buu:zn deu, die: is ar owtamaaties óp oova r 'en askaekdlt; dan: 's midas noa 't eetri dan goa'k ar zoo in zitn; doar, herhaald
na doar as: doar aa'k vleerni jo a r da daaliejaas 'a t 'ep stoan, doar 'e 'k
nów beunties neerazet; doe:: noa v u u fjo a r doe: trowd 'ie m et an Ie s a lmuunagar vrowa; in die: tie t doe: kree'w 't m et da poldar van M a sta broek; herhaald na doe: doe: wij (opzieners) waaXn doe: was 't v ie : v m twintag; na toe: as: toe: a'k dat 'e u r da toe: dacht ik bij m ijzelf.
Van de 35 bijzinnen die ingeleid worden door doe: as/toe: as hebben
er 27 dit redundante doe:/toe: in de hoofdzin. De twee zinnen ingeleid
door doe:/toe: herhalen het beide. Ook het bijwoord doe:/toe: wordt dik
w ijls herhaald:doe; w eertw iej jo a rla e ta r, doe: b i'w 't w eer kwiet awöm
- toe: laetar, toe: zee da kapietejn.
Onder de aanvangswoorden zijn de grote koplopers: die: 308x, dat
299 x, ik 275 x, doe:/toe: 267 x en dan 249 x, die met een totaal van 1398
ruim de helft der niet-gebiedende zinnen openen.
§ 179
T egen over de bovengenoemde zinnen met een teveel, staan een aantal
zinnen met een tekort, dat, in de m eeste gevallen, ontstaat door affect.
Soms wordt het subject, het object, een bijwoord o f een voorzetsel w eg
gelaten. In § 297 van zijn St.G r. zegt Overdiep: 'W anneer we in een
dialoog zinnen hooren o f lezen als: M oet je met me meekijken, m oeder!
(A rm .) - K ijk zo o'n trein toch.... Z itte zukke wages stuk voor stuk leeg
(B ru.) - dan is daar een inleidend adv. 'nou' o f 'd aar' min o f m eer vo l270

led ig 'in g es lik t'. Het gaat daarmee als met de weglating van onm isbare
zinsdelen, als een object ('d a t'), in: M aar hij wou niet meedoen; moet
hij z é lf weten. - o f een subject, in: Gaat je geen spaan aan! In Groningsche dialecten zijn deze verkortingen heel gewoon'.
Ik noteerde in mijn m ateriaal:
O m issie van het subject: 'ai]t ar wel m ee saem t - was nog niet tavuu:le
- mag niet - mag ook niet - was ook wat - was an bruga - 'oe:fdn niet
ópta braann -z a tn ta sloapm - is noar buutnlaant agoan - kan ook weenn
van vie;ra.
O m issie van het object: d o e 'w n ie tla n p r-m ó s ie alamoala doen - móchn
za dar zoo ópdoen - ’e 'j oovaral wel.
O m issie van een bijwoord: gór] ie doar w eer m et an köpal volk 'en mós ie w eer d' ie:la rónda maekn -w a a 'j doar an dag druk mee - 'em
za niks m et da kienda^s te doen, bin za r u s ta g -k r ig 'ie an aandar g a bit - mósa wij g e it beurn, ópskaergelt en zoo wat - waa'k cerg bavrent
mee awest - was 'ie ook niet osrg best mee - zata wij m et an zesii in wusn za niks van -g ru u :jii meer zoo beumpies óp - ’ e'w vaskejdn keern
an b r ie :f askreevm - ’e'w za klcesnat aspöjt - 'e m za doar an poosien
azeetn - 'ada wij ook vakaansie - drukt 'ie die: stoanda weeg.
O m issie van een vo o rze ts e l: Diepmveen, 'sErlinn, z it ar ook nog ie:na dcer tien, dcer tien u u :r waa'w oova r - da keera proatn z' alamoala.
§ 180
De Vooys, Ned. Spr. bl.367 zegt: 'Men schat dat in de moderne talen de
m eerderheid van de mededelende zinnen met het subject begint. Blüm el noemt voor het Duits 65%, voor het Engels 75% en voor het Frans
85%. Overdiep komt voor de'gew one om gangstaal'tot een schatting van
ruim f ' . Hij voegt daar z e e r terecht aan toe, in een voetnoot: 'Zulke
schattingen zijn niet overtuigend, zolang niet wordt medegedeeld op
grond van welk m ateriaal en volgens welke methode die c ijfe r s v e rk re 
gen zijn '.
De c ijfe rs voor Duits, Engels en Frans geven me geen enkel houvast.
Overdiep echter spreekt van de 'gewone om gangstaal'. M ijn m ateriaal
bevat niet anders, maar mijn percentage is beduidend la ger. In O ve r
zicht I (Aanvang en Bouw van de Hoofdzin) komen 1301 mededelende
zinnen voor die met het subject beginnen, en 1261 die in versie hebben,
dat is + 51% tegenover + 49%. Een S.Vf. m eerderheid, m aar een zeer
kleine. Het zou onvoorzichtig zijn hieruit conclusies te trekken voor
het gehele Nederlandse taalgebied, zelfs wat betreft de 'gewone om 
gangstaal' . Van mijn kleine studiegebied geven ze een aannemelijk beeld,
want mijn m ateriaal werd geleverd door m eer dan twintig personen,
mannen en vrouwen, uit verschillend milieu, in leeftijd variërend van
5 tot 86.
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§ 181 Bouw van de Hoofdzin.
B ij de hoofdzinnen laten zich 44 typen onderscheiden. Eenentwintig,
met een totaal van 1243 zinnen, beginnen met A.; acht, met een totaal
van 1306 zinnen vangen aan met S.; vijftien, met een totaal van slechts
111 zinnen hebben het Vf. vooraan. De middengroep, aanvangende met
S., heeft het kleinste aantal typen, m aar is numeriek de grootste. Ik zal
ze a lle de revue laten passeren en begin met de kleinste.
Z es typen uit de A -groep en acht uit de V f-groep zijn slechts door
een zin vertegenwoordigd. Het zijn:
1. ASVfA, een bijv. bijzin met hoofdzin-woordorde: (ie : kiekt] w e'js óp
die: rinn) die: z' ’em óp d’ ’oorns.
2. AV, een gebiedende w ijs met een infinitief: (en toe: zee za, zie : zoo)
saemm die:ln ( ’eur, jóngs).
3. AVfASAVV: doe: móch ar wel ies volk van da fabriekt] an ’t wcerk
dstelt wörn.
4. AVfAVS: doe: is ar tusn akoomm Jan van Daan.
5. AVfSAVVV: dat mós ik oe: loatn zien 'e m ; in het AB zou deze zin
luiden :• dat had ik je moeten laten zien. Ik geloof niet dat deze constructie
inG. waarschijnlijk, o f zelfs m ogelijk is. V oor mijn gevoel kan hij niet
anders luiden, dan zoals hij e r staat, en hoewel e r m aar een geval van
voorkomt in mijn m ateriaal, heb ik de indruk, dat d ergelijk e zinnen
geenszins zeldzaam zijn.
6. AVfV, een hoofdzin voor een onderwerpszin: tuus wörda azcegt (wij
'em ook al wat in 'uus veu r da kcer sdaenn).
7. Vf: (dan zeenn za) kiek (zie : vdwachn z ' o ova ra l); de kortste zin die
ik vond, als we 'e u r uit zin 2 hierboven buiten beschouwing laten.
8. VfASV, een toegevende bijzin met hoofdzin-woordorde: (al) was ar
a n' Oogaveensa praema m et tu r f óndar vastookt (dan ’aa'j 'dm gleu v' ik
nog niet g a e r akreenn).
9. V fA V A , een zin met 'in geslikt' beginwoord: (ónza D irk was m iskien
vuuf jo a r) kan ook weenn van vie:ra.
10. VfS, als no.9: (en dar was ook an zie ltien achter óp da kaaj, is 't
niet, o f was 't alie:nag meer an bruga ? nee) was an bruga.
11. VfSAVV, een niet ingeleide voorw aardelijke bijzin met hoofdzinwoordorde: z ó 'j 't nów goan vakoopm (dan z ó 'j an da renta m ee rb e u rn
dan nów van da pacht).
12. VfSAVV A:muuna wij niet wat andar s goan doenum da jeu gt ta trcekn.
13. VfSVA: (dan stónt dat achta o ftie n a bij mekaera) loa'w zaegr] tien
bulties.
14. VVfSA: dwinn ku'j za niet.
V ie r typen zijn vertegenwoordigd door twee zinnen:
15. AVfASVV: danmósn z ' alamoala da g ie :r s ofawasn wörn - dan muun
dar w eer nijd meugalak'eedn askeupm wö^n.
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16. VfASA: een bijw .bijzin van veronderstelling met hoofdzin-woordorde:
was ar wat aandans ta bataeln, (dan deu'w dat ' swónzas ook), en een zin
met 'ingeslikt' aanloopje: (dapoastar (eng. pasture) nuu:mm za dat, dat
is z ó 'n ra e ra róm a l) gruu:jn meer zoo beumpies óp (alamoala beumpies).
17. VfSV, twee modale tussenzinnetjes: loa'k zaerif] - zó'k zaerjr
18. VfV, een im peratief: b lie :f stoan, en een zin met 'in geslik t' subject:
(dar zatn v ie :r jonas zatn dar in, in M a a strich t), zatn ta sloapm.
V ie r typen telden d rie zinnen:
19. A V fA V : doar wo^n m ij vatelt - dar wör t niet zoo 'ie : l strena noar
akeekrj - dar is oova r gaproat en gaproat.
20. SAVfA: vasta meedawcerkarwörn anan kraanta is niet ie.-nvowdag D o lf dan was ies an k e e r an 't gaanza jaegn in Mastabroek - 't pat óp
zich zelfw a s ongaliek.
21. VfA V: lo a t'a t laant meer mooj weezq; en twee zinnen met 'ingeslikt'
subject: ('tcerm 'u u s dat m óchvie.-rkoeniiw ejdn) 'o e :fd n n ietó p ta braann
- (die: vanónza Gie:bar td ie : 'e f ar lest nog an owtoo vól vandoan ’aelt)
is noar 't buutnlaant agoan.
22. A V fA : één im p era tief met aanloop: dat doet meer, en: doar stónt op
- doar kwam nog bij.
Een type telde v ie r gevallen:
23. AVfSVV: doe: mós da Beermsloot deuratrökn wörn - toe: mós dat
kient adeupt wörn - zoo m uut' at awest 'e m - pa r s lo t van reeknga m uu'j
leevm en loatn leevm.
De andere typen hebben een te groot aantal zinnen om ze hier alle te
verm elden. Ik zal trachten met enkele voorbeelden toch een duidelijk
beeld te geven van de zinsbouw.
24. AVfSVA, acht zinnen: dat ku'j zien m et da kiepm - doe: is dat awörn
'óndar t rieksdaeldar s.
25. SVfVA, 10 zinnen: die: wör n banuu.-mt ook nog um da twiej jo a r ik muutwachrióp da m esalar - da sasdeura is amaekt valoopm zoe:m ar.
26. AVfASV, 11 zinnen: doar z it m ij zoo an m ola ta vruu:tri - doe: 'e f
ar an g ro o ts braant awest - woaruma muun dat altiet die: oolda boer n
weezn.
27. SVfV, 15 zinnen: dat is ofabreukn - die: wör n baskaedagt - ik wil
zaenn.
28. AVfSAVV, 15 zinnen: dan kan'k oe: da Hekstee nog wel loatn zien toe: bin ik da sleutal óp goan 'a eln - toe: mós ie vaejar ies 'e u r t 'em
(V erg elijk no.5: dat mós ik oe: loatn zien 'e m en, uit de Stadskoerier
van 15 sept. 1966: (as za dat niet wiln), mósn za meer gien w inkalie:r
awör rx 'em ).
29. AVfASAV, 16 zinnen: dar is 'ie:la m oa la andiek um 'en alaegt - doar
is ook an boe:l van dicht' amaekt - nów kunn dar nog zeumm koenn noast
makaera stoan.
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30. SVfAVV, 17 zinnen: die: is buutnGceldmuungoan ivcerkn - zie : z ó l 't
d r niet bij loatri zitri - ik 'ep 't (i.e . het vloerkleed) nog noojt kran' 'at
linfi - wij zuln 'dm meer óp dn kooldd stee dd zundag oovdr loatn stoan.
31. AVfSAVA, 20 zinnen: dan ginn dd mejnsn kofiezot óp'aeln bij lavas
d'uu:zn - dat 'e f 'ie laetdr v d rö jlt m et F re e rd k P o s t - die: 'e 'w 'em
vdkocht v e u rv ie :rndcer tdg stuu:vdr s - dan kónn zd doar koomm m et dd
koenn - doar 'e 'k ies bij dn b o e :r vandoan 'a e lt dd man dn voe:r tien
r ie :t; blijkbaar is in a lle v ijf zinnen de slo t-A . te zwaar om voor het
V..geplaatst te worden en ligt de zin ritm isch beter zo.
32. VfA, 31 zinnen, waarvan 25 met een im peratief: kiek ies - dejnftt d r
umd - proat m ij' ddr niet van - 'a e lt meer kddetties - 'a e lt ook meer dn
paerpeekdl'eerdkn,; er zijn 5 zinnen met 'in geslik t' subject: mag niet mag ook niet - 'ai]t d r wel mee saemt - was ook wat - was ook niet td
vuu:ld; en éénmaal: ducht m ij.
33. VfSA, 31 zinnen, een nogal heterogene co llectie bestaande uit: 11
vragen: w ie:t ik 'dt - w ie:t ie doar ook van - g o a 'j van oamt ook 'en g et d at' i e :r meer zoo; 4 toegevende bijzinnen ingeleid met al: (al) goojn
zd m ij oovdboort - (al) s lo a 'j m ij doot - (al) 'adn onz' bolddr s gien bult
g e it -(a l) was dd afstant wat bdzwoar ldk; 2 niet ingeleidè bijzinnen van
veronderstelling: kwaam ik dran toe: - kwaam ik dr niet an toe:; 2 im 
peratieven met volgend subject: goan ie: meer in ons 'uus - 'eb ie: 't
'eert' ie s in dd balg ( 't 'a a 'j w eer m et gaanzn tuuskoomm); 1 wens: waar
ik dr meer w eer of; en 11 zinnen met 'in geslik t' beginwoord: bin zd
rustdg - 'e 'j oovsra l wel (z ie ook § 179).
34. VfSAV, 32 zinnen, evenals de voorgaande groep, van z e e r uiteen
lopende aard: 8 vragen: ' e 'j 't n ie t 'e u r t - 'e ’j dat ook wel ies ópdneumm
- za'k d' ’aann eem m skoond maekn,; 1 toegevende bijzin met inleidend
al: (al) 'aa'k 'dt sdoan; 1 niet ingeleide voorw aardelijke bijzin (die: mósn
eer st w eer an dd kaant) zó l ik dr koom m ; 1 im peratief met subject:
goan ie: dd kiepm meer ies voe:r n; 11 zinnen met modaal kunn, loatn,
zuln: kan'k wel zaeTffl - loa'k meer ies zaerij] - loa'w ddr meer ies wcerk
van maekr] - zó'w meer ies zaei]t]; 10 zinnen met 'in geslikt' beginwoord:
mós ie w eer d' 'ie :ld róndd maekn - mósd wij g e it beur n - móchin zd ddr
zoo ópdoen; zie ook § 179.
35. AVfASA, 40 zinnen, bestaande uit 1 uitroep, 1 vraag en 38 m ede
delende zinnen. De aanloop was 4x dan, 2x dat, 9 x ddr, 5 x doar, 7x
doe:/toe:, 1 x 'dt, 1 x oe:, 1 x wat, 2 x zoo, 8 x zwaar (d.i. twee- o f m e e r
lettergrep ig o f m eer dan een woord): dan kump d r baantie:zdr umd datkreerm ddr niet vuu:ld in Geelamuun - d er is nog niks an ook - doar
is ook tiet veur neuddg - doe: gói] zoo dd boe:l dichte - v ró g d r g ii] ddr
oast noojt ie:na noar ’ t ziekv'uus - óp 't oogpblik is ar niks m e e r an zoo deur dd dag 'aeldd ddr oast noojt ie:nd kddeties - 'oe: liekt oe: dit
'i e r - wat kump doar wat an td pasd.
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36. AVfSV, 43 zinnen, bestaande uit 1 uitroep, 2 vragen en 40 m ede
delende zinnen. De aanloop was: 5 x dan, 4x dat, 2 x die:, 2x dar, 2x
doar, 11 x doe:/toe:, l x 'dt, 3x nów, 3 x wat, lO x zwaar.
dan b lif Gcejt zitn - dan muu’w 'engoan en zaegv - dat z ó l wat moojs
weenn - d a t 'e f 'i e ddoan - die: 'eb ik meeamaekt - dar wör t an rólaada
valoot - doar kwam da doktar a n v lie ^ r] - doe: is da boe:rnleenbaar]ka
óparicht - ' snachns bagón 'Enkie ta re e r n - bij da vakaevalaga is 't
analaegt - dan m etie:na wör t d' 'als ofasneenn - wat zuln za kiekn wat za'k zaeryi - wat m uu'j 'em .
37. SVfAVA, 51 zinnen, alle mededelend; het subject was: 4 x dat, 7x
die:, 3x 'at, 3 x ie:, 4 x 'i j , 14 x ik, 4 x wij, 2 x zie : (sg.), 5 x zie : (pl.),
5 x znw.
dat is m ij z e lf oovakoomm m et visn - die: wol dat niet lanar 'em zoo
- ' a t' e f óns an 'óndar t guldn o f v ie :ra akost an afakoatn - ie : muun oe:
dat A am eeriekaa en Kaanadaa aandar s veu^steln as v ró g a r - 'i j 'ada
d rie j jo a r adient bij m ien skoonvaejar - ik bin dar uutaskejt irt 1945 ik w il die: kiendar s wel g re e g zien ies - wij zuln z 'ie s ópteln van d'
b olst' ofan - zie : 'e f m ij nog uutasköln veu r 'alva geek - z ie : mósn nijd
maantals 'em v e u r sundas - da rie:tm a tn wör n an boe:l gabruukt veur
da kasn.
38. SVf, 63 zinnen.Het subject was: 2x dat, 9x die:, 1 x ie:, l x 'ij, 35x
ik, l x wij, 2 x z ie : (sg.), 3x z ie :(pl.), 6x znw.
De overgro te m eerderheid korte hoofdzinnen voor een lijdende vo or
werpszin, zo als: ik deji]ka lO x, ik zaega 16x, die: zeeg, die: zee, die:
reup, die: skroewda, ik gleuva, ik wie:ta, enz. A ls op zich z e lf staande
zinnen komen voor: dat stunk, 'i j rukta en s jö r da, 'i j sprun, ik kookta,
D o lf trök en trok ; v ie r zinnen zijn bijzinnen van vergelijkin g: 2x (zoo
'eert a')k kón - (zoo 'eert as) 'ie kón, (zoo 'eert aa')w kónn.
39. AVfAS, 82 zinnen, bestaande uit 1 uitroep, en 81 mededelende zinnen;
de aanloop was: 5 x dan, 21 x dat, 11 x dar, 6x doar, 7 x doe:/toe:, 15 x
'at, 4 x nów, 1 x eerst, 1 x wat, 2 x zoo:, 9 x zwaar.
dan is doar 't gat van da deura - dat bin ook deur m atii - dat is nog an
'ie :la uutgastnekt' e jt - dar was die: oam t wejnag volk - doar z it ook an
vie:vm vuuftag bundar laant - doe: waar n ’ t buu:zn - 'a t is gawoon an
poldar tien - ' at b in m e e rfa m ie lie angaleegr]'eedri - ’t leekn wel zw aelafie s - nów stoan dar boe:r darijn - zoo bin dar nog an óngaveer sestag
man - in 'tÜ laans is 'ta n puupmasiena - toeknda weeka is a r vagaeraga
-w a t was 't an dika knastar t; met 'in geslikt' voorzetsel: Diepmveen,
'A irlinn, z it a r ook nog ie:na.
40. AVfS, 128 zinnen, omvattende 5 vragen en 123 mededelende zinnen.
37 daarvan bestaan slechts uit een lichte aanloop + een vorm van dej^kj]
(3 x ) o f zaegT] (34 x) + kort subject, 6x een znw., 31 x een vnw., gevolgd
door een lijdende voorwerpszin. Het zijn de inversie-tegenhangers van
275

de grote groep uit de SVf constructie in no.38.
De aanloop was: 10x dan, 39 x dat, 3 x die:, 5 x dar, 5 x doar, 31 x doe:/
toe:, l x dus, 11 x 'at, 2 xnów, 2 x 'oe:, 3 x wat, 5 x zoo, 11 x zwaar.
dan breek an koe: - dan zee vaejar - dat waarn da bótn uut da ga vrichtn
van 'n koe: - dat is zo 'n soor t p le js ta r - dat waarn laandarijji - die:
o o i' ik - dar kwam gien volk - doar zatn vuuld m e e r 'Ülaanda^s - doe:
trowda R oela f Breem an - toe: zeeg da doomaneer - dus zaenn za - 'a t
was zuk m ooj skaensies - 't was an stie:nn skaala - nów maeka wij ( 't
aa'w tuus koomm) - 'o e : kan 't - 'o e : 'ie :tn disa - wat zeeg da doktar zoo cerm waarn die: mejtisn.
H ier zijn we gekomen bij de v ie r hoofdtypen AVfSAV, SVfAV, AVfSA
en SVfA, die samen ruim 2000 zinnen tellen, dat is bijna f van alle hoofd
zinnen. Ik heb bij deze groepen ook nagegaan uit hoeveel delen de nietaanloop-A. bestond en za l de aantallen bij elke groep verm elden.
41. AVfSAV, 294 zinnen, omvattende 5 uitroepen, 5 vragen en 284 m ede
delende zinnen. De aanloop was: 52x dan, 27x dat, 11 x die:, 3x dar,
42 x doar, 88 x doe:/toe:, 2 x eerst, 13 x nów, 1 x 'oe:, 1 x toch, 1 x wat,
1 x woar, 1 x zoo, 45 x zwaar.
De niet-aanloop-A. was 114 x 1-delig, 95 x 2-delig, 64 x 3-delig, 19 x
4-delig en 2x 5-delig.
danbleemm die: anpooze linn - dan 'aa'k 'a t nog varaandar t - dan 'a a 'j
' am nog niet g a e r akreenji - dan 'adn z ' e u r wel w eer k loa r skreenn dat 'adn z' alamoala baskreevm - dat za'k oe: gaw vatelin. - dat kar]'k
z e lf ook wel vadienn - dat 'e'w m iskien wel fe e r tag jo a r in 'u u r' 'a t die: kón 'ie niet uutstoan - die: 'e 'j toch wel akent - die: 'e 'j dar ie :n m oal in zitn - die: 'e'w dar nog veu r van 'uus 'a e lt - dar kunn vroagn
uut da varie:naga koomm - dar (=daar) kar^k nog beetar oova r vateln dar (= daar) muu'k nów meer van ofzien - doar 'e 'k an 'oop ópasteukn doar 'a a 'j ra e r van ópakeekv - doar 'e 'k dus twiej jo a r noar toe: agoan
-d o a r k ó 'j da koenn n iet in w eer vienn - doar bin'k dan nów dus ook in
dkoomm - doe: bó'w óp d rie j pootn agoan - doe: 'e 'k doar v ie :r koenn
ananeumm - doe: 'e 'k nog tusnbejdn óp d rie jta l astoan - toe: 'e m wij
toch nog tot 'smoandas v u u fu u :r in da tre jn azeetn - eer st bi'w noar
m eestar Waalasón agoan - nów m uu'j ies reekn - nów zal 't nog gcekar
wörn - nów wi'k gien kloara bolda koenn 'e m - nów ku'w 't ies m ooj
liek maekn - 'oe: muu'w dat nów maekn - toch ku'w 'ie:ra n zien - zoo
'e f 't a ltiet awest - in da groota stat wi'k niet zitn -p ra k tie s elk jo a r
'e 'k dar beunties vabowt - aandar s dör st ik dat alie:nag niet ta doen zoodoenda bó'w dar óp deuragoan - eerapals en sloa kón za bij da b o e :r
k rie :n v - van m uu:jag'ejten naerag'ejt gink 'ie achtar 't 'ceka zitn - wat
' e ' w wat an'aelt - wat kón die: gloepm st lie:gn - wat 'e'w dat w intar an
cermoe:d' aleenn - wat zal oen va eja r'd a r wel van zaegi] - woar zóln za
d' 'ónt nów 'em .
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42. SVfAV, 339 zinnen, alle mededelend. Het subject was: 29 x dat, 65 x
die:, l x dit, 15 x 'at, 31 x ie:, 9x 'i j, 84 x ik, 35 x wij, 8x zie : (sg.), 24 x
zie: (pl.), 38 x znw. De A. was: 89 x 1-delig, 114x 2-delig, 89 x 3-delig,
43 x 4-delig, 3x 5 -d elig en 1 x 6-delig.
dat is an dd kaant akoomm - dat is m ij fe jn bavaaln - dat 'e f dan twiej
jo a r doe: aduu:r t - dat is ook wel 'oastd neudag awörn - die: bin wiedar
óp agoan -d ie :k ó n n 'e u r wel redn - die: 'e m 't vasta cerm 'a t - die: 'e f
óns die: róm a l w eer an da deur' azet - dit is m ij wcerkalak oovakoomm
- 't is ook gabeu^t - 't wör t nog a ltie t vapacht - 'a t 'e f zeekar al veur
1800bastoan - ’ t 'e f t o e : nóg w e'js an dag o f wat akwakalt - ie: zuln wel
zaery] - ie: kónn za niet drinkn - ie: kun 't ook in zien g a 'ie :l koopm ie : kónn dar zoowat dn kaem ar mee balaei]ri - ie : muun 't m ij meer niet
kwoaldkneemm - 'i j 'add in die:nst dwest - 'i j 'at dd skrik dikd ta pakn,
- 'i j kón 'am 'oastd niet bagriepm - 'i j mós in da weeka toch ook 'eert
wcerkri -ik z a a g ' 'dt ankoomm - ik w il alas wel ofsloan - ik 'eb al noar
da m esalar toe: awest - ik kón dar ook niks m e e r bij varjrj - ik 'ep da
z e js n d a rin 'tle s ta bij n e e r agoojt - wij 'em m et vakaansie awest - wij
'em gien besta kcersdaenn 'a t - wij 'aann dan toe: zoo ddoan - wij 'e m
ook wel ies an spaensa v lie :g ' 'a e lt - wij 'e m 't ook a 'js an k e e r 'at wij 'em e r nog w e'js re js ie s 'en amaekt - zie : 'em an afakoat aneumm
- zie : woln m ij ook nog an bural geem m - da bróm ar t mós veurran
geem m - ie:n dink is wel 't zelfd' ableemm - da m aneer v a n 't 'uusien
zólza dan van 't staasjón 'aeln - d' ooldara jónd kón 'dm nog zo'n b ie tien in da bie:nn 'ooln.
43. AVfSA, 568 zinnèn, omvattende 11 uitroepen, 13 vragen, 544 m ede
delende zinnen. De aanloop was: 162x dan, 49x dat, 15x die:, 4 x ddr,
72x doar, 98 x doe:/toe:, l x dus, l x eerst, 2x 'at, l x 'ie :r , 29x nów,
4 x 'oe:, 19x wat, l x woar, 5 x zoo, 105x zwaar.
De niet-aanloop-A. was: 206x 1-delig, 223x 2-delig, 87x 3-delig, 45x
4-delig, en 7 x 5-delig.
dangór^a wij noar beedd - dan 'adn z ' alamoala die: matn - dan b i'j ddr
noglai]e niet - dan goa'w 'i e : r zoo deur die: deura 't slacht'uus in - dat
nuu:mm zd japan matn - dat w ie:t ik niet óp da dag o f - dat 'e u r ie ook
niet vuu:ld - dat proat ie ddr zoo nog n iet uut - die: kochta wij doe: die: kochta wij alam oal' óp - die: steek 'a t niet zoo naw - die: 'e 'j nog
meer zo o n ie t - dar kwam gien veerd noar baneedri - ddr kón gien kiepa
m e e r tusn - doar 'ant an droat an - doar 'e 'j wejnag mee ta maekn d o a r' e' w m e e r an dan an'tx gaanza - doar b i'j dus ook w eer druk mee doar knap ie nog wel eemm wat van óp - toe: paktn z'a la bloempotn doe:kreega wij alas bij mdkaerd - toe: paktd za dd leja óndar da tuu:nabaarika vandoan - toe: keek Geeza óns toch zoo r a e r an - toe: waar
ik z e lf ook nog niet zoo o o it - dus goa'w zoo van week tot week oova r óp
steets an andar óndar wcerp - eer st zakta wij deur da matrasa - 'a t bin
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baelnvan' ondar tfuuftagkieloo - 'a t is an statfjónp) zoo prachtag - 'i e : r
z it ie óp makaera - nów 'e 'j kadeties - nów 'e 'k nog wat - nów 'e'w
m örn ies an lcekar m eültien -now 'e 'k z e lf meer v ie :r koenn in 't laant nów meukv za za laetar niet zoo dreuga - zoo zeenn za dan - zoo is 't
meer n e t - z o o 'e 'j wel m e e r mejnsn - zoo 'e 'j dar nog wel er]kaln m e e r
- juu:kpoejar o f eek 'a t Gcerachien niet bij 'e u r - 'Ülaansa koopluudn
k re e 'j 'i e : r noojt - in da vakaansie gin 3 wij sóms m et da skuuta noar
Zwold -doarum a muu'k meer ies w eer in da bie:nn - 'oe: vien ie 'am 'o e : stet 'a t nów m et die: nijd 'uu:zn in 't Binnlaant - wat k r ie 'j veu r
loon - wat b i'j dan nog - woar maekr] da mejnsn 'e u r toch vaeka druk
oova r - wat is dat ja m a r - wat waarn die: gaanzn rap da lucht in - wat
w ör ie aandar s flow van dat gakoar in da stat.
44. SVfA, 808 zinnen, omvattende 2 uitroepen, 3 vragen en 803 m ede
delende zinnen. Het subject was: 111 x dat, 184x die:, 63 x 'at, 55 x ie:,
43x 'i j , 128x ik , 3x wat, 2 x wie:, 49x wij, 16x z ie : (sg.), 50x z ie : (p l.)
102x znw., 1 x onb. vnw., 1 x inf.
De A. was: 2 2 0 x l-d e lig , 304x 2-delig, 189x 3-delig, 74x 4-delig, 15x
5 -d elig en 6x 6-delig.
dat was moe:da - dat móch niet lat]ar - dat is a ltiet zoo lcekar óp da
zaldoe:k - dat wun doar zoo stcerk an - die: bin van da doomeinn - die:
'e f ook veta koenn - die: 'adn ook gien brie:taann - die: waar n 'i e : r óp
die: uu:r ri in da skuu:ra - die: deunix 's'cerfs a ltiet tu r f óp - d ie :'a t ar
trowms ook niks m e e r an - die: sm eer d n' e u r zoo zalva in da knie:woann
- 't kost an re s t - 't speet m ij gluu:nag - 't is alamoala óngaveer an
bundar - ' tgiT] doar ' snachns alamoala eem m stila toe: - ie: 'adn vuufvörals en aandar'alfels - ie: 'em wel 't rcecht oova r da Top - ie: kiekt]
w e'js óp die: rin n - ie: goan doar m et d' owtoo zoo deur 't laant - 'i j is
vageetachtag en zoo - 'i j is an da kaant lös - 'i j 'a t nog an b oe:r in
Mastabroek - 'i j slie:pta m ij zoo da spreekkaem ar in - ik w ie:t beetar
ro o t - ik krie:ga 'óndar tsestag guldn van 't stuk - ik griepa 't brootm es
van'taanrcechtin 't kómbófien - ik spuu:ld' 'am zoo an paar k e e r deur
't waetar - ik w ie:t' 'a t niet zoo pasies m e e r m et al die: jo a rn - wij
kcerktn in d' ofgaskejdri kcerka - wij 'adn ruu:zie m et an p loeg jór]as wij 'e m alie:nt ' ooftzaekalak 't zuudn - wij doen 't n i e t lar]dr m et 't
cerm'uus - wij koom m 'i e : r alie:nt moer um lo l ta skupm - zie : dacht
natuu:r lak - z ie : 'ada troann in d' ooT]T] - zie : zat altiet veuran óp d'
eer sta re j - zie: 'at ook niks aandar s bij 'e u r as dat spoo^trejntien zie : z a tn in 'tb ó s - z ie : 'e m teenriswoor ddg van die: gceka madeln - zie :
proatnw el ies van zoo uut da skepaga - z ie : bin dat r ie :t zoo niet kwiet
- zie : bin ook wel niet zoo cerg g ro o t - 't bloe:t spöjtn daruut - zó'n
akartiengir]k ar 'ie:lam oala lanas - da masienn stónn doar as soldoatn
i n 't g a lit - die: dir]T] rie d n o o k a ltiet zoo 'eert - aandarii 'e m 't (i.e . de
likdoorn) óndar da tie : - wachr] duu:r t a ltie t lana - wat gabeur da m ij
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doar -w ie : prakdzie:r t d r nów nog oovar ’t stichtirtsgsbow - wie: muut
'dt nów doen - wat kump dr van dd kienddr s tdrozchtd.
De gegeven voorbeelden vormen slechts een kleine bloem lezing uit
het om vangrijke m ateriaal, m aar zullen U ,naar ik hoop, een indruk g e 
ven van de bouw van de hoofdzin.
§ 182
Als postscriptum bij de hoofdzin w il ik nog een vraagzin vermelden
die ik me niet herinner ooit ergens anders gehoord te hebben. Hij komt
echter in mijn m ateriaal niet voor, hoewel hij in mijn jeugd veel gehoord
werd, en, naar ik verm oed, nu nog wel. Het is een vraag die met o f be
gint, en gesteld werd uit belangstelling, nieuwsgierigheid, o f als aan
loopje tot een buurpraatje. In St.Gr. § 387 zegt Overdiep: 'Het voegwoord
'o f' is vooral gebruikelijk te r aanduiding van een onzekerheid...'. In de
vraag, die ik hier bedoel, is o f in oorsprong ongetwijfeld dubitatief, maar
in vele gevallen grenst de onzekerheid aan het zekere, zodat een ant
woord eigenlijk niet nodig is o f verwacht wordt. A ls een ja rig kind in
mijn jeugd op straat verscheen met een stuk koek op de arm gebonden,
werd e r al gauw belangstellend gevraagd: o f b i’j joardg?; wanneer een
m eisje trots met een nieuwe jurk paradeerde, hoorde ze: o f 'e 'j dn nijd
ju rk ? ; kwam ik met K erstm is, Pasen o f in juli thuis, dan vroegen ken
nissen: o f 'e 'j vskaansie? Een huismoeder die ziet dat haar buurvrouw
de was ophangt, zal, verlegen om een praatje, vragen: o f 'e 'j dd was'
al skoond? De vraag staat op een lijn met de retorisch e, het antwoord
is overbodig. Een kleine onzekerheid ligt opgesloten in : o f b i'j noar
Z w ol' dwest (het kan ook Kampen geweest zijn) - o f m uu'j uut (het kan
ook zijn dat de aangesprokene op vis ite gaat). In d e 'e erste groep is be
langstelling de aanleiding tot de vraag, in de tweede nieuwsgierigheid.
Soms werd hij schertsend gebruikt. Een huisvrouw, druk aan de schoon
maak, die onverwacht bezoek krijgt zal vragen: o fk o o m ie 'e lp m ?
Het voegwoord o f vervult in al deze zinnen d e 'zelfd e functie als het
modale bijwoord zeker: je hebt zek er vakantie - je moet zeker uit.
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§ 183
rz ic h t van de Aanvang
Aanvang
geen
in
ver
sie
M ede
delende
zinnen

Vragende
zinnen

Uitroepen
Gebiedende
zinnen
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en de Bouw van de Hoofdzin.
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§ 184 Het Nevenschikkend Zinsverband
De v ie r voegwoorden waarvan Genemuiden zich bedient bij het neven
schikkend zinsverband zijn: en, meer, o f en want. Ik zal hieronder deze
en-, meer-, o f-, en w ant-zinnen nader bezien.
1. e n -zinnen. Ik telde e r 334 en onderscheidde de volgende gevallen:
a) zuiver aaneenschakelend: ik leupa zcechies noar da m oldbult en doar
leut ik m ij 'ie l veuyzichtag óp dd knie.-nn zakt] - dan 'e 'j Stie:nwiek en
Waegsninnen dan 'e 'j nog twiej g ro o tn in Aepaldoorn - now dat is zó'n
soor t plejstar, zoo g ro o t as 'n sköltien en die: kostd toe: an stootar,
en die: mós ie dan óp da róga laenn, oo m einsn kiendar s en dat stut]k;
soms schijnt e r geen eind aan de en's te komen: die: kwam doar binn,
die: is noar baneedn agoan, en die: dut da deura lös, en die: get noar
buutn, en ik goa d a rin , en die: mejdn 'adn niks in da gaetn, en toe:, toe:
koom ik dar an, en toe: git] ik óp da trapa, meer ik maekta leem m, ik
stootaeergt]s teet]t] an, en zie : 'e u r dn dat, en zie: koom m noar buutn, en
z ie : kiekt] um da deur' 'en, en die: zien niks, en toe: w il ik die: deura
lös doen, en die: jonas stónn achtar die: deura, en ik wol die: deura lös
trcekt] um die: jonas dar in ta loatn, bagriep ie wel, en toe: dacht] die:
jót]as die: dacht] dat zie: (i.e . de m eisjes) m ij paktn um dar uut ta goojn.
b) gevolgaanduidend: ónzaJan' e f da doem of, 'e u r d' ik va eja r zaegt] en
doar kwam da doktar anvlie:t]t] - da kata was óp da plaank' asprut]j] en
m et rólaada en al noar baneedn akit]kalt, 't was an stie:nn skaala en die:
was vanzelf an skoar n - want wij mósn matn as da braant um da kop
boomm
waetar t' 'obln0 en dan loat ie 't wel um da sentn0 en da tie t ta
0
vareizti - ik steuta m et 't mes óp an stie:n en 't mes skeut m ij deur d'
'aant 'en - zie : vadie:lda alas óndar da jót]as en ik kreega niks - aa'j
goet weevm kunn dan 'o e :v ie moer ta vroagt] en ie: stoan zoo veu r da
masiena - ik kooma da deur' in en toe: zeeg die: vent die: bij da deura
stónt wat dat klut]k as beer st (= p e rs ), ik zaega jaa en toe: 'ad dk v r ij
toe:gat].
Soms ook het uitblijven van gevolg: zie: (de boeren in de N .O .P old er)
biedt} sestag guldn (per dag) en zie: kun za (arbeidskrachten) nóg niet
krie:nn.
c) contrastaanduidend: m ien skoondochtar die: 'e f an neeva die weerkt
óp an liemanaada fabriek, die: k rig da liemanaada veu r twiej kw esties
davlesa enw ij bataelnie:naguldn en fe e r tag sent - en zoo is 't oovaral,
wij krie:t]T] deer tag sent veu r an lie ta r m elk en ie: bataeln m iskien wel
twiej kw esties.
d) met de waarde van een b ijvoeglijke bijzin: meer wij kreegt] toch ala
zundaegr] an ej bij 't broot en dat was nog wel an veurrcecht - doar bin
z ' angaraezie a n 't bowmen dan sprina wij in 't zaant - 't is an treekar
en die: vasie:ra wij - ie : stoan zoo veu r an mesiena bij Koelst o f zoo,
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teminsri as za wcerk v e u ro e : 'em en dat mag dd leste tie t wel zoo weenn.
A ls bijzondere constructies w il ik nog verm elden: en toe: die: aandar
die: is buutn Geelamuun goan wcerkr] - en toe: Gcejt van Iekn die: zeeg en toe: die: mejdn die: woln óns niet dar in 'e m - en toe:, 'k w ie:t niet
m eer, zie : brabdlt wat in 't Fraans. V ie r zinnen zonder in versie na
//
en toe:, driem aal door het subject te herhalen door die:, eenmaal door
het invoegen van een zin.
2. meer-zinnen, 277 in aantal, te onderscheiden in:
a) beperkend: en nów ' adn ze m ij nog wel vatelt dat a 'j doar da diek niet
óp móchn, meer dat g e it m iskien niet veur ala mejnsn - da p lie s ie mós
a r an ta pasa koomm, meer 't was gleuv' ik alie:nt meer blikskae - nów
dan k rie 'k z e lf an töjn, meer dat is gien g ro o ta ; enz.
b) 're serv eren d ': na zijn verklarin g dat het weiderecht eenmaal in z'n
geheel is gekocht zegt spreker A: nów jaa, meer dat ik wie:ta dan, 'e u r ; ik w ie:t' 'a t niet zoo pesies m e e r m et al die: joa rn, meer ik w il zaenn,
datginjk doe: toch zoo - ik m ie:nd' altiet 't as za zeenn an m iljoem istat.
meer dat is 't gleuv' ik niet, meer dar m ai]kie:r t niet zo'n boed an; enz.
c) tegenstellend: toe:vardan z ó l'ie dan ies abroann wör n, meer toe: wol
'ie niet g a e r wör n - ik kan goet skrie:vm en taal, meer sjoe:r nalist
maekn, z ' oe: nog meer zoo niet - dan 'uu:r da wij an stuk laant veu r zeumm
o f acht guldn, veur niks, meer dan 'a a 'j buu:zapoln, dan 'a a 'j rie:tpolri,
ie: 'adn an 'uukien dat 'a a 'j 'eujn kónn enz.
Soms heeft moer geen duidelijke betekenis: z ie : (de overledene) 'a t alas
sakuu:r ópaskreevm, die: zovuuda, die: zoovuuda, zesdn o f twiej dn o f
v ie :r dn, afejn zoo as dat dan was, meer doe: 'eb ik die: bejda stukies
laant akocht (e r is geen contrast bedoeld tussen erven en kopen, want
akocht is zwak betoond) - nów 'em z' an boed van die 'uu:zn (droog
schuren) ie: 'em 't w e'js azien as za kookas dreunn, oo, 'e 'j dat noojt
dzien, nówjaa, moer dat is net zo'n toa fa l - 't was doe: ook Poasmoandag
meer dan mócha wij veu r niks oova r 't v e e r - ik kan 't oolda mejnsa nog
wel zoo zien zitn, meer goet, wij waar n 's m ö r ns noar da keerk' awest.
Doordat Genemuiden voor deze beperkende, 'reserveren d e', tegen
stellende functie geen ander voegwoord bezit, is er stilistisch wel eens
een teveel, zoals ik dat ook bij en gesignaleerd heb. Ik noteerde: moer
n ó w 'a t'ie wel zes gaanzii askeutn, meer z ie : laagn an d' aandara kaant
van de slo o t -m eer 'snachas 'e 'k nog wel w eer zeer t' akreeriri, meer dat
was van dd weer zeer ta, meer ik 'a t ie:n galuk, ik kón in zes weekn niet
matn - meer an weekd laetdr 'a t z' 'dt weer, meer z ie : kón toch n iet i e ddrd weekd zó'n rejzd maekfi achtdr Zwola - meer zie : 'adn wel eet ij,
meer gien g e it in d' 'aann - dan meukn, za dar twiej (i.e . dikke matten)
daes (interruptie van m ij: twiej daes?) jaa, meer zuka dika matn, van
die:dika buu:zn, meer aa'j die: gawoonn 'aar n, nów jaa die: rusameeties,
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jaa mozr doar 'adn dd mejnsn wel twiej daegn an wcerk.
Interessant is ook de volgende passage: die: man 'a t nów jón1ds, die:
kónri 'e u r wel redn, meer nów zeeg die: man, 'i j kón 'am nog niet bagrie p m as dat jór]3S van 'um waar n, kiek, die: namm 't leevm meer zoo
makdlak óp, 'ejn, d ie :' em nów wat laant en zoo, meer die: bolda man die:
kón dat nów niet bdgriepm, meer die: 'a t altiet zoo vaskrikdlak 'eert
awcerkt, meer die: jói]ds die: plukt] da vruchtn dar van. Het voegw. meer
komt e r v ie r maal in voor. Het eerste en tweede moer leiden een zin in
die verwondering, niet-begrijpen, uitdrukt. Het derde in: meer die: 'at
altiet zoo vaskrikdlak 'eert awcerkt is misschien gebruikt als tegenstellingtot: die: na m m 11 leevm meer zoo makdlak óp. Het lijkt e r echter
m eer op, alsof dit meer eenvoudig als aanloopje voor een nieuwe zin
dient, evenals in enkele der hierboven geciteerde zinnen. Het vierde
meer zal contrasterend bedoeld zijn: die 'hardwerkende vader' tegenover
de 'vruchtenplukkende zoons'\die: is evenwel onbetoond, die: jór]ds iets
sterker van toon, echter niet opvallend.
Eenmaal stond meer op een ongewone plaats: 'dt is dn stuudievareenagir\ikmuut d rb ij zaegn, meer dat is ónsetntjam ar, wij 'e m wejnag leedn.
Spreker bedoelde waarschijnlijk: het is een studievereniging, maar, ik
m oet e r b ij zeggen, wij hebben w einig leden en dat is ontzettend jam m er.
Enige keren leidde meer een sterk met affect geladen zinnetje in: ik
waar altiet bliede as ónze Klaas zee, va eja r g o a 'j mee, want ik muut
noarEdmonton, moer dan waar ik a r wel - oo, nów zó'n dika róla, moer
die: kónn za gaw maekn.
3. ö/-zinnen. Het alternatieve o f tussen nevengeschikte zinnen kwam
slechts zes maal voor, waarvan twee keer in een onduidelijke situatie:
ik dejr]kd, 'e 'j dat ook wel ies ópaneumm, o f w ied ie: doar ook van dan gir]T] z' in bdtrcekin, o f as zd leer n wildn, dan móchn z ' ook dn vak
lee r n - ie: kun bdveu'Hjdlt in dd róntvroaga o f zoo, o f m et dn aandard
m anie:rd kan ddr iem ant m et dn vroagd koomm, doar as ie : cecht mee
z it en die: geev ie dan in bdspreekin - spcer ziebeuntjes nuu:mm zd dat,
o f breekdbeunties zaegd wij dan. De twee resterende zinnen zijn niet
volledig afgerond: nów jaa, dan m uu'j oe: al vdbeetdr n kunn, o f aa'j 't
zelfdd wiln blie:vm , die: batroskinn die: bin ddr niet zoo dika gdzaejt;
de tweede hoofdzin is e r bij ingeschoten en ook m oeilijk in te vullen,
maar het alternatief: een b eter o f een g e lijk salaris is duidelijk; een
d ergelijk hiaat komt voor in: dan wör da w eer an aandar banuu:mt, o f 't
aa'j dazelfdd banuu:mdn, w aarde tweede hoofdzin: 't gebeurde ook wel,
't kwam ook voor, zou kunnen zijn. Toch is de betekenis van de zin dui
delijk al hapert e r wat aan de bouw.
Bij deze nevengeschikte alternatief-verbinding is o f het enige voeg
woord; as, dat bij het onder schikkend zinsverband veela l het equivalent
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is van het AB of, komt bij parataxis niet voor.
Uit het feit dat van deze zes o f - zinnen e r v ie r afkomstig zijn van de
tw eetalige ambtenaren, de andere twee van de oudste sp rek er A, blijkt
overduidelijk, dat nevenschikking van zinnen door o f zo goed als niet
voorkomt.
4. w ant-zinnen, 87 in aantal, te onderscheiden in:
a) verklarend: wij 'aanii kofie adrur]kfl m et an steek van Mcerkas, want
'sunas kree'w a ltiet an steek bij dd kbfie - toe: aa'w dd kofie óp 'adn,
toe: zee m oeja r teerst] m ij, Jan goan ie: dd kiepm meer ies voe:r n, want
wij 'aann twiej kiepm - meer d' aandars dag was zd nog (zee)ziek, want
ie: bin zoo niet w eer kloar.
b) causaal: dd matn kó'w i n 't lestd niet m e e r kwiet, want dd boazn 'aann
dd zblddr s tuutan da katsbalkn toe: vól - in da twiejda weer lto o rio g bin
za doarbegunn um die: in ta poldar n, meer dat 'e f dn lejdnsgdskieddnis
awest, want dar kón niet vóldoenda volk akreenn wörn um ddr an td
wcerkn, - wij vleui]n, dar oovdr, want 't was zu'k m ooj skaensies.
c) m otiverend: dd pann die: ddr stónn mós z ' ook nog skoond maekn,
want die: zaann,ddr ook sm oestardguut - toe: a'k anuu:r tien bij Lcesien
d w est'attoe: bir]'knbgies eevm noar Klaas Föjta agoan, want ie : muun
oe: noojt van ie:na kaanta loatn veurlichtn - ie: muun oe: dat Aam eeriekaa
en Kaanadaa aandans veur steln as v ró g a r want, dejnkt a r umd, doar is
ook vdbeetdrdgd.
Duidelijk motiverend, m aar onzuiver aansluitend is want in: ik waar
a ltiet blieda as onza Klaas zee, vaejar g o a 'j mee, want ik muut noar
Edmonton. Spreker bedoelt w aarschijnlijk: als onze Klaas zei: vader als
je zin hebt, kun je mee rijden, want ik m oet naar E. In de zin zoals hij
er staat, zou het AB equivalent geen voegwoord hebben.
Op mijn vraag hoeveel kokosfabrieken er w el waren zei s p re k e r I:
d r ie jo fv ie :r ntw intdgbindarvasta;jaa, meer dat (i.e . de kokosindustrie)
is ' ie :r n ie t alie:nag, dan ' e 'j M oor drcecht, dan 'e 'j Stiemwiek en Waegdninn, en dan 'e 'j nog twiej g ro o tn in Aepdldoo^n, en dd Lans d ie :' e f nog
an g ro o t fdbriek in E ntar; Diepmveen, en ' A irlirm z it ar nog ie:nd, want
aa'j, as die: prdduksie 'i e : r in 'hlaant was, nów dan was 't in er]kdla
moandn, in erjkdld moandn p e r joa r, was 'Ülaant vól, want dat blik nów
wel, want 'dt is óp 't oonnblik slop, umdat die: cekspor t die: stagneer t
anbietien. D riem aal want, waarvan het tweede, voor mijn gevoel, m eer
heeft van het aaneenschakelende en dan van een verklarend want.
§ 185
Naast deze v ie r gevallen van nevenschikkend zinsverband, hebben een
aantal functioneel ondergeschikte zinnen de woordorde van de hoofdzin.
a) Inhouds-zinnen (zie, voor verklarin g van deze naam § 197):
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' e'w vaskejdtikeer n a n b rie :f askreevm, dat ze, wij deunn' 't niet lanar,
z ie : mócht] ddr n iet lanar óp - 'i j dut 'dt um slag dut 'ie dar ó f en dat
was van d' eer sta jo a r mcerk, dat da skbbldar die: was v r ij v e u r buutnlöj.
De beide da£-zinnen wijzen terug naar een znw.: an b r ie :f en 'a t umslag.
In de d rie zinnen die nu volgen w ijst de dat-zin terug naar het bijw. zoo
en geeft daar inhoud aan: doe: is 't dan zoo ofaloopm, dat zie mócht]
v ie :r koenn wejdn, meer z ie : mósn net zoo goet ópskaergelt bataeln as
da burgar s - ’t is nów zoo, dat da 'alfweezn die: kriegt] ook an geldalaka
tagamoetkoomit] - meer 't is zoo, dat zie : 'em best in da gaetn, dat aa'j
CBcht wat aandar s wiln.
Aansluitend op de eerst verm elde inhoudszin zei s p rek er A nog: zie: bin
bij óns akoomm, dat zie: git]t] dar niet mee akoo^t, waar de d a t-zin de
inhoud w eergeeft van het 'in geslikte' (m et het) bericht, o f (m et de) bood
schap.
b) Bijzinnen van gevolg: die: (dijk) wör da niet vastcerkt m et stie:nslag
enzoovooH, dat die: is dar wel an k e e r o f d riej, veur an die:l, veu r an
g ro o t die:lw el, w eer v e u r vandoan aslaegt] - en nów deur da N o o ^ toostpoldar die: kump zoo vcera deeza kaant óp, dat K ragt]burg lig nów in
da N oor toostpoldar - toe: kump a r zoo an g o lfs la g en die: sleu zoo teet]t]
dcek an, dat da asbakt] die: zejldn oova r da glada flo e ^ n 'en - dat dit]k
(die auto) was zoo g root, dat wij kónn dar makalak noast makaera zitn dat jeugtweerk is zoodaanag óntwikkalt, dat dar bin al kaadar kursus?i
uut voor tdkoomm - en nów jaa, stuudiewie:kends, lejdarskónfarensies,
enz. enz. dat m ien naema is bij wie:za van spreekt] al wat m e e r bakent
awörn in ’t haoftbastuu:r - 'i j preut maar van suukarajerigoo en e rs a a tooriejaa en boeklee, dat ik vawie:r da dar 'oa st' in - zoo blieda waa'k
dat ik nuu:md' 'e u r v e u r lie:var t - ik waar dar zoo stelag van oovar tuu:gt datik sjo e :r nalist zó lw ö r n, dat ik zaega ook al teenn m ien vrowa.
Met in versie, door vooropplaatsing van een bijwoord: 'a t salaaras
was zeuvrn guldti in 't joa r, meer wij meukt] zoo vuu:ld re js ie s noar da
Binrimie:nta, dat dan kwaama wij ongave e r óp fuuftag - doe: 'e'w dar
w e e rv ie :rs ta lti, vuuf stalnofaneumm, datnówkundar nog zeumm koenn
kun dar noast makaera stoan - doe: wör da dar nog wel wat va dient an
da slachtarija in die: oor log m et slachr] en zoo, dat d o e :' e f 'ie eer st an
stuk laant akocht van ónza Steevm - doe: k reeg 'ie an stuk laant an 't
' Oogalaant van zien skoonvaejar, dat 'e f 'ie laetar v a rö jlt m et F reera k
Post, dat doe: 'e f 'ie doar v ie r stukies laant - die: 'e f gien ópvolgar,
dat doar krie:ga wij ook altiet nog wel wat van.
c) B ijzin van gevolgtrekking: 'i j laag in ie:n k e e r veu r Jaavaa, dat, ie
zien 't wel, 't is nog gavoaXlak ook.
d) Bijzin van oorzaak: die: mesa koopm (is hun werk) niet zoo z e e r m eer,
um dat' at laant is alamoala vakaevalt - 'a t is op 't oot]t]blik slop umdat
die: cekspor t die: stagneer t an bietien.
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e) Bijzinnen van tijd: die: (de Boerenleenbank) is óparicht, doe: zat ik
in 't bastuu:r van dd lantbow - doar 'e 'j K ir]k 'o r st, die: kwam 'i e : r al,
toe: waar ik nog ór]gatrowt - z ie : waarn net w eer in 't 'uusien, o f 'dt
bdgóntd ónweer ii. Hoewel doe:/toe: hier bijwoorden zijn, getuige de in
ve rsie, voel ik de doe:/toe:~zinnen als onderdeel van de voorafgaande
zinnen, die de tijd aangeven, waarin het daar verm elde gebeurt. Z ie,
in verband hierm ee ook de 'dubieu s-relatieve' zinnen hieronder.
f) Voorwerpszinnen: ik wusd, dat doen zd wel m eer, dat dd buu:r vrowd
die: k r ig dn s leutdl - ie: bagriepm z e lf wel, dat ' öjszitnda cermm die:
bin ddr prakties niet m eer.
g) B ijvoeglijk e bijzinnen: toe: zeeg die: vent wat, dat klui]k as bcer st ie kiekji ook w e'js óp die: rin n die: z ' 'e m óp d' 'oor ns.
Naast deze duidelijk rela tieve zinnen vond ik ook andere, waarin de
're la tiv ite it' niet altijd zo duidelijk is. O verdiep, St.G r. § 345, zegt:
'B ij verbinding door het dem onstratieve pron. is alleen de tweede be
tekenis m ogelijk, de continuatieve. Een rela tieve zin die de continuatieve
functie heeft en dezelfde woordschikking als een hoofdzin, is form eel
alleen door versch il in pauze en toon van een zin met demonstr. pron.
te onderscheiden'. Van de hiervolgende zinnen zijn e r evenwel 6 r e s tr ic 
tief. Z e beperken het vage antecedent en zijn nodig voor het begrijpen
van de hoofdzin: zie : meukt] ddr ook ie:na die: was 'ie:ldm oald gruu:n want ie : 'adr] zd (i.e. boeren) die: bracht] pir]kr] die: óp 't veur ndd jo a r
as k a lf gaboor n waar n - dar waar n dar ook dn paer die: 'adn skulakies
dkocht enlcepies - 'i j 'a t ónddr aandar n nog dn b oe:r in Mastdbroek, dat
vatöl 'ie m ij dan nog, die: wol ook nog zoo dn stökien bij dd skuu:r' an z e t n - ik 'eb baveur bdlt dn oomd die: is al in da tachntag en die: is ook
al m e e r as fuuftag jo a r Gceldmuun uut meer die: p rö t vuula platd r en
bolddwesdr as ika - dar wocXn ddr ook nog bij die: 'adn garooktd oal
meedbracht. In al deze zes gevallen hangt de hoofdzin in de lucht, als
het antecedent: ie:nd, za, dnpaer, a n b o e :rin Mastdbroek, oomd en ddr,
niet nader wordt bepaald. Dus duidelijk re s tric tie v e zinnen. V ie r e r van
zijn uit geschreven bijdragen en geven geen duidelijke aanwijzingen o v er
een pauze. De tweede zin staat op de band en heeft geen pauze. De vierde
zin, eveneens op de band, heeft een lange pauze, gevuld door een tussen
zin: dat vdtöl 'ie m ij dan nog.
M et continuatieve functie: 'dt ie:nd 'uus wör t nów bawoont deur an
zeekard W ilddboe:r(pauze) die: is ópzichtar van 'dt voogdlreeservaat doar an da zuutkaant doar stónt nog an 'uusien, zó'n soor t keetien dat
was van T iem Kliï]kar t, die: 'a t doar zien reeziedensie - moer bij an
seekaa (kokosmachine) ’e 'j stoanda noaldn (pauze) die: bin in twiejn
asplist, in twiejn en doar 'ant dn droat an - toe: 'add wij ook a ltie t an
óndar w ejzar van da skoeld (pauze) die: was dan veur z ita r - ik w ie:t' 'at
niet, meer Lummuu:ja (geen pauze) die: 'e'w in 'uus 'a t an jo a r o f wat
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en die: zazg: ik w ie:t nog wel da'w ddr buu:zn gaer dn - moer wij 'e m 't
ook mee amaekt dat aa'w an towm (geen pauze) die: (pauze) die: spcendn
ze zoo oova r da boot'en, en deur da zitkaem ar, en deur da rookkaemar,
netzelda wat, want ie: 'e m doar van alas, dat ' aa'w óns mósn vast' boln in 'A s a lt doar bin nog twiej wie:vm da bus uut awest, die: ginn m ij 'A s a ldar skoapakuu:kies 'aeln.
Zow el bij de re s tric tie v e als bij de continuatieve zinnen, zijn e r met
en zonder pauze. Waar bij de continuatieve zinnen niets gezegd is over
een pauze, betekent dit, dat ze afkomstig zijn uit geschreven bijdragen.
V oor mijn gevoel is die: in de re s tric tie v e zinnen een relativum , in de
continuatieve een demonstrativum.
In aansluiting hierop g ee f ik de volgende passage van een 31-jarige
spreker: m etord a va stoorii], d o a r' e'k zoo lana as ik veu^zitar b in,noojt
gien last mee, dat kan niet an m ien kwaalietejtn linri, moer gawoon an
da jeu gt die: as oecht dar mee beezag is, zie:, en dat is natuu:r lak ook
cergpretag bij dat aa'j ar an stuk o f wat bij 'e m en die: zaegn, nów jaa,
wij muutn meer aandar s, wij koomm 'i e : r alie:nt meer um lo l ta skupm.
In: bij dat aa'j a r an stuk o f wat bij 'e m en die: zaegn, is voor de v e r 
wachte bijvoeglijk e bijzin: die: zaegr], een nieuwe hoofdzin gebruikt:
en die: zaegt], wat op een overgangs schakel naar de hierboven verm elde
zinnen lijkt.
§ 186 Het Onderschikkend Zinsverband
B ij het onderschikkend zinsverband noteerde ik de volgende verbin
dende woorden:
a) Voegwoorden: al, an, as, aza, as dat, as dat as, dat, dat an, dat as,
deur dat, doe:, doe: as, net of, noadat, noar, noar galat], nów, of, toe:,
toen, toe: as, tot as, totdat, tut an dat, um as, umdat, umdat as, veur,
v e u r as, veur dat, veur datas, waneer, waneer an, waneer as; onder v e r 
w ijzing naar § 78, Contracties, vestig ik hier nogmaals de aandacht op
vreem de combinaties zoals: 't 'a a 'j = dat als je, en evenzo 't 'aa'k, 't
'aa'w; u m 't 'as = omdat als, u m 't 'aa'k = omdat als ik, veur 't 'aa'w =
voordat als we, enz. die tal van keren voorkomen.
b) Bijwoorden; dikw ijls gecom bineerd met het voegwoord as o f of: doar,
doar as, 'oe:, 'o e : as, 'oe: o f woar, woar as, woardeur, zoo as, zoo
latp as.
c) V- m iaam woorden, dikwijls in verbinding met as o f o f: dat, dat as,
die:, He: as, wat, wat as, wat o f welka of, wie:, wie: as.
Het is geen uitgebreide co llectie. Wat dé voegwoorden betreft zijn het
voornam elijk as en dat, alleen, o f in v e le r le i combinatie met andere
partikels; daarbij komen een vie rta l bijwoorden en v ijf voornaam woor
den, alles bij elkaar een sober minimum, zoals men dat verwachten kan
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bij een nagenoeg uitsluitend gesproken taal van een kleine, tot voor kort
gesloten, en geïsoleerd e gemeenschap van arbeiders, boeren en nering
doenden; lite r a ir e woorden zoals: doch, noch, nochtans, niettem in, o f
schoon ontbreken. Z elfs waneer als voegwoord is weinig in gebruik.
Het voegwoord zodat als een woord komt niet voor; opdat evenmin.
§ 187 A. Voegwoordverbindingen.
al komt zes maal voor in toegevende zinnen, die ik reeds geciteerd heb
bij de hoofdzinnen (z ie § 181).
an. Het W .N.T. verm eldt onder an: voegw .M nl. an. W isselvorm van en
en in in dezelfde betekenis (z ie in III) m isschien onder invloed van al.
vgl. Eng. an (N.E.D. 6e a rt.) als. Thans alleen nog in enkele streken
van Vlaanderen, m eest in bepaalde posities (z ie T e ir l.) Ik zal m orgen
komen an 't God g e lie ft (de Bu 1873): A n hij komt, ge e ft hem zijn
geld (Aant. van G ezelle (Denterghem )). A n tje blieft, als 't u blieft, als
voren, zonder plaats. A n de kinders n o r schole gaan (T e irlin ck 1908).
Verdam, M .N .L.H . verm eldt: voegw. als; In Kiliaan vond ik: an, M elis
Stoke: dat si mosten an haren danc, singhen enen niwen sanc. In het M i.
Eng. komt an(d) in deze betekenis en functie v r ij veel voor: Bruce Dickens - Wilson: E arlyM idd le English Texts, blz.248 geven: an, and, ant,
hant{= ) i f (O.E. and) 3 gevallen; Sisam: Fourteenth Century V erse and
P ro s e, geeft in de glossary 11 gevallen van an, and, ant = if. Dat het
ook in het Engels is blijven leven in dialecten bewijzen de volgende twee
zinnen uit Hardy's: The Return o f the Native: Give them a song, an' it
please the L o rd - Well, let h e r b on -fire bum, a n 'tw ill. Aangezien ik
voor het Nederlands geen andere gegevens heb dan de hierboven v e r 
m elde, moet ik volstaan met het signaleren van de Genemuider gevallen.
Ik heb het woordje niet gevonden in een der geraadpleegde dialectstudies.
S preker F (65 ja a r) zei: ik wie-.t wel an wij zd (i.e . matten) leenn,
dan gin, m oeja r noar... - Spreker J (31 ja a r) zei: waneer an wij Gceldmuun uutgoan.
Zoals naast as een verlengde (of, vervoegde: z ie D riem . BI. 1958 bl.
115 vv.) vorm azs voorkomt, heeft an een vorm aand naast zich. Boven
genoemde Spreker J gebruikte het tweem aal: in óns blat dat aand wij,
dat as v a n 't hooftbd stu u :r uutdgeevm wör t - dat is ej galak dd oor zaekd
't 'aand wij zoo wejnag leedn ’ebm.
Het voorkomen van dit w oordje zo v e r van Vlaanderen, leek me in ter
essant genoeg om e r enigszins u itvoerig op in te gaan.
as, azd: azd komt vierm a a l voor, d rie keer als zinsverbindend woord,
//
een maal na een com paratief: die: is nog cerm dr azd wij. De frequentie
is dus z e e r klein, tegenover de ta lrijk e as-gevallen. Ik noteerde: azd
wij bij Geezdmuu:jd kwamm - aza wij rón t ginn deur Gcelemuun 'en (in een niet afgemaakte zin) aza wij an dd P o l...
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as komt 143 maal voor, in:
a) bijz.van tijd: corresponderend met AB als en toen: as z ' an jo a r
bin o f vuuf v ö ra ljo a r s dan breek an koe: - as za vuuftien jo a r bin dan
vavcelt dat w eer - metie:na aa'w dar waarn toe: fladar t ar zoo an gaanza
uut an pölachien r ie :t vandoan.
b) bijz.van vergelijkin g, na com paratief, waar het AB geen voegwoord
gebruikt: 'oe: vaekar aa'j dat doen, umaploe:gT], dan get da wör tal in ’t
lesta weeg; na net, corresponderend met AB of: 't was net aa'k an klap
v e u r da kop kreega - 'tw as net aa'j in ie:n ' oogopslag kónn zien dat die:
vrowa dacht dat za veurrat] 'at; in 7 zinnen werd na net het voegw. o f
gebruikt, als in het AB: 't was net o f da duu:val dar d' 'aant in 'at - 't
was net o f mien vrowa dar an veurgavuu:l van 'at. D eze 7 zinnen zijn
van drie s ch rijv e rs , resp. 52, 42 en 33 jaar oud, die allen door hun werk
m eer contact hebben met het AB dan de m eeste inwoners; na zoo, c o r
responderend met AB -als: ik zaeg' 'a t zoo a'k a r oova r dejt]ka - 'i j
g o o jd '' at deur 't 'uus 'en zoo 'eert as 'ie kón - ie: zóln dar bij in sloap
zakt] zoo zoechies as dat dink leup; na: 'oe:vuu:la, waar het AB geen
voegw. gebruikt: nów w ie:t ie z e lf wel 'oe:vu u :l' uu:rn as za ivcerkn.
c) bijz.van veronderstelling, corresponderend met AB als: as nów zó'n
vent mesalti kón dan red ' ie oe: z e lf - as za z' an mósn, z ó 'j ies wat
'eur n - aa'j iem m oa l daes melkt] dan goan z ' in da m elk achtaruut aa'k jónk waar wol ik dar wel weenti - as asa stroop was k ó 'j likt],
d) bijz.van voorwaarde, corresponderend met AB als: aa'j meer an
keur tien 'em dan koom ie dar wel - aa'j nów niet oe: gamak 'obln dan
g o a 'j dar u u t-a a 'j m ij veu r niks oovar vaer n, zal ik oe: wat leer n, doar
aa'j al oe: leevm wat an 'em - aa'k ' óndar tfuuftag guldn van 't stuk kan
kriet]t] dan m aa'j v ie :r koenn bij m ij doen.
e) lijdende voorwerpszinnen, corresponderend met AB dat: 'i j kón 'am
nog niet bag r ie pm as dat jonas van 'um waar ti - ik m ie:na as za z ' altiet
in Wilsam kocht]; corresponderend met AB of: ik w ie:t niet aa'j 't leezn
kunn - ik w ie;t niet aa'j dat kenn.
f) onderwerpszinnen, corresponderend met AB dat: meer goet a’k ' at niet
aneumm ’eba - nów is 't ja m a r aa'j dar niet waarn ; corresponderend
met AB of: die: steek 'at niet zoo naw as 'ie nów acht u u :r daes weerkt
o f twaelmda.
g) gezegdezin, corresponderend met AB of- 't leek wel as óns leemtn
dar van o f 'ö t ], zu'k vlie:nt] a'w deunn.
In z e e f ve el gevallen werd bij een bijzin van tijd redundant dan in
gevoegd in de hoofdzin die er op volgde, m eestal aan het begin van deze
hoofdzin, soms in het midden. Tw eem aal kwam dan voor in een aan de
bijzin voorafgaande hoofdzin. M eerm alen kwam dan voor in hoofd- en
bijzin. H ier volgen van alle gevallen voorbeelden:
a) aan het begin van een volgende hoofdzin: as z ' an jo a r bin o f vuuf
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v ö ra ljo a r s, dan breek an koe: - as z ' ie:nntwintag waar n, dan ginn za
dar uut.
b) in het midden van de hoofdzin: as die: nów stie:nn bakrj, die: zetn za
dan buutn um ta dreui]T].
c) in voorafgaande hoofdzin: zoo k r e e t z a dan veur zó'n 'ónddr t guldn
kreerin, za dan mee, as z ' ie:nntwintag waarn - dan mósn die: vrowtn
e e r st (de biezen) sprejdn, as z' uut da bók kwaamm.
d) in b ij- en hoofdzin: as 't 'an oovaral abracht was, dan lag 't a r an
bulties - as za dan koenvakochtn dan waar n z' 'a t g e it w eer kwiet an
’ t v a voe:r - as da lócht dan ' s oams noa reerin stónt, dan 'a d t}z' a la moala die: matn - aa'j dan boomm da d riej guldri kwamm, aa'j da mónt
lös deurniumta zaegn van d rie j guldn, dan skroewdn, z ' al: ik bin eer st a 'j 't 'an ta dreug' 'em , dan 'e f ’t da nejgir] tot breekn.
e) zonder dan: a'k 'a t blat lös sloa, leez ik nog m ee r - aa'k 'a t eerva,
'e 'k 't noojt gabruukt.
Ook bij de as -zinnen van voorwaarde werd redundant dan ve el g e 
bruikt aan het begin van de e r op volgende hoofdzin: as 't an cechtpaer
is, dan krie:rin za vuuf guldti in da d riej weekrj - as 't ar 's oams kalm
w eer is, dan vav ie niks - as die: niet m e e r wat vadienn, dan vadient ar
gien ie:na m ee r wat - aa'j nów niet oe: gemak 'obln, dan g o a 'j dar uut.
Soms kwam dan ook hier voor in hoofd- en bijzin: as 't 'an dn bietien
roe:zagw ör t, dan w il die: oal baginn ta bietn. Eenmaal kwam dan in de
bijzin voor en niet in de hoofdzin: as 'Endrak dan d' eerapals sköl, kón
z ie : da sloa k loa r maekn,. Eveneens eenmaal dan in voorafgaande hoofd
zin: meer aandar s dan is dat ook nog niet zoo makalak, aa'j niks gien
tael kunri.
B ij negen as-zinnen was de hoofdzin onvolledig o f ontbrak, k la a rb lij
kelijk omdat hij uit het voorafgaande gem akkelijk kon worden aangevuld:
Op m ijn vraag: wat 'e 'j doar in Kaanadaa adoan, zei sp re k er F: 'elp m
an't'uusweerk en zoo, da kiendar s w e'js 'aantie:rn, as M ien (de schoon
dochter) óp da reekji (= eng. rake), reekp zaerjfl za doar, as za dat uma
mós doen, 't 'e u j deu za dan uma - eveneens op een vraag van m ij o f ze
een defecte machine z e lf konden repareren zei spreker I: as a r gien
lasaparaat o f iets deergalaks an ta pasa kump, meer m ie:sta l m uu'j wel
noar an s m it toe; van s c h rijv e r L noteerde ik: en as 't nów nog Icekara
din^ waarn (die koekjes) meer dar is nog niks an ook, waarin de hoofd
zin verm oedelijk is: dan was het nog te begrijpen, dat ze daarvoor de
bus uit gingen. Onvoltooid bleven ook: aza wij an da P o l (naam van een
b o erd e rij) en as dan da kneecht bij da botar (kwam, dan was de boot aan?)
- as die zaegn,, nów die: löj die: 'ebm ’t neudag (dan krijgen ze de toe
lage) en dar wör t niet zoo 'ie :l streva noar akeekn, 'e u r - aa'j dat ies
noagoan (hoe weinig die mensen verdienden) - as za da knie:nn meer
smoadar 'a t (zou ze beter kunnen lopen) - aa'w v e u r asloapm ' ad\n. (had290

den we geen hinder gehad van al dat lawaai). In de volgende passage is
de as-zin een bij zin van plaats geworden: nów is 't (de rietopslagplaats)
'i e : r buutn, aa'j da Zwolsd steegs ofriedn, da Zwolsa steega w ie:t ie
toch wel.
Ondanks al deze taalkundige tekortkomingen is de betekenis van de
zinnen in het gesprek volkomen duidelijk.
Tw eem aal volgde een w at-zin op de as-zin : aa'j nów zeeziek bin, wat
b i'j dan nog - aa'j vroagn sjo e :r nalist ta wörn an da kraanta, wat kump
doar wat an ta pasa; eenmaal ging de w at- zin e r aan vooraf: wat waara
wij blieda, as wij an sent van m oe ja r kreerip.
Als slotzin van deze collectie, een opmerking van een v ijfja r ig jonge
tje: Piepoo zuka laijd skoenn en 'n raera mónt; puntskoenn, aa'j doar
an trap mee kriekt], d u t('t) zeer, waar de kleine spreker duidelijk punt
skoenn als dominerend begrip voorop stelt (Overdiep, St. Gr. bl. 482).
A s is in Genemuiden zeer geliefd als tweede element in voegwoord
en voornaamwoordcombinaties zoals: dat as, die: as, doar as, doe:/toe:
as, 'oe: as, tot as, um as, umdat as, veur dat as, waneer as, wat as,
welka as, wie: as, woar as, die hieronder nader bezien worden.
Bij de ta lrijk e contracties van verbindingswoord en voornaamwoord
is het niet altijd duidelijk o f as is tussengevoegd. A ls de korte klinker
bewaard is gebleven, zoals in: da'k, da'j, da'w, deu^da'k, umda'j, v e u r da'w lijkt me dit niet het geval. B ij gerekte klinker zoals in :daa'k, daa'j,
daa'w, deur daa'k, umdaa'j, veur daa'w ben ik geneigd ze te zien als con
tracties van dat aa'k, dat aa'j, etc. die in deze vorm eveneens veel
voorkomen.
as dat komt eenmaal voor: ik stónd nog gawar w eer óp stroata as da'k
ar in akoomm was.
as dat as komt tweemaal v o o r : dat is a ltie t an fle u ra g a r aanzien as dat
aa'j doar gruum ta vabowm - dan lukt dat sóms nog beetar as 't aa'j an
grootara groep 'em .
cM kom t 98 maal voor, steeds corresponderend met AB dat, in:
a) beperkende bijzinnen: ie:na, da'kw ie:ta - 't is ie:n k e e r gabeuH, dat
ik wie:ta dan.
b) bijz. van gevolg en oorzaak: 'i j lachta, dat 'ie niet w eer tot badaern
kón koomm - dan snien z' 'a t zoo, dat dat v el niet baskaedagt wör t zoo blieda waa'k, da'k w eer baneedn was.
c) bijz.van graad: 't bdgón ta reerjtj dat 'a t geut.
d) bijz. van ? verbazing ?: 't is an prachtaga stat, veu r 'n jór^a stat, dat
die: ' am zoo óntwikalt 'ef.
e) inhoudszin: gadeepuuteer dn die: stoan ook al óp 't stantpunt, dat 'at
toch wel an vejlaga balcegirj is (z ie ook § 197).
f) lijdende voorwerpszinnen: ik wie:ta nog, dat wij veu r niks oova r 't
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ve erg in v - ie: kunn' t wel zien, dat za doar deur 'en agoan bin - ik vuna,
dat za bij Keer st ook m o o ja r loopaVs meukv.
g) voorzetselvoorw erpszinnen: as die: batraptw ör dnveur ie:n n oovem bar, dat z' abreukn waarn, dat za twiej brie:taann 'adn, mósn za bij
bataeln - ik waar dar zoo stelag van oovar tuugt, dat ik s jo e :r na list zól
wörn.
h) twee voorzetselbepalingszinnen: en dan 'aa'k ook nog an p a p ie:r van
da'k deura lucht bin - ik 'ada 't p apie:r nog bij m ij van da'k in d' o o r tbg
bij da luchtbaskeermaga was.
i) onderwerpszinnen: ' tkan bestgabeurn, da'j ’t veurneem m 'e m en dat
' at a ltie t ’ dtveu^neemm b lif - doar wörri m ij vatelt, da'k m ien papie:r n
meer ies mós veur laenn - 't is m ij ópavaaln, dat z ' aandara seekaas
'adn as bij Kcer st.
j) gezegdezinnen: meer 't ejnda van 't lie :tie n was, dat za m ij darcekt
gienuutsluusalkónngeevm en dat za m ij e e r st an poosien óp p r o e f wiln
'e m - nwer 't kan ook wel weenn, dat 'a t an da seekaas lag.
k) b ijvoeglijke bijzinnen: in da tie t da'k a r was - in die: tie t da’k a r azeetn 'eba - in die: tie t da'k doar in 't bastuu:r zat.
1) in onvolledige zinnen: m iskien da'j 't wie:tn, m iskien ook wel niet
m e e r - niet, da’k za niet lusa, doar niet van, ik spija dar niet in.
dat an, z ie hierboven an, aana.
dat as, steeds corresponderend met AB dat o f omdat, komt 62 maal voor,
in:
a) b ijz.van gevolg: dan'aa’k ’atnbgvaraandar t, dat as ik m et ( ’ t) f l i e g tö jg agoan bin (= was) - ie: koomm 'i e : r sóm s in'n baentien, dat aa'j ar
n iet zoo gaw w eer uut bin - dar bin ook wel dinn,, dat aa'j zaanv, nów
meer ies an aandar; misschien hor en hier ook bi)\ wij meukp 't aa'w w eer
in da bie:nn kwaamm - nów maeka wij, 't aa'w gaw tuus koomm.
b) bijz.van graad: noa ie:n o f twiej jo a r dan zakt 'a t óp zó'n laag pejl,
dat as 'tejgalak, dat as za beetar 'adn kunn deurgoan óp d' oolda voe:t en muu:, 't aa'w waar n; misschien ook: lilaka dikop, 't aa'j bin.
c) b ijz.van oorzaak: die: cekspor t die: stagneert an bietien, m iskien ook
wel, dat as da boe:lw atta duu:r wör t v e u r da mcerkt - 't is wel gabeur t,
dat as z ' an steek die:ldn, dat as ie:na ta s lim was.
d) inhoudszinnen: dan 'e m za da varóndar stelir], dat as a r wel m e e r
leedrizulnkoomm. - dan z ó 'j 'oastd aa indruk krie:gri, dat as alie:n t 'at
vakeer uut Gcelamuun noar Kaampm da nijd weeg óp mag - en 'eb ie: 't
'eert' ies in da balg, 't aa'j w eer m et gaanzn tuus koomm (z ie § 197).
e) onderwerpszinnen: ' t is welgabeur t dat as z ' an steek die:ldn - 't was
wel zes week?] dleenn, dat aa'w dn pleekien speek 'at 'adn - 'dt is jam ar,
dat as a r zoo wejnag leedn bin - 't kan best gdbeur n, da'j 't veur neemm
'e m en dat aa'j niet dn gaskikt m oom ent 'em .
f) lijd. voorwerpszinnen: toe: 'e'w ’t 'e u r meer vatöln, ’t aa’w dn gaanzd
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vakocht' aann - ik maekta duudalak, dat as wij alamoala wat m ósn 'em wij za a n n ddraakt al, dat as 'ie niet goet v lie m kón - ik reekana 't aa'k
B e m a rt Pcerson gaw an da broek bin - ik miemda dat aa'j an 't koar tn
waar n (Van de 30 lijd. voorwerpszinnen worden e r 3 ingeleid door dat as,
8 door ' t as, 19 door dat aa'k, dat aa'j, dat aa'w, 't aa'k, 't aa'j, 't aa'w).
g) voorz. voorwerpszinnen: zie:w aarn bai]d, datKozr s t 'a t niet vadraegr]
kón - bin ie : ook zoo blieda, dat a'w w eer in ons ejgn bèeda sloapm.
h) gezegdezin: dat voe.-^n bateekr^da, 't aa'w g rö s mósri plukr\.
i) bijvoegl. bijzinnen: in 't eer sta joa r, dat aa'k ar zat - in tie t 't aa'w
dar oovar preutn.
deur dat, komt 4 maal voor, in oorzak elijk e bijzinnen: deur dat dat anslipta, wör da dat g ro o ta r - dar wör t an penachien wör t ar inadrukt,
deur daa'j an dii]chien iTjkniepm.
net o f (= alsof), 7 maal in: dar waar n ar nog bij, die: 'adn garookta oal
meeabracht, netofdaK ap, ’tsoldèütien, JawanvanLuuta en Gcejt Pusien
gien garookta oal ta koop 'em .
noadat, komt tweem aal voor, in b ijz. van tijd: dat was al, noadat ik ó p ziendar o f awör n bin.
noar, eenmaal in modale b ijz.: noar za m ij vateln ,get 'a t in da kookas
de lesta tie t niet zoo best.
//
noar galat], eenmaal in bijz. van evenredigheid: noar galat] dan da stoanda
noalda is, doar z it 'a t 'eukien ook.
nów, tweemaal in bijz.van tijd: nów ik die: zoo ies deur kieka, mcerk ie
pas goet 'oe: gaw da tie t get - nów 'a t ar zó'n vie:vm tw intag jo a r stet,
is 't nog mooj.
o f 9 maal, corresponderend met AB of, in:
a) een gezegdezin: ’ t leek wel o f óns leem m dar van o f 'ön.
b) 8 lijd. voorwerpszinnen: ik w ie :tn ie to f ie: 't nog w ie:tn - vroagt dan
m etie:n' o f z ’ ook baroos vakooptn - o f za nów 'a t d resw er bij Jawan
akocht 'a d a o fb ij Roelafien, dat w ie:t ik niet.
toe:, 8 maal, in b ijz. van tijd: ik waara nog gien tw aelf jo a r toe: ik van
skoela kón - toe: wij taruga kwaamm, toe: zaa'k wel wat as z' adoan
'adn - toe: bo'w Skokalaant kwiet ówör n, toe: dd zee dichts was.
toen, eenmaal bij Tw2: toen ik dus stuudeer da, 'ad ik alie:n da v a r ie :naga frijdasoam s.
toe: as/doe: as, 36 maal, in b ijz.v a n tijd: doe: as ónza D irk F ö jtie n
astörvm is, doe: zae'k - doe: as ik ar d' eer sta k e e r akoomm bin, doe:
gink Jan van Rees die: gir]k dar o f - toe: as 'ie oovar was, toe: wol 'ie
vur t -t o e : aa'w m et 't kadetien in 'uus kwaamm, toe: mós ie vaejar ies
’eu^t 'e m ; doe: as nagenoeg alleen bij de ouderen, de jongeren bijna
zonder uitzondering toe: as.
In v ie r van de acht toe: zinnen werd toe: redundant gebruikt in de
hoofdzin, die tweem aal volgde op, en tweem aal voorafging aan de bijzin.
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In26vande36doe:as/£oe:as-zinnen kwam doe:/toe: redundant voor,
25 maal in een hoofdzin die volgde, 1 maal in een voorafgaande. Als
bijzonderheid verm eld ik nog dat Tw2 die eenmaal toen als voegwoord
gebruikte, het eveneens eenmaal z e i als bijwoord, in: toe: a'k v ie :v m twintsg jo a r was, toen 'eb ik dus gam eentaatm ieniestraasie 'aelt.
tot as = AB totdat: 1 maal, in: dan b lif 'ie net zoo lar^d zitn t' as 'ie dn
zeuchien 'ef.
totdat, 1 maal in: dd ' alfw eeznkrienjl ook dn gelddldkd tdgamoetkoomin
totdat za vuuftien jo a r bin.
tut an dat, 1 maal, in: dat is ook zoo dbleemm tut an dat dd vakaevdldga
dkoomm is.
um as = AB omdat, 1 maal, in: nów meukn, za zd laetdr niet zoo dreugd
um as za z' aldmoald vcerfdn.
umdat, 11 maal: kookes is anobltveezal, umdat ' at van dd boom kump noa d' o o rlo g toe: kó'w dan ook buu:zn krie.-nri, umdaa'w v ró g a r ook
buu:zn' a t ’ a a n n -m ie n va eja r d ie :' e f d' ie :l' oor log fejtdldk gien buu:zn
m e e r v e u r' a m zelf 'a t en v e u r d' oor lbg van zeumdcertag o f niet m eer,
umdaa'j toe: ook al aandard prdduktn kreenn.
umdat as = AB omdat, 3 maal: an aandard dinn 'e 'k niet gdnóg andacht
an bdsteet, u m 't aa'k niet wus, wat dd bddoe:laga was - moer u m 't aa'k
nów wie:td woar 't v e u r is, w i'k saems m et oe: die: fowtn noaloopm dat kump u m 't as 'ie niet m et dd tael m eedleeft is.
veur, 1 maal: 'dt duu:r dd dan ook an 'ie :la poozd veur 'ie w eer in sloap
was.
v e u r as = AB voordat, 1 maal, in: ik bagriepa z e lf niet 'oe: a'k deur al
die: róm pslóm p 'en dkoomm bin, veu r a'k 't was.
veur dat = AB voordat, 3 maal, in: 'a t duu:r da m ij vuul ta lana veur dat
'ie w eer dn slag dee - veur da'k an m ien vaslag bagina, wi'k oe: eer st
nog eem m vcer dar vateln van da veurdgd k e e r - 'd t duu:r dd dn 'ie:ld
poozd veur dat Gcerachien sleup.
veur dat as, 2 maal, in: 'i j muut eer st uutbloe:dii veur dat aa'j andakóp
bdginn k u n ti-ve u r 'ta a 'w d rc e rg in 'a a r i}, stónd wij al w eer op dd stoepd.
waneer, 5 maal: waneer iem ant joa rd g is dan krienn z ' an busien - ' s
wintar s kw am ' t waetdr an dd diek, waneer d r dn gaweldagd s torm was;
alle w aneer-zinnen en de hier volgende waneer an en waneer a s-zinnen
lijken me moderne im port. Tw ee ervan zijn van Tw 2 ,d e andere v ijf van
iemand die al tientallen jaren in 'de stad' woont. V e rg e lijk de 143 a s 
zinnen, hierboven.
waneer an, 1 maal; in niet afgemaakte zin: waneer an wij Gcelamuun
uutgoan, ik bin a ltiet nog wel van plan Gcelamuun uut ta goan, da afstant
tusii da Bóm alarw aar t en Gcelamuun ta vadie:ln, dat liekt, dat trcekt m ij
wel.
waneer as, 1 maal, in: waneer as wij óp da Nachtawceg stónn en keekn
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noar da Kaampa^diek, dan zaagn wij an owtoo bij dd bocht bij dd Vcerkris'oe:k.
woar as = AB daar: dan is katdgdzaasie en jónslinsvsreenagin, woar as
óp bejdd ejgdldk óp bejdd bejbdlstuudie kump, nów jaa die: ' e f dd minstd
bdlaT]stelirj, bejbdlstuudie, dat w il niet.
zoo as, 8 maal, in vergelijkende bijzinnen: dd burgdrijd, dat is altiet
zoodwest, zoo as 'tn o g is - toe: 'e m zd doar dn footoo van dmaekt, zoo
as wij doar zatn.
zoo land as, 4 maal, in bijzinnen van tijd: zoo lans as ik veur z itd r bin,
deezd lestd zes jo a r, ' aa'w ddr bd s lis t niet bij (nl. geen ordeverstorende
elementen) -zoolar\d aa'k niet vastd andstelt bin kump doar natuu^lak
niks van; van enigszins andere aard is zoo lar\d as in de volgende zin:
die: (spoel) wör t gdwoon uutdweevm zoo lana as 'ie leeg is, waar zoo
lar]d as betekent net zo lang tot.
Resumerend kunnen we constateren, dat onder de voegwoorden er
v ie r vooral in trek zijn: as (143 x), dat (98 X), dat as (62 x) en toe: as
(36 x). Dat is in totaal 339, o f ruim * van alle door voegwoorden inge
leid e zinnen en ruim de helft van a lle ondergeschikte zinnen.
§ 188 B. Bijwoord-verbindingen.
'o e : = AB hoe, 1 maal in een lijdende voorw erpszin: vaekd dejrjk ik an
m ien kiendar jo a rn> 'o e : wij in ónzd tie t toch ook galukdg waar n.
'o e : as = AB hoe, 14 maal:
a) in lijd. voorwerpszinnen: dat za'k oe: vdtelri, 'o e : as dat z it - ie: wie:tn
wel, ' oe: as zó'ndinfi wcerkt - 'oe: as zd doar ankoomm, japanmatn, dat
w ie :tik n ie t - ’oe: as ’t m ij zoo gaw deur dd kop skeut, dat w ie:t ik niet
- ’oe: aa'w dat nów dmaekt 'em , ik w ie:t dat niet zoo pdsies m eer.
b) onderwerpszinnen: 'oe: as die: doom aneer 'ie:td , dat skeelt m ij niet
zoo vuu:ld —ónlaijs kwam' at ook w eer óp dd kaadar kursusn ta r spraaka,
'o e : aa'j dat dan in aandard plaesn sóms 'em .
'o e : o f = AB hoe, 1 maal in: die: 'eb ik óp dd man o f dvroagt, 'o e : o f.'t
dr bij stónt m et da Vddie:nstd.
’oe: vaeka as, 2 maal, in: een lijd. voorwerpszin: dan reekfld' ie uut 'oe:
vaekd aa'j kofie kónn zetn van'n 'a l f pónt; een b ijz.van evenredigheid:
'o e : vaekar aa'j dat doen, umaploe:gn, danget die: wör tal in 't lestd weeg.
'oe:vuu:ld as, 4 maal, in lijd. voorwerpszinnen: ik w ie:t n iet 'oe:vuu:ld
boomm as 'ie niet umadoan 'e f - nów w ie:t ie z e lf wel 'oe:vu u :l' uu:r n
as zawazrkr] - ik w ie:t niet ’oe:vuu:la as dar wel vur t waarn - doar ku'j
nów net an zien 'oe:vuu:la as an sjoe:r nalïst van kookas o f wet.
woar as = A B waar, 6 maal in lijdende voorwerpszinnen: ik vuu:ldd wel,
woar as 'dm da skoe: v t u t ] - zie: zeenn wel, woar aa'j weenn mósn nów, deivkt Gcerachien, woar aa'w nów toch in muun.
woaYdeur = AB waardoor, 3 maal in bijvoegl. bijz., die tevens gevolg
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uitdrukken: wij badoeln m et die: bapoalda dinn veur naemalak da fowtn
van disa wceggabruukar s, woardeur sóms ónza lachlust ópawoekt wör t toe: 'e m z ' al darcekt achtar da Top al an gat in da k rib ' amaekt, woar deurook (voor?) zejlbeu ties en roejbeuties dar an vabiendaga akoomm
is t u s ii't Zwölsa D ie:pend a Geuta - dat kan'k m ij ook nog wel 'cerinarn
dat ar buu:zn gruu:jdn en wat r ie :t en aangaslipt laant ejgalak was, dat
steets 'o o ga rw ö r da, woar deur da buu:zri s lic h ta r in kwaalietejt wör dti,
dar m e e r g rö s g ip gru u :jii; de eerste zin is van een m ij onbekende 33ja rig e s ch rijv e r, de andere twee van een tw eetalig ambtenaar. Evenals
waneer, doet woardeur, als verbindingswoord, m e onwennig aan; ook de
lengte, de bouw en enkele woorden zoals lachlust, wij (pluralis m odestiae)
in de geciteerde zinnen, lijken m e ón-Gcelamuunagars. A ls vraagwoorden
zijn waneer en woardeur algemeen in gebruik, als verbindingswoorden
houd ik ze voor moderne import.
§ 189 C. Voornaamwoordverbindingen.
I B etrekkelijke vnw.
dat, 9 maal: ie: 'e m ook wel dcekrie:t dat lanpr is as zoo - nów 'a t v a r 'a eltien dat woar gabeur t is.
dat as, 6 maal: inons blatdat as van 't hooftbastuu:r uutageevm wör t ie : 'adn an 'uu:kien dat aa'j 'eujn kónn.
die:, 34 maal: dar bin a ltie t mejnsn van buutn die: 'i e : r al joa rn m et
nagoosie koomm -d a panii die: dar s tó m m ós z' ook nog skoona maekn doar 'e 'j Sproakman, die: zoo m ooj flö jtn kón.
die: as, 33 maal: ie : 'e m mejnsri die: as in Ontaariejoo mósn weenn ik 'eb 'i e : r nog wel dinn die: as oe: wel intareseern - doar 'e 'j Siem,
die: as óp ’t kantoor z it - die: 'Olaandar s, die: as m ij wel bagreepm.
doar = AB waar, 2 m aal: doe: bin dar v ie :r bóln vabraant, doar nów
JaapienBónt'uus w o o n t-'tE q a ls a wcerk datskeutnog m et an 'oe:k, doar
nów d' iesbaena is.
doar as ~ AB waar, 13 maal: dan zal ik oe: wat leern doar aa'j al oe:
leevm wat an 'em - ie: ' em ook dichtn (i.e . weefkaarten) doar as gien
gaeties in z it n - ó p ala staasjóns doar aa'w stoptn - doar as gien gaeties
in zitn, die: geem m 't patroem an.
woar, 8 maal: 'i j wör da óp ‘an plaai]ka azet woar nog noojt an kata wat
vandoan 'a e lt 'a t - vólk van da matafabriekn woar za gien wcerk veu r
'adn - ik tröka dar ie:na uut da deuza o f da pet woar 'ie z ' in 'at.
woar as, 5 maal: toe: laag ik in 'uus in da beedastee woar as va eja r en
m o e ja r a ltie t sleupm - toe: gien gawe e r woar aa'j meer an p aer patroem n
in drukn - wij spuwldn bij d' Oostpietbruga, woar as zo'n 'ie :la dika
boom stónt.
wat, 1 maal, in voorz. voorwerpszin: wat a r achtar lig, doar 'e 'j niks
mee ta maekr].
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wat as, 5 maal: ie : kunn wel wat anddr s doen, wat as dus ejgdldk m ee r
in da s fe e r van 'a t va maak lig - 'dt ie:nagsta wat aa'k die: midag azien
'eba dat was da bloaza m e t' at gawejda - wat aa'k oe: 'i e : r vatelt 'eba,
dat was da eeHaka w oar'ejt.
wie:, 1 maal: w ie :’ t goet in da slag k re e g fiesta ook wel ies da Nachtdwceg rónt.
II Vragende vnw.
wat, 12 maal in:
5 beperkende b ijz.: wat dat batrceft bir]'k m iskien wel cerg kieskeurag wat m ien ga zón t'ejt batrceft kóv'k ta r niet al td bestd teenn.
8 lijdende voorwerpszinnen: en dan meer ofwachfi wat d r óp kump - toe:
k re e ’wpas in dd gaetn wat dr gdbeur t was - umdaa'k ejgalak niet wus,
wat dd badoe:ldga was.
1 voorz. voorw erpszin: watmoandoe-.vmbin, d o a r 'e 'k 'ie:lam oald gien
bdnul van.
wat as, 8 maal in lijd. voorwerpszinnen: ie : zuln wel niet w ie:tn wat as
anspaensa v lie :g ' is - toe: zaa'k wel wat as z' ddoan 'adn - ie: 'em nog
niet azcegt, wat aa'j m ij leern woln.
wat of, 4 maal, in lijd. voorwerpszinnen: ...stakv ald gaanzn dd kop in
d' 'eugtd um td kiekt] wat o f 'ie uutvoe:r dd - wat o f 't mejnsa nów pdsies
m akie:r da, dat w ie:t ik niet - wat o f dat veu r an soo^t vcerva is, dat
wie:t ik niet; de wat o f - zinnen vond ik a lle bij d rie mannen, 38, 42 en
52 jaar oud, die door hun werk als kokosfabrikanten m eer AB horen dan
de m eeste Genemuiders (vgl. net o f voor net as hierboven).
welkd of, 1 maal, in lijd. voorwerpszin, ook w eer van de 42-jarige zo
juist genoemde fabrikant: ik wus fejtdlak niet ie:s welks Jan o f 't was.
wie:, 1 maal: z ie : vreu g 'e u r meer o f wie: dar veu r 'e u r ónddr dazelda
deekns asloapm 'adn.
wie: as, 5 maal in lijd. voorwerpszinnen: w ie:t ie wie: as ook nog leefda zie: goan doar g o e t nao' wie: as joa rd g was - dat ku'j wel zo'n bietien
anvuu:In wie: aa’j wat gunn kunn en wie: niet.
§ 190 Aanvang van de Bijzin.
In de eerste kolom van overzicht II heb ik de aanvang van a lle afhan
kelijke zinnen verm eld. Een nadere verklarin g lijkt me overbodig.
§ 191 Bouw van de Bijzin.
B ij de bijzinnen heb ik 22 typen onderscheiden. Tien daarvan beginnen
met A, twaalf met S. De eerste groep omvat 133 zinnen.de tweede 473.
Het type SA V f vorm t met 280 zinnen bijna de helft van a lle bijzinnen,
en overtreft het op een na grootste type met ruim 200.
Evenals bij de hoofdzin zal ik elk type met één o f m eer voorbeelden
illu streren en met de kleinste beginnen.
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1. ASAVfVA, een lijd. voorwerpszin: dan reekpd’ ie uut, 'o e : vaekd aa'j
kofie kónn zetn van 'n 'a l f pónt.
2. SAVfVV, een voorw. bijzin: aa'j doar ies an ’alvd dag zóln goan stoan,
dan z ó 'j 'oastd dd indruk krie:grj.....
3. SAVfVVA, één gevolgaand. zin: dan zakt ' dt óp zó'n laag pejl, dat as
zd beetdr 'adn kunn deurgoan óp d' ooldd voe:t.
4. SVfV, 1 voorw. bijzin: as dd vaeddr o f dd m oedar is oovdr leedn dan
kunn z ' 'an anvroagd indienn.
5. SAVfVA, 2 zinnen, 1 lijd. voorw.zin: ik maektd duuddlak dat z' 'dt mós
vddie:tyenalds - 1 zin met onvolledige hoofdzin, m otiverend: domoor,
't aa'j oe: zoo loatn vdneukrj deur dat ditdndatsa wuuf van Ewbdr t dd
bakdr.
6. ASAVfA, 2 zinnen, 1 bijv. bijzin: ’ie :rw ö rn ook wel mdsienas dmaekt,
die: as zd noar 't buutnlaant s tu u :^ w eer - 1 onderw .zin: ónlarjs kwam
'dt ook w eer óp dd kaadsr kursus tar spraakd, 'oe: aa'j dat dan in aan
dard plaesn sóms 'e m o f zoo.
7. ASVfA, 2 lijd. voorw. zinnen: meerKcer sien K olk zee, dat dr gien m in ddr wcerk was dan 't vcervm - 'k w ie:t niet, wat zd gafm van ’t bóln.
8. ASVVfA, 2 zinnen, 1 voorz. voorw. zin: vandd weekd 'aa'kvolgrjs mien
iedee an m ooj stukien askreevm oovar buutnlaansa gabeur tanisn, oovar
't as ar an splintarnij skip dzunfcfi was óp da N oor tzee - 1 bijv. bijzin:
toe: 'e m z ' al daroekt achtdr dd Top al dn gat in dd k rib ' dmaekt, woar deur ook (voor?) zejlbeuties en roejbeuties, zoo veu r dd waetdr spor t,
dus, ddr dn vdbienddgd dkoomm is tusn 't Zwolsd Die:p en dd Geutd.
9. ASVfV, 3 zinnen: 1 on d erw .zin : in dat reeglam ent doar stet in, dat
'a t 'öjszitrida cermm muutn weeni} - 1 lijd. voorw.zin: dat aa'j n iet kun
geevm , wat as dan ejgdlak dd weer lt kan geevm , o f w il geevm - 1 inhoudszin: dan 'em za da va rónd a rstellv], dat a r wel m e e r leedn zuln
koomm.
10. ASAVfV, 4 zinnen, 2 lijd. voorw.zinnen: toe: as 'Endrak noar dd
lucht keek, zee 'ie , dat dr w e'js onweer teerip d’ oamt kón koom m - ik
wusniet, wat aa'k a re e r st o f lest uut mós braekr] - en 2 bijv. bijzinnen:
...laant was dat steets ’oogar wör dd, w oardeur ddr m e e r g ró s in gir\
gruu:jn - wij 'e m in o o ld d kraantn nog wel an p aer stukies in diejaalcekt
stoan, die: aa'j wel kunn oovdr skrie:vm .
11. SVfA, 4 zinnen, 2 lijd. voorw. zinnen: ik w ie:t nog wel ’ t aa'w zeenn
teeTij] makaerd - ik mie:ndd a ltiet ’ t as za zeenn an m iljoennstat - 1 be
perk. bijzin: nów, jaa meer, dat ik wie:ta dan - 1 voorw. bijzin: aa'j vroagp
s jo e :r nalist ta wör n an an kraanta, wat kump doar wat an ta pasa.
12. SAVVfA, 7 zinnen; 4 lijd. voorw.zinnen: ie: kun ’ t wel zien, dat za
doar d e u r' en agoan bin m et an waenn, en zoo wat - 1 onderw.zin: k oop burgdr s datwaar n, die: nów dtrowt waar n m et dn deer na van dn burgdr 1 voorz. voorw.zin: vandd weeka aa'k volgas m ien iedee dn m ooj stukien
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askreevm oova r 't as Mbsaadcek w eer zoo areer t 'e f in de varie.-nagda
naasies - 1 oorzakel.bijzin : ’t is ónstoan, deur dat an o o it skóltus zien
bazitii]ri noaaloatn en óndar b a 'eer astelt 'e f van bee en wee.
13. ASVVf, 13 zinnen, 4 lijd. voorw.zinnen: nów m uu'j ies goan reekn,
wat as dat klór^altien akost 'e f - toe: zaa'k wel, wat as z ' adoan 'adn 5 bijv. bijzinnen: ie: 'adnan'uu:kien, dat aa'j 'eujn kónn - alas dat aa'k
vienn kón 'aa'k al in da por tafulie adoan - 1 oorzak, bijzin: dat is nów
niet m e e r zoo, umdat nów alas vakaevalt is - 1 bijzin van plaats: doar
as vleenn jo a r beunties astoan 'em , doar bin meer d rie j o f vie-.ra van
ópakoomm - 2 voorw. bijz.: as nów zó 'n vent mesaln kón, dan red ’ ie
oe: zelf.
14. SVVf, 14 zinnen: 1 voorz.voorw .zin: as die: ba trapt wör dn veur ie:n
noovembar, d atz' abreukr]waarn, m ósnza bij bataeln - 1 voorz.bep.zin:
en dan aa'k nog an p a p ie:r van da'k deuralucht bin - 4 bijv.bijzinnen: ik
was d' eer sta die: akeuzn wör da - 4 bijz.van tijd: toe: ónza Drieka g a boor n is , toe: mós dat kient adeupt wör dn - 1 vergel.b ijzin : an kiep'oka
in plaesa van an mooja bungaloow zoo as z' adacht 'a t - 3 voorw .bijz.:
as za leer n wildn, dan...
15. ASAVVf, 19 zinnen, 9 lijdende voorw.zinnen: d a tk u 'j z e lf wel zo'n
bietien anvuu:ln, wie: aa'j wat guni} kuni} - ik w ie:t niet, in' n winter,
'oe:vuu:la bundaras ' ie toe: niet o f ad oan 'ef - 1 onderw.zin: wat aa'k oe:
' ie : r va t e lt ' eba, dat was da eer laka w oa r'e jt - 1 inhoudszin: dat is gien
kwestie, dat za dar voor waer dn an vabundi}' ebm - 7 b ijv.b ijz.: dat was
da bloaza m et ' at gawejda, dat aa'k 's m ö rns in da kolk agoojt 'a t - 'i j
wör dd óp anplaapka azet, woar nog noojt an kata wat vandoan 'a e lt 'a t 1 bijz.van plaats: doar as vleenn jo a r da daaliejaas óp astoan'em, die:
waar n dit jo a r priem aa.
16. SVf, 27 zinnen, alle, uiteraard, z e e r kort, 3 lijd.voorw.zinnen: zie:
waarn bar]a 'ta s K c e rst 'a t niet v&draegn, kón, ’ t a'k zee - 1 onderw.zin:
doar kwam nog bij, dat 'a t stör treegn)da - 3 bijv.bijzinnen: d' eer sta
owtoos die: kwamm - 1 bijzin van gevolg: dar bin ook wel diijp, dat aa'j
za egp -4 bijz.van graad: en muu: ’ t aa'w waar n - 1 oorzak.bijzin: deur dat datanslipta, wör da d atgroota r - 7 bijz.van tijd: doe: wij waar n, doe:
was ’ t vie:vm tw intdg - ik waar a ltiet meer blieda, as ónza Klaas zee 5 bijz.van v e rg e l.: zoo'cert, a'kkón - 2 voorw.bijzinnen: aa'j snien, dan
m uu'j a ltiet van oe: o f snien.
17. SAVfA, 28 zinnen, 13 lijd.voorw.zinnen: ik zal eem ties ópskrievm ,
wat balaqriek is van da M ie:nta - toe: dachp die: jófids, dat za m ij paktn
u m d a ru u tta go o jn - 3 onderw.zinnen: 't is m ij ópavaaln, dat z' aandara
seekaas 'adn as bij Koer st - 3 bijv.bijzinnen: ie: 'e m ook wel dcekrie:t
dat lai]dr is as zoo - 1 oorzak.bijzin: die: cekspo^t die: stagneer t an
bietien, m iskien ook wel dat as da boe:l wat ta duu:r wör t veu r da mcerkt
- 4 bijz.van tijd: as da mcerk dar was 's'cerfs, dan k r e e 'j 'i e : r wel er]299

kdla Vrie:SB koopluudn - 4 voorw.bijzinnen: aa'j doar vroagn um wcerk,
dan b i'j zoo an da gaank.
18. SAVfV, 31 zinnen, 2 onderw.zinnen: vleenn k e e r stónt ar boomm
m ien vdslagda'k ópgareegdldd tiedn an stuk zó l s k rie :v m - 3 gezegde
zinnen: ’ t ejndd van 't lie :tie n was, dat za m ij dareek t gien uutsluusal
kónn geevm en dat za m ij e e r st ies an poosien óp p r o e f wilt], 'e m - 12
lijd.voorw.zinnen: ik dachta dat z' alas bij m ij óp bör t wol goojn - ik
maekta duudalak dat as wij alamoala wat mósn ' em - 2 voorz.voorw .
zinnen :wijwaari} bana da' z'óns achtar noa zóln skie:tn - 4 bijv.bijzinnen:
die: m ejnsn die: as in O. mósn weenn - 1 beperk.bijzin: veu r zoo vcera
aa'j dar wat m oojs van kun maekn - 1 bijzin van gevolg: 'i j lachta, dat
’ ie n iet goet w eer tot ba daerii kón koomm - 2 bijzinnen van tijd: toe: wij
'tfie s n g ó n n leer n, 'u u :r da wij an fie s v e u r an s toota r par u u :r - 1 v e r 
gel.bijzin : 't was net aa'j zoo in ie:n oogopslag kónn zien - 3 voorw.
bijzinnen: aa’k dat zó l vateln, dan waa'k m et rcecht an leugnbalg.
19. A S A V f 35 zinnen, 2 onderw. zinnen: doar as gien gaeties in zitn, die:
g e e m m 'tp a tro e :n an - 10 lijd.voorw.zinnen: 'o e : as 't m ij zoo gaw deur
da kop skeut, dat w ie:t ik niet - nów w ie:t ie w eer zó'n bietien, 'o e : as
ta r in da kookasfabriekn, lanas get - 16 bijv.bijzinnen: dar bin wel an
stuk o f zes skuu:rn, woar as z'an 't wcerk bin - (dan) kan dar iemant
m et an vroaga koomm doar as 'ie cecht mee z it - 1 bijzin van even re
digheid: ’oe: vaekaraa’j dat doen, umaploe.-gn, dan get die: wör tal in ’ t
lesta weeg - 2 oorzak.bijzinnen: meer deurdat ar da lesta dcer tag jo a r
prakties gien weezri m e e r bin, toe: is dat doe:l wat uutabrejt - 1 bijzin
van tijd: wij waarn net bij da VGLO -skoela, toe: dar an bróm fiesa uut
da Skoelstroata kwam - 1 vergel.b ijzin : ...was ’ t net o f m ij die: bloaza
ook uutlachta - 1 voorw .bijzin: as dan ' snachas da lócht noar reenn
skeen, goojdn za (die matten) zoo w eer teer$ an.
20. ASVf, 52 zinnen, 4 onderw.zinnen: 'oe: as die: d oom aneer'ie:ta, dat
skeelt m ij niet zoo vuu:la -22 lijd.voorw.zinnen: Jan zee, dat 'a t DöjsaVs
waar n - ik w ie:t n iet 'o e : as dat z it - nów w ie:t ie z e lf wel 'oe:vu u l'
uu:rn as za woarkn - 1 voorz.voorw .zin: wat moandoe:vm bin, doar 'e 'k
'ie:lam oala gien banui van - 1 inhoudszin: gadeepuutee^dn, die: stoan
ook al óp 't stantpunt, dat 'a t toch wel an vejlaga balcegin is - 10 bijv.
bijzinnen: da paerskubm die: an eedalkcerpar' e f - óp ala staasjóns doar
aa'w stoptn - 1 bijzin van evenredigheid: noar galarj dan da stoanda
noalda is, doar z i t ' at 'eukien ook - 3 oorz.bijzinnen: dan 'e f 'a t da n e jgir] tot breekr], umdat 'a t an 'o o ltsoor t is - 2 bijzinnen van plaats: doe:
bin dar v ie :r bóln bin dar vabraant, doar nów Jaapien Bónt'uus woont 2 bijzinnen van tijd: bij d’ ’cerfsdag kwam 't waetar an da diek, waneer
ar angaweldaga stör m was - 2 veronderstellende bijzinnen: as dat nów
an rie:g a stie:nn was, dan stónn die: matn dar zoo teei]ri an - 4 voorw.
bijzinnen: as 't ar 'soam s kalm w eer is, dan var\ ie niks.
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21. SAVVf, 77 zinnen, 2 onderw.zinnen: 'e t spiet m ij, 't aa'k oe: met
kooneginedag niet espreukn 'eba - 22 lijd.voorw.zinnen: 'i j 'a t zeekar
al wel 'eur t, d at'at bij Kcerst zoo banawt awest 'at - nów vatelt 'ie ook
nog, dat 'ie ' am toe: w eer avönn 'e f - ik dachta, dat 'ie in 1918 inap oldar t is - 1 voorz.voorw .zin : 'i j g a f m ij da rólaada en ike dar mee noar
'uus, m araekal wies dar mee, dat aa'k an k e e r abóft 'ada - 1 inhoudszin: toe: kreega wij laetar die: skult, 't as wij die: bloempotn kapot
e g o o jt'a d n - 16bijv.bijzinnen: nó w 'a tv a r'a e ltie n , dat woar gdbeur t is d o a r 'e 'j Tiem , die: as m et die: deer na van Jan Steek atrowt is - 3 o o r
zak.bijzinnen: die: p rö t vuula platar en boldawesar as ika en dat kump
um ’ t as ' ie niet m et da tael m eealeeft is - 15 bijzinnen van tijd: dat was
al, noadat ik óp zie n d a ro f awörn bin - 'i j muut eer st uutbloe:dn, veur dat
aa'j an da kop baginn kunn - 2 vergelijkende bijzinnen: zoo lar]a aa'k
niet vaste and s telt bin, kump doar n a tu u rle k niks van - 13 voorw .bijz.:
die: is stukn ai]knuper, aa'k 'e t goet ezien 'ebe - aa'j goet weevrn kunn
d a n 'o e :v ie meer te vroagn en ie: stoan zoo veur an m esiene - 2 zinnen
zonder hoofdzin: Gcerechien kón 'e u r nog goet 'obln teenn de buu:rn , dat
'a t w eer ook nog wel meeavaalri was - 't is en prachtege stat, veu r en
jóne stat, dat die: ' am zoo óntwikelt 'ef,
22. SAVf, 280 zinnen, 14 onderw.zinnen: die: bij aanda^n inwoonn, krie:Tgj
d riej guldn in da weeka - 't is wel gebeukt, dat as z ' en steek die:ldri 2 gezegdezinnen: 't leek wel, as óns leem m d er van o f 'öp - 44 lijd.
voorw.zinnen: ie: 'e u r dn zoo vaeke, dat 'e t in' n boe:r derije insleu - ik
gleuve da'j d er liekdoor ns van krie:nn - zie : 'e m best in de gaetn, dat
aa'j cecht wat aander s wilii - en dan meer ofwachn, wat d er óp kump 8 voorz.voorw.zinnen: zoo bliede waa'k da'k w eer beneedix was - as die:
betrapt wöydn dat ze twiej brie:taann 'adn - 1 voorz.bep.zin: ik 'ada 't
papie:r nog bij m ij van da'k in d' o o rlo g bij de luchtbeskcermege was 3 inhoudszinnen:e n 'e b ie :'t'ce '> rt 'ie s in d a balg, 't aa'j w eer m et gaanzn
tuus koom m - 39 bijv.bijzinnen: dat leek m ij 't m oojste wcerk, dat ar
bij was - wij 'adn toe: an 'alfwasn kata die: slim bratoal was - ie: 'em
enspoe:le die: as deur 't goarri veelt - 6 beperkende bijzinnen: wat mien
ge zó n t'e jt batrceft, kóri'k ta r niet al te beste teenn - 4 bijz.van gevolg:
...le u t nog wel zoovuu:la noa, da'w nog wat kreenn - 11 oorzak.zinnen:
kookas is an boltveezal, umdat 'e t van da boom kump - nów meukv ze
za laetar niet zoo dreuge um as ze z ' alemoale vcerfdn - 69 bijz.van tijd:
toe: as 'ie o o v e r was toe: wol 'ie vur t - veu r 't aa'w e r cerg in aar n
stóne wij a lw ee r óp de stoepe - as z ' iem ntw integ jo a r waar n, dan ginn
ze d er uut - aa'w strcekies de Pinkster n achtar da rug' 'em , dan k r ie 'j
gie n ru la ch ien m e e r in bastei - 16 vergelijkende bijzinnen: toe: 'em z'
en footoo amaekt, zoo as wij doar m et mekaere zatn - 't was net o f da
duu:val der d' 'aant in 'a t - 3 veronderstellende bijzinnen: aa'k jór\k
waar, wol ik d er wel weenn - 55 voorw.bijzinnen: as 't eem ties kan,
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loat die: ddr buutn - as 'tan en bietien roe:za g wör t, dan w il die: oal
baginn td bietri - aa'j 't niet gleum m , dan kan'k oe: dd Hekstee nog wel
loatrizien -5 zinnen met onvolledige o f ontbrekende hoofdzin: niet da'k
zd niet lusd, doar niet van, ik spijd ddr niet in - dan wör da w eer dn
aandar banuu:mt, o f ' t aa'j ds z e lf dd banuu:mdti - miskien, da'j 'tw ie :tn .
Functie en Inleiding van de Bijzin
§ 192
Onderwerpszinnen, 38 gevallen. Tien onderwerpszinnen gingen vooraf
aan de hoofdzin. Zeven daarvan werden ingeleid door een vnw. o f vnw.
bijw. zonder antecedent: die: bij aandarn inwoonn, krienjl d riej guldr). in
da weeka - die: as v ró g a r in buu:zn deu, die: is ar öwtamaaties óp oova r
'en dskaekalt -w ie : 't goet in da slag kreeg, fie s ta ook wel ies da N a ch taw cegrónt-w at aa'k o e :'ie :r v a t e lt 'eba, dat was da eer laka w oa r'e jt doar as gien gaeties in zitn, die: geem m 't patroe.-n an. Van deze zeven
hadden er v ijf redundant die: o f dat.
De resterende d rie van deze groep waren: aa'j in da skoonamaektiet
ies eem m neer doekn van zatdg'ejt, is gien wóndar - 'o e : as die: d oom a n e e r'ie:ta , dat skeelt m ij niet zoo vuurla - 'k w il nog wel 'n bietien
dcekn,, aa'j valeenn bin, wör t a r dan azcegt.
Van de overige 28 zinnen hadden er 22 het voorlopig ond. 'at: 'a t bleek
al gaw, dat ' at Jan van Wilam van E p was; 2 hadden het voorlopig ar:
vleenn k e e r stónt ar boomm m ien vaslag, da'k óp gareegalda tiedn an
stuk zó l s k rie :v m ; 1 zin had dat als voorl.onderw erp: koopburga^s, dat
waarn, die: nów atrowt waar ti m et an deerna van an burgar.
De resterende d rie waren: doar kwam nog bij, d at'at stör treegnda in dat reeglam ent doar stet in, dat 'a t 'öjszitnda cermm muutn weezn doar wör n m ij vatelt, da'k mien papie:r ii masr ies mós veur laenn.
A ls inleiding der onderwerpszinnen vond ik: 5xas, 12 xdat, 9 xd at as,
3 x die:, l x die: as, 2 x doar as, 2x 'o e : as, l x veur, l x veur dat, l x
wie:, 1 x wat as.
§ 193
Gezegdezinnen, 4 gevallen: dat voe:r n bateeknda, 't aa'w g ro s mósn
plukt} - ’t leek wel, as óns leem m dar van o f 'ö\] - meer 't ejnda van ’t
lie :tie n was, dat za m ij darcekt gien uutsluusal kónn geeviji, dat za m ij
e e r st anpoosien óp p r o e f w iln 'e m . Zoals dat bij gezegdezinnen dikwijls
het geval is, zouden de twee d a t-zinnen ook als onderwerpszinnen op
gevat kunnen worden. De inleiding was: 1 x as, 2 x dat, 1 x dat as.
§ 194
Lijdende Voorwerpszinnen. Het aantal ingeleide lijdende voorw erps302

zinnen bedraagt 148. Z es maal ging de bijzin vooraf aan de hoofdzin:
wat o f 't mejnsa nów pdsies makie.-rda, dat w ie:t ik niet - wat o f dat
veu r dn soovt vcerva is, dat w ie:t ik niet - o f za nów 'a t dresw èr bij
Jawan akocht 'ada o f bij Roelafien, dat w ie:t ik niet - 'o e : as za doar
arjkoomm, japanmatn, dat w ie:t ik niet - 'o e : as 't m ij zoo gaw deur da
kopskeut, datw ie:t ik niet - 'oe: aa'w dat nów amaekt 'em , ik w ie:t dat
niet zoo pasies m eer. In de eerste v ijf zinnen redundant dat. Het treft
me, dat in v ijf van deze gevallen, de hoofdzin is: dat w ie:t ik niet, en
in het zesde: ik wie :t dat niet zoo pasies m eer, waaruit men zou kunnen
afleiden, dat alleen bij wie:tn, de voorw erpszin vo oraf gaat. Ik geloof
dat het toevallig zoo is. Zinnen zoals: wat aa'k doar adoan'eba, datza'k
oe:gaw vateln - ’oe: aa'k deur al die: rom pslom p 'en akoomrn bin, bag rie p ik z e lf nog n iet - woar as 'ie dat vandoan 'ef, dat ' e f ' i e dar niet
bij azcegt, lijken me heel gewoon.
In twee gevallen begon de hoofdzin met redundant dat, als voorlopig
voorwerp: dat w i'k toch ies óndar zuu:kn, 'oe: as dat z it - dat za'k oe:
vateln, 'o e : as dat zit.
Als inleiding der lijdende voorwerpszinnen vond ik: 5x as: ikm ie:na
as za die: a ltie t kocht] in Wilsam - ik w ie:t niet, aa'j dat kenn; 55 x dat
(voegwoord): inw enddg'oopik nów,dat 'a t veu r makaera is - ik maekta
duudalak, dat z ' 'a t mós vadie:ln en alas; 28 x dat as (voegwoord): wij
zaann darcekt wel, dat as 'ie niet go e t vliedt] kón - ik 'oopa, 't aa'j dar
wat wie :z a r van awö^n bin; l x dat (r e l.): doe: kreega w ij,dat da iesbaena
was; 2x dat as (r e l.): aa'j nów inkoopm muun, dat aa’j an da Zeediek niet
kunkoopm, d a n goa 'jn oa r Zwola; 1 x 'o e :: vaeka dejnk ik an m ien k ien dar jo a rn, 'o e : wij toch in ónza. tie t ook galukag waarn ; 11 x 'o e : as: ik
w ie:t niet, 'oe: as dat z it - wij w ie:tn niet, 'oe: as da weeg löp; 1 x 'oe:
of. die: 'eb ik óp da man o f avroagt, 'o e : o f ' t a r bij stónt m et da v a die:nsta; l x ' oe: vaeka as: dan reekr]d' ie uut, 'o e : vaeka aa'j kofie kónn
zetn van 'n 'a lfp ó n t; 4 x 'oe:vuu:la as: ik w ie:t niet, 'oe:vu u:la as dar
wel vur t waar n; 8x of: ik w ie:t niet o f ie : 't nog w ie:tn - o f zd nów 't
dresw èr bij Ja wan akocht'ada o f bij Roelafien, dat wie :t ik niet; 6 x wat:
en dan meer ofwachr], wat a r óp kump; 9 x wat as: toe: zaa'k wel wat as
z ' adoan 'adn - ie : bagriepm wel, wat aa'k badoela; 4 x wat of: toe: 'e f
'ie m ij nogies vatöln,w at o f an seekaa is ; 1 x welks of: ik wusa fejtalak
n ie tie :s , welka Jan o f ’ t was; 1 x wie: zie : vreug 'e u r meer o f wie: dar
v e u r ' eur óndar dazelda deekr]s asloapm 'adn; 5 x wie: as: zie : goan doar
go e t noa, wie: as joa ra g was; 5 x w oar as: u m 't aa'k nów wie:ta, woar
as 't veu r is.
Naast deze 148 ingeleide voorwerpszinnen, waren e r nog 168 gevallen
in de D irecte Rede. De bouw van deze zinnen is bij de hoofdzinnen v e r 
werkt.
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§ 195
Voorzetselvoorw erpszinnen, 16 gevallen. Tw eem aal ging de bijzin
vo oraf aan de hoofdzin: wat moandoe:vm bin, d o a r 'e 'k 'ie:lam oala gien
banui van - wat ar achtar lig, doar 'e 'j niks m ee ta maekn.
De inleiding was: 7 x dat: zie: was dan ook mazr w eer blieda, dat za
w eer in Nunspeet waarn ; 6x dat as : 'Endrak, bin ie: ook zoo blieda dat
aa'w w eer in óns ejgn bèèda sloapm; 1 x dat an: dat is ejgalak da o o r zaeka, 't aana wij zoo wejnag leedn 'ebm ; l x wat (vragend): wat m oandoe:vm bin, doar 'e 'k 'ie:lam oala gien banul van; 1 x wat (re l.): wat ar
achtar lig, doar 'e 'j niks mee ta maekn,.
§ 196
Voorzetselbepalingszinnen, 2 gevallen: ik 'ada 't p ap ie:r nog bij m ij
van, da'k in d' oor lo g bij da luchtbaskcermaga was - en dan 'a 'k nog an
p a p ie :r van, da'k deuralucht bin. Zandvoort, Hbk, § 648, noot 1, zegt:
'I f the latter (i.e . prepositional adjuncts) a re regarded as adverbial,
many dependent questions preceded by a preposition w ill have to be
considered adverbial as w ell; they might be called 'prepositional ad
junct clauses', if this was not a contradiction in term s'. Ondanks dit
verm eende bezwaar en het feit, dat mijn zinnen geen 'dependent ques
tions' zijn, kan ik e r geen betere naam voor vinden.
§ 197 Inhoudszinnen.
T e r w ille van de duidelijkheid zal ik eerst een verklarin g geven van
deze, naar ik meen, in de Nederlandse Taalkunde ongebruikelijke naam.
Jespersen bedacht in zijn Modern English Gram m ar, III, 2.1, de term
'content clauses', waartoe hij rekende: onderw erps-, gezegde- en v o o r
werpszinnen. De naam werd overgenom en door Zandvoort, Handbook of
English Gram m ar, § 652, die hem gebruikte voor appositie-zinnen. In
de gram m atica van De Vooys (1963) wordt o v e r dit soort zinnen niet
afzonderlijk gesproken. Hij rekent ze tot de attribuut-zinnen, bl. 386,
§ 233, II.1: 'Bijzinnen kunnen ook de uitgebreide vorm van een bepaling
in een zinsdeel zijn 1°. als bepaling van een substantief o f ander z e lf
standig woord b.v. (4e zin) de wens dat hij spoedig terug m ocht keren'.
Voor m ij is deze bijzin geen bepaling van het substantief, m aar geeft
hij gedetailleerd aan, wat het woord wens inhoudt. Ook de inleiding door
een voegwoord, niet een betrekkelijk vnw., w ijst e r op, dat dit niet een
gewone b ijvoeglijke bijzin is. Hoewel Overdiep de term evenmin g e 
bruikt, heeft hij blijkbaar toch aan de idee gedacht op bl. 118, St. Gr.
(onderaan):'H et antecedent is de inhoud (cu rsivering van m ij v.d.H .) van
den heelen zin, die wordt samengevat: Z ij vond het onuitstaanbaar den
heelen dag te moeten wachten op bericht, een g r ie f , die ik alleszins
b egrijp elijk vond'.
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Zandvoort gebruikt de term alleen voor appositie-zinnen bij een sub
stantief. Ik heb hem in ruim ere zin genomen, nl. ook voor zinnen die
de inhoud van een b ijw .: zoo, hierop, weergeven.
Enige inhoudszinnen, die de woordorde van de hoofdzin hebben, zijn
reeds hierboven verm eld, met verw ijzin g naar deze paragraaf. Ik vond
er 8 met de afhankelijke woordorde, die ik hier a lle geven zal: dus dat
isgienkw estie, d a ta rv o o r waer dnan vabundn bin - gddeepuuteer dn die:
stoan ook al óp 'dt stantpunt, dat ’ dt toch wel dn vejldgd balcegin is - ik
maektd duuddlak, 'ejn, dat zd (dat Franse dienstertje) ’ t mós vddie:ln
en aids, en toe: snaptd zd meer niet, en ik3 m et bdweengt], dd jór]as 'adn
aldmoal' al skik, dat as wij aldmoald wat mósn 'e m - dan 'e m za da
varóndar stelin, dat as a rw e lm e e rle e d n zuln koomm - nów 'e ’k ejgalak
an duudalak bawejs, dat as 't niet w il um elk jo a r 't zelfda óp daz&lfda
g ró n t ta vabowrn - dan z ó 'j 'oastd da indruk krie:gn„ dat as alie:n t 't
vakeer uut Gcelamuun noar Kaampm toe: da nijd weeg óp mag - en 'eb
ie : 't 'eert' ies in dd balg, 't aa'j w eer m et gaanzn tuus koom m - en toe:
kreega wij die: skult, ’t as wij die: bloempotn kapot agoojt 'adn.
A lle bijzinnen volgden op de hoofdzin. De inleiding was: 3 x dat, 5x
dat as.
§ 198 B ijvoeglijk e Bijzinnen
Van de 125 b ijvoeglijk e bijz. hadden e r 15 de woordorde van de hoofd
zin. Deze zijn behandeld in § 185.f.
Van de o v erig e 110 zinnen waren e r 85 re s tric tie f, 25 continuatief.
Het antecedent was 98 maal een substantief, 12 maal een onbep.vnw.,
onbep.telw. o f zelfst.bnw.
De verbindingswoorden waren: 2xas (voegw.), 4x dat (voegw .), 8xd at
(vnw.), 5xdat as (vnw.), 31x die:, 32x die: as, 8x doar as, 4x wat as, 8x
woar, 5x woar as, 2x woardeur.
Het voornaamwoord was bij de re s tric tie v e zinnen 50x subject, 14x
object; bij de continuatieve zinnen was het steeds subject.
Voorbeelden:
a. restr. als subj.: dat leek m ij ’ t m oojsta wcerk dat ar bij was - iedar
mejnsa ' e f in zien leevm wel ies an veurgavuu:l dat as uutkump - zat
(ik) ta visn in da mónt van da slo o t die: in da v ie :r da kolk uutlöp i k ' e b ’ie :r nog welding die: as oe: wel intareseern - dan goa’w oovar
óp steets an anddr óndar wcerp wat as ook wel m et da proobleem m
van d’ 'eedndaagsa te jt ta maekn 'e f;
b. res tr. als obj.: ie : 'adn an 'uu:kien dat aa'j 'eujn kónn - die: paer
skubm die: an eedalkcerpar 'efwaaXn dar zoo o f - alamoala klónals
die: aa'j in Gcelamuun ook wel krie:nn kunn - 't iemagsta wat aa'k
die: midag azien 'eba, dat was da bloaza m et ' at gawejda;
c. cont.als subj.: in óns blat, dat as van 't hooftbastuu:r uutageevm
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w ö rt-d o a r'e 'jS p ro a k m a n , d ie:zoo m ooj flö jtn kón - doar 'e 'j Siem,
die: as óp 't kantoor z it - doar (de provinciale com m issie) bir]'k dan
ook in dkoomm, wat as ook w eer an ' ie :l n ij orgaan is;
d. verbindingen met bijw .: dat is achtar dn skuu:ra, doar as va eja r an
'boltópslagplaesa 'e f - volk van da fabriekt] woar za gien wcerk veur
'adn - toe: laag ik in da bèèdastee woar as vaejar en m o e ja r altiet
sleupm - da fow tn van da wceggabruukar s, woaXdeur ónza lachlust
ópawcékt wört.
e. verbindingen met voegw.: iedar k e e r a'k ar noar keeka was 't n e t
o f m ij die: bloaza ookuutlachta - in tie t aa'j dar oova r preutn, waa'w
kriskra s oovar da sleuties 'en - in 't eer sta jo a r da'k ar zat - in
die: tiet da'k a r azeetn 'eba.
§ 199 B ijw oordelijke Bijzinnen
a. Beperkende Bijzinnen
Van de 23 beperkende bijz. waren e r 9 ingeleid, 14 waren modaal
beperkende tussenzinnetjes zonder inleiding, die, wat hun bouw betreft,
bij de hoofdzinnen zijn verw erkt. Een had als ww. kan: kar] 'k wel zaegrj,
10 hadden een vorm van loatn: loa'w meer zaegn, 3 hadden een vorm
van zuln: zó'w meer ies zaegt]. Het hoofdww. was steeds zaegr].
Van de 9 ingeleide zinnen gingen e r zes vooraf aan de hoofdzin, d rie
volgden er op. De inleiding was: 2x dat, lx noar, lx veu r zoo vcera as,
5x wat.
Voorbeelden: nów jaa, meer, dat ik wie:ta dan - noar za m ij vateln get
'a t in da kookas da lesta tie t niet zoo best - ik 'eb in m ien achtar'euft
um dat m e e r as bloem atöjn ta gabruukr], zie:, ’t veur töjntien uutaraar t
bloem m , veu r zoo vcera aa'j dar wat m oojs van kun maekn - wat dat
batrceft, dan get dat wel (de overig e wat- zinnen hadden alle het ww. ba
trceft).
b. Bijzinnen van Evenredigheid
T w ee zinnen ingeleid door as en noar gelar]: ’oe: vaekar aa'j dat doen,
umaploe:gn, dan g e t de wör tal in 't lesta weeg - en boomm 'e 'j dwcer s noaldn, m et vaskilnda 'èukies, noar galat] dan da stoanda noalda is, doar
z it 'a t ’ èukien ook.
c. Gevolgaanduidende Bijzinnen
Van de 34 gevolgaanduidende b ijz. hadden e r 15 de woordorde van de
hoofdzin. Z ij volgden a lle op de hoofdzin en werden a lle ingeleid door
dat. Z ij staan verm eld in § 185.b.
Negen zinnen met de afhankelijke woordorde werden ingeleid door: dat,
3x, dat as, 6x. Z ij volgden a lle op de hoofdzin.
Voorbeelden: 'i j lachta, d at' ie niet g o e t w eer tot badaerti kón koom m 306

..... leut nog wel zoo vuu:la noa, da'w nog wat kreenn - dan zakt 'dt óp
zó'n laag p ejl, dat as za beetar 'adn kunn deurgoan óp d'boldd voe:t dar bin ook wel dinn, dat aa'j zaegr], goet, nów meer ies w eer an aandar.
Ik heb ook de volgende twee zinnetjes tot de bijz. van gevolg gerekend:
wij meukn, 't aa'w w eer in da bie:nn kwaamm - nów maeka wij, 't aa'w
noar 'uus koomm.
Van de tien niet-ingeleide zinnen gingen er 6 vo oraf aan de hoofdzin,
4 volgden er op: 't was alamoala zoo gaw agoan, wij stónn al laar]k en
b rie :t w eer buutn, toe: kree'w pas in da gaetn, wat as ar gabeur t was
- meer 'i j (de afsluitboom aan de grens) was zoo 'ooga, ie: kónn dar
wel óndar deur riedri - ie: zólri dar bij in sloap vaaln, zoo zcechies as
dat dink leup - zie : 'ada troani} in d'oonn, zoo anadoan was za - 't was
an bócht, ie: kónn za niet drinkn.
d. Bijzinnen van graad
V ier zinnetjes, a lle volgend op de hoofdzin, ingeleid door: as, 2x, dat,
1x,dat as,, lx : lilaka dikop, aa'j bin - 't leek wel as óns leem ni dar van
o f 'ön, zu'k vlienn, a'w deunn - 'a t bagón ta reenn, dat 'a t geut - en
muu: 't aa'w waar n, achtar d'oasam en nat van zwie:t.
e. O orzakelijke Bijzinnen
Van de 25 oorzak elijk e bijz. hadden e r 2 de woordorde van de hoofd
zin. Ze volgden beide op de hoofdzin en werden ingeleid door umdat.
Z ie § 185.d. Van de 23 resterende zinnen gingen er 4 vo oraf aan de
hoofdzin, 19 volgden. De inleiding was: 2x dat, lx dat as, 4x deurdat,
lx um as, l l x umdat, 3x umdat as, lx w oar as.
Voorbeelden: die:censpor t die: stagneer t an bietien, m iskien ook wel,
dat da boe:l wat ta duu:r wör t veu r da mcerkt - 't is wel gabeurt dat as
z' an steek die:Idn, dat z'a m midrideur knaptn, dat as ie:na ta slim was dar wör t an panachienwör t a r inadrukt, deurdaa'j an dir]chien it]kniepm
- nów meukn za za laetar niet zoo dreuga, um as za z ’alamoala vcerfdit
- kookas is an 'öoltveezal, umdat 'a t van de boom kump - an aandara
diiy] 'e 'k niet ganóg andacht an basteet, um 't aa'k niet ■wus wat da badoe:laga was - endaniskatagazaasie en jónalinsvareenagin, woar as óp
bejda ejgaldk, óp bejdd bejbdlstuudie kump, nów jaa, dat 'e fd a minsta
bdlanstdlir], bejbdlstuudie dat w il niet - deurdat dat anslipte, wör dd dat
g ro o ta r -u m 't aa'k nów wie:ta woar as 't veu r is, wi'k saems m et oe:
die: fbwti} noaloopm,
f. Bijzinnen van Plaats
Van de v ie r b ijz. van' plaats gaan e r twee vooraf, twee volgen. De
inleiding is 2x doar, 2x doar as: doe: bin dar v ie :r bólt} vabraant, doar
nów Jaapien Bónt'uus woont - 't Er^alsd wcerk dat skeut nog m et dn
'oe:k, doar nów d'iesbaend is - doar as vleenn jo a r da daaliejcuxs óp
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astoan 'em , die: (boontjes daar) waarri dit jo a r priem aa en doar as
vleem i jo a r da beunties astoan 'em , doar bin meer d riej o f v ie :r van
ópakoomm.
g. Toegevende Bijzinnen
Z es toegevende b ijz. werden ingeleid door al en hadden de woordorde
van de hoofdzin. Z e staan verm eld in § 181. D rie ervan gaan vooraf aan
de hoofdzin, d rie volgen.
T w ee zinnen waren niet ingeleid, hadden eveneens de woordorde van
de hoofdzin, waren door meer nevenschikkend met de volgende zin v e r 
bonden, m aar hadden toch duidelijk een concessieve betekenis: ie: maagp
biedn en koopm, net zoo aa’j wiln, meer die: stoed die: 'o o i ik - ik kón
'ooga o f leega sprirtn, meer 'i j trok 'am dar niks van an.
h. Bijzinnen van T ijd
De bijzin van tijd slaat met 113 gevallen a lle andere soorten bijw.
bijzinnen. Tw ee zinnen hadden de woordorde van de hoofdzin, beide
ingeleid door doe: en volgend op de hoofdzin. Z e zijn verm eld in § 185.e.
Van de o v erig e 111 zinnen, gingen e r 86 vo oraf aan de hoofdzin, 26
volgden e r op. De inleiding was: lx an,39x as, 2x aza, lx m etiem a as,
Ix n e t t o e : as, 2xnów, 2xnoadat, 7xtoe:/doe:, 1xtoen, 35 x to e : as/doe: as,
lx tot as, lx totdat, lx tut an dat, lx veu r as, 2x veurdat, 2x veurdat
as, 5x waneer, lx waneer an, lx waneer as, 4x zoo larja as.
Voorbeelden: anwij za leenn, dan git] m oej a r noar ... - as z'ie.-nntwintag
waa^n, dangir^i^za dar uut - aza wij rón tgin ^ deur Gcelamuun 'en um die:
mesa takoopm ofanbasteem i, 'o e : o f wat, dan gina w ij... - m etie:na a'w
darwaa'vri, toe: fladar t a r zoo angaanza uut an pölachien r ie d vandoan net toe: as D o lf ’ at gaw eer deur ’t ’ceka stak, stakij ala gaanzn da kop in
d"eugta - nów ik die: zoo ies deur kieka, mcerk ie pas goet 'o e : gaw da
tie t g e t -d a t was al noadat ik ópziendar o f awörn bin - ik waara nog gien
tw a elfjoa r toe: ik van s k o e la k ó n -to e : aa'w an v ö ra ljo a r s w ieder waarri
toe: 'aa'w da leja al w eer skoona - toen ik dus stuudeer da, 'ad ik alie:n
mcEr dd varie:naga frijd asoam s - dan b lif 'ie net zoo lana z itii 't as 'ie
an zeu ch ien ' e f - da ' alfweezn kriegt] ook an geldalaka tagamoetkoomiri,
totdat za vuuftien jo a r bin - dat is ook zoo ableemm tut an dat da vakaevalaga akoom m is - ik bagriepa z e lf niet 'o e : a'k deur al die: róm slóm p
' en dkoomm bin, v e u r a'k 't was - veurda'k an m ien vaslag bdgina, w i'k
oe: e e r stnbgeem m veer darvateln van da veuraga k e e r - veur 't aa'w ar
eerg in ’aarii stónd wij al w eer bij Geezd óp dd stoepa - waneer iemant
joa rd g is, dan krier^n z ' an busien - waneer an wij Gcelamuun uutgoan,
ik bin a ltiet nog wel van plan Gcelamuun uut ta goan (hoofdzin ontbreekt)
-w an eera s wij óp da Nachtawceg stónn en keekn, noar da Kaampardiek,
dan zaagn wij an owtoo bij da bócht bij da Vcerkns'oe:k - zoo lana aa'k
niet vast' andstelt bin, kump doar ndtuu: yldk niks van.
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i. Vergelijkende Bijzinnen
Van de 26 vergelijkende bijz. ging e r 1 vooraf aan de hoofdzin, 25
volgden. De inleiding was: 6x as, l x as dat, 2x as dat as, lx dat as, lx
net of, 6x o f 9x zoo as:
Voorbeelden: ik jakar da noar 'uus zoo 'eert, a'k kón - ik stónd nog
gaw ar w eer buutp, as da'k a r in dkoomm was - dan lukt 'dt sóms nog
beetdr as 't aa'j dn grootdra g ro e p 'e m - en dat is natuu:r lak cerg
pretdg, (vergeleken) bij dat aa'j e r dn stuk o f wat bij 'e m en die: zaegr],
nów jaa, wij muutn, mosr aandans ... - dar waarn dar nog bij die: g a 
rookta oal m eeabracht 'adn, net o f da Kap, 't sbldèütien, Jawanas van
Luuta en Gcejt Pusien gien garookta oal ta koop 'e m - 't was net o f da
duu:vdl ddr d' 'aant in 'a t - toe: 'e m zd doar dan an footo o van amaekt,
zoo as wij doar m et makaera zatn - zoo as ik zoo straks al vatelt 'eba,
bin ik veur z ita r van da jónalinsvariem agin,
j. Veronderstellende Bijzinnen
A lle 12 veronderstellende bijz. begonnen met as en gingen vooraf aan
de hoofdzin, die 6x begon met redundant dan.
Voorbeelden: as dat nów an rie:gd stie:nn was, danstónn die: matn dar
zoo teerin, an - aa'k jónk waar, wol ik dar wel weenn - as asa stroop
was k ó 'j likrj.
k. Voorw aardelijke Bijzinnen
Van de 73 voorw aardelijke b ijz. waren e r 5 niet ingeleid. De bouw
van deze zinnen is bij de hoofdzin verw erkt. Ik w il ze hier nog even
weergeven: kwaam ik dar an toe:, dan leerd ' ik dar wat veur, kwaam ik
ddr niet an toe:, dan leut ik dat gawoon skie:tn - was ar wat aandar s ta
bataelfidatdeu'w 'swónzas ook - z ó 'j 't nów goan vakoopm, dan z ó 'j an
da renta m e e r beurn dan nów van da pacht - die: mósn e e r st w eer an
da kaant, zó l ik dar koomm.
Van de 68 ingeleide voorw aardelijke zinnen gingen e r 53 vooraf aan
de hoofdzin, 15 volgden. De inleiding was: 67x as, lx dat.
Voorbeelden: a s ’ teem tieskan, loat die: dar buutn - as 't 'an ' an bietien
roe:z,dgwöH, dan w il die: oal baginn ta bietn - aa'j nów niet oe: gamak
'obln, dan g o a 'j dar uut - aa'w 't in a p ril niet bataelt 'adn dan gónk 'ie
noar B eern t - dat is, a'k 'at goet atelt 'eba, tw aelf man - die: is stukn,
anknupdr, a 'k 'd t go e t azien 'ebd - dat za m ö rn noar da die:rn töjri ginn,
as zd rustdg waaVn - D o lf zó l D o lf niet weenrx, dat 'ie doar niet wat óp
wus ta vienn.
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Onduidelijke Bijzinnen
T o t slot van dit gedeelte w il ik nog tw aalf zinnen verm elden, waarbij
de hoofdzin ontbreekt, o f in z e e r beknopte vorm voorkomt,
a. lijdende voorw.zinnen?: Gcerachien kón 'e u r nog goet 'obln teenn da
buu:vn (door te zeggen?) dat z ' 'a tm o o j 'adn 'a t en dat 'a t w eer ook nog
welmeeavaalnwas - (ik weet niet) woar as dat nów ejgalak van amaekt
wört, (ik vraag me af) o f dat nów msnilaa is, nee, meer in die: geest metbwgustds a nd ie:l dar o f, an vie.-rda die:l, o f (m isschien een derde,
ik weet niet m eer) 'o e : aa'w dat nów amaekt 'em .
b. onderwerpszinnen?: dat wör da w eer an aandar banuu:mt o f ('t kon
ook gebeuren) 't aa’j dazelfda banuu-.mdn - 't is an prachtaga stat, veu r
'n jóna stat, ('t is een wonder) dat die: 'um zoo óntwikalt 'ef.
c. gezegdezinnen?: z ie : w olii m ij ook nog an bural geem m , meer die:
' e'kofaslaerir], niet, da’k za niet lusa, doar n iet van - m et dat prableem
'bols wij óns gaduu.-rag beezag, niet, dat aa'w dar elka oam t oova r
spreekr],
d. een m otiverende bijzin: domoor, 't aa'j oe: zoo loatii Vdneukn, deur
dat ditandatsa wuuf van Ewbart da bakar.
e. een voorwaard, b ijz.?: dan m uu'j o e :alvabeetarn kunnof aa'j 't zelfda
w iln blie:vm , (s o lic ite e r je misschien ook, m aar) die: batrcekinn die:
bin dar niet zoo dika gazaejt;
f. een schijnbaar samengestelde zin?: m iskien, da'j ’t w ie:tn (= m is
schien weet je het). Z ie voor c, d en f ook O verdiep,St.G r.§ 385,7°.
Sommige van deze zinnen doen gedrukt vreem d aan, m aar in een
levendig gesprek, helpen expressie, gebaar, intonatie en klemtoon
dikw ijls zodanig mee, dat het gesproken woord aan duidelijkheid niets
te wensen overlaat.
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§ 200
II O verzich t van de Aanvang en de Bouw van de B ijzin

z e lf st .naam w.
pers.vnw.

ik
m ij
ie:
'ij
z ie : (sg.)
'st
w ij
z ie : (pl.)

Aanvang
59
71
1
89
18
14
39
57
48

aanw.vnw.

dat
die:

betrekk.vnw.

dat
dat as
die:
die: as
wat
wat as
wie:

9
6
34
33
1
5
1

vrag.vnw.

wat
wat as
wat o f
w elke....of
wie:
wie: as

12
8
4
1
1
5
2

onbep.vnw.
telw.

7
7

bep.telw.
onbep.telw.

bijw.
a) betrekk.bijw. doar
doar as
woar
woar as
b) vrag.bijw .
woar as
woardeur
c) vnw. bijw.
d) and. bijw.

Bouw
ASAV f
ASAVfA
ASAVfV
ASAV V f
ASAVfVA
ASVf
ASVfA
ASVVf
ASVfV
ASVVfA
SAVf
SAVfA
SAVfV
SAVVf
SAVVfA
SAVfVA
SAVfVV
SAVfVVA
SVf
SVfA
SVfV
SVVf

35
2
4
19

1
52

2
13
3

2
280
28
31
77
7
2
1

1
27
4
1
14
606

1
2

2
13
8
5
6
3
34
606
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§

201

III O verzich t van de Functie en de Inleiding van de B ijz in
Functie
Onderwerpszinnen
Gezegdezinnen
L ijd. Voorwerpszinnen
Voorz.Voorw erpszinnen
Voorz.Bepalingszinnen
Inhoudszinnen
Bijvoegl.Bijzinnen
Bijwoord. Bijzinnen:
a. Beperkende B ijz.
b. B ijz. v. Evenredigheid
c. Gevolgaanduidende B ijz.
d. B ijz. v. Graad
e. O orzakelijke B ijz.
f. B ijz. v. Plaats
g. B ijz. v. T ijd
h. B ijz. v. V ergelijk in g
i. B ijz. v. Veronderstelling
j. B ijz. v. Voorwaarde
k. Onduidelijke bijzinnen
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38
4
148
16
2
8
110

9
2
9
4
23
4
111
26
12
68
12
606

Inleid ing
Betrekk.vnw. en bijw.
(z ie o v erz. II)
117
Voornaamw.bijw. (woardeur)
3
Vragende vnw. (zie o verz. II)
37
Vragende bijw, 'oe:
1
14
'oe: as
1
'oe: of
2
'oe: vaeka(r)
4
'oe: vuu:la as
Voegwoorden
1
an
143
as
1
as dat
as dat as
2
aza
2
dat
98
2
dat an
dat as
62
4
deurdat
net o f (= alsof)
7
noadat
2
noar
1
noar galaq
1
now
2
of
9
toe:/doe:
8
toen
1
toe: as/doe: as 36
tot as
1
totdat
1
tut an dat
1
um as
1
umdat
11
umdat as
3
veur
1
veur as
1
veurdat
3
veurdat as
2
waneer
5
waneer an
1
waneer as
1
woar as (= daar) 1
zoo as
8
__ 4
zoo larp as
606

§

202

In de voorgaande paragrafen is aandacht besteed aan de zinsbouw wat
betreft de plaats van S., Vf., V. en A. Doordat onder V. infinitief en
participia, en onder A. a lle andere zinsdelen zijn samengevat, blijven
enkele zaken verslu ierd. Het lijkt me nuttig, die nog even nader te bezien.
Uit het overzich t II blijkt al, dat aan het eind van de zin, de combi
natie VVf. in Genemuiden de voorkeur heeft boven V fV . Im m ers:
ASAVfV
4
AS A V V f
19
AS V fV
3
AS V V f
13
SAVfV
31
SAVVf
77
SVfV
__2
SVVf
JA
40
123
Wanneer we V. gaan onderscheiden in infinitief en participium, vin
den we bij de 163 hierboven verm elde combinaties V fV en V V f de v o l
gende groeperingen:
Vf. + Part.
2
Part. + V f
99
Vf. + Inf.
38
Inf. + Vf.
_24
40
123
Wat het participium betreft, dus bijna uitsluitend de V V f combina
tie, bij de in fin itief een ruime voorkeur voor de V fV groep.
Het overzich t van de hoofdzinnen geeft 40 gevallen met V V in eind
positie:
1
AVfASAVV
2
AVfAS VV
AVfSAVV
15
4
AVfSVV
SVfAVV
17
1
VfSAVV
40
De combinatie part. + inf. kwam 20 x voor, de groep inf. + inf. even
eens. B ij de laatste was de eerste inf. lx blie:vm , l x goan, l x loatn,
1x 'o e :v m , lx zien. De overige d rie waren: vdbeetsr n kunn, kunn 'oolii,
muutn doen.
Van de bijzinnen verm eld ik nog: lx SAVfVV, aa'j doar ies dn 'alvd
dag zóln goan stoan; van de hoofdzinnen lx AVfSAVVV, dat mós ik oe:
loatn zien 'em .
§ 203 De Plaats van de Voorwerpen
Op bl. 480 van zijn St.Gr. zegt Overdiep: 'Een algem ene regel, die
voor de oudste idg. talen is vastgesteld, schijnt nog tot op den huidigen
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dag in de gesproken volkstaal te gelden: de enclitische woorden staan
bij voorkeur na het eerste sterk geaccentueerde woord, dus niet bij
het woord waaraan z ij (bijv. als object) ondergeschikt zijn, o f niet na
de overigens vaste verbinding van Vf. en S.'. Hij citeert uit een G ro
ninger legende: 'Toen sloeg hem de meid het hoofd a f'. Van deze con
structie vond ik ook in mijn m ateriaal enige voorbeelden:
'e m oe: da mejnsn dat va telt? - want deur da skrik is 'e u r da stee in
da róga wcegaskeutn - zaenpi oe: die: wat? - en toe: kwam m ij 't nóm ar
ook bakent veur - dan vreu g oe: da doom aneer wat - in dazelfda tie t
'aeld' óns 'A irm van Rees ala matn o f - dan mósn z'alam oala da g ie :rs
ofawasn wörn - zoo loatn 'e u r da mejnsn bij da bie:nn neemm.
Ofschoon Overdiep hier spreekt van de gesproken volkstaal, vond ik
ook voorbeelden in de geschreven taal, buiten Genemuiden, nl. bij de
O v e rijs s e ls e S ch rijver F.A.Ebbinge Wubben. In V ersl. en Med.Ov.R. en
Gesch. 1871, 2e afd. 6e st. schrijft hij: 'T w ee dagen voor zijn dood be
zocht hem zijn oudste zoon'. In de O v.A lm .1849 bl.137 vond ik: 'In 1521
toen het Johan van Ittersum bezat, werd het door Geldersch gezinde
burgers van Zwol, den 13den Julij, geheel en al vern ield ', en op bl. 138:
'Z ijn zoon Berend Bentinck volgde hem op en na dezen bezat het W illem
Bentinck, die met Anna Elisabeth van Dedem gehuwd is '.
In de eerste zin staat hem, in de laatste twee het voor het subject,
terw ijl de norm ale plaats er achter is. In de laatste zin kan de bijvoeg
lijke bijzin van invloed geweest zijn, in de andere twee zie ik geen b ij
zondere omstandigheden.
Ook van vooropplaatsing van het lijdend voorw erp geeft mijn m ateriaal
voorbeelden: toe: 'adn 'a t da leer krachtn ook niet gamakalak in die:
tie t - óp 't lesta, doar k re e g ' am ónz’ I4ïrm ta pakj] - in een gesprek
met een echtpaar, waarvan de man geboren was op d'Oovar kaant, de
Oosterkade, en de vrouw in de Langstraat, zei de laatste: as 't van d'
Oovar kaant is (i.e. als het mensen van de Oosterkade betreft) dan kent
zaJanenika niet - t o e : zce'j, g o o jt dan dat bietien (koffie) 't aa'j o o v a ra b le e m m 'e m m ce r weeg, aandar s wcermd’ 'a t oe: m oeja r ook w eer óp iedara k e e r a’k arnoarkeeka was 't net o f m ij die: bloaza ook uutlachta
- ' s oams 'em m ij D riek en Bcer t w eer abracht - en in de Stadskoerier
van 8 jan. 1966 schrijft de redacteur: alleen moesten het een paar boe
renwagens ontgelden.
De dialectzinnetjes zijn van acht personen. Ik verm oed dat de construc
tie m eer voorkomt, dan uit dit handjevol gevallen naar voren komt.
§ 204 De plaats van e r
In de hierboven aangehaalde paragraaf zegt Overdiep, bl.481: 'Ook e r
schikt zich op de eerste plaats'. Ik vond daarvan de volgende vo orb eel
den: toe: mós a r 't'o o g a woor tuut - wij waarn um neenr] uur w eer tuus;
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toe: was dr F re e k al - die: mejdn woln dar óns niet in 'e m - zie : waarn
van gadachtn dat ar sómdgd mejnsn anstoot an namm - w il dar iemant
' t oovar neemm, gra ag - die: jórjas die: woln 'am (de deur) dicht' 'boln,
um ar m ij niet uut td loatn goojn - loat a r die: nów buutn.
§ 205 De plaats van het lidwoord an
Soms staat an op een ongewone plaats: die: 'at ie:rw dochtar, die:
k reeg (van de erfen is) ook wat dn minddra pör sie - zoo bin dar nog dn
órjgaveer sestag man die: ddr nog wat van trcekr],
§ 206 De plaats van bijw. en bijw. bepalingen
Een ongewone plaats van bijw. en bijw.bep. noteerde ik in: umdat dan
dd mejnsn zaegn - en 'i e : r dd skuu:rd die: was van da Mie:ntd - die: is
vaplaest van doar noar 'i e : r toe: - doe: 'e f dr an grootd braant 'i e : r
awest óp 't Ejnda - wij 'em bij zuka oolda mejnsn ies awest - ik wol die:
kiendar s wel g re e g zien ies - toe: 'e f za dar in gien weeka last m e e r
van' a t - i e : kun' t a ltie t niet zien - die: 'adn ook wat in dd gaetn, dat 'dt
toch 'ie :la m oa la n ie tfe jla g w a s - aa'j nów niet oe: gamak obln dan g o a 'j
ddr uut - da asbakr] die: zejldn oovar da glada flo e :r n 'en. alamoala niet acht kiendar s die: kriegfl doar dan die: vuuf guldn in da weeka nog van w ie:t ie wie: as ta r 'a t m ie:sta galuk nog bij 'a t 'e f - dan kwaama wij
óp óngaveer fuuftag - ’oe: muujlak 'a t is um sóms da w oa r'ejt van da
leugn ta óndar skejdn - ook mósn vaeka kiendar s in d' 'eujbow 'elp m
o f in da buu:zn - d' aandra dag kwamm za w eer um d rie j u u :r in Gcela
muun taruga - 'i e : r wör n ook wel masienas amaekt die: as za noar 't
buutrilaant stuu^n w eer - toe: bi'w doar in 'uus an bietien inabreukn Döjslaant, doar ku’j an jo a r dat doen, meer dan maekn z ' 'a t z e lf - nów
ik 'ada twiej van da lesta lootn in da zak, die: as vakocht waar n - da stat
die: wol dat niet 'e m lanar zoo - toe: wör dn z' an jo a r m et a p ril - dan
wör t m et d' 'aant die: kookas dar deur 'en avlöchtri - zee 'Endrak, dat
ar w e'js onweer tee^T] d'oam t kón koomm.
§ 207 De plaats van het voorzetsel
In een tweetal zinnen stond het vo orzetsel op een ongewone plaats:
doar 'adn die: mejnsn wel twiej daenn an wcerk - da loon rigin j] in d'
'eugta; tweem aal waren twee vo orzetsels tot een gecom bineerd: v ró g a r
dan gónri da mejnsn 'i e : r 't kofiezot óp 'aeln bijlar\as d' 'uu:zn (vgl.
zó 'n akartien gink dar 'ie:lam oala bij lanas - dan gónn za da mejnsn
bij lanias) - iem m oal, teennan da grens van Luuksamburg (Vgl. dan
stóm} die: matTi dar zoo teer,jtj an): het om gekeerde noteerde ik in: 'i j
woont teer] óns oovar.
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§ 208 Apokoinou
De apokoinou constructie, een in wezen p rim itieve figuur zonder
verbindingswoorden, werd in vro e g er eeuwen v r ij veel gebruikt in
lite r a ir e voortbrengselen. Paul, Prinz. 96, zegt dat hij: 'in Mhd. ziem lich haufig ist'. Jespersen, M .E.G r. III, bl.135 zegt voor het Engels:
'Contact clauses have probably been extrem ely common in every-day
speech fo r at least six o r seven hundred y e a rs '. V erm oedelijk is dat
eveneens het geval geweest in de ov erig e Germaanse talen. In onze
twintigste eeuw is dit in Nederland z e e r zek er het geval. W ie zijn oor
te luisteren legt bij de sprekers, die in een vraaggesprek over de radio
of op het T.V .sch erm , ons meedelen wat z ij hebben 'waargenomen' o f
wat z ij 'e r van denken' , zal bemerken dat het versch ijnsel z e e r veel
voorkomt en zich volstrekt niet beperkt tot de 'ongeletterden', van w ie
wij een p rim itieve uitdrukkingsvorm mogen verwachten, m aar zich niet
zelden openbaart bij hen die hoger onderwijs hebben genoten en zelfs
bij hen die het geven o f gegeven hebben. Van den Berg, W inkler Prin s
II,bl.213(1950)noem tdeapokoinou:'een geval van a ffe ctief taalgebruik'.
Overdiep, St.Gr.bl.142, zegt: 'De constructie 'apo koinou' wordt pas
volledig begrepen bij overw eging van de zinsintonatie'. Evenals Van
den B erg w ijst hij op 'a ffe c t': 'in de spanning van zijn vurig verlangen
naar een b rie f koos hij een verkorten gram m aticalen zin svorm '; 'A .
haastte nu naar een emphatische (h em zelf ontspannende, kalmerende)
mededeling van zijn nieuwe gezegde'. In de m eer dan honderd gevallen
die ik in mijn m ateriaal vond, meen ik betrekkelijk weinig 'a ffe c t' te
bespeuren. Ik w il niet beweren dat het niet aanwezig was, m aar de
m eeste sprekers praatten rustig, ontspannen o v er hun onderwerpen.
Ik z ie het verschijnsel, zoals het tot uiting komt in mijn m ateriaal, in
vele gevallen m eer als een traagheid in het form uleren van de zin, dik
w ijls een onvermogen de gehele zin al van te voren te overzien , o f een
hapering in de logische gedachtengang, zodat onderweg een steuntje
nodig blijkt, in som m ige gevallen als een soort aanwensel. Sprekende
o v e r apokoinou in de anakoloet zegt Overdiep in bovenverm elde para
graa f (bl.143): 'Spanning, w eerspiegeld in een nadruk-accent is hier
afw ezig; de 'syntaxis' is v e e le e r los en onbeheerscht. D eze vorm van
'apo koinou' is in volkstaal schering en in slag'. Wat mijn m ateriaal
betreft, kan ik me hierbij aansluiten.
Om vergelijk in g met de gevallen in Het D rents van Ruinen te v e r g e 
makkelijken, zal ik Sassen's groepering volgen, in verschillende vo o r
beelden gaat apokoinou gepaard met anakoloet.
A. gemeenschappelijk deel is bijw. bepaling:
a. zonder aanloop: wij kreenji jo a r ldks kree'w d a rzoovu u :la van - dat
is nów vleenti 'cerfs is dat ofdgoan - z ie : 'e m nów m et mesakoopm 'e m
za niks m e e r ta maekn - ik was doe: waa:k ópziendar - 'k 'e p dar
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vleemj. weeka 'e 'k dar an paer daenn diesals amaejt - zie : mósn 'ie :la moala móst} za graevm , 't mós 'ie:lam oala agraeft wör n - dat was
oov'sprór]kdldk was dat badoelt um bahoeftaga weezn ta helpm - dat mós
oovsprórikalak mós dat an bietien veur zichtag gabeurn - 't is nów met
die: pacht is dat zoo - 'i j is in d 'o o r log is 'ie ook nog wel ies w eer
'cer s telt - die: was in 1916 was 'ie 'i e : r akoomm - dat kump uut In d ie jaa, Kalkutaa, en Oostaafriekaaen B elgies Kónigoo kump 'a t ook an 'oop
vandoan - die: drukt teenn da lignda noalda drukt 'ie da stoanda weeg ie: 'adn bij 't veer'uus 'a a 'j an sloot.
b. zonder aanloop, met tussensteun: wij ginn baveur balt teenn da Poasn
dan gii]d wij deur Gozlamuun 'en - wij 'em laetar doe: 'e 'w dar e e rst
v ie :r stalnofaneumm - ik bin dus ejgalak tusnpar soon tusn da plaatsalaka vareenagirj en'tlandalak orgaan, d o a rb ii]'k ejgalak kóntaktpar soon
tusn - ie: 'adn in die: tie t dat ik ar was doe: 'a a 'j d'oolda B eer nt van
Maej en d'oolda D irk Beekrjdam - (m et b ijw .b ijz.) zie : kreenn as z 'ó p skaerg e lt bataeldn veu r vuuf koenn dan kreenn za vuuf b rie:fies.
c. met aanloop: dan mósr} za m et an klejn bukien mós ia z ' at doar deur
die: sloot 'en 'aeln - dan was 't in epkala moandn, er]kals moandn par
jo a r was 'Olaant v ól - doe: mócha wij veu r niks mócha wij oova r ’t
v e e r - doe: bin z 'in 1940 bin die: asloopt - toe: bó'w noar Valknburg
en al die: plaesri bó’w toe: agoan - toe: bi’w 'soatar s doar vandoan bi'w
w eer óp 'uus an agoan - nów 'e m za laetar 'em z ' an 'uusien akocht d o e :'e m za laetar 'e m z ' awest óp an boommkaemar van Breeman, óp
an boom m kaem ar' em za doe: awest - doe: wör da ie:lam oala m et slatjrj
wördn a r aspöjt - (met b ijw .b ijz.) doe: mósa wij, wij waarn m it zien
v ie :r ni wij mósn danfejtalak d' 'e lfta (van de erfen is) m it 'n d rie jii die:ln.
d. geen aanloop, ww. voor en na de bep. versch illen: ie: kun baveur balt
in da róntvroaga o f zoo, o f m et an aandara manie :ra kan dariem ant met
anvroaga koom m - en dat is veu r da pbwza 'e 'w dan a ltiet bejbdlstuudie
-d ie :g r ó n t is ook deur anslipm 'o o g a r awör n, en die: is in oo^logstiet,
in da twiejda weer lt o o r lbg bin zd doar bagunri um die: in ta poldarn die:waarn dan'tvblgr]da jo a r wör dn z' ói]gaveer twiej jo a r - da mejnsn
die: as in M ó n trie jb o l mósri weenn, die: waarn voor t in M ó n trie jo o l
'a a 'j al mejnsn bij da boot - die: 'e m ' am dan óp 'e u r 'e u ft draenn za
die: m et an bejdi} weeg - dat is frijdasaaviis ’ebm wij die: vareendgin die: jo a r mcerk 'e f bestoan tut óp'eedii is 'ie ddr nog - wij 'e m nów al
a n joa r o f d rie j vie:rd k rie'w dcer tdg guldn - ik was van da lantbowvdrie:nagd zat ik in ’ t bastuu:r - wij 'e m 't eer sta jo a r dat 'aa'k zat doe:
is 'tz ie ltie n wcegabreukri - ie : 'adn i e : r gawoonlak as da mcerk ar was,
dan k re e 'j 'i e : r wel er]kala V rie:sa koopluudn.
e. geen aanloop, ww. vóór en na de bep. verschillen in tijd: ie: 'e m v r ó g a r 'a a 'j stukadoorrie:t.
f. met aanloop, ww. vóór en na bep. verschillen: toe: bi'w 'snachj]s toe:
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' e'w zoo b a ro e ^ t awest as 'n 'ónt - doe: waa'k veu r 't eer st zat ik doar
- doe: 'e ’w in die tiet, da'k doar in 't bsstuu.-r zat, doe: is da boe:rn leenbaar^k' dkoomm - doe: 'e m z' awest, dat was achtar 'i e : r 'A irm
Brow ar, jaa dat da maelzaeka was van da bónt, 'e m za dan an poosien
azeetn - en dan koomm za noa één o f twee jo a r zakt 'a t óp zó 'n laag
pejl.
g. met aanloop en tijdsversch il: toe: bi'w 'soam s um 'a lf twaelmda
waa'w doar nog an da gaank - toe: reeds wij noar E jn t'oovm bi'w toe:
toe:sreedii - toe: 'e ’w, dat was gawoon in da weeks, 'ada wij ook an v r ij
'uusien.
B. gemeenschappelijk deel is object:
a. zonder aanloop: 'i j dut 's t um slag dut 'ie dar o f - wij 'e m nog an
owtoo van Gcelamuun 'e'w doar zien stoan in M a astricht - zie : kreenn
an m e e ts r kreenn zs van die: d riej m e e ts r bij da sloot lai]as - 'k 'ep
doar er^ksls dinn 'e 'k doar ópaskreevm - ik 'a t da bie:nri 'aa'k uut 't
raem 'ann.
b. met aanloop: doe: 'e f 'i e doar v ie :r stukies laant 'e f 'ie doar - toe:
móss wij dazelfda klinks mósa wij w eer ta pakt] zien ta krienn - doe:
'e 'k Janss 'e 'k sr 'en sstuu:r t - nów 'e 'k sn gsdie.-lts 'e 'k um aspit dan mósn za da g ró n t die: dar uut kwamp mósn za brenn^ in die: sloot en zoo kreenn za dan an 'óndar t guldn kreenn, za mee c. met aanloop en tussensteun: doe: kreega wij dat d'iesbaena was dat
k reeg da Miemta - toe: 'e 'w doar 'soam s um an u u :r o f ' a lf twaelm
Jaap van dar Steeg die: 'e 'w nóg van 'uus 'a e lt - dan slacha wij eer st
da v ie :r óndar pootn die: slacha wij dan eer st;
d. met aanloop, ww. verschillen: dan maekn, za matn van m a trie :t 'e 'j
ook wel - dan kun za dievcersa faguu:rn maekn za dar in - zie : 'aann
900 man zats wij óp da boot.
C. gemeenschappelijk deel is praedicaatsnomen en object: dat bin
penamatnzaejin, z' 'i e : r - d a t i s 't poldsr tien, 't poldsr tien zae'w a ltie t en dat was doe: in die: tie t 'óndar tsestsg guldn mósy. z ' in d rie j jo a r
bataeln; object enpraed.nomen: dan'e'w m ie:sta l a n v rij ' uusiennuu:mm
za dat.
D. gemeenschappelijk deel is subject:
a. zonder aanloop: stet zó 'n meula stet ar doar óp.
b. met aanloop: dar kump an boe:l r ie :t kump ar ook wel uut buuty, van
da B elt, Skutsloot, G ie:tar n - dar zatn v ie :r jónss zatn d sr in in M aas
trich t, zatn ta sloapm - dar vaer n v ie :r, vuuf vrachwaenns vaer n 'i e : r
frijd a s noar Zwola - dan vaaln dar voor t al Drents, Vrie.-slaant en
Groonin^, N oor t 'Olaant, Zeelaant, Braabant en L im b u rg vaaln dar o f 318

dan kónn dd burgd^s kónn koom m veu r zeumrn stuu:vdr s o f twiej kwcer ties - dan leup 'd t waetdr leup zoo noar dd buu:zn toe: - nów kun ddr
nogzeum m koennkunnoastm dkaerd stoan - toe: was td r nog ie:n ra e m pien was td r lös - toe: is dat doe:l is wat uutdbrejt - doe: 'e f dd s t a t 'e f
laant dkreenn van dd mie-.nta; met p assief ww.: dan wör t dn pendchien
wör t dr inddrukt - dan wör dn die: bultri wör dn oovera l dbracht - ook
wel koriedoarm atn wör n z'ook wel enuu.-mt - ’snachvs wör t die: grens
wör t niet bdwaekt - en dan la e ter wör t 'dt deur die: kienddr s wör t 'dt
twiej droas ddraejt.
c. met aanloop en tussensteun: dan v reu g oe: dd doomdneer die: vreug
wat - dan 'ö lt papa die: 'ö lt 'dt skie.-tmaskar vastd - dan sköt die:
pend die: sköt veuruut - dan goan die: baeln die: goan, die: wör n 'i e : r
w eer Vdköcht - dan'add dd Mie:ntd die: 'add dd etgdr t van dd Top - dan
zuu:kn, dd preediekantn die: as ddr veu r andzöcht bin die: zuu:kn, dan
bejbdlgddeeltnóp - doe: mós dd Bcerm sloot die: mós deurdtrökn wör n doe: is dd vaer geul die: is wat vdlcegt - doe: gink Jaaköp van Rees die:
gink ddr uut - doe: kwaamm dd cerbejddr s die: kwaamm al dn bietien in
't spul - doe: trowdd R oela f Breem an die: trowdd doe: - toe: was die:
boom die: was n e e r - toe: lag dat 'ie :ld s tel dat lag zoowat dubdlt van 't
lacht] -t o e : kump ddr zo'n dienst dr, zo 'n jufdr tien, die: kump ddr an - toe:
dacht] die: jór]ds die: dacht] dat zd m ij paktti - toe: git] dar ie:ns die:
git] 'a lf binn dat raem gir] 'ie 'ann - nów bin dd kribm die: bin doar
wcegdgraeft - m et ingan van een septem bdr bin dd bóndn die: bin ópd'eevm ; met p assief ww.: dan wör t die: skeld die: wör t d r o f 'aelt.
d. met aanloop en tijdsversch il: doe kwamp die: zöjvdrinsinstalaasie is
doe: dkoomm - doe: was ar an joarm cerk is dr doe: indstelt.
e. met verschillende ww.: endaniskatdgdzaasie en jóndlivsvareendgiv
woar as óp bejdd bejbdlstuudie kump, die: 'e f da minstd balanstelin doar 'a t dd M ie:ntd die: lag an dd rir]k sloot; bovendien overgang van
subject in object en om gekeerd: nów was td r 'd t stuk zitjtj 'ebd wij nów
w eer bdhanddlt - in 't 'Olaans is 't an kopsmasiena zaet]t] zd dan zoodoende k r ie 'j 'tp d tro e :n z itfe jtd ld k in dd koar td - die: 'e f dat je u g twcerk is zoodaandg óntwikdlt, dat ddr bin al kaaddr kursusn uut voor t dkoom m -d d polddr van Mastdbroek die: mós dd rink sloot bij dd K a a m pdr diek lartds die: mós b rie:d d rw ör n; ineen zin is het gemeenschappe
lijk deel bijw.bep. en subject: zie:w a ar n m e t dnstuk o f zes mejdn waarn
doar.
§ 209 Anakoloet
Zoals te verwachten is in een bijna uitsluitend gesproken taal van
een eenvoudige plattelandsgemeenschap, komt ook de anakoloet veel
voor. Een niet norm aal verlopende zin, een hiaat in de gedachten-uiting
behoeft niet noodzakelijkerwijs iets onbegrijpelijks op te leveren. Im
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m ers, expressie, gebaar, intonatie, klemtoon, kunnen een even belang
rijk e ro l spelen in een gesprek als het woord zelf. Ik heb, althans, geen
bijzondere moeilijkheden ondervonden bij mijn onderzoek. B ij de band
opnamen heb ik e r steeds voor gezorgd met de betrokken personen,
voor het m erendeel oude bekenden uit mijn jeugd, wat te praten over
dingen die hun na aan het hart lagen, die in hun leven een grote plaats
hebben ingenomen, met spr. A o v er zijn functies in het gemeenschaps
leven, als ' ópziendar' van de gemeente-weiden, bestuurslid van de
Boerenleenbank, Landbouwvereniging en M elkfabriek, met spr. B o v er
zijn riethandel, spr. C en F o v e r de toestanden in onze jeugd en hun
re is naar hun kinderen in Canada, spr. G o v e r zijn functie als s e c re 
taris/penningm eester der twee sociale Fondsen, spr. I over de kokosfabricage, spr. J o v er zijn werk als leid er der Jongelingsvereniging en
zijn hobby, het tuinieren. O ver het algemeen was, zoals ik hierboven
bij de apokoinou reeds heb gezegd, de toon rustig ontspannen. Natuur
lijk was niet alles g elijk vloers, kwamen e r korte periodes van m eer
gespannenheid voor, bij het verhalen van kleine conflicten o f spannende
ogenblikken, m aar z ij bleven in de minderheid. A lleen bij m ijn acht
tien jarige spreker, die o v er zijn avonturen met zijn makkers sprak,
kwam het 'a ffec t' veel m eer tot uiting. Ik w il dit hoofdstuk beëindigen
met enkele korte voorbeelden en enkele langere passages:
meer doe: 'e 'k za van 't veurjoa r, doe: waarn za zoo bcerstnda duu:r,
doe: kón'k v ie :r koenn anneemm - mazr dat leup deur dat dat anslipta
wöYdd dat g ro o ta r - nów ik was net daes joarag, toe: mósa wij en toe:
kree'w dan, toe: waar ik zeeziek en toe: bir\'k óp da kooj ableemm eer st, eer s tto e : mósa wij, nów jaa, een dag o f tiena 'e 'w dar óp azeetn jaa, ik bin óp zestien jo a r Ut awöm en toe: galejdalak an, nów jaa, dan
g e e v ie o e :m e e r - zie:, en dat lesta jo a r ' e f ' t wel an klejn bietien, dat
aa'k, nów jaa, niet al ta best, wat m ien ga zó n t'e jt batreft, kón'k a r niet
alta besta teenn - ik bin 'i e : r kómies, en ik z it 'i e : r óp mien, nów jaa,
'k 'eb i e :r an best salaares, nów jaa, dan m uu'j oe: al vabeetarn kunn,
o f aa'j ’ t zelfda wiln blie:vm , die: batraskinn die: bin dar niet zoo dika
gazaejt.
Langere passages:
Spr. A: (o v er de p rijs van het w eiderecht) nee, dat was niet zoo vuu:la,
nee; wij 'e m 't laetar ook amaekt, dat was al noadat ik ópziendar o f
awör n bin in v ie :r o f vie:vmdcer tag o f zoo ies, doe: stuu:r dn za m ij
baskejt, Jan, ie: muun ies koomm, die: ópziendar s die: as toe: zatn, 'ejn,
z ie : 'adn m i j ..... jaa die: 1óndar tsestagguldn dat z it óns dwcer s, da's
vuul ta wejnag; toe: 'eb ik a r 'en awest, en 'Endrak Sir\al en 'Endrak
vanLuutaenjaa, 'o e : muu'w dat nów maekn; ik zaega, ik 'eba an rcecht
akocht v e u r ... van Roobcer t, ik zaega doe: móch ik zeuvm jo a r wejdn
v e u r dat geit, veur d ie :'ó n d a r tsestag guldn; ik zaega, dus dat was ónga320

veera ngoeja twintdgguldn, ongave e r ; ik zaega, en aa'w dat nów reekn,
en doe: waaXn die: wejdn sestdg, doe: wij waarn doe: was 't vievm tw in tdg, meer doe: waarn za sestdg, ik zaega, dan muu'w 'engoan en zaegr],
nów sestag guldn, ór]gdveer, zeumm jo a r wejdri, ik zaega, dan muu'w
't nów maekn óp v ie :r 'óndar t ; ' t is ook gabeur t, jaa, 't is ook gdbeur t;
nów zae'k dat is m ooj; doe: 'e'w 't zoo ópazet, óp v ie :r'ó n d a r t guldn.
Spr. B: nów wij 'e m v ró g d r wel dwest, v ró g d r 'em wij wel dwest, want
dat r ie :t dat wun doar zoo stcerk an, ik zal oe: eem ties an klejn v e r 
heelt geem m , ik 'a t m et Riek van Rees, die: 'e 'j toch wel akant, d'boldd
Riek van Rees, d o a r' e'k ies bij dn boe : r vandoan 'aelt, oe: ’Endrdk kent
'dm wel, dat was toe: Wilam Oar t van Brugr], da man an voe:rtien, da
man dn voe:r tien, dd man dn voe:r tien rie :t, ikd en d'boldd Riek van
Rees, en iemaga jo a r n laetar toe: kwaamm dar laedagn vandoan, zoo
'eert stoe:lda dat goet uut; meer 't is alamoala al w eer weeg; nów stoan
d arb oe:r darijn, jaa, nów is 't an póldar, zeeg meer, zie : 'e m ddr an diek
umagoojt, da stat van Kaampm 'e f ddr dn diek um agoojt óp zien rcecht
en dd doomejnn, en toe: 'e m z ' 'a t inapoldar t, en nów 'e 'j doar boe:Vddrijn; het driem aal: dd man dn voe:r tien, laat geen tw ijfe l aan het
'a ffect'.
Spr. C: m et dd boot; d o a r' e'w wat bdleeft, 'e u r (hoe zoo?) storm , s torm ;
wij 'em w ientkrachttw aelm d' 'at, oo, oo, de boe:l die: gónk zoo umd óp
d d ..... en aa'w, ie: :wör dn zoo, ie : aanri dn boe:r uut Grooninn bij óns
en die: zee, 'i j was, die: was zoo ziek, 'i j zeeg teenn, m ij: 't skeelt m ij,
zeeg 'ie ook niet, al goojn zd m ij oovdr boort; en toe: laetdr, 'toe: zaa'k
'dm doar achtdr zitn, w eer óp die: boot, en toe: zat 'ie achtar an k o e jcekien, en toe: za e'k: wat doe'j nów? 'i j zeeg: m inddr kan 't noojt, 'ij
zeeg: ik kan dit ook wel doen; oo, die: man die: was zoo ziek; moer wij
'e m 't ook meeamaekt, dat aa'w zoo an towm die: speendn za zoo oovdr
dd boot'en, en deur da zitkaem ar en deur dd rookkaemdr, netzeldd wat,
ie : 'e m doar van alas, dat aa'w óns vasta mósn 'obln ; ie:n keer, nów
toe: zata wij doar, dn man o f tiend en toe: kwamp dr zoo an go lfs la g en
die: sleu zoo .... teer373 dcek an, dat da asbakn die: zejldn oova r da glada
flo e :r n 'en.
Spr. F: (vrouw): (op mijn vraag h o e 't land in Canada was) nów, alamoala
' euvalachtag, bósag, en ik vien' 'a t gien best laant, 'eur, zie : zaenn
wel ies, doar zó l dan go e t laant weenn, meer aandar s vien ik doar ró m a llaant, zoo van 't 'euj, van 't gros, 00, zo'n ra e r laant, dar g ru u jt meer
zoo gros, da poastar (eng. pasture) nuu:mm zd dat, nów dat is zo'n
raerd róm al, 't is, 't is alm oala,__ gru u:jn meer zoo beumpies óp, a lmoala beumpies, en zuka raera róm al, nee, en doar 'e 'j zuka gaetn,
doar 'e 'j jaa, doar 'e m z'ook gien slootn, doar bin dan gaetn, doar
muunn da koenn drinkn, in da leegtd en dan 'e 'j zoo w eer dn bós in dd
poastar, nów doar k u 'j da koenn niet in w eer vienn; z ie : zaer^n wij 'e m ies
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a n k e er azöcht, z ie : zaenn, ik w ie :tn ie t' oe:vuu:la as te r wel vur t waar n,
meer z ie : kónn za niet w eer vienn, zie: zatn in ’t bós.
Spr. I: nów jaa, ie: 'e m röjga matn, en ie: 'em da gawoona loopar s, en
dan' e 'j nog van die: penamatn, dat bin ook deur matn, m et die: faguu:r ties dar alam oal' in: meer die: wör n 'i e : r prakties niet m e e r amaekt;
die: goan van an sticht in; an penamata nów dat is, dat is nog 'ie : l oold a wes taminsn veu r da kookasindustrie dan, dan'em z' an raem en doar
stoan alamoala pennin, en dan wör t m et d' ’aant die: kookas dar um 'en
avlöchtii en dan kun za dievcersa faguu:rn maekn za dar in, dat is nog
zuu:var 'aantweerk; dika matn dat is nog zuu:var 'aantweerk; dat bin
penamatn zaet]r] z ' 'ie :r .
Spr. K: toe: zóla wij eetn dan, en toe: 'ada wij niet ganóg, toe: mósa wij
dar wat bij ' em, en toe: kump dar zo'n dienstar, zo 'n jufar tien, die: kump
dar an en die: z ó l óns efm ties wat bij geem m , m et an ' ie:la groota
skaala m et eerapals en toe: kump za bij m ij, en toe:, 'k w ie:t niet,
z ie : brabalt wat in 't Fraans o f zoo en ik zaega zoo, ik maekta duudalak, 'ejn, dat z ' 'a t mós vadie-.ln en alas, en toe: snapta za meer niet,
enika m et baweer^gr], da jÓTjas 'adn alam oal’ al skik, dat as wij alamoala
wat mósn 'em , ik dachta dat z ' alas bij m ij óp bör t wol goojn ; nów jaa,
en toe: snapta z ' 'a t niet, en zie: pakt zoo alas bij m ij w eer van bör t o f
en z ie : gaf, zie : vadie:lda alas óndar da jór]as en ik kreega niks; toe:
'e ’k ... doar zatn vuula m e e r 'Olaandar s en die: aandarn die: Fraansn
die: snaptn dar natuu:r lak niks van, die: 'Olaandars, dus, die: as m ij
wel bagreepm, die: snaptn dat, 'ejn, die: zaann dat alamoala, en toe:
lag dat 'ie :la stel dat lag zoowat driejdubalt van 't lacht].
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Hoofdstuk

VI

VERANDERINGEN SINDS DE JAREN TW INTIG

The general processes o f change are the same
in all languages and tend in the same direction.
L.Bloomfield

§ 210

In de klanken m erkte ik de volgende veranderingen op:
1 . de o in bókn bukken, drók druk, lócht licht, lucht, róga rug, rókn,
rukken, die ik in mijn jeugd bij velen hóórde (z ie § 23), komt nu alleen
nogbijdeallerou dsten voor, en ze lfs daar niet altijd m eer. In Leopold:
S.t.W. bl.572-580 noteerde ik: drok, drokken, drókte, gelok, gelokkig,
locht (= licht) 15 x, (= lucht) l x , ongeldkkige, rok, rdkwienden, stokken
en niet een w -spelling. B ij mijn opnamen hoorde ik lócht slechts twee
maal, bij mijn 7 8 -jarige en bij een 70 -jarige spreker.
2 . de oa v o o r r o f r +cs. in doar, noar, koar ta, voar t enz. waarvoor men
in mijn jeugd al wel door, noor, koor ta, v o o r t zei, v e rlie s t steeds m eer
terrein. InKraggenburg, S.t.W. 572-580noteerde ik: blaorde, 19x daor,
eigenaor, gevaor, ja o r, jaoren, kwaodaordig, onvrikbaor, verstaonbaor,
veurjaor, waor'eid, waore (bnw.), zoowaor, zwaore; en, heel m erkwaar
dig: 5 x w o o r (bijw .) en woorbij. Waarom 19 x daor met ao en 5 x w o o r
metoo ? Indien dew ronding veroorzaakt, waarom dan w el in w oor bijw.
en niet in waore bnw. en w a o r'e id ? In 1882 dus al onzekerheid en in
1965 nog. In de Stadskoerier van 22 okt. 1964 stond een paragraaf over
snaorske, schoonzuster. Verbaasd over dit F rie s e woord in Genemuiden,
vroeg ik, o f dit inderdaad in Genemuiden voorkwam, en schreef, dat ik
wel snoara ondeugende meid, kende, maar niet snaorske. A ls reactie
op het antwoord op mijn vraag, kwam er in de Stadskoerier van 11 febr.
1965 een stukje getiteld: M ien snoren, waaruit ik citee r: Ek eb ook
eleesn 't as de geleerden an 't bekvegten waarn o v e r 't woord 'sn ore'.
Ekkan oe e e rs t wel zaegn 't aai 't woord 's n o re ' s k rie m ' muun m et 'n
o en niet m et ao. Luu stert m e r ies: SNORE. eu r ie d oor een a in?.
M aar dezelfde sch rijver spelt in een recent verhaal, 23 dec. 1964: joa r,
7x noar, kloare en oareg, tegen 9x door. En in de Stadskoerier van
10-4-1952 sch rijft hij: 2 x naor, 2 x d a o r, 5 x k a o rte n ,w a o r,ja o rig , g e 
vaor lijk, oarigheid, tegen 2 x door en 1 x noor. Ook in mijn bandopnamen
hoorde ik herhaaldelijkoa, zodat ik b lijf bij mijn mening, dat de oa wel
terrein ve rliest, m aar nog geenszins verdwenen is.
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3. de ej die men v ro e g e r algemeen hoorde in burgam ejstar, m ejstar,
skoelm ejsta r is in deze woorden nu verdwenen, men zegt burgam eester,
m eest ar, skoelm eestar; m aar in vlejs is hij gebleven. In 1896 klaagde
D raa ijer al: 'Het aantal vleeseters is (in D eventer) op onrustbarende
w ijze gestegen en dat der v le is ète rs in dezelfde mate gedaald'. Hoe lang
za l Genemuiden nog v lejs eten?
4. In § 19 sch reef ik dat de i voor bepaalde consonanten bij een deel der
bevolking een z e e r open klank is, en door enkele van mijn sch rijvers
met e wordt aangeduid, zoals in ek, kreg, bief, enz. Ik kan me deze klank
niet herinneren uit mijn jeugd, wat echter nog niet w il zeggen, dat hij
niet voorkwam. In Leopold, S.t.W. bl. 572-584 vind ik uitsluitend i spellingen: b lif dat blik, dichte, dikke, fiksche, flikkeren, gezichte, 'ij
g rip , ik, ikke, kribben, liggen, niks, ogenblik, opeskrikt, pikkedonker,
pikzwart, rich tige, sik, skik, skrik, skipper, skrikkelijk, sp ik sp lin tern ij,
v erzich tig, wat me sterkt in mijn vermoeden, dat dit verw ijdingsproces
iets is van de laatste halve eeuw.
5. de w als umlaut van ó in het stoffelijk bnw. wuln wollen is in onbruik
geraakt, m aar vuln veulen en tal van andere diminutiva (z ie § 23k) heb
ben hem behouden.
6. de uitspraak k ö rsq, die ik me herinner, naast kcersn kersen, is, g e 
lo o f ik, ook verdwenen.
7. het oude m it met, waarvan ik in Leopold, S.t.W. 572-580 niet minder
dan 24 gevallen aanstreepte, en dat mijn oudste s p rek er nog gebruikt,
is bij alle anderen m eigeworden; en het oude tut waarvan Leopold t.a.p.
6 gevallen geeft, hoor ik alleen bij mijn oudste spreker, en z ie ik als
tutof tuutbi] een enkele sch rijver. A lle anderen zeggen en schrijven tot.
8. soms treedt onder invloed van het AB in bepaalde woorden o f uit
drukkingen een andere klinker op. Z o tr o f het me, dat mijn oudste en
een van mijn jongste sprekers zeiden: 'a t kwam tar spraaka, te rw ijl
men toch gewoonlijk sproaka zegt en: ofsproaka, uutsproaka, saem m sproaka; ook het oude veera ver, is verdrongen d o or vc&ra, met behoud
van de slot- a. Ik heb veera niet een keer m eer gehoord; een jongeman
die veera gebruikte in zijn stukje, en die ik e r naar vroeg, bleek veera
niet te kennen. In mijn jeugd hoorde men niet anders.
Van een en dezelfde persoon hoorde ik kort na elkaar: ie: muun dat
alamoala anvreem dit oovarloatn, en naar aanleiding van de jaarm arkt:
van vrem s is ar wel ies m e e r (volk) awest. V oor het oude nootaeras
hoort men nu nootaards. Daarnaast hoorde ik steeds een aa in k om asaaras en salaaras, m aar ae in garaezie garage, en bagaeziedraegar.
§
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Op het gebied van de gram m atica noteerde ik:
1 . as na een com paratief wordt geleid elijk verdrongen door dan;
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2. na een com paratief maakt de voorw erpsvorm van het pers. vnw. plaats
voor de onderwerpsvorm : ik binnet zoo o o it as oe: wordt ik bin net zoo
o o it as ie:jd. Een correspondent sch rijft: 'die p rö tv u le p la te r e n o ld e w esser as ekke (som m igen zaeng: as m i j ) '.
3. de geïnverteerde vorm van de l e pers. m eerv. der werkwoorden, op
9, eindigt zo nu en dan op ii, evenals in het AB. Mijn zo juist genoemde
correspondent, die ik hiernaar vroeg schreef: wij loten de kiepm lös,
m er: dan löte wij ze lös. M aar in zijn verhaal De Kedeties vind ik naast
door wolle wij - now maeke wij - dan ete wij - dan aele wij - door
leupewij - dan o lie wij ook v r ij veel vormen op n: dat konn wij niet b etaeln - op de B e rm s lo o t bunnen wij z' onder en door gongn wij - toe
leupen wij al deur de Langstroate - d oor waan wij niet v e u r - veu r 't
a a w e re rg in aam stonen wij al w eer op de stoepe; en bij mijn jongste
s p rek er noteerde ik: ada wij -a ta w ij - kond wij, 2 x kwama wij - kreegd
wij - 2 x mósa wij - reeda wij - tröka wij - 2 x zata wij - 3 x zóla wij,
naast: adn wij - kwaamm wij - zatn wij.
4. bij de vervoeging van het ww. weezri wordt het hulpww. 'ebm dikwijls
vervangen door weean, naar ik meen in ve el sterkere mate dan dat v r o e 
g er het geval was, hoewel ik geen bewijzen heb om mijn mening waar
te maken. Ik noteerde de volgende gevallen:
hulpww. weezn
S preker A (86 ja a r)
hulpww. 'ebm
16
5
B (78 jaar)
8
11
1
C/F (echtpaar, 70/65 ja ar)
3
3
G (61 jaar, tweetalig)
H (42 ja ar)
3
8
1
I (38 jaar)
1
J (31 jaar, tweetalig)
3
4
2
K (18 jaar)
1
1
S c h rijv e r N (20 jaar)
Totaal 47
Totaal 24
Gezien het grote versch il tussen de ouderen en de jongeren, m een ikte
mogen concluderen, dat het hulpww. weezn aan de winnende hand is.
Ook bij goan wordt ’ebrn wel als hulpww. gebruikt. Ik noteerde twee
gevallen: ik 'a t noar Roetman agoan - d o a r 'e 'k twiej jo a r noar toe:
agoan. A lle andere voltooide tijden van goan hadden weezn. Eenmaal
noteerde ik ' ebm+wörn, in: as za dat niet wiln mósn za meer geen w ink a lie :r awörn 'em . Interessant is: 't 'a t niet neudag 'a t 't was niet nodig
geweest.
5. bij de voegw. noteerde ik o f voor as in: net of, wat o f welka of; en
waneer voor as.
§
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V eel m eer veranderingen zijn te constateren in het vocabulaire. Oude
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woorden raken in onbruik, nieuwe doen hun intree. In de Genemuider
Stadskoerier van 22 okt. en 10 dec. 1964, 7 jan., 4 en 18 febr. 1965 w or
den een aantal woorden besproken, die alleen de ouderen nog kennen en
gebruiken, maar bij de jeugd onbekend zijn. Ik zal ze hier in alfabetische
volgorde verm elden in de daar gebruikte spelling: alderein eau de co
logne - anrekkemandeer'n aanbevelen - betuun schaars - bruustraon
bruiloft - dildallug onvast te r been (van een kind) - fetuut'n beuzelingen
- iebekraessien dreumes - koor'akke straatslenterende vrouw - kote
botterik - labeum werken - onzuun slordig, niet proper - op 'im m eln
schoonmaken - poere h errie, drukte - p rison gevangenis, cachot - i e 
mand op z'n siebejeksie (geven) - sierup stroop - skomm eln najaarsschoonmaak houden - snaorske schoonzuster - 'u is tru g onaangenaam
winderig - ve rd iffere n d ie r'n verdedigen - verliek ed ieren vereffenen waffende wat voor een, welke - zokerug drukkend en windstil.
De sch rijver behandelt nog m eer woorden, maar geeft niet steeds aan
o f ze verouderd zijn o f niet. De hierboven verm elde betekenissen zijn
van hem.
Z e lf heb ik ook een aaantal woorden genoteerd die door 'm e er be
schaafde', naar men meent, verdrongen zijn o f worden.
In de a lleree rs te plaats noem ik de namen voor vader en m oeder. De
allerkleinsten zeiden in mijn jeugd: taetd en mcema, nu is het pappie,
pappa, m ammie, mamma; ook mijn 18-jarige sp rek er zei: pappa; toch
komen va eja r en moe j a r nog veel voor. M aar gróffa eja r, g ro e ffa e ja ren
g ró p m o e ja r hebben z e e r veel terrein verloren aan oopa, oopoe, opa.
Het oude -ó m en -m uu:ja achter de voornaam van de bewuste oom en
tante, zoals Janóm en Mienam uu:je isnu oomd Jan en tanta M ien(a). Het
woord deer na wordt ve el minder gebruikt, m ejsien en m ejt veel m eer.
Het laatste woord betekende in mijn jeugd bijna alt'ijd dienstbode of was
het equivalent van verloofde. Nu hoor ik het veel, eenvoudig voor m eisje.
Een van mijn helpers vertelde me dat hij bij de sla ger een pónt 'uspot
vroeg, en toen moest uitleggen wat dat was, en hoe hij bij de kruidenier
om een viesa eek vroeg, en w eer de verwonderde vraag kreeg: Wat is
dat? Z o heet de oude skooldar nu pont, de slindarbaena glejbaena en de
ta lta r noemt men skómal. De vro e g ere bóla heet nu vaak s tie :r, het
Er]dlsd wcerk noemt men plansoen; men gaat niet m eer naar de leera
m aar naar de katagazaasie; m ist, veera en zelda zijn gem oderniseerd
tot mis, veera en zelfda. In de kledingafdeling raken 'em trok borstrok,
jak jak, knubalduwkien halsdoekje, kowsabaann kousebanden, liefien
lijfje , óndarsta on d erlijfje, 'ö lp - o f 'u lp zie :ln bretels, vuufskacht v ijfschacht, wuln slónt wollen voorschoot, uit de mode.
In mijn tijd al vond men eigenaardige samenstellingen van leenwoorden
en eigen bezit. Hoewel niemand ooit sprak van knaap, m eisje o f jo n g e ling was er een knaapmvarie-.naga, m ejsiesvarie:naga e n jó r]a lii]s v a rie :326

naga. Zo noteerde ik nu: kleutarskoela, VGLO -skoela, röjlvakaavalaga,
naast kaevals, vakaevalaga en vakaevalt. Spreker G zei: 'n v o o g a lre e zervaat woar 'n gaweldaga masaa voe:gals veurkoom m , ook vremda
soor tnvoe:gals, maar w eer van voogalwachter. Ik hoorde röjga raema,
röjga mata, het nieuwe röjga naast het oude raema, mata; s tro a lv lie g töjg, maar ook vliegtuu:g; voor de oude lienda waslijn, kreeg ik dreuglejn; naast liem n lenen, boe:r nleenbaanjka, laant land, m aar lantbowvareenaga; voor ruujbeuties tekende ik roejbeuties op, men zegt w aetarsp ort waar ik w aetarspört verwachtte; lejdnsgeskiedanis had de ej uit
AB lijden m aar sonantische n en de sk van Genemuiden.
Bij de introductie van een nieuw woord, wordt het soms geheel of
gedeeltelijk aangepast aan het dialect, soms onveranderd overgenomen.
Geheel aangepast zijn b.v. bagaeziedraegar, blikskae blikschade, b ro m fiese, askaekalt geschakeld, garaezie garage, toe:wie:zaga toewijzing,
veurrat] voorrang, waetarlejdaga waterleiding, zoe:m ar'uusien zom er
huisje. G edeeltelijke aanpassing hoort men in: maasienaal machinaal,
met s voor j, m aar met behoud van de aa - lazaparaat lasapparaat, met
sandhi-2, en a, m aar behoud van de aa, zijspan met Genemuider ij, maar
AB a. Onveranderd overgenomen zijn: 't groena k rö js (zelden ’t gruuma
k ru u s ),v ö jln is e m a r vuilnisem m er (vgl. numar em m er), w elvaart (vgl.
voar t vaart), zöjvarir]sinstalaasie (vg l. zuu:var zu iver). In de woorden
die in het AB op -in g uitgaan, had Genemuiden steeds: aga. Nu noteerde
ik: nejgin, ric h tv ], rbtinsprooses, s tic k tij, vareend gin ; vooral bij de
tweetaligen waren deze - i -woorden talrijk.
Ik besef, dat ik hierm ee lang niet a lle gevallen heb opgenoemd. Het
was alleen m ijn bedoeling aan te geven in welke richting de ontwikkeling
zou kunnen gaan.
§ 213
Tenslotte w il ik nog enkele woorden wijden aan veranderingen van oudere
datum, waarschijnlijk veroorzaakt door Hollandse invloed.
1 . de aa in woorden als: kanaal, kliemaat, sjaala, skaala, totaal, enz.
waarin de aa niet m eer oa is geworden, en um laut voor zo ve r deze
zou kunnen voorkomen, niet optreedt: kanaaltien, sjaaltien, skaaltien,
sagaar tien, 'uuzaar tien, enz. Opvallend is hier skaala voor schotel,
tegenover skoala voor p eil- en weegschaal, diminutiva resp. skaaltien,
skèultien.
2. de ee in: sleep (van japon), vgl. slie:p m slepen; s le e (t)s , vgl. slietn
slijten.
3. de mm in: duukar waterdoorlaat, vgl. oaldoekar aalduiker.
4. de ej in: ejskoo ijs je ,'e js n hijsen, fe jn fijn van smaak, vgl. fie n fijn
van vorm , structuur;fe jt feit; fanejnag venijnig; plejn plein; rejza reis;
tejstar n teisteren; tarejn terrein ; tre jn trein; tre jta rn treiteren ; skejt
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en skejtn cacare.
5. de öj in: böjs buis, vgl. Buusman Buisman; flö jtn fluiten; f r ö jt fruit;
k ö jf kuif-,köjdr n kuieren; s lö ja r sluier; s tö jta r stuiter; v ie :r döjtn v ie rduitstuk;
en waarschijnlijk in vele andere woorden die aan mijn aandacht ontsnapt
zijn.
In de gram m atica zie ik d rie gevallen die op w estelijke invloed wijzen.
1. de -n in alle pers. plur. van het praesens der ww. Op bl. 110 van zijn
Verzam elde Opstellen zegt Kloeke: 'Daar deze meervoudsuitgang op t
veelal als een van de m eest typische kenmerken van het Sassisch geldt',
waaruit we dus kunnen concluderen, dat de -n in ied er geval niet Sas
sisch is. Wanink geeft voor de Achterhoek en Twente, Bezoen voor
Enschede, D raa ijer voor Deventer, en Schönfeld W ichers voor Rijssen
deSassischem eervouds-£. Gunnink verm eldt voor Kampen, Schothorst
voor deN .W .V elu w ede -n, wat overeenstem t met mijn bevindingen voor
het gebied tussen IJssel en Zw artew ater en onm iddellijk aan de ov erzijd e
van deze rivieren . Z ie §§'146/147.
2 . de -n vormen bij in versie van de l e pers. plur. van het praeteritum :
stónn wij naast stónd wij (z ie §§ 149/150). H ier kan echter ook de 3e
pers. plur. van invloed zijn geweest.
3. de toename van het gebruik van weezn zijn , als hulpww. van tijd bij
weezn: ik bin dwest, tegenover het oudere ik 'eb dwest.
T egen over deze v r ij schrale oogst op het gebied van klanken en gram 
matische verschijnselen, heeft het westen, naar ik geloof een grote v e r 
andering in het vocabulaire voortgebracht. Ik heb in Wanink’ s Twents Achterhoeks Woordenboek a lle woorden aangestreept die ik niet ken.
Z ijn woordenlijst beslaat ruim 150 bl. Ik heb mijn tre ffe rs en m issers
ov er de eerste 50 bl. geteld. Bijna 600 woorden kende ik wel, bijna 700
niet. Omdat ik niet op mijn eigen kennis alleen wilde afgaan, heb ik de
Heer J. M ateboer gevraagd, o f hij het boek ook eens wou doorzien. Hij
heeft dat z e e r nauwgezet gedaan en u itvoerig versla g uitgebracht van
zijn bevindingen. Van de 130 woorden (uit het hele boek, niet alleen de
eerste 50 bl.) die hij van commentaar voorzag, waren e r + 75, die hij
w el bleek te kennen en ik niet. Hieruit blijkt, dunkt me, dat zow el hij
als ik de helft van de woorden niet kent. Het komt rne voor, dat dit enor
me versch il in woordenschat toegeschreven moet worden aan invloeden
van buitenaf,en, door het levendige verkeer met de andere plaatsen aan
de vro e g ere Zuiderzee, waarover ik in de inleiding heb geschreven, zal
deze invloed wel hoofdzakelijk uit het westen zijn gekomen, gedeeltelijk
uit Friesland en Gelderland. Ook uit Utrecht natuurlijk, de oude naam
O versticht w ijst daar al op, m aar ook Twente en Salland maakten deel
uit van het bisdom Utrecht.
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H oofdstuk

VII

TWEETALIGHEID
Een tweetalige 'heeft' altijd minder
dan twee talen en m eer dan een.
E.Nuijtens

§ 214
De hoofdleveranciers van de stof voor dit gedeelte van mijn onder
zoek zijn twee gemeenteambtenaren, vanaf hun geboorte te Genemuiden
aldaar woonachtig, die ik zal aanduiden met T w l (61 jaar oud) en Tw2
(31 jaar oud). Beiden zijn van hun schooljaren af in gemeentedienst
werkzaam en nemen actief deel aan het kerkelijke en so ciale veren i
gingsleven. Door hun dagelijkse omgang met niet-dialectsprekende su
perieuren en collegae, en met dialect sprekende huisgenoten o f inge
zetenen, die zich op hun bureaus vervoegen, o f waarm ee ze buiten hun
ambtelijke arbeid in aanraking komen, en, wat Tw2 betreft ook door
zijn contacten met provinciaal en landelijk hoofdbestuur van de veren i
ging, waarvan hij plaatselijke v o o rzitte r is, zijn ze tw eetalig geworden.
Hun dialect is nog niet in zijn wezen aangetast, m aar vertoont tal van
afwijkingen, die misschien de richting aangeven, waarin de taal van G.
in het algemeen zich ontwikkelen zal, door het steeds nauwer wordende
contact met en de zich uitbreidende invloed van het AB. K erk en school,
handel en industrie, krant, radio en telev isie dragen daartoe bij.
In zijn u itvoerige studie o v er het versch ijnsel der tweetaligheid zegt
Nuytens in De Tw eetalige Mens, bl. 21: 'M aar dan (i.e . als men het dia
lect w il leren kennen van 'gens sim p les') is het nodig dat men direct
voeling heeft met het taalgebruik, dat men het te onderzoeken dialect
even gem akkelijk o v e r zijn lippen kan krijgen als de gegevens v e r z a 
melen van de lippen der dialectsprekers, d.w.z. dat men participerend
kritisch kan lu isteren'. A l waren mijn tweetaligen geen 'gens sim ples',
deze juiste woorden hebben m ij toch voortdurend voor ogen gestaan bij
het maken van mijn bandopnamen. B ij hen, zow el als bij mijn andere
sprekers heb ik steeds getracht participerend kritisch te luisteren. Ik
heb gedurende die opnamen mijn vragen soms dwars door hun verhaal
heen gedaan, om in hun antwoord daarop, de sprekers te dwingen tot
spontane rea cties door plotselinge w ijziging in hun gedachtengang, en
ik heb getracht mijn eigen woorden van vreem de smetten v r ij te houden.
Toen ik bij Tw2 wat te veel 'vakterm en' uit het verenigingsleven en veel
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halfvem ederlandste woorden constateerde, ben ik overgesprongen op
zijn vrijetijdsbesteding, tuinieren, waardoor ineens de afwijkingen in
het vocabulaire zo goed als verdwenen.
Ik heb m ij in de hiervolgende analyse vooral bepaald tot een tiental
'eigen aard ige'facetten van het G. dialect. T e r inleiding nog enige a lge
mene opmerkingen.
In de uitspraak van T w l heb ik geen afwijkingen kunnen constateren
in de rea lisa tie der klinkers en medeklinkers, uitgezonderd de h. Tw2
maakte de gemiddelde klinkers ee en oo iets m eer gesloten dan bij de
anderen het geval was, maar ik vermoed, dat dit een individuele eigen
aardigheid was, niet invloed van het AB. Van diftongering van deze
klinkers, zoals die in het westen van ons land ve e l voorkomt, was geen
sprake. T w l (61) sprak rustig, beschouwend en nam de tijd om zijn
zinnen goed te vormen. Tw2 (31) sprak-met jeugdig enthousiasme, in
een wat sn eller tempo, waardoor hij een enkele keer ontspoorde. Bij
beiden was de zinsbouw, in het algemeen, beter dan bij de andere sp re
kers.
§ 214
1. Gebruik en om issie van de h.
T w l: 'aantie:rn hanteren; 'a t (2 x) had; 'adn hadden; 'alfweezn halfwezen;
'A saltd r diek H asselterdijk; ba 'eer beheer; 'ebm (3 x) hebben; ' e f ( 3x)
heeft; 'cerinarn (3 x ) herinneren; 'e u r haar (vnw.); 'e u r hoor; 'cektaara
(2 x ) hectare; 'eerstelt hersteld; 'Endriekas Hendrikus; 'ie : l (5 x ) heel;
'ie:lam oala helemaal; ' i e : r (6 x) hier; 'oe:fdn hoefden; 'o e :vm (b e h o e 
ven; ' óndar tfee r tag honderdveertig; 'o o g a r (2 x) hoger; 'öjszitnda (2 x)
huiszittende; 'uus ( 2 x) huis; 'uusies huisjes; v a r'eu g t verhoogd.
M et h: bahcendalt behandeld; baheur lak behoorlijk; bahoeftaga behoeftige;
haant hand; hebm hebben; helpm (2 x) helpen; hoogar (2 x) hoger.
Tw2: van d a r'A a r van der Haar; achtar'euft achterhoofd; 'a t (2 x ) had;
'ada had; 'adn hadden; 'cervorm t Hervorm d; 'ebm hebben; ' eedndaagsa
hedendaagse; 'e f heeft; 'ep heb; 'e u r (5 x) hoor; 'eus heus; ga zó n t'e jt
gezondheid; 'i e : r ( 6 x) hier; 'o e :v ie hoef je; 'Olaant Holland; ópa'eevm
opgeheven.
Met h:bahandaltbehandeld; bahandlnbehandelen; hada had; hee he; heba
heb; heel heel; hcerv o rm t (2 x) Hervorm d; hoop hoop; hooftbastuu:r hoofd
bestuur.
Commentaar: T w l : geen h in 'cektaara, een leenwoord, naast het gewone
woord bundar; 'öjszitnda, geen h ondanks de öj voor uu van het gewone
woord 'uus huis; de h in haant hand, was zo krachtig, dat hij daardoor
opviel; ondanks de h behoud van G. klinker in bahcendalt, baheur lak, haant.
Tw2: opm erkelijk is de om issie van h in 'eus, een woord dat ik nooit
eerd er uit een G. mond heb gehoord; ' eedtidaagsa met AB aa i.p.v. ae,
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maar zonder/?; bahandalt volgens het AB tegenover bahcendalt van T w l.
Opm erkelijk is de om issie van h in het midden van een woord, bij
T w l bd 'eer beheer; bij Tw2 ópa'eevm opgeheven.
Bij beide sprekers zijn de ft-loze woorden nog ve r in de m eerderheid.
De onzekerheid blijkt uit ' ebm/hebm, ' oogar/hoogar bij T w l; uit 'ada
hada, 'ep/heba, -'cervormt/hcervbrmt, (a ch ta r)' euft/hooft(bestuu:r).
En passant moge ik verm elden, dat ik bij de andere acht sprekers
alleen bij de oudste, spreker A, eenmaal een h heb geconstateerd, nl.
hcerfs herfst, tegen 'cerfs, 's'cerfs, 's'cerfdaes bij dezelfde persoon.
§ 215
2. sk voor AB sch.
Geen rasechte Genemuider zegt ooit sch; ook m ijn tweetaligen niet,
op een keer na.
T w l: baskcermt beschermd; baskoejir] beschoeiing; garie.-tskópm g e 
reedschappen; m iskien misschien; skoela school; skóltus scholtus
(schout); skuuties schuitjes.
Tw2: baskikbaar beschikbaar; gaskiedanis (3 x ) geschiedenis; gaskikt
(5 x ) geschikt; m iskien misschien; sketsies schetsjes; skie:tn schieten;
skoela school; skoonooldar s schoonouders; skoonvaejar schoonvader;
s k rie:vm schrijven; skult schuld; skupm schoppen; skuu:ra schuur;
skuutien schuitje; vaskilnda verschillende. Eenmaal schaakt] schaken
(het spel).
Geen commentaar.
i 216
3. De uitgang -in g in verbale abstracta en concreta.
De Genemuider zegt -aga voor -ing, z ie § 5.
T w l: anmcerkii] aanmerking; balcegir] belegging; baskoejir] beschoeiing;
bazitir] bezitting; inpoldarin inpoldering; instelin instelling; tagam oetkoomir] tegemoetkoming; toestem ii] toestemming; uu tk ie:rii] uitkering;
vabiendir] verbinding; woonii] woning.
Daarnaast: vabiendaga (2 x ) verbinding.
Tw2: afdeelir] afdeling; baspreekir] bespreking; batrekit] (3 x) betrekking;
óntwikalir] ontwikkeling; o rd a v e rsto o rii] ord everstorin g;richtir] richting;
vareenagir] (7 x) vereniging; varie.-nagir] idem; vakeerir] verkering; v a r óndarstelir] veronderstelling; vin,arwejzit] vingerw ijzing; voelir] voeling;
vo rm it] vorm ing.
Daarnaast: batrekinga betrekking; vagaeraga vergadering; varie:nagd
(3 x) vereniging.
Commentaar: Een z eer grote m eerderheid van -«^-vorm en, als in het
AB. Voor het m erendeel echter'vakterm en' uit de dagelijkse werkkring
en uit het verenigingsleven. Opm erkelijk zijn: anmcerkin, met G. korte
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klinker a; sk in baskoejit] beschoeiing; uutkie.-rit] en vdbiendir] met G.
klinkers uu, ie:, ie gecom bineerd met niet-Genem uider -ir].
§ 217
4. A ssim ilatie, geminatie en sonantische nasalen.
Deze d rie verschijnselen, besproken in § 8, openbaren zich bij T w l en
Tw2 in onverzwakte kracht.
T w l zei: pm in: anslipm aanslibben; deur loopm dooxlopen;'gdrie:tskópm
gereedschappen; helpm helpen; Kaampm Kampen; vakoopm verkopen;
bm in: anslibm aanslibben; 'ebm hebm hebben; kribm kribben; vm in:
leevm sónddrbolt levensonderhoud; 'oe:vm behoeven; zeuvm zeven; tnin\
iT]gazeetnn ingezetenen; it]kóm stn inkomsten; muutn moeten; noaloatn
nalaten; dn in: 'adn hadden; gadeepuuteer dn gedeputeerden; gruujdn
groeiden; guldn gulden-,nuu:mdn noemden; 'oe:fdn hoefden; oovar 'leedn
overleden; vsbeudn verboden; vaskejdn verscheiden; voor waer dn v o o r
waarden; woondn woonden; wör dn werden; sn in: mejnsn mensen; mósn
moesten; zn in: buu:zn biezen; akeuzn gekozen; weezn wezen (ww. en
znw.); kt]"in:akeekr] gekeken; fabriekt] fabrieken; gabruukt] gebruiken;
bfabreukj] afgebroken; trcekr] trekken; vadrunkj] verdronken; vatrökr]
vertrokken; vastreekr] verstreken; weekr] weken; wcerkr] werken; gr] in:
ejgt] eigen;Kragr]burgl<Lraggenburg; krie:gr] krijgen; laagr] lagen; o o g p blik ogenblik; sómagn sommigen; zaegr] zeggen; zörgr] zorgen; Iri in:
vatelri vertellen; rn in: aandar n anderen; 'aantie:r n hanteren; beur ri
beuren; boe:r n boeren;gabeurn gebeuren; kindarn kinderen; waar ri wa
ren; wörn worden; jn in : gruujn groeien; laandarijn landerijen; naejn
naaien; twiejntwintag tweeëntwintig; wm in: trowms trouwens; w eeduuwm weduwen; mm in: cermm armen; bleem m bleven; akoomm g e 
komen; kaamm Camen (eigennaam); koomm komen; nuu:mm noemen;
veur koom m voorkomen;nn in :bagunn begonnen; gazinit gezinnen; ie:n ritwintag eenentwintig; indienn indienen; kónri konden; kunn .kunnen; laann
landen; stónn stonden; vabunn verbonden; woonn wonen; nj] in: bazitir]T]
bezittingen; brenr] brengen; ginn gingen.
Tw2 zei: pm in: knaapm knapen; leupm liepen; óndar wcerpm onderw er
pen; ópwerpm opwerpen; skupm schoppen; bm in 'ebm hebben; vm in:
blie:vm blijven; boovmdien bovendien; geevm geven; ópa'eevm opge
heven; skrie:vm schrijven; uutageevm uitgegeven; zeuvm zeven; tn in:
bie:tn bieten; buutn buiten; eetn eten; azeetixgezeten; gaetn gaten; kaar tn
kaarten; kwaalietejtn kwaliteiten; muutn moeten; skie:tn schieten;w ie:tn
weten; zetn zetten; zitn zitten; dn in: 'adn hadden; bóndn bonden; leedn
leden; lejdn leiden; veur barej dn voorbereiden; s n in :k u rsusn cursussen;
tusn tu s s e n in in:weez% wezen (ww.); kn in: baspreekr] bespreken; b ijwerkr] bijwerken;gabruukr] gebruiken; maekr] maken; schaakt] schaken;
spreekt] spreken, vawerkr] verwerken; werkn werken; zuu:kt] zoeken;
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gp in: ejgn, eigen; krie:grj krijgen; oogp ogen; sómagp sommigen; volgp
volgen; vraagt] vroagn vragen; zaegp zegt] zeggen; zö^gi] zorgen; In in:
bahandeIn behandelen; handeln handelen; 'obln houden; glad iejooln gla 
diolen; vadiedn verdelen; vateln vertellen; wiln w illen; rn in: aandar n
anderen; bavreurn bevroren; awörn geworden; gabeurn gebeuren; keer \}
keren (malen); stiem uuleern stim uleren; stuudeerii studeren; vabeetar n
verbeteren; vagaadar n vergaderen; waar n waren; wör n worden; jn in:
d riej nd rieën; wrn in: bowmbouwen; vabowm verbouwen; mm in: bloemm
bloemen; damm dammen; koomm komèn; neemm nemen;nuu:mm noe
men; oovar neemm ovem em en; veur neemm voornemen; ni} in: breekaboonn sperziebonen; kenri kennen; kunn kunnen; rich tle jn n richtlijnen;
vadweenn verdwenen; vatoonn vertonen; nn in: dinn dingen; dwir]j] dwin
gen; rirm ringen; linn liggen; vareenagirjtj verenigingen; zinn zingen.
Dubbele assim ilatie van gn>gn:>rin):
T w l: dkreery] gekregen; aslaer\n, geslagen; kreen^ (3 x ) kregen;k r ie ir ^
(4 x )k rijg en ;n ee^ fóen a (2 x ) negentien; oorynplik ogenblik; teer\r\ tegen;
2aerj7]zeggen .Tw 2 : akreen^ gekregen; daeng, dagen; k r i e : ^ (2 x ) krijgen;
teerm tegen; vroaryn, vragen; zaenr^ (12 x) zeggen; van vn>vm >m m \ Tw2:
geem m geven.
Naast 'em hebben, als inf. en praesensvorm , bij T w l 4x, bij Tw2 6x,
gebruiken beiden hiervoor 'ebrjri, T w l 4x, Tw2 2 x, een vorm die ik bij
geen der andere sprekers en s ch rijv e rs heb gevonden. Ook gebruiken
beiden een vorm muutn moeten, als inf. en praesensvorm , w aarvoor alle
anderen muun hebben. T w l l x , Tw2 4 x geen a ssim ilatie van b en t in
deze woorden.
Commentaar: A lleen in 'ebm, muut\j. invloed van het AB.
§ 218
5. Contractie van Vf. o f voegw. met pers. vnw. o f aanw. vnw.
Enclitisch: T w l: as 't als het; kan]k (2 x ) kan ik; loa'w laten we; muu'k
moet ik; waa'k was ik; z ó 'j zou je; z ó 'j 't zou je het; Tw2: aa'j (15 x) als
je; aa'k (4 x ) als ik; aa'w als we; 'aa'w hadden we; a 'js al eens; a s 't
als het;ö?'7 ben je; bty'k ben ik; d a 'j't dat je het; doe'k (2 x) doe ik; 'e 'k
(15x) heb ik; 'e 'j (4 x ) heb je; 'e 'w (3 x ) hebben we; g o a 'j ga je; goa'w
gaan we; kai]'k kan ik; kórj'k kon ik; k ó 'j kon je; ku'j (4 x ) kun je; k r ie 'j
k rijg je; k rie 'k k rijg ik; k rie'w krijgen we; loa'k laat ik; loa'w (2 x) la 
ten we; m uu'j (5 x ) moet je; w i'k w il ik; w i'j w il je; zó 'k zou ik.
P roclitisch : T w l: 'k bin ik ben; 'k 'cerinara ik herinner; 't 'e f het heeft;
't is (3 x ) het is; 't was het was; ’ t wör t het wordt; Tw2: 'k 'ep ik heb;
'k z ó l ik zou; 't kan het kan; 't lig het ligt.
P roclitisch en enclitisch: Tw2 't aa'j dat als je.
Geen contractie bij T w l in: 'a t is, bij Tw2 in: ik 'ep ik heb; 'eb ie heb
]e-,'eba wij hebben wij; bin ik ben ik; maag ie mag je; muuna wij moeten
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w ij. Tw2 gebruikte eenmaal 't 'aand wij dat als wij.
Commentaar: De contracties zijn even ta lrijk als bij de andere s p re 
kers en s ch rijv e rs . B ij Tw2 komen echter de eigenaardige vormen muuna
wij moeten w ij, 't'aana wij dat als wij, voor, die niemand anders heeft.
Is muune wij, met het hiervoor verm elde muutij. en ' ebm, dat ik ook alleen
bij de tweetaligen vond, een poging om iets minder 'p lat' te spreken?
§ 219
6. Het voltooid deelwoord.
T w l heeft: analaegt aangelegd; agraevm gegraven; dkeekn gekeken;
dkeuzn gekozen; dkoomm gekomen; dlaegt gelegd; dmaekt gemaakt;
a s l a e r geslagen; dstelt gesteld; dwest geweest; awörn geworden; azet
gezet; dzöcht gezocht; indpolddr t ingepolderd; neerdzet neergezet; noa aZoatenagelaten; ófdbreukn, afgebroken; ofawce^kt afgewerkt; wcegdgraeft
weggegraven; en zonder d: infd rm eer t geïnform eerd. A ls bnw.: aangds lip t laant; als znw. gddeepuuteer dn gedeputeerden.
Tw2 zegt: andzöcht aangezocht; bijdwcerkt bijgewerkt; adoan gedaan;
dgoan gegaan; dkoomm gekomen; dkreen$ gekregen; astoan gestaan;
dtrowt getrouwd; dwest geweest; dwörn geworden; dzeetn gezeten; dzcegt
gezegd; dzaejt gezaaid; umdspit om gespit; en zonder a: 'a e lt gehaald;
óp’obln opgehouden; studeer t gestudeerd. A ls bnw.: g d re e jb rm e ert, g d za ejt: die bdtrcekinn bin n ie t zoo dika gazaejt.
Commentaar: A lles in overeenstem m ing met de vorm en, die ik bij de
anderen vond, behalve de klinker in óp'obln, die m eestal ö is.
§
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7. Telwoorden.
T w l heeft: ie:n k e e r een keer; 'a t ie:nd het ene; iemntwintag eenen
twintig; twiej u u :r twee uur; twiejdd tweede; vuuf guldn v ijf gulden;
vuuftien jo a r vijftien jaar; vie:vmdoer tag vijfendertig; zeuvm, acht k ie n ddr s zeven, acht kinderen; 'n jo a r o f veer tiend een jaar o f veertien;
achtiend achttien; neenntiena negentien; twiejntwintdg tweeëntwintig;
'ónddr tfeer tdg honderdveertig; daarnaast: een, v ie r, neenntienzestien
zonder de gebruikelijke slot-a.
Tw2 heeft: 'a t ie:na het ene; ie:n k e e r een keer; an d' ie:na kaant aan
de ene kant; twiej jo a r twee jaar; twiej m ee ta r b rie ;t twee m eter breed;
dar bin dar meer d riej o f v ie :ra opakoomm; an m eeta r o f achta; v ie :v m twintdgvijfentwintig; daarnaast: da een, een jo a r, een orgaan, een s e p tembdr, noa een o f twee joa r.
Commentaar: een en twee zijn de zwakke plekken in het telw oorden
front. Tussen noa en jo a r vallen ze op als indringers.
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§ 221 .

8. Hebben en zijn.
B ij de vervoegin g van het ww. weezn zijn, gebruiken beiden als hulp
ww. zowel 'em hebben, als weezn zijn.
T w l zegt: die 'e f 'i e : r zes jo a r dwest - dat 'e f dn lejdnsgaskiedanis’
awest -d ie ' e f voogalwachtdr awest; en tweemaal: ik bin dar z e lf noojt
awest.
Tw2 heeft: dat kan v ró g a r wel awest 'em - een jo a r bin 'k algemeen
atjunk t dwest - ik bin meeawest - dat is ta vaeka awest - is dat an b ie 
tien dóm awest.
Bij Tw2 noteerde ik ook: doar (i.e . naar die cursus) 'e 'k doe: twiej jo a r
noar toe: agoan, eveneens met 'e 'k heb ik, als hulpww.
Commentaar: B ij Tw2 is de stand v ie r maal weezii tegen eenmaal 'em,
bij T w l twee maal weezn, tegen d rie maal 'em . Ik heb ook bij mijn an
dere jongere m ateria al-levera n ciers de neiging geconstateerd, de vo o r
keur te geven aan weezn als hulpww.
§ 222.

9. Vocabulaire.
De invloed van het AB op het dialect komt het sterkst tot uiting in de
woordenschat, vooral bij Tw2. Nieuwe woorden dringen binnen, oude
dialectwoorden worden geheel o f ged eeltelijk geassim ileerd aan het AB.
T w l: a. Nieuwe o f geheel geassim ileerd e woorden: biesveltpoldar (de
o ffic ië le naam) naast buu:zn biezen; lans langs, naast: bij da diek lanas
- b i j 't Zwolsadie.'p lai]as; m oed er voor m oe ja r; p e r weeka (3 x ), naast
in da weeka, in de d riej weekn; stantpunt voor staantpunt; steets voor
a ltie t; tenminste voor taminsn; voogalreeservaat, voogelw achter naast
voe:gels ( 2 x).
b. G edeeltelijk geassim ileerde woorden: kinder n naast kiender s; lejd n sgeskiedanis', met ej uit het A B , sfe uit G.; m ejsien voor m aechien; r o e jbeuties voor ruujbeuties; vaeder voor v a e jer; veera vo or veera ; v o o r waer dn voor veur waer dn, naast veurganar, veur koom m ; waeter sport
voor waatersport.
Tw2: a. Nieuwe o f geheel geassim ileerd e woorden: aanzien; a f en toe van böjtnaf, naast: die vaaln d er o f - óp de dag of; afstant voor ofstaant;
algameen naast algam ie:n; andera (4 x),andar s (3 x ) naast aandere (2 x),
aander n, aander s en eenmaal: dan 't ie:ne, dan 't andera; anim oo; a tjunkt; bejda (2 x) voor G. bejdn; behandelt; beezeg; bloem etöjn; bolaboos;
Braabant voor Broabaant; bejbal, bejbdlstuudie, niet eenmaal het G.
buubal;diskusie;doosent;dooseer de, dooseer de óp zien ejgn manie.-ra;
doomienee voor doom eneer; cecht in: cecht óp da m anie:rd van - cecht
w eliesneuddg; G. kent cecht alleen als: zuiver, cecht g o o it; eevantuueel;
funfcsies; gadeeltalak voor gadie.-ltalak; geestdlaka v o rm ig ; gra ag (5 x )
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voor g re e g ; handaln voor 'cendaln; hooftbastuu:r voor 'euf(t)bd stuu:r;
ingan voor ingaank; ja m d r voor jcemar; jón voor jonk; kapaabdl; kónfaren sies; lichaamalak; lant voor laant; landdldk voor laanddldk; laag
(bnw.) voor leeg; m oed er voor m oeja r; óndar w ejzar voor óndar wie:zar,
an óndar w ejzar van da skoela; orda voor ö r da; orgaan; pas voor pasa
in: kwam a r niet bij ta pas; plaatsalak voor plaesalak; rö jm voor ro e m ;
salaaras voor salaaras; steets voor a ltie t; stuudiewie:kents studie
weekends; toen (4 x ) naast toe: (4 x ); te jt naast tie t; vaak naast vaeka;
veelnaastvuula (3 x); vareenagit] (10 x) naast variemaga ( l x ) ; var ja a r dagsfóns naast var jo a r dagsfóns en joa ra g; var maak voor var maek;
viiyarwejzir^voorviT]arwie:zdga; waneer als voegwoord i.p.v. bijwoord;
van week tbt week, onm iddellijk gevolgd door van moant tot moant; dat
weet ik voor dat w ie:t ik; zoostraks voor strcekies.
b. G edeeltelijk gea ssim ileerde woorden: achtartöjntien voor a chta rtuuntien; alie:n naast a lie:n t; böjtn voor buutn; dreuglejn voor d reuglienda, naast dreugruumta; 'eedndaagsa tie t naast eedndaegsa te jt;
kaar tn voor koar tn; kaadar-kursusn; p roobleem m ; rich tle jn n ; spreekn
vo o r praotn; uutaraart; veur töjntien voor veur tuuntien; vagaadar n; v ra a gv naast vroaga en róntvroaga.
Commentaar: Er valt een v r ij grote onzekerheid te constateren in de
klinkers. We zien naast en door elkaar:
ie : en ee: algamiem, alie:n, brie:t, ie:na, m ie : stal, va die: In, variemaga
naast: algameen, een, gadeeltalak; vake erin, vareenagin.
ae en aa: gaetn, maekn, naema, plaesn, oor zaeka, vaejar, vaeka, v a gaeraga, naast: 'eedndaagsa, lichaamalak, plaatsalak, sch a a k tv a a k ,
vagaadarn , vamaak.
oa en aa: anstoanda, bazwoaHak, dóndar soavm s, goan, joa r, kcer karoat,
moant, soatar smidas, róntvroaga, vajoar dag, vroaga, naast: Braabant,
baskikbaar, kaar tn, töjnbaas, ta r spraaka, vajaardag, vraagt], v re jd a g saavns.
uu en ö j: buutnlaant, d 'ru u t, duudalak, Gcelamuun, gabruukt, 'uus, u u tejndalak, uutaraart, naast: böjtn, röjm , töjn, töjntien.
eu en oo: achtar'euft, beunties, bavreurn , dreuglejn, dreugruumta, g le u va,leupm, m engalak,veur,veur zitar, naast ' ooftzaekalak, hooftbastuu:r,
o r davastoorini.
ie (:) en e j: achtar blie:var, altiet, blie:vm , sk rie:vm , tiet, wie:za, naast
bawejs, ondar wejzar, rich tlejn n, vit^a^wejzit],
uu: en oe: gruumta, vazuu:k, zuu:kn, naast voelin.
aa en a: aandara, aandarn , afstaant, kaant, laat]k, vakaansie, naast: andera, anders, afstant, Braabant, ingat].
o en a: o f naast af, afstant.
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§ 223
10. T w l gebruikte iemant ( l x ) , niemant (lx ),T w 2 iem ant (3 x ), en bei
den hadden zich (1 x); woorden, die de Genemuider niet gebruikt. Men,
dat eveneens vreem d is, werd door geen van beiden gebruikt.
§ 224
A ls toegift op deze 10 punten nog een paar opmerkingen en gegevens
o ver hun zinsbouw. W aarschijnlijk als gevolg van hun studie, het ambte
lijk verkeer, hun dagelijkse werkzaamheden, vorm en beide tweetaligen
hun zinnen beter dan de o v erig e sprekers van de bandopnamen. Ik laat
het hier achter opgenomen verhaal De Gaanze buiten beschouwing, om 
dat de auteur het stukje al enige tijd geleden geschreven had, en het
op mijn verzoek voor de record er oplas, zodat het niet als 'gesproken
taal' met de andere vergeleken kan worden.
T w l sprak z e e r rustig en scheen gewoon zijn woorden met een zekere
z o rg tek iezen . Tw2 was radder van tong, maar, desondanks, waren ook
zijn zinnen goed. Het aantal kleine ontsporingen, te verwachten in een
onvoorbereid gesprek, met plotselinge vragen, was bij beiden gering.
Steken ze dus in dit opzicht gunstig af bij hun plaatsgenoten, ze hebben
dezelfde vo orliefd e voor het redundante die, dat, doar, dan, voor het
herhalen van een zo juist genoemd ww. en voor het inlassen van het
woordje as achter de verbindingswoorden die, dat, wat, doar, woar, 'oe:,
doe: en ze lfs eenmaal achter het ongebruikelijke voegwoord waneer.
T w l gebruikte 14 x die: ingevallen als: da gamie:ntabooda, die: baz o rg t
dat g e it bij 'eur, 5 x dat, 2 x doar, 4 x dan.
Tw2 had 9x die:, 2 x doar, l x dan in een d ergelijke zin.
T w l herhaalt in apokoinou constructies zoals: meer doe: bin z 'in neenntienfeer tag bin z ' asloopt, 2 x bin, 4 x is, 1 x mós, 1 x kreenn.
B ij Tw2 vinden we geen apokoinou constructies.
T w l gebruikte 3x die: as als relativum , tegen 6 x die:, andere construc
ties met as komen bij hem niet voor.
Tw2 echter heeft 11 x die: as, l l x d o t f a s , l x wat as, 6 x doar as, l x
woar as, l x 'o e : as, en l x waneer an. Bij geen d er andere sprekers
heb ik waneer als voegwoord aangetroffen, steeds was het as, terw ijl
waneer als vragend bijw. werd gebruikt.
§ 225
Behalve b ijd e z e tw e e volwassenen heb ik ook, z ij het slechts terloops,
aandacht geschonken aan het versch ijn sel der tweetaligheid bij twee
kleuters, n eef en nicht, v ijf jaar oud, ruim een jaar leerlin gen van een
kleuterschool. Z ij zaten bij hun grootm oeder wat te spelen, het m eisje
met plastic dierenfigu u rtjes, de jongen met een geïllu streerd tijd sch rift,
dat hij doorbladerde en waaruit hij zo nu en dan een plaatje knipte. Het
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was 29 april 1964, de vooravond van Koninginnedag, en hij was vol van
het komende feest, waarin hij op een ve rsierd e wagen zou m eerijden.
Die zelfd e morgen had hij zijn hand bezeerd bij het dichttrekken van de
huisdeur.
Ik laat a lle zinnen die ik opgetekend heb hier volgen. V ele ervan zijn
antwoorden op vragen van m ij, die ik zo nodig tussen haakjes zal v e r 
melden.
Het m eisje: dit is an paar t(G . peer t) - dit is dn skaapje (G . skèupien) ' k ’eban beer' amaekt op skoela - an ooliefant 'e 'k ook w e'js amaekt 'k 'ep w e'js bij tanta D riek asloapm (G. zei vroeger: Driekamuu:ja) - ik
zeta za m et da stoz^tn an makaera - Aalieka (haar zusje) kan al stoan
enkroepm - zie: trcektda kraantabak u m a -ineens tegen m ij: wat sk rie:v
ie zoo? - Aalieka is nog vuula klejna r (G. klejndar) - ooma P ie t 'e f al
an da diek (waar haar neefje woont) awest - 'k muut eemm noar da w eesee (G. zei vro e g er 'uusien).
Commentaar: paart voor peer t; skaapja voor skèupien, met G. sk en
AB aa; tanta D riek voor Driekam uu:ja; ooma P ie t voor P ie tó m ; k lejn a r
v o o r klejndar; weesee voor 'uusien. Overigens zuiver dialect.
De jongen: ik m u u tm ö rn eem m n oa r skoel' en dan muu' k óp da waenn 'i j stet bij Gcejt Poes (bijnaam) in de skuu:ra - wij deunn dar beumpies
óp en wij goan óp an fiesa - ik 'eb ook w e'js an k e e r bij da kanienachies
(konijntjes) azeetn, toe: waarn Zwaanet (zijn nichtje) en dat m ejsien van
Gcejt boe.-rinachies, dar was ook an meula en 'n sik (geit) óp die: ivaenn
~ 'o e :'e t (heet) 'ie nów ook w eer - va eja r g e t a r noast loopm - 't is an
trcskar en die: vasie:ra wij, wij krie:nn an m ooj 'uu:tien (hoedje) óp,
die: 'e m wij óp skoel' amaekt, en 'n to e:ta r - dar is ta r ook ie:na van
Indiejaann, ie:na van Swiebar tja, en ie:na van Piepoo en ie:na van da
Flinstoons - (in welka klasa z it ie?) in da twiejda; (wat le e r ie doar
alamoala?) vcersies uut da buubal wel ies en uut an gcek'ejtbuu:kien
(grappig boekje) - (le e r ie ook reekn ?) wij goan niet óp skoela reekn d at' em wij óp skoel' amaekt - ik 'eb ook w e'js m et 'am avcecht (kinderfout voor avöchtn) - ( 'e 'j oe: 'aant z e e r adoan?) ik wol dar in, ik wol
' am dichta doen (de deur), ik wol dar d' 'aant tusn doen en toe: vleug
'ie dichta - Piepoo 'e f zuka lana skoenn en 'n raera mónt - puntskoenn
a 'j doar an trap mee krie:nn dut ( ’t) z e e r - ''ij (Pip o) bastet ar]gie:s
niet -Sw iebar tja ' e f an snörachien - ik w il dat uutknipm - (wat bin dat?)
kiepies (kippetjes), 'aenties - dat bin bloemm, wij 'e m al nijd bloemm
akocht, tulpm - 'o e : ' ie :tn disa? krookdsn stoan ddr niet in - dan be
sch rijft hij een plaatje: 'eu j (hooi), twiej booms en tcekies (takjes), dit
is dn oold' 'ceksd (heks), an voe:gdl, dn steekdlvcerkn en 'n jaegdr.
Commentaar: m ejsien voor maechien, is het enige woord dat invloed
van het AB vertoont. Voor de rest zu iver dialect. De ouders van beide
kinderen, in Genemuiden geboren en getogen, spreken dialect, de vaders
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komen in hun w erk nogal eens met niet-Genem uiders in contact.
De gesprekjes met deze kinderen, de opnamen van de beide ambtenaren,
ook die van mijn jongste s p rek er (18 jaar) en het stukje van een 20ja rig e s ch rijv e r, getuigen van een krachtig leven in het Genemuider
dialect, van een nog slechts geringe beïnvloeding door het AB en geven
me hoop voor de toekomst. Er za l nog heel wat w ater door het Zwolse
Diep moeten strom en voor het Gcelamuunag3r s zich gewonnen geeft.
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H oofdstuk

VIII

DIALECTGEOGRAFIE
HET D IA LE C T VAN GENEMUIDEN
VERGELEKEN M E T D A T VAN DE OVERIGE PL A A T S E N
TUSSEN EN ONM IDDELLIJK AAN DE OVERZIJDE
VAN DE IJSSEL EN HET Z W A R TE W A TE R

The f in e r the netw ork,
the m o re co m p le te the tale.

L. Bloomfield

§ 226
B ij dit onderzoek heb ik de volgende plaatsen bezocht: F080 Kam pereiland, F80 Grafhorst, F80+Kam perzeedijk, F83 Zw artsluis, F84 Gene
muiden, F85 Hasselt, F89 IJsselmuiden, F89+O osterholt, F90 Kampen
(Stad en Brunnepe), F92a De Zande, F93 Wilsum, F94 Mastenbroek,
F94aGenne, F94b Holten, F95Zalk, F95a Westenholte (niet W esterholte,
zoals het Systematisch R egister verm eldt), F95b/c Veekaten/'s-H eerenbroek, en F96 Z w olle. Aangezien twee bewoners van F95b/c niet wisten
waar Veekaten eindigde en 's-H eerenbroek begon, en een derde, die dit
wel wist, me verzek erd e dat e r in de taal geen onderscheid was, heb ik
de gegevens van deze laatste, die e r geboren was en zijn hele leven,
naar ik schat 55 jaar, had gewoond, voor beide laten gelden.
Ik heb aan de hand van .ruim 200 woorden het versch il in klanken na
gegaan, het voorkomen van umlaut, versch illen in de vervoeging der
ww., en in het gebruik van vele znw. en enkele vnw.
Van te voren had ik op de afdeling D ialectologie van de Kon. Ned.
Akademie van Wetenschappen te Amsterdam, van de uitgezonden 39
vragenlijsten, de op mijn onderzoek betrekking hebbende gegevens o v e r 
genomen.
W aar ik versch illen heb geconstateerd tussen mijn eigen bevindingen
en de gegevens op de Am sterdam se vragenlijsten, heb ik dat met de
letters V L A (Vragenlijsten Am sterdam ) aangegeven. Ik w il niet nalaten
te zeggen, dat ik aan mijn eigen bevindingen m eer waarde hecht dan aan
somm ige gegevens op de VLA . Ten eerste, omdat het op deze lijsten niet
steeds duidelijk is welke klank de gebruikte spelling w eergeeft; ten
tweede omdat ik de juistheid van verschillende opgaven betw ijfel. Zo
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was bijv. op lijs t 2 (1932), bij vraag 1, 2, 3 en 6 voor F80 Grafhorst
ingevuld: sköpken, drötjen, strötjen, jörken, wat m ij erg verdacht v o o r
kwam. De diminutieve suffixen -ken en -jen werden met grote s te llig 
heid afgewezen door een 78 -jarige inwoner van Grafhorst en door zijn
dochter; evenzo werden op lijs t 3 (1934) vraag 37 in het voor F94 M as
tenbroek opgegeven schaepies de sch en de ae afgekeurd door een 68ja rig e Mastenbroeker; het was skèupies, zoals ik vermoedde.
In de helft van de bezochte plaatsen heb ik slechts een persoon kunnen
raadplegen, in de o v erig e twee, soms drie, waardoor mijn gegevens een
iets steviger basis kregen. In de keuze van mijn 'h elp ers', heb ik m ij
laten adviseren door personen, die met de plaats goed bekend waren en
de betrokken 'h elpers' als echte autochtonen aanwezen.
Ik stelde mijn vragen in het Genemuider dialect, waardoor soms nut
tige reacties optraden. Z o constateerden mijn twee 'h elp ers' in IJsselmuiden enige malen dat hun ee in kcerka dichter bij de a zat, en dat hun
oa m eer gesloten was, dan de m ijne. Om te verm ijden dat mijn uitspraak
van het verlangde woord hen zou kunnen beinvloeden, heb ik steeds,
waar dat m ogelijk was, het woord laten invullen in een zinnetje, o f als
antwoord op een vraag, waarbij zich zelden moeilijkheden voordeden.
De woorden en klanken die ik heb onderzocht zijn voor een groot deel
dezelfde die Kloeke bespreekt in: 'De Taa l van O v e rijs s e l' (V erz.O p st.
bl. 97 vv.), in 'O v e rijs s e l' (Deventer 1931) en in 'Het Taallandschap van
onze Noordoostelijke Provin ciën ', en die Sassen onderzocht heeft voor
Ruinen. In o v erleg met hem, ben ik met dit geografisch onderzoek be
gonnen, waar hij is opgehouden, aan het Zwartewater. De getallen tussen
haakjes onder de kaartjes verw ijzen naar die van Sassen.
Commentaar bij de kaartjes (Ik laat hier de F vervallen ).
§ 227 Kaart 1: aa - ae
Gevraagd: water, maken, haren (van z e is ), halen. O veral ae, behalve
85 aa; in 80+ en 95c waatar en waetar. Op de V L A noteerde ik water in
80+, 89, 90, 94, 95 en 96.
Gevraagd: peer, m eel, steel.
a) peer: overal/>aera, behalve 85paard, 90paera (stad) en peera (Brunnepe), 96 p e e r a. V L A gaf pa(a)ra voor 80, 83, 89.
b) m eel: overa l mael, behalve 85 en 95 maal. V L A gaf maal voor 80,
83, 85, 90.
c) steel: o v e ra ls te e l(a ), behalve 83staela, 85stael, 94a steel, 94b, 95a
96 stela (vgl. o.eng. stela).
§ 228 Kaart 2\èè - ee; oa - oo
Gevraagd: eten, week (w oerd), week (7 dagen), veer, w eer (znw.).
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1 è e -e e

eten, week
v e e r, w eer
2 o a -o o koken, kolen
kolen (p l.), poten (ww.)
3 è u -e u g o o t
gegoten

ee
oa

eu
weekd (eend/7d.)
ageutn

weeka
194b /
a

,J uee!LiK

weeka(7d.)
\agèutn

wèèka
(eend)
94o éwèeka(7d.)
agèütn
,geuta"
eetri

O
X
.1weeka
v* (eend/7d.)
*v
yö. v e e ra , w e er
göta, agèutn

■

2 (3)
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a) eten: overa l eetn, behalve 83, 85, 94a, 94b, 95, 95a, 96 èètn, a lle aan
de ov erzijd e van het Zw artew ater en de IJssel, met uitzondering van
95a en 96. V L A gaf voor 83 etten, m aar èèt ie.
b) week (woerd): overa l weeka, behalve 83, 94a, 94b, 95, 96 wèèka, 92a
woerd.
c) week (7 dagen): overa l weekd, behalve 94a, 94b, 96 wèèka.
d) veer: overal veera, behalve 83, 85, 96 vèèrd.
e) w eer: overa l w eer, behalve 96 weer.
Gevraagd: f ) koken, g) kolen (brandstof), h) kolen (plant), j) poten (ww.),
poten (znw.), k) goot, 1) gegoten.
f), g) en j) overal kookn, kooln, pootn met gesloten oo, behalve in 83,
85, 94a, 94b, 95 en 96 waar open oa voorkwam, v rijw e l correspon
derend met de èè van kaart 1 .
h) en j) overa l kooln, pootn. De scheidingslijn tussen èè, oa, en ee, oo
loopt langs het Zw artew ater tot Zw olle en buigt dan om naar 95 Zalk,
en wat de èè van èètn betreft ook naar 95a Westenholte,
k) goot: o v e r a lgeutd behalve 85, 94ageut 3, 96götd.
1) gegoten: overa l ageutn, behalve 83, 85, 94a, 94b, 95 en 96 dgèütn.
Ook hier w eer de open klanken aan de ov erzijd e van het Zw artew ater
en in Zw olle.
§ 229 Kaart 3: a r + cs. en e r + cs.; a in vast, slachten.
Gevraagd: hark, varken, warm; (hooi)berg, kerk, kers, sterk, werk.
Sassen onderzocht rekking van secondaire a (< i o f < e ) voor bepaalde
cs. verbindingen. Van rekking voor r + cs. vond ik alleen in 96 Zw olle
stèèrk, vèèrkfl, bèèrg, 'èèrk3, kèèrkd, wèèrk. In vasta, slacht] o f slachtn
overal korte klinker, evenals in de verbindingen a r + cs. en e r + cs.
Wat m ij bij de a r + cs. en e r + cs. vooral interesseerde was de kwali
teit van de klinker voor d e r , die va rieerd e van ce tot a. De ce was echter
niet overa l gelijk, zoals ik in de inleiding tot dit hoofdstuk van IJsselmuiden al beschreef. Ik heb z e e r aandachtig geluisterd, de woorden soms
m eerm alen laten herhalen, en b leef in som m ige gevallen in het onzekere
o f het nog een ce-variant was o f al a. Ik w il hier ook nog verw ijzen naar
wat ik bij de ce in § 2 1 , opm. geschreven heb.
In 84 Genemuiden, 92a De Zande, 93 Wilsum, 95c 's-H eerenbroek en
96 Z w olle was vana o f a-varian t geen sprake. In 90 Kampen was het bij
beide ondervraagden duidelijk a, in 80 Grafhorst eveneens. In a lle an
dere plaatsen was het een klank die tegen de a aan zat, zodat ik noteerde
ce bijna a o f a {cel), en bij een en dezelfde spreker soms a, dan w eer
een soort ce (op de kaartjes aangeduid m e tc e > a ) meende te horen. Op
de V L A z ie ik genoteerd: 80 Grafhorst barg, harke, 80+ Kam perzeedijk
barg, harke, karke, wark, 080 Kampereiland barg, 83 Zw artsluis barg,
(h)arke, wark, 89 IJsselmuiden ba(a)reg, barg, hark, ka(a)rke, wa(a)rk
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(ik heb deze rekking niet geconstateerd bij mijn d rie ondervraagden),
90 Kampen barg, karke, wark, 94 Mastenbroek bargen, arke, wark, 94b
Genne bargen, arke, harke, wark (m ijn 'h elper' zei duidelijk: bcerg,
kcerkd), 95 Zalk barg, arke, harke, wark, 95a Westenholte arke, 95c
's-H eerenbroek bargen, hark, karke (mijn 'h elper' w eer duidelijk: bcerg,
'cerkd, kcerkd).
Uit de V L A blijkt, dat de invuller een a hoorde, o f meende te horen;
voor mijn gehoor was het zelden een duidelijke a. Kloeke, T a a ll.N .P r.
bl. 30 geeft voor Kampen en Z w olle a.
§ 230 Kaart 4: kogel, vogel, zom er.
a) koogdl, in a lle plaatsen.
b) overal voogal, behalve 84 Genemuiden voe:gdl, en 96 Z w olle voogal.
c) overa l zoom ar, behalve 84 Genemuiden zoe:m ar, 85 Hasselt, 94a
Genne, 94b Holten zoom a r en zóm ar, 96 Z w olle zó mar.
§ 231 Kaart 5: koppel, hij loopt, hij doet, hij kon, hij mocht, hij moest,
hij zou, hij stond, hij moet, hij roept, hij zuipt; los, om.
a) kopal in 80, 80+, 080, 90, 93, 94, 94a, 94b, 95, 95a, 95bc, 96;
kopal in 83, 84, 85, 89, 89+, in twee enclaves in het k op a l-gebied.
b) overa l 'i j löp, maar in 95bc ook 'i j loopt.
c) overa l 'i j dut, m aar in 83 'i j döt; V L A gaf voor 83 dut en dot.
d) overal 'i j kón, móch, mós, röp, zól, zöp; 'i j mut in a lle plaatsen,
m aar in 84 Genemuiden ook muut; 'i j stónt in 80, 80+, 85, 90, 93, 94,
94b, 95a, 95bc, 96; 'i j stunt in 94a en 95; stónt en stunt in 080, 83,
89, 89+.
e) in a lle plaatsen lös, uma.
§ 232 Kaart 6 : o e(:) - uu(:).
Gevraagd: bruin, duif, duizend, huid, huis, kuil, kuiper, luis, muis,
pruim, ruim (znw.), ruim (bnw.), ruin, uit.
A l deze woorden hebben owg. u, behalve kuiper (vgl. os. kopa, maar
lat. cupa). In mijn operatiegebied lopen de moderne vormen sterk uiteen.
Voordat ik mijn bevindingen w eergeef, w il ik graag nog iets zeggen
o v e r K loeke's verklarin g van (h)uus en moes voor huis en muis, op bl.
107/8 van zijn V erzam elde Opstellen. A ls moes het behoud van de oe
te danken heeft aan het feit 'dat het beperkt is gebleven tot de intiem e
huiselijke krin g', hoe moet luus dan verklaard worden. Ik tr o f geen an
dere uitspraak aan in het onderzochte gebied. Dat is toch z e e r zeker
een woord uit de 'intiem e huiselijke kring'. En is duu(:)znt een woord
dat men zo 'heel vaak in de mond heeft'? Toch heeft het uu(:) in alle
plaatsen, niet oe. Wat de verklarin g dan w el is, kan ik niet zeggen, maar
bij die van Kloeke zet ik vraagtekens.
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doe:va - k oela - p ro e m a
kuupar, luus, 'uus, uut

VA K

d u u (:)ziit (a lle plaatsen)
broen - bruun; r o e m - ruum
roena - ruuna
m oes - muus; 'o e t - 'ö jt

muus
80+
^ ruuna

broen

roên a

bruun^'~~-

OW+ruutii.
bruun

roen a broen
'o e t
m oes

NP#
ruuris
roerig
ruumSJadj.)

94a •

m um
ro e m
92o«\

92a

0 ]t

bruun

nam
ru um
ro e n ï

ruuna
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Ik g e e f nu mijn notities in dezelfde volgorde als hierboven:
a) bruin: overa l broen, behalve 80, 89, 89+, 90 bruun, en 080 broen en
bruun.
b) duif: overa l doe:va.
c) duizend: overa l de ww-klank, m aar kort duuznt in 80+, 080, 90, 94a,
95, 95bc en 96; in a lle andere duu:znt.
d) huid: overa l 'oet, behalve 080, 90, 95 'ö jt, en 89 'uut en ö jt; in 85,
94a en 95 vond men het een weinig gebruikt woord. Toch herinner ik
me uit mijn jeugd de veel gebruikte bedreiging onder ons jongens:
'k zal oe: op d'oet geem m .
huis: overal 'uus.
kuil: overa l koele.
kuiper: overa l kuupar.
luis: overa l luus.
muis: overa l moes, behalve 80+ en 84 myus.
pruim: overa l proema.
ruim (znw.): ov era l ruum, behalve 95 ruum en roem .
ruim (bnw.): overa l roem , behalve 080, 89, 89+, 90, 95 en 96 ruum,
en in 93 roem en ruum.
m) ruin: overa l roena, behalve 80, 080, 89, 96 ruuna, 92a ruun, 80+ en
90 roena en ruuna.
n) uit: overa l uut.
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
1)

§ 233 Kaart 7: ekster - enkel.
a) overa l akstar, behalve 84, 93, 94, 94b, 95bc en 96 cekstar; de aakstar
van Kloeke, Verz.Opst. bl. 110 in Grafhorst, was bij mijn zegsman
akstar; ook verm eldt Kloeke t.a.p. voor IJsselmuiden en Kampen
'een a d ie iets naar o zw eem t'. M ijn zegslieden hadden die ö-achtige
klank niet.
b) enkel: overal
§ 234 Kaart 8 : sch - sk en s - sk.
Gevraagd: schaap, schaar, scheel, schip, schop, schrijven; mus, vis se r.
a) bijna overa l was het sk in al deze s ch -woorden. M aar in 80+, 080,
90, 92a en 94a, 95a, 95bc kwamen scft-gevallen voor, soms in alle
gevraagde woorden, soms in een deel ervan. Zo hoorde ik (of meende
ik te horen) in 94a schoap, scheera, skeel, skip, en in 95bc schoap,
scheera, skeel, schip, schupa, skrie:vm . V L A gaf voor Kampen:
schöpies en skoop (ik hoorde eveneens schaap en skoap), voor Zalk
schaopies, scheupien (ik hoorde skoap), voor 95a schoapies, sköpies
(ik hoorde skoap, schoap).
Evenals Sassen, bl. 277 van Ruinen verm eldt, was het bij deze s c h woorden ook voor m ij soms z e e r m oeilijk vast te stellen o f de velaar
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een spirant o f een explosief was.
b) in bijna a lle plaatsen kreeg ik muska(r) voor mus, echter in 95 en
95bc musa, in 89 en 96 muska en musa; voor vis s e r kreeg ik bijna
o vera l visar, echter herinner ik m e uit 84 viskar, als beroep en als
eigennaam, ook werd me in 80 en 94b visk a r opgegeven van oudere
mensen.
§ 235 Kaart 9: e g i> e i; het regent; erwt; hij heeft.
a) Gevallen als re in voor regen, wein voor wagen, die in het F ries, en
als rain, wain in het Engels voorkomen, zijn in het onderzochte g e 
bied onbekend. Evenzo de vormen main en m ein voor m eisje.
N aar de naam Egbert heb ik niet gevraagd. In Genemuiden vond ik de
spellingen E gbert, E ib e rt, E im b e rt, E in b ert en Ewbert. Met Sassen
verm oed ik dat E ib e rt, E im b e rt en Ew bert door assim ilatie van de g
en de b zijn ontstaan. Tevens verm oed ik dat Einbert eenvoudig een
spellings-n heeft; de combinatie nb is m oeilijk en voor Genemuiden
met zijn sterke neiging tot assim ilatie niet w aarschijnlijk.
Van zegde noteerde ik: zeeg in 80, 80+ (ook zee), 89 (ook zej), 90 (ook
zej), 93, 94 (ook zej), 94a, 94b en 95; zee in 84; zeeg in 85, 92a, 95bc;
zej in 080, 89, 90, 94, 95a en 96.
b) het regent was overal reent o f reegjjt, behalve in 96 rè e i]t en in 83
reer]t en rèeT]t.
c) erwt was arfta in 80, 83, 85, 90, 94 (bijna cl); eèrfta in 96, overigens
cei'fta. Ik ondervond hier dezelfde m oeilijkheid als bij de andere e r
+ cs. en a r + cs. verbindingen, beschreven bij kaart 3.
d) hij heeft was 'i j 'ef, als enige vorm in a lle plaatsen.
§ 236 Kaart 10: klaver; veulen.
a) klaver was overal kloavar, in 94b daarnaast ktowar.
b) veulen was overal vulti, behalve 96 völn, 83 vul en veuln. Sassen v e r 
meldt voor 83 vullen; verm oedelijk komen ze a lle d rie voor.
§ 237 Kaart 11: hij staat, hij gaat; ik dacht, ik bracht.
a) gaat, staat was overal giet, stiet; 84 Genemuiden heeft daarnaast
get, stet, die naar het m ij voorkomt, m eer gebruikt worden dan giet,
s tie t (eenmaal hoorde ik in G. stöt)', ook in 94 hoorde ik stet en stiet;
in 83 goat, stoat, en eenmaal vastöt. V L A geven voor 83 verstdt, v e r stoat. In 94b was het z e e r m oeilijk uit te maken o f de spreker g ie t of
geet zei. Ik heb tenslotte genoteerd ee bijna ie. V oor 95c gaf V L A
ij stoat. Mijn zegsman verklaarde dit onjuist.
b) dacht, bracht hadden als klinker overal a. De t werd in vele plaatsen
gesyncopeerd: Ik noteerde dacha, bracha in 80, 89+, 93, 94a, 95bc,
m aar verm oed dat dit, evenals in Genemuiden, waar ze beide v o o r
komen, individuele versch illen zijn, geen plaatselijke.
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§ 238 Kaart 12: ij - ie (:); ee - ie - uu(:).
Gevraagd: a) bijbel, b) pijp, c) vijf, d) w ijf, e) bies, f) vlies, g) spelen,
h) veel,
In al deze woorden heeft Genemuiden uu(:), z ie § 15. V oor de overig e
plaatsen noteerde ik:
a), b) en d) waren overal: biebdl, piepd, wief.
c) gaf v ie f en vie:va, maar in 80 (ook vief), 080, 89, 90, 92a en 93 v e jf
en vejvd.
e) was overa l buu:za.
f) was o v era l vluu(:)s, behalve in 90 vlie.-sien (stad) en vluu:chien (B ru n nepe), 93 en 96 hadden v lie s (ie n ); vluus met korte uu kwam voor in
080,83,85, 92a, 94 en 95bc, vluu:s in 80+, 83, 85, 89+, 94a, 94b, 95,
95a.
g) was overa l speuln, m aar in 85, 94a, 94b, 95a en 96 spölrci.
h) was veuld in a lle plaatsen, behalve in 85, 94a, 94b, 95a en 96, die
völa gaven.
Eveneens gevraagd: sporten (van ladder). Ik noteerde spör tn n 80, 080,
84, 85, 89, 94, 94b en 96; sp'o^tn in 80+, 83, 89+, 90, 92a, 9o 94a, 95a
en 95bc.
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v ie f - vu u f (z ie com m enta a r)
v o o r andere uu-w oorden in F84
zie § 1 5
sp orten (van ladder)
84

\

vuuf (b ijv .)
vie:va ( z e lfs t.)

sp or tn

vei va
080 •

v i e f (b ijv .)

vejf

v e jf
• sp or tn

vie:v9 (z e lfs t.)
spör tn

spor tn

spor tn

spor tn

v e jf
sp ortn
spor tn
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§ 239 Kaart 13: h-.
Gevraagd: haan, hond, horen, haast, helpen, hooien.
In a lle plaatsen ontbrak de h. Bij een enkele persoon meende ik een
zwakke aspiratie te beluisteren, maar dat bleef beperkt tot een o f twee
gevallen. Als bijkomstigheid w il ik nog verm elden, dat ik voor haan overal
'aena noteerde, behalve in 92a ’aana, en geen bevestiging heb gevonden
van de aa die V L A voor 080, 83, 89+, 90 en 94a verm elden. D eze lijsten
geven ook haaza voor haas in 080 en 83 waar ik ' aeza kreeg.
§ 240 Kaart 14: ie: - oe:.
In het gehele gebied vond ik uitsluitend ie : als subject, oe: als object,
voor het pers.vnw. 2e pers.enk. en m eerv.
§ 241 Kaart 15: praesens pl. op -n; arm (znw.), g ie r (u ier), kip, wind.
a) Gevraagd: gaan, hebben, zijn in de d rie pers. m eerv. Ik vond overal:
wij goan
ie: goan
zie:
wij 'em
ie : 'em
zie:
wij bin
ie: bin
zie :
met uitzondering van 95a, 95bc en 96,

goan
'em
bin
waar de 2e pers. op -t eindigt:

ie : goat, ie: 'ept, ie : bint.
b) arm . Ik noteerde: cerm in 080, 80+, 94; arm in 92a en 95; zow el cerm
als arm in 080; èèrm in 96; ncerm in 80, 84, 89+, 93, 94a, 95a, 95bc;
narm in 83, 85; arm en narm in 89; azrm en ncerm in 90, 94b.
In Genemuiden komt ook gancermt (gearm d) voor, in 89 kreeg ik g a narmt, in 94b gacermt. V L A gaven voor 80 arm, 80+ arm, 83 narm,
armpien, 94a arm pien, 95 narmpien, 95a arm pie, 95bc arm pien (on
juist bevonden door mijn zegsman).
c) voor uier gaven a lle plaatsen g ie :r ; voor kip alle plaatsen kipa, be
halve 84 Genemuiden kiepa; voor wind a lle plaatsen wint, behalve 80,
83 en 84 wient.
§ 242 Kaart 16: praefix part.perf.; geen eenlettergr.part.perf. op -a;
3e pers.sing.praes.
a) Het praefix ga - kwam in a lle plaatsen voor als a-,
b) E enlettergrepige part.perf. op -a kwamen niet voor.
c) Voor de 3e pers.sing.praes. van sterke en reduplicerende ww. no
teerde ik het volgende:
De gevraagde ww. waren: hij koopt, hij zoekt, hij krijgt, hij blijft, hij
ligt, hij slaapt, hij vliegt, hij heet.
Met uitzondering van hij koopt en hij zoekt waren a lle vormen uitgangsloos. M et uitzondering van hij heet hadden alle vormen een korte
klinker.
B ij de ww. die in het AB ij als stamklinker hebben, w isselde deze
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klinker tussen e en i. Soms was het m oeilijk uit te maken welke van
de twee het was, bijv. in Genemuiden en Hasselt. Ik noteerde kreg,
b ie f voor 80, 80+, 080, 89, 89+, 90, 93, 94, 94a, 95a, 95bc, k rig, b lif
voor 83, 85, 92a, 94b, 95 en 96. Wat Genemuiden betreft z ie nog § 19.
Voor hij ligt gaven a lle plaatsen lig, behalve 94a leg, en in 85 a ar
z e l ik w eer o f het e o f i is.
hij slaapt was steeds 'i j slöp, behalve 83 sleep en 84 sleep en slöp.
hij heet was 'i j 'e t in 80, 80+, 84, 89, 89+, 92a, 93, 94, 95bc; 'i j 'ie :t
in 080, 83, 85, 90, 94a, 94b, 95, 95a en 96.
hij koopt was 'i j kocht in 80+, 83, 84, 85, 94, 94b; 'i j köch in 80, 080,
89 (ookkoopt), 89+, 90, 93, 95, 95a, 95bc en 96; 'i j koch in 92a en 94a.
hij zoekt was 'i j zocht in 80+, 84, 95; zöch en zocht in 83, 85; 'i j zöch
in de o v erig e plaatsen.
§ 243 Kaart 17.
Gevraagd: bigd, bijd, diesal, etgart, g ie :, g ro s , taltar.
a) overal biga.
b) ov era l bija, behalve 83 beja.
c) overa l diesal, behalve 83 disal.
d) overal etgar t, 83 ook etgarda. Mijn twee Kamper zegslieden kenden
het woord niet.
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e) overa l gie:.. Ook dit woord kenden de Kam pers niet.
f) overal grös.
g) ta lta r was w eer een onbekend woord voor de Kam pers. In 89+, 92a,
93, 94b en 95bc was het nog veel in gebruik, in 080, 83, 84, 85, 95a
en 96 zei men nu m eestal skomal.
§ 244 Kaart 18: tochtig (van varken etc.).
Hoewel men in enkele plaatsen het woord tochtag kende, kreeg ik voor
dit versch ijnsel bij het varken steeds beerag, bij de koe bólag. Voor
geit, konijn en schaap hoorde ik op het Kampereiland hiervoor speuls.
§ 245 Kaart 19: trekhout (van paard).
Voor een eenspan was het woord overal knupal; voor het trekhout dat bij
een tweespan met de knuppels van beide paarden verbonden is noteerde
ik: eevanaar in 80+, 080, 89+, 93, 95a, 95c; èèm tar in 95; in 8 0 + ook
tow -eevm dar; in 85 towneeval; 84 tówneemar; 89 towneevanar; 92a
neem tar; 93 tbwneemar en eevanaar; 94 towneemdar en eevanaar; 94b
towneeval; de vormen tbwneemar en towneeval duiden, dunkt me, dui
delijk aan, dat men zich van het oorspronkelijke evenaar niet m eer
bewust is.
§ 246 Kaart 20: speen (van koe).
Omdat men in Genemuiden onderscheid maakt tussen de speen van een
koe pcepa en speuna, en de fopspeen van een kind speena heb ik in alle
plaatsen beide woorden gevraagd. Ik noteerde voor de speen van een koe:
pcepa in 80, 80+, 080, 84, 89, 89+, 92a, 93, 94, 94a, 94b, 95, 95a, 95bc
en 96; papa in 83, 85 en 90. Daarnaast speuna in 80 (vro e g er), 85, 89,
94, 94b, 95, 95a. Voor de fopspeen van een kind: speena in 83, 84, 89,
90, 92a, 94b, 95, 95a en 96; in 80, 80+, 080, 84, 89, 89+ en 95a kwam
tuka voor, in 94b het ww. tnkn, in 95c tukkart. Het gewone woord voor
de speen van een koe is blijkbaar pcepa; in 94b zei mijn zegsman, dat
hij speuna bijv. tegenover de veearts gebruikte. In Genemuiden is speuna
een gewoon woord naast pcepa. In 080 en 92a wezen mijn zegslieden
speuna af.
§ 247 Kaart 21: nageboorte (van koe).
In a lle plaatsen kreeg ik vo el; in 80 en 84 daarnaast 'ie:la , en in 080 'eela.
§ 248 Kaart 22: herkauwen; mestvocht; w iel.
a) Voor herkauwen noteerde ik in alle plaatsen ' eer kaawm, behalve in
94b, 95a 'eer kowm, in 96 'è e r kaawm en 83 nèèr kaawm, in 92a erkowm.
b) V oor mestvocht overal aeltd; waar ik ook g ie : r noteerde vond 'men
dat een nieuw woord; soms kwam de opmerking: niet veel gebruikt.
Het woord m ie:ga noteerde ik in 83, 84, 85, 89, 89+, 93, 94, 94a, 95,
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95a, 95bc, 96, m aar dikw ijls met de opmerking, dat het niet m eer
gebruikt werd, dat het in onbruik raakte, dat het een wat ruw woord
was; in enkele plaatsen, 80, 84, 89, 90, 95, 95a kreeg ik ook zejkd,
dat eveneens als ruw werd beschouwd. Een jonge dochter in Westen
holte, die juist bij de bespreking van deze woorden binnenkwam om
haar ouders goedendag te zeggen, vond het nogal onfatsoenlijk, dat
haar vader en ik d ergelijk e woorden bespraken,
c) wagenwiel was zonder uitzondering rat.
§ 249 Kaart 23 bunzing; egel; ooievaar; spreeuw.
a) V oor bunzing noteerde ik bunzdk in 80+, 83, 84, 94; bulsak, bulsik
in 85, 89, 89+, 92a, 93, 94a, 94b, 95, 95a, 95bc; in Kampen en Zw olle
bunzii].
b) De egel heette steekdlvcerkr] in 80+, 080, 84, 85, 89, 89+, 90, 92a, 93,
94, 95bc; in 80 steek dvcerkri; in 94a, 94b steekdlvcerkr]; in 95, 95a en
96 stekdlvcBrkji; in 83 stikalvasrkr] en igal; in 90 Kampen van beide
heren ook eegdl.
c) Voor ooievaar noteerde ik o v e r a loojdvaar, maar in 80, 83, 84, 89, 90,
95, 95a, 95bc en 96 kreeg ik ook 'ejleu va r, dat in onbruik raakte.
d) V oor spreeuw kreeg ik overa l sproa. V L A gaf voor 96 spreeuw.
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§ 250 Kaart 24: mug; oorw orm ; vlieg; wrat.
O veral muga, oor w örm o f oor worm, vlie:gd envrata; alleen in 94b had
mijn zegsman gafaltavp wel gehoord.
§ 251 Kaart 25: aardbei; kruisbes; m azelen.
a) V oor aardbei overal eer beeza, behalve in het ee-gebied 94a, 94b, 95,
96 eer bèèza.
b) V oor kruisbes noteerde ik kruu:zabeeza in 83; krie:zabeeza (ook
krie:sabeeza) in 80, 080, 84, 85, 89, 89a, 90, 92a, 93, 95a, 95bc;
in 80+ en 94 was het kriestabeeza; in het eè-gebied 94a, 94b, 95 en
96 krie:zabèèza; in 95 ook kruuzabèèza, terw ijl de hierboven genoem 
de dochter in Westenholte kroe:zabeezn gaf.
c) Voor mazelen bijna overa l bleekr^s, in Genemuiden blie:kns, in 83,
94a, 94b bleekjes, in Kampen en Z w olle maazaln, dat ook elders be
gint door te dringen.
§ 252 Kaart 26: eend; mol; teef; tol; w reef.
a) Voor eend noteerde ik in alle plaatsen centa, behalve 83 enta, en 84
osnda.
b) Voor m ol kreeg ik overal mola.
c) Voor teef noteerde ik te e f o f teeva in 83, 85, 89, 89+, 92a, 93, 94,
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94a, 94b, 95a, 95bc; tèèva in 96; alleen toeka in 80, 80+, 080 en 84;
toeka kwam naast teef/teeva voor in 85, 89, 89+, 93, 94, 94b, 95a,
95bc. Ik k rijg de indruk dat toeka aan het verdwijnen is.
d) Voor tol kreeg ik overal tola; voor de priktol, die w ij vroeg er bat
noemden, kreeg ik battola in 80, 80+, 080, 89, 89+; batik in 83, 'owbat
in 94b, 95, 95a, 95bc, 96; in 85 en 92a brómtola.
e) Voor w reef, overal v rija , behalve in 83 ook vringa, in 89, 90 vreeva.
§ 253 Kaarten 27 en 28.
Omdat Genemuiden ie : heeft voor AB ee in vele woorden, en in vele
daarvan afwijkt van de om geving heb ik ook een onderzoek ingesteld
naar de ontwikkeling van owg. e<ai. Ik heb gevraagd naar de woorden
been, breed, deel, een, eikenhout, greep (m estvork), heel, heet, heten,
menen, reep (touw), teen, zeep. A l deze woorden hebben in Genemuiden
ie:. Omdat het aantal me wat te groot leek voor een kaartje, heb ik ze
o v er twee verdeeld.
a) been: overal bie:n, uitgezonderd 080, 89+, 90 been.
b) breed: overal breet, uitgezonderd 83, 84 brie:t.
c) deel: overa l deel, uitgezonderd 84 die:l.
d) een: overal ie:n(a), uitgezonderd 080, 89 gien eena (naast iemspan)
en 89+, 90, 95 een(a).
e) eikenhout: overal ie:krj'bblt, behalve 90 eekrj'bolt.
f) greep: overa l greepa, uitgezonderd 84 grie:p a.
g) heel: overa l 'e e l, uitgezonderd 84 ’ie :l.
h) heet: overa l 'ie:ta .
i) heten: overa l 'ie:tn , uitgezonderd 80 en 92a 'eetri.
j) menen: overal meenn, uitgezonderd 84, 85, 94b mie.-nn.
k) reep: overal reepa, uitgezonderd 84 rie:pa.
1) teen: overal tie:.
m) zeep: overal zeepa, uitgezonderd 83, 84, 85 zie:pa; V L A zeepa voor
83, 85.
De ontwikkeling is z e e r uiteenlopend, soms allem aal ie:, soms allem aal
ee, behalve Genemuiden, o f Genemuiden en enkele andere plaatsen. Z ie
voor deze ie: in Genemuiden §§ 17 en 39.
§ 254 Kaart 29.
Behalve ie : uit owg. ê, heeft Genemuiden ook ie (:) uit owg. i in enkele
woorden, en wijkt ook hierin w eer af van vele plaatsen in de omgeving.
Ik vroeg: beetje, scheen (van het been), weten en zweep.
a) beetje: bietien in 80, 80+, 080, 84, 89, 89+, 90, 92a, 93; beetien in 83,
94,
95; betien in 85, 94a, 94b, 95a, 95bc, 96.
b) schenen: skie:nn in 80, 80+, 080, 83, 84, 85, 89, 89+, 92a (schie:nn),
93,94, 95a, 95bc; skeenn in 90; skenn (vgl. eng. shin) in 94a, 94b, 96.
c) weten: overal weetn, uitgezonderd Genemuiden wie:tn.
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d) zweep: zweepa in 80, 80+, 080, 89, 90, 92a, 93, 94, 95, 95bc (waar
ook e voorkwam); zwepa in 85, 94a, 94b, 95a, 95bc (ook zweepa) en
96; zwie:pa alleen in Genemuiden.
§ 255 Kaart 30: garnaal; keren; slepen; weesboom.
a) garnaal: overa l ganeela, uitgezonderd 83, 84, 85 ganie.'la.
b) keren: overal keer n, uitgezonderd Genemuiden k ie :r ii.
c) slepen: overa l sleepm , uitgezonderd 80, 84 slie:pm , en 94b, 95bc, 96
slepm.
d) weesboom (op voer hooi): overal weezaboom, uitgezonderd 80, 84
wie: zaboom.
§ 256 Kaart 31: umlaut in diminutiva.
Gevraagd: lam m etje, kapje, appeltje, potje, rokje, dopje, blokje, hondje,
tonnetje, gansje, lampje, drankje, handje, vogeltje, boompje, boter
vlootje, kuiltje, koetje, schoentje, doekje, boekje, stoeltje, kaantjes,
schaapje, draadje.
Behalve in 83 Zw artsluis, vond ik de umlaut in diminutiva in a lle be
zochte plaatsen. Ook in Zw artsluis zelfs nog twee restanten (?) in : draei\kien en bötarvleutien. Voor enkele plaatselijke afwijkingen en verschillen
in de resulterende vocaal zal ik a lle woorden even afzonderlijk de revue
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laten passeren. De zo juist genoemde vocaal-verschillen deden zich
hoofdzakelijk voor bij de verbinding a + nasaal, omdat de rekking tot
aa die Genemuiden vertoont, niet overa l optreedt, zodat we als resu l
taat van de um laut soms ce, soms ae vinden. Ook deed zich een enkele
maal een versch il voor bij de ó waar het resultaat eenmaal nietw, maar
ö was; en bij koe en schoen waar de ene plaats wel, de andere geen
umlaut had.
a: lam m etje, overal Icemachien, behalve 83 en 95a lamachien; kapje,
overal keepten, behalve 83 en 95a kapien; appeltje, overa l cepaltien, be
halve 83 en 95a apaltien; V L A gaven kapien in 85, 89+, apaltien in 89,
90, 94, 94b, 95, 96. Ik kreeg in deze plaatsen kcepien, cepaltien.
o: potje, rokje, dopje, gaven a lle pötien, rökien, döpien, behalve in
Zw artsluis: pötien, rökien, döpien.
ó: blokje, hondje, tonnetje, gaven overa l blukien, 'untien, tunachien, be
halve in Zwartsluis: blókien, 'óntien, tónachien, en in 89+ blökien, en
bötien voor botje.
a + nasaal + c s . : lam pje was laempien in 80, 84, 94, 94a, 94b, 95bc;
leempien in 080, 80+, 85, 89, 89+, 90, 92a, 93, 95, 95a en 96; in Z w a rt
sluis laampien; drankje was draetjkien in 83, 84, 94, 94b, drcet]kien in de
o v erig e plaatsen; handje was 'aentien in 80, 84, 89 (ook ce), 89+, 92a,93
94, 94a, 94b, 95a, 95bc, 'aantien in 83; 'centien in de o v erig e plaatsen.
oo: vogeltje was overal veugaltien, behalve 83 voogaltien, 84 vuu:galtien,
96 veugaltien; boompje was overa l beumpien, behalve 83 boompien;
(boter)vlootje was ov era l -vleutien, behalve in Hasselt vlötien.
oe: kuiltje was o v era l kuulachien, behalve 83 koelachien; koetje was
kuuchien in 80 (ook koechien), 080, 85, 89, 89+, 94a, 95 (ook koechien),
95a, 95bc, 96; koechien in 80+, 83, 84, 92a, 93, 94, 94b, 95 (ook kuuchien)',
schoentje was skuuchien, schuuchien in 80, 080, 85, 89 (ook skoechien),
89+, 90, 92a, 93 (ook skoechien), 95, 95a, 95bc, 96; skuuntien in 94a, 94b;
skoechien in 80+, 83, 84, 94.
oe: doekje was duu:kien in 80+, 84, 85, 89+, 90, 93, 94, 94a, 94b, 95,
95a, 95bc, 96; duukien in 80, 080, 89; doekien in 83; (van 92a geen g eg e
vens); boekje was buu:kienin 80+, 84, 85, 89+, 90, 93, 94, 94a, 94b, 95, 95a,
95bc, 96, buukien in 80, 080, 89, boekien in 83 (92a g.g.); stoeltje; was
stuu.-ltien in 080, 80+, 84, 85, 89+, 90, 93, 94, 94a, 94b, 95a, 95bc, 96,
stuultien in 80, 89, 95, stoeltien in 83 (92a g .g.).
oa: kaantjes was overal kèuchies, in 83 koachies, (g.g.voor 94a, 94b);
schaapje was overa l skèupien, schèüpien, in 83 skoapien; draadje was
o v e ra l drèutien of/en drèüchien, in 83 droachien. V L A gaf voor 94
schaepies, dat mijn zegsman afwees; voor 80 sköpken, drötjen, die door
mijn helpers werden afgekeurd.
In jonge woorden zoals schaaltje, sjaaltje, kreeg ik in 80, 080, 84, 89,
89+, 93, 94 skaaltien, sjaaltien, zonder umlaut. In de andere plaatsen
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VAK
skölk, skulk/skör t
slónt, slónda
skulk
s lónt

skbn

skör t
slónt

slónda

skölk

[® 5 skölk
94 skölk
• slónds

080 •

skölk skör t
slónds
sch ör t
slónda

•
84

skölk
skör t
maga

J 94b

skölk

• slónt

slónda
sk ör t
slónda

94° •

skölk
slónt

skör t
9 2 a ® \9 3 slónda

sch ör t \
slónda \

/'
/

skölk
slónda

skölk

skölk
slónda
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zijn deze woorden niet gevraagd. T erloops verm eld ik nog, dat in 93
W ilsum de n van het diminutive suffix heel zwak, dikw ijls in het geheel
niet hoorbaar was.
§ 257 Kaart 32: schort.
Ik noteerde skölk in 80+, 83 (ook skör t), 85, 89 (ook skör t), 94, 94a, 94b,
95, 95a, 96; skulk in 84; skör t o f schör t in 80, 080, 83, 90, 92a, 93, 95bc.
Daarnaast in 80, 080, 84, 89, 89+, 90, 92a, 93, 94, 94a, 94b, 95, 95a,
95bc ook slónt o f slónda, gewoonlijk als voorschoot tot het middel r e i
kend, vooral voor ruw werk; bijna overal werd het nu weinig o f niet
m eer gebruikt. Toen ik in Zw artsluis zat te hengelen naar slónt zei mijn
65-jarige zegsvrouw: anuiólnmaga. W NT geeft magge: vrouwenboeze
laar, inzonderheid in Drente. Ik heb me afgevraagd o f dit magge, voor
werkschort, w aarvoor vroeg er w el een oude jute zak werd gebruikt, het
o.eng. maga, o.hd. mago, maag zou kunnen zijn, met ongerekte a. Franckvan Wijk zegt bij maag: de grondbetekenis van maag is dan ve ele er zak;
Kluge-GÖtze: Et.Wórt.d.deutschenSprache zegt bij Magen: vielleich t zu
üt. makas, m êkeris 'Geldbeutel', slov. mósnja 'Beutel, Hodensack'.
§ 258 Kaart 33: broer, vader, m oeder.
B roer was overa l breur, behalve in 83, 84, 85, 94 waar men bruu:r
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zegt; vader en m oeder waren overa l v a e(r) en m o e :(r), waarbij de r in
de m eeste plaatsen al verdwenen was, in 80, 90, 92a was het m o o (r);
de uitzondering is w eer Genemuiden waar men zegt vaejar, m oejar.
G eleidelijk worden ook deze verdrongen door pappa en mamma. In Zw olle
vae(dar), moedar.
Men herkent de Genemuider o.a. aan d e ; in deze woorden. Schönfeld,
H.Gr.bl.35 geeft vayer en m oeyer van Jerolim o in Spaanse Brabander
als Brabantse vormen. Voor de Zuid-Nederlandse afkomst van j uit
intervocalische d, z ie Van Haeringen, N eerlandica, 1949. Hoe d e z e ;'vormen: vaejar en m oe ja r uit het v e r r e zuiden naar Genemuiden zijn
opgedrongen en bewaard gebleven, zal w el altijd een raadsel blijven.
§ 259 Kaart 34:
draaien, maaien, naaien, waaien, zaaien, kraai; schreeuwen.
V oor de ww. met aai vond ik overa l ej: drejn, mejn, nejn enz. behalve in
Genemuiden waar aej optreedt: draejn, maejn, naejn enz. De vogel heet
echter overal kraaja, behalve in Genemuiden, waar het kraeja is. Voor
schreeuwen kreeg ik bijna overal skreewm, in 92a schreewm, in 94a
skreewm en skriwm, in 80+, 84, 89+, 94 skroewm, in 96 skreewm en
skroewm.
370

371

§ 260 Kaart 35: zegt hij; (b ij) m ij.
Ik noteerde zeeg 'ie in 80, 080, 80+, 84, 89, 89+, 90, 92a en 95; zeeg ' a
in 85, 93, 94, 94a, 94b, 95a, 95bc en 96; zeeg 'i j in 83; in 89, 90 ook
zeeg 'ie . Voor (b ij) m ij noteerde ik m ij in 80+, 83, 84, 85, 94 (ookm ie :),
94b, 95a, 96; m ie: in 89 (ook m ien), 89+, 90 (ook m ien), 92a, 93, 94 (ook
m ij), 94a, 95, 95bc; m ien in 80, 080, 89 (ook m ie :), 90 (ook m ie ).
§ 261 Kaart 36: dat, doet, det; valn - vaalii.
Het vnw. en voegw.dat was dat in 83,84; dcet in 85, 95, 95a; dceta in 94b;
det in a lle andere plaatsen.
Voor vallen noteerde ik: vaaln in 80, 84, 89 (ook valn), &9+, 93, 95bc,
96; a lle andere plaatsen hadden de korte klinker. In 83 kreeg ik nog het
p.pf. avöln.
§ 262 Kaart 37: het wederkerend vnw.
Gevraagd: zich wassen in a lle personen enk. en m eerv.
Voor 80, 80+, 85 en 90 heb ik geen gegevens. M eestal was het: ik wasa
m ij - ie: wasix oe: - 'i j wast 'um - zie: wast 'e u r - wij wasn óns - ie:
wasn oe: - zie : wasn 'eur. Echter in de l e pers. sing.: ik wasa m ie:
in 92a, 93; ik wasa m ien in 89; in de 3e pers.sing.: 'i j wast zich, zie :
wast zich, plur .z ie : wasn zich in 96; in de 3e pers. sing. fem .: zie : wast
'um in 93 en 95bc; V L A gaven zich in de 3e pers. voor 94, 95, 95c en
96. Ik kreeg zich alleen in Zw olle.
§ 263
Tot besluit van deze commentaar w il ik niet nalaten als mijn mening uit
te spreken, dat ik aan de resultaten van een op deze w ijze uitgevoerd
onderzoek naar plaatselijke versch illen in de dialecten, slechts een z e e r
betrekkelijke waarde toeken. P e r slot van rekening zijn het alle gegevens
geleverd door een, twee, soms d rie personen uit een veel g ro te re g e 
meenschap, gegevens die m isschien op somm ige punten anders geweest
zouden zijn, als ik andere personen had geraadpleegd. De verschillen
tussen mijn bevindingen en de opgaven op de Am sterdam se vragen
lijsten zijn v r ij talrijk . A ls ik naga hoeveel individuele en groep sverschillen ik heb geconstateerd bij het onderzoek naar het dialect van
Genemuiden, waar ik beschikte o v er m ateriaal, zow el mondeling als
sch riftelijk, van een twintigtal m edew erkers, aangevuld met tal van
woorden en zinnen opgevangen in vele gesprekken, b esef ik, dat mijn
gegevens uit de om liggende plaatsen, eigenlijk m aar steekproeven zijn.
Ik heb hierboven al gewezen op enkele door autochtonen als onjuist aan
geduide opgaven in de Am sterdam se vragenlijsten. Ik w il daar nog twee
verschillen tussen K loeke's bevindingen en de m ijne aan toevoegen.
Ten zuiden van de lijn Genemuiden-Zwartsluis-Wanneperveen-Staphorst
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constateerde hij in de 2e pers.sing. en a lle pers.plur. van het praesens
de uitgang -t. Ik vond overal in mijn gebied -n, evenals Gunnink, Kam
pen en Omstreken, i 207.
In zijn Hollandsche Expansie zegt hij op bl. 154: 'Men vraagt zich af,
hoe het komt dat Zwartsluis en Hasselt door de mwus-golf zijn o v e r
stroomd en hij wijdt bijna twee bladzijden aan een verklaring, waarbij
hij van de Doopsgezinden-theorie moet overschakelen op handel en v e r 
keer. Ik kreeg in beide plaatsen niet muus maar moes. Van Zwartsluis
heb ik op dit punt geen herinneringen, maar in Hasselt z e i men in mijn
jeugd moes.
Zodat ik maar zeggen w il, dat e r in de dialectgeografie vele onzekere
gegevens verw erkt worden.
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H oofdstuk

IX

TEKSTEN
DE K E D E T T I E S
door J. M ateboer 'f
't Was daes veur de Kersdaeng in '98. M et de biestem erk was 't al
begunn te vriezn en 't was nog gien dag w eer deui ewest. A lle mörns
stonn de bloemm dekke op de glaezn.
Wat ew dat winter een errem oede eleen, slim ! De mattn kow in 't
lesten iet m eer kwiet want de boaznn aann de zolders tuut an de kattebalken toe vol. W i-jbeu rdnin 't leste gien sent m eer. En met de braand
was 'tiele m o a le mist, dat wast. De borgers die aann nog wel turf want
die deenn 's erft altied turf op, m er dat konn w i-j niet betaelnn. Wij
leefd n u m zoteza en g va n d ' aand in de taand. Tuut overm oate van ramp
kwam er die zoaterdaggem örn veur de Kersdaeng ook nog een sk riever
van 't staduus um d' eerste poaje van de buzepacht.
V aejer ad dat joar veur 't eerste z e lf een pesieltien buuzn 'uurd,
saems met Ap-om . M er m oejer die zee teeng die klerk van 't staduus
'al slo i-j m i-j dood, ek eb gien sent, dat ek niet'. M er toe zee ie 'aai't
veur april niet betaeld em dan goa'k noar Beernd van Jan van Gaeje,
want die was burge veur va eje r en Ap-om . M er m oejer die zee: 'dat
maaj um m iens pert wel doen, m er B eem d van Jan van Gaeje is nog
erm er as w i- j'. 'N ow ', zeg ie toe, 'dan muj d 'r m er op rekenn 't aai
in april de deurwaerder op dak krieng!'
Gelukkig is 't niet zo v e r re ekoomm want in febru ari ist begunn te
deujen en toe kon va ejer w eer met Jan Hoekman m ee goan noar de K rib 
ben en in dezelfde tied aeld' ons Erm van Rees a lle mattn of, want de
B lokzielegers waarn w eer ekoomm met twie tjalken en toe waaw zo w eer
uut de braand.
M er wat aak now vertelln w il, dat is dus ewest 's zoaters veur de
Kersdaeng. W i-j aann de boel een bietien an de kaant emaekt en toe
bink met onz' Erm 'sm iddes de Top rond ewest op de skaens. Onz Erm
a d zelfeen p a ersk a en sen ek a d een paer van G rofvaejer, ie wietnn wel,
met zo'n paer grote kruin dr veur an.
Op de B erm sloot bunnen w i'j ze onder en door gongn w i-j. W i-j vleung
der over, w ant't was zo'k m ooi skaens-ies! In tied aaj der over preutn
waaw kris kras o v er de sleuties en b i-j de van Vleutendiek, en toe - zo
deur buzeveld en - noar de zuudkaant luswal toe. Door an de luswal door
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stond toe nog zon uussien, zon soort keettien. Dat was van T iem Klinkert,
die ad door zien residensie. T ie m Klinkert die was boas over de buuzen
en over 't riet, die was - door achter an de Top - um zo te zaeng skepper en sk riever. B ij dat keettien door w olle w i-j eem uutrussen, m er
met iene aaw door waann, toe fladdert door zo een gaanze uut een pullegien riet vandoan. W i-j. zaang derekt wel dat as ie niet goed vlieng
kon, en w i-j as de w eergaer dr achter an op de skaens. 't Leek wel as
ons leem der van of-öng, zo'k vlieng aaw deunn. Ien keer aaw um vaste
m er toe kwam onz Erm te vaaln o v er een rietstengel en ekke boomm
op um. M er w i-j meukn 't aaw w eer in de bienn kwaam en w eer der
achter an en in 't leste, ja eur, door kreeg em onz' Erm te pakkn, achter
in de viern dertig bunder. Jonge, jonge, wat wast een dekke knesterd,
i-jw e u g w e l tien pond. En muu aaw waann. Achter d' oasem en nat van
zwiet. De gaanze ad iene vleugel kepot, ek deinke 'tas d'olde D olf um
aneskeuten ad.
T o e aaw wat uuterust waan, toe zeg onz' Erm : 'Now maeke w i-j 't aw
noar uus koomm. Wat zuln ze kieknnaaw door met zo'n dekke gaanze
ankoom m '.Now een ketiertien laeter, toe leupen w i-j al deur de Langstroate; onz' Erm veurop - as 'n stoters aene - met de gaanze onder
de nerm en een rest jonges achter ons an.
Wat was va eje r bliede met de gaanze. 'Now e'w met de Kersdaeng ies
een lekker m eultien', zee ie. Want 't was al wel zes weekn eleen 't aaw
wat b i-j d' eerappels ad aam . 'Kom op jonges', zee vaejer, 'w i- j gaon
em derekt slachtn achter de b erg', en i- j pakte 't kniepmes al uut de
za k u m 'to p d e drumpel te sliepn. M er m oejer zee: 'Wacht ies, ek wiet
beter road. W i-j m ossnem verkopen en veur de senten brood aeln, door
ew m eer an as an de gaanze.dat ew '. M er door waan w i-j niet veur en
va ejer ook niet. V a ejer zee: 'Neks der van eur, i - j get e r an'. M er
m oejer die ul eur eindtien vaste en in 't leste toe stak va eje r 't kniepmes
w eer in de zak. M er onz' Erm die zeurde nog m er deur en in 't leste
toe zee m oejer: 'Now, wiet ie wat? W i-j verkoopm um en dan aele w i-j
veur de senten allem oale kedetties. Dan ete w i-j mörn kloare kedetties!'
Now, toe ew 't m er over-egeem m en een poossien la eter door leupe
w i-j w eer met de gaanze, ekke en onz' Erm . E erst biw noar m eester
Waleson ewest m er die was um te duur. T o e bow noar de domeneer
ewest en die wol em ook niet em. En toe bow naor de notaeres ewest
en die ew em vekocht veur viern dertig stuuvers. I- j wol nog em, w i-j
zolln em v e u r 't zelfde geld ook nog plukkn, m er onz' Erm die zee: 'Dat
verlappek. Ek w il em w el plukkn, m er veur een kwertien. M e r dat wol
denotaerisniet. 'Dat kw ertien', z e e ie , 'dat kank z e lf ook w el verdienn'.
T o e aw tuus kwaamm met de senten toe zee m oejer: 'Now gaot now m er
regelrech t noar Ewbert de bakker en aelt m er kedetties, dan k riej der
tommee allem oale iene van, dan o lie w i-j der nog zat o v er veur m órn'.
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' A e l t o o k m er een paer pekeleerken', skroewde va eje r ons nog achtemoa
in de stege. M e r m oejer die skroewde: 'Neks der van eur, wat zoln de
meinsen wel deinknn!'

T o e aw an de beurte waan b i-j Ewbert de bakker (dr was nog al oareg
volk in 't winkeltien) toe zee Geeze. van Ewbert, met eur maawstemmegien: 'Wat muuj em jonges?'. 'Veur vierenderteg stuuvers kedetties',
zee onz Erm . W i-j wel gleum, G eeze die skruk eur oaste een ongeluk!
'Wat zej door? K edetties?'. 'Ja', z e e onz Erm , 'kedetties veur vieren 
dertig stuuvers', en metiene gooid' ie zo al 't geld op de tunebaanke.
Ek w il gleum 't as Ewbert de bakker agies niet zovule kedetties in uus

aar.
Toe as onz Erm de senten op de tunebaanke gooide, toe keek G eeze
van Ewbert ons toch zo ra e r an, zie dacht netuurlijk 't aaw der niet
eerluk an-ekoomm waarn en toe ew 't eur m er vertölln, 't aaw een gaanze
verkochtaarnandenotaeres. 'O n et', zeeG eeze, 'm er wacht ie s ', en toe
pakte ze de le ie onder de tunebaanke vandoan en, o grote tied, toe zee
ze: 'Ie stoan nog veur iene gulden en achtensesteg in 't kriet. Nowkow
't ies mooi liek maekn, dat kow', der b leef krek twie sent over. En m e
tiene streek ze zo a lle senten in de lae! en toe gaf z ' onz Erm een kedettien en toe zee ze: 'z ie zo saem dieln eu r!'. En veur 't aaw er erg in
aam stonen w i-j al w eer b i-j G eeze van Ewbert op de stoepe. 't Was
allem oale zo gaw egoan, w i-j stonn al laank en bried buut'n, toe kreew
pas in de ga et en wat as e r gebeurd was. Onz' Erm stond met 't kedettien
in d' aand ('t was nog een olde ook, want i- j was zo erd as een bekkel).
Now toe bi'w m er op uus an-ezakt.
En, o, meinsen kienders, grote tied nog an toe, toe aaw met 't kedet
tien in uus kwaam', toe mos ie va eje r ie s eurd em. I- j was de duuvel
geliek. I- j sleu met de voest op toafel (de kuppies rinkelden in 't blad)
en i - j skroewde teeng m oejer: 'D oor eij 't now al. Ieje met oen kedet
ties. Now eij oe zin ein?'. En i - j gooid' et deur 't uus en, zo erd as ie
kon. 't Vleug tegen de laampe an en 't glas kepot en onze Juno die grep
't kedettien en die vrat et gaw op. En toe wurd' ie nog e lle g e r. I- j gaf
onz Erm een klap an de kop en i - j skroewde: 'En eb ie 't erte ies in de
b a lg 'ta a i w eer met gaanzntuuskoomm, dan is door 't gat van de deure,
lillek e dekkop aaj bin. Domoor! 't Aai oe zo loaten veneuken deur dat
ditendatse wuuf van Ewbert de bakker!'.
Now, ek zal der m er over uutskeien. Ie begriepm 't al wel. W i-j em
een slechte Kersdaeng ad! D' eerste Kersdag ew broene bonen egeten
met smolt. En de twiede Kersdag kapsienders w eer met smolt, 'k V e r 
geet et nooit w eer, dat doek niet.
(Onder dankzegging overgenomen u it'D e Stadskoerier' van 23 dec. 1964)
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DE M O L L E
door J. M ateboer "|"
't Is deink al m eer as sestig joa r eleen, loa'k ies kieken; Erm van
Jouk van Appien leefde nog, die woonde door bij ons veur an de Benteman, met Jenne. Dat uusien is laeter ofebreuken ('k wiet nog wel, et zat
vol waandluzen). Ja, ek gleuve dat et op de kop o f vievm sestig joar eleen
is. 't Was op een zundag. 's Mörns waaw noar de kerk' ewest, w i-j
kerkten in d' ofgeskeiden kerke, an 't jegpot. Dom eneer Estee dat was
toea leen b ejoord em a n ; en wiet ie w ie as ook nog leefde? d'Olde Gaeje !
Die leefd' ook n o g ! Z ie zat altied veuran op d' eerste r ij, vlak veur 't
deupuusien. Ek kan 't olde m einse nog wel zo zien zitten.
M er goed. W i-j w a ren 's mörns noar de kerk' ewest. Ekke, onze Jouk,
onz' Erm, onze Jowkien, onz' Eurnte en vaejer. M o ejer ging niet zo
vaeke noar de kerke, want die sukkelde altied met de rugge. Wat o f 't
m ein sen ow p esiesm ek ierdedat wiet ek niet, m er w i-j em e r van alles
an edaon: Smeern met kloosterbalsem , m etbezieleken,m etobbedeldop,
m er 't ölp allem oale eemvule. W i-j em ook w el ies een spaense vliege
veur eur aelt, bij Miene M aei. Ja, ie zuln wel niet wiêten, wat as een
spaense vlieg e is? N ee? Now dat is zo'n soort p leister, zo groot as een
skó’ltien, teegnwoordig z ie j die dingn nooit m eer en die kosten toe een
stoter, dat was in die tied een ie le aand vol geld en die mos ie dan op
de rogge laegn. O, meinsen kienders en dat stunk! Aaj b i-j ons in 't
petoal kwam'm dan koj 't al roek'n.dat koj. M e r de spaense vliegn die
ölpen ook al niet.
En z ie is nog ies een keer met va ejer noar een kwakzalver ewest,
achter Z w olle en die smeerden eur zo achtertuus, b i-j de pompe, zalve
in de kniewoagen. En toe as ze w eer tuus was e f ze der in gien weke
last m eer van ad, dat e f zen iet. M er een weke laeter ad ze 't w eer, m er
z ie kon toch niet ied ere weke zo'n r e iz e maeken achter Zw olle, want
w i-j mossen matten as de braand um de kop boo'm waeter te ollen en
dan loat ie 't wel um de centen en de tied te verreizen .
Z ie ef ook nog ies een keer zalve ad van een vrouwe uut de kiekkaste,
dat e f ze ook nog op de rogge esm eert, m er toe as Lubbert A lm eras
zee dat et stront van d' aêpe was, toe e f ze 't nooit w eer gebruukt. Ek
gleuve vaste as m oejer vandaege an de dag eleefd adde, dan adden ze
eur wel w eer kloar ekreegn, dat aan ze. Want dan ad z ' ook veur neks
noar 't zieknuus ekund en dat kon toe ook niet. V rogger ging d 'r oaste
nooit iêne noar 't zieknuus.
M er affijn, 'tw as zundag en w i-j aann koffie edrunken met een steek
van Merkus want sunnes kreew altied een steek bij de koffie. T o e aaw
de koffie op aann, toe zeg m oejer teegn m i-j: 'Jan, goan ie de kiepm
m er ies voern', want w i-j aann twie kiepm bij d' olde Hulleman achter
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de berg in een ökkien. Dat 'v o e m ' dat betekende 't aaw grós mossen
plukken, want echt kiepevoer dat kreegn die d iers nooit. Z ie kreegn
a l t i e d grós en a s ' t m ooi w eer was dan lote w i-j ze lós. M er w i-j kreegn
t o c h alle zundaegn een ei bij ' t brood en dat was nog w el een veurrecht;
dat kreegn d 'r niet vule in Gellemuun, dat kreegn ze niet.
N o w ekgongenoardeN achtw eg, met onze Jannes, dat was de jongste,
die was toe een joa r o f ses, zeumde. En w ij koomm b i-j 't kiepókkien
en door zit m i-j zo een m olle te vruten. Ek zaege teegn onze Jannes:
'B lie f stoan!'. Oe as 't m ij zo gaw deur de kop skeut dat wiet ek niet,
m er ek jakkerde zo ert aak kon noar uus; ek griepe 't broodmes van
't aanrecht in 't komboffien en toe as een w ervelwiend w eer noar de
Nachtweg. Onze Jannes stond nog op 't zelfd e plekkien want ij was zo
bange as een w ezel, dat was ie, want i- j ad nog nooit een m olle zien
vruten.M er ek leu p ezeggiesn oa r de mollebult toe en doar leut ek m i-j
iel veurzegteg op de kniênn zakken. En ja eur, toe aak eem ewacht adde,
toe begon de m olle w eer te vruten, eerst zeggies en toe erd en toe dacht
ek: now mut 't weenn. En ek geeve een steek met dat grote broodmes
in de mollebult; zo ert aak kon! M e r o, lie v e tied! (et m es was zo skerp
as een vliem ). E ksteu teder mee op een stiên en 't mes skeut m i-j deur
d' aand en. O, grote tied, ek ad de doem oaste of. Et bloed spuitn der
uut dat deut. En onze Jannes z o 'k gielen! En toe w ij met een beiden,
draemm zo ert aaw konn noar uus, ekke veurop en onze Jannes achter
m i-ja n en sk roew en a sm a eg ere verkens. A lle meinsen in de Benteman
kwaamm buuten en toe aak bij de deure van ons uus waar, vól ek flouw!
Toe aak w eer b i-j kwam toe waaw veur 't Zwaentien en ek lage in
vaejer zien pengelier en va eje r die kruulde m i-j. En een volk op 't
Einde! Slim. T o e aaw bij dokter Bax veur 'tuus waann toe beurde vaejer
m i-j uut de krulewaegn en die draegde m ij bij de dokter in uus en door
lee ie m ij bij de dokter in de gaank op de matte en z e lf leup ie m er zo
deur noar achtem . En door laag' ek op de matte met mien doem.
Ek eurde de dokter skroewn: 'Wat moet je? Wat is e r aan de hand?'
'W a tzegd ed ok ter? Kan de dokter niet astoeblief eem elpen?' zee vae
jer. 'Wat is e r toch k e re l', skroewde de dokter. 'Onze Jan ef de doem
o f', eurd' ek v a eje r zaeng. En door kwam de dokter anvliegn. 'Kom hier
jonge, vlug', want der lag al een plasse bloed b i-j em op de matte. I- j
sliepte m ij zo de spreekkaem er in en door gooid' ie m ij zo een bulte
van dat broene spul der op en dat beet zo gemiên en toe ging ek w eer
van de zokken.
T o e aak w eer b i-j kwamme, toe laag ek in de bêdestee woor as vaejer
en m oejer altied sleupm en ik ad een ie l pak lappen um d' aand en 't
deu neks niet ze e r, dat deut niet. M er snaches ek nog w el w eer zeerte
ekreegn en niet zunig ook, m er dat was van de w eerzeerte.
M e r ek ad ien geluk; ek kon in zes weekn niet matten en door waak
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neks niet rouweg umme.
Ja, dat is now al w eer vievm sestig joa r eleen, wat vlög die tied toch.
Ek bin now zowat tachentig en aaj 't niet gleumm dan kank oe de liek stee nog w el loaten zien.
En wiet ie wie as er et m ieste geluk nog bij ad ef? M o ejer! Want deur
de skrek is eur de stee in de rogge wegeskeuten en z ie e f in gien vó’r ljoars w eer last van de rogge ad, dat e f ze niet.
(Onder dankzegging overgenomen uit 'De Stadskoerier' van 4 juni 1964)

KROEBESIEN
Z ie waarn met zien driejn, een zuster Jantien en twiej bruurs, Koop
en Giep en z ie woondn in ien van d' oolste 'uuzn van Gasllemuun, ien van
de weinege 'uuzn op 't Einde, d ie 'b ij de braand van '68 waarn blievm
stoan. 't Was een smal 'uus, maer diepe, van de stroate tot vlak an de
Draecht, op een klein plaesien noa. A 'j binnkwamm in 't veur'uus, 'a a 'j
rsechs een klein kaemertien, woar as Jantien gleuv ik sleup, maer zeker
wiet ik dat niet, want ik 'eb er nooit in ewest. Links van de veurdeure,
die p recies middn in de veurgevel zat, 'a a 'j de tuunebaanke, met de grote
keupern weegskoale en 't blok met de gewichtn. Veur 't raem op een
briede, wat skuins oploopmde plaanke lag wat worst, leverw orst, met
een boel le v e r d er in, en bloedworst met blaanke dobbelstienties spsek,
wat balknbrij en wat vasrknsvleis, en doarboomm an een keupern ruuchien een paer metwörsn, en achter de tuunebaanke, an grote iezern
'oakn 'óngg een paer skinkn en een z ie dik, vet spaek; koenn slachn ze
nooit, 't Was er zon etties en skone, d a 'j van de flo e r e egeetn konn 'em,
as e r niet altied wit zaand over de rooje en blauwe plevuuzn estreuid
was. De muurn waarn 'eld er ewit, de gedienties fr is en ie konn an alles
zien dat Jantien een 'e ld e r zörgzaem wuufien was. 'In 'n slach terije
muut 't skone weenn, aanders lusn de meinsn oe vle is niet', zee Jantien
altied.
't Middnstuk van 't 'uus was iene grote kaem er en deur een smal
gaenkien an de linkerkaant kwam ie in 't achter'uus, woar ze woondn,
en doar w eer achter was de skuure veur de slach terije. En, o, die grote
tussnkaemer, wat waa'k doar altied bange veur, zo bange, da 'k mien
'asrte vuuldekloppm a'kdat gaenkien inginge. Ik durfde der soms 'oast
niet 'en, mser ja, ik m osse w el a s 'v a e ier zee: 'Loopt ies eemm noar
Koop toe en vroagt ies o f ze van de weke nog een skoap kunn slachn',
o f as m oeier vreug: 'W i'j ie s eemm d rie j pond kasrmenade 'aeln van
Jantien?' En wiet ie, woarumme a'k zo bange waar? In die kaem er zat
Dienemuuje. E n d ie w a s g s k . Noast de deure van 'eur gevangenisse zat
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een klein raempien, met een gedientien met rooie ruuties der veur, en
ik 'ad zo'n idee, dat ze doar achter zat te wachn en ze dat gedientien
op een keer wel ies op zied kon skoevm. A 'j deur dat gaenkien leupm,
dan 'eurd' ie 'eur soms proatn, o f kruunn, o f lachn. Dat lachn vun ik 'ét
sergste, dan skeut ik veuruut. Toch was ze, gleuv ik, niet gevoarlek, teminsn doar 'e 'k nooit van 'eurd. Maer ik 'aelde m ij van a lles in de kop
en ik gleuve dat aa'k er 's nachns van droomde.
'tW as ielem oale een donker 'uus. An weerskaantn van de veurdeure
was een raem , niet groot, met kleine ruuties, en veur de boom m 'elfte
'öngooknog een gedien, dat ze veur de Zundag konn loatn zakkn, zodat
ook de winkel donker was. 's Oams braandde der een pietreulielaam pe
met een iezern kappe boomm de tuunebaanke, maer doarboomm bleef
'etskiem eregen d eskin k n leekn in 't 'alfduuster net grote fleermuuzn.
Ook die donkerte maekte m ij bange. A a 'j de gaank ienmoal deur waarn,
wórd' 'et wat beter, niet vuule, want in 't woonvertraek was maer ien
raem, 'oog' inde muure, um nog wat licht te kriengg uut de sm alle stege
der noast.
'tW a sn o g in d e veerte fe m ilie van ons, en doarumme kon'k altied zo
deurloopm noar achtem . Gelukkeg maer, want aa'k in die 'alfdonkere
winkelewacht mos 'em , en D ienem uuje'adopde deur' ebonkt, dan waa'k
vaste w eer noar buutn evleungg. Maer zo ve er' is 't nooit ekoomm, want
ik 'ad v r ije toegaank in 't achter'uus. Doar zag 't e r net zo skone uut
as veur, en 't was e r altied laekker waerm, want der was altied vuur
op d' 'eerdplaete, zoem er en winter, umdat Jantien der op mos kookn.
En 't was e r ook vuule g e z e lle g e r as in die kaele winkel. D 'r 'öng een
m ooie skeurkelender an de waand en een paer petrettn, dat waarn
Luther en C alvijn, zee Jantien, en zie 'adn o zo'n mooi klökkien met
skeepies, die 'en en w eer gingg; op de reengbak in d' 'oek stond een
glimmde geelkeupern aeker en an d' 'oale boomm 't vuur 'öng een
roodkeupern w aeterketel met een kleppien opdepuupe. En dan die 'eerd
zelf, allem oale m ooie blauwe tegelties, woar as d' 'ie le Buubel 'oast
opstond: Adam en Eva, en Noach met d' aerke, en M ozes in 't buuzn
kissien. Doar raekt' ik nooit op uutekeekn. Ik kende z e niet allem oale,
Jantien wel, die m iste der gien iene. En de skörstienmaantel was 'ie l
'oge, wel een paer m eter boomm de flo ere, en doar 'ad ze van die mooie
broene komm op stoan, w el een stuk o f vieve, met een blauwe baand in
de middn en doar w eer bluumpies op. W ij 'adn tuus niks van dat öölde
spul, gien tegelties en gien skeepiesklökkien. Dat w o'k wel g reeg 'ad
'em, zukke m ooie tiktak-skeepies.
Ik gleuve dat Jantien wel ies g reeg kienders um 'eur 'en 'ad, want
aa'k mien boskop edoan 'ad, moch ik 'oast nooit zo w eer waeg; ik m osse
een köppien koffie meedrinkn met een kluntien o f een stuk koeke der bij.
En z ie vreug van alles o v er bij ons tuus en zie verteld e m ij van Diene381

muuje en van de slach terije. En as de mann der bij waarn 'ad Giep ook
zo van alles te vroagn, Koop zee nooit vuule.
Z ie konn't goed met m ekaere vienn, die d rie j. 't Was eigelek een 'ie l
bezunder stellechien. Z ie waarn a lle d rie j klein van stuk, nogal bried
inde skoólders, en z ie 'adn a lle d rie j kórte, kromme bienties. Now ja,
ik zaege a lle d rie j, maer die van Jantien 'e 'k nooit ezien, want z ie 'ad
altied lange rokken an, tot over d' enkels. Meer umdat z ' allem oale p re 
cies 'tzelde feguur 'adn, liekt 'et m ij wel annemelek. Z ie leupm ook
op dezelde m eniere, 'o e z a 'k 'tz a e n g g , o f 't 'ie le boom m lief ied ere keer
met 't bien dat noar veurn ging m eedraejde, net as een knuppel op 't
iespaen van een waengg. EnaszeSunnesnoar de kaerke gingg, dan kwam
Koop eerst, een tel of tiene laeter Jantien en op 't leste nippertien Giep
der achter an, altied zo'n bietien op een draeffien, o f 'ie de boot nog
mos 'aeln.
Koop was d' oolste en de bedaerste. 'Ij zee nooit vuule, 't was m eer
een waerker as een proater. Slachn dat kon 'ie , as de beste. As 'ie met
zien 'akmes bij 't grote blok stond en kaermenade maekte, allem oale
mooi geliek, 'aendeg de bottn deur'akte en 't vle is ofsnee, dan moch ik
greeg noar 'em stoan kiekn, zo gemakkelek, rusteg en zek er as 'ie dat
deu, a lle kaermenadechies eemm dikke. Giep was ook wel een goeie
slachter, m a e r'ij was drifteg, wat kórt veur de kop, en 'ij wol 't w el ies
te vlugge doen, en as 'tan wat verkierd uutvöl en Koop zee der wat van,
dan kon 'ie ra e r uutvaaln. 'Ij was een jo a r o f tiene jonger as Koop, een
noakomertien, zee M oejer, en ik gleuve dat de beide oolders estórvm
bin, toe as 'ij nog 'ie l klein was en dat Dienemuuje toe'b ij 'eur in 'uus
ekoomm is en z ie 'em m et 'eur driejn groot ebracht 'em, en 'em m is 
kien wat te vuule verwend 'em . In elk geval, 'ij 'ad nog al ies een grote
mond teeng zien bruur en zuster, maer m iestal leu tn z'em begoan, veural
Jantien, want z ie wus wel, dat 'ie 't zo kwoad niet miende, dat 'et zo
zien m eniere van doen was, as 'ie eigelek de sm oor op 'e m ze lf in 'ad,
umdat 'ie 't verk ierd edoan 'ad. Z ie begreep 'em 't beste, zie bleef
kalm en ging maer niet teeng 'em in, want zie wus wel, dat 't ook zo
w eer over was.
Woarumme ze gien van driejn ooit etrouwd waarn, doar 'e 'k nooit van
'eurd. Miskien kwam 't wel, deurdat ze zo lange a lles veur m ekaer'
ewest waarn, en gien be'oefte 'adn an veraanderege. Z ie 'adn zo onder
m ekaere 'et w $ r k verdield. Jantien zórgde veur d' 'uus'oölege, deu zo
't lichte waerk in de slach terije en 'ölp in de winkel. Koop en Giep deunn
't zw oare waerk, 't slachn van 't vasrkn, 't of'akkn, Giep ging rond um
te vroangg wat er neudeg was bij de klaantn en bezorgde wat e r besteld
was, en Koop ruumde de boel op en zórgde dat a lles w eer kloar kwam
veur de volgnde slacht. Vuul v r ije tied b leef e r niet over, en as ze 's
oams zo een poossien bij 't vuur ezeetn 'adn, en ze de kraante uut en
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d' oam tkoffieop 'adn, gingg ze masr noar bèède, want 't was d' aandere
mörn w eer vrog dag. D 'r gebeurde zeldn wat bezunders.
Allient zo 'Soatersoam strök Giep een skone kiel an, 'n knappe broek
en jasse, zien m ooie gevaerfde klumpies, en leup noar 't Zwaentien of
deSteern um een börreltien te drinken. 'Ij drunk er w el es iene te vuule
en a s 'ied a n um een uur o f tiene een bietien onzeker noar 'uus le v e e rde, kreeg 'ie nog al ies wat 'alfwassn jonges achter 'em an, die wel
w u ssn 'oea sz''em a n m ossn p a k k n . 'Kroebesien, Kroebesien, 'oe koom
ie an die vaerknsvangerties?' Kroebesien 'adn z ' 'em edeupt, umdat 't
zo'n klein keerltien was. En ie konn 'em niet 'e lle g e r kriengg as met
Kroebesien en vasrknsvangerties. Dan word' 'ie de duuvel geliek. Ik
gleuve, as 'ie der iene te pakkn ekreengg 'ad, dat 'ie 'em in zien drift
verm oord kon 'em , masr z ie waarn 'em vuul te gaw of, en met zien
korte, krom m e bienties en zien w aezege kop kwam 'ie niet vere. As ze
dan wasgbleemm, zakte de buje ook w eer o f en sukkeld' 'ie w eer op 'uus
an. 'k 'E b o o k w el 'eurn vertelln, dat 'ie zung, as 'ie zo wat verdoezeld
was. Jantien was altied nog w el op, 'ölp 'em kalm noar beede en zee der
gien woord o ver. Z ie kende'eur Giepien en wus wanneer z e mos zwiegn.
Ien keer was 'ie 'ie l ;erg van de kook, al was 't niet van de draank.
'Ij kreeg 'et te kwoad met de liefd e. 'Ij zal zowat veerteg ewest 'em,
toe kwam M e rie van T iem van Aaltien w eer in Gasllemuun. Z ie 'iette
eigelek Masrrechi en, meer inde stad 'ad ze dat veraanderd. Veur Gaellemuneger begrippm was 't een bietien een lös vrouwmeinse, die 't now
niet altied zo p recies nam. Z ie was jonk etrouwd met een skipper en
z ie was ook al jonk wedevrouw' ewörn. Umdat ze in Gasllemuun een
bietien met de naskke anekeekn wórde, was z ' eerst in Möppelt goan
woonn, en la eter in Amsterdam. D oar was ze zek er v r ije r . En aa'j alles
gleufdn wat ze van 'eur vertölln, dan was de room w el van de melk of,
zo as onze buurvrouwe teeng M o ejer zee. Masr 't bloed krup woar 't
niet goan kan, en toe as d' oolde T iem dood was, b leef z e noa de begraffen isse in Gasllemuun. 'Eur m oejer was al jo a m dood, zie 'ad gien
bruurs o f zusters, en 'ad now een eign 'uussien, w el niet groot en in
een stege, maer wat mos ze met 'n groot 'uus doen en de stege was
miskien nog w el makkelek ook, dacht ze. Gien overbuurn, die as oe op
de vingers keekn. Een dag o f veertien e laeter bracht een skipper 'eur
meubelties uut Am sterdam m ee en de buurte 'ad stof um o v er te proatn,
weeknlaank. Vuule m oois wórde der niet over 'eur verteld. Toe 't nijchien d er wat o f was, zakte dat geproat ook en noa een week' o f zesse
'eurd' 'ie der niet vuule m eer van, en keekn de vrouwm niet m eer zo
as ze noar de kaerke ging o f boskopm deu. Masr vuule umgaank met de
buurte 'ad ze niet. B ij de gru u n tek$ rre was 't wel: 't Is koold, 'ein?
o f zo wat, maer doar b le e f'e t m iestal bij. Aandere fe m ilie 'ad ze niet en
anloop kreeg ze niet, zo te zien. Z ie 'aelde 'eur v le is bij Jantien. Die
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'ad 'et wel niet $ r g op 'eur begreepm , masr een klaant' is een klaante
en zie betaelde deraekt. Op een keer dat Jantien noar de Sluus was veur
een nije knipmusse, kwam M e rie w eer in de winkel en Giep mos noar
veurn um t' 'elpm . Z ie wol een pond kaermenaad' 'em , maer d' oölde
was op en de nije nog niet kloar. 'A a 'j zo lange wachn kunn', zee Giep,
'z a 'k z ' oe mörn w el eemm anrskkn, ik muut toch rond veur de bestellegn'. Z ie preutn nog eemm noa, 'oe laete as z ' 'et kon 'em , en dat
kwam allem oale goed uut. M e rie vertrok, maer Giep was een bietien
van streek. 'Ij 'ad 'eur nog nooit van zo dichte bij ezien. Een fr is g e 
zichte, 't 'o a r niet zo glad noar achtern as al die vrouwm 'ie r 'adn,
maer een bietien kru llereg en wat in d ''e u g te, gien musse op, een gooldn
kettntien um d' 'als en 'eur oogn..., doar was 'ie ra e r van in 't liéf. 't
Was net as ze deur 'em 'en ekeekn 'ad. 'Ij mos e r d' 'ie l' oamt an deinkn
e n to e a s 'ie d e k ra a n te zat te leezn, zag 'ie overal M e rie stoan, dwaers
deur de letters 'en. Now muut 't niet slim m er wörn, dacht 'ie , en 'ij
gink nog eemm de slach terije in, an 't waerk. Maer doar was ze ook. Bij
't 'akblok was z e en bij de pompe, en toe dacht 'ie : 'Ik za l eemm een
pond kaermenade veur 'eur op zied laengg', want doar waarn ze net veur
'teetn m ee kloar ekoomm. En 'i j zöcht e r de mooistn uut. Maer umdat
'ie w el wus, dat Koop straekkies zol vroangg, wat as die d rie j k s r m e nadechies doar mossn, laegd' 'ie z e wel ampaert, maer toch vlak bij d'
aandem. Zo, now 'ad 'ie 't vaste niet in de gaetn. T o e as 'ie w eer in de
kaem er w as.besleut 'ie um maer noar bèède te goan, want Jantien zee
al: 'Wat b i'j onrusteg van oamt. B i'jn ie t goed?' En Koop, der boomm op:
'Ij löp d' 'ie l'o a m t al te dreuteln, o f 'ie zien ei niet kwiet kan. Z ek er 't
veu rjoa r'. 'Stikt met oe veur jo a r', zee Giep en waeg was 'ie , in de bèèdestee, achter de gedienties. Zo, dacht 'ie , now kan 'k teminsn niks zien
in 't donker. Maer o f 'ie 'eur zag. Die fris s e kleur, en dat 'oar, die
krullechies en dat gooldn kettntien. Die wievm 'ie r 'adn allem oale een
knubbelduukien umme, en rooie o f zwaerte kralln, maer zo'n gooldn
kettntien, dat za a 'j allieneg Sunnes. En die oogn, zie leutn 'em niet lös.
'Ij wuulde van de raechterzied op de linker en van de linkerzied op de
raechter; 'ij 'eurde 'oe Jantien noar veurn gink en met Dienemuuje preut,
'ij 'eurde Dienemuuje lachn en proatn en toe was 'ie M e rie eemm
kwiet. T o e kreup Koop in d' aandere beedestee en ook dat leidd' 'em
eemm of, maer 't was nog niet stille o f doar stond ze w eer veur 'em,
veur de tuunebaanke, m et'e u r kettntien, 'eur krullechies en die donkere
broene oogn. 'Ij kende gien iene die zukke donkere, deurdringgd' oogn
'ad. En z ie keek 'em maer an. Op 't leste vól 'ie toch in sloap. Miskien
'e f 'ie toe van 'eur edroomd.
D' aandre mörn waarn z ' um vuuf uur op, en noa 't eerste köppien
koffie was 't 'ie le vaerkn an de kaant veur ze gingg brood eetn. Giep
'ölp eerst m ee de slach terije skone skrobbm en um een uur o f 'a lf
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tiene maekt' 'ie de boel kloar um 't vleis rond te brengg. 'Ij 'ad doar
een platte'öltn bak veur, uut ien stuk emaekt, net een platte skale, zo'n
goeje elle laank en twinteg doem bried en die draegd' 'ie op de linker
skoolder.Z o.dat was veur de burgem eister, die m etworst mos noar de
notaeres, dat was veur Rika van Jan, dat veur d' oölde Lumme, dat veur
'tZwaentien. Woar was now die kaermenade van M e rie? Die 'ad 'ie toch
vlak bij d' aander' elaegd. Net kwam Koop de skuure in. " A a 'j een bedoelege met die d rie j kaermenadechies die ampeert laangg; 'k 'eb z ' in
de bak edoan, want ik dachte, d o a r 'e f 'ie zeker wat m ee veu r', zee Koop.
Doar 'a 'j 't gem ieter al. Nooit ko'j stillechies wat doen. Altied 'ad 'ie
oe in de gaetn. 'Ij wol 'em eerst van de domme 'ooln, maer 'ij vuulde
dat 'ie een kleur kreeg, 't bloed kreup 'em noar de kop. Dan mos 't er
maer uut. 'Wat ampaert? O, die kaermenade. Die is veur M e rie van Tiem ,
die wol ze gisterm iddeg 'em, meer der was niks m eer en toe 'e 'k be
loofd da'k ze zolanraekkn'. 'Ijd e u n e t o f't 'ie l gewoon was, maer 'ij zag,
dat Koop'em eemm goed aankeek, zonder wat te zaengg. 'Ij 'ad een kop
as vuur, mopperde binnsmons nog wat noa, trök gaw zien wit-blauwe
streep iesj$ ssien an, zette de bak op de skoolder en waeg was 'ie .
'Ijb ew aerd e d e d rie kaermenadechies veur 't leste. Z ie woonde in d'
Alm erassnstege, v r ij dichte bij de winkel, 'ij was straekkies zo tuus.
Veur de deure stond 'ie eemm stille, 'ij vuulde zien 'serte kloppm. Toe
draeid' 'iedeklin k eu m m e, stapte noar binn, reup: Volk! en bleef op de
matte stoan. 't Was een klein keukntien, en 't zag der netties uut. Een
buuzematte op de flo ere, een tèüfeltien, tw iej stoeln en een fenuus. Doar
was z ' al. 'Z o, Giep, koomt e r in; dus ie bin 't niet vergeetn? Oevuul'
is 't? ' 'Een sk illek ', zee Giep, 'd rie j m ooie kaermenadechies van 't
'aesien, 'k 'eb z e veur oe uutezöcht. De burgem eister 'e f ze niet beter
vandaege'. " k Z a l eemm mien knippien kriengg', en waeg was ze w eer,
de kaemer in. 't Duurde gien menuut, en Giep vuulde zien vingers braann,
toeas zed ed ried u b b elties, iene veur iene in zien 'aand telde. 'Ij worde
derweerm van. As 'ie now maer gien kleur kreeg. " E 'j gien zin in een
köppien koffie ? 'k Eb ze net kloar'. 'Dat sloa'k niet o f', zee Giep. 'Koomt
dan meer in de kaem er, dan za'k een köppien veur oe kriengg'. Giep
trök zien klompm uut, zette zien lege bak op de toafel en leup 'eur achtem oa. 'Ij wus niet wat 'ie zag. Dat was 'ie l aanders as vrog g er bij
Tiem . 'n M ooi kleed op de flo e re en o v er de toafel, een befet en skilderijn, 'ij keek zien oogn uut. T o e z a g 'ie , dat z ' 'eu r umedraejd 'ad en
noar 'em stond te kiekn. Z ie lachte. 'Ij vuulde dat 'ie een kleur kreeg,
maer zie deu net o f z 'e t niet zag. 'Dat 'a a 'j niet edacht, 'ein, da'k 'ie r
zo mooi woonde. Dat 'e 'k a lle m o a l' in Amsterdam ekocht. Doar 'em z 'e t
overal zo. Goat e r bij zittn. Z ie zo, 'n köppien waerme koffie. Z a'k er
een kluntien bij doen, of 'e 'j lie v e r suker?' Suker o f klunties, 't was Giep
allem oal' 'tzeld e. 'Ij wus niet goed woar as 'ie was. Aanders was 'ie
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zo rad met de tonge en now wol 't niet goed. T o e 'ö l z 'e m een bortien
met koeke veur, grote stukkn, en toe as 'ie wat edrunkn en van de koek'
epruufd'ad, k w a m 'ie wat lös. 'Ja, 'ie woonn 'ie r lange niet slicht, M e 
r ie , der zulln der niet vuule weenn in Gasllemuun, die as 't zo 'em . 't
L ie k t'o a s t'a 'k b ijd e n o ta e r e s o p v e ziteb in '. 'B ij de notaeres, now doar
z a l't er wel aanders uutzien'. En zo raektn z ' an de proat, van 't ien' op
't aandere. Doar begon de klokke te luddn. T w a elef uure. 'A llem achteg',
zeeG iep, 'tw aelef uure, 'oe kan dat now. Ik bin 'ie r net'. 'Ij vergat, dat
'ie d rie j koppies koffie op 'ad, een stuk koeke en tw iej moppies. 'Dan
muu'k maekn da'k wasgkome', zee Giep, 'ie wörn bedaankt en aa'j w eer
wat neudeg bin, dan zaegt 'et maer. O f za'k zo ien o f tw iej keer in de
weke koomm 'eurn?'. 'A a 'j dat doen willn, g re e g ', zee M erie, en zo was
G iepaleeneintienopw aeg noar een vaste verk ierege. Op stroate wórd'
'ie eigelek pas goed wakker. T w a elef uure. Wat zolln ze wel zaengg?
Now, d o a r'o e fd ' 'ie niet lange op te wachn. 'Ij was nog niet binn o f Koop
zee: 'W oar 'e 'j d' 'ie le mörn now toch ewest. 't Liekt w el a 'j gask bin.
Zo'n rest wasrk nog, en dat b lif masr uut. Of b i'j w eer in 't Zwaentien
bliemm 'angg?' Dat was altied een gevuuleg plaskkien, 't Zwaentien,
w an t'ij wipte der wel ies iene noar binn, ook overdag, as 't zo uutkwam.
En 'ij was vandaege zo onskuldeg as een pasgeboorn kiend. Veurdat 'ie
der aergin 'ad, was 't e r al uut: 'Niks gien Zwaentien, 'k 'eb bij M erie
van T iem een köppien koffie edrunkn en toe bi'w an de proat eraekt'.
Koop zee der niks op, 'ij keek 'em allieneg eemm an. 'O f mag dat soms
niet?' 'Maagn, 't is gien kwestie van maagn, ie bin oold en w ies genog,
teminsn dat 'oop ik, um te doen en te loatn wat aa'j z e lf willn, masr of
't verstaandeg is ? ' M eer zee 'ie d er niet van, masr veur Giep was 't
genog. Met kórte, driftege stasppies leup 'ie de skuur' uut, sleu de deure
met geweld a ch ter'em dichte en toe kwam 't twiejde bedrief. "n Bietien
minder kan ook w el', zee Jantien, toe as 'ie in 't achter'uus kwam. 'O f
bij 'e lle g o p o e zelf, 't aa'j zo lange waeg ebleemm bin. Woar 'e 'j al die
tied ewest?' 'W oar a'k ew est'eb b e, now, aa'j 'tan wietn willn, bij M e rie
va n T iem '. 'B ijM e r ie van Tiem ? Wat mos ie doar doen?' En w eer mos
'ie'tu u tlaengg, 'oedat allem oal'egoan was, en 'ij wol 't niet uutlaengg,
wat 'adn ze d er m ee te maekn, 'ij was toch gien kiend m eer, dat 'ie
overal taskse en uutleg van mos geem m . M et een 'e lle g e kop leup 'ie
wasg. 'D ' eerappels bin zo gaer, blieft now bij 'uus', reup z ' em nog noa.
Maer zien kop stond niet noar eetn. 'Ij mos een b o rre l 'em , en as ze now
dachn dat 'ie altied in 't Zwaentien zat, ging 'ie der 'en ook.
Jantien en Koop zattn die middeg met 'n beidn an toafel. Z ie zeenn
der niet vuule over, want 't waarn gien proaters. Z ie wussn niet 'o e as
ze der m ee an mossn. Z ie begreepm wel 'a lf, dat 'ie noar 't Zwaentien
egoan was en z ie waarn bange dat 'ie met een flink stuk in de kraege
noar 'uus zol koomm. Dat maekt' ik 's middes net m ee, want m oeier
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mos dik spaek 'em veur de kapsienders en Jantien snee net een stuk of,
toe as 'ie binn stapte, o f lie v e r binn vól. In iens vleug de deure lös en
doar laag 'ie laank uut op de stienn flo ere. Buutn stonn wat kienders,
die'em ach tern oa eloopm waarn, maer Jantien deu gaw de deure dichte
en de knippe der op. Intussn was Giep al w eer zo 'a lf overeinde en zie
'ölp 'em w eer 'ielem oalein d eb ien n . 'Ij 'ö l 'em vaste an de tuunebaanke.
'Ij 'ad m seriene klomp an, zien blauwgestreepte buissien zat vol natte
vlaekkn, de boomste knope van zien kiel was lös esprungg en zien gezichte
was rood en opezet. Toch zag 'ie der niet verd rieteg uut. 'Ij lachte wat
en toe begon 'ie te zingg: O, Suzanna, maer w ieder kwam 'ie niet. Nog
ies w eer: O, Suzanna, en doar b leef 'et bij. Jantien 'ad gaw mien stuk
spaek inepakt en keek eerst eemm o f e r nog volk op de stoepe stond.
T oe zee ze: 'Goat now maer gaw noar 'uus, dan zal ik 'em noar bèède
brengg'. Ik 'eurdenog, dat ze de knippe w eer op de deure deu. Z ie reup
Koop en met zien beidn kreengg z ' em de bèèdestee in. Doar sleup 'ie
zien roes uut. T o e as 'ie um een uur o f zesse wakker wórde, was zien
'eufd w eer 'eld er, maer zien 'aerte was vol skaemte. Jantien en Koop
waarn zo verstaandeg um te doen o f e r niks gebeurd was, 'ij ölp nog
wat in de skuure tot ze gingg brood eetn. Jantien 'ad een flinke panne
met bloedworst ebakt, zie wus wat 'em greeg lustte, en 'ij 'aelde zien
skae van 's middes goed in. 'E et er maer goed van, dan koom 'ie w eer
een bietien b ij', zee ze. Dat was eigelek 'et ienege wat ze der over zee.
Z ie prebeerdn a lle d rie j gewoon te doen, en umdat ze nooit vuule preutn,
zeker niet o n d er't eetn, ging dat v r ij goed. Noadat z ' edaankt 'adn, ging
Jantien de boel ofwassn, Koop mos noar een verga erege en Giep ging bij
d' 'eerd zittn u m d ek ra a n teteleezn . En toe was 't w eer m ist. Doar was
ze w eer. 'Ij 'ad w eer dat zelde gevuul, net as ze deur 'em 'en keek.
Zukke donkere oogn, der ging een r ille g e deur 'em 'en. 'Ij kon an niks
aandersdeinkn. Die krullechies, dat kettntien um 'eur 'a ls en die d riej
dubbelties in zien 'aand. 'Ij sprung in de bienn en reup teeng Jantien:
" k Goa nog eem noar de skeerboas', en waeg was 'ie , veurdat ze der
wat van kon zaengg, want't was Dingsterdag en 'ij ging altied 's Wonzes
en'Soaters. 'Ij ging waerkeleknoar de skeerboas; doar zat gelukkeg wat
volk en umdat doar altied een boel nijs te koop was, was d' oamt gaw
umme. Veur 'ie noar 'uus ging, leup 'ie nog eemm d' Alm erassnstege
deur, maer de gedienn waarn dichte en 'ij 'eurde niks. Z ie was zeker al
noar beede. Van Jantien kreeg 'ie nog een köppien koffie en toe was 't
w eer beedegoanstied. Zienbeedestee was teeng die van Dienemuuje an,
en Dienemuuje was vandaege onrusteger as aanders. Z ie preut maer, en
ziezungw aten dat waerkte op zien zenuwm. En dat lachn der deur 'en.
Zien gedachn waarn bij M erie, m $ r Dienemuuje zweefde doar ied er bot
tussndeur. 'Ij wol wel met de voest teeng de waand eslaengg en eroepm
em: "O o lto e toch s tille ', m $ r 'ij wus wel dat z ' et niet 'elpm kon, de
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stakkerd’, en dat 'et dom van 'em was um kwoad te wörn. 'Ij wuulde en
draeide, 'ij gooide de deekns van 'em o f umdat 'et zo w a r m was, en
trök ze dan w eer over 'em 'en umdat 'ie koold wórde. 'Ij dacht an M erie
en an Dienemuuje en an 't Zwaentien en alles kaernde deur m ekaere in
zien krangorege kop. Gelukkeg veur 'em zakte Dienemuuje wat of, en
kreeg de sloap 'um ook té pakkn.
't Was 's W onzesnetuurleknogte vrog u m te vroangg o f e r wat neudeg
was; met goed fesoen mos 'ie toch wel tot V rijdag wachn. Nog nooit 'ad
'em een dag zo lange eduurd. Koop begreep wel dat 'ie een bietien van
de kook was, want 'ij waerkte wel tw iejm oal zo 'aerd as aanders. En 't
w asookn etas 'ie wat goed maekn wol, want 'ij nam 'em ied er oongblik
wcerk uut d' 'aann, 'ij 'ölp Jantien bij 't skrobbm van de stoepe en 't
veur'uus, 'ij sjouwde nummers waeter an en streujde skoon zaand. Z ie
begreepm m ekaere eigelek volkoomm, want zie zeenn der gien woord
over, z ie leutn 'em maer begoan, net as 't 'ie l gewoon was. Z ie waarn
zo an m ekaere ewend, dat ze d e r$ k t zaangg as e r wat an m ekierde, an
d' uutdrukkege van d' oongg, een traek um de mond, de stemme, een
klein eg' eid was genog um de temperetuur an te geemm.
De V rijdag kwam. Giep ging bestellegn opneemm en kreeg w eer een
köppien koffie bij M e rie. En 'Soaters, toe as 'ie 't vle is bracht, w eer.
Maer 'ij zórgde wel, dat 'et gien tw aelef uure wórde zo as de veurege
keer, want 'ij wol der niet w eer spul van 'em . Maer z ie leut 'em niet
lös, 'ij dacht d' 'ie le tied an 'eur en 't was al gaw zo vere, dat 'ie ook
zo w e 'js eemm anleup veur een köppien koffie. Ja, allient veur een köppien koffie en um 'eur te zien en wat met 'eur te proatn. Doar was 'ie
veurlopeg tevreende m ee. Want Giep moch dan wel ie s een börreltien
te vuule drinkn en in d rift dingg zaengg woar as 'ie la eter spiet van 'ad,
'ij was in zien 'aerte een eerlek, deur en deur fesoeniek keerltien. 'Ij
maekte gien ra e re graeppies, en as ze langes 'em 'en leup en 'em anraekte, o f bij 'tinskinknover 'em 'en beug, 'ij maekte der gien misbruuk
van, al ging 't 'em soms deur a lles 'en. 'Ij wus best, wat er allem oale
o v e r M e rie verteld wórde, van die skipper en noa zien dood doar in
Möppelt en in Amsterdam, want 'o e ze der achter kwamm, dat begreep
ie niet, maer z ie wussn alles. A l was 't 'em nog niet 'ielem oa le dudelek, 'o ea s 'ie 't anpakknmos, ik gleuve dat 'ie in zien 'aerte 't idee 'ad,
dat z 'e m g reeg moch liedn, en dat ze miskien w el met 'em trouwm wol,
al was 'ie niet zo jonk m eer. Meer 'ij kon 'em teengover gien meinse
der o v e r uutspreekn, 'ij piekerde en piekerde tot 'ie d er gien einde an
wus. 't M ieste was 'ie nog bange, dat z ' em uut zol lachn as 'ie 't 'eur
vreug. Dat kon 'ie niet 'em .
't Worde A pril. In'uus was 't ook al beroerd, want Dienemuuje 'ad in
g ien jo a rn zo onrusteg ewest en wol 't bèèd' uut. Z ie 'adn der van lattn
een soort 'aekkienveur espiekerd, dat ze der niet uut kon vaaln. Ieder388

was er overdag druk mee en 's nachns 'adn z ' al een paer keer bij
'eur ewaekt. Dan was ze rusteger as, as z ' allieneg was. Deur al die
bedoenege waarn z ' alle d rie j muu en uut 'eur gewone doen.
Ikkwam m eder in die tied nog al ies, want wij attn een boel vleis. De
pekeltonne was een stuk 'en leeg, en 't was veur m oeier makkeleker,
da'w 't z e lf eemm 'aeldn, en dat mos ik dan m iestal doen, as dat Giep
kwam 'eurn enbrengg. A l waa'k nog maer zo'n jonge, ik 'ad toch wel in
inde gaetn, dat e r wat an 'aeperde. Ik 'eurde Dienemuuje m eer proatn
en lachn as gewoonlek, en zie zaangg zek er da'k bange was, en dan leenn
ze mij uut wat e r was, maer 't was aanders as vrogger. Ik dachte soms
dat as ik miskien wat edoan 'ad, woar z e wat kwoad umme waarn, ook
al zeenn ze dat niet, umdat m oeier zo'n goeie klaante was.
Giep vun toch nog wel ies eemm tied um een köppien koffie bij M erie
te drinkn, maer 'ij b le ef nooit lange, want 'ij wol Jantien en Koop niet
in de steek loatn. Meer z ie trök 'em , 'ij zag 'eur, w oar 'ie ook was.
En toe, op een Zoaterdagoamt b e g re e p 'ie iniens, dat 'et zo niet langer
kon bliemm, en dat 'ie de knup mos deur'akkn. En 'ij dacht: As 't don
ker is, goa'k der 'en en ik zaege 'o e as 't stet.
Dienemuuje'ad een rustege nacht 'ad en Jantien kwam w eer een b ie
tien op 'eu r v e r 'a e l. N o a 't brood eetn ging ze rusteg bij 'eur zitn, Koop
mos noar de skeerboas, en Giep dacht: 'Now kan 't m ooi'. 'Ij trok een
skone boezeroen an, deu zien n ije zwaerte strik veur, een knappe jass'
anenzien Su nnesepetop,toenogzien m ooie z w s r t e fleweeln pantoffels
an en leup noar veurn. 'Ij was zenewachteg en 'oopte ongemaerkt de
deur' uut te koomm, maer netuurlek leup dat w eer m ist, want net toe as
'i e 't veur'uus instapte, kwam Jantien met een n s r m vol beedegoed de
kaemer van Dienemuuj' uut, want die 'ad alles onder espijd. 'W oar muu'j
'en?' vreug ze, maer veurdat 'et e r uut was, 'ad ze der al spiet van,
wantan zien k leem begreep ze wel, woar 'ie 'en wol. A l die weekn 'ad
ze stille toe ekeekn, en eziendat 'ie 't te kwoad 'ad. Z ie konn o v er zukke
dingg niet goed met m ekaere proatn en dit leek 'eu r ook de beste oplössege. 'Eem m een boskop', zee Giep en trök de deure dichte. Een
menuut la eter stond 'ie veur 'eur 'uus. De deure stond an, 'ij stapte 't
keukntien in en toe 'eurde 'ie stemm, van een man en van M e rie. 'Ij
bleef stoan as o f de bliksem 'em eraekt 'ad. W ie kon dat weenn? Zien
'aerte klopte zo, dat 'ie dacht, dat z 'e t binn miskien konn 'eurn. 'Ij kon
niet goed verstoan, wat ze zeenn: op zien tienn leup 'ie o v er de matte,
en met zien oor teeng de deure stond 'ie te luustem. 'Ij 'eurde zien
naem e,tem insnzienbijnaem e. "Ie m a a n g g w e l oppassn, want zie fluustern.dat Kroebesien 'ie r nog al ies kump'. 'Fluustern doen ze toch, o f
die 'ie r kump o f niet, maekt oe maer niet bezorgd, 't Is een best maennechien.dat Kroebesien, en 'ij brengt m ij 't beste vle is, dat 'ie 'ef, en
ie n e

a s 'ie een köppien koffie bij m ij drinkt, braek m ij dat de dag een bietien,
389

want wie kump 'ie r aanders. Maer doar 'ölt ook alles m ee op. Ie dachn
toch niet da'k met 'em in bèede kroepe. Ik z ie m ij al lingg noast dat
kleine Kroebesien met zien kromme peuties', en toe skaeterdn z ' et
allebeidnuut. Giep 'ad een gevuul as o f al zien bloed uut 'em wsegleup.
Kroebesien! Krom m e peuties! Zo'n loeder van een wuuf. D rifteg as a l
tied tr ö k 'ie de deure lös e n 'ij skroewde as o f 'ie dol was: 'Z o, is K ro e
besien wel goed genog um oe een bietien gezelskop t' 'ooln en laekkere
kaermenadechies te brengg, m $ r 'ö lt doar alles m ee op. Fals loeder
't aa'j bin!', en 'ij sleu de deure dichte en vleug 't 'uus uut. N iet noar
de stroate, doar was nog volk. Nee, noar de Nachtewasg, doar was gien
m einse. Ach terd ' euibasrgn, woar gien m einse 'em zien kon. 'Ij kreet,
'i j kreet, as o f zien 'ie le leevm kepot was. Want 't was een gevuuleg
k e e rltie n b ija lz ie n d rifte g 'e id . 'Ij kreet, miskien nog m eer van teleu rstellege as van verd riet. Kroebesien 'ad z ' em enuumd. Krom m e peuties.
De troann leupm 'em over de wangg en 'ij dreugde z ' o f met zien grote
zaldoek. Z o kwam 'ij w eer wat tot bedaem . Masr 'ij dórst nog niet noar
'uus, met zien rooie oongg, en n o a r't Zwaentiennog minder. Zo'n krenge
van een wuuf. Kroebesien! Krom m e peuties! 'Ij leup de Nachtewasg w eer
o p n o a r't Einde, toe de K a a m p erd iek op .'Ier was 'ie 'ie lem o a l' allieneg,
kon gien m einse zien, dat 'ie ereerd 'ad. Zo'n verraskkelink: Ik z ie m ij
al noast 'em lingg, met zien kromme peuties. 't Luchtte 'em op, as 'ie
dat zo in 'e m z e lf bromde, ied ere keer w eer. En zo ging 'ie noa een
poossien toch masr op 'uus an.
Doar stond alles op stöltn. In de tied, dat Jantien de voele wasse in
de baelie edoan en de boel wat uutespuuld 'ad, was Dienemuuje overeind'
ekoomm, 'ad 'et 'askkien lös ekreenggen was veurover uut de bèèdestee
evaaln, 't 'eufd op de flo ere. Z o 'ad Jantien 'eur evunn en pas toe as
Koop tuus kwam van de skeerboas, konn ze de dokter 'aeln. Z ie leefde
nog wel, maer doar was ook alles m ee ezasgd. En toe as Giep tuus kwam,
was 't a l ofeloopm . In al die beruurege vergat 'ie eemm zien eign v e r 
driet. T o e as ze 's oams laete nog een oongblik rusteg an de toafel
zattn ,zag Jantien wel, dat e r met Giep ook wat gebeurd was. 'Ij keek zo
verd rieteg. Miskien was 't ook w el um Dienemuuje, dat dat now net geb eu rn m os.toea s 'ij niet tuus was. Zonder wat te vroangg skunk ze veur
de beide bruurs een groot glas braandewien in en zee: 'Drinkt dat now
ies laskker op en dan noar beède. Mörn kieke w ij der allem oale aanders
teeng an'. En Giep begreep, wat ze met die woordn bedoelde; dat zie
begreepm 'ad, wat e r met 'em gebeurd was. Die Jantien was een goeie
meid, beter as... En toe kwam a lles w eer boomm en 'ij ging verd rieteg
noar bèède. Maer 'i j sleup beter as 'ie verwacht 'ad, beter as 'ie in
weekn edoan 'ad. Dat glas braandewien van Jantien 'ad een verstaandege
zet ewest. Vrouwm doen vaeke m eraekels verstaandege dingg zonder
der o v e r te proatn. W an tderover proatn, dat kon 'ie niet. N iet met zien
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eign zuster.
Deur de dood van Dienemuuje en de begraffenisse was e r zo vuule te
vertelln in de buurte, dat de prèuties o v e r Giep en M e rie op d' achter
grond raektn, veural toe as 'ie nooit m eer zo um een uur o f elmde 't
steechien in ging. Want 'eurn o f e r wat neudeg was, dat was veurbij, en
zie kwam niet w eer in de winkel. En zo geleidelek kwam Giepien over
zien verd riet 'en.
In 'eur 'aerte was Jantien bliede.dat 'et zo ofeloopm was. Z ie gunde
'eur bruur, die zo 'a lf en 'a lf ook een kiend van 'eu r was, greeg een
goeie vrouwe, al begon 'ie w att' oold te wörn um uut vrijn te goan. Maer
zo'n slo erie. Nee, dan lie v e r zo. En zo bin ze bij m ekaer' ebleemm tot
'eur dood toe.
En now as Dienemuuje dood was, ging ik er met een lich ter 'aerte
noar toe, en de gaank was niet m eer zo donker en zo laank aa'k vrogger
edacht'ad. In 't grote achter'uus waarn niet allieneg de blauwe tegelties
en 't mooie klökkien en de komm op de skörstienmaantel net as vrogger,
masr ook de meinsn waarn w eer gewoon, al kon Giep nog w el ies wat
stille zittn kiekn, en al kreeg Jantien troann in d' oongg as 't gespraek
op Dienemuuje kwam. Maer ook dat wórde met de tied minder.

DE

LEEUWRIK

EN DE

MUSKE

Elk vuugeltien, o f 't sjilpt o f fluit,
Zingt zo as ’t is gebaekt,
Ik riem e dus mien vasrsies in
Ienvoudeg dialaect.
Gien m ooi-gesk rief, maer 't eign woord
In onvervalste klaank;
Zo 'o oi' ik, trouw an Gaellemuun,
Mien taelgewietn blaank.
De leeuwrik streuit 'oog' in de lucht
Zien allelujaas rond,
De muske, met zien klein talent,
Sjilpt, dichte bij de grond.
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O,

MOEIER

O, M o eier, mien lie v e M oeier,
Zo lange b i'j now al dood,
Maer 't 'eugt m ij nog, as o f 't gistern was,
'O e'k zatt' en wipt' op oe skoot,
En ie zungg van 't peertien noar Zw olle
En 't skuutien met wittebrood.
O, M oeier, mien zörgzaem e M oeier,
Wij vunn oe zeldn niet tuus,
Oe opgewaekte goed'eid was
De z ie le van 't oolderlek 'uus,
An 't waerk o f in oe luunegstoel
In 't 'uukien, noast 't grote fenuus.
O, M oeier, mien kranege M oeier,
Ie waarn masr klein van stuk,
Toch wus ie ons goed te bestuurn,
A l waa'w met ons zeumm nog zo druk;
A l jonk kree'w der skik in te dienn
Onder oe zachte juk.
O, onzelfzuchtege M oeier,
In 'ie l oe lange leevm
'E 'j eiglek aanders niet edoan
As geevm , geevm , geevm,
An oe 'ie le gezin, maer 't m ieste an 'eur,
Die de Dood al vrog op 'ad eskreevm .
O, M o eier, mien w ieze M oeier,
Van oe 'eb ik leern verstoan,
Wat een m einse muut doen en muut loatn
Um raechtop deur 't leevm te goan;
A 'k mien ikke 'eb leern bedwingg,
Dan 'e f dat oe veurbeeld edoan.
O, M oeier, mien lieve M oeier,
Ie bin now al daerteg joar dood,
Maer 'k 'eur 'oe nog wel ies, a'k drome,
En ik z ie ons w eer stoan an oe skoot,
A 'j zungg, met oe lachnde oogn,
Van 't skuutien met wittebrood.
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BETHLE'EM
In een kaele, 'aerde kribbe
In wat doekn, op wat ruut,
Slöp 'et kiend dat d' 'ie le w ereld
Vreed' en blieskop brengg muut.
't Jonchien klein dat d' aldergrooste
Van de grootn wördn zal,
D' 'Eilaand, kwam bij winternachte
Still' op eerde in een stal.
N iet 'E rodes, niet de P rie s te rs
Wordt 'et grote nijs verteld
Maer an doodgewone 'eerders
Bij 'eur skoapm, v e e r' in 't veld.
B liek van skrik as d' Engel neerdaelt,
Bange veur dat vrem de licht,
Springg z ' op, maer d' angst wórdt blieskop
As ze luustern noar 't bericht.
Gien trom petters, gien 'erautn
Roepm 't nijs Judea rond,
't Vlög, uut d' overvloed van 't '$ r t e ,
O ver 't laand, van mond tot mond.
'De M essias is geboren,
D eze nacht, in Davids stad!'
W ie kan zuk nijs veur 'em 'ooln?
'Kom , noar Bethlem, 'oast oe wat!'
Skoapm dwaeln van de kudd' of,
D' 'aerders loatn z ' onbewaekt,
Veur dat bliede, lang verwachte,
Dat 'eur diepste weezn raekt.
'Ichtnd staemeln z ' an de kribbe:
'E e r z ij God - en - licht bij nacht',
'Oe een Engel bij 'eur stoan kwam
En de bliede boskop bracht.
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Blieskop over alle volkn,
Vrede d' 'ie le w ereld deur!
Jozef kan 't nog niet verwasrkn,
't Kump 'em 'oast onmeuglek veur.
D' 'eerders wietn van gien einde,
Kiekn 'oast 'eur oogn uut,
Noar 'et kiend, dat rusteg deurslöp
In wat doekn, op v/at ruut.
En M aria, stille luusternd,
Muu en zwak, diep anedoan,
K rit van blieskop, in 'eu r oogn,
Op 'eur wang' een dikke troan.
Diep' in 't diepste van 'eur 'aerte,
Baergt ze 't woord dat d' Engel bracht;
G rift ze, as met stoal in keuper,
't Wonder van die winternacht.

De W oar'eid
De W oar'eid wet,
Dat woar 'ie get,
Veur 'um die nacht
Gien bèède wacht;
Maer Leugnzak
Viendt onderdak.
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VROAGN

'Oe kump 'et dat uut een klein pittien
Zo'n 'ie le groot' appelboom gruuit,
Die ied er joar w eer in de meimoand
Overdoadeg en zeldzem mooi bluuit?
'Oe mengt 'ie de kleur van de bloesm
Onveraanderlek rose met wit,
En zorgt 'ie dat 't klok'uus van d' appel
In 't noajoar w eer vol pitties zit?

'Oe kump uut zo'n speldeprik-eichien
Een r o e p '1, 'oast te klein um te zien?
'Oe spint 'ie , volwassn, zien 'ulze
Van drèuties, nog fiender as fien?
Wat d r if as zien tied kump, een vlinder
Dat donkere kokertien uut,
Die w eer 't zelde soort eichies kan laegn,
Woar zien roepe uut voortkoomm muut?

'Oe gruuit uut begeerte van 't lichem
De blieskop van 't 'aerte, een kiend,
Dat uut donkere skoot, as de vlinder,
Zien waeg noar 'et leevm slicht viendt?
'Oe kan 't oasm 'aeln, krietn en drinkn,
Metiene van 't eerst' uur o f an;
'Oe krig 't zien verstaand en zien w ille,
'Oe gruuit 'et tot vrouw' o f tot man?

'Oe krig d' eerde 'et licht en de waermte,
Die neudeg bin veur ons Lestoan;
'Oe tolt 'ie elk joar um de zunne
Zonder ooit uut zien baene te goan;
'Oe vliegn de steerns bij miljoenn
'Oe langer 'o e m eer van ons of,
En dijt 'et 'ie la l eindloos wieder;
'Oe onstet altoos w eer nije stof?
1) rups
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Woarumme wórdt d' iene m eins' 'onderd
En staerft vaek' een kiend binn 't joar;
Woarum liekn gezond'eid en ziekte
Zo maer rond'estreuid, 'ie r wat en doar;
Woarumme krig d' ien' 'asrde slaegn,
En koomm ze bii d' aander niet an;
Woarumme muut mien kiend now staervm,
Zien vrouwe, zo jonk nog, 'eur man?

W ie vrog niet noar 't 'oe en 't woarumme?
In roasels get 't leevm veurbij.
Duuznd vroagn, zo oold as de meins' is,
En veur ied er die noadeinkt w eer nij.
Wie ontruurd wórdt deur 't wonder van 't leevm ,
In de bloesm, een vlinder, een kiend,
Bug 'et 'eufd, vol ontzag veur de Skepper,
Ook as 'ie 'et antwoord niet viendt.

De Wieze
De W ieze wis
'Oe 't eiglek is;
Veur 't asrgste kwoad
Wet 'ij nog road;
Masr 't eign kruus,
B lif bij 'em tuus.
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WOAR

'T

OP

ANKUMP

't Z it 'm niet in een boel grote woordn,
In m ooie beloftn eemmin;
Woar 't op ankump? Oe leevm , oe doadn,
Die loatn pas zien, a 'j wat bin.
't Z it 'm niet in een 'ie l knap stel 'aersns,
Ook al koom' ie d 'r licht m ee veuruut;
W oar 't op ankump? ’t Raechskoapm kerakter,
Dat zien wasg get, raechtop en rschtuut.
't Z it 'm niet in de kleern en 't pronkn
Met jeweeln in zuiver o f gooid;
Woar 't op ankump? Oe inborst, oe 'aerte,
Get e r w a r m te van uut of b lif 't koold?
't Z it 'm niet in de staand en de riekdom,
Want oe Skepper maekt gien onderskeid;
Woar 't op ankump? Wat doe'j veur oe noaste?
B i'j tot 'elpm en stuunn bereid?
't Z it 'm niet in een 'oge peziesie,
In de macht over meinsn en geld;
Woar 't op ankump? De w ill' um te dienn,
A l b i'j over miljoenn esteld.
't Z it
A 'j
Woar
D 'r

'm ook niet in 't vrom e gezichte,
't petoal van de kaerke ingoan;
't op ankump? De ziele, 't gewietn,
a 'j mee veur Gods stoel koomm te stoan.

't Get veural um oprascht'eid en waermte,
In 't gelove, ons doen, onze proat.
W ij bin zwak, maer a'w 't eerlek prebeern,
Nemp God miskien de w ill' veur de doad.
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IN

'T

/ERM'UUS

Ik bin zo oold, ik bin zo stief,
'k 'Eb 'oast gien kracht m eer in mien lief,
Mien 'ie le lichem dut m ij zeer,
Dat kump ook wel deur 't kooide w eer,
Maer 't lig toch 't m iest' an d' öölderdom,
Die maekt m ij kóoldreg, s tie f en krom;
Doar is nog gien kruud veur ewassn,
En 't ienigst' is, goed op te passn,
Veur tocht en kelt' en vochtig w eer.
N ee, buutn koom' ik 'oast niet m eer,
'k 'Eb in gien tied op stroat' ewest,
Maer, och, 'k 'eb 't 'ie r in 't asrm'uus best,
Z ie zörgn goed veur d' öolde Kloas,
A l bin 'k dan niet m eer eign boas,
'k 'Eb niks te klaegn o v er 't 'Uus,
Mien oölde lichem is mien kruus.
Mien vrouwe? Die 's al joarn dood.
De kienders? T w iej. Ja, goed 'eu r brood,
Maer vere weg, wied Broabaant in;
Z ie koomm nog w e'js, a'k joareg bin.
Ik bin zo stief, ik bin zo óöld,
Vlak bij de kachel bin 'k nog kööld,
En al mien bottn doen m ij zeer.
't Kump ook w el van dat slichte w eer.
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'T

DIEP

De r e v ie r zócht in kronkels zien wasg noar de zee,
As een bliend', a lle wiendstreekn uut,
Van Zw olle, tot 'A sselt, de Sluus, Gasllemuun,
Kloare bochtn, oost, west, noord en zuud.
Eerst nuumdn z ' em Genne en noader'aand Aa,
Meer die vunn gien weerklaank, want laeter
Z ee d' 'ie l' umtraek Diep, tot op 'eedn an toe,
A l is 't o ffie s je e l Zwasrte Waeter,
Altied jonk, weekt 'ie 't leevm sins oeroolde tied
Uut M astebroeks w illig e skoot,
A lles leeft op en gruuit deur zien d riftege kracht,
Noa de wintersloap, diep' as de dood.
Geslacht noa geslacht zag 'ie koomm en goan,
Donkre bossn oplichtn tot weidn,
Masr 'ij b leef wat 'ie was, onveraanderd van oard,
N iet van Genne o f Aa t' onderskeidn.
Zien stem m eg' is eemm ongedureg as 't w eer,
'Ij kan lachn zo blied' as een kiend,
In de zoem er se zunne an d' ' elder e lucht,
As 'ie zorgeloos spuult met de wiend.
B ij blak w eer een spiegel, zo s till' en zo glad,
L ig 'ie lui, wat verwonderd, te kiekn,
'Oe de duden, de buuzn en 't riet an de kaant
De dubbelde bredte bestriekn.
Een driegnde onweerslucht, grauw as de nacht,
Maekt 'em dofgries en som ber as lood,
Dan jaegt 'em de rukwiend de stoepm op 't lief,
En 'ij beeft veur zien doln iese1 stoot.
Now stask 'em de bliksem met messn van vuur,
De slagreegn geeselt 'em rauw;
'Ij draegt 'et geduldeg, want a ll' eeuwm deur
Kwam noa d' onweerslucht altoos w eer blauw.
1) doldriftig

399

In novem ber brak deurgoans zien noajoarsdrift lós,
Van r e v ie r wórd' 'ie roazende zee,
Overspuulde al 't laand en met 'e lle g e kop
Eist' 'ie tol op an meinsn en vee.
Een diek was zien loon en al spurlt 'ie nog op,
Zien gram m ietegste tied is veurbij.
Zien moat, 't oólde Flevo, verstopt deur een dam,
Lót 'em now in de steek bij 'oog tij.
Deur zien lokknde bochtn, vol buuzn en riet,
Met 'eur oaldoekers, glintn1 en kootn,
Met zien skeepm en skuuties, zien spiegelnde lucht,
Tussn weilaandn, kolkn en slootn,
Zócht 't getem de Diep rustloos zien wasg noar de zee,
Bocht noa bocht, altoos wisselnd 't verskiet,
T o t zien kribbege mond 'em raschtuut dwingt te goan
Noar zien uutloop, in buuzn en riet.

1) futen

De Goed'eid
De Goed'eid gef
Van wat 'ie 'e f
Z o vuul' 'ie kan.
Masr, wee de man,
Die, in zien skik,
Nog ummekik.
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'T

RIET

De wiend strik zaechies o v er 't riet
Van B estevaer noar 't veer;
En 't golft en w iegelt zu lvergries
'le l zuuties op en neer.
De zunne bliekt 'et g ries 'oast wit,
De wolkn maekn 't grauw,
En d' 'e ld re lucht boomm de r e v ie r
Kleurt 't donkre waeter blauw.
Een dunder kraege pluum e-riet
V erslu iert d' overkaant,
Zien w eersk eid 1 'angt in 't spiegelnd Diep,
Een valle met frsejnraand.
Raechs van de Noorde um de bocht,
De toorns van de Sluus,
En links de diek noar 't Laandfanoo,
Zonder ien enkel 'uus.
't Is rie t en waeter, waeter, riet,
Wat voegels, weilaand, vee,
Een visserspunter vaert veurbij
Noar Kraamburg, uut noar zee.
De wiend aeit zaschies o v er 't riet
En rim pelt 't waeter flauw,
De witte wolkn drievm licht
As wattn o v er 't blauw.

1) evenbeeld, pendant
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DE

BUUZN

Tussn Kraamburg en de Ketel
Stoan dé buuzn bij 't m iljoen,
Buuzn, buuzn, duuznd bunder
't L ie f bronsgruun, de kop roestbroen.
Kiek 'o e al die buuzn daansn,
'Oe dat golft en wiegt en zwaeit,
'En en w eer, en op en daele
As de wiend e r o v er waeit.
Luustert 'oe de buuzn fluustern,
Van een oolde, gooldn tied:
' Riddersvrouwm, koneginn,
Skaemdn 'e u r veur buuzn niet.
Zachte, wcerme buuzemattn
Dcektn flo e rn , 'cerd en kbold,
Maektn kaele kaemers 'uuslek,
Weerdn k e lt' uut stien en 'o o it;
Dikke mattn, dunne mattn,
E ffm , bont en g r o f en fien.
Mattn van gekleurde vlcechtn
Vunn oftrcek nooit veurzien.
Vrouwm, kienders, vlöchtn slingers,
't Manvolk naeide k leu r an kleur,
Gcellemuunger mattn vleugn
'l e l de wiede w ereld deur.
’t Was te m ooi um zo te blievm,
't N ije kump en 't oolde get;
Now kra eit 't kokes'aentien konek,
D' cerme buuz' is o fe z e t.'
Loat ze fluustern, loat ze droomm,
D' oölde roem is opeteerd,
Mser dat rieg e-w ieg e daansn,
Bin de buuzn niet verleerd .
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Kiek toch 'oe dat golft en wiegelt
In de wiend, 'oe 't bug en zwaeit,
O f 'ie met 'eur buist1 en dawelt2,
Dan w eer vrijt en zaschies aeit.
Luustert ies noar 't zuut gefluuster
Van die gruune buuznzee,
't Nemp oe uut de jacht van 't leevm
N oar zien droom m wereld mee.
Tussn de Ramspol en Kraamburg
Gruujn de buuzn bij 't m iljoen,
Skier3 en smoa4, elk joar op 't nije,
Onvergaanklek, gruun en broen.

1) ruw stoeien; 2) stoeien; 3) niet dik, slank; 4) lenig, soepel

De Luibuis
De Luibuis lig
Laankuut, 'ij krig
Van 't zittn al
Z e e rt' overal.
'Oe zal 't 'em goan,
As 'ie mut stoan.

’T MATTERAEM
(uut vrogger tied)

Op 't matteraem, verwunst, al is 't zien brood,
Vlaecht Jan de buuzn tussn 't stragge goarn,
Altoos maer 't zelde, d' 'ie le dag zo deur,
Zien winterdag-wserk, sins zien kienderjoam .
Ien op, ien neer, tik-tak, tik-tak, op neer.
Met vaste vingers treekt 'ie uur noa uur,
Buuze veur buuze deur de goarnkettn;
Al wasrkt 'ie wat 'ie kan, 'et lukt 'em niet,
Um al zien zörgn van 'em o f te zettn,
Ien op, ien neer, gien bakker borgt 'em m eer.
'Ij weeft en weeft, en gunt zien m aegre lie f
Gien ruste, want de tied get gaw verleurn,
'Ij mat en mat, veur 't eetn muut 'ie of,
'Ij w il van oamt zien vuuftien stuuvers beurn,
Ien op, ien neer, tik-tak, wel duuznd keer.
't Zw iet brsek um uut, en d' 'oest verskeurt zien bórst,
W eer bloed! Nooit fr is s e lucht in 't donkre krot,
De sm alle steege kent de zunn' 'oast niet,
'Ij 'oest zien vrakkel longg an 't raem kepot,
Ien op, ien neer, o God, bloed, now al w eer?
Van d' 'ie le lange dag, d rie j kwasrties loon,
Veur zoerkool zonder speek, en brood met smoolt,
Koffie van 't peertien2, met een 'a lve steek,
En vuul te vaeke 's oams de kachel kóold,
Ien op, ien neer, bloed, bloed, zien oölde zeer.
Dag in, dag uut, dient Jan zien dwingelaand,
Weeft met de buuzn 't leevm tussn 't goarn,
'Ij dut, wat 't monster eist, veur vrouw' en kiend,
A l zög 't zien bloed van o f zien kienderjoam ,
Ien op, ien neer, ien op..., Jan mat niet w eer.

1) zieke; 2) van cichorei
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DE M A E I E R
(uut vr og g er tied)
De m aeier maeit met vaste, briede slaegn,
En 't lange gros vaelt in een dikke gie;
Raschtuut, raechtan, traekt 'ie zien stöppelbaene,
Met ronde rugg' en deurgebeugn knie.
As 't m e s zw o a r traekt, kiert 'ie zien zeisn umme,
En 'aelt zien striek 'oolt over 't stompe stoal,
Links raechs, links raechs, sk ril snaerpt de strik op 't lemmet
En skeurt de stilt' in 't wiede laand brutoal.
Dunn' as een vliem slip 'ie zien grote skeerm es,
Goed maein eist een gladde, skaerpe snee;
Wat skief, de naerms brieduut, stap-stapt 'ie wieder,
Zien 'ie le lie f wiegt met de zeisn mee.
De zunne staek in zien verbraande naekke,
't Zwiet löp 'em. van 't gezichte, 't 'o ar lig sloek
Teeng de dunaegn1, donkre steenn verkleum
Zien g r ie z e kiel en blauwe onderbroek.
De klokke ludt 'et uur van skoft en eetn,
Onder zien jasse lig de zak met brood,
'Ij 'aelt de drinknskanne kooide koffie
Uut 't waeter an de kaante van de sloot.
Now kan 'ie , muu, de zw oare bienn ies straekkn,
De rugge stuunt 'ie teegn d' 'aekkepost,
Dik roggebrood met smoolt en een wit plaekkien,
Zien zoerverdiende, skroale middegkost.
'Ij skoft gien uur, want tied is geld bij 't maein,
As ien stuk o f is, lig een aander kloar,
Een lange middeg stet um nog te wachtn,
't P e s ie l muut of, al vaelt ook 't einde zwoar.
Gien beter m aeier in de wiede umtraek,
Zien baen' is raecht en bried, zien stoppel kórt;
N iet enkelt brood, 'ij dut 't met 'aert' en ziele,
't Is o f 'ie 'ie r een aander m einse wórdt.
1) slapen
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Verjaegd is 't spoek van m atteraem en buuzn,
Van skuld en 'onger uut de wintertied,
De zoemermoandn brengn volop wasrk mee,
Wel zwoar, masr 't 'sert' is licht, en 't laand zo wied.
Wat rok zo goed as grós dat net emaeid is,
Wie 'eurt de leeuwrik zingnd d' 'eugt' in goan,
Wat 'aelt e r bij zo'n mooie zoem erm örgn,
Wat voldut m eer as wserk 't a a'j goed verstoan?
As 't 'asrte blied' is, vaelt 'et zwoarste lichter,
Wie zucht en klaegt, wórdt nooit zien zórgn kwiet,
Geld maekt allient gien stasrvelink gelukkeg,
Wie skik in 't wasrk 'ef, kent zien riekdom niet.
De m aeier maeit met rusteg vaste streekn,
Een wiegnd, eevmwichteg beeld van kracht;
De leste slag, 'ij veegt de zeisn skoone,
Muu, maer voldoan, zien waerk op tied volbracht.

De O f gunst
De ofgunst zit
Veur 't raem en fit
Op alles wat
Veurbij get, dat
Wat m eer 'e f, dan
'Ij kriegn kan.
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ZOEMEROAVNDZUNNE
As 't zunnerad an d' oavndlucht
L eg er en le g e r daelt,
Is 't o f zien licht uut wat 'et raekt
Al m ooier kleurn 'aelt.
'Et rood met gries, 't gruunblauw met wit,
Van 't messelwasrk en 't 'ooit,
'Et gruun van 't grós en 't geel van 't 'eui
Vernist 'et met zien goöld.
De fe lle gloed van 't middeguur
Verzengt, verskruuit, verbraant;
Verbliendt, wie 't oog' er op durft sloan,
V erw iert, wie 't taert, 't verstaand.
Maer d' oavndzunne steek niet m eer,
Die 'aelt oe vrendlek an,
Verwaermt 't ontvaankleke gemoed,
Streuit blieskop woar 'ie kan.
Een lust veur 't oog' is 't oavndlicht,
Een z a lv ', as room zo mild,
B egereg drinkt 't de kleurndraank,
Die dórst in 't ' aerte stilt.
Gestoadeg raekt de skaeduw now
Zien streepm bried en smal,
Van 'aekke, poale, w ilg ' en koe,
De diek, ien donkre wal.
Voort is de zunn' an 't sloapm toe,
Zien waerk noar plicht volbracht,
Zien gooldn beede stet al kloar
In 't veur'uus van de nacht.
'Ij zakt al zienderoogn waeg,
Traekt licht en skaeduw mee,
Maekt met zien gloed van d' onderlucht,
Ien rooie vlam m zee.
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Totdat de sloap zien oogn slut
Raskt 'ie nog zien gezag,
Mengt geel en gruun deur 't poars en rood,
As to egift' op de dag.
Dan krup de nacht zien poorte uut
En blust de zunnebraand;
De vlamm doovm, 't poars wórdt gries,
De skiem er vaelt op 't laand.

De G roapert
De groapert vret
M e er dan 'ie et;
K rig nooit genog,
En as 'ie moch
Dan at 'ie greeg
Ook oe börd leeg.
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De dag staerft of, de skiem er gruuit,
De daamp krup uut de slootn,
De wilgn drievm boomm op 't waes
En koenn stoan zonder pootn.

't Geluud van waegns op de diek
Liekt kortbij op de Griente;
Een voegel skroewt 'oog' in de lucht,
Een koe r e e r t 1 op de Miente.

Now steekn ze de laampm op,
Een enkle steern springt an,
Een m oeier röp 'eur kiend in 'uus,
Z ie skroewt zo 'asrd ze kan.

Een 'ond 'oelt zien verd riet nog uut,
Net o f 'em 't einde wacht;
De kikkers 'óóln 'eur oavnddienst,
De fleermuus get op jacht.

Op 't Diep spuult een ' srm onika,
Een skippersvrouwe zingt
'Eur oavndlied, dat 'oog' en kloar
Op 't stille waeter klinkt.

G eleidlek goan de lichtn uut,
't Wordt s till' an a lle kaant,
De zoem erdeekn van de nacht
L ig g rie ze g o v er 't laand.

Weldoadeg zinkt de stilte neer
In 't smachtnd meinsnkiend,
As veurjoarsreegn treekt in 't laand
Noa skroale oostnwiend.

Een stilte die de dag niet kent,
As alles jaegt en jacht
N oar m eer en m eer an geld en goed:
De zeegn van de nacht.

De M ient' is iene g r ie z e zee,
Vol steerns stet now de lucht,
In d' 'eugt' allient wat zacht geluud
Van voegels in de vlucht.

De P o tte rt
De Pottert telt
Zien liev e geld;
Zien zorg is groot,
Dat bij zien dood,
'Ij tot besluut,
't 'Ie r loatn muut.
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't Is m ei, 't is mei, 't wórdt zoem er,
De winter is veurbij,
Now kump e r skot in d' eerste gruui,
De zunne traekt de knopp' in bluui,
En maekt de w ereld nij.

Now tovem boom en struke
D' 'o f tot een Paeredies,
De Gooldn Reeng steek, woar 't maer kan,
Zien lange bloesem luchters an
Van gele vlaemmechies.

Now rök de Singeringe
Boomm al 'eur buurn uut;
De romeg-blaanke bloesem kleur,
De laekker-zuute lucht maekt 'eur
Een zuuvre Pinksterbruud.

Now pronkt ook de Koestaeje1
As ien groot feestboeket,
M et duuznd keersn geleg-w it.
't Is o f 'ie vol bluui-blieskop zit,
Zo stroalnd as 'ie doar stet.

Now stoan Jasmien en Meidoorn
In rieke bloesemdracht,
As blieke vlaekkn skiem erkleur,
En roekn, o f 't niet op kan, deur
De stille veurjoarsnacht.

Now bruunn de m ieste voegels
'Eur eerste laegsel uut,
'Et sjilpt en fluit van alle kaant,
De leeuwrik jubelt boovm 't laand,
Van tiere-liere -lu u t.
1) kastanje
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Now is 't de tied van trouwm,
Met ongeduld verwacht;
'E t veur joa r stort zien overvloed
Van leevm sdrift in 't jonge bloed;
Zo gruuit een nij geslacht.

't Is bloesem tied, 't is Bluuimoand,
De m ooiste tied van 't joar;
'Ij neugt ons noa'n wat koold begin
Met zunnegloed zien lu st'of in,
Veur zoem erintocht kloar.

't Is m ei, 't is mei, 't wórdt zoem er,
De winter is veurbij,
De gooldn zunn' an d' 'e ld re lucht
Jaegt donkre zörgn op de vlucht,
De w ereld lacht, as nij.

De Koendert
De Koendert dut
Kreek wat niet mut;
Wat veur mut goan,
Lót 'ie net stoan;
Wat 'ij 'aantiert,
Get glad verk iert.
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MEULE

De meule draeit, de meule maelt,
De wiekn goezn 1 rond
Woeps, vlak bijlanges 't onderstuk,
Roets, eem ties boomm de grond.
'ij staek zien grote grieperkop
Boomm d' 'ie le umtraek uut,
Umdat 'ie a lle wiend die waeit,
Z al 't goed goan, vangg muut.
De wiend taert: T o e dan, draeit masr op,
Ik goa gien streep op zied,
A l k rie'k in vier-kw eersm oate slaeg,
M ij vangg, dat lukt oe niet.
Now spuuln ze saemt 'eur oolde spul.
Lissaskien2 in de lucht,
De wiend blos wat 'ie bloazn kan,
De wiekn wörn 'oast doezleg van
Die radde, ronde vlucht.
Ien, twiej, d rie j,
Ie kriengg m ij
Z ie wietn 't wel,
Wordt kaamp,

vie re, griept m ij dan!
nooit! W eer mist!
'eur skiengevascht,
w eer onbeslist.

Lisssekien veur, lissaskien noa,
Nooit wörn de wiekn 't zat,
Z ie draein, in iene muuite deur,
An 't grote, zw oare rad.
En ied er rad, 't z ij groot o f klein,
Van 't maelwasrk, dut zien paert,
Iendracht maekt macht, zo draein z e saemt,
De stien, groot, zwoar en 'aerd.
Zien ' aerde zweurte skoert en v r if
De grovve k o rrels fien,
En d' 'ie le meul' 'e f fein zien draei,
De wiekn doen de reuznzwaei,
In 't pakt-m ij-spullechien.
1) gonzen, suizen; 2) krijgertje
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De meule maelt, de meule draeit,
De wiekn vliegn rond,
' ALrder en 'eerder, 't wakkert an,
De wiend goest teeng de grond.
'Et druunt de meule deur zien kop,
'Et knapt, 'et kruunt en klaegt,
Geeft acht, now, mulder, da't 'ie niet
O ver zien toem raekt.
'Ij kent de kuurn van de wiend,
Zien m oateloze kracht,
En ied re m eul', 'o e staerk ook, bug
Uuteindlek veur zien macht.
Gien zeiln op, gien kettn lös,
Wat kwoad kan, an de baand;
Sköt 'ie , pedows1, de vaank toch deur,
Dan 'elpt gien Draecht-vol w aeter veur
De meul' in vliengde braand.
Maer onze meule taert de stórm ,
De vaank as stoal zo staerk,
Zit pal. 't Gevoar is al veurbij,
W eer stet 'ie kloar veur 't waerk.
Krap rust' 'e f zien gejaegd bestoan,
Zo gaw de wiend goed blös,
Zet mulderboas de kop er in
En gooit de kettn lös.
'Ij draeit en maelt bij elke wiend,
Noar 't uutkump, laet' en vrog,
Brood muut e r weezn, ied re dag,
M ael is e r nooit genog.
De meule goest, de mulder fluit,
Z ie leevm van de wiend,
De meule draeit e r alles deur,
Dat kump de mulder kwoalek veur,
Want 'ij 'e f vrouw' en kiend.

De meule met zien fo rse kop
En briede wieknvlucht,
Stond as een vrem de voegel, v rij,
Teeng d' 'oge, vere lucht;
'Ij ga f zo'n bliede leem deg'eid
As 'ie an 't maein was,
Van v e e r ' o f al: Roebolleg' 'Oek,
Pol, Vaerriet, Geut' en Sas;
'Ij stond zo skrap, kloar veur de vlucht,
In 't wiede Binnlaand,
Een bongerd links, 'et kasrkien raschs,
Vanof de trsekpadkaant;
Now is 'ie vurt, mien voegelreus,
De Draecht ernoast edempt,
Vurt bongerd, traekpad; 't kaerkien nij,
't Laand vol ebouwd; ik vuule m ij,
'Oast vlak bij 'uus, wildvrem d.

CELLEMUUN
Cellemuun, ie bin gewoon masr
Wat vlak laand an de re v ie r,
M iestal stille en wat ien lek 1
An oe diek 'oast gien v e rtie r
Tussn d' 'uuzn wied verspreid, as 't
W oar', op toekn2 teeng de kaant,
Met 'eur oongg net boomm de diek uut
Staemd over 't le g e 3 laand.
Masr oe stilt' is m ij een zeegn,
Die 'k begere vaek' en greeg;
'k Vuule m ij bij oe nooit ienlek,
Ook al b i'j soms kael en leeg.
'k 'Eb m ij in mien jongestied al
An oe diek en Diep vermaekt;
Deur mien oard bin 'k met de joarn
>Erg op oe gesteld eraekt.
Um oe waeter, r ie t- en weilaand,
W intreg kael, vol zoem ervrucht,
Vrendlek neugnd, somber driegnd,
Onder zunn' en onweerslucht.
Um oe Diep, dat blaank as zuiver
Tussn gruune weidn blinkt,
En een waes van gooldn licht draegt
As met d' oamt de zunne zinkt.
Um oe rie t- en buuzepolln
In een bocht van de re v ie r,
Golvnd, wiegnd, daansnd, buugnd,
Op en daele, sm oa4 en s k ië r 5.
Um oe lichte, ronde kolkn,
Met 'eur r ie t- en duderaand6,
Die een lucht- en wolknboodm
Spiegeln, diepe onder 't laand.
1) eenzaam; 2) gehurkt, ineengedoken; 3) laag; 4) lenig, soepel; 5) slank, dun;
6) rand van lisdodde
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Um oe g eile, gruune weidn,
't Wisselnd beeld van 't golvnd grós,
As 'et licht spuult met de skaeduw,
En de wiend e r over blös.
Um oe rood- en zwaertbont vee, dat
't 'A lv e joar oe weilaand kleurt;
Um 'et vasrsgem aeide grós en
't 'Eui, dat as een kruud'of geurt.
Um oe vlammd' akkers bladriet,
Keuperrood en rosseg geel,
Dat in d' 'e ld re noajoarszunne
Wiegt en daanst op gooldn steel.
Um oe wintreg witte vlakte,
Vörsteg 'eld er d' oge lucht,
't Riet vaelbroen teeng 't blauwe waeter,
't Gak-gak van een gaanzevlucht.
Um oe öólde boerderijn,
Waerm-rood 't briede gevelfront,
Zacht gries-gruun de rietn kappe,
Koestem d dichte bij de grond.
Um de krink van zwoar geboomte
Die zo'n oolde plaes' umslut
As een groté, gruune stölpe,
/Erf en 'uus tot s ie r en skut.
Um 'et uutzicht, Diep en polder
B ij gien enkle bocht geliek,
Iedre draei een nije veerte
Van oe 'oge kronkeldiek.
Um oe bonte voegelw ereld
Op 'et waeter, over 't veld,
In de lucht, in 't riet, de buuzn,
V oegels, voegels, ongeteld.
Zwaenn loatn 'eur bekiekn,
T rots raechtop, 't lie f stoateg bried;
Rappe zwaerte waeterkiepies
Vluchtn skrikkreg tussn 't riet.

Skolvers doekn, gaw as 't w eerlicht,
'n Knappe vis die 't wint van 'eur;
Glintn1-onderzeeërs skietn
Eindn onder waeter deur.
Meeuwm zeiln boovm 't waeter;
Al maer rond, met briede vlucht,
Zweeft de buuzerd, stiegnd, daelnd,
Op de golfstroom van de lucht.
Kootn skasreln bij de buuzn,
Doekn, zwemm, doekn w eer;
/Endn op de kop in 't waeter
Wippm op en floepm neer.
Onbeweeglek as een poale
Stet de r e ig e r bij de sloot;
D' ooievaar knikt-knakt 'ie l defteg,
Rust dan uut op iene poot.
As een d rifteg dik meneertien
Tukkert2 kwiek de spikkelsprao3;
D' askster löp met logge stappm,
Flap, zien lange stasrt wipt noa.
O, toe rakkerd, gawdief, smakkerd,
'n Lust veur 't oge is oe kleur,
Gruun, blauw, zwaert, dat glim t as ziede,
Blinknd wit e r tussn deur.
Kiek ze zeiln, kiek ze zweevm ,
Kiek 'oe 't waggelt, tukst4 en löp;
'Eurt ze jubeln, 'eurt ze klaegn,
'Eurt 'oe 't waerskouwt, lokt en röp.
Koekoek (viendt m ij masr ie s ) koekoek,
K aerre-k asrre-kiet-k iet-kiet,
Kiewiet, kiewiet, o mien eiers,
Grutto, grutto, wus 'ek 't niet?
Leeuwrik, kleine m eisterzanger,
T ie r e lie r e , tiereluut!
Wat d r if zovuul kloare blieskop
Met zo'n kracht oe keeltien uut?
1) futen; 2) met korte driftige pasjes lopen; 3) spreeuw; 4) wipt
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't Róp, 'et tjoekt, 'et fluit en 't kwettert,
V ere weg en dichte bij,
Onuutputlek voegelleevm ,
Oold as 't Diep en altoos nij.
't Kwaekt en krast, 'et piept en skettert,
Toch, gien enkle klaank die steurt,
Dit geluud past bij de stilte,
Zo as zoolt bij 't eetn 'eurt.
Stilte, dom verkracht deur doedels1,
Met brutoale b le erm eziek 2
Zw oar misbruukt, viendt 'ie r nog ruste,
Veileg, tussn Diep en diek.
Z ie zit g reeg bij 't kabbelnd waeter,
P röt met oe deur 't fluusternd riet,
Leidt oe o f van aergernisse,
Van oe z o rg ' en oe verdriet.
Z ie richt oe versteurde geest w eer
Op wat um oe leeft en gruuit,
Op een vuugeltien, een bloeme,
'A lf vertrapt, die toch nog bluuit.
Z ie w is oe de grote riekdom,
Die ook 't kleine geevm kan,
Veegt 'et vluus weg uut oe oogn,
L ee rt oe zien, van nijs o f an.
't Grote grip oe as een traskstoal3,
D' 'oge basrg, de wiede zee;
't Kleine brengt vaek', as 't oe beet krig,
Aandre, dieper blieskop mee.
Machteg m ooi is d' Alpm wereld,
De Noordzee, zien straand en duun,
Toch trsekt m ij mien 'serte 't staerkste
N oar oe toe, stil Cellemuun.
'k Bin deur bloed en tael verbundn
Met oe soobre boemstaand,
'k 'Eb mien sproake niet verloochnd,
'k B liev' oe trouw, mien polderlaand.
1) onwijzen; 2) lawaai-muziek; 3) magneet

Ook al b i'j veur duuznd aandern
Nog zo ienlek, leeg en kael,
'k 'E ure bij oe, 'k 'oöle van oe,
Ik verstoa oe stille tael.

N O A J O A R IN C E L L E M U U N
Oktober 1965
In de wasrm' oktoberzunne
Vlamt 'et rie t oranjerood,
Van de diek tot de r e v ie r toe,
Ien blok vuur van sloot tot sloot.
't Keupern blad an gooldn stengel
Zaechies wiegnd over 't laand,
Vangt 'et licht en g e f 't weerumme;
Net o f 't 'ie le rietveld braandt.
Blauwe lucht en witte wolkn
Spiegeln diep' in kolk en sloot,
't M einslek klein gedoe verskrom pelt
In een wereld, wied en groot.
Wiede veertn, 'oge luchtn
Maekn 't 'aerte roem en licht,
't Oge raekt niet uutekeekn
In dat 'e ld re, vere zicht.
Gien geluud dringt deur van 'A sselt
En de Sluus an d' overkaant,
Stilt' 'angt, as een rieke zeegn,
O ver 'ie l dat wiede laand.

WINTERNACHT

IN C E L L E M U U N

De moane gët zien zachte licht
Op 't laand, woar alles slöp,
De wiend v r ijt fluustemd wat m et 't riet,
Een wilde gaanze röp.
De boerd erije an de diek
Vangt 't licht tot an de skuure,
W oar d' 'oge boom zien skaeduw vlaskt
Op 't dak en teeng de muure.
De moane laegt van 't blieke licht
Een zulvern vluus op 't laand;
Deur 't blaanke waes traekt de r e v ie r
Een glinstem d lichte baand.
't M atzulvern licht maekt alles mooi,
A ll' 'aerde kleur wórdt zachte,
Wat overdag maer witkalk is,
Liekt paerrelm oer bij nachte.
De moane tovert ons met 't licht
Een aandre w ereld veur
As die van brood, begeert' en sloap
Uut d' alledaegse sleur.
'Ij woekert met geliend talent
En streuit zien kapitoal
Veur ied er v r ij op eerde rond,
N iet ien -, maer duuznd moal.
De moane, v r ij, as kiend van 't Licht,
Van borg' en onderpaand,
Weeft onbekommerd 't zachte vluus
Van zu iver o v er 't laand.
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'T

'AENTIEN

OP

DE T O O R N

Ons 'aentien op de toom waeit met a lle wiendn mee,
Maer 'n penne deur zien onderlief 'ëldt 't biesien op zien stee;
't Is iendiels wispeltureg en aanderdiels staandvasteg,
En, gleuf maer v r ij, op iene poot is dat verduuveld lasteg.
't Veurspelt 'et w eer veur Gaellemuun al zeuvm 'onderd joar,
Van 's mörgns vrog tot 's oams laete, altied stet 'et kloar,
Goed w eer o f slicht, aerg ongeliek, 'et g e f deur wat 'et krig,
Ie muun niet deinkn, dat slicht w eer an ons trouw' 'aentien lig.
En is e r in De Bilt gien w eer, dan nemp 't een snipperdag,
'Oast dol van 't draein en nooit v r ij, wie krig zo'n 'aerd gelag?
Dan spuult 'et veur zien tied v erd rie f zien liefste spullechien:
Ik zie, o, Gaellemunegers, ik zie, wat ie niet zien.
Zien 'aeveksoogn zien p recies, w ie raecht is, wie bedróg,
Van ons gezichte leest 'et of, wie w oar'eid spraek, wie lög;
'E t kik dwaers deur de meinsn 'en, en wie 't zo naw niet nemp,
Die stet, met ja ss' o f maantel an, veur 'um toch in zien 'emp.
W ie braand sticht, inbraek in de nacht, 'et ziet, wie o f dat dut,
En wie doar op de lo e r lig in de stege, achter 't skut;
't Is duuvels jaemmer dat 'et op zo'n 'oge toorn stet,
'Et spaerde tw iej p eliesies uut, zo'n biest, dat a lles wet.
'Et ziet de diender vrog (en kwoad) uut 't waerme beede stappm,
M et zien verkierd e bien. Past op, loat 'ie oe now niet snappm.
'Et ziet de dokter in de nacht, die w eer een kientien 'aelt,
En deinkt: 't Z al m ij 's benijn, as de va eie r 'em betaelt.
'Et ziet 'oe d' oolde Jouk nog eem ties binnwipt in 't Zwaentien,
En G eerte achteruut kump met een vlesse in 'eur maentien;
'Et ziet 'oe g ie r 'g e G srrec h ien 'eur dubbelties w eer telt,
En dolle Daan gien zörgn kent, al 'e f 'ie nooit 'oast geld.
'Et ziet Volnoo en Kaampm, Zw olle, 'A ss elt en De Sluus,
Maer 't b lif toch op zo'n snipperdag 'et liefste nog bij 'uus,
't Is trouw an Gaellemuun, want 't 'e f 'ie r zien vaste stee,
Al waejt 'et dan ook 'onderdmoal met a lle wiendn mee.
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'T

STAANBEELD

Doar was veur m eer as vuufteg joar
Een burgem eister, altied kloar
Um goed te doen woar 't neudeg was.
't Kwam d' aerme m atters goed van pas.
Die woln 'em toe een staanbeeld geevm ,
En 't lie fs t' as 't kon, nog bij zien leevm .
Z ie vreugn eerst Mevrouw um road,
Z ie ga f doar boovm op de doad.
Z ie was aerg op zo'n beeld gesteld
En zee: 'Ik 'e lp ' oe wel met 't geld;
Loat ied er in zien gifte vrij,
Wat e r te kórt is, k r ie 'j van m ij'.
Dat was de m atters best noar 't zin,
't Was 't 'a lve waerk, zo'n goed begin.
T o e vreug ze vrendlek: 'W iet ie al
Wat veur soort beeld as 't wörn zal,
Van 'óóit o f ie z e r, stien o f brons?
Mser d' öölste zee: 'Gien man van ons
'E f eiglek van zuk waerk verstaand,
A 'j wiln, k rieg ie de v r ije 'aand'.
'M aag ik dat doen? Dan za'k traktiern,
Een laekker slukkien veur ons viern.
Mien man muut mörgn noar de stad,
Zo gaw 'ie waeg is, goa'k op pad'.
E erst vreug z ' et an de timmerman,
Die zee: 'Mevrouw, ik roa't niet an,
Zo'n 'öltn beeld get gaw kepot,
In w eer en wiend is 't zo v e rro t'.
T o e gink ze noar de zwasrte smid,
Die skrök 'em dood en wórd' 'oast wit,
'Ij reup: 'Mevrouwchien, weest toch w iezer,
't Is zo verroest, zo'n dink van ie z e r '.
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De m e s s 'le r wol der ook niet an:
'Een beeld van stien? Gien sproake van!
Ik bouwe kelders, muurn, daekn,
Meer burgem eisters kan'k niet maekn'.
Z ie leup toe deur noar 't m elkfebriek,
De directeu r vun 't sympetiek,
Maer wol 't 'eur toch niet adviseern,
Want botter, sjonge, 't zol zo smeern.
Ten einde road vreug z ' 'et de bakker;
Dat was een maennechien, leep en wakker,
't Was voort: 'Mevrouw, dat zal best goan,
Ik z ie m eneer al veur m ij stoan.
De bienn doe'k van roggebrood,
Lichveerdeg, maer voldoende groot
Um 't krentewaegn lie f te draegn,
Doar za'k een gooldn ' aert' op laegn.
De naerms van timpm, d' 'aann kedetties,
A l zae'k 'e t zelf, dat kan'k 'ie l netties.
Doar an, zo 'alfwaeg 'eup' en knie
Tien lange vingers van beskwie.
Now
Ie
Zien
'k

't 'eufd, wat ducht oe van banket?
zuln ies zien, 'o e mooi as 't stet.
oogn pruumpies, donker broen,
Z al wit glezuur in d' 'uukies doen.

Zien mond en oorn, mevrouw? D ie muu'k e r
Op skildern met gesmöltn suker.
Zien neuze van een 'a lve soeze,
O f 't boovmblad van een tepoeze,
Oranjesnippers veur zien 'oar,
Een snörrechien, en 'ij is kloar.
Wat ducht oe, is 't zo noar oe zin?
'k W il greeg 'em, da 'j tevreende bin.
Wanneer? les kiekn. Vrijdagm örgn?
Dan kan'k 't op mien gemak verzörgn.
Ik breng 'em op de krulewaegn,
Zo'n zw oar stuk kan'k zo wied niet draegn.

Mevrouw gink oovral m ee akkoord,
En bakker Jan 'ö l trouw zien woord.
'Ij kwam der krsek op tied m ee an:
'Z ie zo, Mevrouw, doar is 'ie dan'.
Z ie keek en keek
En reup: 'Z ien
Net as mien man
O, bakker Jan,

'eur oogn uut
'als is van beskuut,
een dreuge keel,
wat een jew eel.

A l breng ie gien kwitaansie mee,
Ie kriengg mien 'ie le pott'm enee'.
De bakker is toe 'ie l voldoan,
M et 'n dikke buul noar 'uus egoan.
Z ie pakt' 'et beeld veurzichteg vaste
En draegd' 'et noar de glaezn kaste,
Want aanders zat 't zo onder stof.
T o e vól, pedows, de kop der of,
In 'onderd stukkn op de grond.
Z ie stak wat krummels in 'eur mond.
Dat smaekte bliksekaeters fijn,
't Was 'oaste kloare masrsepein.
Z ie reup: 'Man, man, koomt gaw ies 'ie r !'
Z ie smikkeldn een dik ketier;
De rest mos wachtn op de tee,
En ook de meid kreeg stukkn mee.
Kedetties, timpm, waeggn, brood,
Die wördn onder 't volk verloot,
Maer 't gooldn 'agrte 'ö l ze vaste,
Dat gink w eer in de glaezn kaste;
De burgem eister, die slokop,
At al de lange vingers op.

DE

WITTE

WIEVM 1

In 't ingewaand van d' 'oge belt
Doar woonn de witte Wievm ,
Met katoel'-oogn, spierw it 'oar
En m aegrë d órre lievm .
Deur duustem iss' en duuvelswasrk
Bin oog' en geest verbliend;
B ij nije moan' is 't 'asksnfeest,
Waert, waert o e 2, meinsnkiend.
A s 't toorn'aentien driejm oal kraejt,
Stet 't grote uurwaerk stille,
In donkre nacht, veur ien kórt uur,
K rig 't wievm volk zien w ille.
't Get r e g e lr e c h t op d' 'uuzn an
En 't beste kiezn z ' uut.
Vannacht een gierge, riek e boer,
Die d'ran geleuvm muut.
Z ie eetn eerst de boek goed rond
An skink'3 en n a egel'oolt4,
An r o lle 5, w orst en pekelvleis,
Want 't lust 'eur, zo er en zoolt.
'Now noar de kelder, deerns, veuruut',
Zasg 't oólste wuuf: " k 'Eb dórst,
Dat rookspul is zo zoolt as brem,
'Et braandt m ij in de bórst'.
Z ie slobbert van de zuute room,
Die in de vaetn stet,
Tot an de neuze get ze drin,
'Eur kinne glim t van 't vet.
'Z ie , zo, doar ku'w 't een moand m ee doen,
Zuukt now maer oe v e rtie r,
Wie nog niet zat is, zög de melk
Masr bij de koe uut 't g ier.
1) Z ie: Halbertsma, De Witte Wiven, Overijsselsche Almanak 1837, blz.217 vv.;
2) pas op; 3) ham; 4) rookvlees; 5) rolpens
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D e stroat' op, jaegt ze d' angst in 't lie f!'
Z ie bonkn op de deurn,
En rikketikkn 'asrd an 't raem,
Gien stasrvlink durft noar veurn.
Melkbussn kinkeln op de wasg,
Roomvaetn, ketels, nappm,
De waegns riedn z ' in de sloot.
'Z o, kan 't w el deerns, now, gappm'.
Wie, dom, 'eur laekns buutn leut,
T e dreugn in de liende,
Betaelt dat now met skaand' en skae
En viendt e r 's mörgns giende.
En d' öolste stoekt de jongstn op:
'Z orgt, da'k een maegien k rie ge ',
Kroamvrouwm missn noa de sloap
'Eur kientien uut de w iege.
'Now tot besluut een jonge keerl,
Deinkt an oe noageslacht,
Biendt 'em as 't kan, vast' in zien sloap
En 'ooldt 'em in oe macht.
'Ie r, da's een goeie, griept 'em , gaw,
Ons uur is 'oast veurbij'.
T e la et'. 'Ij slaet, 'ij trapt, 'ij vluukt...
Vurt bin ze. 'Ij 's w eer v rij.
De wachter o v er 't spoekuur róp:
'Genogt veur disse keer,
Oe tied is umme: Kuuklekuu!'
De klokke löp al w eer,
Zwoeps, is al 't witte vrouwvolk wasg,
Roets, noar de wievmbelt.
En 't 'aentien deinkt: 'N iet kraein, en
Dit missn? Veur gien geld'.

KIEPEK/GRMSE
As 't reegnt en de zunne skient
Is 't k e r m s e veur de kiepm,
Zo is 't bepoald deur Sint M e r g r ie t ,
't Woarumme uut zo'n vere tied
Ku'w now niet m eer begriepm .
Elk kuukn le e rt van jonks o f an:
Stoat altied op oe rascht,
Met kiepekaerms' een v r ije dag.
Gien boas die dat veraandem mag,
Zo 'e f 't M e r g r ie t ezaegd.
As tan de reegnboge neugt:
Neem t 't e r vandaeg' ies van,
Goan z ' in g e s tr e k te kiepedraf
Noar 't feest dat Sint M e r g r ie t 'eur gaf,
Jan Pronkstaert, groos, veuran.
'Eur p e r re p lu is vuul te klein,
M e r driejkwaert kan der onder,
'Gien nood', zaeg Jan, 'reen g dut gien zeer,
En 't m ieste v e l t toch noast oe neer,
Dan löp ien k w e r t m e r zonder'.
Z ie 'eurn de m eziek nog niet,
En roekn d' eulielucht,
O f 'skweuk', net o f 't now weezn muut,
De vleugels bried', de kop veuruut,
Sköt alles in de vlucht.
T w ie j e u le k re p p ie s 1 veur een cent,
Een w e r m e , brosse woafel,
Z ie eetn wel niet zo percies,
M e r pikkn al de krummelties
'le l netties van de toafel.
Jan z e g : 'Ie 'em zo trouw elaegd,
Now k r ie 'j een glaessien rood
Met suker. Braandewien veur m ij,
Veur 't vrouwvolk wat gebak der bij.
Proost, deernties, 'ooldt oe groot!'

1) oliebollen
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Z ie drinkn 't rood o f 't waeter is,
Kop neer, kop op, eemm wachn,
Met d' oogn dichte veur de smaek,
Dan daele w eer, en altoos raek;
Jan skuddeboekt van 't lachn.
Now noar de m allem eule toe,
Doar koomm z e pas goed lös,
Z ie vliegn rond en gieln 't uut,
G riet skroewt: " t Is net a'k spijn muut,
O, Jan, ik w örre b r o s 11.
Z ie wörn doezleg in de kop,
En d ra eireg in 'eur maegn,
Oold 'Ennekien 'öldt 'eur lichem stief
En röp: 'Ik 'eb zo'n kraamp in 't lief,
Ik muut zo neudeg laegn'.
" t Is met oe vrouwm ook altoos wat',
Zaeg Jan: 'A ltied w eer frassn,
In 't 'okke ku'j oe ei niet kwiet,
'Ie r op een peerd, kump 't veur de tied,
't A a 'j doar niet m eer op passn.
Skiet now m e r op, en g e e f m ij 't ei,
Da's goed veur 't leste rundtien.
't Wordt tied, 't aa'w w eer op 'uus an goan,
'k 'Eb juuk, 'k kan 'oast niet stille stoan'.
'Ij pikt en bit in 't kuntien.
'D e reegnboge t r e k t al w e g ,
Nog gaw der onder deur;
't Is dreuge, now de pas der in,
't Aa'w veur de nacht op 't rikke bin',
Jan get zien 'arem veur.
'Ij 'e f zien p e r re p lu verspuuld,
Die 's e r g n s blievm stoan,
Zien vrouwvolk kaekelt tot besluut,
Van kiepekerm sn 'onderd uut,
Veurdat z ' op 't rikke goan.

De kiepekaermse duurt maer kórt,
En kump 'oogst zeldn veur,
Maer goed ook, want deur 't beezngrei,
L e e 'n kiepe aanders nog een ei.
Ook met wat rood der deur.

'T

SKUUTIEN

MET

WITTEBROOD

'Op mien peertien, op een draf,
Mörgn is 'et Zoaterdag,
Dan goan w ij noar Zw olle
'Aeln een skuutien met bolln,
Dan goan wij noar Slikkersloot,
'Aeln een skuutien met wittebrood.
Anon.

SUMMARY
In this book it has been my aim to give an accurate and detailed description o f Genemuiden in all its essential aspects, as it was in m y
youth, during the firs t two decades o f the twentieth century.
The firs t chapter describes the little town itself, its situation, its
religious denominations, its social conditions and life , its ways and
means o f living, its customs and habits, etc., etc., as an introduction
to and a background fo r the principal object o f my study, an analysis
of my native dialect, as it was spoken in those fa r - o ff days.
The second chapter is concerned with names, with the spelling Gene muiden and the pronunciation Gcelamuun, with the Christian names and
sumames o f its inhabitants, and with its field-nam es.
Chapter III gives a phonological treatment o f its speech-sounds. In
the description o f the consonants due attention has been paid to the
characteristic phenomena o f syllabic nasals (§ 8), gemination (§ 9), and
assim ilation (§§ 10,11).
Four interesting vowel-developm ents have been set forth at some
length, to wit: lengthening o f owg. a, o, u + l + d o r t; o f vow elsinopen
syllables, in contractions and before nasals (§ 14); rounding, especially
b e fo r e o r a fte rla b ia ls (§ 15); umlaut in diminutives, in the third person
singular o f the present tense o f strong verbs, in some old abstract
nouns, and in a few m aterial adjectives (§ 16); narrowing + lengthening
o f [e . > i : 1, o f [V. and o .> y : ] and o f [o.>m :], (§ 17).
In §18* the vowels are classified as: a. ’ lax' (du. ongespannen), b.
sh ort 'tense' (du. gespannen), and c. long 'fen se'.E a ch gro u p gives front,
central and back vowels, arranged from 'high' to ’ low’ .
Thediphthongs, conspicuous by their number, are arranged in j - and
w -groups, in the same ord er as the corresponding vowels.
O f each vowel and diphthong I have given as many examples as I could
think of or lay hands on. They a re meant to give a fa ir idea o f Gene
muiden's every-day vocabulary.
In § 77thedistributionofG enem uiden'sphonem esis shown; § 78 gives
an extensive list o f the ve ry numerous contractions o f fin ite verb +
pronoun(s), and o f conjunction + pronoun or adverb, in frequent use in
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every-d a y speech, short economical speech-units, coined from the
salient sounds o f tw o o rth re e words, ch aracteristic, I think, o f dialects
lik e the present one, almost exclusively spoken, with no written records
to speak of.
The fourth chapter deals with nouns, pronouns, adjectives, adverbs,
articles, numerals and verbs, and their different form s, successively.
(Conjunctions a re to be found in chapter V, §§ 184,187). In § 83 special
attention has been paid to diminutives; in § 84 I have collected some
750nouns endingin-a. Th is final -a, which, I think, is another charac
te ris tic feature o f my dialect, is also in evidence in §§93 ff. (possessive
pronouns), §§ 97 ff. (dem onstrative pronouns), §§ 113,119,120 (adjec
tives), § 125 (adverbs), § 136 (numerals), § 142 (present participle), and
§§ 145/150 (present and p re te rite tenses).
Chapter V treats o f the sentence. I have especially aimed at giving
asubstantially complete picture o f how Genemuiden fram es its senten
ces, how it builds up its speech. By means o f the symbols A. fo r ad
junct, S. fo r subject, V. fo r non-finite verb, and Vf. fo r finite verb,
I have classified 3266 single clauses, fo r a survey o f which see §§ 183
and 200. A few facts leap to the eye. Genemuiden p re fers the mainclause to the sub-clause. Out o f 3266 clauses, 2453 a re main-clauses,
both as regards construction and function. A further number o f 207,
though functionally sub-clauses, have the w ord-order o f the mainclause, making a total o f 2660 with m ain-clause w ord-order.
As regards the distribution o f the elements A., S., V. and Vf. through
the clauses, a look at the tables in §§ 183 and 200 w ill show that, out of
2660 m ain-clauses, 808 are S.Vf.A.types, 568 are A.Vf.S.types and 339
are S.Vf.A.V.types. O utof fo rty -fou r different types Genemuiden clearly
p re fers the above three. If we look at the table o f sub-clauses, we see
that the outstanding favourite type is S.A.V f., numbering 208 out o f 606.
It leaves thenext largest groups S .A.V .V f. with 77 clauses, and A.S.Vf.
withonly52, far behind. The three groups g ive a total o f 337 out o f 606
clauses and 22 types.
I
have enumerated and described in great detail all the introductory
words, as conjunctions, pronouns and adverbs, and drawn special atten
tion to the extrem ely frequent use o f the conjunction as after another
introductory word, as in: die: as, wie: as, dat as, wat as, toe: as, woar
as, waneer as, etc. (§§ 186/189); and to the redundant use o f adverbs
and pronouns (§ 178).
The functions o f m ain-clauses a re given in § 184, those o f sub-clauses
i n§§ 192/199; a g rou p ofh yb rid m ain -su b -cla u sesistob e found in § 185.
Some m inor aspects o f w ord-order, the places o f direct and indirect
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objects, the place o f er, are given in §§ 202/207.
A classified enumeration o f all 'apokoinou'-constructions recorded
is to be found in § 208, some exam ples o f 'anacoluthon' in § 209.
In Chapter VI I have discussed the changes in sounds, conjugation and
vocabulary since my youth, i.e. o v e r a period o f nearly fifty years,
from my own observations and from rem arks made by some o f my
contributors.
Chapter VII deals with bi-lingualism in two tow n -officials, natives o f
Genemuiden, and (to a ve ry slight extent) in two children after their
attending an infant-school fo r rather m ore than one year.
In Chapter V III I have tried to show the local differen ces o f speech
in the area between the r iv e r s Y s s e l and Zwartewater, and in adjacent
com m unities.ofeighteentow nsand villa g es in all. From o v er two hundred words, submitted to one, two, or, som etim es, three persons, I
havepersonally investigated the differences in sound-development, the
occurrence o f umlaut, differen ces in the conjugation o f verbs, and in the
use o f a great number o f nouns and pronouns.
The late p rofessor Dr. G. G. Kloeke o f Leyden U niversity, wrote in his
'Taallandschap van onze N oordoostelijke Provin ciën ' (1955), page 146,
note 346, that: 'this little town (of Genemuiden) is characterized by an
outstanding (du. apart) and v e ry genuine d ia lect.' In many respects it,
indeed, stands out conspicuously from the dialects o f all, or, in some
cases, nearly all theneighbouring communities. See e .g .: map 4: voe:gdl,
zoe:m d r; map 6: muus; map 11: get, stet; map 12 vuuf (cf. also § 15:
buubal, puupd, wuuf, etc.); map 16: kiepd, wient; map 25: blie:kr]s; map
27: b rie:t, die:l, grie:pd, 'ie :l, mie:nn, rie:pa, zie:pa; map 29: wie:tn,
zwie:pa; map 30:ganie;la, k ie :r n, slie:pm , wie;zaboom; map 33: b ruu:r
m oejar, vaejar; map 34: draejn, kraeja, kraejn, maejn, naejn, waejn,
zaejn, skroewm. T o which many instances o f divergence, not especially
investigated, might be added.
The final chapter IX is devoted to texts, which w ill, I hope, help to
complete the picture I have attempted to draw, and bear out professor
Kloeke's words.
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REGISTER
o v er de hoofdstukken III, uitgezonderd
§ 11 (Sandhi), § 77 (Distributie der Fonemen), § 78 (C ontracties),
IV, uitgezonderd § 84 (a-woorden), V (alleen de verbindingswoorden),
VI, VII en VIII.

ie:

ce komt na a ; a na e ; è è na e e ; è u na e u ;
na ie ; o e : na o e ; oo na o ; ö na oo ; uu: na u u ; t] na n.
De getallen verw ijzen naar de bladzijden.
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'a (a )lf (half)
127, 216
aaliejas (deugniet)
143
Aalt
143
Aaltien (Aaltje)
114, 190
aamm (amen)
96, 97
a(a)n103, 127
a(a)nbasteenn (aanbesteden)
104
aandar (ander) 109, 181, 183
216, 230, 333, 335, 336
aandar'alf (anderhalf)
236
aandar'alfels (l£ el breed) 183
aandars (anders)
227, 335
aandarwasg (op 'n - ) (elders)
229, 232
aana (als)
288
a(a)r^gawasn (aangewassen)
103, 239
a(a)r^kar (anker) 110, 127, 129
'aansa (handschoen)
109
'aant (hand) 96, 98, 100, 107
109, 110, 111, 143, 187, 330
338
'aantfat (handvat)
125
'aantfaetsal (handvat)
125
'aantie:rn (hanteren) 117, 330
332
'aantvól (handvol)
220
a(a)nzien
335
'A ar (Haar)
330
'aarom (harem)
143
Aarnt(Arend)
143
achta (8)
127, 235, 334
achtar
127, 228
achtaran (achteraan)
228
achtar'aeka (achterhek)
128
182
achterbaks
achtarblie:var (achterblijver)
336
achtar 'euft (achterhoofd) 330
336
achtorin
228
achtarkeukn (achterkamer)
145
achtarop
228
achtarstaveurij (achterstevo
ren)
228
achtartöjntien (achtertuintje)
336
achtaruut (achteruit)
228
achtarvoral (a.-vierendeel)
236
achtiend'alf (17 2)
236
achtieno (18)
235, 334
ach(t)ij (achten)
127, 264
ach(t)ndie:l (achtendeel) 128
236
ach(t)ntachtagsta (88ste) 235
ach(t)$twintag (28)
235
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ach(t)sta
235
adar (adder)
128
adartien (addertje)
113
advies
108
aedal (adel)
141
'aegadoorn (hagedoom)
141
'aegal (hagel)
141
'aej (haai)
160
aejn (aaien)
160
aeka (aak)
141
aekafietien (akkefietje)
142
aekalag (akelig)
142
aekar (aker)
141
aelmoes (aalmoes)
142
'aeln (halen)
95, 141, 237
243, 244, 246, 325, 334, 342
aelta (mestvocht)
141, 358
aembijn (aambeien)
142
'aemar (hamer)
141
'aena (haan)
87, 107, 141
191, 354
'aensien (handschoentje) 142
'aentien (haantje)
191, 338
'aentien (handje)
111, 142
143, 366, 368
'aentienvól (handjevol)
220
aepa (aap)
141
aerg (ruw, van handen)
223
'aern (haren, van zeis)
342
'aet (haat)
141
'aetn (haten)
141
'aeva (have)
141
'aevak (havik)
141
'aevaloos (haveloos)
141
'aevar (haver)
141
aevarsechs (averechts)
141
aevarija (averij)
142
'aevm (haven)
97, 141
'aeza (haas)
141, 246
'aezalneuta (hazelnoot)
141
afdeelir^
331
af ejn (enfin)
231
afakèutien (advokaatje)
146
afakoat (advokaat)
129
afsched
159
afstant (afstand)
335, 336
'aka (hak)
129
akar (akker)
113, 127, 192
akartien (akkertje)
113, 192
'akr^ (hakken)
127
'aksal (haksel)
127
al (bw.)
127, 216, 229
al (vw.)
287, 288, 308
Albartien (Albertje)
190
aldarejn (eau-de-Cologne) 129
326
ala (alle)
216
alabserstnda (bijw.van graad)
226

alabejda (allebei)
88, 91
216, 217
alagaertien (allegaartje)
94
141, 191
alamachtag (allemachtig) 127
aloman (alleman)
129, 217
alamoala (allemaal)
88, 91
150, 217
alar'aanda (allerhande)
217
alarlej (allerlei)
217
alarlesta (allerlaatste)
226
alas (alles)
217
'a lf (half)
127, 216
330
'alfweezn (halfwezen)
algamie:n (algemeen)
335
117, 151
alie:nag (alleen)
217, 228
alie:(n)s (gelijk) 117, 129, 151
alie:nt (alleen)
88, 117, 151
217, 228
alkoof
129, 149
'alm (halm)
127, 190
almanak (almanak)
129
'aloozie (horloge)
91, 149
'als (hals)
127
alt
129
'alt (halt)
129
alt(a)met (soms)
229
altiet (altijd)
229, 335, 336
altoos
149, 229
aluun (aluin)
129
a(l)weer
93
ambacht
127
ambelt (aambeeld)
122, 129
'Amartien (Hammertje)
114
ampasrt (apart)
228
ampar
129, 226
an (aan)
104, 228
an- (aan-)
103, 127
an (als)
287, 288, 308
an'aeln (aanhalen)
237
anbraann (aanbranden)
239
anbrejn (aanbreien)
239
andie:l (aandeel)
151
Anachien (Annigje)
114, 188
anlaegrj (aanleggen)
334
anmaïïrkn (aanmerken)
331
anneemar (aannemer) 97, 129
anneemarsjurk (belijdenis
japon)
183
anneemarspak (belijdeniskos
tuum)
183
an'oakr; (aanhaken)
237
anraskn (aanreiken)
127
anrijn (aanrijgen)
158
anrikamandie:rn (aanbevelen)
326
anskafm (aanschaffen';1
129
anslibm (aanslibben) 101, 103

104, 122, 239
ansteln (aanstellen)
240
anstoanda (aanstaande)
242
336
114, 190
Antien (Antje)
antrask^ (aantrekken) 129, 243
antwoort
148
anwejnsal (aanwensel)
159
334
anzuurkr} (aanzoeken)
127
aijal (angel)
'ar^al (hengel)
127
127
'analn (hengelen)
angie:l (in 't geheel) 103, 129
226
ar^gie:(n)s (in 't geheel)
103
129, 226, 338
an,koomm (aankomen) 99, 100
103, 230, 241
'an,^ (hangen)
96, 98, 100
127, 133, 236, 255
apal (appel)
113, 127, 183
123
apalpent (appelmoes)
aparapoo (apropos)
129
apateek (apotheek)
129
Apien (Albertje)
190
as (als)
93, 104, 105, 127,
200, 224, 287, 289, 295, 302
303, 305, 306, 308, 309, 324
325
as dat (als dat) 287, 291, 309
as dat as (als dat als) 287, 291
309
asa (as, van vuur)
127
asa (as, van wiel)
127
’ Asaldar (Hasselter) 223, 330
'Asaltardiek (Hasselterdijk)
234
astablief (alstublieft)
137
astóna (asvat)
127
atjunjkt (adjunct)
335
atlas
129
atlassien (atlasje)
124
aza (als)
225, 288, .308
ascht (echt)
127, 335
'sechtaga (hechting)
91
rsech(t)n (hechten)
127
aega (eg)
127
'aeka (hek)
127, 190
sekal (eikel)
127
'askapóst (hekpaal)
127
'aekien (hakje)
124, 127
'askien (hekje)
127, 190
'seksa (heks)
338
aekstar (ekster)
348
'sktaara (hectare)
330
'aslfien (halfje)
124, 236
'aslmpien (halmpje)
124, 190
'aslsien (halsje)
124
'aelstar (halster) 85, 106, 123

asnda (eend)
107, 123, 362
'asndag (handig)
123
'asndal (handel)
125
'asndaln (handelen)
125
aepaltien (appeltje)
113, 124
191, 366, 368
'asrbasrga (herberg)
126
aerbejdar (arbeider)
125
aerbejdn (arbeiden)
125
asrbejt (arbeid)
125
Eerbejtsman (arbeider)
183
aerchief (archief)
90
'asrdar (herder)
126
'aerdn (harden)
125
aerachien (kleine ar, r)
189
'asrajasas (jakkes)
126
a»raslie: (arreslee)
125
126
asrf (erf)
aïrfanisa (erfenis)
126
aerfganaema (erfgenaam) 126
'asrfsdag (herfstdag) 182, 230
330
'asrfs(t) (herfst) 89, 126, 181
182, 234, 330
aarfta (erwt) 90, 95, 126, 350
aerg (erg, bnw.) 126, 141, 223
Eergns (ergens)
225, 228
asrgns aandars (elders)
228
'asrinarn (herinneren)
330
aerkenaga (erkenning)
91
'aerkenn (herkennen)
87
aerka (ark)
106, 125
'®rka (hark)
127, 344, 346
’ asrlakejn (harlekijn)
125
'aerlinchien (hermelijn)
101
126, 188
arm (arm, bnw.)
125, 332
serm (arm, znw.) zie: nserm
'^ïrm (Harm)
127, 182
sermbaant (armband)
125
sermoe:da (armoede) 125, 126
'srmooniekaa (harmonika)
125
'/Ermpien (Harmpje) 127, 190
asrm'uus (armenhuis)
186
$rmzaalag (arm zalig)
143
'aemas (harnas)
125
Eemstag (ernstig)
126
'serpa (harp)
125
'asrs (hars)
125
'srsn s (hersens)
126, 185
'aa-stelt (hersteld)
330
'*rstik a (hartstikke) 225, 226
246
'$ rt (hard)
125
'sart (hert)
126, 227
'aerto (hart)
125
'aertns (harten, in kaartspel)
187

aarvm (erven)
95, 126
'asrvörmt (hervormd)
330
aesien (asje)
124
baant(band)
96, 109, 110
baantal (hoepel) 109, 113, 191
baarjka (bank)
110, 189
babalagoechies (mallepraat)
112, 185, 190
baekarn (bakeren)
141
141
baekstar (baker)
bael(a) (baal)
142, 190
baelie (tobbe)
142
baeltien (baaltje)
190
baena (baan) 98, 142, .191, 246
baenn (baden)
141
baentaltien (hoepeltje)
113
191
baentien (baantje)
191
baentien (bandje)
142
baer^kien (bankje)
142, 189
bagalar (baggelaar)
129
bagar (bagger)
129
bagarn (baggeren)
129
bak
111, 129
bakbie:st (bakbeest)
129
bakboort (bakboord) 129, 148
bakaboart(bakkebaard)
129
bakalejn (bakkeleien)
129
bakar (bakker) 127, 183, 192
bakarijchien (bakkerijtje) 189
bakarija (bakkerij)
158, 184
189
bakarsknaecht (bakkersknecht)
183
bakarswinkal (bakkerswinkel)
183
Bakartien (Bakkertje)
114
bakartien (bakkertje) 113, 192
bak£ (bakken)
127, 236, 239
bakzeuchien (bakzoodje) 129
balast (ballast)
129
baldam (met veel lawaai val
len)
129
baldoadag (baldadig) 129, 150
bala (bal)
112, 127, 187
balg
127
balkr^ (balk)
185, 186
balknbrij (balkenbrij)
129
balkon
129
baln (ballen)
129
balsam
129
ban
128
bandiksn (te keer gaan)
128
baip (bang)
128, 221, 225
banket
129
bas
129
basta (bast, schild)
128
bat (priktol)
129, 362, 364
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bask (bek)
106, 127
baskien (bakje) 111, 124, 127
baskien (bekje)
127
baslachien (balletje) 112, 124,
187
124
baslkien (balkje)
basnsaln (de deur uit jagen)
125
beer (bar)
93, 125
125
b£erbie:r (barbier)
basrg (berg)
126, 344, 346
baergroe: (bergroede)
88
basrietón (bariton)
125
baerka (berk)
126
basrm'asrtag (barmhartig) 125
Baermsloot (Bermsloot)
126
bfernstie:n (barnsteen)
125
basrs (bars)
125
basrsien (barstje)
126
baersta (barst)
126
bóers(t)n (barsten)
126, 133
226, 241, 242
Beert
127
Baertaa
127
92
Beertaünk
182
Baertalt (Barteld)
Basrtas
127
Basrtien (B ertje)
86, 94
124
bassien (bastje)
bastien (tolletje)
124
beeda (bede)
139
beedaln (bedelen)
139
beeka (beek)
140
beeksr (beker, vaas)
139
beelt (beeld)
139
beera (ursus)
139, 191, 338
beera (varken)
117, 139
beerag (bronstig)
358
Beemtien (Berendje)
190
beertien (beertje)
191
beet
139
beetar (beter)
140, 183
beevar (bever)
139
beevartien (bevertien)
140
beevartiens (van bevertien)
222
beevm (beven)
140
beeza (bes)
90, 95, 140
beezag (bezig)
335
beeda (bed) 107, 109, 141, 184
187
bèèdachien (bedje)
187
141
bèèdegoet(beddegoed)
bèèdagoanstiet (bedtijd)
183
237
bèèdakoesa (bedstee)
148
beedaplaai^ka (beddeplank) 141
beedastee (bedstee)
141
bef
123
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335
bejbal (bijbel)
bejda (beide)
158, 217, 335
158
bejtal (beitel)
141
bel'aemal (belhamel)
122, 187
bela (bel)
122, 187
belachien (belletje)
95
Beis (Belg)
234
Belt
122
benda
122, 188
bena (ben)
benachien (bennetje)
188
92
Benak (Bennink)
besam (bezem)
90, 122, 183
best
122, 223, 224, 226
227, 229
Betien (Betje)
86, 94, 190
betleegarag (bedlegerig) 139
122
betn (betten)
112, 146
beuchien (boogje)
beugal
145
145
beuka (beuk)
beukij (beuken)
146
beul
145
beumpien (boompje) 146, 190
338, 366, 368
145, 191
beun
beuntien (beuntje)
146, 191
beuntien (boontje)
146, 191
336
beurij (beuren)
94, 145, 332
beurta (beurt)
145
beurza (beurs)
145
beutien (bootje) 111, 146, 184
112, 147
bèültien (boutje)
94, 113
bèürsien (baarsje)
146
113, 146
bèürtien (baardje)
bèusien (baasje) 94, 111, 146
ba'alva (behalve)
87
ba'sendaln (behandelen)
87
badaenkien (bedankje)
142
189
142
badaern (bedaren)
badaert(bedaard)
142
badasrvm (bederven) 126, 133
badienda
137
badienaga (kerk.avondmaal)
91, 137
badienn (bedienen)
91, 137
badóm(p)t
134
badrie:gr^ (bedriegen)
115
132, 152, 153, 251
badroe:ft (bedroefd)
156
ba'eer (beheer)
330
ba'elpm (behelpen)
87
ba'eurlak(behoorlijk)226, 330
bagaezie (bagage)
142
bagaeziedraegar (bagage
drager)
324, 327

bageern (begeren)
bagin
baginn (beginnen)
99,
134° 245, 252, 332
bagoaft (begaafd)
bagrafanisa (begrafenis)
bagriepm (begrijpen) 137,
247
bagrootaga (begroting)
bagrootn (begroten)
bahandaln (behandelen)
333, 335
bahoeftag
bakwoam (bekwaam)
balaant (beland)
balaazarn (belazeren)
balastaga (belasting)
balaschien (uitvlucht)
balsegii^ (belegging)
baleedaga (belediging)
baleevm (beleven)
balejn (balein)
balejt (beleid)
baliedn (belijden)
136,
baioovm (beloven)
bamuu:jn (bemoeien)
banaana (banaan)
bansert (benard)
banijn (benieuwen)
ba'oervm (behoeven)
bapoalaga (bepaling)
bapoalt (bepaald)
barejdn (bereiden)
barejt (bereid)
bareta (baret)
baroann (beraden)
boroerrlink (beroerling)
baroochien (bureautje)
barów (berouw)
barówm (berouwen)
baskaedagn (beschadigen)
141
basfeermt (beschermd)
baskikbaar (beschikbaar)
336
baskoejin (beschoeiing)
331
baskrie:vm (beschrijven)
baskuut (beschuit)
91,
baslag
baslist
basluutn (besluiten)
baspreekrj (bespreken)
332
bastaant(bestand)
bastee(d)n (besteden) 96,
bastelaga (bestelling)
basteln (bestellen)
122,
252 "

139
230
100
151
129
244
91
148
330
330
150
109
143
91
127
331
91

101
159
158
138
148
161
193
125
158
330
91
92
158
158
123
150
92
115
162
162
91
331
331
91
101
145
129
231
237
331
109
140
91
133

bastemaga (bestemming)
91
155,
332
bie:tien (bietje)
155
bastoan (bestaan)
338
biga (big)
121, 184, 356
bataelaga (betaling)
91
botaelii (betalen) 97, 99, 101
bij (vz.)
158, 228
bijchien (bijtje, ins.)
189
141
bateutart
146
bija (bij, ins.)
85, 158, 189
batrajkaga (betrekking)
91
356
bijlaijas (langs)
228
331
bijluch(t)n (bijlichten)
111
batukt (ontnuchterd)
131
bijnoa (bijna)
226
batuu:n (schaars)
155, 326
bijspui (groente)
158
bavaalaga (bevalling)
91
bijwserki}(bijwerken) 332, 334
baveeln (bevelen)
139
bik (zitpijn)
121
bavölkaga (bevolking)
91
bikal (bikkel)
121
bavremdaga (bevreemding) 91
bikn, (bikken)
120
bavrierzn (bevriezen) 333, 336
bila (bil, dij)
121, 187
bawaern (bewaren)
141
bilachien (billetje)
187
bawejs (bewijs)
336
biljaert (biljart)
125
bazaedagt (bezadigd)
142
binn (binnen)
96, 97, 98
bazeern (bezeren)
117, 139
100,
120, 228, 237
bazeetn (bezeten)
139
binndieks (binnendijks)
228
bazendaga (bezending)
91
binnkeukr^ (binnenkamer) 145
bazinn (bezinnen)
252
binnkoomm (binnenkomen) 237
bazitir^ (bezitting)
331,332
Binnlaant (binnendijksland)
bazundar (bijzonder)
226
100
bazuu:k (bezoek)
155
binnstabuutn (binnenstbuiten)
bazuu:kaga (bezoeking)
91
228
155
binns'uus (binnenshuis)
225
bazwiekn, (bezwijken) 136, 138
250
228
bint
121
bazwoar (bezwaar)
150
bazwoarlak (bezwaarlijk) 336
bit
120
bitar (bitter)
120
bibarg (bibberen)
120
blaar^k (blank)
110
bibarkoorsa (bibberkoorts)
blaechien (blaadje)
108, 189
233
blaekar (blaker)
142
bidn (bidden)
120, 236, 254
blaekam (blakeren)
142
biedn (bieden)
94, 115, 132
blafm (blaffen)
95, 129, 236
137, 138, 251
blak "(bladstil)
129
biefstuk
137
129, 233
biela (b ijl)
137, 187 blaksam (uitroep)
Blar^ki^'am (Blankenham) 223
bielachien (bijltje)
187
BlanJcrj'ams (Blankenhams)
bienn (binden)
96, 97, 98
223
137, 138, 155, 249, 252, 325
blat (blad)
108, 128, 189
biestar (bijster)
137
bleern (loeien)
140
Biesveltpóldar
335
bleeroara (+ schreeuwader)
biet (bijt)
136
140
bietien (beetje) 137, 155, 220
blej (blei)
159, 189
364
189
bieti; (bijten)
108, 121, 136 blejchien (bleitje)
blèürtien (blaartje) 113, 146
138, 140, 155, 250
191
bie:n (been, lich.deel) 97, 98
146, 190
99,
100, 117, 151, 155, 191blèüsien (blaasje)
blieda (blij)
136, 221, 222
229, 364
blieki} (blijken) 121, 136, 138
bie:ntien (beentje)
191
bie:r (bier)
152, 191
155,
250, 324
blienda (blinde, luik)
182
bie:rtien (biertje)
191
bie:st (beest, d ier)
152
blient (blind)
137
bierst (melk)
152
blie:k (bleek, bnw.) 116, 151
blie:ka (bleek, znw.) 116, 151
bie:stam$rk (jaarmarkt) 151
bie:ta (biet)
95, 108, 152 blie:k£ (bleken) 116,151,155

blie:kj^s (mazelen)
117, 151
156°, 163, 185, 187, 233, 362
blie:vm (blijven) 86, 95, 96
99,° 101, 152, 236, 242, 243
246, 247, 248, 249, 250, 262
313, 324, 332, 336, 354, 356
blijspul (blijspel)
158
blijsteert (bleistaart, scheld
naam)
158
blik
121
blikskae (blikschade)
327
blikr^ (blikken, bnw.) 120, 190
bliksampien (rakker)
190
blikstien (bast.vloek)
121
blindar (uitroep)
121, 233
bli^kr^ (blinken)
252
bloarda (blaarkop)
323
bloara (blaar)
113, 150, 184
191
bloasbalg (blaasbalg)
150
bloaza (blaas)
90, 150, 190
bloazn (blazen) 104, 105, 115
133°, 146, 150, 248, 249, 255
bloema (bloem) 99, 147, 188
333,
338
bloematöjn (bloementuin) 335
bloes
102, 109, 157
bloesam
147
bloesien (bloesje)
102
bloert (bloed)
156
bloe:tvaetn (bloedvaten)
185
bloe:za (blouse)
157
blók
134
Blókziel
222
Blókzielagar (inw.v.B.)
222
blónt (blond)
134
bloot
148
blow (blauw)
162
blowchien (blauwtje)
189
blukien (blokje) 131, 366, 368
Blumachien
114
bluumachien (bloempje)
188
bluumpien (bloempje) 144, 188
bluu:jn (bloeien)
161, 255
boaj (baa|)
161
boakn (baken)
150, 183
boara (baar)
150
boars (baars)
94, 113, 150
boart(baard)
113, 150
boas (baas) 94,. 95,, 97„ 99
111, 150
boat (baat)
150
boatn (baten)
150
bo'chal
113, 134, 192
bóchaltien (bocheltje) 113, 192
bocht
89, 112, 192
boef
147
boefien (boefje)
102, 144
boeg
147
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boejn (boeien, znw.)
161"
boek (buik) 108, 111, 147, 157
boekwejta (boekweit) 147, 158
boemaln (boemelen)
147
boestakeerl (boeman)
147
boezam
147
boezaroen
147
boe:k (boek)
108, 111, 156,
157
boe:kiyiie:laga (uitleenbibliotheek
156
boe:k'óoldar (boekhouder) 149
boe:l (boel) 113, 156, 190, 220
boe:ltien (boeltje)
113, 156
190
boe.-ndar (boender)
156
boerndartien (boendertje) 113
boernn (boenen)
98, 156
boe:r°
113, 157, 191, 332
boe:rdarija (boerderij)
157
184
boerrina (boerin)
188
boerrinachien (boerinnetje)
188, 338
boerrn (boer zijn)
157
boe:rnleenbaai^ka (boeren
leenbank)
327
boe:rnskroom (boeren schroom, kinderspel)
157
boerrtien (boertje)
113, 156
191
boe:ta (boete)
156
boe:tn (boeten)
95, 156
bóf (gelukje)
134
bóf (ziekte)
134, 233
bófm (boffen)
134
bok (d ier) 111, 134, 184, 190
bok (vaartuig)
111, 134, 184
190
bokr^ (bukken)
130, 323
bóknk (bokking)
92, 134
bol°
136
bola (broodje)
106, 135, 187
bóla (stier) 106, 112, 134, 184
187, 326
bólaboos
335
bólag (bronstig)
358
bólnakar (begraafplaats voor
vee)
134
bon
97, 98, 134, 184, 188
bónachien (bonnetje) 115, 188
bónt (bnw.)
134
bónt (bond)
134, 332
bónt (stof)
134
bór^al (bongel v.paard)
134
bór^ka (heel veel)
134, 220
booda (bode)
148
boodam (bodem) 148, 183, 190
boodampien (bodempje)
190
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booga (boog)
112, 148, 184
boom 100, 148, 184, 190, 338
boona (boon)
97, 98, 148
boonastaeka (bonestaak)
186
boora (boor)
113, 148, 191
boorn (boren)
148
boort(boord)
113, 149
boortien (boordje)
113
boortien (boortje)
113, 191
boot
111, 149
boovm (boven)
97 , 99, 149
228°
boovmdien (bovendien)
332
bos °
134, 184, 185, 190
bóskóp (boodschap)
135
bót (been)
106, 134, 190
bót (vis)
106, 134, 190
bótar (botter)
134
bótar (boter)
93, 136
bótartien (bottertje)
113
botarvleutien (botervlootje)
366, 368
bówm (bouwen)
162, 333
boólta (bout)
92, 108, 112
150
böjs (buis)
160, 328
böjstarag (stormachtig)
160
böjtn (buiten)
336
böjzn (ruw stoeien)
160
bölachien (broodje) 106, 133
187
böral (borrel)
133
borg (varken)
132
börga (borg)
132
borst (borst)
132
börs(t)al (borstel)
88, 132
bört (bord)
132
braandawien (brandewijn) 109
191
braandawientien (brandewijntje)
191
braann (branden)
107, 242
braant (brand)
109, 227
braantksrachien (brancard)
109, 143
brak
129
braekrj (braken)
141
braentien (brandje)
142
breekaboonn (slaboontjes) 333
breekr^ (breken) 127, 128, 139
146,° 240, 253
Breerrcenachien
114
brejn (breien)
159
brem (bremzout)
123
b rer^ ^brengen) 98, 122, 123
128, 243, 245, 259, 332, 350
breta (breedte)
116, 123
breuka (breuk)
145
breutien (broodje)
146

brak(w)etn (briketten)
123
brèumpien (braampje)
146
brierf (brief)
102, 104, 152
brie.-fien (briefje)
102
briert (breed)
116, 151, 336
364
briervmgaerdar (brieven
gaarder)
141
b rij
93, 158
brijn (de r brouwen)
158
brik (rijtuig)
121
brila (b ril)
121, 187
brilachien (b rilletje)
187
Broabaant (Brabant) 335, 336
broann (braden) 96, 107, 115
133,° 150, 236, 248, 255
broasam (brasem)
150
bródallapa (broddellap)
134
broek
147
broen (bruin)
147, 346, 348
broes (schuim) 102, 147, 157
broe:zn (schuimen) 102, 109
157 °
bróf (braaf, bw.)
136, 226
bróka (brok)
135, 185
brómart (brommer)
88
brómfiesa (bromfiets) 80, 327
brómm (brommen, ww.)
134
brómm (standje)
134
brón
134
bróns
134
broot(brood)
148
bros
136
brówar (brouwer)
162
brówm (brouwen)
162
brökien (boterham)
132, 133
brös (broeds)
132
brösien (broche)
133
bruchien (brugje)
189
bruga (brug)
130, 184, 189
brukien (boterham)
132
brulfta (bruiloft)
95, 130
brumal (braam, vrucht)
131
bruudagóm (bruidegom)
134
144
bruukien (broekje)
144
bruuntien (bruintje)
191
Bruunties (Bruintjes)
191
bruustroann (bruiloft)
144
185, 326 °
bruut (bruid)
144
bruutoal (brutaal)
145
bruu:jn (broeien)
161
bruu:nn (broeden)
155
bruurr (broer) 155, 183, 191
368
bruurrtien (broertje)
191
buchien (bochtje)
89, 112
131, 192

131
bufal (buffel)
bugartien loopm (over zwak
ijs lopen)
130, 192
bujchien (buitje)
189
buja (bui)
85, 159, 184, 189
bukien (bokje, dier) 111, 131
190
bukien (bokje, schuit) 111, 131
190
bukso (buks)
130
bulochien (stiertje) 106, 112
131, 187
131
bulkn (bulken)
bult(a) (bult, massa) 130, 220
bultien (bultje, hoopje)
228
bundar
186, 330
bunachien (bonnetje) 115, 188
bunzak (bunzing)
92, 360
burgamejstar (burgemeester)
200, 201, 234, 324
burgamejstarsbaar|ka (burgemeestersbank)
183
bus(a) (autobus)
184
busa (bus)
130, 184
busien (bosje)
131, 186, 190
butien (beentje, vis)
94, 106
131, 190
buubal (bijbel) 110, 145, 335
338, 352
buukien (buikje) 108, 111, 144
155, 156
buul (zak)
144, 190
buultien (zakje)
190
Buusman (Buisman)
328
92
Buutak (Buitink)
buutn (buiten)
144, 228, 336
buutndieks (buitendijks)
182
228
buutns'uus (buitenshuis) 225
228
buu:gn (buigen)
98, 115, 132
155, 251
buu:kien (boekje)
108, 111
155, 156, 366, 368
buu:rman
155
buu:rta
155
buu.-za (bies)
90, 110, 155
184, 332, 335, 352
buu:zart (buizerd)
156
chloor
chlooraform (chloroform)
chroom

90
90
90

daadalak (dadelijk)
daarna (dame)
143, 184,
daamachien (dametje)
daamp (damp)
daansn (dansen)

229
188
188
109
109

Daantien
daank (dank)
daankn (danken)
daegaroat (dageraad)
daegri (dagen)
daeldar (daalder) 87,
daela (omlaag) 141,
daeln (dalen)
daes (overdag)
91,
229
daevarn (daveren)
dag
87, 98, 102,
111, 112, 128, 186,
dak
dal
Dalsn (Dalfsen)
dam
129,
damm (dammen) 101,
dan ’ 103, 104, 127,
229, 270, 274, 275,
dapar (dapper)
dasa (sjaal)
dat (vw.)
103, 128,
287, 291, 295, 302,
305, 306, 307, 309,
dat (re l.)
128, 214,
303, 372
dat(a) (dem.)
103,
210, 211, 212, 213,
274, 275, 337, 372
dat an (dat als, vw.)
278, 287, 291, 304
dat as (dat als, vnw.)
215, 296, 303, 304,
dat as (dat als, vw.)
295, 302, 303, 306,
dawaln (stoeien)
daschien (dagje) 102,
124
deek (dek)
daskien (dakje)
daekien (dekje)

95,

142,
225,
141,

114
110
110
141
141
186
228
108
182

142
104, 108
333
108, 128
128
91
184, 188
129, 333
128, 216
276, 277
128
95, 129
285, 286
303, 304
372
215, 296
128, 181
216, 270
276, 277
214
305
287, 291
307, 309
162
111, 112

127
124, 127
127
daskij (dekken)
127
dEelie ('m - geevm , hard
branden)
123
dasmachien (dammetje)
124
188
dasr (pak aan)
93
dasrd"alf (derdehalf) 186, 236
dserda (3de)
126, 235
dasrdas (de derde)
235
daerie (drek)
126
d srm (darm)
125, 184
daertag (30)
126, 235
d$rtagsta (30ste)
235
dasrtal (dartel)
125
daertienda (13de)
235
daertiena (13)
126, 235
124
d®sien (sjaaltje)

Deedamsvoart (Dedemsvaart)
234
deegalak (degelijk)
140
deekn (deken)
140, 192
192
deekntien (dekentje)
deela (deel, van boerderij)
140
223
Deemtar (Deventer)
140
deem (deren)
deema (m eisje) 140, 184, 191
326
deerntien (m eisje)
191
deeza (deze)
181, 210
deeznda (deze, zelfst.)
210
dejnaga (deining)
159
dejnn (deinen)
159
dejnkn, deenkn (denken)
89
97°, 100, 105, 107, 110, 128
141, 159, 243, 259, 350
dempa (benauwd op de borst)
116, 122, 221
122, 188
dena (den)
denachien (dennetje)
188
desnoo(t)s (desnoods) 88, 225
deugniet
145
deugn (deugen)
98, 145
deugt (deugd)
145
160
deuj (dooi)
deujn (dooien)
160
deuka (deuk)
146
deun
145, 191
deuntien (deuntje)
117, 145
191
deupm (dopen)
145
152
deupsie:l (doopceel)
deur (door)
145, 228
deurdat (doordat)
287, 293
307
deura (deur)
145, 246
deureetn (dooreten)
237
deur'en (doorheen)
228
deurgoans (doorgaans)
145
225, 229
deurkeln (tintelen, van v e r
kleumde vingers)
88, 101
122
deurloopm (doorlopen)
332
deurluchtn (doorlichten) 111
deurwaerdar (deurwaarder)
145
deuza (doos)
90, 146
da
103, 231, 232, 233, 245
139
dageena (degene)
dar (e r)
274, 275, 276, 277
226
daraskt (direct)
210, 214
dazel(f)da
185, 191
dazien (dozijn)
191
dazientien (dozijntje)
dichta (dicht)

221, 223, 225
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324, 338
dichtabij (dichtbij)
228
die jaa (dia)
184
diejoalqj (diaken)
150, 183
diek ^dijk)
136, 184
diendar
87, 137
dienn (dienen)
137
diesal (distel)
88, 137, 356
die: (dem.) 181, 210, 211, 212
213, 270, 275, 276, 277, 278
285, 286, 287, 338
die: (re l.) 214, 215, 286, 296
302,
305, 337
die: as (die als, re l.)
214
215, 270, 287, 291, 296, 302
305, 337
die:f (dief)
102, 152
die:g (deeg)
117, 151
die:l (deel)
117, 151, 364
die:laga (deling)
91
die:ln (delen)
117, 151, 244
die:p°a (diep)
152, 221, 225
die:r (dier)
152, 184, 191
die:rtien (diertje)
191
die:zarag (nevelig)
152
dija (d ij)
158
dijn (dijen)
158, 251
dika (dik)
100, 120, 221, 222
223,
224, 226, 324
dika brókrj (gevuld speculaas)
185
dikart (dikkerd)
88
dildaln (op en neer gaan) 121
dildalag (onvast ter been, van
kind)
326
dir^chien (dingetje)
101, 189
dirjk (ding) 92, 101, 120, 187
189, 330
dir^stardag (dinsdag) 91, 94
101, 120
dirystars (des dinsdags)
91
94, 182
Dirk
182
Dirkien (Dirkje)
190
disa (deze) 120, 181, 210, 338
disal (dissel)
121
disnda (deze, zelfst.)
210
dit °
181, 210, 211, 277
dita (dit, zelfst.) 120, 210, 211
216
doaja (sullige vrouw)
151
doaka (daak)
151
doar (daar) 103, 150, 228, 270
274, 275, 276, 277, 287, 307
323,
337
doar (re l.)
214, 296
doar as (daar als, re l.)
214
215, 270, 287, 291, 296, 302
305, 307, 337
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doardeur (daardoor)
228
doarmee (daarmee)
228
doamoa (daarna)
229
doaróp (daar op)
228, 229
doaruma (daarom)
225, 228
doarveur (daarvoor)
229
doat (daad)
150
doatam (datum)
151
doazart (sufferd)
151
dobar (dobber)
136
dóbartien (dobbertje)
113
dóchtar
135, 183
döchtartien (dochtertje)
113
doedal (dópa) (onwijze)
147
doekij (duiken) 108, 115, 132
147, 157, 251
doem (duim)
147, 183, 186
190
doemalirjk (duimeling)
92
147
doenoor (dader)
149
doestarag (dommelig)
147
does(t)n (dommelen)
147
doe: (toen) 156, 201, 229, 270
274, 275, 276, 277, 286, 287
291, 308, 337
doe: as (toen als)
270, 287
308
doe:k (doek)
108, 156, 157
doe:l (doel)
156
doe(:)n 98, 99, 100, 115, 156
157, 236, 237, 241, 242, 243
244, 247, 248, 256, 257, 334
338, 346
doe:va (duif)
90, 157, 184
346, 348
doe:zalag (duizelig)
157
doe:zaln (duizelen)
157
dóf
134
dófart (doffer)
88, 134
dófartien (doffertje)
113
dókrj (dokken)
136
dóktar 136, 183, 192, 201, 233
dóktartien (doktertje) 113, 192
dóktarsvlesien (medicijn flesje)
183
dól
134
dólk
136
dóm
95, 134
dómakracht (dommekracht)
134
dómaln (dommelen)
134
dómpa (neus)
134
dóndar
134
dóndardag
94
dóndars (donderdags) 91, 94
182
dóndarsmörns (donderdags
morgens)
94

dondarsoavms (donderdagsavonds)
336
dóns
134
dói]kar
134, 183, 224
doof
148
dooja (dode)
88
doomaneer (dominee) 149, 201
233, 335
doomaneersbaar^ka (d.bank)
183
doora(n) (dooier)
149, 191
doom
149
doortien (dooiertje)
191
dooseern (doceren)
335
doosent (docent)
335
doovm (doven)
148
doozien (dozijn)
137
dópa (dop)
135, 190
dós (blut)
134
dów (dauw)
162
dówm (dauwen)
162
dówm (duwen)
162
Döjsar (Duitser)
88
döpien (dopje)
133, 190, 366
368
döpm (doppen)
132
dör(a) (dor) 93, 132, 221, 222
döra (schandepop)
133
dörp (dorp)
93, 95, 132
dörsn (dorsen)
132
dörst (dorst)
132
draar^k (drank) 110, 143, 189
dracht
128
draegrj (dragen) 96, 141, 254
draej (draai)
189
draejchien (draaitje)
189
draejarija (draaierij)
189
draejarijchies (draaifiguurtjes)
189
draejn (draaien) 160, 246, 370
draer^kien (drankje) 142, 143
189,
366, 368
draevm (draven) 96, 99, 141
draf
111, 128, 189
drafart (bromvlieg)
129
Drsecht (Drecht)
127
draefien (drafje) 111, 124, 189
dnega (dreg)
127
drask (oogvuil)
127
dreet (scheet)
140
dreeval (drevel)
140
drer^kalin,k (drenkeling)
92
dreuga (droog)
95, 145, 221
dreugarija (drogerij)
158
dreugist (drogist)
145
dreuglejn (drooglijn) 327, 336
dreugn, (drogen)
145, 239
dreugruumta (droogruimte)
336

116, 145
dreugta (droogte)
146
dreutaln (drentelen)
124
dreuchien (droogje)
drèüchien (draadje) 112, 146
189, 366, 368
146, 189
drèütien (draadje)
342, 366, 368
driejg (3) 160, 235, 333, 334
driejntwintag (23)
235
Driekamuu:ja (tante Driek)
388
driests (driest) 137, 221, 222
drietn (cacare) 121, 138, 250
151
drie:gij (dreigen)
190
Drie:sien (D riesje)
drie:vm (drijven)
121, 140
152, 153, 250
120
dril
120, 131
drir^kij (drinken)
242, 243, 252
drinkijsbaskien (drinkbakje)
183, 237
drinknskana (drinkkan)
237
252
d rit® (dringen)
droat (draad)
112, 150, 189
droerva (druif)
90, 157, 190
droe:vag (droevig)
156
drók (druk)
130, 323
drókij (drukken)
130, 323
323
drókta (drukte)
136, 187
dróla (haarwrong)
134
drómal (drommel)
88, 134
drónjcijt (dronken)
222°
148
droom
drölachien (haarwrong)
133
187
131, 223
druk (bnw.)
druk (znw.)
130. 223
drukarija (drukkerij)
158
drukij (drukken) 130, 241, 242
drukta
130, 246
drumpal (drempel)
111, 131
131
drup (drop)
drup(al) (druppel)
131
131
drupien (dropje)
drupiji (druppelen)
130
144
druus (droes)
druu:fien (druifje)
155, 190
druu:mas (dreumes) 116, 117
156
druurnn (dreunen)
117, 156
dubalt (dubbel)
88
dubaltien (dubbeltje)
186
131
duda(chien) (schatje)
222
dufals (duffels)
duldn (dulden)
130
dumpaln (dompelen)
130
duna (dun) 87, 130, 221, 222

130, 259
dunkr^ (dunken)
durvm (durven) 93, 95, 133
256°
276, 277
dus
145
duuda (lisdodde)
duudalak (duidelijk)
336
duudarie:t (riet met lisdodden)
145
duukar (duiker in waterloop)
145, 327
duumpien (duimpje) 144, 190
144
Duu(t)s (Duits)
144
duustar (duister)
155
duu:fien (duifje)
156
duu:ga (duig)
155, 366
duu:kien (doekje)
368
117, 156
duu:ntien (deuntje)
duu:r (duur)
88, 155, 224
156
duu:rn (duren)
155
duu:rta
duu:vakaetar (uitroep)
156
duu:vakoartn (speelkaarten,
het spelen daarmee)
156
155
duu:val (duivel)
226
duu:vals (duivels)
duu:ziista (1000ste)
235
duu:znt (1000)
155, 235, 346
348
141
dwaeln (dwalen)
142
dwaes (dwaas)
dwan (dwang)
128
dwasralij (dwarrelen)
125
126
dwasrg (dwerg)
dwaers (dwars)
125, 228
dweegal (bakkersdweil)
140
140
dweepm (dwepen)
333
dwinn. (dwingen)
'e(b)m (hebben) 87, 95, 99
101, 104, 122, 200, 237, 243
244, 246, 247, 248, 249, 257
264, 325, 328, 330, 335, 338
350, 354
Eedak (Edink)
92
eedal (edel)
140
'eedn (heden)
140
'eedndaags (hedendaags) 330
336
eek (azijn)
140, 326
'eekal (hekel)
140
eek'oorn (eekhoorn) 117, 139
140
'eemal (hemel)
'eemroat (heemraad) 117, 139
'e e r (heer)
191
eerapal (aardappel)
88, 139
eerapalskaala (aardappel143
schaal)
eerbeeza (aardbei)
88, 139
362

eerbiet (eerbied)
eerdat
eerda (aarde)
eerdar (voorheen)
117,
eera (eer)
'eerak (haring)
eergistar(n) (eergister)
229
'eerkaawm (herkauwen)
163
eerlak (eerlijk ) 87, 139,
'eerskóp (heerschap) 117,
eerst 224, 226, 229, 230,
275, 276, 277
'eert(h aard )
'eertien (heertje)
eetn (eten) 95, 123, 128,
140, 236, 237, 248, 253,
332, 342, 344
eetnstiet (etenstijd) 183,
eevanar (evenaar)
139,
eevanoarn (evenaren)
eevar (ever)
eevardasa (hagedis)
Eevartien (E vertje)
ee(v)m (even)
96, 99,
139°, 229, 338
ee(v)m alie:(n)s (gelijk)
151°, 223
ee(v)mooldar (iemand van
zelfde leeftijd)
ee(v)mreedag (evenredig)
ee(v)mtar (evenaar)
ee(v)mties (eventjes) 101,
192°, 225, 229
ee(v)mvuu:la (evenveel)
226
ee(v)mwicht (evenwicht)
eew (eeuw)
eewag (eeuwig)
eezal (ezel)
efm (effen, even)
efmties (eventjes)
'eft (heft)
'eftag (heftig)
ej (ei)
85, 159,
'ejda (heide)
'ejdn (heiden)
'eja (heitoestel)
ejarbasta (eierschaal)
ejgrj (eigen)
158,
ejgijoardag (eigenaardig)
'ejkoe:rej (h errie)
'e jl (heil)
'Ejlaant (Heiland)
158,
ejlaant (eiland)
109,
'ejlag (heilig)
'ejleuvar (ooievaar) 111,
360

139
139
139
229
139
140
139
139
231
139
235
139
191
139
325
237
358
139
139
140
190
100
129
de
139
139
358
139
217
139
163
163
140
122
229
122
123
185
158
158
159
128
333
158
159
158
234
159
158
145
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'ejlzam (heilzaam)
158
'ejm slsk (heimelijk)
158
'ejmwee (heimwee)
158
Ejmpien (Egbertje)
190
'ejn (he)
159
ejnds (einde)
110, 159
ejndagri, (eindigen)
159
ejndslsk (eindelijk)
159
ejskoo (ijsco)
159, 327
ejsn (eisen)
158, 327
'ejsn (hijsen)
159
'ejstsrn (heisteren)
159
elo (el)°
122, 183, 186
122
'els (hel)
122
'elsg (nijdig)
'elaga (helling)
91
'elaveega (helleveeg)
123
e lf (11)
123
elfda (11e)
235
elk
123, 181, 217
'elm (helm)
122
elmda ( l l ( e ) )
101, 123, 235
'eln (hellen)
122
'elpm (helpen)
95, 122, 133
245, 252, 330, 332, 354
elsies (1 el brede matten) 183
elza (els)
90
'em (zie 'ebm)
'emp (hemd)
101, 122, 187
empa (kleinzerig)
123
'emtrók (hemdrok)
326
en
103, 122, 232, 265, 281
282
'en (heen)
229
en dan
265
enda (einde)
107, 122
'Endrak (Hendrik)
182
'Endriekas (Hendrikus)
330
'ena (hen)
122, 128
'enachien (hennetje)
128
'enap (hennep)
122
entar
123
en toe: (en toen)
265
erpl (engel)
122
Enalso wasrk (plantsoen) 326
engoan (heengaan)
103
erjkal (enkel, znw.)
122, 348
enkolt (enkel, bnw.)
88, 123
181, 217
'er^st (hengst)
95, 122
Epien (Egbert)
190
er
315
Teta (hitte)
123
etar (etter)
123
etgart (etgroen) 88, 122, 356
euchien (oogje)
112, 146
'euft (hoofd)
145
'euftzaekalak (hoofdzakelijk)
226, 336
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'eugn (heugen)
145
'eugta (hoogte) 116, 145, 229
'euj (hooi)
160, 189, 338
'eujchien (hooitje)
189
'eujn (hooien)
160, 354
eulakraspien (oliebol)
127
145
eulie (olie)
145
'euln (heulen)
146
eumpien (oompje)
146
'eupa (heup)
145
'eur (haar, bez.vnw.)
207
'eur (haar, pers.vnw..)
146
199, 202, 205, 206
'eurdar (hoorder)
145
'eurag (aardig)
88, 116, 146
'eurn (horen)
87, 95, 145
237, 243, 245, 246, 264, 330
354
'eurnda (de hare)
207, 209
114
Eurnta (Arendje)
114, 190
Eurntien (Arendje)
'eurntien (horentje) 113, 146
eurtien (oortje) 113, 146, 191
'eu rzelf (zichzelf)
206
'eus (heus)
330
'Eutak (Heutink)
92
euval
145
'euval (heuvel)
145
euvalleer (bovenleer)
145
'euzn (hozen)
146
'èukien (haakje)
107, 146
Eüla (Aaltje)
114, 147
Eultien (Aaltje) 112, 114, 146
147, 190
èültien (aaltje) 112, 146, 190
'èültien (houtje)
112, 147
Eurtien (Aartje) 113, 114, 146
190
èürtien (adertje) 113, 146, 191
'èürtien (haartje)
113, 146
191
èüsien (aasje)
146
èüvantien (avondje)
101, 114
Ewbart (Egbert)
161
a- (bij p.pf.)
237, 238, 239
240, 245
aleedn (geleden) 96, 99, 238
239
'am (hem)
97, 199, 200, 202
203, 206, 207
an (een)
97, 103, 104, 231
232, 233, 315
'at (het)
181, 199, 200, 203
204, 205, 206, 211, 231, 232
233, 234, 270, 275, 276, 277
278
'atzel(f)da (hetzelfde)
210
214

faalie (falie)
143
fakal (fakkel)
128
fals (vals)
90, 95, 128
fanfaara (fanfare)
143
Fseriezeejar (Fa rizeeër) 125
feeksa (feeks)
140
feertag (40)
90, 140, 235
feertagsta (40ste)
235
feest
140
fejla (dweil)
159
fejlag (veilig)
90, 158
fejn (fijn, van smaak) 87, 159
224, 226, 327
fejt (feit)
159, 327
fel
123
Fema (Femmigje)
182
Femachien (Fem m igje)
188
Fenachien (Fennigje)
188
182, 332
fabriek (fabriek)
faguu:r (figuur)
191
faguu:rtien (figuurtje)
191
faliet (failliet)
137
fanejnag (venijnig)
90, 159
327
fanient (venijn)
154
fanuus (fornuis) 94, 102, 109
145
fatuutn (malligheden) 145, 326
fiejoe:la (viool) 90, 116, 117
157
fiejoe:ltien (viooltje) 90, 113
117, 157
fielaa (villa)
90, 137
fien (fijn van bouw)
87, 224
327
fienoal (finaal)
137
fles (vies)
90, 102, 108, 137
153, 224
fies(a) (fiets)
88, 137, 193
246, 338
fiestarag (kieskeurig)
137
fiestart (kieskeurig mens) 137
fiet (fijt)
137
fle:tn (schoenen, voeten) 154
fietriejoe:! (vitriool) 117, 137
157
Fijchien (Fijtje)
189
fiks
121, 324
film
190
filmpien
190
filt (vilt)
90, 120
fisien (klein beetje)
121
fis(t)al (fistel)
88, 121
fitn (vitten)
90, 121
flaaba (algensliert)
110, 143
187
flaetar (flater)
142
flsebachien (algensliertje) 187
flasrta (flard)
125

fleemip (flemen)
fleermuus (vleermuis)

140
90

139
123
flensien (flensje)
137
flieksa (feeks)
90
flieirbós (vlierstruik)
152
flie.-ra (vlier)
flikarn (flikkeren)
120, 324
161
flikfloojn (flikflooien)
121
flinstartien (flentertje)
flirjk
121, 226
floe:ra (vloer)
90, 113, 156
191
157
floe:rs (floers)
floe:rtien (vloertje) 113, 156
191
134
flónkarn (flonkeren)
162
flöw (flauw)
160
fló'jta (fluit)
fló’jtn (fluiten)
85, 160, 251
328
flurtien (beetje, van vloeistof)
94, 220
foedaltien (niet propere
vrouw)
147
147
foeka (fuik)
147
foekapót
foekastaeka (fuikenstaak) 186
fo(e)ksn (slordig naaien)
95
134, 148
foestart (voetzoeker)
88;, 90
148
148
foetarn (foeteren)
foe:zaln (smeren, knoeien)
157
234
fóns (Fonds)
161
fooj (fooi)
foos (voos)
90
143
footagraaf (fotograaf)
184
footoo (foto)
94
Fort (Ford)
foso (bosje hooi)
134, 135
160
fójksa (feeks)
fókien (fokje)
133
fraaj (fraai)
160
Fraans (Frans)
109
234
Fraank’uus (Frankhuis)
fraba (venijnig iemand)
129
187
Frankriek (Frankrijk)
128
frasij (fratsen)
88, 129
frasbachien (venijnig iemand)
124, 187
frayn (franje)
123, 124, 159
123
freta (fret)
freulo
146
friemoln (friem elen)
137
frijdas ('s vrijdags)
90, 91
182

frikadila (frikadel)
160,
fró’jt (fruit)
fuj (foei)
funksie (functie)
fusien (bosje hooi)
Fusien
fuuftog (50)
90, 110,
fuuftagsta (50ste)
fuulasteern (feliciteren)
117, 145, 238, 239

121
328
159
335
131
114
235
235
111

gaan zo (gans)
90, 95, 108
109
gaank (gang)
110, 111, 143
189
gaan k (2 emmersvol)
110
220
gaechien (gaatje)
189
141
gaedaga (gading)
gaedasloan (gadeslaan)
141
160
Gaeja
gaeja (uitbundige vrouw) 160
142, 366
gaensien (gansje)
gaenkien (gangetje)
111, 142
189
142
gaeport (gaper)
142
gaepm (gapen)
141
gaer (gaar)
gaern (garen, ww.)
95, 141
142
gaes (gaas)
gaetien (gaatje) 94, 104, 108
111, 189
gafal (gaffel)
128
gafaltana (oorworm)
362
128
gala (gal)
galag (gallig)
129
galga (galg)
128
galm
129
galmm (galmen)
129
galpm (galpen)
95, 129
gamsl (gammel)
129
gai^s (bezig)
225
gastart (viezerik)
125, 129
gat
95, 108, 111, 128, 142
189, 332, 336
gatvad^rie (bast.vloek)
126
gaw (gauw)
162, 224, 227
gawdie:f (gauwdief) 162, 212
gawag'ejt (gauwigheid)
162
Gasjt (G errit)
127, 159
g a * (gek)
127
gask'ejtbuu.-kien (boekje met
grapjes)
338
gaskskeern (gekscheren) 140
Gaslsmuun (Genemuiden)
91
125, 144, 222, 336
Gaelsmuunagsr (Genemuider)
222
gasnts (gent)
125

125
gasrda (gard)
gaarabaldie (G.-hoed, peper
125
munt)
Gasrachien (G erritje) 127, 189
gaerfkaemar (gerfkam er) 126
94, 125
g$(r)spal (gesp)
126
gsersta (gerst)
185
gaesies (kinderen)
107, 123
gasst (gast)
125
gasstart (viezerik)
gass(t)n (kinderen)
88, 89
94,° 123, 185
geel
87, 139. 224
geemaleert (geëmailleerd)222
210
geena (gene)
139, 191
geera (geer )
geern (geren)
117, 139
191
geertien (geertje)
190, 191
Geertien (Geertje)
139
geesal (gesel)
190
Geesien (Geesje)
117, 139
geest
335
geestalak (geestelijk)
140
geeva (gaaf)
140
geeval (gevel)
geevm (geven)
100, 101, 104
105, 123, 128, 139, 140, 242
243, 244, 245, 253, 332, 333
158
gejl (geil)
158
gejta (geit)
gel(d)n (gelden, ww.) 88, 122
133,° 252
123
gelparag (gallig)
103, 122
geit (geld)
gest (gist)
107, 122
146
geula (geul)
145, 344
geuta (goot)
geutagat (gootgat)
145
ga- (bij p.pf.)
238, 239, 240
gabastart (basterd-, van
223
suiker)
gabai'kien (gebakje)
124
109, 122
gabet (gebed)
gabeurn (gebeuren) 332, 333
gabiedn (gebieden)
251
240
gabloemt (gebloemd)
gaboorn (geboren)
149
gaboorta
149
gaböt (gebod)
109
gabraek (gebrek)
109, 127
144
gabruukn (gebruiken)
332, 3°36
128
gadachta
gadeepuuteerdn (gedeputeer
332, 334
den)
gadierltalak (gedeeltelijk) 335
gadien (gordijn) 93, 94, 137
188
gadientien (gordijntje)
188
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gadoanta (gedaante)
151
130
gadult (geduld)
gaduu:rag (gedurig) 156, 229
158
ga'ejm (geheim)
145
ga'eugi} (geheugen)
145
ga'eurag (gehorig)
ga'eurzam (gehoorzaam) 145
240
gageevms (gegevens)
93
gaknó’r (geknor)
galeedn (geleden)
238, 239
240
galeert (geleerd)
g(9)leuvm (geloven)
99, 145
245, 336
galieka (gelijk)
225
galók (geluk)
323
galókag (gelukkig)
130, 323
galoova (geloof)
90, 148
galukag (gelukkig)
231
galuut (geluid)
144
gamag(t) (schaamdelen)
129
gamakalak (gemakkelijk) 227
gamietar (geduvel)
138
117, 151
gamie:n (gemeen)
gamiernta (gemeente)
151
gomoe:t (gemoed)
156
ganeermt (gearmd)
91, 125
231, °240, 354
ganeegrj (genegen)
140
ganeezn (genezen)
139, 140
254 "
gonie:l0 (garnaal) 93 , 94, 152
366
ganieparag (geniepig)
137
ganieitn (genieten)
115, 132
152, 153, 251
ganoada (genade)
150
ganog(t) (genoeg) 88, 134, 226
ganot
136
garaemta (geraamte)
95
garaezie (garage)
91, 324
327
garak (gereedschap)
129
gareeform eert (gerefo r
meerd)
334
garieflak (gerieflijk )
136
garie:tskop (gereedschap) 152
331, 332
garirja (gering)
120
gaskiedanis(geschiedenis)331
gaskikt (geschikt)
331
gaskroew (geschreeuw)
164
gaslachta (geslacht)
128
gasoodamietar (geduvel) 138
gaspikalt (gespikkeld)
240
gastoadag (gestadig)
150
gastreept
240
gatal
128, 187
gatslachien (getalletje)
187
gatrowdn (gehuwden)
240

446

gatuu:ga (getuige)
gatuu:grj (getuigen)
gavaer (vaartuig)
gavEerft (gev erfd )

155
155
141
240
323
323
150
117

gavoar (gevaar)
gavoarlak (gevaarlijk)
gavoarta (gevaarte)
gavoe:galta (gevogelte)
157
gavuu:glak (gevoeglijk)
155
141
gawaer (gewaar)
gawag
129
gawsektn (geweckte)
240
140
gaweer
gawej (gewei)
159
158
gawejda (geweide)
122
gawelt (geweld)
120
gawicht(a)
152
gawie:tn (geweten)
gawoon
103, 149, 223, 227
gawoonlak (gewoonlijk)
229
gowulfta
131
gazaemalak (gezamenlijk) 141
228
gazag
129
184
gazan, (gezang)
122
gazelag (gezellig)
gazichta (gezicht)
324
gazin
332
gazont(gezond)
134, 231
330
gazont'ejt (gezondheid)
giechaln (giechelen)
137
gieta (gillen)
137, 241
gien'(geen) 103, 116, 117, 137
217, 218, 231
gienda (geen, zelfst.) 217, 218
gienieina (geeneen) 217, 218
gifta (gift, test)
120, 121
gindar (ginder)
121, 228
gina (gindse)
210
gips
121
121
gisn (gissen)
gistar(ij) (gisteren) 120, 229
gie: (zwad)
152, 356, 358
gie:'oi^ar (geeuwhonger) 152
Gie:pien (G ijsje)
190
gie :r (mestvocht)
152, 358
gie :r (uier)
152, 191, 354
gierrag (gierig)
152
gierrlapa (gierigaard)
152
gie:rtien (uiertje)
191
gie:sam (hongerig)
152
gie:talii^k (lijs ter)
92, 151
gie:tar (gieter)
152
Gie:tarn (Giethoorn)
223
Gie:tarsij (inw.v.Gieth.)
223
gie:tn (gieten)
146, 152, 248
251, 344
glaans (glans)
109

gladiejooln (gladiolen)
glaesien (glaasje)
108,
glaezag (glazig)
glaezn (glazen, bnw.) 116,
glas " 102, 108, 111, 116,
142, 187
glat (glad)
glejbaena (glijbaan)
gleuva (gleuf)
gleuvm (zie: galeuvip)
glibarag (glibberig)
glie: (deugniet)
glimm (glimmen)121, 242,
glinstarn (glinsteren)
glinta (fuut)
glisn (uitglijden)
gloepart (gluiperd)
gloepartien (gluiperdje)
gloeptn (gluipen) 115, 133,
241,' 242, 251
gloepmt (gluipend)
148,
gloe:t (gloed)
gloojaga (glooiing)
gloojn (glooien)
gloorie (glorie)
glóp (doorgang, opening)
glöpien (doorgangetje)
gluu:jn (gloeien)
gluumag (gloeiend, erg)
226, 241
goan (gaan) 87, 92, 100,
111, 115, 116, 123, 134,
150, 236, 237, 242, 243,
245, 247, 248, 249, 256,
262, 313, 325, 332, 334,
338
goarn (garen, znw.)
95,
goava (gave)
90,
goaval (tandvlees)
goechaln (giechelen)
goeja (goede)
88, 161,
goejag (goedig)
goet (goed, bnw., bw.)
224, 226, 227
goet (goed, znw.)
goe(t)skiks (goedschiks)
goerza (sul)
goe:zn (gonzen)
157,
gófart (dikzak)
golf, golva (golf)
gólfart (schrok)
gom (vlakgom)
goojn (gooien)
161, 243,
246
goor
Got (God)
109,
gouwe (gouden)
göóldn (gouden) 88, 92,
150°

333

111
142
222

128
128
326
145
121
152
252
121
121
121
148
113
148
226
157
161
161
149
136
133
161
155
103
138
244
257
336
150
151
150
148
223
148
147
147
225
157
242
134
136
136
134
245
149
135

88
108

góólt (goud) 92,107, 108, 150
gókien (gokje)
133
gölflen (golfje)
133
górgaln (gorgelen)
132
görta (gort)
132
graanzarag (snauwerig)
109
graasie (gratie)
143
graatas (gratis)
143
grachta (gracht)
192
graevm (graven) 101, 141, 236
254,'334
graf
108, 128
Grafas (Grafhorst)
223
Grafmd ar (Grafhorster)
223
gramieta(ra)g (grim m ig) 137
grap
129
graschien (grachtje)
192
grasfien (grafje)
124
grsepien (grapje)
124
greeg (graag)
140, 231, 335
greegta (graagte)
116
greep
140
grej (goedje, spul)
158, 159
grenta (grint)
123
greuta (grootte)
116, 145
grèütien (graatje)
146
grèüzn (gras voeren)
147
graniet (graniet)
137
griend
154
griep
233
griepm (grijpen)
121, 136
138," 155, 242, 250, 324
gries (g rijs )
102, 109, 136
153, 224
grie t
137
Griet
108, 109
Grie:nta
153, 154
grle:pa (greep, mestvork) 116
151, 155, 364
griervm (grieven)
108
grierzal (griezel)
152
grie;zalag (griezelig)
152
g rif
121
g r if al (griffel)
120
grim ag (grim m ig)
120
groan (graan)
150
groaparag (inhalig)
151
groapart (schrok)
88, 151
groat (graad)
150
groat (graat)
150
gro(e)ffaejar (grootvader) 101
134,
147, 326
groena kröjs (groene kruis)
327
groenmoes (gerecht) 147, 155
groetanisa (groeten)
147
gro e:va(g ro eve)
157
groe:vabroot (begrafenis
maal)
157

g ro f
224
grófaln (zoeken in broekzak)
134
grók (grog)
136
grómm (grommen)
134
gróndarag (gronderig)
134
grónokn (brommen, van
paard)
111, 131
grónt (grond)
134
groot
88, 148, 223, 224
groo(t)s (verwaand)
88, 148
grópmoejar (grootmoeder)
101, 134, 326
grót
136
grów (grauw)
162
grówal (zie: gruuwal, I 72) 163
grókien (grogje)
133
grós (gras)
132, 356, 358
grunakn (zie grónakrj) 111,131
gruntal(grendel) 88, 111,131
grupa (greppel)
110, 131
grutnmael (gruttenmeel) 131
gruus (gemalen piment)
145
gruuwal (gruwel)
163
gruuwalak (gruwelijk)
163
gruu:jp (groeien)
161, 236
255,
332
gruu:n (groen)
87, 155, 183
224
gruu:nmoes (gerecht)
155
gruu:nta (groente)
154, 336
gruu:pa (mestgoot in stal) 111
155
gruu:Crj (groeten)
155
gruu:zalamentn (gruzelemen
ten)
'
156
guja (scheut)
159
Guja
159
gul(d)n (gulden) 130, 186, 236
332
gumie (gummi)
222
gunn (gunnen)
96
guntarn (verlangend kijken)
131
gust
131
guu:r (guur)
88, 156
handaln (handelen)
hee
heel
hooftbastuu:r

333, 336
330
223, 330
330, 336

'ie (hij)
199, 201, 202,
246, 248
'iebakreesien (dreumes)
326
iedar
137, 181,
iedarie:na (iedereen)
iegalak (iegelijk)

203
137
218
218
137

iekrj (ijken)
137, 155
iemant (iemand)
218, 337
iepa (iep)
137
ies (eens) 116, 117, 137, 229
ies (ijs )
102, 136
lesal (IJssel)
136
Iesalmuun (IJsselmuiden) 222
Iesalmuunagar (inw.v.IJ.) 222
iets
218
iewarik (soort uitslag)
162
ie: (jij, U) 104, 152, 199, 200
201, 207, 208, 218, 247, 275
277, 278, 354
ie:ja (jij, U)
161,199, 200
210, 216, 325
ie:ka (eik)
151
ie:krj (eiken)
155, 222
ie:kn’óólt (eikenhout) 151, 364
'ie:l" (heel) 117, 151, 223, 226
330, 364
'ie:la l (heelal)
151
'ie :1a (nageboorte van koe)
151, 152, 156, 358
'ie:lamoala (helemaal)
117
151,
225, 226, 330
'ie:ln (helen, genezen)
117
151
'ie:lndal (helemaal)
151
ie:luu: (jullie)
201
ie:ndar (eender) 87, 117, 151
ie:ndaraandag (bijzonder) 151
ie:ndroa(t)s (eendraads) 183
ie:n a(l)
117, 151, 218, 235
334,
338, 364
ie mag (enig)
151, 218
ie:nlak (eenzaam)
151
ie:nntwintag(21) 235, 332, 334
ie:nntwintagsta (21ste)
235
ie:nnveertagsta (41ste)
235
iemnvuuftagsta (51ste)
235
'ie :r (hier) 152, 228, 277, 330
'ie:rnoamoals (hiernamaals)
150
'ie:s (hees)
117, 151
ie:t (eed)
116, 151
'ie:ta (heet) 116, 151, 221, 364
'ie:tn (heten)
87, 116, 151
235,
338, 354, 356, 364
ie:varag (ijv erig )
152
ie:wag (eeuwig)
117, 164
ie:zal (ijze l)
102, 109, 152
ie :za r (ijz e r)
152
igal (egel)
360
'igto (hijgen)
121
'ij (hij)
104, 158, 199, 201
202, 203, 246, 275, 277, 278
ik(a) (ik)
103, 120, 199, 200
205, 210, 216, 246, 275, 277
278, 324, 325
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'ilda (hooizolder)
’ lla (H illigje)
'Uachien (H illigje)
in
103,
inin'am (inham)
in asmachien (inhammetje)

121
182
188
104
103
129

124
inbroaks (inbraak)
150
121
'indarn (hinderen)
indortiet (indertijd)
229
332
indienn (indienen)
inentn (inenten)
237
informeern
237, 332
inlichtGgn (inlichtingen)
185
inmaekn (inmaken)
239
inpoldarn (inpolderen)
237
instelaga (instelling)
331
inwiedn (inwijden)
136
inzetaga (inzetting)
91
ingaar^k (ingang)
335, 336
irjgeevaga (ingeving)
91
ir^geevm (ingeven)
103
ïrjgawaann (ingewanden)
105
109, 185
ingazeetn (ingezetenen)
332
inkn (hinken)
120
ivjkomstn (inkomsten)
332
jaa (ja)
143
jaai]kr^ (janken)
110
Jaap
143
Jaapien (Jaapje)
114, 190
jacht
129
jaegar (jager)
141, 338
jaegn (jagen)
141, 254
Jaentien (Jaantje)
114, 190
jak
127, 129, 326
jakarg (jakkeren)
129
janeevar (jenever)
129, 140
Janta (Jantje)
109
Jantien (Jantje)
114, 190
jasa (jas)
129
jaïchien (jachtje)
124
ja:kar (jekker)
127
jtekien (jakje)
124
jasmar (jammer)
127, 336
jsesien (jasje)
124
Jenachien (Jennigje) 114, 188
Jenasien (Jannesje) 114, 190
Jent
114
Jentien (Jentje)
190
jeugdag
145
jeugt (jeugd)
145
Jeumpien (Jochempje)
101
190
Jeupien (Jaapje) 114, 146, 190
jeurtien (jaartje)
113, 146
191, 342
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janeevar (jenever)
140
Jawasnasien (Johannesje) 114
114, 143
Joap (Jaap)
joar (jaar) 113, 150, 181, 182
186, 191, 234, 323, 336
joarag (jarig)
150, 323
joarlaks (jaarlijks)
229
joeksa (wilde meid)
148
joeln (joelen)
148
134, 188
jónchien (jongetje)
jóna (jongen)
134,, 184, 188
jóiplinsvarie:naga (jongelingsvereniging)
326
jonk (jong, bnw.) 134, 183, 223
335
jonk (kind)
134, 187
jónkar
134
Joomm (Jochem)
97, 101
Joompien (Jochempje)
101
114, 190
joot (jood)
149
JÓwkien (Jacobje)
190
jökrj (jokken)
133
jökntien (jokkentje)
192
juk
130
jukta (jeuk)
130
juust (juist)
145
juu:k (jeuk)
117, 155
juu:kn (jeuken)
117, 155
kaaj (kaai)
88, 160
Kaamm (Camen)
332
kaamp (kamp)
109
Kaampar (Kamper)
109
Kaampm (Kampen)
109, 331
kaanafas (kanefas)
143
kaans (kans)
108, 109
kaant(a) (zijde) 108, 109, 229
336
kaant a (kantwerk)
109
kaapor (kapermuts)
192
kaapartien (k.muts) 113, 192
Kaatien (Kaatje)
114, 190
kaawm (kauwen)
163
kaazamie:r (kasjmier)
143
kaazawil (casueel)
143
kaboljow (kabeljouw)
162
kachal
113, 129, 192
kachaltien (kacheltje) 113, 192
kaebal (kabel)
142
kaeka (kaak)
142
kaekaln (kakelen)
142
kael (kaal)
141
kaemar (kamer)
141
kaemardoe:ks (kamerdoeks)
222
kaempien (kampje)
142
kaensien (kansje)
142
kaentien (kantje)
142

141
kaer (kaar)
kaern (kamen)
142
kaernklósa (zeurkous)
142
141
kaetar (kater)
kaeval (kavel)
327
kaf
128
kaft
129
kakarlaka (kakkerlak)
129
kakn (cacare)
129
kakstoe:! (kinderstoel)
129
kalf
128, 185
kalk
128
kalm
129, 227
kalmeert; (kalmeren)
237
kalms (kalmoes)
129
kalvm (kalven)
95
kama (kam)
128, 184, 188
kamonet (kabinet)
87
kamarèütien (kameraadje) 146
kamaroat (kameraad) 129,151
kamfar
129
kana (kan) 128, 184, 185, 188
kanapee (canapé)
129
kaniebaal (kannibaal)
143
kantoor
109, 149
kankar
128
kapa (kap, muts)
128, 184
kapartien (kappertje)
113
kapsiendar (kapucijner)
87
129
kaptejn (kapitein)
159
kasteel
129
kasta (kast)
89, 128, 192
kastoor
149
kata (kat)
128, 184
katabalkn (hanebalken)
185
katagazoasie (catechisatie)
129, 326
kataliek (katholiek)
129
katoela (katuil)
112, 147
katoelachlen (uiltje)
112
kaslfien (kalfje)
124
kaeimpies (kalmpjes) 124, 192
227
kfemachien (kammetje)
124
188
kasnachien (kannetje) 124, 188
faensal (kansel)
125
ktentaln (kantelen)
125
kaspien (kapje) 124, 366, 368
kasrbanaada (karbonade) 125
kasrbol (carbol)
125
kaara (kar)
125, 184, 189
kasr(a)bies (karbies) 125, 137
kasrachien (karretje)
189
kaarakiet (karekiet)
125
kaaramelk (karnemelk)
125
kieravaan (karavaan)
143
kaerawats (karwats)
125

126
kasrfstök (kerfstok)
125
kasrkas (karkas)
kasrka (kerk)
9i, 106, 126
344, 346
kasrkaroat (kerkeraa<
336
kaermanaada (karbon
i 87
125, 143
kaermm (kermen)
126
kasrmsa (kerm is)
'26
kasma (kam)
. .5
kasrnn (kamen)
125
kasrpet (karpet)
125
kasrpar (karper)
125
kersdag (kerstdag)
126
kasrsa (kers)
126, 344
kasrsèüvantien (kerstavond)
113
Kasrsien (Karstje)
190
Kaerspal (Kasper)
94, 125
kserspal (kerspel)
94, 126
kaerva (kerf)
90
kasrval (kervel)
126
kasrvm (kerven)
126, 133
kasrwej (karwei)
125, 159
kassien (kastje)
89, 124, 192
kastien (katje)
124
keegol (kegel)
140
keek (cake)
140
keel
94, 139, 190
keeltien (keeltje)
185, 190
keepor (keper)
140
keer
191, 230, 333
keerl (kerel)
94, 139, 190
212
keerltien (kereltje)
190
keertien (keertje)
191, 230
Keesien (Keesje)
190
keetal (ketel)
140
keevar (kever)
139
keeza (kaas)
90, 117, 139
keezorieivo (kaasrasp)
90
139, 152
keezn (schiften v.melk)
139
kejchien (keitje)
189
keja (kei)
159, 189
kejzar (keizer)
158
keldarmota (pissebed)
135
kelta (koude)
116, 122
122
kemkoama (stofkam)
kemm (kammen met stofkam)
101, 122
kemp'aena (kemphaan)
122
kenn (kennen)
96, 98, 122
245, 247, 248, 333
ketn (ketting)
91, 122, 183
188
ketntien (kettinkje)
188
keu (big)
97, 98, 146, 184

189
keuchien (biggetje)
keugaltien (kogeltje) 113, 146
191
keukrt (keuken)
95, 145, 192
192
keukrfien (keukentje)
112, 146
keultien (kooltje)
190
keupor (koper, metaal)
145
146
keupien (koopje)
130, 145
keur
227
keurag
veut3l
145
146
utien (kootje)
146
keuvalij (keuvelen)
90, 145
keuza
kèüchien (kaantje, kade) 112
185, 189, 231
kêüchies (kaantjes) 112, 146
189, 366, 368
kèümpien (kammetje van vogel)
146, 188, 190
kèurtien (kaartje, karretje)
113, 146, 191
143
kabaal (kabaal)
162
kabówtar (kabouter)
234
Kadoeln (Kadoelen)
kaliek (koliek)
137
kameel (kameel)
140
kanaal (kanaal) 143, 190, 327
kanaaltien (kanaaltje) 111, 190
327
kaneel (kaneel)
140
k(a)nienachien (konijntje) 338
188
kanon (kanon)
kanunachien (klein kanon) 188
kapoe:riejats (kapot)
157
136
kapot (kapot)
90
kasjet (korset)
94, 186
katierr (kwartier)
katoe:n (katoen)
157
222
katoe:nn (katoenen)
katróla (katrol)
187
katrulachien (katrolletje) 187
kazien (kozijn)
137
121
kibalg (kibbelen)
kida (hit)
121, 187
kidachien (hitje)
187
kiekkasta (woonwagen)
97
137
kiekn (kijken)
97, 99, 121
137, 138, 243, 247, 250, 332
334
kiel(a) (kiel)
137, 187
kielachien (kieltje)
187
kielagoet (stof voor overhemd)
137
kielij (kietelen)
137
kieloo (kilo)
185
kiema (kiem)
136

kient (kind) 137, 185, 332, 335
kien(t)sdie:l (kindsportie van
erfenis)
183
kieps (kip)
137, 184, 354
kiepskcermsa (kippenkermis)
137
338
kiepien (kipje)
kieskaawm (kieskauwen) 137
163
163
kiewa (kieuw)
152
kie:fta (kievit)
152
kie:r (kier)
kie:rn (keren)
117, 151, 366
152
kie:vm (kijven)
kie:zn (kiezen)
95, 105, 115
133°, 152, 153, 236, 251, 332
334
88, 121
kikart (kikker)
121
kima (kim)
120, 188
kina (kin)
188
kinachien (kinnetje)
121
kipkaera (kipkar)
kipsa (dameshoed)
95, 121
kisien (kistje)
89
89, 120
kista (kist)
109, 220
klaamp (klamp)
109
klaanta (klant)
110
klaarjk (klank)
107, 143
Klaas
114, 190
Klaasien (Klaasje)
klada (hoop)
129, 187, 220
141
klaegr^ (klagen)
klaempien (klampje) 142, 220
klaetam (hollen v.paard) 142
129
klam
klap
128, 190, 220, 227
klapa (klep van broek)
128
klaploopar
129
128
klapm (klappen)
klasa (klasse)
129
klasis (classis)
129
klasdachien (hoopje) 124, 187
220
124, 190
klsepien (klapje)
126
kl£erk (klerk)
klassa (klets)
125
124
klaesien (klasje)
125
kl$sköp (kletskop)
klaesij (kletsen)
88, 125
kl^snat (kletsnat)
125
klasswörtal (klitwortel)
125
kledarag (nat en vies)
123
140
kleepal (klepel)
kleermaekarija (kleermake
158
rij)
kleern (kleren)
139, 185
k leet(kleed)
117, 139, 185
kleetwaegn (huifkar)
139
kleevarklasa (kleefkruid) 140
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klej (klei)
158
klejn (klein)
158, 188, 223
224, 338
klejna (kindje)
188
klejnachien (kleintje)
188
klejnag'ejt (kleinigheid)
158
klejnzeerag (kleinzerig)
159
klems (klem)
123, 188
klemachien (klemmetje)
188
123
klemm (klemmen)
klep (van pet)
123
klepa (klep van machine) 123
kleparn (klepperen)
123
kiepm (te veel aanlopen) 123
kletarn (kletteren)
123
kleur
191
kleurn (kleuren)
239
kleurtien (kleurtje)
191
kleutarskoela (kleuterschool)
327
113
klèurtien (glas jenever)
146, 191
Kleus (Klaasje)
114, 147
Klèüsien (Klaasje)
114, 146
147, 190
Kleuza (Klaasje)
11.4, 147
kleuvartien (klavertje)
113
kliemaat
143, 327
klie:ra (klier, hemdboord) 152
klikien (kliekje)
121
klikn (klikken)
121
klimm (klimmen)
97, 98
120, 131, 252
klinka (klink)
121
klinkar (klinkersteen)
121
klirjkr; (klinken) 120, 131, 252
klipa (klip)
121
klitsa (ontuchtige vrouw) 121
kloar (klaar)
151, 323
kloare (louter)
225, 226
kloar o (jenever) 113, 151, 191
Kloas (Klaas)
107, 143
kloavar (klaver) 113, 150, 187
350
kloavars (kl. in kaartspel) 187
kloavartien (klavertje)
113
klódar (klodder)
134
kloeta (kluit)
147
klöka (klok)
135
klöka (kloek)
136
klók'uus (klokhuis)
136
klómp(a) (klomp)
134
klorjal (klungel)
134, 212
klor^arijchies (prullaria) 134
klooras (sul)
149
klootn (testikel)
148, 185
klootnboe:r (werpspel)
148
klootzak (scrotum)
148
klootzak^ (zeuren)
148
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kloova (kloof)
90, 148
135
klopm (kloppen)
klóso (klos)
134, 190
klów (klauw, hoef van koe) 162
162
klowol (kluwen)
klowstarn (hollen van paard)
162
133
klökien (klokje)
131
klumpien (klompje)
131
kluntien (klontje)
klupart (lid Ger.Gemeente) 88
klusien (klosje)
131, 190
144
kluutien (kluitje)
kluurmm (kleumen)
97
155
kluu:vm (kluiven)
knaapmvarie:naga (knaperI326
vereniging)
knabaln (knabbelen)
129
knacgn (knagen)
141, 254
knakn (knakken)
129
knal
129
knap
129
knapm (knappen)
129
knastart (dik exemplaar) 125
192
knaxhien (knechtje)
knsecht (knecht)
127, 192
192
knappies (knapjes)
knasrpm (knerpen)
126
knaers (kraakbeen)
125
knasstarg (knarsen)
125
knalstart (dik exemplaar) 125
kneedt? (kneden)
139
kneln (knellen)
123
knetarn (knetteren) 123, 241
kneukal (knokkel)
145
kneupien (knoopje)
146
kneuzi? (kneuzen)
145
121
knibaln (knibbelen)
knief (mes)
1.37
knien (konijn)
137, 155, 188
knienachien (konijntje)
188
kniepartien (ijzerkoek)
137
kniepm (knijpen) 137, 138, 250
kniestam (knijpen)
137
knie:
97, 98, 99, 100, 152
155, 184, 189
knierchien (knietje)
189
K nie:las(ien )(C om elis(je) 190
knie:'oolt (kniehout)
152
knie:woaga (knieholte)
150
152
knik
121
knikar (knikker)
121
knikarn (knikkeren)
121
knipa (knip, val)
121
knipien (beursje)
121
knipm (knippen)
121
knipmusa (neepjesmuts) 121
knoesta (knoest)
148

knófalag (verkleumd,van han
134
den)
knola (knol)
112, 135, 187
knoojn (pijnlijk pakken)
161
148, 155
knoopa (knoop)
135
knöpa (knop)
136
knópa (soort eend)
136
knótwilga (knotwilg)
knölachien (knolletje) 112, 133
187
133
knöpien (knopje)
132
knöm (knorren)
knubalduu:kien (halsdoekje)
131, 326
131
k(n)uchn (kuchen)
knup (knoop in touw, vloek)
131, 155
knupal (knuppel)
358
131
knupm (knopen)
knusaln (knutselen)
89
knuusien (kapje v.brood) 144
148
koa (zomerkade) 88, 112, 151
189
koama (kam)
110, 150, 184
188, 189
koamsal (kaamsel)
151
koann (kaantjes) 98, 112, 151
185, 189
koar'aka (straatslijpster) 151
326
koara (kar)
150, 191
koarn (straatslijpen)
151
koarta (kaart)
113, 323, 332
336
kochalg (binnenstromen) 134
koechien (koetje)
112, 144
157, 189, 366, 368
koejskien (cognacje)
124
koekaloe:m (koekeloeren) 148
157
koekoek
148
koela (kuil) 112, 147, 187, 346
348
koeln (koelen)
147
koepal
148
Koe(n)roat (Koenraad)
182
koesa (koets)
89, 148
koest
148
koestasja (kastanje)
86, 123
124, 159, 189
koest£ej(a)chien (kleine kas
tanje)
189
koeterwaals
148
koe:
97, 98, 99, 112, 157
184, 186, 189
koe:ka (koek)
157, 185
koe:lta (koelte)
157
koe:ndart (sukkel)
157

157
koe:rn (koeren)
157
koe:rs
koe:stok (stok van veedrijver)
157
koe:za (kies, domme vrouw)
90, 95, 157
kófar (koffer)
134, 192
ko'fartien (koffertje) 113, 192
136
kofie (koffie)
135
kók
136
kók’ aalzn (kokhalzen)
136
kökareln (kokkerellen)
136
kókart(kokkerd)
köks(jaans) (Gereform eerd)
136
köksjaann (Gereformeerden)
136
136
kóldar
kola (kol)
112, 136, 187
135
kolf
kolk
135
134
kolomkachel
kómaa (komma)
134
134
kombof
134
komeet
kóma (kom)
101, 134, 188
kómasaaras (com missaris)
324
komfoor
134, 149
komfort (couvert)
134
kómies (kommies, brood) 137
komkómor (komkommer) 134
kompaebal (compabel)
134
134
kompas
kómplót
134
komst
134
konfarensie (conferentie) 336
kortkolri (konkelen)
134
Koobschien (Cobaatje)
187
Koochien (Cobaatje) 114, 189
koogal (kogel)
113, 149, 191
346
kookar (koker)
149, 192
kookartien (kokertje) 113, 192
kookas (kokos)
94
kooki} (koken)
149, 239, 344
kool"
112, 148, 190
kooln (steenkool)
149, 344
koolraepo (koolraap)
148
koomm (komen) 96, 97, 98
99, 100, 101, 115, 128, 149
242, 243, 245, 246, 247, 248
249, 253, 263, 332, 333, 334
koonagina (koningin)
149
koonak (koning)
92, 149
koonokn (knikkerspel)
149
koonakriek (koninkrijk)
149
koop
148
Koopien (Koopje)
114

186
kooplëj (kooplui)
koopluudn (kooplieden)
144
186
koopm (kopen) 148, 246, 259
338, 354, 356
149, 191
koor
149
koorn (koren)
koorsa (koorts)
149
113, 149
koort (koord)
113
koortien (koordje)
koortien (koortje)
191
114
Koosien (Koosje)
koota (bot)
149
koota (meerkoet)
149, 326
kop
135, 184
135
kópag (koppig)
Kor (Cor)
93, 94
kós(t)n (kosten)
88, 185
136
kö(t)sn (kotsen)
kouwe (koude)
88
köwchien (kooitje)
189
162, 189
köwa (kooi)
162
köwsa (kous)
kowsebaann (kousebanden) 326
kóölda (koude)
92, 108, 149
kooit (koud) 92, 93, 108, 110
149
160, 328
köjarij (kuieren)
köjf (kuif)
160, 328
kó’kien (kokje)
133
112, 133
kólachien (kolletje)
187
Këlkien
114
kolkien (kolkje)
133
kopal (koppel)
133, 220, 346
köpien (kopje)
133, 184
kóral (korrel)
133
kórparaal (korporaal)
133
kórsa (kers)
132, 324
körsien (korstje)
94
132
körsta (korst)
kort (kort)
132
körtaga (korting)
91, 132
körtns (onlangs)
225, 229
94
kosien (kostje)
132
köstar (koster)
kraaba (krab)
110, 143, 187
kraabm (krabben)
110, 143
236 ’
kraamp (kramp)
109
kraarjk (krank)
110
kraanta (krant)
109
kraantabak (krantenbak) 338
kraanza (krans)
90, 109
kraba (krab)
128, 187
kracht
128
kraebachien (krabbetje)
187
142
kraega(kraag)
kraejchien (kraaitje)
189

kraeja (kraai)
86, 160, 184
189, 370
kraejn (kraaien)
160, 255
kraekalirphien (krakelingetje)
189
92
kraekalink (krakeling)
141, 189
141
kraekrj (kraken)
142
kraena(kraan)
142
■kraensien (kransje)
142
kraentien (krantje)
Kragnburg (Kraggenburg) 101
332
krala (kraal)
124, 187
krama (kram)
124, 188
221
krans (binnenstebuiten)
krap
129
krapa (wervelsluiting)
129
kraplapa (kroplap)
129
kras (bnw.)
129
krasa (kras, znw.)
129
krasgat (zijopening in vrou
wenrok)
129
krasbachien (krabbetje)
124
187
te e k (krek)
226
kralachien (kraaltje) 124, 187
kraamachien (krammetje) 124
188
124
krsepien (werveltje)
124
krsesien (krasje)
kreefta (kreeft)
140
kreegal (kregel)
140
krenchien (krengetje)
188
krerp (kreng)
123, 182, 188
krer)ki} (krenken)
123
krerjkop (kreng)
123
krenta (krent)
123
krentastuutien (krentebol) 144
kreukal
146
kreupal
145
kreust (kroost)
146
kreuza (kroos)
90, 145
kreumpien (kraampje)
146
190
kriba (krib)
120, 184, 187
324, 332
kribachien (kribbetje)
187
kribag (kribbig)
121
kriejoeilg (krioelen)
157
kriet (krijt)
136
krietij (huilen) 137, 138, 250
K rie:gar (K rijge r)
234
krie:gr} (krijgen) 97, 104, 152
153*244, 245, 248, 250, 325
332, 333, 334, 338, 354, 356
krie.-zabeeza (kruisbes)
152
154, 362
Krika
182
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krika (krik)
121
krimpm (krimpen)
120, 241
252 °
krir^chien (kringetje)
189
krir^k (kring) 92, 97, 120, 189
krir^kal
120
krip
121
Krisjan (Christiaan)
90
kristalak (christelijk)
90
Kristas (Christus)
90
kroama (kraam) 98, 151, 190
kroebasien (klein persoon)
190
kroechien (kroegje) 112, 144
kroeg
112, 148
kroep
148, 233
kroepm (kruipen)
115, 133
147,° 251, 338
Kroesien
114, 144
kroe:na (kroon) 117, 157, 191
krom
134
krónkaln (kronkelen)
134
krookadila (krokodil)
149
krookas (krokus)
149, 338
kroost
146
króp (van d ier)
135
krot
136
kröpien (kropje)
133
krötien (krotje)
133
kruka (kruk)
130
krula (krul)
130, 187
krulachien (krulletje)
188
krumachien (krom persoontje)
131, 188
krumal (kruimel)
131
krumalag (niet fit m eer) 131
krumaln (niet fit meer han
delen)
131
kruudn (kruiden)
144, 185
kruuka (kruik)
144
kruulawaegr^ (kruiwagen) 144
kruulg (kruien)
144, 251
kruus (kruis)
102, 109, 144
156
kruusn (kruisen)
102
kruut (kruid)
144
kruurnn (kreunen)
117, 156
kruu.-ntien (kroontje)
191
kruurzamunt (kruizemunt) 156
kuba (kubbe)
184, 187
kubachien (kubbetje)
187
kuchr^ (kuchen)
131
kuda (kudde)
187
kudachien (kleine kudde) 187
kul
131
kumachien (kommetje)
131
188
kunda
130
kunn (kunnen)
96, 97, 98
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99, 100, 101, 104, 111, 128
130, 134, 236, 244, 246, 249
256, 260, 313, 325, 332, 333
346
kuntien (kontje)
131
kurka (kurk)
131
kursus
332
kus
131
kusn (kussen, ww.)
130
kusn (kussen, znw.) 130, 183
kust
130
kuta (vagina)
130
kuukK, (kuiken)
144, 192
kuukr^tien (kuikentje)
192
kuulbak (koelbak)
144
kuulachien (kuiltje)
112, 144
187, 366, 368
kuuln (rollen)
251
kuum (mat, tam)
145
Kuundar (Kuinre)
87, 234
kuupa (kuip)
144
kuupar (kuiper)
346, 348
kuut (kuit, van vis)
145
kuuta (kuit, van been)
145
kuuikien (koekje)
155
kwa(a)ba (kwab)
128, 187
kwaalietejt (kwaliteit)
332
kwaanswies (kwansuis)
109
kwaboal (kwabaal)
128
kwaekr^ (kwaken)
142
kwaelie (halve gare)
142
kwakaln (kwakkelen)
129
kwakzalvar
129
kwala (kwal)
129
kwalstarn (kwalsteren)
129
kwalstar’óölt (bitterzoet) 129
kwasta (kwast)
129
kwsebachien (kwabbetje)
124
187
kwsert (kwart)
125
kwasrtal (kwartel)
125
kwsertien (kwartje)
186
kwsesien (kwastje)
124
kweekalir^k (kwekeling)
92
kweena (hermafrodiet)
139
kweln (kwellen)
122
kwèultien (kwaaltje) 112, 146
191
kwiel (kwijl)
137
kwieln (kwijlen)
137
kwiet (kwijt)
137
kwietaansie (kwitantie)
109
kwik
120
kwispaldoor (kwispedoor) 121
149
kwoaja (kwaaie)
88, 161
kwoala (kwaal) 112, 150, 191
kwoalak (kwalijk)
151
kwoat (kwaad)
150

kwoa(t)skiks (kwaadschiks)
225
Laamart (Lambert) 109, 182
laampa (lamp)
95, 109, 111
143
laandalak (landelijk)
336
laandarijn (landerijen)
332
Laanfanoo (Ambt Vollenhove)
223, 234
Laanfanoos (van A.V.)
223
laant (land)
96, 109, 327
332, 336
la(a)ntbow (landbouw)
109
laar^k (lang)
110, 336
labeurn (werk)
326
lachn, (lachen)
95, 128, 236
254
lach
112
lae (lade)
88, 98, 141, 184
189
laechien (laatje)
189
laedaga (lading)
91
lae(d)n (laden)
95, 96, 141
236,° 254
laegn, (leggen)
107, 141, 240
242, 259, 334
laeki] (laken)
141,183,192
laekn/3 (lakens)
222
laekr^tien (lakentje)
192
laeknveldar (lakenvelder) 141
laempien (lampje)
111, 142
143, 366, 368
laentien (landje)
142
laeta (laat) 221, 224, 225, 226
229
laetartien (latertje)
192
lak
129
lakn (lakken)
129
lam (bnw.)
128
lam (znw.)
128, 185, 188
Lamachien (Lam m igje)
114
188
lamstraal
143
lantbów (landbouw)
109
lantbowvareenagii]
109, 327
lanteern (lantaarn)
129
larja (lang) 97, 110, 128, 223
224,
225, 230
lar^as (langs)
104, 228, 335
lapa (lap)
128, 246
lasaparaat (lasapparaat) 104
327
lasa (las)
129
last
128
lastar
128
lata (lat)
128
lsechien (lachje)
112, 124
leek (lek)
127

91
laekaezie (lekkage)
lsekar (lekker) 127, 183, 224
231
127
laekn, (lekken)
lasmachien (lammetje)
124
188, 366, 368
124
laepien (lapje)
Lassien
114, 115, 124
124
lsesien (lastje)
124
lsetlen (latje)
123
ledar (ladder)
leedaka(a)nt (ledikant)
140
leedamoatn (lidmaten , lede140
maten)
140
leedfl (lichaam)
140
leeg
140, 221
leegs (laag, bnw.)
225, 335
116
leegta (laagte)
140
leep
140
leepal (lepel)
140
leepart (leperd)
191
leer
leera (catechisatie) 117, 139
336
92
ie er link (leerling)
117, 139
leern (leren, ww.)
140
leertien (leertje)
191
leerzo (laars)
90, 139
leet (leed)
139
leevm (leven, ww.)
101, 140
245
leevmsondor'oolt (levenson
332
derhoud)
leew (leeuw)
163, 189
leewchien (leeuwtje)
189
163
leewarik (leeuwerik)
leezn (lezen)
139, 245, 254
lejchien (leitje)
189
lejdabaant (leiband)
159
lejdaga (leiding)
91
lejdn (leiden)
159, 332
lejdnsgaskiedanis
327, 335
leja (lei)
159, 189
lejlata (liniaal)
159
lejsals (leidsels)
159
lela (lel)
123, 188
lelachien (lelletje)
188
234
Lem ar (Lem m er)
123
lemat (lemmet)
123
lempa (meid)
lenda
122
lens (van pomp)
123
122
lenta
lenza (lens)
123
lena (leng, in meel)
123
lenn (lengen)
122
lenta (lengte)
95, 122

lepkaslfien (kalf met fles ge
122
voed)
lepkeuchien (big met fles ge
122
voed)
122
lepmaega (lebmaag)
122
les(a) (les)
123
lesal (letsel)
122
lesn (lessen, ww.)
lesta (laatste)
89, 122, 223
224, 226, 230, 236
123
letar (letter)
letarlapa (borduurlap)
123
123
letarn (borduren)
122
letij (letten)
leugrj (leugen)
145, 192
leugnbalg (leugenzak)
146
192
leugrjtien (leugentje)
146
leuk
146
leutarn (leuteren)
leutien (lootje) 133, 186, 193
112, 146
lèüchien (laagje)
190
lakaaltien (lokaaltje)
lawaaj (lawaai)
160
lichaamalak
336
121, 190
licham (lichaam)
lichampien (lichaampje)
190
lichien (lichtje)
89, 192
licht (niet donker)
120, 183
121
licht (niet zwaar)
licht (znw.) 89, 120, 121, 192
230
lichtar (draagband, touw in
bedstee)
121
lich(t)mis
120
lichtn (lichten)
95, 121
lichtn (weerlichten)
120
liedn (lijden)
136, 138, 236
250
lie f (lijf)
102, 108, 109, 136
153, 155
102, 326
liefien (lijfje )
liek (gelijk)
136, 223, 226
liek (lijk)
136
liekdoom (likdoorn) 121, 136
liekeur (likeur)
146, 191
liekeurtien (likeurtje)
191
lieka (afgestreken 5-1.maat)
136
liekn (gelijken, lijken)
137
138, 250
liekstee (litteken)
137
liemanaada (limonade)
143
lienda (lijn, waslijn)
87, 137
327
lieniejaal (liniaal)
143, 190
lieniejaaltien (liniaaltje) 111
190
lies (zwak, onvast)
89, 138
192
liesien (lijstje)

117, 137
liesta (leest)
137
liesta (lies)
137, 192
liesta (lijst)
137
liestar (lijs ter)
lie :f (lief) 102, 108, 152, 155
lie:grj (liegen)
115, 133, 152
153, 251
117, 151
lie:m (leem )
152
lie:m (lijm )
98, 151
liermm (lijmen)
151
lie:n (leen)
152
lie:nkoe:ka (lijnkoek)
152
lie:nmael (lijnm eel)
117, 151
lie:nn (lenen)
152
lie:nzoat (lijnzaad)
152, 191
lierra (draaiorgel)
lierrtien (draaiorgeltje)
191
152
lie:t (lied)
152
lie:tien (liedje)
lie:varloa (lieverlede)
230
91
ligaga (ligging)
ligrj (liggen) 97, 104, 105, 107
120, 128, 241, 245, 249, 254
324, 332, 333, 354, 356
158
lij (luw)
158
lijta (luwte)
121
likdoorq
likn, (likken)
120
121
lilak (lelijk )
201
lilakart (lelijkerd)
120
lindaboom
97, 121
linn (linnen)
120
lint
121
links
95, 120
lipa (lip)
lipies (en keelties) (zoute vis)
185
193
lissekien (krijgertje)
121
lisa (lus)
120
list
lit (lid, deksel) 109, 120, 332
litteekr^ (litteken)
97, 120
112, 150
loaga (laag, znw.)
loatn (laten)
115, 133, 146
150, 242, 243, 247, 248, 249
255, 263, 264, 313, 325
lócht (licht, lucht)
130, 323
134
lódarag (lodderig)
loedar
147, 192
loedartien (loedertje;(113, 192
loek (luik)
147
loe:r (loer)
157
loe:rapa (verstoppertje) 157
loe:rn (loeren)
157
lóf (eer)
135
136
log
136
lögar (logger)
135
lök£ (lokken)
112, 136
lol
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lómart (lommerd)
134
lomp (bnw.)
134
lomps (vod)
134
lómpart (lomperd)
135
lóip (long)
98, 134, 188
222
loodn (loden)
loof
148
loojn (looien)
161
look (ui)
148
lookaal (lokaal)
143
lookaaltien (lokaaltje)
111
loom
148
loon
148
loop (diarree)
148
loopar (loper)
148, 192
looparija (diarree)
158
looportien (lopertje) 113, 192
loopm (lopen)
115, 116, 133
146, 148, 241, 242, 243, 247
249, 255, 325, 332, 338, 346
loor (niet vers, van tee) 149
loos
148
loot (lood)
148, 185
lootaga (loting)
91
loovar (lover)
148
looza (loods, schuur) 90, 149
loozn (lozen)
148
lót
135, 193
löw (lauw)
162
lówtar (louter)
162
ló’j (lui)
160, 189
löjbó'js (luiwammes)
160
löjchies (lieden)
189
lojwaegn (luiwagen)
160
lojwamas (luiwammes)
160
lolachien (lolletje)
112, 133
lös (los)
223, 346
Lubachien (Lubbigje)
187
lubm (lubben)
130
luchien (luchtje)
192
lucht (geur)
131
lucht (hemel)
130, 192
lucht (licht)
111
ludn (luiden van klok)
95
130
lula (penis)
131
luln (lullen)
131
Lumachien (Lummigje)
188
lumal (lummel)
131
lunza (luns)
130
lui^chien (longetje)
131, 188
lups (loops)
132
lusn (lusten)
88, 130, 244
lust
130
Lutarsziel (Lutterzijl)
234
luudn (lieden)
144
luukien (luikje)
144
luus (luis) 102, 109, 144, 156
346, 348
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luusafaer (lucifer)
luustarn (luisteren)
luu:naga (leuning)
luu:nn (leunen)

145
144
91:, 155
117., 155

maagn (mogen)
89, 104 , 105
128, 134, 143, 246, 256:, 262
346
maanda (mand)
109
maans (mans)
109
maantal (mantel)
109,, 113
191, 192
192
maantaltien (manteltje)
maank (mank)
110
ma(a)nkoment (mankement)
129
ma(a)nkie:rn (mankeren) 129
152, 238
maasienaal (machinaal)
227
maawart (miauwer)
163
maawm (miauwen)
163, 236
maazaln (mazelen)
362
macht
128
maechien (meisje)
141, 192
maega (maag)
141
maegar (mager)
87, 141
maegt (dienstbode)
141, 192
Maej (Maai)
160
maejn (maaien) 160, 255, 370
maek (maak)
141
maekrj (maken) 141, 244, 245
247”, 255, 325, 332, 334, 336
342
maeksal (maaksel)
141
mael (meel)
142, 342
maelaga (maling)
141
maein (malen) 141, 239, 249
maenakapa (wintermuts voor
paard)
141
maeni) (manen, znw.)
141
maenn (maden)
141
maenn (manen, ww.)
141
maentaltien (manteltje)
113
191
maentien (mandje)
142, 184
maerta (dienstbode)
142
maeza (maas)
141
maezp (mazen)
142
mafm (maffen)
105
maga (voorschoot)
369
mak
129
makalak (makkelijk)
227
mal
129
malajan (mallejan)
129
malameula (draaimolen) 129
mamaa (mamma)
326
mamie (mammie)
326
man
128, 184, 188, 220
manluudn (manlui)
144, 186

manal (amandel)
128, 192
192
manaltien (amandeltje)
marjalwörtal (voederbiet) 129
mast
129, 192
223
Mastabroek
223
Mastabroekar
mat (bnw.)
128
mata (mat van vloer)
128
190, 245
mataböólta (onderdeel van
mattenraam)
150
matariejaal (materiaal)
143
mataskaeva (mattenschaaf)
142
mEema (mammie)
125, 326
maaiachien (mannetje)
124
188
masr (maar) 93, 265, 281, 282
283, 308
Masra (M arrigje)
127
Maerachien (M arrigje)
127
189
maargal (m ergel)
126
m s rie (m errie)
126
maerk (merk)
125, 126
maerk (markt)
125
masrkrj (merken)
126
maerkr] (markten)
125
masrlien (marlijn)
125
maarmar (marmer)
125
masrmóta (marmot)
125
maemas (merinos)
126
masmstn (menigste)
94, 216
maers (mars)
125
maarsapejn (marsepein)
125
maersasee (marechaussee)
125
masrtaln (martelen)
125
m srta r (m arter)
125
Maertn (Marten)
127
massien (mastje)
124, 192
maEtien (matje)
124, 190
mee
88, 140, 228
meedasien (medicijn)
140
meegoan (meegaan)
242
meeneemm (meenemen)
100
243
meenie (menie)
140
m eer (comp.)
139, 218
meerdarwaegr|s (op m eer
plaatsen)
142
m eem (meren)
140
meerndierls (grotendeels) 139
meerskuum (meerschuim) 140
M eert (Maart)
139
meetar (m eter)
140, 186
meetn (meten) 128, 139, 253
meewa (meeuw)
163
m eeza (mees)
90

mèènsa (mens) 107, 108, 110
141
159
M ej (M ei)
mejneet (meineed)
159
mejnsa (mens) 107, 141, 159
332
mejpenak (meepenning)
159
mejsien (m eisje)
326, 335
338
mejsiesvorie:nog9 (m eisjes
vereniging)
326
mejstar (meester)
201, 324
mejt (meisje, dienstbode) 159
326
mejzeuntien (meizoentje) 159
122
meldn (melden)
melk
123
182
melkfabriek
melkr^ (melken) 95, 122, 133
183, 237, 252
melknstiet (melktijd)
237
melkrak (rek voor m. -bussen)
128
men
207
123, 252
menn (mennen)
menal (liter)
123
122, 252
menn (mengen)
mep
123
mes
95, 122
mesa (mest)
88, 123
m esalar (metselaar) 89, 123
mesaln (metselen)
89, 123
mes(t)n (mesten)
88
metieina (meteen)
225, 230
metie:na as (meteen toen) 308
122
metworst (metworst)
meubal
146
meugalak (mogelijk) 145, 336
meuka (rommel)
146
meula (molen)
145, 338
meuna (meun)
145
mèültien (maaltje)
107, 112
146, 190, 220
mèüntien (maandje)
146
mèüntien (maantje)
146, 191
mèütien (maatje)
146, 186
189
madadie (medaille)
123
magoonie'oolt (mahoniehout)
149
majoor (majoor)
149
makaandar (elkaar) 109, 207
makaera (elkaar)
207, 228
246, 338
makie:rn (mankeren)
91
manaandar (elkaar)
89, 109
207
manaera (elkaar)
89, 207
maneer
191, 201

maneertien (meneertje)
191
186
manuut (minuut)
226
maraekal (mirakel)
maseern (marcheren) 91, 117
masiena (machine)
91, 138
184, 188
masienachien (machinetje) 188
masistars (manchester) 222
matörachlen (motortje)
115
midag (middag) 120, 181, 182
120
midal (middel)
midn (midden)
95, 120, 182
138
miedn (mijden)
138, 222
miekaa (mica)
137, 155
mien (mijn, vnw.)
207, 208
mien (mijn, znw.)
138, 155
mienda (de mijne)
88, 100
137, 207, 209
mienn (mijnen, ww.) 138, 155
364°
138
mieta (mijt, stapel)
mieta (mijt, insekt)
137
mietar
138
mietars
226
152, 358
mie:ga (urine)
miergart (pisser)
88
152, 153
mie:gi\ (urineren)
250°
mie:laant (weiland)
117, 152
152
miernag (menig)
mie:nagie:na (menigeen) 152
152
miernagta (menigte)
mie:nn (menen) 117, 151, 155
mie:nta (meent) 117, 151, 153
154, 186
m ie:ra (m ier)
152, 191
mie:rtien (m iertje)
191
mie:st (meest) 117, 151, 218
mieistal (meestal)
230, 336
mie:s(t)ntiet (meesttijds) 230
mij (m ij)
158, 199, 200, 205
206, 207, 372
mika (brood)
121
mikn (mikken)
120
m iljs rt (m iljard)
235
miljoen(sta)
235
milt (mild)
120
milta (milt)
120
min (gemeen)
120, 223, 224
mindar
218
minasie:rn (minderen)
121
minsta
120
misdoat (misdaad)
150
misalak (m isselijk)
120
miskien (misschien) 121, 138
231
121
mispal
misn (missen)
120

m ist (mis, bnw.) 88, 120, 326
mist
120
mit (met)
324
moal (maaltijd) 107, 112, 150
190
moal (hoeveelheid)
220
moandag (maandag)
90, 150
182
moana (maan)
150, 191
moant (maand) 150, 186, 234
moat (maat, land)
150
moat (maat, makker)
150
moata (maat v.meten)
150
189
moatreegal (maatregel)
150
moatskapije (maatschappij)
151
módar (modder)
135
módarbak (baggermachine)
129
moejar (moeder) 88, 161, 183
326, 335, 336, 370
moejarspörsie (moederlijk
erfdeel)
183
moek (zie § 35d.)
148
moekn, (kniezen)
148
moelbaant (muilband)
147
moes
147
moerda (mode) 116, 117, 184
moe:r (moeder)
370
moerrbija (moerbei)
158
moe:ra (moer) 113, 157, 191
moerrstael (moedertaal)
157
moe:rtien (m oertje) 113, 156
191
moerrwien (moerwijn)
157
moert (moed)
157
moe:ta (moot)
157
moeitwilag (moedwillig)
157
mófa (mof)
135, 189
mófaln (moffelen)
135
mógaln (onhandig doen)
135
móla (mol, d ier)
135, 188
362
molm
136
mómbak (mombakkes)
135
mómpaln (mompelen)
135
mónak (monnik)
135
mónstar
135
mónt (mond)
96, 134
móntar
134
mooj
161, 224
mookar (moker)
149
moorela (m orel)
149
mooras (m ores)
149
moort (moord)
149
mós
135
mósal (mossel)
136
móstart (mosterd)
135
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mót (mot, stof)
móts (mot, vlinder) 134,
móts (zeug)
135, 146,
mótn (morsen)
móws (mouw)
möjts (moeite)
160,
Mölschien
mölschien (m olletje) 133,
Möpsldsr (Meppeler)
Möpslt (Meppel)
133,
möpien (koekje) 133, 185,
mörgr^ (morgen, maat)
mörgr^ (morgen, tijd) 132,
230°
mörmsl (mormel)
mörn (morren)
mörsdoot (morsdood)
muds (mud) 130, 184, 186,
mudschien (mudje)
mufien (mofje)
131,
mugs (mug)
130,
muldsr
mundsg (mondig)
munts (munt)
muntien (mondje)
muss (muts)
musks (mus) 90, 130, 348,
mutien (motje)
131,
muuls (muil, slof)
145,
muulschien (muiltje)
muus (muis)
102, 109,
156, 346, 348, 374
muusien (muisje)
muu(t)n (moeten)
104,
144, 244, 246, 247, 256,
313, 325, 332, 333, 334,
346
muu: (moe)
muurjs (tante)
161,
muu.-jlsk (m oeilijk)
muurjts (moeite)
muu:rs (muur)

135
190
190
135
162
161
114
188
223
223
190
132
182
132
132
133
187
187
189
362
130
130
130
131
89
350
190
188
188
144
102
134
260
338
88
326
161
161
155

naaw (nauw)
163
Naazsret (bijnaam Hasselt)
143
nacht
128, 182, 183, 192
nach(t)ja?k (nachtjak)
127
nach(t)moal (kerk.avondmaal)
150
Nacht(s)w£eg (Achterweg)
91
128, 231
naegsl (nagel)
142, 183
naegsl’oolt (nagelhout)
142
naejn (naaien)
160, 332, 370
naejstsr (naaister)
160
naekr^t (naakt)
142
naems (naam)
142, 336
142
naemslsk (namelijk)
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142
naemrjis (namens)
142
naer (naar, bnw.)
142
naevs (naaf)
142
naevsl (navel)
nags (vinnig m eisje)
129
128
naps (nap)
128
nat
124, 192
nsechien (nachtje)
127
nceks (nek)
124
nfEpien (napje)
naergr^s, nserns (nergens) 126
218, 225, 228
91, 125
nserm (arm, znw.)
184, 190, 231
nsermpien (armpje)
190, 351
nasrsis (narcis)
125
124
nsetien (natje)
nee
139
Needsrlaant (Nederland) 140
neefien (neefje)
140
140
neefien (mugje)
140
neegsr (neger)
neermds (9)
140, 235
neei^neer^tsgsts (99ste) 235
140, 235
neen^tsg (90)
neer^tsgsts (90ste)
235
neer^tiens (19) 235, 333, 334
neeiy^tienzestiens (1916) 334
neer^twintsg (29)
235
neemm (nemen) 98, 99, 101
123, 128, 139, 248, 253, 333
neer
140
neersgs (nering)
91
neerzetn (neerzetten)
334
neetsldoerk (neteldoek)
222
neevs (neef)
139
neevsl (nevel)
139
nejgii} (neiging)
327
nejlón (nylon)
222
nel (troefnegen)
123
Nelachien (N elligje)
187
net (bw.)
226, 230
neta (net, znw.)
122
neties (netjes)
123, 227
net ó f (net alsof) 287, 293, 309
net toe: as (net toen)
308
netzelda wat (onverschillig
wat)
214
neudag (nodig)
145
neugn (nodigen)
145
neukr^ (coïre)
146
neuta (noot)
145
neutamuskoat (nootmuskaat)
132
neuza (neus)
90
nèültien (naaldje)
88, 112
147
nèütien (naadje)
147, 189
nageern (negeren)
140

natuu:rlak (natuurlijk)
231
nichien (nichtje)
89
89, 120
nichta (nicht)
niemant (niemand)
218, 337
nies (driftig)
89, 138
190
Niesien (Niesje)
nieskóp (driftkop)
138
137
niet (nijd)
niet (bw.)
138, 244
152, 191
nie:ra (nier)
nie:rtien (niertje)
191
152
nie:ta (neet)
nij (nieuw)
158, 224, 230
nijchien (nieuwtje)
189
nijmoe:s (nieuwmodisch) 116
117, 157
nijs (nieuws)
158
nikal (nikkel)
121
120
nik ar (nikker)
90, 120
nikrj (knikken)
niks
121, 183, 218, 244, 324
noa (na)
87, 150, 224, 228
noabörst (achterborst als
vleessoort)
150
noadat (nadat)
287, 293, 308
noajoar (najaar)
181, 234
noakiekn (nakijken)
238
noalda (naald)
88, 107, 112
150
noaloatn (nalaten)
332, 334
noaloatnskap (nalatenschap)
150
noa(r) (naar)
150, 287, 293
306, 323
noa(r)galan (naargelang) 287
293, 306
noast (naast)
150, 229
noasta (naaste)
150
noat (naad)
150, 189
noazoata (nazaat)
150
noesta (noest, znw.)
147
nóg
104, 135, 230
noojt
161, 230
nóka (nok)
136
nómar (nommer)
135
nóna (non)
135, 188
noomt (oven)
88, 91, 149
231
noort (noord)
94, 149
noot(nood)
94, 148
nootaeres (notaris)
143, 149
201, 324
noot(a) (muzieknoot)
149
nootweer (noodweer)
148
nootzaekalak (noodzakelijk)
231
nów (nu)
162, 230, 275, 276
277, 287, 293, 308
nówalaks (nauwelijks;1
162

nó'kien (nokje)
nors (nors)
nösaln (nestelen)
nó’sien (nestje)
nöst (nest)
nul(a) (nul)
nulachien (n>’Uetje)
numar (emmer) 91,
231, 327
numar (nommer)
nunachien (nonnetje)
nut
nuu:mm (noemen)
332,°333
nuu:ri} (neuren)
nuu:rsal (het neuren)

88,
89,
132,
110,

133
133
132
89
132
188
188
131

132
131, 188
130
98, 155
156, 242
156

'oaka (haak)
107, 150, 184
'oakrj (haken)
150, 237, 239
oal (aal)
112, 150, 190
'oal (vuurhaal)
150
'oal (schraal, van wind)
151
oaldoekar (schollevaar)
147
150, 327
Oalt (Aalt)
107, 112, 143
'oar (haar, znw.)
113, 150
191, 227
oara (aar)
150, 191
oara (ader)
113, 150
oarsg (aardig)
88, 150, 226
323
oarag'ejt (aardigheid)
323
Oarnt (Arend)
143
Oart (Aart)
113
oart (aard)
150
oarzaln (aarzelen)
150
oas (aas, kaart)
151
oas (aas, lokaas)
150
oasam (adem)
150, 234
'oast (haast, znw.)
150, 354
'oast(a) (haast, bw.) 150, 225
227, 354
oa(v)mt (avond) 101, 150, 181
182
oa(v)mtuu:r (avontuur)
151
och(t)nt (ochtend)
134
'oekr>da (wat voor)
215, 216
oela (uil)
147
'oeln (huilen v.hond) 92, 147
oen (jouw, uw) 207, 208, 209
oen (hoe een)
215
oenda (de jouwe, de uwe) 207
209
'oenda (wat voor een)
215
'oeneer (wanneer)
230
'oest (hoest)
147
'oes(t)n (hoesten)
88, 147
'oet (huid) 108, 147, 157, 346
348

oe: (je, u) 199, 200, 205, 206
207, 208, 325, 354
207
oe: (jouw, uw)
'oe: (hoe) 157, 227, 276, 277
295, 303, 337
'oe: as (hoe)
287, 291, 295
302, 303, 337
'oe: ó f (hoe)
295, 303
201
oe:luu: (jullie)
157
'oe:k (hoek)
'oe:ka (vishaak)
157
157
'oe:kaveta (hoekkast)
157
'oera (hoer)
'oe:t (hoed)
108, 157
'oe: vaeka as (hoe vaak) 295
303
'oeva (hoef)
90, 157
'oe:vm (hoeven) 98, 101, 104
107, 247, 313, 330, 332
'oe:vuu:la as (hoeveel)
295
303
oe:zelf (jezelf)
206
o f (af)
228, 229, 237, 335
óf (of) 104, 105, 135, 279, 281
283, 284, 287, 293, 303, 309
325
'ó f (hof)
109, 135
104
óf'aeln (afhalen)
ofbreekn (afbreken) 104, 332
334
ófbroaka (afbraak)
150
ófdaankn (afdanken)
239
104
ófdoe(:)n (afdoen)
óf'elpm (afhelpen)
237
ófar (offer)
135
ófgamietart (heel erg)
227
ofgaskejdn (Gereform eerd)
239
ofloopm (aflopen)
104, 240
ofluchtn (laatste rondgang
door stal maken)
111
ófneemm (afnemen)
242
ófniefaln (afgappen)
138
ófrikn (omheinen)
122
ofsluutn (afsluiten)
237, 239
240
ófsprèükien (afspraakje) 147
324
ófsproaka (afspraak)
ófstreupm (afstropen)
145
ófwa'rkn (afwerken)
334
'óka (hok)
136
óksal
136
'ó l (hol, znw.)
135
'Olaant (Holland)
330
'ómal (hommel)
134
'ómpa (homp)
135
ón (oneven)
134
ón103
ónbaskóft (onbeschoft) 91, 135

óndaar^ks (ondanks)
110
ondar
134, 229
ondardoems (achterbaks) 147
182
óndarlaegar (onderlegger) 94
135
óndarlest (onlangs) 226, 230
94
ondarloaga (onderlaag)
óndarmelk (taptemelk)
94
ondarmoats (ondermaats) 182
326
ondarsta (lijfje )
235
'óndarsta (100ste)
ondarsta boomm (onderst
229
boven)
'ondart (100)
134, 235, 236
ondarvienn (ondervinden) 99
332
óndarwaerp (onderwerp)
óndarwiel (onderwijl)
137
óndarwie:zar (onderwijzer)
336
onfan n (ontvangen)
244
ónoora (afgekeurde mat) 149
óns (vnw.) 102, 108, 134, 181
199, 206, 207, 208, 245
óns (znw.)
134, 185
ónsetnt (ontzettend)
241
ónstriedn (ontstrijden)
137
138
ónt134
'ónt (hond)
87, 134
óntwikolin (ontwikkeling) 331
ónvawachs (onverwachts) 228
ónzalag (viezig)
135
ónznda (de onze)
207, 209
ónzuun (niet proper) 145, 326
'órp r (honger)
134
óngadeupt (ongedoopt)
103
240
óngakookt (ongekookt)
240
óngaliek (ongelijk)
103
ór^galókag (ongelukkig)
130
323
órjgatrówt (ongetrouwd)
103
240
óngaveer
140, 227, 232
ónkós(t)n
185
ooga (oog)
98, 112, 148, 323
'ooga (hoog)
148, 224, 225
330
o o g b lik (ogenblik)
230, 324
332, 333
oogst
149
oojavaar
88, 161, 360
oojavaartien (ooievaartje) 111
oojt (ooit)
161, 230
ook
148
ookar (oker)
149
oolak (olijk)
148
oollefant (olifant)
149, 338
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ooms (oom)
148, 336, 338
'oop (hoop, massa)
148, 220
330
326
oopaa (opa)
326
oopa (oma)
'oopa (hoop, verwachting) 149
oopareern(opereren) 117, 238
'oopm (hopen)
149, 246
326
oopoe (oma)
oor
113, 148, 191
ooranja(oranje)
149
oordeel
139, 149
oorlóg
109, 149
'oon j (hoorn)
87, 113, 149
oorspronk(oorsprong)
149
oort (4 liter)
149
oort (oord)
149
362
oorworm (oorworm)
oorzaeka (oorzaak) 149, 336
143
oosiejaan (oceaan)
oost
148
ootapatoota (scnatje)
149
ootien (wijsneusje)
149
oovar (over)
149, 229
oovardreevm (overdreven )100
oovarableemm (overgebleven)
228
oovarejnda (overeind)
225
229
oovarakoomm (weer voorbij)
228, 240
oovargeevm (overgeven)
99
oovarliedij (overlijden)
137
138, 237, 332
oovarmörn (overmorgen) 230
oovsmeemm (overnemen) 333
Ooza (broek, kous)
149
'ooza (hoos)
149
op
134, 229
op aeln (ophalen)
237
óp'ebm (ophebben)
237
óp'eedn (heden)
230
ópeetn (opeten)
237
óp'eugi} (ophogen)
145
ópgaruumt (opgeruimd)
240
ópgruu:jn (opgroeien)
242
óp'imaln (schoonmaken) 326
132
ópkörtn (opraken)
óplaejn (oplaaien)
160
óploekarn (opkikkeren)
148
ópneemm (opnemen)
99
ópnuu:mm (opnoemen) 99, 100
óp'óóln (ophouden)
334
óppasn (oppassen)
242
ópraepm (oprapen)
142
opremm (rimpelen van naai
werk)
123
ópruumm (opruimen)
144
ópsie:rn (opsieren)
152
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132
ópskó'rtn (opschorten)
ópskrieivm (opschrijven) 101
324
ópskrikrj (opschrikken)
148
ópstoekn (ophitsen)
opstowm (opslaan van matten,
162
biezen)
145
ópstreupm (opstropen)
155
óptuurgn (optuigen)
332
ópwaerpm (opwerpen)
103
ópzichtar
103
ópziendar (opziener)
ordavarstoorin
331, 336
336
orgaan
135
ósa (os)
136
'óspietoal (hospitaal)
135
ótar (otter)
ótardóks (orthodox)
136
ouwa (oude)
88
'ów (stop)
243
162
ówal (ouwel)
'owm (houwen)
162, 255
ówtamaatles (automaties) 227
184
owtoo (auto)
ówtoochien (autootje)
115
'óóldags (houding)
91
óóldardóm (ouderdom)
149
óóldars (ouders)
149, 183
ooldawes (ouderwets) 149, 182
'óól(d)n (houden) 88, 92, 108
115, °149, 244, 246, 247, 255
325, 333
ooit (oud)
80, 89, 92, 107
108, 110, 149, 223, 224
'ooit (hout) 86, 92, 93, 107
112, 116, 150
'ó’fien (hofje, tuintje)
133
'ókien (hokje)
133
'öjchaln (huichelen)
160
'ojstarag (winderig) 160, 326
öjszitnda (huiszittende) 330
'ó’lachien (holletje)
133
'ólpzieiln (bretels)
117, 151
326
'öltien (houtje)
112
oltn (houten)
116, 132, 222
öpar (opper)
133
óparn (opperen)
133
örda (orde)
133, 336
ördar (order)
133
örgal (orgel)
132
organist (organist)
133
ó’rkest (orkest)
133
'örtn (horten)
133
'ó'rzal (horzel)
132
paant(pand)
109
paap
143
pada (pad, dier)
128, 187
padapistar (ontsteking op

ooglid)
108,
paechien (paadje)
paer (paar) 142, 189, 191,
paera (peer)
142, 191,
142,
paertien (tweeling)
paertien (peertje)
pak
pakr] (pakken)
palm
paltoo (paletot)
129,
pana (pan)
98, 100, 128,
pantófal (pantoffel)
129,
pantofaltien (pantoffeltje)
papaa (pappa)
papagaaj (papegaai) 129,
paparasn (paperassen)
papie (pappie)
pas (bw.)
129,
pasa (pas, in: te pas) 129,
336
pasq (passen)
95,
paspoorta (paspoort) 129,
pastart (patser)
pat (pad)
98, 108, 128,
paedachien (padje)
124,
paekien (pakje)
paenachien (pannetje) 124,
paensa (pens)
108,
psepa (tepel)
125,
p «rad ies (paradijs)
psrapluu (paraplu)
paarasól (parasol)
pasrk (park)
pasrkament (boekomslag)
126
pasrsa (pers)
pasrsn (persen)
psert (part)
pasrtakalie:r (particulier)
paertie (sommigen)
125,
paertien (partje)
paesien (pasje)
paerzak (perzik)
peegal (pegel)
peepar (peper)
peerdablej (watermunt)
peert (paard)
95, 140,
Peetartien (Petertjel
peetooms (peetoom)
pejlskoala (peilschaal)
150
pelsgsersta (gort)
101,
peln (pellen)
95,
penduuls (pendule)
pena (pen, pin)
123,
penachien (pennetje)
pensk (penning)
92,
pensie:l (penseel)
152,
pensie:ltien (penseeltje)

121
189
220
342
191
191
129
95
128
149
188
192
192
326
160
129
326
230
183
129
182
129
189
187
124
188
125
358
125
125
125
125
123
126
126
125
125
218
126
124
126
140
145
159
338
190
140
144
123
123
123
188
188
122
190
190

pentar (stuiter)
pepal (populier)
pes(t)kóp
95,
pes(t)n (pesten)
95,
pet(a) (pet)
petagoojartien (petjebal)
192
peulava (peluw) 90, 111,
112,
pèültien (paaltje)

123
123
123
123
123
123
145
147

191

162, 228
padóws (pardoes)
94
pamisie (perm issie)
232, 233
par (per)
pasensgawierza (percents
gewijs)
183, 225, 227
pases-vabaal(proces 94
verbaal)
94, 227
pasies (precies)
pasie:l (perceel)
117, 153
190
pasie:ltien (perceeltje)
190
patatar (oorvijg)
129
94
patoal (portaal)
patroelie (patrouille)
148
patroe:n (patroon)
117, 157
patruu:ntien (patroontje) 155
146
piekeur (pikeur)
pieka (piek)
138
piekarn (piekeren)
138
piekfejn (piekfijn)
138
87, 137
pieldar (pijler)
pieleutien (pilootje)
115
piela (penis)
138
137
piela (pijl)
pielachien (penis)
138
pieloo (pilo)
138
pieloos (van pilo)
222
piena (pijn)
137
pietakaetar (magere pap) 138
143
pietarseelie (peterselie) 137
140
P iet
182
Pietien (P ietje)
190
pietien (luisje)
138
pietreulie (petroleum)
138
piezakn (hard werken)
129
138 '
pie:pip (piepen)
153
pie:ra (penis, worm) 152, 191
pie:rasteekartien (naam van
spelletje)
192
pie:rtien (wormpje)
191
pik (pek)
120
pikadór|kar (pikdonker)
324
pikzwaert (pikzwart)
324
pikrj (pikken)
120
pikn (kleven)
120
pila (pil)
121, 184, 188

pilachien (pilletje)
pin.chien (pinkje)
piiphj (pingelen) .
pir^k (vinger)
121, 184,
pii^ka (pink, jonge koe)
184, 189
pinkien (pinkje)
Pirjkstani
120, 230,
120,
pip
pisn (pissen)
pita (pit)
plaaga (plag)
plaanta (plant)
plaarjka (plank) 110, 189,
plaentien (plantje)
142,
plaer(kien (plankje)
plaeso (plaats)
89,
143,
plaesn (plaatsen)
plaeta (plaat)
plakartien (plakkertje)
plan
129,
plansoen (plantsoen) 89,
Plas
plastiek (plastic)
plaschtag (plechtig)
piaska (plek)
124,
plsekien (plakje)
ptekien (plekje)
plasnachien (plannetje)
188
plassien (plasje)
PleegR (plegen)
plejn (plein)
159,
plejstar (pleister)
pletn (pletten)
plamuu:r (plamuur)
plicht
pliesie (politie)
plint
ploaga (plaag)
ploagarija (plagerij)
ploagr^ (plagen) 115, 133,
255
ploeg (stel)
147,
ploetarn (ploeteren)
ploe:ga (ploeg, werktuig)
157
plófm (ploffen)
plooj
161,
ploojchien (plooitje)
ploojn (plooien)
plomp
pluga (plug)
plukien (plukje)
plukrj (plukken)
130,
132,
plump (plons)
plumpm (plonsen)
pluuma (pluim)
98, 144,
190

188
189
12'
189
121
189
233
233
121
120
143
109
246
142
189
143
336
143
113
188
326
234
222
127
127
127
127
124
124
139
327
159
122
156
120
138
121
150
158
150
221
148
90
135
189
189
161
135
132
132
132
221
132
188

pluumachien (pluimpje)
188
190
pluumpien (pluimpje) 188, 190
pluus (pluis, pluche) 102, 109
145
pluustern (in stukjes uiteen
145
trekken)
pluu:zn (pluizen)
156, 251
poaja (betalingstermijn) 161
poala (paal)
112, 150, 191
poars (paars)
151
Poasn (Pasen) 150, 230, 233
póchartlen (pochertje)
113
poda (vuil, znw.)
135
pódak (podding)
135
poedal
148
poedata (vluchtig wassen) 148
poejar (poeder)
88, 161
poela (peul)
148
poela (schatje) 112, 148, 188
poelachien (schatje) 112, 144
148, 188
poelieir (poelier)
148
poep'aesa (sukkel)
148
poeparija (diarree)
158
113
poepartien (gatje)
poepm (cacare)
147
poes
148, 190
poesak (gemene vent)
148
poesien (poesje)
144, 190
poesn (poetsen)
89, 148
poespas
148
poespamaada (poetspommade)
143
poesta (puist)
89, 148, 192
poestarag (winderig)
148
poestart (onaangenaam sin
jeur)
88, 148
poerra (herrie, paal)
157
poe:rn (peuren)
95, 157
pófortien (poffertje)
113
poknp (pokken) 135, 185, 187
233
póla (pol)
188
polkaa (schuurmiddel)
135
pols
135
pómpa (pomp)
135
pont (500 gram)
134, 185
pont (vaartuig)
135
pookar (pook)
149, 192
pookartien (pookje) 113, 192
poopaln (popelen)
149
poorta (poort)
113, 149
poortien (poortje)
113
poot
149, 344
pootan (poot aan)
149
pootag (potig)
149
pootn (poten)
344
po'pa (pop)
135
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post
135,
pot
106, 111, 135, 184,
192
pótsmit (roetaanslag)
pówchien (pauwtje)
pów9 (pauw)
162, 184,
pows (paus)
pówza (pauze)
133,
pöl9chien (polletje)
pör(a) (por)
përn (porren)
pörsalejn (porselein) 133,
pörsie (portie)
pórt (port)
pörtien (glaasje port) 86,
pó’rtlaant (portland)
pösien (postje)
133,
Pösien
pötien (potje)
85, 86,
106, 111, 133, 190, 193,
368
pracht
praema (praam)
143,
praempien (praampje)
prakozierrn (prakkizeren)
153, 237
prakties (praktisch)
prala (testikel)
preekrj (preken)
preevaln (prevelen)
preevalars (femelaars)
prej (prei)
prejchien (preitje)
prenta (prent)
prèütien (praatje)
147,
prèüties (praats)
p(r)asent (procent)
pravoost (provoost)
prazent (present)
p riejeel (prieel)
140,
priejeeltien (prieeltje)
priema (priem)
138,
priemachien (priempje)
pries (p rijs)
102, 109,
153
priestar
priezón (cachot)
prie:zn (prijzen) 102, 153,
prikn (prikken) 120, 121,
prim atief (prim itief)
proatn (praten) 115, 133,
238°, 244, 255
próbeern (proberen)
proema (pruim) 93, 98,
188, 190, 346, 348
proes(t)ij (proesten)
88,
251
prór^kr^ (pronken)
proobleem
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192
190
120
189
189
162
162
188
93
133
159
133
133
94
133
192
114
94
366
128
190
190
117
227
129
139
140
140
189
189
123
185
190
123
149
123
191
191
188
188
138
137
326
250
244
227
151
237
147
148
135
336

prooduuseem (produceren)241
161
prooj
149
proopar (proper)
149
proost
135
própa (prop)
133
pröpien (propje)
prula (prul)
132, 188
188
prulachien (prulletje)
132
prusn (prutsen)
132
prutaln (pruttelen)
144
pruumpien (pruimpje)
188, 190, 193
pruu:vm (proeven)
155
132
pufm (puffen)
pukal (pukkel)
131
132
pulp
132
pumal (pummel)
pumpata (pimpelen) 111, 132
131
pumpien (pompje)
132
punta (punt)
132
puntar
puntskoenn (puntschoenen) 338
114
Pupien
pupien (popje)
131
purkn (peuteren in neus) 132
puta (put)
130
puupa (pijp)
110, 144, 352
Puupart (Pijper)
110
puusien (puistje) 89, 144, 192
ra(a)mp (ramp)
109, 130
ra(a)nsoen (rantsoen) 109, 130
raant (rand)
109
raanzarag (ranzig)
109
rachal (fluim)
113, 129, 192
rachaltien (fluimpje) 113, 192
raechien (wieltje)
108, 189
raegabol(ragebol)
143
raegr; (ragen)
143
raek (raak)
142
raekaln (rakelen)
142
raekn (raken)
142
raem (raam)
98, 142, 190
Raemaekarsziel (Radenmak erzijl)
234
raempien (raampje)
190
raemm (ramen)
98
raentien (randje)
142
raepa (raap)
142
ra er (raar)
143
raetal (ratel)
143
raetaln (ratelen)
143
raetalskelog (met veel rate
laar)
143
raeva (raaf)
90, 142
rak (rek)
128
rakart (rakker) 88, 130, 192
201
rakartien (rakkertje) 113, 192

130
ra l (gierend, van wind)
ram
128, 188
ramal (rammelaar, van kind)
130
130
ramaln (rammelen)
143
rampzaalag (rampzalig)
234
Ramspol
184
rar; (rang)
rap (snel; gebarsten, van
klomp)
129, 227
130
ras
rat (rad, bnw.)
128
rat (rad, znw.) 108, 128, 189
rsechdeur (rechtdoor)
229
rfecht (recht, bnw.)
87, 127
rascht (recht, znw.)
127
127
rschtar (rechter)
raschtuut (rechtuit)
229
reek (rek)
127
raskr^ (rekken)
127
rsekrj (reiken)
127
rasmachien (rammetje)
124
188
raensol (ransel)
125
rasnsaln (ranselen)
125
redn (redden)
122
ree (netjes)
140
ree
139
reeda (rede)
140
reedalak (redelijk)
140
reefal (rafel)
140
reefaln (rafelen)
140
reegal (regel)
139
reegalmoatag (regelm atig) 230
reegata (regelen),
139, 239
reegalrsecht (regelrecht) 229
reegr) (regen, znw.) 139, 192
reegi\ (regenen)
139, 350
reegnbooga (regenboog)
139
192
reegalen (regentje)
reegr^waetar (regenwater) 139
reekaga (rekening)
139
reekal (rekel)
139
reekr^ (rekenen) 99, 139, 338
reern (schreien, loeien)
139
reet
140
re j (r ij)
189
rejchien (rijtje )
189
rejdag (netjes v.uiterlijk) 159
rejdakoama (haarkam)
110
159
rejgar (reiger)
159
rejn (rein)
159
rejnagn, (reinigen)
159
Rejntien (Reintje)
190
rejza (re is)
90, 159, 327
remm (remmen) 100, 101, 122
236
renn (rennen)
123

123
renta
123
rentanie:r
123
rep
192
resien (restje)
rest
123, 192, 221
146
reuflen (roofje)
146
reuk
146
reus
146, 190
reuslen (roosje)
reustarn (roosteren)
145
145
reutaln (reutelen)
145
reuzal
rèüsaltien (raadseltje)
113
147, 192
130
rabat (zie § 22 d.)
radies (radijs)
109, 138
184
raklaama (reclam e)
123
ramentn (te keer gaan)
rapuu (kapot)
145
razieno (rozijn)
188
razienachien (rozijntje)
188
riba (rib)
120, 187
ribachien (ribbetje)
187
richal
121
richtaga (richting)
91, 324
richtar (minder ver)
121
Richtarink
92
richtn (richten)
91, 331
richtlejn (richtlijn) 333, 336
riedn (rijden)
137, 138, 248
250, 325
riejo e:l (riool) 116, 117, 157
riek (rijk, znw.)
137
rieka (rijk, bnw.)
137, 221
222
rieksdaeldar (rijksdaalder)
186
riem (rijm )
137
riema (riem , gordel) 98, 137
riema (roeiriem )
98, 137
188, 190
riempien (riempje)
188, 190
riep (rijp, znw.)
137
riepa (rijp, bnw.)
108, 137
155, 221, 222
riepm (rijpen)
137, 155
ries'óólt (rijshout)
152
riesta (rijst)
138
riestabrij (rijstepap)
138
rieta (rijt, waterloop)
138
155, 234
rietuu:g (rijtuig)
156
rie:ga (r ij)
152
rie:galn (krioelen)
153
rie:pa (reep, touw)
108, 116
151, 155
rieipa (ruif)
108, 153, 155
364
rierpm (bronstig springen van

vee)
137, 155
rie:t (riet)
151, 152, 156
155
rie:tn (rieten)
90
rie:va (rasp)
153
rie:vm (raspen)
rieizabesam (stalbezem) 109
rie:zabos (takkenbos) 109, 152
rie:zn (rijzen)
152, 153, 250
158
rijgoanj (rijggaren)
rikdroat (draad voor afraste
121
ring)
121
rika (zitstok v.kippen)
rikaga (afrastering)
91, 122
121
rikn (afrasteren)
122
rila (huidplooi)
rilaga (rillin g)
91
122
rimatiek (reuma)
122
rimpal
rii^chien (ringetje)
189
rinaneta (reinet)
122
rink (ring) 92, 96, 120, 184
187, 189
riskie:rn (riskeren) 117, 153
122
rit
ritnoalda (ritnaald)
122
ritwörm (ritnaald)
122
roa(d)n (raden)
96, 100, 115
133, 150, 236, 255
roasal (raadsel) 113, 150, 192
roasvagaeraga (raadsverga
dering)
89
roat(raad)
150
roazij (razen)
150
róbalag (oneffen, van ijs) 135
roef
147
Roefien (Roelofje)
114, 144
190
roejbeutien (roeibootje)
327
335
roekaloos
147
roekij (ruiken) 115,133,147
251
Roelafien (Roelofje)
190
roem (ruim)
147, 227, 336
346, 348
roena (ruin)
148, 191, 346
348
roepa (rups)
147
roepm (roepen) 115, 116, 133
147, 249, 255, 346
roes
148
roes al (kap van klomp)
101
147
roest (oxydatie)
147
roest (zitstok)
147
roeta (ruit)
148
roetns (ruiten, in kaartspel)
187
roe: (roede, maat) 88, 157, 186

roe: (roede, paal) 88, 112, 189
Roe:bólaga 'Oe:k
234
ro e :r
113, 157, 191
roe:rdompa
157
roe:rtien (roertje)
113, 156
191
roe:t (roet)
156, 157
rofalag (ruw, van handen) 135
roga (rug) 112, 130, 134, 246
323
roga (rogge)
135
rógrj (brood)
135
rok (ruk)
323
rok (rammelend)
136
rok
135
rókies (bomijs)
136
rókrj (rukken)
323
rókwient (rukwind)
130, 323
róla (ro l)
112, 135, 188
róla (rolpens)
112, 135, 188
rólloaga (rollaag)
97, 150
ro’ln (rollen)
95
rómal (rommel)
113
romaltien (rom m eltje)
113
rómp
135
rompslomp
135
rónt (rond)
135, 227
rontvroaga (rondvraag)
336
rorp (rong)
134
roof
148
rooja (rooie)
88
rooja 'ónt (rode hond )
233
roojn (rooien, omhakken) 161
rooj^ (klaarspelen, treffen)161
rook
148
rookrj (roken)
239
room
148
rooms
95
roo t(ro o d )
148
roova (roof, wondkorst)
90
149
roovar (rover)
192
roovartien (ro vertje) 113, 192
roovm (roven)
148
rooza (roos, koorts) 90, 148
149, 190
ropart (harde werker) 88, 136
ropm (hard werken)
136
róskoama (roskam)
136
rósa (rots)
89
rösn (hard gaan)
136
rótdink (rotding)
212
rota (rat)
136, 184
rótgaanza (rotgans)
136
rotirjsprooses (rottingspro
ces)
327
rótn (rotten)
135
rotzak
212
rótzoo (rotzooi)
88
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162
rów (rouw)
rowierzsl (rijp, ijz e l) 152, 162
162
rowm (rouwen)
röjggmatg (ruige mat)
327
röjg9raem9 (raam v.ruige
327
matten)
röjlv9kaav9l9g9 (ruilverkave327
ling)
336
röjm (ruim)
rökien (rokje)
133, 366, 368
rötien (ratje)
133
rub9r (rubber)
132, 222
112
ruchien (rugje)
130
rugs (rug)
130
rukn (rukken)
rulachien (rolletje)
112, 131
188
runtien (rondje)
131
rupsa (rups)
132
rusa (rus, plant)
130
rus(t)n (rusten)
88, 130
ruu (rui)
144
ruu(:)chien (roedje) 112, 155
189
ruudakikart (bijnaam voor
Genemuider)
144
144
ruu(d)n (ruien)
ruuln (rollen)
145
ruum (ruim van schip)
144
ruumiji (ruimen)
144, 242
ruumta (ruimte)
116, 144
Ruuna rwoolt (Ruinerwold) 93
108, 145, 149
Ruunn (Ruinen)
145
ruuntien (ruintje)
191
ruut (afval v.biezen, water
planten)
144
ruutar (ru iter)
145
ruutien (ruitje)
144
ruutvoorrj (ruisvoorn)
144
ruu:jbeutien (roeibootje) 327
335
ruurjn (roeien)
161, 255
ruurraga (roering)
91
Ruurrak (Ruurink)
92
ruu:rn (roeren)
155
ruu:zie (ruzie)
156
saaj (saai)
160
Sa(a)ndar (Sander)
109
Saandortien (Sandertje)
114
sabat (sabbat)
130
sacharejnag (chagrijnig)
91
saebal (sabel)
143
saegoo (sago)
143
saems, saemt (samen)
88
101, 142, 218, 225, 228
saemmsproaka (samenspraak)
150, 324
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safroan (saffraan)
130
salsmaandar (salamander) 109
130
salmiejak (salmiak)
salmiejsekien (salmiakje) 124
130
sal(ta)peetar (salpeter)
sam (verszacht)
130
111
sandaaltien (sandaaltje)
sap
128
130
sas
sasrfdaes (bij de herfstdag) 182
seerfs (in de herfst)
89, 182
126
ssern (sarren)
s eed art (sedert)
139
seldorie (selderij)
138
sentrofuu:z3 (centrifuge)
91
sestag (60)
90, 235
sestagsta (60ste)
235
seumtag (70)
90, 110, 146
235
seumtagsta (70ste)
235
sagaara (sigaar)
143, 191
sagaartien (sigaartje)
111
191, 327
sakuurr
227
143, 324
salaaras (salaris)
336
satien (satijn)
138
satroe:n (citroen)
157
saveta (servet)
182
siebajéeksa (zie § 27g) 138, 326
sieliesalpeetar (chilisalpeter)
91
sienees (Chinees)
91
sienasapal (sinaasappel) 138
siepal (ui)
137
siepm (sijpelen)
137
sierurg (chirurg)
91
sie:la (ceel)
117, 153
sie:rap (stroop)
153
sie:rapplassien (broodje) 124
sik (baard)
120, 324
sik (geit)
120, 338
sikal (sikkel)
120
sikien (baardje)
120
sikien (kalfje)
120
sikrataaras (secretaris) 143
Sinal (Singel)
182
sirprirp (sering)
122
sjaala (sjaal)
111, 143, 191
327
sjaaltien (sjaaltje)
111, 143
191, 327, 368
sjampa(n)ja (champagne)
91
sj^rp (sjerp)
126
sjeeza (sjees)
90
s jef (chef)
91
sjet (sajet)
90, 123
sjafeur (chauffeur)
91
sjeu (jus)
146

93
sjó’r(a) (sjor)
skaala (schaal) 107, 143, 144
191, 327
skaaltien (schaaltje) 111, 143
144, 191, 327, 368
skaans (schans)
109
skaansweega (uit schande) 183
228
skacht (schacht)
128
skae (schade)
88, 142
skaedalak (schadelijk)
142
142
skaeduuw(schaduw)
skaekata (schakelen) 239, 327
142, 331
skaekn (schaken)
332^336
142
skaemal (schamel)
skaemm (schamen)
90, 142
244, 254
142
skaemta (schaamte)
skaers (schaars)
143
skae(s)n (schaats)
89, 143
186
skaetarn (schateren)
143
skaeva (schaaf)
90, 142
142, 240
skaevm (schaven)
254 "
skalm (schakel)
130, 190
skamal (schamel v.wagen) 130
skandaal(schandaal) 130, 143
skandaaltien (schandaaltje)lll
skat (schat)
128
skaslmpien (schakeltje)
124
190
skaeraln (scharrelen)
126
skaerm (scherm)
126, 190
skaermpien (schermpje)
190
skasrp (scherp)
126
skaerva (scherf)
90, 126
skeeda (schede)
139
skeel (scheel)
224, 348
skeeln (schelen)
140
skeepal (schepel)
140, 186
skeepm (schepen)
139
skeera (schaar)
140, 191
348
skeeraga (schering)
91, 139
skeern (scheren)
139, 146
253"
skeern (scheren, pl.)
140
skeertien (schaartje)
191
skeet (scheet)
140
skejdaga (scheiding) 91, 159
skejdn (scheiden)
159, 255
skejt (scheiding)
159
skejt (schijt)
159, 327
skejtart (bangerik)
88, 159
skejtn (cacare) 159, 251, 328
skel(d)n (schelden)
88, 122
133, 252

122,
skela (bel)
122,
skela (schil)
skelachien (belletje)
skelachien (schilletje)
skelm (schelm)
133,
skelij (schillen)
skelpa (schelp)
skep (schep)
skepaga (schepping)
skepm (scheppen) 90, 122

188
188
188
188
123
252
123
221
91
254
331
sketsien (schetsje)
145, 191
skeur (scheur)
145
skeurn (scheuren)
skeurtien (scheurtje)
191
skeusal (schieter)
145
145
skeuta (scheut)
skeutien (schootje)
146, 221
skèültien (schaaltje) 112, 144
147, 191, 327
skèupien (schaapje) 107, 147
338, 342, 366, 368
skèurtien (scherfje) 147, 191
skolet (skelet)
91
skanie:ra (scharnier) 153, 182
skaviel(handig)
138
skie:f (scheef)
117, 151
152
skie.-mar (schemer)
152, 364
skie:n (scheen)
152
skie:nn (schijnen)
152
skie:nsol (schijnsel)
153
skie:r (slank)
skie:roal (schieraal)
153
skieitn (schieten)
115, 133
152,” 153, 248, 251, 331, 332
152
skie:va (schijf)
skiftn (schiften)
120
324
skik (schik)
122
skildar (schilder)
skilak (schelling)
120
122
skilfar (schilfer)
skimal (schimmel)
120
skimaln (schimmelen)
120
skin (hoofdroos)
122
skinka (ham)
120
121, 252
skinkn (schenken)
skip (schip) 90, 109, 140, 348
324
skipar (schipper)
skoaJa (schaal) 107, 112, 143
144, 150, 191, 327
skoap (schaap)
90, 107, 150
348
skoara (schaard, scherf) 150
191
skóba (schub)
135
skóbarag (haveloos)
135
skoechien (schoentje) 112, 144
157, 189, 366, 368
skoela (school) 113, 188, 331

skoelschien (schooltje)
113
skraegr^ (schragen)
143
144, 188
skrams (schram, varken) 188
skoelmejstsr (schoolmeester)
skrasmschien (schrammetje)
324
188
130
skoe:(schoen)
97, 98, 99 • skrap (schrap)
skreef (schreef)
112, 157, 184, 189, 338
139
skoeifwaegij (kinderwagen) 157
skrie:vm (schrijven) 105, 152
153, 250, 331, 332, 336, 338
157
skoe:rn (schuren)
skoe:vm (schuiven)
115, 133
348
324
skrik (schrik)
157, 246, 251
skrikalak (schrikkelijk)
324
skófal (schoffel) 113, 134, 192
133
skófaltien (schoffeltje)
113
skrikn (schrikken)
skroal (schraal)
192
151
skóft (schaft)
135
skrobeeraga (schrobbering)
skoft (schouder van dier) 135
135
skóft (schurk)
135
skróbar (schrobber)
135
95, 134
skóftn (schaften)
skróbm (schrobben)
135
skók (schok)
135
skroewart (schreeuwer) 164
Skókart(Schokker)
136, 192
111
skroewm (schreeuwen)
164, 370
Skokartien (Schokkertje) 113
192
skroe:va (schroef)
90, 157
skól(ondiep)
134
skroe:viji (schroeven)
251
skola (ijsschots) 112, 134, 188
skroota (schroot, plank) 148
skóla (vis)
112, 135, 188
skruu:fien (schroefje)
155
skomal (schommel) 135, 326
skruu:jn (schroeien)
161
skruu.'kals (bezwaren)
156
358
skómaln (najaarsschoonmaak
skuba (schub)
95, 135, 187
houden)
skubachien (schubje)
187
135, 326
skudn (schudden)
130
161
skoojar (schooier)
skuldag (schuldig)
130
skoojn (schooien)
161
skulachien (kl.ijsschots) 112
skoona (schoon) 88, 148, 221
131, 188, 193
222, 224
skulachien (vis) 112, 131, 188
skoonóóldars (schoonouders)
skulk (schort)
132, 369
331
skult (schuld)
130, 331
skoonvaejar(schoonvader)331
skupa (schop, werktuig)
132
skoot (schoot)
148
348
skootar (hooilader)
149
skootn (hooi opsteken)
149
skupm '"schoppen)
183, 331
skootvörka (lange hooivork)
332
skupms (schoppen, in kaart
149
skoova (schoof)
90, 148
spel)
183, 187
skót (schot)
131
135
skurft (schurft)
sków (schouw)
162
Skutsloot (Schutsloot)
234
skówm (schouwen)
162
skuuln (schuilen)
144, 251
92, 93
skóóldar (schouder)
skuum (schuim)
144, 190
108, 150
skuumpien (schuimpje)
190
skóóldar (veerpont)
92, 108
skuumspoana (schuimspaan)
144
149, 326
144
skóóldarmaantal (schouder
skuuta (schuit)
mantel)
150
skuutien (schuitje)
331
skuu:fien (schuifje)
skóölt (schout)
92, 108, 150
155
skóóltndiendar (schoutendie
skuu:krj (scheuken)
116,117
156
naar)
93
skuurra (schuur) 91, 155, 191
skör(a) (schor)
93, 133, 221
331, 338
skörstie:n (schoorsteen) 133
skuu:rtien (schuurtje)
191
skört (schort)
369
sla(a)ba (slab)
110, 130, 143
skötal (schotel) 94, 132, 144
187
skötien (schotje)
133
110
skraega (schraag)
143 slaank (slank)
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128, 344
slach(t)n
slaeg (slaag)
143
142
slaegar (slager)
slaegar (pompzwengel, aan142
druklat)
158
slaegarija (slagerij)
142
slaegn (slagen)
143
slaetsrn (morsen)
slag
102, 108, 128
slampa(a)mpar
109, 130
slar^s (slang)
130, 188
slasbachien (slabbetje) 124, 187
124
slaxhien (slagje)
slaekien (slakje)
124
slaerjchien (slangetje) 124, 188
slee (stroef)
140
sleep
140, 327
slee(t)s
140, 327
slet
107, 123
sleufien (sloofje)
146
sleupien (sloopje)
146
sleur
146
sleutsl
145
sleutien (slootje)
193
slèüpien (slaapje)
147
slichien (klinkerpad) 120, 192
slicht (slecht)
120, 192
sliem (slijm )
137
sliepm (slijpen) 108, 137, 138
155
sliepplaar]ks (slijpplank)
97
137
slietn (slijten) 137, 138, 250
327
slie: (slee) 88, 98, 152, 184
s lie:f (sleef)
117, 153
slie:pkaers (stortkar)
153
slie:pm (slepen) 108, 116, 153
155, 250, 327, 366
slie:rn (glijden)
153
slim (erg)
120, 223, 227
slindsrbaens (glijbaan)
121
326
sllndarn (glijden)
121
slirjsr (slinger)
120
slinkn (slinken)
120, 252
slips (slip)
122
sloa (sla)
151
sloan (slaan)
107, 115, 116
123, 146, 151, 236, 244, 247
248, 254, 333, 334
sloap (slaap)
150
sloapm (slapen) 115, 116, 123
133," 150, 241, 243, 255, 354
356
slóbsr (slobber)
135
slóbsrn (slobberen)
135
sloek (sluik)
148
sloepm (sluipen) 115, 147, 251
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157
sloerrag (onwel)
157
sloe:rie
134
slóf (niet croquant)
slóf'aka (sloffend vrouwsper
135
soon)
slófs (slof)
135, 184, 189
135
slófm (sloffen)
106, 134
slók
135
slókdserm (slokdarm)
135, 251
slókn (slikken)
slomp (grote hoeveelheid
135, 221
vloeistof)
131, 135
slónt (voorschoot)
326, 368
135
slónzs (slons)
149
sloop
148
sloopm (slopen)
sloot
148
sloovs (sloof)
149
sloovm (sloven)
148
136
slop (slap)
slót
135
slójar (sluier)
160, 328
134
sló’rdsg (slordig)
slötien (slotje)
133
131, 189
slufien (slofje)
106, 131
siukien (slokje)
sluntien (voorschootje)
131
slurpm (slurpen)
95, 132
sluus (sluis)
102, 109, 145
Sluus, de - (Zwartsluis)
145
222, 234
sluutn (sluiten) 115, 133, 144
251
Sluu:zagar (inwoner van
222
Zwartsluis)
smach(t)n (smachten)
128
142
smaek (smaak)
smaekn (smaken)
142, 255
smakart (deugniet)
88, 130
smal
128
smaertn (smarten)
126
sm eedsrija (sm ederij)
158
smeedn (smeden)
140
smeekt^ (smeken)
139
smeer
139
smeersg (smerig)
140
smeerlap
201, 212
smeern (smeren)
140, 246
250 "
smetn (smetten)
123
smidss ('s middags) 91, 182
smieksrt (geniepigerd)
138
smiestsrt (onbetrouwbaar
individu)
138
smietn (smijten)
137
smit (smid)
109, 120, 140
smi(t)sknaxht (smidsknecht)
183

smoa (lenig, soepel) 87, 151
224
smoandss ('s maandags)
90
91, 182
smoel
108, 147, 157
157
smoes
smoesien (smoesje)
148
smoestarsg (niet schoon) 148
smoestsrt (onguur individu) 88
smoerl (drukkend,van weer)
87, 108, 157
smoe:zs (erg losse turf) 157
smoerzslsg (oezelig)
157
smoe:zn (smoezen)
157
smók (kus)
135
smóksta (smokkelen)
135
smook
149
smookn (smoken)
149
smoor
149
smós (landloper)
135
smoolt (smout)
93, 108, 149
smoltn (smelten)
133, 239
252”
smorgr^s ('s morgens) 91, 101
182, 230
snaaw (snauw)
184
sna(a)wm (snauwen) 162, 163
182
snachrys (des nachts)
snaevsl (snavel)
142
snakn (snakken)
130
snapm (snappen)
130
sneers (snars)
126
snaert (snert)
126
snee
88, 98, 140, 184
sneechien (sneedje)
189
snel
227
sneuvsln (sneuvelen)
146
sneurtien (ondeugende meid)
113, 147, 191
snibs (vinnig vrouwspersoon)
122, 187
snibachien (vinnig m eisje) 187
snien (snijden) 137, 138, 236
244, 247, 250
sniestam (sissen)
138
snij (sneeuw)
158
snijij (sneeuwen)
158
122
snikn (snikken)
snips (snip)
121
snipsrn (snipperen)
120
snipsnoardarijn (prullaria)
122, 185
snit (kleine zeis)
121
snoars (ondeugende meid) 113
151
snoars (snaar) 150, 191, 323
snoarsks (schoonzuster) 323
326
snoejart (snoeper)
161

161
snoejn (snoepen)
115
snoepien (snoepje)
148
snoeta (snuit)
157
snoeik (snoek)
snoe:r (snoer)
113, 157
snoe:rtien (snoertje) 113, 156
snoetvm (snuiven)
115, 133
157, 251
snötaepa (snotaap)
135
snötar (snot)
135
snöjtar (snuiter)
160
snó'ra (snor)
134, 189
snörachien (snorretje)
189
338
snörs (nors)
134
snuf (snuif)
132
snugar (snugger)
132
snurkn (snurken)
95,, 132
snuustarijn (snuisterijen) 145
snuu:jn (snoeien)
161
snuu:kien (snoekje)
156
soa(v)ms ('s avonds) 182, 231
soatars ('s zaterdags) 91, 94
182
soatarsmidas ('s zaterdags
middags)
94, 336
soep
148
soepien (soepje)
144
soetas (Soutache)
148
soe:mars (des zomers)
182
soe:za (soes)
90, 157, 184
soe:zn (suizen)
157
soldoat (soldaat)
136, 151
sóldeem (solderen) 117, 141
soldeutien (soldaatje)
147
solasateem (solliciteren) 140
sombar
135
soms (som)
98, 135, 188
so'magrj (sommigen) 332, 333
soms
225, 230
sop
190
sópm (soppen, prakken)
136
soobar (sober)
149
soodaa (soda)
149
soofaa (sofa)
149
soolieda
149
soort
182
só'pien (sopje)
190
spaant (spant)
109
spae (spa)
88, 98, 142, 184
spaern (sparen)
142
spaerpót (spaarpot)
142
spaeehta (specht)
127
sp®n (span)
125, 221
spsendie:rn (spenderen)
238
spaann (spannen) 98, 106, 123
255
spa?nsa (spaanse)
125
spasntów (spantouw)
125

speera (spar)
189
speerachien (sparretje)
189
spaart sin (spartelen)
126
speetien (spatje)
124
speena (fopspeen)
98, 139
191, 358
speentien (fopspeen)
191
speero (speer)
139
speesarijn (specerijen)
140
spejza (spijs)
152
spelda (speld)
123
speuls (speels)
358
speuna (tepel van koe) 98, 110
146, 191, 358
speuntien (kleine tepel)
191
speur (spoor)
145, 191
speurtien (spoortje)
191
spèüntien (spaantje) 147, 191
spiekar (spijker)
138
spiela (spijl)
138
spienaezie (spinazie)
138
spienda (spinde)
138
spietn (spijten)
138, 250
spie:gal (spiegel)
152
spie:ka (spaak)
152
spierra (spier)
153, 191
spierrlirjk (spiering)
153
spie:maekr}t (spiernaakt) 153
spie:rtien (spiertje, sprietje)
152, 191
spie:rwit
153
spie:za (spijs)
90, 152
spij (speeksel)
158
spijn (spuwen) 158, 159, 244
251
spiksplintamij (splinternieuw)
324
spiktaekal (spektakel)
143
spinabeln (spinrag)
122
spina(köp) (spin)
120
spinaraega (spinrag)
182
spinaweba (spinneweb)
122
187
spinawebachien (spinnewebje)
187
spinn (spinnen)
120, 252
spit (houten lat om vlees aan
te hangen)
120
spleet
140
splintar
122
splisn (splitsen)
240
spoana (spaan)
150, 191
spoann (spanen)
150
spoelachien (spoeltje) 188, 291
spoe:k (spook)
117, 157
spoe:kn (spoken)
117, 157
spoe(:)la (spoel) 113, 147, 157
188, 191
spoe(:)ltien (spoeltje) 113, 191

spoe:t (spoed)
157
spóna (spon)
135
spónaga (sponning)
135
sponturf (harde turf)
135
sponza (spons)
90, 134
spoor (spoortrein)
149
spówa (spouw)
162
spó'jn (spuien)
160
spójta (spuit)
160
spojtn (spuiten) 160, 250, 251
sport (sportbeoefening)
134
spörta (sport van ladder) 132
352
spraaka (sprake)
324, 336
spreekn (spreken)
127, 128
139, 146, 242, 253, 332, 336
sprejdn (spreiden)
159
sprenkaln (sprenkelen)
123
spreukien (sprookje)
146
spreuchien (jonge spreeuw)
112, 147, 189
sprir|i\ (springen)
252
sproa (spreeuw) 97, 98, 112
151, 184, 189, 360
sproaka (spraak)
150, 324
sproetn (sproeten)
148
sprók (te droog)
136
sprun.chien (sprongetje)
131
spruu (te droog)
145, 163
spruuw (spruw)
163
spruu :jn (sproeien)
161
spul (goedje, spel)
101, 131
187
spulachien (spelletje)
187
spunsien (sponsje)
131
spuukar (spijker)
110
spuu.-laga (speling)
110, 155
spuu:laga (spoeling)
91, 155
spuu.-ln (spelen) 110, 117, 155
352
spuu:ln (spoelen)
155
staampar (stamper)
109
staant (stand)
109
staantpunt (standpunt)
335
staai^k (stank)
110
staeka (staak)
142
staekrj (staak)
142, 186
staekr; (staken)
127, 143
staela (staal, voorbeeld) 143
staemaln (stamelen)
142
staentien (standje)
142
staepal (stapel)
142
staepalg$k (stapelgek)
142
staepaln (stapelen)
142
staern (staren)
142
staeva (staaf)
142
stakart (stakker) 88, 130, 192
stakartien (stakkerdje)
113
192
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112, 128, 184
stal
128, 188
stama (stam)
128
star^a (stang)
128, 184
stap
Stapars (Staphorst(er))
223
stapm (stappeil) 128, 246, 254
stat (stad)
109, 128
sta(t)sbuu:zn (stadsbiezen) 183
sta(t)skient (stadskind)
183
sta(t)sweega, van - (van de •
zijde van de stad) 183, 228
stsekrija (bovenbalkin stal) 127
staslachien (stalletje) 112, 124
stasmachien (stammetje) 124
188
stasndar(t) (stander)
125
staspien (stapje)
124
stgerk (sterk)
126, 227, 344
stasrt (staart)
127, 338
staertien (staartje)
86, 94
126
stastien (stadje) 86, 94, 124
126
stasrvm (sterven)
101, 126
133°
stee
88, 98, 140, 183, 184
189
steechien (plekje)
189
steega (steeg)
139
steek (suikerballetje)
140
steekablient (stekeblind) 141
steekal (stekel)
140
steekalva^rkn, (egel) 338, 360
steekn, (steken) 127, 128, 139
253°
steel
139, 191, 342
steeln (stelen)
139, 146, 253
steeltien (steeltje)
191
Steempien (Steventje)
190
Stee(v)m (Steven)
97, 101
stee(v)m (steven)
140
steern (ster)
39, 184
steets (steeds, bw.) 335, 336
stejgar (steiger)
159
stejgarn (steigeren)
159
stejl (steil)
159
stel
123, 185
stelaezie (stellage)
91, 123
143
steln (stellen)
122, 134
stema (stem)
122, 188
stemachien (stemmetje)
188
stemm (stemmen)
96
stenn (steunend persen)
122
ster]al (stengel)
122
steufien (stoofje)
146, 190
steur
146
steurn (storen)
146
stèütien (staatje)
147
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stichting
327
stief (stijf) 102, 109, 137, 153
224
stiefmoejar (stiefmoeder) 137
stiekam
138
stiekampies (stiekem)
192
stiel (stijl, paal)
137
stiems (koppig)
138
stiemuuleem (stimuleren) 333
stiesal (stijfsel)
101, 137
stiesalbloema (pinkster
bloem)
137
stiewag (stevig) 117, 138, 163
stiergn, (stijgen) 152, 153, 250
stie:n (steen)
117, 152, 191
stierntien (steentje)
191
Stiernwiekarwóólt (Steenwijkerwold)
93, 108, 149
stie:r
326
stiervag (stevig)
153
stie:vm (stijven)
109, 152
stifta (stift)
121
stika (ijzeren steekpen)
120
stikn, (stikken) 120, 239, 242
stils (stil) 120, 221, 225, 227
stilachien (stilletje) 120, 187
stilachies (stilletjes) 192, 227
stir^kn, (stinken) 120, 242, 252
stip (jus)
121
stipa (stip)
121
stipm (stippen)
121
stoal (staal, metaal)
151
stoan (staan)
99, 100, 101
115, 116, 123, 134, 138, 151
236, 237, 241, 242, 244, 247
249, 263, 325, 328, 332, 334
338, 346, 350
stoat (staat)
151
stoatag (statig)
151
stóba (stobbe)
135, 187
stoekr} (blijven steken)
147
stöepa (stuik biezen)
147
stoepa (stoep)
147
stoepa (stuip)
148
stoeta (stoet, brood)
148
stoe:l (stoel)
112, 157, 191
stoe:ln (stoelen)
92
stoe.-vm (stuiven)
115, 133
157,251
stof (wat stuift)
136, 189
stóf (stof, materiaal) 136, 184
189
stófal (sukkel)
135
stófar (stoffer)
136, 192
stófartien (stoffertje) 113, 192
stófm (stoffen, bnw.)
222
stok (stok)
106, 135
stók (stuk)
130, 323
stokvis
136

s(t)óldeern (solderen) 117, 141
stóm
134
stómaln (stommelen)
135
stómp (bot)
134
stómpa (stomp, restant)
134
stómpm (stompen)
135
stookar (stoker)
192
stookartien (stokertje)
192
stooki] (stoken)
149
stoom
148
stoomm (stomen)
148
stoot
148
stootar (12£ cent)
149,186
stootars'aena (trotse haan) 183
Stoot arti en
114
stootn (stoten) 115, 116, 133
stoova (stoof)
90, 149, 190
stoovm (stoven)
239
stóp (halt)
243
stópa (stop, kurk)
135
stópm (stoppen) 135, 236, 243
stótarn (stotteren)
136
stóólt (stout)
93, 108, 150
stöfien (stofje)
133, 189
stöjt (keer)
160, 228
stójtart (stuiter)
160, 327
stó’jtn (stuiten)
160
stökien (stokje)
106, 133
stölta (stelt)
132
stó’ltn (stollen)
132
stöltnbcerg (hooiberg met
schuur eronder)
132
stöpien (stopje)
133
stórm (storm)
132
störtn (storten)
132
straant (strand)
109
strafs (straf)
130
strafm (straffen)
130
strags (strak)
128, 130, 221
straskies (straks) 192, 230, 336
straekr^ (strekken)
127
streek
140
streep
141
streevm (streven)
139
stremm (stremmen)
122
stremsal
122
strenphien (strengetje)
188
streip (streng, bnw., bw.) 122
221, 222, 225
stren,a (streng, znw.)
188
streuchien (strootje)
189
streujga. (strooisel v.stal) 92
160
streujn (strooien)
160
streumpien (stroompje)
146
190
streupart (directoire)
146
streupm (stropen)
145
streupnaegal (stroopnagel) 145

strèültien (straaltje) 112, 147
191
147, 342
strèütien (straatje)
137, 138
striedn (strijden)
250 "
137, 138
strieki} (strijken)
250°
138
striems (striem)
137
striet (strijd)
strik (strik, stropdas)
120
stroal (straal)
112, 150, 191
stroalvliegtó’jg (straalvlieg
327
tuig)
150
stroats (straat)
stroef
102, 109, 147
strómpaln (strompelen)
135
stront
135
148, 189
stroo
strook» (strook)
149
stroom
148, 190
stroop
149
stróp (tegenvaller)
135
stropo (strop in touw)
135
strot
135
stró'pien (stropje)
133
stró'tien (strotje)
133
struuks (struik)
145
struuksln (struikelen)
144
struusvoe:gal (struis^)
144
stubschien (stobbetje])
187
stugs (stug)
221
stuk
130
stukadoor (stukadoor')
132
stumpsrt
88, 132
stumpsrtien (stumperdje)
stumpien (stompje)
131
stutn (stutten)
130
stuudeerg 145, 237, 333, 334
stuudiewie:kents (studie
weekends)
336
stuupien (stuipje)
144
stuutien (broodje)
144
stuuws (stuw)
145, 163
stuu:ltien (stoeltje)
112, 156
191, 366, 368
stuu:nn (steunen)
94, 117
stuu:r
155, 191
stuurrn (sturen)
94, 155
stuu:rtien (stuurtje)
191
stuu:vsr (stuiver)
156, 186
236
sufart (suffer)
88, 132
suksln (sukkelen)
131
sumachien (sommetje)
131
188
sun(d)as ('s zondags) 91, 182
sunskloas (sinterklaas, spe
culaas)
185
suukslaa (chocola)
143, 145

189
suukglaachien (chocolaadje)
111, 143, 189
suukar (suiker)
144
suukarej (cichorei)
90, 145
swintars (des winters)
182
swónzas ('s woensdags)
90
91, 182
sveurjoars (in het voorjaar)
182
taal
143
taant (tand)
96, 109, 111
tach(rj)tag (80)
128, 235
tach(n)tsgst3 (80ste)
235
taekal (takel)
143
tael (taal)
142, 191
taeln (talen)
143
taeltien (taaltje)
191
142
taemalak (tamelijk)
taenn (tanen, van netten) 143
taentien (tandje)
111, 142
taerts (taart)
143
taertien (taartje)
143
taeta (pappie)
143, 326
taetam (tateren)
143
Tag (veldnaam)
89
taks (tak)
130, 184
takabós (takkenbos)
130
taksie;rn (taxeren)
130
taksoasie (taxatie)
130
talk
130
taltsr (schommel)
128, 150
192, 326, 356, 358
taltartien (schommeltje) 113
192
tam
128
tamboerr
130
tampar
130
tanta
109
tar^a (tang)
128, 188
tapm (tappen)
95
tasa (tas, zak)
128, 184
taskien (takje)
124, 338
taekss (tekst)
127
tasnchien (tangetje)
124, 188
tasrjkr^ (tanken)
239
taergrj (tergen)
126
taerprntien (terpentijn)
126
taertn (tarten)
126
t$rva (tarwe)
126
taesien (tasje)
124
teegsl (tegel)
139
teegr^ (tegen)
96, 140, 333
teegn/s)woordag (tegenwoor
230
dig)
teekr^ (teken)
117,139,192
teekn,tien (tekentje)
192
teeln (telen)
140

teemm (temen)
97
teer
139
teerags (tering) 92, 139, 233
teern (teren)
139, 239
teeva (teef)
362, 364
tejstarn (teisteren)
159, 327
telg (tellen)
122, 252
temrji (temmen) 97, 98, 122
tenta (tent)
95, 123
tentoonstelsga (tentoonstel
ling)
92
testa (test)
123
teumpien (toompje)
190
teuntien (toontje)
191
teutn (teuten)
146
tèüfaltien (tafeltje)
113, 147
192
ta (te)
245
tabee (tibet, stof)
141
tagalieka (tegelijk)
225, 228
tagamoetkoomin,
331
tsmaata (tomaat)
193
tsminsn (tenminste) 159, 231
335
tapoe:za (tompoes)
90, 193
taraschts (terecht)
127, 183
225, 229
tsrejn (terrein)
159, 327
tsróga (terug)
130
taruga (terug)
225, 229
221
tavreenda (tevreden)
92, 137
tiedaga (tijding)
tiefies (tyfus)
185, 233
tiek (tijk)
137
Tiem (Tijmen)
155
tiem (tijm)
138, 155
T iempien
190
tienda
235
tiens (10)
137, 155, 235
Tienasien (Tinusje)
190
tientien (tientje)
191
tieskaawm (kieskauwen) 138
163
tiet (tijd)
137, 230, 234, 336
tie: (teen)
97, 98, 117, 152
155, 184, 189, 364
tie.-chien (teentje)
189
tiermm (hooi bijeengaren met
plank)
155
tie:mplaat^ka (zie hierboven)
155
tie:rag (tierig)
153
tie:rlantejnties (tierlan153
tijntjes)
158
tij
121
tikn; (tikken)
120
tiln (tillen)
timsrluudij (timmerlui)
186
timarmansknaecht (timmer-
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183
mansknecht)
timarn (timmeren)
120
122
timpa (puntbroodje)
122
tips (tip)
122
tip alg (tippelen)
tipien (tipje, halsdoekje) 122
tjalk
130
124
tjselkien (tjalkje)
235
(t)neegr^tsg (90)
235
(t)neegrjtsgsts (90ste)
toafal (tafel)
113,151,192
toaj (taai, bnw.)
161
toaj (taai, znw.) 161, 185, 189
toajchien (taaitje)
189
toajnaegsl (nijdnagel)
161
231, 276
tóch
112, 192
tócht
tóchtsg (tochtig)
358
tods (tod)
187
tódn (sjouwen)
95, 136
toefts (toef)
148
toeks (teef)
147, 362, 364
toekt}, op - (gehurkt) 89, 185
toeknjds (toekomende) 230, 241
toen”
287, 308, 336
toe: (toen) 157, 201, 230, 270
274, 276, 277, 286, 287, 293
295, 308
toe: (jij)
201
toe: as (toen)
270, 287, 291
293, 294, 308
toe:koomm (toekomen) 99, 230
toe:r (toer)
157, 191, 230
toe:rtien (toertje)
191
toe:stemin (toestemming) 331
toe:tsrn (toeteren)
157
toe:tsrt (toeter) 157, 192, 338
toe:tsrtien (toetertje) 113, 192
toe:valsg (toevallig)
231
toe:vsrdan (straks) 157, 230
toe:wie:zags (toewijzing)
92
327
tól (tol, belasting)
135
tóla (tol, speeltuig) 112, 136
188, 362, 364
tómee(t) (straks)
135, 140
230
tomeetveurdan (straks)
135
230
tóns (ton)
96, 134, 184, 188
tónskn, (prutsen met hand
werkje, naaien)
135
torjs (tong)
96, 184, 188
tór^sbloars (tongblaar)
150
toom (van paard)
148
toom (van kippen)
221
toon
149, 191
toorn (toren)
149
tootaal (totaal)
143, 327

468

toovsrn (toveren)
148
135
Top (veldnaam)
135
tópm (toppen)
tóss (bosje, handvol) 134, 135
tót as (totdat)
287, 291, 294
308
tótdat
287, 294, 308
tów (touw)
162, 184, 189
towchien (touwtje)
189, 193
towneemsr (evenaar op dissel)
91, 231, 358
112, 192
tóchien (tochtje)
tódschien (vodje)
187
tó’jn (tuin)
191, 336
tójnbaas (tuinbaas)
336
tójntien (tuintje)
191, 336
112, 133
tólschien (tolletje)
188
tó'rs (tor)
189
132
tó’mp (tomen)
237
traktie:rn (trakteren)i
tram
130
trap (schop)
130
trapa (trap, treden) 128, 190
trapie:rn (betrappen)
130
trapm (trappen)
130
trsefm (treffen) 104, 125, 133
252
traek (trek)
127
trseksr (trekker)
338
traden (trekken) 127, 133, 252
325, 332
trsemschien (trammetje) 124
trspien (trapje)
124, 190
tree
88, 98, 139, 184, 189
treechien (treetje)
189
treenp (treden van haan) 139
trejn (trein)
159, 327
trejtarp (treiteren)
159, 327
122
tret (hagelsnoer)
treurag (treurig)
145
treurn (treuren)
145
treus(t)n (troosten) 145, 148
trèüntien (traantje) 147, 191
triep (trijp)
138
tripalg (trippelen)
122
troag (traag)
150
troan (traan in oog)
99, 151
191
troan (traan v.kabeljauw) 151
troann (tranen)
151
troebsl
148
troef
102, 109, 148, 157
troefien (troefje)
144
troelaa (slordige vrouw) 148
troela (forse vrouw) 113, 188
troelschien (schatje) 113, 144
148, 188
troep
148, 221

troe:vm (troeven)
157
113, 135
trófsl (troffel)
113
trófsltien (troffeltje)
trog
135, 189
troms (trom, trommel)
188
troons (troon)
149
145, 148
troos(t)n (troosten)
190
trósa (tros)
trówip (trouwen) 162, 239, 240
334
trówms (trouwens)
231, 332
tróchien (trogje)
133, 189
tröj (trui)
189
trójehien (truitje)
189
190
trósien (trosje)
trumachien (trommeltje) 131
188
truu (terug)
145
tucht
130
tuka (fopspeen)
358
132
tuksm (driftig stappen)
132
tukien (dutje)
132
tuksg (springen)
tulbaant (tulband)
109, 132
tuin (veel koffie drinken) 132
tulps (tulp)
132, 338
tunachien (tonnetje) 131, 188
366, 368
tunal (tunnel)
104, 132
tunchien (tongetje)
131, 188
tursmentn (wilde rukken) 132
turf
93, 130
turfoomt (turfoven)
91
tusien (bosje)
131
tusg (tussen)
131, 332
tusqbejdg (tussenbeide)
229
tut (tot)
324
tut an dat (totdat)
287, 294
308
tuula (tule)
145
tuumaln (tuimelen)
145
tuun (heg, tuin)
98, 144, 156
188, 191
tuun'aemar (grote houten ha
144
m er)
tuuntien (tuintje)
188, 191
tuus (thuis)
229
tuusaboolts (lisdodde)
144
145, 150
tuusaln (duikelen)
145
tuutejnda (ten slotte)
230
tuu:g (tuig)
155
182
Tuu:na (Teuntje)
tuu:nsbaanks (toonbank)
117
155
156
Tuu:nas (Teunis)
Tuu:nssien (Teunisje)
190
tuu:nn (tonen)
98, 117, 155
156

twaelfda <12de)
235
twaelm (da) (1 2 ,12de) 101, 142

235
twentar (tweejarig paard) 123
twiefal (tw ijfel)
137
twiefaln (twijfelen)
137
twieg (twijg)
137, 153
twieja (2)
160, 235, 334
twiejda (2de)
235, 338
twiejdas (de tweede aan de
beurt)
235
twiejdroa(t)s (tweedraads) 183
twiejntwintag (22)
235, 332
334
twiejgveertagsta (42ste) 235
twintag (20)
121, 235
twintagsta (20ste)
235
'uj (in: ta’ uj óf tafuj, zie
§ 46)
159
'ulda (hulde)
130
'ulpzie:ln (bretels)
117, 151
226
'ulza (huls)
90
um (om)
130, 230, 246
um as (omdat) 287, 291, 294
307
umdat (omdat) 285, 287, 294
307
umdat as (omdat)
287, 291
294, 307
uma (om, terug) 130, 225, 229
346
umars (im m ers) 111, 131, 231
umaspitn (omspitten)
334
umskalieks (gemakkelijk) 138
'unag (honing)
90, 131
unstar
132
‘untien (hondje)
131, 184
366, 368
'upa (heup)
130
‘ upaln (huppelen)
131
'upalpeert (hobbelpaard) 131
'usalg (hutselen)
132
'uspót (varkensribbetjes) 132
326
'uta (hut)
130
uulavel (ulevel)
145
'uus (huis) 102, 104, 109, 144
156, 229, 330, 336, 346, 348
’uusien (huisje, privaat) 330
338
’uus'óólaga (huishouding) 149
‘uusroat (huisraad)
144
uut (uit)
103, 144, 237, 336
346, 348
uutbakn, (uitbakken)
239
uutdreugn, (uitdrogen)
240
uutejndalak (uiteindelijk) 230

336
uutaraart (uiteraard)
336
uut'eurn (uithoren)
237
uutgeevm (uitgeven)
332
uutkierrin, (uitkering)
331
uutknipip (uitknippen)
338
uutmaekn, (uitmaken)
243
uutpuuln (uitpuilen)
145
uutrejp (uitkammen)
159
uutskejn (uitscheiden) 242, 243
uutsluusal (uitsluitsel)
89
uutspasnsal (uitspansel)
125
uutspijn (uitspuwen) 242, 243
uutsproaka (uitspraak)
324
uutstukn, (verstellen) 130, 239
uutvakie:z$ (uitverkiezen) 251
uutvienn (uitvinden)
99
uutvoerraga (uitvoering)
92
'uuwalak (huwelijk)
163
'uuzaar (huzaar)
143, 145
191
'uuzaartien (huzaartje)
111
191,
327
'uu:kien (hoekje)
156
uu:r (uur)
156, 186, 191
uu:r (uier)
155
'uu:ra (huur)
155
'uu:rn (huren)
155, 237, 239
uu:rtien (uurtje)
191
'uu.-tien (hoedje)
156
vaalg (vallen)
107, 115, 123
133, 143, 236, 237, 242, 372
vacht
128
-vaechien (vaatje)
108, 189
vaega (vaag)
143
vaejar (vader)
88, 160, 183
326, 335, 336, 338, 370
vaejarspörsie (vadersportie)
183
vaeka (vaak)
142, 225, 230
336
vael (vaal)
107, 142
vaelta (vaalt)
142
vaem (vadem)
142
vaendal (vaandel)
142
vaena (vaan)
142, 191
vaentien (vaantje)
191
vae(r) (vader)
370
vaern (varen)
142, 236, 254
vaeza (vaas)
143
vaezal (vagina van koe)
142
vak
128
vala (val, voor muizen, van
gordijn)
112, 128, 188
van
103, 128
vandaega (vandaag) 108, 183
225,
230, 234
vandoan (vandaan)
151

vanlesn (onlangs)
226
vanmidag (vanmiddag)
234
vanmörn (vanmorgen)
234
vannacht
234
vanoamt (vanavond)
234
vantaveurn (van te voren) 145
vanweega (vanwege) 183, 228
vanzelf
231
van,n, (vangen)
97, 100, 128
133, 255
vasta (vast)
128, 221, 225
227, 231
vas(t)p (vasten)
128
vat
108, 128, 189
vaschien (vachtje)
124
vsech(t)n (vechten)
89, 127
133, 252, 338
vaekien (vakje)
124
vaslachien (valletje) 112, 124
188
vasra (v e r) 88, 221, 225, 229
324, 335
vasrgn, (vergen)
126
Vasriert (Venerite)
234
vserki^ (varken)
126, 344
veermaselie (verm icelli) 126
vsers (vers)
126
vasrsien (versje)
338
vservm (verven) 126, 239, 240
vserzn (verzenen)
126
vastn (vatten)
106, 107, 123
vee
139
veega (veeg, znw.)
90
vee-gee-el-oo-skoela (VGLOschool)
327
veegr^ (vegen)
139
veeln (velen, ww.)
139
Veena, *t - (Kolderveen) 234
veena (veen)
140, 191
veentien (veentje)
191
veer (overzetveer)
140
veerdag (vaardig)
140
veera (v er) 88, 139, 221, 225
229, 324, 326, 335
veera (veer, van vogel, spring
veer)
139, 191, 344
veerman
140
veertien (veertje)
191
veertienda
235
veertiena (14)
90, 140, 235
veerza (vaars)
140
veeta (vete)
139
veetar (veter)
139
vejnstar (venster, v.-luik) 110
vel
122, 184, 187
velachien (velletje)
187
vel(a)ga (velg)
122
velg (vellen)
122
velt (veld)
122
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vent
123, 212
123
ventar
ventn (venfen)
123
123
vest
vet
107, 123
veur (voor) 103, 145, 229, 287
294, 302, 336
231
veural (vooral)
veur as (voordat)
287, 294
308
veurbarejdn (voorbereiden)
332
veurbij (voorbij)
145
veurdat (voordat)
287, 294
302, 308
veurdat as (voordat) 287, 291
294, 308
234
veurag (vorig)
veurgan,ar (voorganger)
335
veurgoanda (voorgaande) 230
veur joar (voorjaar) 181, 182
231, 234, 323
veurkeukn, (voorkamer)
145
veurkoomm (voorkomen) 332
335
veurn (voren, bw.)
145
veumaem (voornaam)
142
veurnda (vorig)
230
veurneemm (voornemen) 333
veurooldars (voorouders) 145
veurran, (voorrang)
327
veurtojntien (voortuintje) 336
veurvoral (voor-vierendeel)
236
veurzichtag (voorzichtig) 227
veurzitar (voorzitter)
336
veur zoo vsera as (voorzover)
306
vèultien (vouwtje)
88, 111
112, 147
veurtien (vaartje)
113, 147
333
vabeetarn (verbeteren)
vabiedn (verbieden) 251, 332
331
vabiendaga (verbinding)
332
vabienn (verbinden)
121
vablikr^ (verkleuren)
vaböwm (verbouwen)
333
vebrie:dn (verbreden) 116,152
vadserie (bastaardvloek) 126
vadserva (verderf)
126
vadienn (verdienen)
94, 99
vadifarendie:rn (verdedigen)
326
vadijn (verdraaien)
158
vadijt (verdraaid)
158
vadoerzaln (verdoezelen) 157
vadoerzn (duizelen)
157
vadomalin,k (verdoemeling) 92
154

470

vadómt (verdoemd) 154, 225
332
vadrir^kn, (verdrinken)
132
vadult (verdraaid)
vaduurvalt (verduiveld)
225
vadweenn (verdwenen)
333
vagaadarn (vergaderen)
333
336vagaeraga (vergadering)
88
92, 142, 331, 336
vageetn (vergeten)
94, 123
128, 245, 253
120
V3gif(t) (vergif)
244
vagisn (vergissen)
92
vagunaga (vergunning)
vajoardag (verjaardag)
336
vakaansie (vakantie) 109, 336
vakaant (vacant)
109
vakaevalaga (verkaveling) 327
vakaevln (verkavelen)
327
vakierraga (verkering)
117
152, 331, 336
vakieirt (verkeerd)
93, 117
152
92
vakloaraga (verklaring)
vakneutarn (verkneuteren) 146
92
vakoolt (verkoold)
vakoopaga (verkoping)
101
vakoopartien (verkopert je) 113
332
vakoopm (verkopen)
vakóól(d)n (verkouden) 88, 149
vakulg (foppen)
131
vakwasnsaln (verkwanselen)
125
valeenn (verleden)
231
valich(t)n (verlichten)
121
valiekadierm (vereffenen) 138
326
valie:zn (verliezen)
94, 104
133, 153, 251
vamaak (vermaak)
336
vamuu:jnt (vermoeiend)
241
vanemstag (vernuftig)
122
vaneukarije (bedriegerij) 158
vaneukn, (bedriegen)
146
vaniemalir^chien (gemeen
iemand)
154, 189
vaniemalin,k (gemeen iemand)
92, 138, 154, 189
vaniemt (galbulten)
138
vaniemt (heel erg)
138, 154
226, 227
varabazie.-rn (vergissen) 153
var'ael (verhaal)
191
var'aeltien (verhaaltje)
191
varaldarie:rt (ontdaan)
153
varaschjan (waarachtig)
231
var$chtag (waarachtig)
127
231
varaskalir^k (ellendeling)
92

127, 154, 212
varskn, (verrekken) 127, 242
varaskt (verrekt) 154, 225, 227
vareenagiq (vereniging)
327
331, 333, 336
var'eugn, (verhogen)
145
92
varie.-naga (vereniging)
152, 331, 336
varondarstelin, (veronderstel
331
ling)
var'uurzaga (verhuizing) 155
156
vasierrij (versieren) 152, 338
vaskejdn (verscheiden)
219
332
vaskeunags (verschoning) 92
vaskilnda (verschillende) 219
241,°331
vaskrikalak (verschrikkelijk)
227
vaskrompaln (verschrompe
len)
135
vaspsern (versperren)
126
vaspochtn (vergaan, van stof)
135
vasprejdn (verspreiden)
159
vastaant (verstand)
109
130
vastaft (vergaan)
vasteurn (verstoren)
146
vastoanboar (verstaanbaar)
323
vsstoekn (verstuiken)
147
vateern (verteren)
139
vatelachien (verhaaltje)
187
vateln (vertellen)
133, 252
332, 333
vatoonn (vertonen)
333
332
vatrskj^ (vertrekken)
vatroetaln (vertroetelen) 147
vavoe:rn (vervoeren)
157
vawaant (verwaand)
93, 143
332
vawEerkn, (verwerken)
vaweer (verw eer)
139
vaweern (verweren)
139
vawietn (verwijten) 137, 138
250
152
vawierrn (verwarren)
142
vazaedagn (verzadigen)
vazaemaln (verzamelen) 142
324
vazichtag (voorzichtig)
vazieta (visite)
138
vazuu.-k (verzoek)
336
viela (v ijl)
137, 188
vielachien (vijltje)
188
vieln (vijlen)
137
vienn (vinden)
96, 103, 137
138, 252
vierga (vijg)
90, 152
152
vie:gadaala (dadel)

vierrd'alf (vierdehalf) 186, 236
vierrda
235
vierrdas (de vierde aan de
beurt)
236
vierrdöjtii (vierduitstuk)
160
185, 328
vierra (4)
90, 103, 152, 235
334
109
vie:rkaant (vierkant)
152
vierrn (vieren)
235
vierrntwintag (24)
90
vierrnveertag (44)
90
vierrn vuuftag (54)
vierrroedar (hooiberg met
183
4 roeden)
vierva (5)
90, 109, 153, 184
235
152
viervar (vijver)
334
viervtjidaartag (35)
235
viervmtwintag (25)
vic:vm veertog (45)
90
90
viervmvuuftag (55)
vijaant (vijand)
109, 158
viln (villen)
95, 120
vima (vim )
120, 185, 188
vimachien (vimmetje)
188
vino (vin, van vis)
120, 188
vina (blaasworm)
120
vinochien (vinnetje)
188
vin,ar (vinger)
120, 183
vinorwejzir^ (vingerwijzing)
331, 336
vii\ka (vink)
120
vis
120, 184
vis(k)ar (visser) 90, 120, 348
350
vlaaga (vlag)
112, 143
vlak
128
vlam
98, 130, 188
vlamm (vlammen)
98, 130
vlas
128
vtechien (vlaggetje) 112, 124
vl£ech(t)ij (vlechten)
89, 127
133, 252
vlóék a (vlek)
127
vlaski} (vlekken)
127
vlaamachien (vlammetje) 124
188
141
vleeg (handig)
vleegal (vlegel)
140
vleet
141
vlejs (vlees)
159, 324
vlejseetars (vleeseters) 324
viesa (fles)
90, 122
vleugal
146
327
vliegtuu:g (vliegtuig)
vliem (vlijm )
137
vlie:ga (vlieg)
90, 152, 362
vliergi} (vliegen) 98, 115, 133

146, 152, 153, 242, 251, 338
354
vlijn (vleien)
158
vlijn (vlijen)
158
vloej (vloeipapier)
161
vloert (vloed)
157
vlóka (vlok)
135
135
v(l)óndar (vlonder)
vloo
97, 98, 148, 184
vloot
149
vlót
135
vlótn (vlotten)
135
vlókien (vlokje)
133
vlucht
130
vluga (vlug)
130, 221, 225
vluk (vloek)
109
vluurjn (vloeien)
161, 255
vluurk (vloek)
155
vluurkart (vloeker)
88
133, 155
vluurkt} (vloeken)
255°
vluurs (vlies)
111, 155, 352
voart (vaart)
113, 151, 323
vóda (vod)
187
voel (vuil)
87, 147, 224
voel (nageboorte van koe) 147
152, 224, 358
voelin (voeling)
331, 336
voest (vuist)
147, 192
voes(t)i) (de hand geven) 147
voerga (voeg)
157
voergal (vogel) 113, 117, 157
183, 192, 327, 338, 346
voergn (voegen)
157
voergt (voogd)
117, 157
voerr
113, .'57, 185, 191
92, 157
voerraga (voering)
voerrman
157
94, 157
voerrn (voeren)
voerrtien (voertje)
113, 156
191
voert (voet) 94, 157, 183, 186
134
vól
vóldoe(:)nda
103, 241
141
vóleedag (volledig)
vólgn (volgen)
135, 241, 333
vólk
135
223
VÓlnoo (Vollenhove)
223
VÓlnoos (uit V.)
vólstrtekt (volstrekt)
231
vónst (vondst)
135
vónka (vonk)
135
voogalreesarvaat (vogel
reservaat)
327, 335
voogalwachtar (vogelwachter)
327, 335
voora (voor, znw.)
149
voorn
149
230
voort (dadelijk)

voorwaerdn (voorwaarden)
332, 335
vórmin, (vorming)
331
vós
95, 135
vóóldo (vouw)
88, 93, 108
111, 112, 149
vóól(d)n (vouwen) 93, 108, 149
255
vódachien (vodje)
187
vöjlnisemar (vuilnisemmer)
327
vólkien (volkje)
133
vórdarn (vorderen)
132
vöral (vierendeel)
134, 236
vóraljoars (kwartaal) 183, 186
vóraltien (partje)
134
vorko (vork)
132
vórm (vorm )
132, 190
vórmpien (vormpje)
190
vorst (vorst, van dak)
132
vorst (vorst, princeps)
132
vórst (vorst, het vriezen) 132
vösien (vosje)
133
vracht
89, 112, 130, 192
vrak (ziek)
95, 128
vrak (wrak)
95, 130
vraip (veeziekte)
130
vrata (wrat)
95, 128, 362
vraschien (vrachtje)
112, 124
192
vrastien (wratje)
124
vreed a(vred e)
140
vreekn, (wreken) 95, 139, 146
254
vreetn (vreten) 123, 128, 139
253°
vreeza (vrees)
90, 117, 139
vrejdagsaavns (vrijdags
avonds)
336
vremt (vreemd) 101, 122, 183
324
vrèuchien (vraagje) 112, 147
190
Vriersa (F rie s )
152
Vrie:slaant (Friesland)
152
vriervm (wrijven)
95, 152
153,°250
vrierzn (vriezen)
115, 133
152,°153, 251
v rij
158, 227
vrijdag
90, 158
vrij o (w reef)
158, 362, 364
vrijkoomm (vrijkomen)
241
vrijmoerdag (vrijm oedig) 158
vrijn (vrijen )
158
vrikrj (wrikken)
120
v r i ^ (wringen) 95, 120, 252
vroaga (vraag)
90, 112, 150
184, 190, 336
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vroagn (vragen) 95, 96, 98
10l[ 104, 115, 133, 146, 150
236, 243, 248, 249, 255, 333
336
vroetvróws (vroedvrouw) 147
vróg (vroeg)
102, 135, 230
vrógar (voorheen)
103, 230
vrógartien (vroegertje)
113
192
vroom
149
vröwchien (vrouwtje)
189
vrowa (vrouw)
95, 162, 184
189
vrówluudn (vrouwen) 144, 186
vruu:tp (wroeten)
95, 155
255
vulachlen (veulentje)
188
vulmpien (veulentje)
190
vuta (veulen)
131, 183, 188
324,
350
vunjaen (vonkje)
131
vurt (weg, verdwenen)
131
223, 229
vuuf (5)
90, 104, 110, 144
153, 334, 352
vuufda (5de)
235
vuufkóp (vljfliterm aat)
137
185,
186
vuufroedar (hooiberg met 5
roeden)
183
vuufskach(t)n (vijfschachten)
128, 326
vuuft'alf (vijfdehalf)
236
vuuftienda (15de)
235
vuuftiena (15)
90, 235, 334
vuufvörals ( H el breed) 183
vuusien (vuistje)
144, 192
vuusta (alvast) 110, 144, 225
230
vuustavuuda (veel te veel) 100
219
vuuigsltien (vogeltje) 113, 117
156,
192, 366, 368
vuu:lal (veelal)
155
vuu(:)la (veel)
110, 117, 155
156,
219, 224, 225, 226, 227
338, 352
vuu:lij (voelen)
95, 155
vuu:r (vuur)
155, 191
vuuirtien (vuurtje)
191
vuurtien (voetje)
154, 156
waansa (want, handschoen) 109
waant (wand)
109
wacht(a)
192
wachta (nachtwacht)
128
wach(t)n (wachten)
128, 243
wae(d)n (waden) 95, 96, 142
236, 254
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waegt} (wagen, znw.) 142, 183
192,
338
waegrjskót (wagenschot)
142
waegnfien (wagentje)
192
waejn (waaien) 160, 255, 370
waekn, (waken) 142, 249, 254
waensien (wantje)
142
waentien (wandje)
142
waer (waar, znw.)
142
waern, oe: - (zich hoeden)
142, 244
waemeemm (waarnemen) 142
waerskówm (waarschuwen)142
waes (waas)
142
waesam (wasem)
143
waetar (water)
142, 342
waetarlejdaga (waterleiding)
92, 327
waetarspórt (watersport) 327
355
wafmda (welke) 215, 216, 326
wagaln (waggelen)
130
waj (hui, wei)
159
wak
130
wakar (wakker)
128, 224
wal
128, 187
walgn, (walgen)
128
walm
128
walvis
128
wan128
waneer (wanneer)
128, 139
287, 294, 308, 336, 337
waneer an (wanneer) 287, 294
308, 337
waneer as (wanneer) 287, 291
294,
308
wana (schelp)
128
want (vw.)
128, 281, 284
warp (wang) 98, 128, 184, 188
waparp (wapperen)
130
was (bijenwas)
128
wasa (wasgoed)
128
wasg (wassen, stijgen)
128
241, 242, 255
wasij (wassen, reinigen)
105
128, 236, 254, 372
wat (onb.vnw.) 128, 183, 219
232, 274, 275, 276, 277, 278
wat (betr.vnw.) 214, 215, 296
wat (vr.vnw.)
128, 215, 297
303,
304
wat as (wat, betr.vnw.)
214
215, 287, 291, 296, 303, 304
305, 306, 337
wat as (wat, vr.vnw.) 296, 302
wata (wat?)
215, 216
watp (watten)
130, 185
wat ó f (wat) 215, 216, 287, 297
303

wat veur (wat voor)
215
wat veur ie:na (wat vooreen)
215, 216
wEechien (wachtje)
124, 192
wschien (weggetje)
112, 189
192
wasg (weg, bw.) 102, 106, 109
127
wasg (weg, znw .)
189
WEeggraevm (w eggraven) 240
334
waegkroepartien (verstopper
tje)
113, 192
waskien (wakje)
124
wskn (wecken)
239, 240
waslachien (walletje) 124, 187
wasr^chien (wangetje) 124, 188
Wasndar (W em er)
125
wasrf (w erf)
126
wsrk (werk)
126, 344, 346
wasrkalak (werkelijk)
231
w$rkt\ (werken) 95,126,246
332
wasrm (warm)
126, 344
wasrmpies (warmpjes)
227
waervalwient (wervelwind) 227
waesien (wasje)
124
wsetien (watje)
124
weba (web)
122
wedn (wedden)
95, 122
wee
139
weedaman (weduwnaar)
140
weedavrówa (weduwe)
140
weedawa (weduwe)
140, 332
weefsal
141
weegt) (wegen)
98, 139, 253
weegrjs (wegens)
139
weegskoala (weegschaal) 144
150
weeka (week, 7 dagen)
140
186,
230, 234, 332, 342, 344
weeka (woerd) 141, 342, 344
weeklaegrj (weeklagen)
139
weelda
139
weena (wen, gezwel)
140
weer (bw.)
140, 230
weer (znw.) 139, 191, 342, 344
weerbaerstag (weerbar stig)140
weerda (waarde)
139
weergae (weerga)
140, 227
233
weerlich, as da - (bliksem
snel)
139, 182
weerlicht (bliksem) 139, 182
weerlt (wereld)
139
weern (weren)
140
weerskaant (weerskanten) 139
weerskejt (evenbeeld)
139
weerskiern (weerschijn)
152

weersziet (weerskanten) 139
weert (waard, znw.)
140
weertien (weertje)
191
weer uma (terug)
225
weerwila (weerwil)
140
weerwolf
139
weesee (w.c.)
338
92
Weetarin,k
weetariijk (wetering) 92, 140
weetarn (drenken van vee) 140
weevm (weven)
139
weeza (wees)
90, 96, 117
139
weezal (wezel)
139
weezn (zijn)
86, 93, 96
99°, 100, 101, 104, 105, U I
128, 139, 200, 244, 245, 246
247, 248, 249, 256, 325, 328
332, 334, 335, 338, 354
wejda (weide)
159
wejdagreeva (weidegraaf) 104
140
wejgarn (weigeren)
159
wejlaant (weiland)
159
wejnag (weinig) 159, 219, 224
226
w e'js (wel eens)
230, 338
wejtasa (weitas)
159
wejta (weite)
159
122
wel (bw.)
122
wela (wel, znw.)
welk(a)
181, 215
welk(a) óf (welke)
287, 297
303
welkrjda (welke)
215, 216
122
weln (wellen)
weltar (gevouwen hooibundel)
123
weltarn (hooiladen met welters)
123
welvaart
143, 327
122, 240
wenn (wennen)
wentalg (wentelen)
123
wentalteefien (wentelteefje)
123
west
122
wet
123, 184
wetn (wetten)
122
wetstie:n (wetsteen)
122
weurtien (woordje)
113
wèüfaltien (wafeltje) 113, 147
192
Wèüla (Wouter)
114, 147
Wèultien (Woutertje) 107, 112
114, 147, 182, 190
wicht
120
wichta (gewicht)
120, 182
wiebaln (wiebelen)
138
wiedn (wieden)
137

wiek (wijk)
137
wieka (wiek)
137, 155
wiekn, (wijken) 137, 138, 250
wielnda, wielnt (zie § 27, g.)
110, 138, 219
wiema
138, 188
wiemachien (kleine wieme) 188
wien (wijn)
137
wienn (winden)
96, 137, 138
252
wient (wind)
137, 354
wientvlaega (windvlaag)
142
wies (wijs) 102, 109, 137, 153
224
wiesneuza (wijsneus)
138
wiet (wijd)
137, 155, 229
wietwaegn, (wagenwijd)
137
wie: (re l.)
297
wie: (vr.vnw.)
215, 278, 297
302, 303
wie: as (wie, vr.vnw.)
215
287, 297, 303
wie:ga (wieg)
90, 152
wie.-gn, (wiegen)
152
wie:k (week, bnw.)
117, 152
155
wie:rbórsal (haarwervel) 152
wie:ra (war)
152
wie:tn (weten)
97, 100, 110
123°, 131, 152, 155, 244, 245
246, 247, 256, 332, 336, 364
wie:za (wijze, melodie)
152
336
wie:zaboom (weesboom) 117
153
w ie:zar (w ijzer)
102, 152
wie:zn (wijzen) 109, 152, 153
250

wij
158, 199, 200, 275, 277
278
Wija (Wijhe)
158
wijwaetar (wijwater)
158
wika (wikke)
120
wila (w il)
120, 188
wilachien (w illetje)
188
wilamoes (moedwillig)
148
182, 225
Wilampien (W illempje)
190
wilga (w ilg)
90, 120
wiln (willen)
88, 95, 97
120, 244, 246, 249, 256, 257
261, 325, 333, 338
wilt (wild, bnw.)
120, 224
wilt (wild, znw.)
120
wimpal
120
winn (winnen)
120, 131, 252
winst
122
wintar
120, 181, 182, 234
winter'aann (winterhanden) 185

wintardag
230
wintarvoe:tn (wintervoeten)
185
wirjart (wingerd)
122
wipm (wippen)
122
wis(a) (wis, bnw.)
120
wisa (wis, znw.)
120
wisalg (wisselen)
121
wisnblakstien (uitroep.
bastaardvloek)
130
wispaltuu:rag (wispelturig)
122, 156
121
wit
witn (witten)
239
woafal (wafel)
113, 151, 192
150
woag'als (waaghals)
woaga (waag)
150
woagr^ (wagen) 115, 133, 150
255
150, 183
woapm (wapen)
woar (waar, bnw.)
150, 227
323
150, 229
woar (waar, bw.)
323, 337
woar (waar, betr.bw.)
150
214, 215, 276, 277, 287, 296
305, 337
woar as (waar, betrJ)w.) 214
215, 287, 295, 296, 303, 305
307, 337
woarbij (waarbij)
323
woarbörg (waarborg)
151
woardeur (waardoor) 295, 305
woar'ejt (waarheid)
323
woarlak (waarlijk)
150
woaruma (waarom)
225
woarveur (waarvoor)
228
woekar
147
woest
147
147
woestejn (woestijn)
woestalink (woesteling)
147
woestanija (woestenij)
147
wol9 (wol)
116, 134, 188
wólk
135
wóln (wollen)
116
wónda
134
134
wóndar
wónzadag (woensdag) 90, 134
182
92, 331
woonaga (woning)
149, 332
woonn (wonen)
113, 149
w oort(woord)
113
woortien (woordje)
-wóólt (-wold)
93, 108, 149
93, 107
Wóóltar (Wouter)
108, 112, 114, 149
Wóóltartien (Woutertje)
114
wölkien (wolkje)
133
132, 246
wör(d)n (worden)
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250, 252, 332, 333, 334
132,
wórm (worm)
wörmpien (wormpje)
worp (worp)
worst (worst)
wörstaln (worstelen)
wörtal (wortel)
wörtallóf (wortelloof)
wulachien (wolletje)
wuln (wollen)
116, 130,
324, 326
wunsn (wensen) 95, 111,
wuntien (wondje)
wurgt} (wurgen)
95,
wurm (worm)
130,
wuuf (w ijf) 109, 110, 144,
352
wuulnda, wuulnt (zie 1 27,
110,
z ' (ze)
za(a)bm (zabbelen)
110,
zaalog (zalig)
143,
zaant(zand)
zachts (zacht)
89, 128,
222, 227
zaedal (zadel)
zaega (zaag)
85, 90,
142
zaegrj (zeggen)
86, 98,
104, 127, 142, 242, 243,
245, 246, 248, 259, 332,
334, 350, 372
zaejn (zaaien)
160, 239,
334, 370
zaeka (zaak)
zaela (zaal)
142,
zaeltien (zaaltje)
zak
128,
zakt} (zakken)
zaldoe:k (zakdoek)
zalm
zalva (zalf)
90,
zam (verszacht)
zan (zang)
zat
128,
zaechies (zachtjes)
89,
192, 227
zaega (zegge, pl.)
90,
zsekien (zakje)
124,
zaalfien (zalfje)
z$rka (zerk)
zee
zeebaskuut (biscuit)
Zeediek (Kamperzeedijk)
zeedn (zeden)
zeegij (zegen, net)
zeegij (zegen, benedictie)
zeegn. (zegenen)
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190
190
132
132
132
132
136
188
222
130
131
130
132
153
g.)
219
200
130
150
109
221
142
107
103
244
333
255
142
191
191
190
130
101
128
128
130
128
227
124
127
190
124
126
139
145
234
140
140
139
139

zeegrae(v)m (afwatering) 139
zeekar (zeker) 140, 181, 224
231
zeekara, 'n - (zekere)
219
140, 185
zeemals (zem el)
zeenawa (zenuw)
139
zeer (bnw.)
139
z e e rs (wond met korst)
191
zeertien (wondje)
191
140
zeevar (kwijl)
zejka (urine)
360
zejkart (pisser)
88
zejkn, (urineren)
159
ze jl (ze il)
159, 191
zejltien (zeiltje)
191
zejsn (zeis)
159
95, 122
zeldn (zelden)
zelas (zelf)
91
z e lf
104, 122, 206
zel(f)da (zelfde) 91, 103, 210
214, 246, 326
zelva (salie)
122
122
zenda (zeis)
zendaga (zending)
92
zesda (6de)
235
zesa (6)
90, 122, 235
zesnsestag(sta) (66, 66ste)
90, 235
zesnseumtag (76)
235
zesntwintag (26)
235
zestiend'alf (zestiende-half)
236
zestiena (16)
90, 235
zetn (zetten)
122, 244, 246
332, 334
zeuchien (zoodje)
189, 221
zeuga (zeug)
146
112, 146
zeultien (zooltje)
191
zeum (zoom)
190
zeum(da) (7, 7de)
101, 110
146, 235, 332, 384
zeupim (zomen)
98
zeumpien (zoompje)
190
zeumseumtag(sta) (77, 77ste)
90, 235
zeumtiena (17) 101, 146, 235
zeumtwintag(sta) (27, 27ste)
235
zeuna (zoon)
146, 191
zeuntien (zoontje)
191
zeurn (zeuren)
146
zèütien (zaadje)
147, 189
zich
206
zieda (zijde, stof)
137
ziek
103, 137
zie l (zijl, sluis) 137, 155, 191
ziela (ziel)
137
zieltien (sluisje)
191

zien (zijn, bez.vnw.) 137, 207
209, 232
zien (zien) 98, 107, 128, 137
138, 236, 242, 244, 247, 254
264, 313
zienda (de zijne) 88, 137, 207
209, 210
ziet (zijde, kant)
137
ziet (zijd, wijd en - )
137
zie: (zijde spek)
152
zie: (zij, vnw.) 103, 152, 199
200, 201, 202, 203, 219, 245
247, 275, 277, 278
zie :l (zeel)
117, 152, 155
zie:lta (zeelt)
117, 153
zie:pa (zeep)
116, 152, 364
zie:paskoara (zeurkous) 152
zie :r
152, 191
zie:rtien (ziertje)
191
ziftn (ziften)
120
zijchien (zeefje)
189
zija (zeef)
158, 189
zijg (zeven, ww.)
158
zijspaai (zijspan)
327
zin
120, 182
z ir^ (zingen)
98, 120, 248
252, 333
zirjk
120
zinkn, (zinken)
120, 252
zinkrys (zware hoofdpijn) 122
185
zitn (zitten) 97, 100, 120, 128
242, 249, 254, 325, 332, 334
338
zoalag (zalig)
150
zoat (zaad)
150, 189
zoatardag (zaterdag)
94
zoata(r)smidas (zaterdags
middags)
94
zóbarag (slodderig)
135
zoepartien (zuipertje)
113
zoepm (zuipen) 115, 133, 251
346
zoe:gartien (zuigertje)
113
zoe:g|^ (zuigen)
98, 115, 133
157, 251
zoe:l (zoel)
157
zoe:m ar (zom er)
157, 181
182, 234, 346
zoe:mardag (zomerdag)
230
zoe:martien (zom ertje)
113
zoe:mar'uusien (zomerhuisje)
327
zoe:r (zuur)
88, 157
zoe:rdoop (zure saus)
157
zoe:rkool (zuurkool)
157
zoe:rlaandar (zuurpruimer)
157
zoe:rtien (zuurtje)
156, 157

191
Zog
136
zók(a) (zulk)
93, 134, 135
210, 213, 214
zóka (sok)
90, 135, 190
zókn,da (zulke)
210, 214
zóldar 93, 108, 113, 135, 192
zóldartien (zoldertje) 113, 192
zomp
135
zó'n (zo een)
103, 104, 213
214
zónda (zo een)
210, 214
zó'n zelda (net zo een)
210
zoo (zo) 148, 227,
232, 274
276, 277
zoo (zode)
88, 103, 149
zoo (zooi)
88, 189, 221
zoo as (zoals) 287, 295, 309
zoodoenda
227, 228
zookarag (drukkend, van weer)
149, 326
zoo larp as (zolang als)
287
295, 308
zoola (zool)
112, 149, 191
zoor
148
zoovuurla (zoveel)
219
zoowat (bijna)
227
zoowat (dergelijke zaken) 219
zoowoar (zowaar)
323
zót (koffiedik)
136
zó(ó)ldar (zolder)
93, 108
150, 192
zoolt (zout) 92, 93, 108, 149
zóóltvaechien (zoutvaatje) 189
zójvarir^sinstalaasie (zuiveringsinstallatie)
327
zokien (sokje)
133, 190
zóldartien (zoldertje) 113, 133
192
zörga (zorg)
132
zörg£ (zorgen) 132, 332, 333

zótien (stukje koffiedik)
133
zuchien (zuchtje)
192
zucht (ziekte)
130
zucht (uitademing)
130, 192
zuch(t)n (zuchten)
130
zuk(a) (zulke)
93,130, 181
210, 213, 214, 227, 338
zukr^da (zulke)
210, 214
Zulp (zullen) 88,92, 111, 127
130, 134, 200, 244, 246, 256
260, 325
zulvar (zilv e r)
111, 131
zundag (zondag) 130, 182, 230
zunda (zonde)
130
zuna (zon)
130, 188
zunachien (zonnetje)
188
zustar
131, 183
zuudalak (zuidelijk)
144
zuudn (zuiden)
144
zuut (zuid) 108,144,156
zuu:kr^ (zoeken)
89, 133, 155
259, 332, 334, 336, 354, 356
zuu:nag (zuinig)
155
zuu;ta (zoet)
108, 155, 156
221, 222, 225
zuu:ties (zoetjes)
192
zuurval (zuivel)
155
ZUu:var (zuiver)
155, 327
zwabar (zwabber)
130
zwaejn (zwaaien)
160
zwaelafien (zwaluw)
142
zwaena (zwaan)
142, 191
Zwaentien (Zwaantje)
191
zwaentien (zwaantje)
191
zwak
130
zwalkn, (zwalken)
130
zwalm (walm)
130
Zwamm (zwammen)
130
zwserm (zwerm )
126
Zw$rt (zwart)
126, 223
zw srvm (zwerven)
126, 133

zweera (zw eer)
139, 191
zweem (zweren, van eed) 139
146°
zweem (zweren, van wond)
140, 242, 253
zweert (zwaard)
139
zweertien (zw eertje)
191
zweeval (zw avel)
139
zwelgr^ (zwelgen) 95, 133, 252
zweln (zwellen) 122, 133, 252
zwemm (zwemmen)
98, 100
101,° 122, 133, 252
zwesn (zwetsen)
123
zweurta (zwaarte)
116
zweurtien (zwoerdje) 113, 146
191
zwich(t)n (zwichten)
120
zwiemarag (onwel)
138
zwien (zwijn)
137
zwiergr^ (zwijgen)
105, 152
153,°250
zwie.-pa (zweep) 116, 152, 366
zw ie:m (zwieren)
94, 153
zwiert (zweet)
94, 152, 234
zwie:tbie:nn (zweetvoeten) 185
zwie:tij (zweten)
116, 152
zwie:tvoe:tg (zweetvoeten) 185
zwikn, (zwikken)
122
zw il°(eelt)
120, 187
zwil (r ij hooi)
120, 122, 187
zwilachien (zeentje)
187
zwilachien (rijtje hooi)
187
zwoagar (zw ager)
150
zwoar (zwaar)
150, 224, 323
zwoe:l (zw oel)
157
zwoora (zwoerd)
113, 149
182, 191
Zwólarka?rspal (Zw ollerkerspel)
94
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ERRATA
blz.

regel

88
89

2
10
27
7
23
3
35
16
36
2
42
4
24
29
29
26
26
13
37
4
20
5
7
16
10
32
35
43
12
35

91
92
101
106
109
110
111
112
119
120
129
130
131
132
133
134
135
137
138

141
144
146
147
148
149

16
8
5
39
10
8

voor:

lees:

keer }
keer l
stukjes
stukje
tèüfaltien
tèufeltien
ch ilisalpeter
chilisaltpeter
er^kalda
enkalda
vagaeraga
vegaeraga
+ 1 + d of t
+ d of t
doe:
doe
enz.;
enz.
radie:zn
radie:zno
doe:
doe
keer l
keer J
bm
bm
oe > uu:
oe: > uu:
vrèuchien
vrèugien
bluuj
bluu:j
schim m el(en)
schimmelen
bakzeuchien
bakseuchien
malameule
malameula
saltpeter
salpeter
keer Jtien
keer ltien
purkn
purkn,
snurkr^
snurkn0
trekr]
trskr]
'ónt
'ont
fóksn
foksn
lökr]
lókr^
toe
toe:
schrap éénmaal: riesta rijs t
miedr^
miedno
ónstriedno
ónstriedr}
[bas d] [sas d]
[bas:d] [sae:d]
bruustroann
bruustroan
reus; seumtsg
reus seumtsg
roekrj
roekg
ópsteekrj
ópsteekij
koonakr^
koonakn
477

150

151

152

154
159
182
190
191
196
200
205

210
211
212
213
214

217
220
223
225
226
234
235
252
255
478

27
28
35
42
8
10
30
33
39
3
31
43
9
28
2
13
37
29
37
27
9
25
13
35
39
27
5
22
19
7
8
15
39
30
41
14
26
9
34
39
36
31

haast oa(v)m t
ploagn
vroagn
'oakn
klaor
kwaolak
blierkn
blie:kns
ie:kn'óólt
kie:rn
keer ltien
die:pe
m a(a)i]kie:rn
groni
nomnian
meipenning
ik zat
toevalag
-m
ba el
speur tien stuu:r
streng
zól
vum
dunkt
mankierra
opapast
zo'n
'ondar t
ie
zukryda, zókryda
zukr^da
zo'n
zien
enkal(a)
n
es
koomm
fie s
melkn
'ondarsta
keer ltien
woagn,

haast; oa(v)m t
Ploagr]

vroagr^
’oakr]
kloar
kwoalak
blierkij
blie: kr^s
ie:kiyóolt
kierrno
keer ltien
die:pa
ma(a)rjkie:rn
gróni
nomnian
meepenning
ik zat'
toe:valag
-ma
bael(a)
speur tien; stuu:r
strenp
zól
vun
dun,kt
makkie: ra
ópapast
zó'n
'óndar t
'ie
zuknjda, zóknida
zukijda
zó'n
azien
en,kal(a)
an
sa
koomm
fiesa
melkn,
'óndarsta
keer ltien
woagn,

259
262
263

34
21
1
2
2
16
23
39

266

13
14
18

maagn
móchn,
klónpltien
skost

maagn,
móchn,
k ló ip ltie n
akóst

b iB 'k
gin,s
uutvlie:gn

bin,'k
gin,a
uutvliergn,

ligp

lign,

b iB'k
klir^ka

bin,'k
klink a

'E r ^ ie

'Er^kie

sw örn
ziekn/uus

awó’rn
ziekr^'uus

270
274

28
41

276

10

m ejnsn

m ejnsn

301

25

ófwachn,

ófwachn,

308

2
26

v ie : r
stakn,

v ie r ra
stakn,

317

28

m a n ie:ra

m 9 n ie:rs

330
335

28
23

'adn
buu:zn

'adn
buurzn

414

6

klaegt

kraekt
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