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W oord vooraf

Woord vooraf

In het voorjaar van 1994 verscheen Het dialekt van Wijhe, klank- en vormver
schijnselen als eerste deel van de reeks grammatikale beschrijvingen van de dia- 
lekten van West-Overijssel en het oostelijk deel van de Veluwe. Enkele maanden 
na het verschijnen ervan kreeg de IJsselakademie van dr. J.J. Spa het aanbod om 
de beschrijving van het dialekt van Vollenhove voor zijn rekening te nemen. We 
waren erg ingenomen met dat aanbod, omdat we ervan op de hoogte waren dat de 
taalkundige dr. Spa al eerder over het dialekt van Vollenhove had gepubliceerd. 
Het is de taal van zijn jeugd, al is hij niet in Vollenhove geboren.
Al in april 1995 kwam de eerste versie van het manuscript per post uit Zuid
Frankrijk (waar de heer Spa momenteel woont), en na wat heen en weer schrijven 
en bellen en een ontmoeting in de zomer van 1995 is het boek thans gereed.
De auteur heeft zich in grote lijnen aan de opzet van Het dialekt van Wijhe ge
houden: ook in dit tweede deel vindt u een bespreking van de klinkers, de meer- 
vouds- en verkleinwoordvormen, de werkwoorden en de persoonlijke en bezittelij
ke voornaamwoorden. Opvallend is vooral -  in vergelijking met het dialekt van 
Wijhe -  het grote aantal klinkers dat de auteur in het dialekt van Vollenhove heeft 
waargenomen. Daarnaast worden ook de medeklinkers behandeld, uitspraakregels 
gegeven, lidwoorden, aanwijzende voornaamwoorden, telwoorden, bijvoeglijke 
naamwoorden, syntaktische eigenaardigheden, topografische benamingen en andere 
verschijnselen uit het dialekt van Vollenhove.
Het boek geeft daardoor een vrij volledige grammatikale beschrijving van het 
dialekt van Vollenhove zoals dat met name door ouderen nog wordt gesproken.

Kampen, februari 1996 
Ph. Bloemhoff-de Bruijn
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Over de auteur

Jacob Jan Spa werd geboren op 12 oktober 1939 in Den Haag. Hij verhuisde in 
1940 met zijn ouders naar Vollenhove en woonde daar tot 1956. Van 1956 tot 
1959 woonde hij in W ilsum waarna hij Frans en Algemene Taalwetenschap ging 
studeren aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Van 1967 tot 1974 was hij 
wetenschappelijk medewerker aan achtereenvolgens de Vrije Universiteit in Am
sterdam, de Vrije Universiteit in Congo en de Nationale Universiteit van Zaïre.
In 1973 promoveerde hij op een proefschrift over de klankleer van een Afrikaanse 
taal, het Enya. Van 1974 tot 1989 werkte hij aan de Universiteit van Amsterdam, 
vanaf 1980 als gewoon hoogleraar. In 1989 werd hij in de gelegenheid gesteld met 
vervroegd emeritaat te gaan en vestigde hij z iG h  met vrouw en kinderen in Zuid
Frankrijk, waar hij nog een aantal lessen geeft aan de Universiteit van de Proven-

8



Inleiding

Inleiding

In de kop van Overijssel is een aantal dialekten min of meer uitvoerig beschreven: 
het Genemuidens (van der Haar 1967), het Kampens (Gunnink 1908), het Kuinders 
(Kamman 1990) en het Zwols (Shetter 1958). Met deze beschrijving van het Stad- 
Vollenhoofs wordt aan deze reeks er weer een toegevoegd. W anneer we de hier
boven genoemde dialekten vergelijken met het Standaardnederlands dan valt op dat 
de zinsbouw (syntaxis) nagenoeg identiek is; dat voorts de opbouw van de woor
den (morfologie) in deze dialekten niet o f nauwelijks verschilt van die in de stan
daardtaal. De belangrijkste verschillen liggen dus in de klanken en dan met name 
in de klinkers: wanneer we twee woorden, één uit het Standaardnederlands en de 
vertaling ervan in één van deze dialekten met elkaar vergelijken dan zit het ver
schil vaak in de verandering van de klinker. Er zijn in deze dialekten veel meer 
verschillende klinkers dan in het gewone Nederlands. In de standaardtaal vinden 
we 13 a 14 verschillende klinkers (vgl. Cohen, Ebeling, Fokkema en van Holk 
1961, p. 25), terwijl in het Genemuidens bijv. wel 24 klinkers te onderscheiden 
zijn (zie Van der Haar 1967, p. 118). Zijn er in het gewone Nederlands 3 twee
klanken (ei/ij, ui, au/ou), in het dialekt van Vollenhove vinden we er 8 (zie 
hieronder). De dialektsprekers zijn zich zeer wel bewust van deze rijkdom. Ze 
weten bijv. dat de klinker ao  van ik waole ’ ik wou’ anders is dan de klinker oa 
van poale ’paal’ die op zijn beurt weer anders klinkt dan de oo  van zoerkool 
'zuurkool’. De éü van péültien ’paaltje’ is niet gelijk aan de eu van meule 
’molen’, terwijl beide klinkers verschillen van de öö in ik röle ’ik ruil’ (alle 
voorbeelden komen uit het Vollenhoofs). H et medeklinkersysteem van de genoem
de dialekten verschilt niet veel van dat van het Standaardnederlands. In het 
Vollenhoofs bijv. treffen we nagenoeg dezelfde medeklinkers aan als in het Neder
lands, behalve dan dat er geen h in voorkomt en dat de kombinaties schr en sch 
niet, maar skr en sk wel aanwezig zijn.

Bij het schrijven van dit boekje ben ik in de eerste plaats uitgegaan van mijn eigen 
kennis van het dialekt, zoals ik me dat aan het eind van de veertiger jaren  met de 
hulp van buren en vrienden heb eigen gemaakt. De positie van het Vollenhoofs 
was in die tijd nog dusdanig sterk dat ik, geboren uit ouders die uit andere streken 
van Nederland afkomstig waren, het toch heb leren spreken: zodra ik het ouderlijk 
huis en de school verliet bezigde ik het dialekt. Voorts heb ik gebruik gemaakt 
van de ingevulde enquêteformulieren die de IJsselakademie in de persoon van 
Mevrouw Bloemhoff-de Bruijn me ter beschikking heeft gesteld, waarvoor ik haar 
en de instelling waaraan ze verbonden is zeer erkentelijk ben. Daarnaast is zij zo
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vriendelijk geweest in het boekje aan te geven, bij de verschillende woorden met 
een bepaalde klinker, waar die klinker historisch gezien op teruggaat. Haar 
verdere raadgevingen hebben mij er toe gebracht het boekje hier en daar te 
wijzigen, waarvoor ook mijn hartelijke dank. De Heer J. de Boer te Vollenhove 
(geb. 1917) heeft me volop laten profiteren van zijn grondige kennis van het 
Vollenhoofs waardoor ik een beter zicht kreeg op een aantal zaken. Ook hem zij 
hiervoor dank gezegd. Prof. dr. H. Entjes, emeritus hoogleraar Nedersaksische 
taal- en letterkunde, heeft een eerder versie van dit boek willen lezen en van 
opmerkingen voorzien, waarvoor ik hem oprecht dank. Tenslotte: dit boek draag 
ik op aan mijn vader, oud-politieman te Vollenhove die, doordat hij zich daar 
metterwoon vestigde, me in de gelegenheid stelde het Vollenhoofs aan te leren. 
Wellicht heeft hij daardoor de grondslag gelegd voor mijn latere loopbaan als 
taalkundige, omdat ik op jeugdige leeftijd al geconfronteerd werd met taalvariatie.
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De notering van de klanken

De notering van de klanken

Voor het noteren van het dialektmateriaal zijn de uitgangspunten gekozen die 
uiteengezet zijn in Bloemhoff-de Bruijn 1994, p. 8 en die hier in het kort nog 
weer worden herhaald:

De -en, o.a. in de werkwoordsvormen en meervouden van zelfstandige 
naamwoorden, die in het Vollenhoofs en in de meeste oostnederlandse dialekten 
niet als zodanig wordt gehoord, wordt in verreweg de meeste gevallen wel 
geschreven. Dus niet kroep'm  'kruipen', b loaz’n 'b lazen’, m aak’ng ’m aken’, maar 
kroepen, bloazen, maken. Alleen wanneer de laatste medeklinker van de stam zijn 
uitspraak aanpast aan de erop volgende neusmedeklinker (m, n, ng) wordt er geen - 
en geschreven. Vgl.: b lie .m ’m  'blijven', w een’n ’wezen’, zoeng'n 'zuigen' (de
dubbele punt is een teken dat aangeeft dat de voorafgaande klank lang is).

De 'stom m e e ' w ord t geschreven zoals in het Standaardnederlands gangbaar 
is: ie:uwig 'e eu w ig ', lillijk 'le lijk ', een 'e e n ',  oger ’h o g er’.

In een open lettergreep en aan het eind van een woord worden de lange 
klinkers uu:, ee, oo, éé, èè, öö, da, aa en de korte uu met een enkele letter 
geschreven (behalve de ee aan het einde van een woord), zoals in het Nederlands 
gebruikelijk is: ku:kien 'koekje ', vernemen 'm erken’, koten 'm eerkoeten’, wéke 
’woerd’, béde 'b ed ', röle ’ruil’, kamer ’kam er', oden 'hadden', rute ’ruit’, mu: 
'm oe ', zee ’zee’, va 'vader', ja  'ja '.

De korte klinkers ie, uu, oe komen niet voor r. z, v en ng voor, zodat 
wanneer de overeenkomstige lange klinkers voor een van deze medeklinkers staan, 
het lengteteken (:) niet hoeft te worden gebruikt. Er wordt dus geschreven iezeren 
'ijzeren' en niet ie:zeren, skure 'schuur' en niet sku:re, doeve 'd u if  en niet 
doe:ve, zoeng’n 'zuigen' en niet zoem g’n.

De korte klinker o komt, evenals in het Nederlands, niet voor één van de 
neusmedeklinkers m, n en ng voor, zodat wanneer er genoteerd staat komme 'kom ', 
ond  ’hond’, tonge 'tong' enz. de stamklinker in deze woorden geïnterpreteerd moet 
worden als een ó en niet als een o. Voor een r komt noch o, noch ó voor.

De lange halfgesloten klinkers (zie het hierna volgende schema) ee, eu en
oo staan nooit voor een r, maar wel hun respektievelijke tegenhangers éé, éü en
oa, zodat wanneer er geschreven staat skere 'schaar', veur ’voor’ en poorte
'poort' de stamklinkers respektievelijk éé, éü en oa zijn.

Deze uitgangspunten komen er op neer dat zoveel mogelijk wordt aangesloten bij 
de Nederlandse spelling.
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De klinkers

De klinkers

De klinkers in het dialekt van Vollenhove laten zich als volgt in schema zetten:

voer gespreid voor gerond ach te r gerond ach te r gespreid

ie ie : uu uu: oe oe: gesloten

ee eu 00 ha lf gesloten

i éé u éü ó oa midden

e èè ö öö 0 ao half open

a aa a aa epen

De klinkers die voor en gespreid zijn, worden voor in de mond uitgesproken, met 
gespreide lippen.
De klinkers die voor en gerond zijn, worden voor in de mond uitgesproken, met 
geronde d.w.z. getuite lippen.
De klinkers die ach ter en gerond zijn. worden achter in de mond en met geronde 
lippen uitgesproken.
De klinkers die ach te r en gespreid zijn, worden achter in de mond en met 
gespreide lippen uitgesproken.
Gesloten klinkers worden uitgesproken met de tongrug dicht bij het verhemelte; 
half-gesloten klinkers met de tongrug iets verder van het verhemelte verwijderd; 
midden-klinkers met de tongrug nog weer wat verder verwijderd van het verhe
melte; half-open klinkers hebben de op één na grootste afstand van de tongrug tot 
het verhemelte, terwijl bij open klinkers die afstand het grootst is.
De klinkers die in een hokje op de linkerplaats staan zijn kort, die op de rechter- 
plaats lang. Soms wordt ter onderscheiding het lengte teken (:) gebruikt om lange 
klinkers aan te geven.

Voor een z en een v komen alleen maar lange klinkers voor, overal elders kunnen 
zowel korte als lange klinkers voorkomen. Voor een ng kunnen de korte ie , uu, 
oe niet voorkomen.
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ie

De korte ie, die klinkt als de ie in het Nederlandse biet, komt o.a. voor in de 
volgende woorden:

bieten bijten lieden lijden
bliede blij lieder schoft
diek dijk liende waslijn
driete (ik) schijt mesiene machine
ezien gezien piene Pijn
fletse fiets riede (ik) rijd
ieje jij stief stijf
ies ijs, eens tie teen
kapsienders capucijners u:kien hoekje
kenienen konijnen viele (ik) viel
kiefte kievit wied wijd,ver
kiepen kippen w ief wijf
kiepenskoele kleuterschool wien wijn
knie knie

In bieten, bliede, diek, driete, ieje, ies ’ijs’, lieden, liende, piene, riede, stief, 
u:kien, wied, w ief en wien gaat de ie terug op de westgermaanse lange i, in knie 
komt de ie uit een westgermaanse eo (oudsaksisch io), in ies ’eens’ en tie uit een 
ai (oudsaksisch ee) en in ezien uit eha (oudsaksisch sehari).
Kapsienders, kenienen en mesiene zijn leenwoorden. Kiefte is een klanknabootsend 
woord, fle tse  een vrij jong woord, dat mogelijk de snelle beweging aanduidt, en 
kiepen kan gevormd zijn bij een lokroep. Niet erg duidelijk is de herkomst van de 
ie in lieder en viele.

ie:

De lange ie: klinkt als de Nederlandse ie in vier en wordt o.a. gevonden in:

agie.ns
alderie.uwigst
bie.n
bie:st

niet eens 
allereeuwigst 
been 
beest

die.nst
gie:te
G ie.tem
ier

dienst 
(ik) giet 
Giethoorn 
hier
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De klinkers

ie:te heet skieve scheve
ie:uwig eeuwig, erg skie.te (ik) schiet
iezer ijzer skrieve (ik) schrijf
kiezen kiezen stieve stijve
krie.ge (ik) krijg tie.nen tenen
lie.ge (ik) lieg vieren vieren
lieng ’n liegen wiezer wijzer
mie.ge (ik) urineer zie:pe zeep
pie:pen piepen zwie:t zweet
sk ie .f scheef

Net als de korte ie, kan ook de lange ie teruggaan op een westgermaanse lange i, 
die voor -r en in open lettergreep voor v, z en g  lang gebleven is. Dat is het geval 
in de woorden iezer, m ie.ge, skrieve, stieve, vieren, wiezer en wellicht ook in 
krie.ge. In gie:te, kiezen, lie.ge en lieng’n, skie.te, en zeer waarschijnlijk ook in 
die.nst komt de lange ie uit een westgermaanse eo (oudsaksisch io), in agie.ns, 
alderie.uwigst en ie:uwig, bie.n ie:te, tie nen, zie.pe, zwie:t en mogelijk ook in 
s k ie . fe n skieve uit een ai (oudsaksisch ee). Een lange e ligt ten grondslag aan de 
lange ie van ier.
Bie.st is een leenwoord en pie.pen  een klanknabootsend woord.

De korte uu klinkt als de klinker in het Nederlandse fuut. Deze klank komt o.a.
voor in:

bule buil, zak muus muis
buten buiten rute ruit
duke (ik) duik ruumte ruimte
duken duiken sluus sluis
fluusteren fluisteren stuultien stoeltje
krulewaang ’n ruiwagen sukela chocola
kuken kuiken suker suiker
lusifars lucifers uus huis
luus luis usien huisje, WC
luusteren luisteren uut uit
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In de meeste van de hier genoemde woorden gaat de korte uu terug op een 
westgermaanse lange u, nl. in bule, buten, luus, luusteren, muus, rute, ruumte, 
uus en usien, uut en waarschijnlijk ook in duke(n) en krulewaang'n.
Lusifars, sluus, sukela en suker zijn leenwoorden, stuultien het verkleinwoord met 
umlaut van stoel. Fluusteren en kuken zijn mogelijk klankschilderende woorden.

uu:

De lange uu: klinkt als de Nederlandse klank uu in vuur en wordt aangetroffen in
o.a. de volgende woorden:

bemuu.ien bemoeien muu:ite moeite
bezuu:k bezoek muren muren
bu.kien boekje muzen muizen
buren buren nu.me (ik) noem
buung 'n buigen sluzen sluizen
buurte buurt stuver stuiver
duzend duizend u.kien hoekje
gruu.ien groeien vlu.ke (ik) vloek
ku.kien koekje vlu:ken vloeken
luzebós luizenbos vu.le (ik) voel
luzen luizen vu:ties voetjes
mu: moe zu.ke (ik) zoek

Ook de lange uu kan teruggaan op een westgermaanse lange u. In de woorden 
buung’n ’buigen’, buren en buurte, duzend, luzebós en luzen, muren en muzen is 
dat het geval. Het gaat steeds om woorden waarin de uu voor -r staat o f in open 
lettergreep voor -z o f -g (hier geassimileerd tot -ng); in dergelijke posities bleef de 
klinker lang.
De lange uu van bemuu.ien, mu: en muu.ite, bezuu.k en zu:ke, gruu.ien, nu.me, 
vlu:ke(n) en vu.le is afkomstig van een westgermaanse lange o, al dan niet met 
umlaut. Duidelijk aanwijsbaar is de umlautsfactor in bu.kien, ku:kien, u.kien  en 
vu.ties, waarin de lange uu uit een oe (die ook uit een westgermaanse lange o is 
ontstaan) is gevormd onder invloed van de umlautsfactor van het verkleinwoord- 
suffix -ien.
Sluzen is een leenwoord (het enkelvoud heeft een korte uu, z.b .) en stuver een 
jong woord waarvan de herkomst niet duidelijk is.
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De klinkers

De korte oe wordt uitgesproken als de klinker van het Nederlandse woord hoest. 
H ier volgt een aantal woorden met deze klank:

boek buik oende de jouwe
broen bruin roeke (ik) ruik
doeme duim skoe schoen
kloete kluit skoele school
koe koe snoete snuit
koele kuil stoel stoel
kroepe (ik) kruip voel vuil
oe h o e ,jo u voeste vuist
oeken hoezulken zoepe (ik) zuip

In de meeste van deze woorden gaat de korte oe terug op een westg
lange u, nl. in boek, broen, doeme, kloete, koele, kroepe, snoete, voel, voeste, 
zoepe en wellicht ook in oe ’jo u ’ en oende en roeke.
Met een westgermaanse lange o korrespondeert de oe van koe, skoe, stoel en 
waarschijnlijk ook van oe ’hoe’ en oeken. Skoele is een leenwoord.

oe:

De lange oe: klinkt als de Nederlandse oe in boer. Zie hier een aantal woorden 
met deze klank:

bloe.den bloeden oe:den hoeden
doeve duif oe.ken hoeken
droeve druif oeve (ik) hoef
goezebroek(le  oe) snorrebot, hor skoeren schuren
koe.ke koek skoeve (ik) schuif
koeze kies voe.t voet
moe: moeder voe.ten voeten
moe: der moeder zoeng ’n zuigen
moer moeder zoer zuur
oe:d hoed
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De lange oe kan, evenals de korte, teruggaan op een westgermaanse lange u. In 
doeve, droeve, koeze, zoeng ’n ’zuigen’, zoer en waarschijnlijk ook in goezebroek 
en skoeve gaat de lange oe terug op een lange u, die voor -r en in open lettergreep 
voor -v, -z en -g (hier geassimileerd tot -ng) lang is gebleven.
Afkomstig van een westgermaanse lange o is de lange oe van bloe.den, koe.ke, 
moe:, moe.der en moer, oe:d(en), oe.ken, oeve en voe.t(en). Skoeren is een 
leenwoord.

De lange ee lijkt veel op de ee van het Nederlandse woord teen, met dien 
verstande dat hij niet, zoals in het Nederlands, enigszins als een tweeklank wordt 
uitgesproken. Gedurende de hele periode van de uitspraak blijft de ee zijn eigen 
klank behouden. Hier volgen enkele woorden met ee:

edreten gescheten skeel scheel
eerbezen(2e e) aardbeien skeet scheet
egeten gegeten speke spaak
eweten geweten skreeuwen schreeuwen
ezeten gezeten vege (ik) veeg
feessien feestje velen verdragen
geve (ik) geef vernemen merken
keze kaas ween ’n zijn
kleveklasten distels weke week
krege kreeg wete (ik) weet
kruzebezen kruisbessen zege (ik) zeg
lege laag

In egeten, ezeten, geve, skeel, vernemen, ween'n  en waarschijnlijk ook in vege en 
velen gaat de ee terug op een westgermaanse e, die in open lettergreep is gerekt 
tot ee. Een westgermaanse e die ontstaan is uit een a met umlaut en later is 
gerekt, ligt ten grondslag aan de ee van -bezen en zege.
Uit een westgermaanse i is door rekking in open lettergreep de ee van edreten, 
eweten en wete en kleveklasten ontstaan. Het is niet duidelijk of de ee van weke op 
een e dan wel op een i teruggaat.
In keze en lege stamt de ee uit een westgermaanse lange a, die door de werking 
van umlaut tot ee is geworden.
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De klinkers

Op een westgermaanse ai gaat de ee van krege en speke terug. In skeet en 
skreeuwen kan de ee uit een ai komen, maar ook uit een i. Het verkleinwoord 
feessien  is gevormd bij het leenwoord feest.

eu

De lange eu is gelijk aan de klinker van het Nederlandse woord teug, maar zonder 
tweeklankuitspraak. Zie hier een aantal woorden met eu:

deuke deuk, (ik)dook keuken keuken
dreuge droog kneupien knoopje
edeupt gedoopt kreup (hij) kroop
ekreupen gekropen leunege leuning
ereuken geroken meule molen
esteuken gestoken neudig nodig
eufd hoofd pietereulie petroleum
eugte hoogte teuchien teugje
eui hooi verskeunege verschoning
geute goot veule veel
keuchien varkentje

Dikwijls is de eu afkomstig uit een westgermaanse au, waarbij in de volgende 
lettergreep van het woord een umlautsfactor was aan te wijzen. D at is het geval 
met de eu van dreuge, edeupt, eufd, eugte, eui, neudig en verskeunege.
Op een au zonder umlautsfactor gaan terug de eu van deuke ’(ik) dook’ en kreup. 
Een westgermaanse korte u met een umlautsfactor ligt ten grondslag aan de eu van 
geute, meule en teuchien: een u wordt ook vermoed in keuchien  (vgl. middelne- 
derduits kudde ’varken’).
De eu in leunege en veule gaat terug op een westgermaanse i. Het verkleinwoord 
kneupien is met umlaut gevormd naast knope (zie hieronder), deuke ’deuk’ heeft 
mogelijk verband met duken  ’duiken’.
De voltooide deelwoorden ekreupen, ereuken en esteuken hebben een eu die niet 
eenvoudigweg te verklaren is uit de oorspronkelijke klinkers van het voltooide 
deelwoord. Oude leenwoorden tenslotte zijn keuken en pietereulie.
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oo

De lange oo is gelijk aan de klinker van het Nederlandse woord hoog, maar 
zonder de tweeklankuitspraak. Een aantal woorden met oo:

boom boom komen komen
bomen bomen lope (ik) loop
brood brood oge oog, hoog
dood dood poot poot
ewoond gewoond skone schoon
groot groot Veno Vollenhove
knope knoop Venosen Vollenhovenaren
kome (ik) kom

In de meeste van de hier genoemde woorden met een oo gaat deze klank terug op 
een westgermaanse au, nl. in boom  en bomen, brood, dood, groot, knope, lope, 
oge, skone, en waarschijnlijk ook in poot, maar in ewoond en kome(n) korrespon- 
deert de oo met een westgermaanse korte u, die in oorspronkelijk open lettergreep 
is gerekt.

De korte i is de klank van de klinker in het Nederlandse wit. H ier volgen enkele 
woorden met deze klank:

bichien biggetje midden midden
bidde (ik) bid pispöttien haagwinde
bille bips rikkepoale rikkepaal
dikke dik slim erg, behoorlijk
dikken dikken titte vrouwenborst
lillijk lelijk wille (ik) wil
lippen huilen zitte (ik) zit

Uit een westgermaanse korte i komen de i van bidde, dikke(n), lippen, midden, 
wille, zitte en waarschijnlijk ook van slim. In bille en wellicht ook in rikkepaole is 
de i afkomstig uit een e die in een vroeger stadium door umlaut is ontstaan uit een
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a, en in lillijk is de i terug te voeren op een ee die ontstaan is uit een westger
maanse ai en later verkort is. Pis- in pispöttien is een klankwoord; de herkomst 
van de i van bichien en titte is niet geheel duidelijk.

éé

De lange éé heeft het timbre van de klinker die in het Nederlandse woord beer 
voorkomt. Je zou hem ook kunnen omschrijven als een wat langer aangehouden i 
van het Nederlandse woord wit. Het komt me voor dat deze klinker nog maar 
sporadisch gebruikt wordt, met name in de uitspraak van jeugdige dialektsprekers, 
voor zover nog aanwezig. Deze laatsten vervangen deze klinker vrijwel altijd door 
ee.
Enkele woorden met éé:

eerappels aardappels skéélt scheelt
erik haring, sapperloot! verkeerd boos, nijdig
keerse kaars weerd waard
néve neef wéke woerd
peerd paard zeerte Pijn

Zoals gezegd zijn er nog maar zeer weinig Vollenhovenaren die deze klinker 
gebruiken. Zij die het doen maken bijv. verschil tussen wéke ’w oerd’ en weke 
’week’, tussen skélen 'schelen’ (werkwoord) en skelen ’schelen’ (zelfstandig 
naamwoord, meervoud). De klinkers van skere ’schaar’, zeerte ’pijn’, peerd  
’paard’ enz. (allemaal voor een r staand) zijn éé's.

In eerappels, néve, weerd  en waarschijnlijk ook in keerse gaat de éé terug op een 
westgermaanse e, die voor -r o f elders in open lettergreep is gerekt tot éé.
Een westgermaanse e die ontstaan is uit een a met umlaut en later is gerekt, ligt 
ten grondslag aan de éé van erik, en waarschijnlijk ook van peerd.
Uit een westgermaanse i is door rekking in oorspronkelijk open lettergreep 
mogelijk de éé van skéélt ontstaan.
Op een westgermaanse ai gaat de éé van zeerte, en waarschijnlijk ook van 
verkeerd terug. Niet duidelijk is de herkomst van de éé van wéke.
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u

De korte u is de klinker die vergelijkbaar is met de Nederlandse klinker in het 
woord rug. Hier volgt een aantal woorden met deze klank:

bezunder bijzonder putte put
brugge brug rugge rug
brullefte bruiloft rukke (ik) ruk
brullen brullen rullechien rolletje
bulte hoop skuppe schop
busse bus Sunte Marten Sint Maarten
dorumme daarom Sunterkloas Sinterklaas
dut (hij) doet untien hondje
edrunken gedronken upperman opperman
evunnen gevonden utestukt uitgespookt
ezunken gezonken vullempien veulentje
kummechien kommetje vurt vort, weg
kump (hij) komt vustig alvast
lucht lucht worumme waarom
lukken lukken wusse (ik) wist
muske mus zukken zulken
musse muts zunge (ik) zong
mutte (ik) moet zunne zon
purrink pudding

In bezunder, brugge, bulte, dorumme en worumme, edrunken, evunnen, ezunken, 
lucht, putte, rugge, upperman, vullempien, zunne, waarschijnlijk eveneens in 
lukken, rukke, skuppe en mogelijk ook in utestukt gaat de u terug op een westger
maanse korte u, waarbij in een vroeger stadium in de volgende lettergreep vaak 
een umlautsfactor viel aan te wijzen.

De u in brullefte korrespondeert met een westgermaanse lange u (nog te zien in 
middelnederlands bruAoft), die voor de consonantcluster -(l)ft is verkort tot u. In 
mutte gaat de u terug op een westgermaanse lange o, in vurt op een korte o.
Wusse (uit oudsaksisch wissa, wisse) heeft een u die ontstaan is door ronding van 
de klinker onder invloed van de w; zukken is gevormd uit germaans *swa-li:ka: in 
vustig gaat de u terug op een korte a, die waarschijnlijk onder invloed van de 
voorafgaande v tot een u is geworden.
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In dut en kump is de u het resultaat van klinkerwisseling in de derde persoon 
enkelvoud tegenwoordige tijd in de sterke werkwoorden (zie aldaar). De u van 
zunge is niet rechtstreeks af te leiden van de corresponderende westgermaanse 
vokaal (maar overgenomen uit de verleden tijd meervoud en het voltooid deel
woord). Kummechien, rullechien en untien zijn verkleinwoorden die met umlaut 
zijn gevormd van resp. komme, rólle en ond  (zie de vbb. bij de ó hieronder). 
Leenwoorden zijn busse, muske, musse, purrink en Sunte- (in Sun te Marten en 
Sunterkloas); brullen is een klankwoord.

De lange éü is vergelijkbaar met de klinker in het Nederlandse woord rug, maar 
wordt langer aangehouden. Hij is vrijwel niet te onderscheiden van de Nederland
se klinker eu in deur. W oorden met deze klinker zijn bijv.:

béünzik bunzing préüties praatjes
deure deur skéüper scheper
éükien haakje skéüpien schaapje
kéünst kunst sléüpien slaapje
méültien maaltje veur voor
péültien paaltje

In deure, kéünst en waarschijnlijk ook in veur korrespondeert de éü met een 
westgermaanse u, die (voor -r en de consonantcluster -ns(t)) is gerekt. De oor
sprong van de éü van béünzik (met dezelfde rekking als waarvan sprake is bij 
kéünst, vgl. middelnederduits bunsik) is niet bekend.
De éü’s in alle andere hier genoemde woorden zijn ontstaan door werking van 
umlaut: éükién, méültien, péültien, préüties, skéüpien en sléüpien zijn met umlaut 
gevormde verkleinwoorden bij resp. oake, moal, poale, proaten, skoap en 
sloapen; skéüper is een andere afleiding met umlaut van skoap.

ó

De korte ó is gelijk aan de klinker van het Nederlandse woord kom. Zie hier 
enige woorden met ó\
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bók bok mós (hij) moest
bókkent bokking mótte (ik) mors
bólle stier ond hond
bós bos pom pe pomp
bót bot, been póppe pop
bótter botter rólle rol
dóbbelstie.n dobbelsteen tóbbe tobbe
genóg genoeg todden lompen
jonk jong vól vol
komme kom vróg vroeg
kon kon vrógger vroeger
modder modder wólle wol
mógge (ik) mocht

De ó gaat meestal terug op een westgermaanse korte u, nl. in bók, bókkent, bólle , 
bós, bót, jo n k , komme, ond, vól, wólle, en mogelijk ook in bótter, modder en 
mótte. In genóg, mós en vróg(ger) is de ó ontstaan door verkorting van een lange
o. De ó korrespondeert met een westgermaanse korte o in kon, waarschijnlijk ook 
in mógge en mogelijk in todden. Rólle is een leenwoord; van dobbel(stien), 
pompe, póppe en tóbbe is dat niet geheel duidelijk.

oa

De lange klinker oa is vrijwel identiek aan de klinker van het Nederlandse woord 
woord. Zie hier een aantal woorden die deze klank bevatten:

boas baas moat maat
broade (ik) braad noast naast
door daar oake haak
dorumme daarom oasem asem
goan gaan ópsloan plezier maken
joanchien jongetje Poasen Pasen
joor jaar proate (ik) praat
kammeroad kameraad roade (ik) raad
kwoad kwaad roadsel raadsel
loaten laten skoap schaap
moane maan sloa (ik) sla
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sloapen slapen stroate straat
smoa lenig woor waar
sproa spreeuw worumme waarom

In de meeste van de hier genoemde woorden gaat de oa terug op een westger
maanse lange a, nl. in broade, door en dorumme, goan, joor, kwoad, loaten, 
nioane, moat, noast, oasem, Poasen, roade en roadsel, skoap, sloapen, sproa, 
stroate, woor en worumme. In oake en waarschijnlijk ook in boas gaat de oa terug 
op een korte a die later is gerekt in (oorspronkelijk) open lettergreep. De oa van 
ópsloan en sloa is ontstaan uit resp. aha en ahu. Proate is een klankwoord, 
kammeroad een leenwoord, en van de oa in smoa is de herkomst niet duidelijk. 
Joanchien tenslotte is het verkleinwoord van jonge  (zie bij De Verkleinwoorden).

e

De korte klinker e is gelijk aan de klinker in het Nederlandse pet. De volgende 
woorden hebben in het Vollenhoofs deze klank:

bek bek ledder ladder
Benten Bentpolder lest laatst
ebbe (ik) heb nekke nek
e f (hij) heeft plekke plek
ekke hek remmen remmen
emmen hebben skellen schillen
emmertien emmertje slenger slinger
emp hemd tente tent
engst hengst wechien weggetje
flesse flesse zende zeis
gender ginds zette (ik) zet
grent grint

Meestal korrespondeert de e van de hier genoemde woorden met een westger
maanse e, die dikwijls is ontstaan uit een a met «-Umlaut. Dat is het geval in 
nekke en wechien (in beide zonder umlaut), en in ebbe, ef, emmen, emp, engst, 
lest, skellen, zette en waarschijnlijk ook in ekke en remmen (met umlaut).
Ook in gender is de e afkomstig van een westgermaanse e, maar denkelijk niet
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rechtstreeks: het is een afleiding van (Ned.) gene, met gerekte e, die weer verkort 
is tot i in ginder. Vollenhoofs gender zal wel op één lijn geplaatst moeten worden 
met de woorden grent en slenger, waarin voor nasaal (+  consonant) de -  in gr ent 
en slenger oorspronkelijke -  i tot een e is geworden. Ook de e van bent (in 
Benten) gaat waarschijnlijk terug op een westgermaanse i, die onder dezelfde 
omstandigheden een e is geworden.
De e gaat terug op een westgermaanse ai in ledder en mogelijk ook in emmertien, 
en op een a in flesse. De herkomst van de e van plekke  is niet duidelijk; bek en 
tente zijn leenwoorden. De klinker van zende is wellicht door samentrekking 
ontstaan (uit *segis- o.d.)

èè

De lange klinker èè is gelijk aan de korte Nederlandse klinker in p et maar wordt
langer aangehouden. Zie hier enige woorden met èè:

béde bed grèèns grens
dèènke (ik) denk kèlen keilen
drèèie (ik) draai mèèien maaien
èèl heil nèèie (ik) naai
èèng ’n eigen wèèit (het) waait
èlig heilig wèènsen wensen
gèèl geil zèle (ik) zeil

De èè kan op diverse westgermaanse klanken teruggaan: op een korte e die uit 
een a met umlaut is ontstaan en later in open lettergreep of voor nasaal +  
consonant is gerekt in béde en dèènke, op een ai in èèl en èlig, èèng’n en gèèl, op 
een lange a met umlaut in drèèie, mèèien , nèèie en wèèit, of op eg(i) o f ag(i) in 
kèlen (Ned. keilen komt van kegelen) en zèle (oudsaksisch se:gel). De herkomst 
van de èè van wèènsen is niet duidelijk; grèèns is een leenwoord.

De korte klinker ö komt in het Standaardnederlands niet voor, behalve dan in het 
leenwoord löss. In het Duits is de klank zeer verbreid (bijv. in het woord möchte). 
Hier volgt een aantal woorden met ö:
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blös (hij) blaast
börd bord
brös broeds
dök (hij) duikt
dörst dorst
ewörren geworden
göt (hij) gaat
grös gras
jö rk jurk
können kunnen
körke kurk
kört kort
kröp (hij) kruipt
löp (hij) loopt
lös open, los
löt (hij) laat
morren ochtend

nössien nestje
nöst nest, bed
ökkien hokje
ölties houtjes
plög (hij) plaagt
pöttien potje
skölk schort
skörstiem schoorsteen
skötteltien schoteltje
stokkien stokje
törf turf
vlög (hij) vliegt
vrög (hij) vraagt
wörm worm
worst worst
wört (hij) wordt
wortel wortel

In een deel van de hier genoemde woorden is de ö ontstaan door klinkerwisseling in 
de 3e pers. enk. o.t.t. van sterke werkwoorden. Verderop in dit boek wordt daar 
nader op ingegaan. Het betreft blös, dok, göt, kröp , löp, lot, plög, vlög en vrög. 
Dikwijls is de ö ontstaan uit een westgermaanse korte u die voor een -r staat of 
stond: in dórst, kört, skölk (uit schorteldoek), törf, worm en wortel. Maar ook een 
korte o voor een -r werd wel een ö: in ewörren, morren en waarschijnlijk skörstiem. 
Van de ö  van worst is niet duidelijk of die op een u dan wel op een o teruggaat.
In können (zonder -r dus) is de ö uit een korte u, en in lös uit een korte o 
ontstaan.
Umlaut is in het spel geweest bij de ö van bros (uit lange o, met verkorting voor 
consonantcluster), skötteltien (naast sköttel, met een ö uit korte u met umlaut, die 
tevens is verlaagd) en uiteraard bij de verkleinwoorden ökkien (naast okke), ölties 
(naast aolt), pöttien (naast po t) en stokkien (naast stok) (zie ook bij D e Verklein
woorden).
De ö in börd  en nöst (en nössien) is gevormd door ronding van de korte e en in 
grös door ronding van de korte a.
De klinker van wört is niet rechtstreeks af te leiden van de korresponderende 
westgermaanse (een e), maar is onder invloed van de w  en enkele andere vormen 
van dit werkwoord veranderd.
Jörk en körke tenslotte zijn leenwoorden.
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öö

De lange klinker öö komt in het gewone Nederlands niet voor, behalve in een 
paar leenwoorden, zoals freule. Ook in het Vollenhoofs is de klank relatief 
schaars. Enkele woorden met öö:

Gööl Vollenhovens kanaal strooien strooien
kööieren kuieren vööl vuil, gemeen
röle (ik) ruil völak vuilak

De öö gaat terug op een oude diftong in strooien (uit een au met umlaut), 
kööieren en röle. In de beide laatste woorden is sprake van een diftong die in de 
literatuur wel ui2 genoemd wordt. De öö van Gööl zou terug kunnen gaan op een 
korte u met umlaut.
De öö van vööl en völak gaat terug op een lange u. Een lange u levert in het 
dialekt van Vollenhove echter doorgaans een uu of een oe op, en geen öö. W aar
schijnlijk zijn de woorden vööl en völak uit het Nederlands overgenomen, waarna 
de diftong ui is gemonoftongeerd.

De korte klinker o (die dus goed onderscheiden moet worden van de ó) is de klinker 
die in het gewone Nederlands voorkomt in bijv. het woord hok. Hier volgt een aantal 
woorden met o (de klank kan nooit voorkomen voor een m, n, ng en r):

bolle bol (z.n.) o f of, af
boskop boodschap opalen tegenvallen
botter boter okke hok
drokte drukte polle pol
klokke klok pot pot
kok kok rokken rokken
kotter kotter rotte rat
molle mol skofte poos
mollie onderbroek zokke sok
motte jonge koe
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Dikwijls gaat de o terug op een westgermaanse korte o: in bolle, klokke, kok, 
rokken en zokke is dat het geval, en waarschijnlijk ook in polle en pot. Ook kan 
de o korresponderen met een westgermaanse korte u (in botter, drokte, waar
schijnlijk ook in motte en mogelijk eveneens in skofte) o f een korte a (in boskop, 
of(valen) en rotte). De o van okke zou een verkorting kunnen zijn van een oude 
lange o; de herkomst van de o van molle en mollie is niet duidelijk. Kotter is een 
leenwoord.

ao

De lange klinker ao  komt in het gewone Nederlands niet voor. Hij wordt verkre
gen door de o van het Nederlandse woord po t wat langer aan te houden. We 
moeten hem dus goed onderscheiden van de klinker oa. In het Vollenhoofs is de 
ao alleen maar te vinden voor een l. Zie hier enkele woorden met ao:

aold oud paolder polder
aole (ik) houd skaolders schouders
aolt hout vaole (ik) vouw
doessebaolten lisdodden waol (hij) wou
gaold gold m o l (hij) zou
kaold koud zaolt zout

In de hiergenoemde woorden met aol(d)(t) gaat deze combinatie terug op westger- 
maans ald/t \aold, aole, gaold, kaold, vaole, zaolt), old/t (aolt, waol, zaol) of 
uld/t (skaolders), behalve in paolder: een jonger woord, waarschijnlijk gevormd 
bij pol. De herkomst van de ao  in doessebaolten is niet duidelijk.

a

De a is een korte klinker die in het Standaardnederlands eigenlijk niet voorkomt. 
Hij lijkt veel op de klinker a in het Nederlandse woord karretje. H ier volgt een 
aantal woorden met a:

ante eend dachien  dagje
bakkien bakje dartig dertig
bantien bandje ftarte  koeiedrek
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gankien gangetje mark merk
gasterd viezerik marren morgen
jasse jas nachien nachtje
kappien kapje pappe speen
karke kerk pattien paadje
karmse kermis plakkien plakje
karre kar start staart
karsen kersen takkien takje
kattien katje varken varken
kwartien kwartje varve verf
lammechien lammetje wark werk
lappien lapje zakkien zakje

De a komt voor in een aantal verkleinwoorden die gevormd zijn met umlaut (zie 
ook bij De Verkleinwoorden)-, bakkien (naast bak), bantien (naast baand), dachien 
(naast dag), gankien (naast gaank), kappien (naast kappe), kattien (naast katte), 
IMmmechien (naast lam), lappien (naast lappe), nachien (naast nacht), pattien  
(naast pad), plakkien (naast plakke), takkien (naast takke), zakkien (naast zak); ook 
kwartien is formeel een verkleinwoord.
Op een westgermaanse korte a (meestal voor r, waarbij in enkele gevallen umlaut 
mogelijk een rol kan hebben gespeeld) gaat de a terug in ante, karre, mark, marren, 
varken, varve en waarschijnlijk ook in flarte en gasterd, op een korte e (voor r (+  
consonant)) in start en wark, op een korte i (voor r) in karke, karmse en karsen en 
(met verkorting) op een lange i in danig (vgl. oudsaksisch thri.tig, in dartig met 
metathesis van de r). De herkomst van de a in jasse  en pappe is niet duidelijk.

aa

De lange klinker aa lijkt veel op de Nederlandse klinker aa in daar, en komt voor
in o.a.:

ale (ik) haal gaas gaas
amer hamer gemaal gemaal
anc haan jager jager
ape aap kaal kaal
balie teil kamer kamer
bladen bladeren krage kraag
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krane kraan plate plaat
late laat raam raam
maachien meisje, maagje skame (ik) schaam (me)
mage maag va vader
make (ik) maak vader vader
maal meel vake vaak
mekare elkaar vare (ik) vaar
menare elkaar water water
nakend naakt zage zaag
pare peer zagemaal zaagsel
plase plaats, plein zake zaak

In vrijwel alle hier genoemde woorden met een aa is die klank ontstaan uit een 
westgermaanse korte a met rekking in (oorspronkelijk) open lettergreep: in ale, 
amer, ane, ape, geniaal, jager, kaal, kamer, krane, late, mage, make, mekare, 
menare, nakend, raam, skame, va(der), vake, vare, water, zage, zake en mogelijk 
ook in krage.
Bladen is het meervoud van blad, met klinkerwisseling gevormd (zie ook bij De 
Meervoudsuitgangen)-, maachien ’meisje’ is net als maachien 'm aagje’ ook een 
verkleinwoord, maar ontstaan door samentrekking (vgl. oudhoogduits magatim). 
De aa van maal gaat terug op een korte e, die van pare  op een korte i o f e.
Balie, gaas, plase  en plate zijn leenwoorden.

a

De korte a is gelijk aan de klinker van het Nederlandse woord tak. Hij komt in 
het Vollenhoofs niet voor een r voor. Hier volgt een aantal woorden met a:

akke hak kaste kast
akster ekster katte kat
al al panne pan
as als plakke plak
bakke (ik) bak takke tak
balie bal talteren schommelen
blad blad was was
dat dat zakke (ik) zak
gat gat
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De a is in deze woorden telkens afkomstig van een westgermaanse korte a (wat 
betreft akke en takke staat dat niet onomstotelijk vast); niet duidelijk is de her
komst van deze klank in zakke, terwijl plakke mogelijk als een klankwoord moet 
worden beschouwd.

aa

De lange klinker aa lijkt veel op de Nederlandse klinker in het woord laag maar 
wordt iets meer achter in de mond uitgesproken, waardoor hij wat donkerder 
klinkt dan de overeenkomstige klank in het Standaardnederlands. Voor een r komt 
deze klinker in het Vollenhoofs niet voor. Zie hier een aantal woorden met aa:

aaie (ik) aai mage (ik) mag
aand hand name (ik) nam
ade (ik) had toevalen meevallen
evalen gevallen vale (ik) val
Fraans Frans vekaansie vakantie
gaanze gans vername (ik) merkte
kraaie kraai vlage vlag
kw’ame (ik) kwam zaand zand
laand land zage (ik) zag
lage (ik) lag zate (ik) zat

De aa van de genoemde woorden gaat in het algemeen terug op een westger
maanse korte a, die in open lettergreep, maar ook voor n +  consonant is gerekt. 
Een uitzondering hierop is de aa van kraaie, die op een lange a teruggaat.
W at betreft vlage is de westgermaanse herkomst niet zeker, en de herkomst van 
aaie is onduidelijk. Vekaansie is een leenwoord.

stomme e

Deze klank is gelijk aan de klinker van het Nederlandse woord de. Evenals in het 
Nederlands komt hij in het Vollenhoofs niet voor in een beklemtoonde lettergreep. 
Veel meer dan in het Standaardnederlands komt hij in het Vollenhoofs voor aan 
het woordeinde. Enkele woorden met deze klinker:
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egoan gegaan liende (was)lijn
eproat gepraat miende de mijne
et het name naam
ewarkt gewerkt veule veel
kiste kist ze ze
koele kuil zesse zes
kraaie kraai zu:ke (ik) zoek

De stomme e is het resultaat van verzwakking van diverse klinkers in onbe
klemtoonde positie: van de a  bijv. in kiste, van de o in name
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De tweeklanken

Een tweeklank is een klinker die tijdens zijn uitspraak van klank verandert en wel 
zo dat hij tot een ie o f een oe verkleurt. In het Vollenhoofs vinden we een vrij 
groot aantal tweeklanken die we op dezelfde manier als de klinkers in een schema 
kunnen onderbrengen, waarbij de beginklinker doorslaggevend is:

voor gespreid voor gerond achter gerond

i ’j u j ó i  ó u midden

e i u i OU half open

ai open

i ’j

De tweeklank i ’j  is in het Vollenhoofs relatief veel voorkomend. H et eerste lid is 
gelijk aan de klinker in het Nederlandse woord wit, terwijl het tweede lid veel lijkt 
op de j  van het Nederlandse woord jaar.
Zie hier een aantal woorden met i ’j:

b i j bij sni ’j sneeuw
boerderi ’je boerderij spi je (ik) spuw
bri ’j brij v r i j vrij

i ’j hij w i j wij

ü ’j IU z i j zij

n i’j nieuw

Meestal is de i ’j  afkomstig van een oude lange i, die dus ook in het dialekt van 
Vollenhove gediftongeerd kan zijn, zij het minder vergaand dan in het Nederlands. 
Een lange i ligt ten grondslag aan de i ’j  van bri j ,  i ’j ,  sni j ,  spi ’je ,  vri j  en wi ’j .  In 
b i j  en z i j  gaat de i ’j  terug op een korte i, die niettemin -  aan het woordeinde -  is 
gediftongeerd. In l i j  gaat de i ’j  terug op een oude eo, in n i’j  op een oude iu. Het 
achtervoegsel - i’je  in boerderi’j e  is als -ie ontleend aan het Frans.
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«/

De tweeklank uj komt in het Vollenhoofs slechts in enkele woorden voor. De 
eerste helft is gelijk aan de klinker in het Nederlandse woord muts, terwijl het 
tweede lid weer lijkt op de j  van het Nederlandse jaar. De volgende woorden 
hebben uj:

bujchien buitje fu j!  foei!
bujje bui uj! dag!, hallo!

In bujje en bujchien gaat de uj terug op een zgn. ui2 (zie ook bij de woorden met 
öö). Z o ’n oude diftong manifesteert zich in het Middelnederlands soms als oi, 
bijv. in coyeren 'kuieren’ en floite  ’fluit’. Op vergelijkbare wijze correspondeert 
Ned. hoi! met Vollenhoofs uj ’dag!, hallo!’. Fuj korrespondeert met Ned. foei, 
waarvan J. de V ries’ Etymologisch Woordenboek opmerkt dat het teruggaat op 
het gebaar van het uitspuwen.

ói

De tweeklank ói heeft als eerste lid de o van het Nederlandse woord dom, weer 
gevolgd door ongeveer de j  van het Nederlandse jaar. Hij is alleen aangetroffen in 
de bijnaam bói.

De herkomst van de ói in bói is niet bekend.

óu

De tweeklank óu wordt uitgesproken met in het eerste lid de klinker van het 
Nederlandse woord dom, terwijl het tweede lid gelijk is aan het tweede lid van de 
Nederlandse tweeklank in goud. De enige woorden waarin óu is aangetroffen zijn: 
nóu ’nu’ en óu! ’ho!’.

In nóu gaat de óu terug op een oude lange u. In het Nederlands is de diftong nog 
meer verlaagd, tot ou. Over de herkomst van óu! ’ho!’ valt niet veel te zeggen. In 
het Nederlandse equivalent ho! is ook een vv-achtige klank te horen.
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ei

De tweeklank ei is gelijk aan de tweeklank in het Nederlandse woord zijn, en 
komt o.a. voor in:

blei blei klein klein
eisteren te keer gaan meid  meid
geite geit meinse mens
keichien keitje skeiten schijten
keie kei vleis vlees

Dikwijls gaat in bovengenoemde woorden de ei terug op een oude ai, nl. in blei, 
geite, klein, vleis en waarschijnlijk ook in eisteren. In meid  is de ei afkomstig van 
aga (vgl. oudsaksisch magath, middelnederlands maget, waaruit meid  is samenge
trokken) en in meinse van een oude e, die weer door umlaut uit een a is ontstaan. 
Merkwaardigerwijs is de ei van skeiten ontstaan uit een lange i, een klank die in 
het dialekt van Vollenhove normaliter niet is gediftongeerd tot ei. W aarschijnlijk is 
het woord skeiten dus uit het Nederlands overgenomen, waarna wel de sch is 
aangepast aan het dialekt, maar niet de klinker. De herkomst van de diftong in 
keie en keichien is niet duidelijk.

ui

De tweeklank ui is gelijk aan de tweeklank van het Nederlandse tuin. Zie hier een 
paar woorden met ui:

buis wambuis kuis kalf
jluite  fluit skuinte schuine helling

In buis en fluite  is sprake van een zgn. ui2 (zie ook bij de woorden met een uj). 
Beide woorden zijn oude leenwoorden. Kuis is waarschijnlijk een klankwoord; de 
herkomst van de ui van schuinte is niet duidelijk.
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ou

De tweeklank ou is gelijk aan de Nederlandse tweeklank ou in goud. Een paar 
woorden met ou:

Een westgermaanse au/ou  is voor een w  een ou gebleven in kouwe en touw(chie- 
n)\ in gouw  gaat de ou terug op een westgermaanse lange a. Kouse is een oud 
leenwoord, dat in het Middelnederduits voorkomt als kolse. De ol is in het dialekt 
van Vollenhove in het algemeen niet gediftongeerd tot ou (zie bij de woorden met 
ao): het woord kouse zal dus wel zijn overgenomen uit het Nederlands. Mouwen 
is een klankwoord (hetzelfde als Ned. mauwen).

De tweeklank ai heeft als eerste lid de klank van de Nederlandse klinker a in dat, 
terwijl het tweede lid veel lijkt op de j  van het Nederlandse jaar. Hij is alleen 
aangetroffen in het woord wai ’wei, hui’.

Wai heeft een ai die teruggaat op een westgermaanse ai. Andere oude a i's zijn in 
het dialekt van Vollenhove een ei, èè, e, ee. ie o f ie: geworden (z.d.). H et woord 
wai lijkt te zijn overgenomen uit het Fries en/of Stellingwerfs (in beide talen 
waai).

gouw  gauw
kouse kous
kouwe kooi

mouwen zeuren
touw  touw
touwchien touwtje

ai
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De medeklinkers

De Vollenhoofse medeklinkers staan veel dichter bij het Standaardnederlands dan 
de Vollenhoofse klinkers; alleen de h bestaat in het Vollenhoofs niet. Medeklin
kers bestaan uit schuur- en plofgeluiden die op verschillende plaatsen langs het 
keel- en mondholtekanaal kunnen ontstaan en wel vanaf de lippen tot aan de stem
banden. De meeste medeklinkers hebben een stemhebbende en een stemloze vari
ant, afhankelijk van het feit o f de stembanden al o f niet trillen. Daarnaast zijn er 
neusmedeklinkers, die hun ontstaan hieraan te danken hebben dat een gedeelte van 
de uitgeademde lucht via de neus het lichaam verlaat. Tenslotte bestaan er nog de 
/ en de r die respektievelijk worden uitgesproken met verlaging van de zijkanten 
van de tong en trilling van de tongpunt. Een aparte groep vormen de halfklinkers 
w en /. die eigenschappen van klinkers en medeklinkers hebben. Het schema van 
de Vollenhoofse medeklinkers ziet er nu als volgt uit:

lippen lippen/tanden tongbegin tongrug

steml. stemh. steml. stemh. steml. stemh. steml. stemh.

plof-
klank

P b t d k

schuur-
klank

f V s z ch/g g(g)

neus
klank

m n ng

tril
klank

r

zijkant-
klank

1

half
klinker

w j

De kombinatie van medeklinkers die in het Nederlands wel voorkomt en in het 
Vollenhoofs niet, zijn de groepen sch en schr. Daarvoor in de plaats hebben we in 
het Vollenhoofs sk en skr.
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Uitspraakregels

1. W oorden die eindigen op -en hebben als bijzonderheid dat ze de stomme e ver
liezen: skie:ten wordt dan uitgesproken als skie:t’n, piasen als p la a s’n enz. 
W anneer de stam eindigt op één van de volgende medeklinkers:-/, -p, -b, -m, -ch, 
-k o f -ng, dan heeft dat tot gevolg dat de n verandert in respectievelijk een -m of 
een -ng\ straffen wordt tot straff’m, pie.pen  wordt tot p ie .p ’m, tóbben tot tóbb’m, 
komen tot koom ’m, lachen tot lach’ng, drinken tot drink’ng en dingen tot d in g ’ng. 
De na het wegvallen van de stomme e achterblijvende n wordt het hoofd van de 
lettergreep, d.w.z. hij wordt eigenlijk een soort klinker waarvan de uitspraak is 
aangepast aan die van de voorafgaande medeklinker (zie ook Nijen Twilhaar 
1990, p. 77.).

W anneer de stam eindigt op een -v of een -g, dan verandert eerst de slot-fl in -m, 
respectievelijk -ng en daarna de -v of de -g ook in -m, respectievelijk -ng. Vgl.: 
blieven wordt tot blie:m ’m  en zoe:gen tot zoe:ng’ng (zie ook Nijen Twilhaar 1990, 
p. 182.). Dit geldt alleen wanneer de klinker die aan de -v of -g voorafgaat lang 
is. In uitzonderlijke gevallen verandert ook de -z in -n, bij voorbeeld bij het 
werkwoord wezen, dat getransformeerd wordt tot w een’n. In verreweg de meeste 
gevallen blijft de -z bewaard: k iez’n, a a z’n , b loaz’n, u u z’n, koez’n, vriez’n, deuz’n 
enz.

W anneer de stam eindigt op -/, -w  of -j, dan wordt de -n als het ware opgeslokt 
door de voorafgaande medeklinker en krijgen we een soort lange genasaliseerde 
(=  door de neus uitgesproken) medeklinker. De nasalisering wordt in de voor
beelden door een rechte letter aangegeven: mouwen >  m ouw., boerderijen  > 
boerderi’y., valen > vaa\ :.

W anneer de stam eindigt op de medeklinkers -nd verdwijnt de -d. Vgl.: aanden 
wordt tot a a n ’n.

2. W anneer één van de volgende lange klinkers, die gesloten of halfgesloten zijn: 
ie:, uu:, oe:, ee, eu, oo, gevolgd worden door één van de medeklinkers, die ter 
hoogte van de tongrug worden uitgesproken: -chlg, -g(g) o f -ng, dan hoort men 
na de lange klinker een soort stomme e. Vgl.:

vliefge  (ik) vlieg zoeen g ’n zuigen
kréég  (hij) kreeg euegte hoogte
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3. De stomme e verdwijnt wanneer hij gevolgd wordt door een klinker. Vgl.:

de pries 
aolde w ie:m ’m 
elopen
worumme disse?

de prijs 
oude wijven 
gelopen 
waarom deze?

óp te brengen op te brengen

maar: d ’ ape 
maar: ao ld ’ aam ’m 
maar: ad
maar: w orum m ’ ieje? 
maar: óp t ' alen

de aap 
oude haven 
gehad
waarom jij? 
op te halen

4. De neusmedeklinker n, die gevolgd wordt door een andere medeklinker, ver
oorzaakt nasalisering van de voorafgaande klinker, wat betekent dat de klinker 
door de neus wordt uitgesproken, terwijl de n verdwijnt. De eropvolgende mede
klinker kan in hetzelfde woord staan of in het woord erna. De nasalisering wordt, 
zoals gezegd, door een rechte letter aangegeven:

mien vei mijn vader > mie va
joanchien jongetje > joachien
dèènken denken > dèèken
meinse mens > meise
oen moe: je  moeder > oe moe:
ik bin rieke ik ben rijk > ik bi rieke
grèèns grens > grèès
oanzen de onzen > oazen
oansien onsje > o asien
gaanze gans > gaaze
oangemak ziekte > oagemak

De nasalisering vindt niet plaats als de n gevolgd

zien dikke moe: zijn dikke moeder
ond hond
untien hondje
kraante krant
krantien krantje
ante eend
oen taanden je  tanden
mien nichte mijn nicht

5. Als een r wordt gevolgd door een andere medeklinker, dan wordt de r slechts 
door een uiterst geringe tongbeweging gerealiseerd, die maakt dat de r  nog maar
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nauwelijks hoorbaar is. E r blijft niettemin wel een klein verschil tussen de uit
spraak van bij voorbeeld karsien ’kersje’ en kassien ’kastje’, al was het alleen al 
hierdoor dat in het eerste woord de tijdsduur tussen de k  en de 5 iets langer is dan 
in het tweede. Daarnaast heeft de r zijn uitwerking op de eraan voorafgaande klin
kers, die over het algemeen gepalataliseerd worden, d.w .z. dat ze naar voren en 
naar boven worden gehaald.

6. Stemhebbende schuur- en plofklanken die aan het einde van een woord staan 
worden in het Vollenhoofs, net als in het Nederlands (vgl. Booij 1995, p. 22) 
stemloos. Dit geldt echter niet wanneer het om een werkwoordsvorm gaat die ge
volgd wordt door het persoonlijk voornaamwoord, 2e persoon (de enclitische 
vorm, zie p. 60-62). Vgl.:

oe deed ie datte? (laatste d  van deed  verandert niet) hoe deed je  dat? 
eb ie em eslaang ’n ? (b van eb verandert niet) heb je  hem geslagen?

N.B. W anneer ie het persoonlijk voornaamwoord van de 3e persoon enkelvoud is 
(de enclitische vorm van i j ,  zie p. 60-61) dan wordt de voorafgaande schuur- of 
plofklank wel stemloos:

oe deet (< d) ie datte? hoe deed ie dat?

7. W anneer een medeklinker door klinkers of medeklinkers wordt gevolgd, kan 
hij aan deze klanken geassimileerd worden, d .w .z. dat hij sommige eigenschappen 
van die klanken ovemeemt. De assimilatieregels in het Vollenhoofs lijken veel op 
de Nederlandse (vgl. Booij 1995, p. 58 passim), wat het volgende inhoudt:

a. Stemloze schuurklanken die gevolgd worden door een klinker (N.B. altijd 
stemhebbend) worden zelf ook stemhebbend:

ov (< f)  aanders o f anders
óp uuz (< s) an naar huis
een dagg (< g) o f  tiene een dag of tien

De stemloze plofklanken blijven in deze positie onveranderd:

óp uus an naar huis
nösten uutalen nesten uithalen
et dak is kepot het dak is kapot
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b. W anneer een stemloze klank gevolgd wordt door een stemhebbende plofklank, 
wordt de eerste klank ook stemhebbend:

Deze regel geldt niet als de stemhebbende plofklank aan het begin van één van de 
kleine grammatikale woordjes, zoals de, die, doar, dit, dat enz. staat. In dat geval 
wordt de d  stemloos, dus een t:

c. W anneer een stemloze klank gevolgd wordt door een stemhebbende schuur- 
klank, wordt de schuurklank stemloos:

’t is fienen (< vienen) o f  su.ken (< z,u:ken) ’t is vinden of zoeken

8. Op de regels genoemd onder 7 zijn in het Vollenhoofs een paar opmerkelijke 
uitzonderingen.

a. W anneer, zoals in regel 3 is gezegd, de stomme e voor een klinker wegvalt ge
beurt dit voordat de d  van het lidwoord de stemloos is geworden na een stemloze 
klank (zie onder 7b). In dat geval wordt de hoofdregel toegepast en de stemloze 
klank stemhebbend. We vinden dus nooit:

’t is t ’ (< de) ane ’t is de haan

maar altijd:

’t iz (< is) d ’ ane

b. W anneer een stemloze schuurklank voor het persoonlijk voornaamwoord, 3e 
persoon ie (de enclitische vorm  van i j ,  zie p. 60-61) komt te staan wordt regel 7a 
niet toegepast. We zeggen dus niet:

i j  löb (< p) deur 
i ’j  mud (< t) boom ’m komen  
i ’j  skrev (< f) buten 
thuuz (< sj blie:m ’m 
de kiepe wegg(< g)doen

hij loopt door 
hij moet boven komen 
hij schrijft buiten 
thuis blijven 
de kip wegdoen

is tit (<dit) oen va? is dit je vader?

uut Feno( < Veno) 
óp saolder (< zaolder)

uit Vollenhove 
op zolder
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worumme skrev (< skref) ie? waarom schrijft ie?
doriimme iz (< is) ie vurtelopen daarom is ie weggelopen
i ’j  wus niet woor ov (< of) ie was hij wist niet waar ie was

maar:

worumme skref ie? 
dorumme is ie vurtelopen 
i ’j  wus niet woor o f  ie was

c. De t van de voornaamwoorden w at, dat valt weg voor een plof- o f schuurklank 
maar niet dan nadat, indien mogelijk, eerst regel 7c is toegepast.

Dus eerst: wat faa l(< vaa l) ie m i’j  teeng’n!
en dan: wa fa a l ie m i j  teeng’n! wat val jij me tegen!

Eerst: dat suu:k(< zuu:k) ie ze lf mar uut!
en dan: da suu:k ie ze lf mar uut! dat zoek je zelf maar uit!

In een enkel geval kan ook elders een t wegvallen, maar ook hier wordt dan eerst
regel 7c toegepast:

Eerst: Laandfeno
en dan: Laanfeno Ambt-Vollenhove

d. W anneer de voornaamwoorden wat en dat voor een neusmedeklinker staan,
wordt de t veranderd in een glottisslag. Voor de resterende medeklinkers blijft de 
uitspraak van de t ongewijzigd.

9. Wanneer een klein grammatikaal woord (lidwoord, bezittelijk voornaamwoord, 
enz.) eindigt op een medeklinker en het erop volgende zelfstandige naamwoord 
begint met een klinker, dan hecht de medeklinker zich aan het zelfstandige 
naamwoord en wel zo dat het voor het gehoor lijkt alsof het zelfstandige naam
woord met een medeklinker begint:

een ape >  een napr een aap
oen ane > oen nane jouw  haan
dat untien > dat tuntien dat hondje
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In de notering van de Vollenhoofse uitspraak zal verder geen rekening gehouden 
worden met de resultaten van de hierboven genoemde uitspraakregels. We 
schrijven dus bijv. niet ób d ’a a n ’n (resultaat van uitspraakregels 1, 3 en 7b) maar 
óp de aanden 'op de handen’ en eveneens niet mu w i j  óp uuz an?  (resultaat van 
de uitspraakregels 4 en 7a) maar m m  w i j  óp uus an?  ’moeten wij naar huis?’

46



De werkwoorden

De werkwoorden

De w erkw oordstijden

Net als in het Nederlands bestaan in het Vollenhoofs de volgende werkwoordstij
den: De o .t.t ., de o .v .t., de v .t .t . ,  de v .v .t., de o .t .t .t . ,  de o .v .t.t., de v .t.t .t .  en 
de v .v .t.t. De o.t.t. heeft de volgende uitgangen bij de zwakke werkwoorden:

-e ik nu:me ik noem -en wi ’j  nu:men wij noemen
-en ie nu.men  jij noemt -en ie nu:men jullie noemen
-t i j  nuu:mt hij noemt -en ze nu m e n  ze noemen

Bij de sterke werkwoorden krijgt de persoonsvorm met i j  geen -t, maar treedt er 
verandering van de klinker op, zoals verderop zal worden besproken. Bij een 
enkel zwak werkwoord treedt ook zo’n klinkerverandering op:

ik proate  ik praat ik bloe.de ik bloed ik broade ik braad
i j  prö t hij praat i ’j  blöd  hij bloedt i j  bröd  hij braadt

De o.v.t. krijgt net als in het Nederlands bij de zwakke werkwoorden de uitgan
gen -te(n) of -de(n), met dien verstande dat in de tweede persoon enkelvoud de 
uitgang -ten of -den is. Bij de sterke werkwoorden treedt, weer net zoals in het 
Nederlands, klinkerverandering op (zie hiervoor ook verderop).

De v.t.t. van de zwakke werkwoorden wordt gevormd met het hulpwerkwoord 
emmen, gevolgd door het voltooid deelwoord dat eindigt op -t o f -d  en als 
voorvoegsel -e heeft:

ik ebbe ewarkt 
ie emmen ewarkt
i ’j  e f  ewarkt 
w ij  emmen ewarkt 
ie emmen ewarkt 
ze emmen ewarkt

ik heb gewerkt (uitspraak: ik eb b ' ewarkt) 
jij hebt gewerkt (uitspraak: ie e m ’m ewarkt) 
hij heeft gewerkt
wij hebben gewerkt (uitspraak: w i j  e m ’m  ewarkt) 
jullie hebben gewerkt
ze hebben gewerkt (uitspraak: z ’ em ’m ewarkt)
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In enkele uitzonderlijke gevallen eindigt het voltooid deelwoord van de zwakke 
werkwoorden op -en: evaolen 'gevouw en', ebarsten 'gebarsten’, ebroaden
'gebraden' e.d. Het gaat hier in het algemeen om die gevallen die ook in het 
Standaardnederlands onregelmatig zijn; vgl. Geerts et alii 1984, p. 433, 434.
Voor de sterke werkwoorden: zie verderop.

In de v .v .t wordt de verleden tijd van het hulpwerkwoord gekoppeld aan het 
voltooid deelwoord:

ik ade ewarkt ik had gewerkt (uitspraak: ik a a d ’ ewarkt)
ie aden ewarkt jij had gewerkt (uitspraak: ie a a d ’n ewarkt)
i ’j  ad ewarkt hij had gewerkt
wi ’j  aden ewarkt wij hadden gewerkt
ie aden ewarkt jullie hadden gewerkt
ze aden ewarkt ze hadden gewerkt (uitspraak: z ’ a a d ’n ewarkt)

De o.t.t.t. wordt gevormd door het hulpwerkwoord zöllen in combinatie met het 
hele werkwoord:

ik zal mèèien ik zal maaien wi ’j  zöllen mèèien wij zullen maaien
ie zöllen mèèien jij zult maaien ie zöllen mèèien jullie zullen maaien
i ’j  zal mèèien hij zal maaien ze zöllen mèèien ze zullen maaien

In de o.v.t.t. wordt de verleden tijd van zöllen gekoppeld aan het hele werkwoord:

ik zool mèèien ik zou maaien w i’j  zooien mèèien wij zouden maaien
ie zooien mèèien jij zou maaien ie zaolen mèèien jullie zouden maaien
i ’j  zool mèèien hij zou maaien ze zaolen mèèien ze zouden maaien

De v .t.t.t. en de v.v.t.t. worden net als in het Nederlands gevormd met combina
ties van de hulpwerkwoorden zöllen en emmen:

v.t.t.t.

ik zal espi ’jd  emmen ik zal gespuugd hebben
ie zöllen espi jd  emmen jij zult gespuugd hebben enz.
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v. v.t.t.

ik zaol espi ’jd  emmen 
ie zaolen espi ’jd  emmen

ik zou gespuugd hebben 
jij zou gespuugd hebben enz.

De gebiedende wijs is in het Vollenhoofs gelijk aan de stam. Dit geldt zowel voor 
de gebiedende wijs enkelvoud als meervoud. Komt er evenwel een klinker na de 
gebiedende wijs dan eindigt deze laatste op een -t:

loop m i j  niet veur de voe ten! 
loopt ies deur! 
vaalt umme!
dèènk mar niet d a ’j  geliek emmen! 
goa sloapen! 
griept em!

loop me niet voor de voeten! 
loop eens door! 
val om!
denk maar niet dat je gelijk hebt! 
ga slapen! 
grijp hem!

De zwakke werkwoorden

Hieronder volgt een lijstje van een aantal zwakke werkwoorden in het Vollen
hoofs. Als basisvorm zal steeds gegeven worden de eerste persoon enkelvoud van 
de o.t.t. en niet de onbepaalde wijs (d.w.z. het hele werkwoord), omdat uit deze 
vorm de stam niet gemakkelijk gereconstrueerd kan worden, vanwege uitspraakre
gel 1 op p. 41. In de genoemde vorm is de stam onmiddellijk terug te vinden 
door de -e eraf te halen. Van de onpersoonlijke werkwoorden wordt de derde 
persoon enkelvoud van de o.t.t. gegeven.

V pers. enk. idem 1‘ pers. enk. idem
Vollenhoofs Nederlands Vollenhoofs Nederlands

ale haal dörve durf
bestelle beveel drèèie draai
bloe.de bloed euie hooi
braande brand eure hoor
broade braad sape gaap
brummele zoek bramen gleuve geloof
daanse dans ie:te heet
deiüt (het) dooit jage jaag
deupe doop knuppe knoop
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lade laad skróbbe schrob
leve leef skudde schud
lie:ne leen skuppe schop
lippe huil snaaie snoep
lusse lust sni ’j t (het) sneeuwt
mèèie maai speule speel
mie: ge urineer, gier sp i’je spuug
mótte mors spu.ie spoel
neudige uut nodig uit starve sterf
nu:me noem taltere schommel
ope hoop vaole vouw
pie.pe piep veraandere verander
proate praat veruze verhuis
pruve proef vlu:ke vloek
reeng 'nt (het) regent vu.ie voel
roppe ruk waarskouwe waarschuw
rure roer wachte wacht
skelle schil woage waag
skeuke schuur (me). zèèie zaai

krab (me) zèle zeil
skoere schuur zwie:te zweet

Bij die werkwoorden waarvan de laatste medeklinker van de stam een -v of een -z 
is, wordt deze in de derde persoon enkelvoud o.t.t. veranderd in respektievelijk 
een - /o f  een -s: i ’j  starft, i ’j  veruu.st.
Is de laatste medeklinker van de stam een -b , een -d o f een -g dan wordt deze 
stemloos voor de -t van de derde persoon enkelvoud van de o.t.t.

De sterke werkwoorden

De sterke werkwoorden in het Vollenhoofs hebben de volgende kenmerken 
gemeen met die van het gewone Nederlands:

1. In de o.v.t. treedt er een verandering van de klinker op t.o.v. van de 
klinker in de o.t.t.

2. Het voltooid deelwoord eindigt op -en.

De verschillen met het gewone Nederlands zijn de volgende:
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1. Er is in de regel geen uitgang -t in de derde persoon enkelvoud van de o.t.t.
2. Ten opzichte van de klinker van de stam treedt er in de derde persoon enkel

voud van de o.t.t. een verandering op:
als de stamklinker lang is wordt hij kort;
als de stamklinker achter in de mondholte wordt uitgesproken, wordt hij 
naar voren gehaald (palatalisering);
als de stamklinker gesloten, halfgesloten of midden is wordt hij halfopen 
(verlaging).

Voorbeelden

ik griepe ik grijp i j  grep hij grijpt
ik wieze ik wijs i j  wes hij wijst
ik kroepe ik kruip i j  kröp hij kruipt
ik skoeve ik schuif i j  skö f hij schuift

(verlaging)
(verlaging en verkorting) 
(verlaging en palatalisering) 
(verlaging, palatalisering en 
verkorting)

Bloemhoff (1991, p. 66 passim) heeft deze regel voor een aantal dialekten uit de 
Stellingwerven en de kop van Overijssel uitvoerig bekommentarieerd.
Er zijn op deze regel in het Vollenhoofs wel een aantal uitzonderingen, die zoveel 
mogelijk ter bestemder plekke vermeld zullen worden.

3. Het voltooid deelwoord heeft als voorvoegsel e-,

De werkwoordsklassen

De sterke werkwoorden kunnen worden onderverdeeld in een aantal werkwoords
klassen, voornamelijk op historische gronden. In dit boekje houd ik mij aan de 
Massificatie zoals die is gegeven in Bloemhoff-de Bruijn 1994, pp. 56-60.
Ik geef voor elke klasse steeds de vormen van de eerste persoon enkelvoud o.t.t. 
(stam +  e), de derde persoon enkelvoud van de o .t.t., de eerste persoon enkel
voud van de o.v.t. en het voltooid deelwoord.
De onbepaalde wijs (het hele werkwoord) kan steeds gevonden worden door achter 
de stam -en te plaatsen en daarna eventueel uitspraakregel 1 (p. 41) toe te passen. 
Alleen van de onpersoonlijke werkwoorden is de onbepaalde wijs gegeven.
De uitgangen van het werkwoord in de o.t.t. en de o .v.t. zijn de volgende :

eerste persoon enkelvoud -e, meervoud -en: tweede persoon enkelvoud -en, m eer
voud -en: derde persoon enkelvoud -O, meervoud -en.
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In enkele gevallen is de derde persoon enkelvoud in de o.t.t. niet -O  maar een -t; 
zulks zal altijd vermeld worden.

Klasse 1: ie /  ie: -  e -  ee -  ee

biete ~  bet ~  bete ~  ebeten bijten
blieve ~  b ie f ~  bleve ~  ebleem ’m  blijven
driete ~  dret ~  drete ~  edreten schijten
drieve ~  dref ~  dreve ~  edreem ’m  drijven
griepe ~  grep ~  grepe ~  egrepen grijpen
kniepe ~  knep ~  knepe ~  eknepen knijpen
krie:ge ~  kreg ~  krege ~  ekreeng’n krijgen
liede ~  led ~  lede ~  eleden lijden
lieke ~  lek ~  leke ~  eleken lijken
riede ~  red ~  rede/reje ~  ereden rijden
skrieve ~  skref ~  skreve ~  eskreem ’m schrijven
sliep ~  slep ~  slepe ~  esiepen slijpen
sliete ~  slet ~  slete ~  esleten slijten
sniede ~  sned ~  snede/sneje ~  esneden snijden
spleten ~  spet ~  speet ~  espeten spijten
strieke ~  strek ~  streke ~  estreken strijken
vrieve ~  vref ~  vreve ~  evreem ’m wrijven
wieze ~  wes ~  weze ~  ewezen wijzen

Bij de voltooide deelwoorden waarvan de stam eindigt op een -v of een -g is 
uitspraakregel 1 (p. 41) toegepast. Het werkwoord skeiten (schijten) gedraagt zich 
voor wat betreft veel van zijn vormen als één dat behoort tot deze klasse.

Klasse 2: ie(:) /  uu(:) /  oe(:) ~ ö ~ eu ~  eu

bedrie.ge ~  bedróg ~  bedreuge ~  bedreung’n bedriegen
bu.ge ~  bög — beuge ~  ebeung’n buigen
duke ~  dok ~  deuke ~  edeuken duiken
gie.te ~  göt ~  geute ~  egeuten gieten
kroepe ~  kröp ~  kreupe ~  ekreupen kruipen
lie:ge ~  lög ~  leuge ~  eleung’n liegen
roeke ~  rök ~  reuke ~  ereuken ruiken
skie:te ~  sköt ~  skeute ~  eskeuten schieten
skoeve ~  skö f ~  skeuve ~  eskeum ’m  schuiven
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slute ~  slöt ~  sleute ~  esleuten sluiten
stoeve ~  stó f ~  steuve ~  esteum ’m  stuiven
verlieze — verlos ~  verleure ~  verleuren verliezen
vlie.ge ~  vlög ~  vleug e ~  evleung’n gevlogen
vrieze ~  vrös ~  vreur ~  evreuren vriezen
zoe.ge ~  zög ~  zeuge — ezeung’n zuigen
zoepe ~  zöp — zeupe ~  ezeupen zuipen

Zoals op p. 11 is gezegd korrespondeert een eu voor een r met de uitspraak éü.

Klasse 3: i /  e ~ i /  e ~  u /  ö -  u /  ö

De uitgang in de derde persoon enkelvoud van de o.t.t. is een -t; de overige 
werkwoordsuitgangen zijn gelijk aan die van de vorige klassen.

beginne ~  begint ~  begunne ~  begunnen 
drinke ~  drinkt ~  drunke ~  edrunken 
klimme ~  klimt ~  klumme ~  eklummen 
klinke — klinkt ~  klunke ~  eklunken 
melke ~  melkt ~  mölke ~  emölken 
skelde ~  skeldt ~  skölde ~  eskölden 
skrikke ~  skrikt ~  skrukke ~  eskrukken 
smelte ~  smelt ~  smölte ~  esmölten 
spinne ~  spint ~  spunne ~  espunnen 
springe — springt ~  sprunge ~  esprungen 
stinke ~  stinkt — stunke ~  estunken 
treffe ~  treft ~  tröffe ~  etröffen 
trekke ~  trekt ~  trökke ~  etrökken 
vechte ~  vecht ~  vöchte ~  evöchten 
verzinne ~  verzint ~  verzunne ~  verzunnen 
vlechte ~  vlecht ~  vlöchte — evlöchten 
vringe ~  vringt ~  vrunge ~  evrungen 
winne ~  wint ~  wunne ~  ewunnen 
zinge ~  zingt ~  zunge ~  ezungen 
zinke ~  zinkt ~  zunke ~  ezunken 
zwelle ~  zwelt ~  zwölle ~  ezwöllen

beginnen
drinken
klimmen
klinken
melken
schelden
schrikken
smelten
spinnen
springen
stinken
treffen
trekken
vechten
verzinnen
vlechten
wringen
winnen
zingen
zinken
zwellen

Onder de werkwoorden van deze klasse kunnen ook gerekend worden:
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biene ~  bient — bunne ~  ebunnen 
skenke ~  skenkt ~  skunke ~  eskunken 
viene ~  vient ~  vunne ~  evunnen

binden
schenken
vinden

Klasse 4: ee ~ e ~  aa ~ eu

In de derde persoon enkelvoud van de o.v.t. wordt de lange aa vervangen door 
een korte a.

breke ~  brek ~  brake ~  ebreuken 
neme ~  nemp ~  name ~  eneumen 
spreke ~  sprek ~  sprake ~  espreuken 
steke ~  stek ~  stake ~  esteuken

breken
nemen
spreken
steken

vem em e ~  vem em p  ~  vername ~  vemeumen  merken 

Klasse 5: ee ~ e ~  aa ~  ee

In de derde persoon enkelvoud van de o .v.t. wordt de lange aa vervangen door 
een korte a.

ete ~  et ~  ate ~  egeten
geve ~  g e f ~  gave ~  egeem ’m
lege ~  leg ~  lage ~  eleeng’n
leze ~  les ~  laze ~  elezen
vergete ~  verget ~  vergate ~  vergeten
vrete ~  vret ~  vrate ~  e vreten

eten
geven
liggen
lezen
vergeten
vreten

Onder deze klasse kan men ook de twee volgende werkwoorden rangschikken:

zie ~  ziet ~  zage ~  ezien zien
zitte — zit ~  zate ~  ezeten zitten

Klasse 6

Deze klasse telt twee werkwoorden:

drage ~  draagt ~  dru.ge/droe.ge ~  edraang’n dragen 
sloa ~  slot ~  slu:ge ~  eslaang’n slaan
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Overige sterke werkwoorden

De resterende sterke werkwoorden zullen vanwege hun eigensoortig gedrag niet in 
klassen worden onderverdeeld. In de hieronder volgende lijst zullen steeds de vier 
al vermelde werkwoordsvormen gegeven worden, eventueel gevolgd door afwij
kingen:

aole — ölt ~  iele ~  e ’aolen houden
bewege ~  beweegt ~  beweuge ~  bew eung’n bewegen
bloaze ~  blös ~  blieze ~  ebloazen blazen
brenge ~  brengt ~  brachte ~  ebracht brengen
dèènke ~  dèènkt ~  dachte ~  edacht denken
doe ~  dut ~  dede ~  edoan doen
elpe ~  elpt ~  ielpe ~  e ’ölpen helpen
goa ~  göt/goat ~  gunge ~  egoan gaan
kome ~  kump ~  kwame/kwamme ~  ekomen komen
kope ~  koopt ~  köchte ~  eköcht kopen
lege ~  leg ~  leie ~  elegd leggen
loate ~  löt ~  liete ~  eloaten laten
lope ~  löp ~  liepe ~  elopen lopen
skere ~  skeert ~  skeure ~  eskeuren scheren
sloape ~  slöp ~  sliepe ~  esloapen slapen
starve ~  starft ~  stierve ~  estörm ’m  sterven
stoa -  stöt/stoat ~  stunne ~  estoan staan
vale ~  valt ~  viele ~  evalen vallen
verstoa — verstöt/verstoot ~  verstunne ~  verstoan verstaan
vroage ~  vrög ~  vru:ge/vroe:ge ~  evroagd vragen
wege ~  weegt ~  weuge ~  ew eung’n wegen
wete ~  wet ~  wusse ~  eweten weten
zege ~  zeg ~  z.eie/zeeë ~  ezegd  zeggen
zu:ke ~  zuu:kt — zöchte ~  ezöcht zoeken

Wanneer in de eerste persoon enkelvoud van de o.v.t. een lange ie:, uu: o f aa 
staat wordt deze kort in de derde persoon enkelvoud, vgl. ik zage ’ik zag’, i j  zag 
’hij zag’. De derde persoon enkelvoud o.v.t. van (ver)stoan is i j  (ver)slund', die 
van goan is i j  gunk. De meervoudsvorm van de o.v.t. van zegen is zeiden/zeden.
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De hulpw erkw oorden

Van de hulpwerkwoorden emmen 'hebben ', können 'kunnen’, m aang’n ’m ogen', 
mutten 'm oeten’, wezen/w een’n ’zijn ', willen 'w illen’, wörren 'w orden’ en zöllen 
’zullen' volgen hier de vervoegingen in de o.t.t. en o.v.t. en het voltooid deel-
woord:

emmen o .t.t. wezen / ween 'n o .t.t.

ik ebbe, eb ik heb ik bin ik ben
ie emmen jij hebt ie binnen jij bent
i ’j  e f  hij heeft i ’j  is hij is
w i’j  emmen wij hebben w i’j  binnen wij zijn
ie emmen jullie hebben ie binnen jullie zijn
z ’emmen ze hebben ze binnen ze zijn

Opmerkingen:
1. W anneer in de o .t.t. van het werkwoord emmen de tweede persoon achter 

het werkwoord komt te staan, dan verandert emmen in eb. Vgl.:
Ie emmen mien va nog nooit ezien ’Je hebt mijn vader nog nooit gez ien '.
Eb ie mien va nog nooit ezien? ’Heb je  mijn vader nog nooit gezien?’

2. W anneer één van de werkwoordsvormen binnen niet aan het einde van de 
(bij)zin staat, dan wordt hij veranderd in bin. Vgl.:
Bin zullie gek o f  bin w i’j  et? ’Zijn zij gek of zijn wij het?’
A ’j  nóu nog niet gek binnen, dan weet ik et niet ’Als je  nu nog niet gek 
bent, dan weet ik het niet’.
Ik gleuve dat ze gek ewörren binnen ’lk  geloof dat ze gek zijn geworden’.
Ie bin niet goed wies! ’Je bent niet goed wijs!’

o.v.t. o.v.t.
ik ade ik had ik ware ik was
ie aden jij had ie waren jij was
i ’j  ad hij had i ’j  was hij was
wi ’j  aden wij hadden w i’j  waren wij waren
ie aden jullie hadden ie waren jullie waren
ze aden ze hadden ze waren ze waren

volt. deelw. volt. deelw.
e ’ad gehad ewest geweest
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Het werkwoord wezen wordt door een aantal Vollenhovenaren vervoegd met het 
hulpwerkwoord emmen: I j  e f b i j  zien va ewest ’Hij is bij zijn vader geweest’.

können o.t.t. willen o .t.t.

ik kan ik kan ik wille ik wil
ie können jij kunt ie willen jij wilt
i ’j  kan hij kan i ’j  wil hij wil
w i j  können wij kunnen w i j  willen wij willen
ie können jullie kunnen ie willen jullie willen
ze können ze kunnen ze willen ze willen

W anneer in de eerste persoon meervoud o.t.t. van het werkwoord können het 
persoonlijk voornaamwoord achter het werkwoord komt te staan is naast können 
de vorm kön mogelijk. Vgl.:
Doarumme können/kön wi j  niet komen 'Daarom  kunnen wij niet kom en’.

o. v.t.
ik konne 
ie konnen 
i j  kon 
wi j  konnen 
ie konnen 
ze konnen

ik kon 
jij kon 
hij kon 
wij konden 
jullie konden 
ze konden

o.v.t.
ik waole ik wou
ie waolen jij wou
i ’j  waol hij wou
w i j  waolen wij wilden 
ie waolen jullie wilden
ze waolen ze wilden

volt. deelw. volt. deelw.
ekönd gekund ewild gewild

m aang’n o.t.t. wörren o .t.t.

ik mage ik mag ik wörre ik word
ie maang ’n jij mag ie wörren jij wordt
i j  mag hij mag i j  wört hij wordt
w i’j  m aang’n wij mogen w i’j  wörren wij worden
ie m aang’n jullie mogen ie wörren jullie worden
ze maang ’n ze mogen ze wörren ze worden
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o.v.t. o.v.t.
ik mógge ik mocht ik wiere ik werd
ie móggen jij mocht ie wieren jij werd
i j  móg hij mocht i j  wier hij werd
wi j  móggen wij mochten wi j  wieren wij werden
ie móggen jullie mochten ie wieren jullie werden
ze móggen ze mochten ze wieren ze werden

volt. deelw. volt. deelw.
emeung ’n gemogen ewórren geworden

mutten o.t.t. zóllen o.t.t.

ik mutte ik moet ik zal ik zal
ie mutten jij moet ie zóllen jij zult
i j  mut hij moet i j  zal hij zal
w i j  mutten wij moeten wi j  zóllen wij zullen
ie mutten jullie moeten ie zóllen jullie zullen
ze mutten ze moeten ze zóllen ze zullen

Evenals voor können w i j  ook gezegd kan worden kon w i j ,  vinden we na 
mutten w i j  ook mun w i j .  Vgl.:
Mun w i j  nóu al óp uus an?  'M oeten we nu al naar huis?’

o.v.t. o.v.t.
ik mósse ik moest ik zaole ik zou
ie móssen jij moest ie zaolen jij zou
i j  mós hij moest i j  zaol hij zou
wi j  móssen wij moesten wi j  zaolen wij zouden
ie móssen jullie moesten ie zaolen jullie zouden
ze móssen ze moesten ze zaolen ze zouden

volt. deelw.
emutten jgemoeten
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De persoonlijke voornaamwoorden

onderwerp lijdend voorwerp

beklemtoond onbeklemtoond beklemtoond onbeklemtoond

le pers. enk. ikke ik, 'k m i j

2e pers. enk. ieje ie, j oe

3e pers. enk. vr. z i j ze eur ze, d ’r

3e pers. enk. mnl. i j i j ,  ie um(mes(ien)) em

3e pers. enk. onz. et, ’t et, ’t

1e pers. mv. w i j w i j ,  we oans

2e pers. mv. ieje ie, j oe

3e pers. mv. zullie ze eur ze, eur

Voorbeelden:

I j  plög oe
Ze emmen oans wegejaagd 
Ie maang ’n mi j  niet bekieken 
’k Ebbe een kedoochien veur um

Hij plaagt je
Ze hebben ons weggejaagd 
Je mag me niet bekijken 
Ik heb een kadootje voor hém

Opmerking:
De persoonlijke voornaamwoorden lijdend voorwerp, onbeklemtoonde vorm, wor
den ook gebruikt voor de zgn. wederkerende voornaamwoorden. Vgl.:

I j  e f  em zien ele leem ’m  ewaard

E f oen néve em dood ereden ?
Ze emmen eur eskeuren

Hij is zijn hele leven lang op zijn hoede 
geweest
Heeft je  neef zich dood gereden?
Ze hebben zich geschoren



F
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De enclitica

De onbeklemtoonde persoonlijke voornaamwoorden onderwerp kunnen soms 
enclitisch gebruikt worden, d .w .z. dat ze achter het werkwoord (of eventueel 
achter een voegwoord of voornaamwoord) komen te staan. In de tweede persoon 
verdwijnt in zo ’n geval de uitgang -en van het werkwoord en komt het persoonlijk 
voornaamwoord ie meteen achter de stam te staan. Vgl.:

ie lopen 
ie pruum  ’m

jullie lopen loop ie"'
jij proeft

ie móggen jij mocht
ie komen jij komt
ie vernamen jij merkte
ie maang ’n jij mag

pruuv ie 
mógg ie?
woarumme koom ie niet? 
toen vemaam ie et 
dan tnaag ie

lopen jullie? 
proef je? 
mocht je?
waarom kom je niet? 
toen merkte je  het 
dan mag jij

Als in de tweede persoon de uitgang niet -en maar -n is blijft deze gehandhaafd. 
Vgl.: '

ie goan 
ie zien 
ie doen

jij gaat 
je  ziet 
je  doet

dan goan ie 
zien ie em?
dan doen ie de deure lös

dan ga je 
zie je  hem?
dan doe jij de deur open

In andere gevallen van enclise verandert ik meestal in ’k, ie in ’j  en i ’j  in ie. Deze 
verkorting van het persoonlijk voornaamwoord doet zich in verreweg de meeste 
gevallen voor als het voorafgaande woord eindigt op een klinker. Deze slotklinker 
is soms het resultaat van het wegvallen van een medeklinker. Hieronder volgt een 
aantal voorbeelden van wat zojuist beschreven is:

ik goa ik ga dan goa ’k  noar skoele dan ga ik naar school
ie goan jullie gaan woor goa ’j  en ? waar gaan jullie heen?
i ’j  göt hij gaat door göt ie daar gaat hij
i ’j  vernemp hij merkt door vernemp ie niks van daar merkt hij niks van
ik mutte ik moet dorumme mu ’k marren daarom moet ik morgen

warken werken
ie mutten jij moet wat m u ’j? wat moet je?
i ’j  mut hij moet worumme mut ie weg? waarom moet hij weg?
ik bin ik ben dorumme bin ’k vurtegoan daarom ben ik weggegaan
ie bin jij bent wie b i ’j? wie ben je?
i ’j  is hij is door is ie daar is hij
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ik kan ik kan
ie können jij kunt
i ’j  kan hij kan
ik kon ik kon

ie konnen jij kon

i ’j  kon hij kon

i j  löp hij loopt
ik doe ik doe
ie doen jij doet
i ’j  dut hij doet
ik ebbe ik heb

ie emmen jij hebt
i ’j  e f hij heeft
ie zaolen je  zou
ie waren je was
i ’j  was hij was

kan ’k ók komen ? 
k ö ’j  skasenlopen? 
kan ie skasenlopen ? 
dorumme kon ’k  et

niet wachten 
kó ’j  dorumme niet 

komen ? 
kon ie niet peutien  

baden? 
worumme löp ie allenig?  
dan doe ’k de deure lös 
dan d o e ’j  de deure lös 
dan dut ie de deure lös 
wat e ’k  door een

muu:ite mee 
wat e ’j  in de aand? 
oe e f  ie dat ezien ? 
za o ’j  dat wel doen? 
oe aold w a a ’j  toen? 
dorumme was ie slim 

kwoad 
a ’k  oe ware 
a ’j  óp uus an goan 
as ie de deure lös dut 
da ’j  niet zo zaniken 

mutten 
wa ’k  graag zunge 
wa ’j  niet zo zeeng ’n 

mutten

kan ik ook komen? 
kun je  schaatsen? 
kan hij schaatsen? 
daarom had ik

geen tijd 
kon je  daarom niet 

komen? 
kon hij niet pootje 

baden? 
waarom loopt hij alleen? 
dan doe ik de deur open 
dan doe je  de deur open 
dan doet hij de deur open 
wat heb ik daar een 

moeite mee 
wat heb je  in de hand? 
hoe heeft hij dat gezien? 
zou je dat wel doen? 
hoe oud was je  toen? 
daarom was hij flink 

kwaad 
als ik jou was 
als je  naar huis gaat 
als hij de deur open doet 
dat je  niet zo moet 

zaniken 
wat ik graag zong 
wat jullie niet zo moeten 

zeggen

Als gevolg van wat hierboven is uitgelegd kan het voorkomen dat er geen verschil 
is, voor wat de klanken betreft, tussen een zin met de tweede persoon en de derde 
persoon enkelvoud:

mut ie komen? moet jij komen? wil ie m i’j  niet zien? wil je  mij niet zien?
mut ie komen? moet hij komen? wil ie m i’j  niet zien? wil hij mij niet zien?

Er is wel een verschil in intonatie tussen de twee zinnen; in het geval dat ie de 
tweede persoon weergeeft wordt dit woord met meer nadruk uitgesproken. In de

61



H et dialekt van de stad Vollenhove

tweede persoon kan natuurlijk ook altijd gezegd worden: m u ’j  komen?  en: w i’j  
mi ’j  niet zien ?

Bij de enclitische vormen in de tweede persoon komt er een soort vrije variatie 
voor in de uitspraak, nl. met een korte dan wel met een lange klinker:

za o ’j  ’t wel doen? naast z o ’j  ’t wel doen?  ’zou je  ’t wel doen?’ 
oe e ’j  dat nóu zo?  naast oe è è ’j  dat nóu zo?  ’hoe heb je  dat nu zo?’ 
a ’j  ’t wachten können naast a a ’j  ’t wachten können 'als je tijd hebt’.

Deze vrije variatie doet zich niet altijd voor. In bijvoorbeeld k ö ’j  komen?  'kun je 
komen?’ vindt men niet de uitspraak kö ö ’j  en in sloa’j  niet te ard?  ’sla je niet te 
hard?’ niet de uitspraak s ló ’j .
De reden hiervoor is niet duidelijk.
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De lidwoorden

bepaald onbepaald

de et, ’t een

Voorbeelden:

de kiepe 
de ane 
et wark 
’t orgel

de kip 
de haan 
het werk 
het orgel

een mannechien een mannetje

N .B . Het onbepaalde lidwoord een gedraagt zich net zo als de uitgang -en van de 
werkwoorden en de meervoudige zelfstandige naamwoorden. Dat betekent dat de 
stomme e meestal niet wordt uitgesproken en dat de erop volgende n geassimi
leerd wordt aan de voorafgaande medeklinker (vgl. uitspraakregel 1, p. 41):

óp een kamer ’op een kam er’ wordt uitgesproken als óp ’m kamer
in een usien ’in een huisje’ wordt uitgesproken als in ’n nusien (de n van nusien is
een gevolg van uitspraakregel 9, p. 45).

De enige keer dat de stomme e wel wordt uitgesproken is als het onbepaalde lid
woord aan het begin van de zin staat.
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De bezittelijke voornaamwoorden

bijvoeglijk zelfstandig

le  pers. enk. mien miende

2e pers. enk. oen oende

3e pers. enk. vr. eur

3e pers. enk. mnl. zien ziende

le  pers. mv. oans oanzende
(met ef-woorden)
oanze oanzende
(met rfe-woorden) (meervoud soms

2e pers. mv. oen oende

3e pers. mv. eur

Voorbeelden:

is dat oende?
nee, da ’s miende
de ni je  weke is oans uus kloar
zien va is veurige moand estörm ’m
oanze koe:n 'n bin eslacht
dat bin oanzen

is dat de jouwe?
nee, dat is de mijne
volgende week is ons huis klaar
zijn vader is vorige maand gestorven
onze koeien zijn geslacht
dat zijn de onzen

65

JJ



Het dialekt van de stad Vollenhove

66



De aanwijzende voornaamwoorden

De aanwijzende voornaamwoorden

bijvoeglijk

met de-woorden met ^/-woorden

disse
die

deze
die

dit dit 
dat dat

Voorbeelden:

die kiepe is dikker as dissende 
dit reenchien is kleiner as datte

zelfstandig

met rfe-woorden met ef-woorden

dissende deze dit(te) dit
die die dat (te) dat

die kip is dikker dan deze 
dit ringetje is kleiner dan dat
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De telwoorden

H oofdtelwoorden

ene 1 zeum ’mtiene 17 feertig 40
tweeë 2 achttiene 18 fieftig 50
drieë 3 neeng ’ntiene 19 sestig 60
viere 4 twintig 20 seum ’mtig 70
vieve 5 enentwintig 21 tachentig 80
zesse 6 tweeëntwintig 22 neeng ’ntig 90
zeum ’m 7 drieëntwintig 23 onderd 100
achte 8 vierentwintig 24 onderd ene 101
neeng ’n 9 vie:m 'mtwintig 25 onderd tweeë enz. 102
tiene 10 zessentwintig 26 tweeonderd 200
ellef 11 zeum  ’mtwintig 27 drieonderd enz. 300
tw alef 12 achtentwintig 28 duzend 1000
dartiene 13 neeng ’ntwintig 29 tweeduzend 2000
veertiene 14 dartig 30 drieduzend enz. 3000
vieftiene 15 enendartig 31
zestiene 16 tweeëndartig enz. 32

Opm.: De vormen met een stomme e op het eind komen alleen voor in absoluut 
gebruik. Volgt er een zelfstandig naamwoord op het hoofdtelwoord dan valt de 
stomme e weg. Vgl.:

zes onden (uitspraak: onnen) 
veertien kraaien

zes honden 
veertien kraaien

R angtelw oorden

eerste
tweede
darde
vierde
viefde
zesde
zeum ’mde

eerste
tweede
derde
vierde
vijfde
zesde
zevende

achste
neeng ’nde
tiende
elfde
twalefde
dartiende
veertiende

achtste
negende
tiende
elfde
twaalfde
dertiende
veertiende en/
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honderdste
duizendste

Met zijn...

met zien tweeën met zijn tweeën
met zien drieën met zijn drieën
m et zien vieren met zijn vieren
met zien vie:m ’m met zijn vijven
met zien zessen met zijn zessen
met zien zeum ’m met zijn zevenen
met zien achten met zijn achten
m et zien neeng ’n met zijn negenen
met zien tienen met zijn tienen
met zien e lm ’m met zijn elven
met zien twaalm ’m met zijn twaalven
met zien dartienen met zijn dertienen
enz.

twintigste twintigste onderdste
enentwintigste eenentwintigste enz. duzendste
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De verkleinwoorden

In het Vollenhoofs vindt men de volgende verkleinwoorduitgangen:

-ien (te vergelijken met het Nederlandse -je) Vgl.

untien hondje mussien mutsje
lantien landje köppien kopje

-chien (te vergelijken met het Nederlandse -tje) Vgl.

eichien eitje laachien laatje
reenchien ringetje autoochien autootje

-pien (te vergelijken met het Nederlandse -pje) Vgl.

raampien raampje vullempien veulentje
Armpien Harmpje lampien lampje

-echien (te vergelijken met het Nederlandse -etje) Vgl.

karrechien karretje kummechien  kommetje
lammechien lammetje rullechien rolletje

-tien (te vergelijken met het Nederlandse -tje) Vgl.

stiemtien steentje méültien maaltje
zeuntien zoontje kereltien kereltje

Wanneer het zelfstandige naamwoord eindigt op een -e, wat in het Vollenhoofs 
veel vaker het geval is dan in het gewone Nederlands, dan verdwijnt deze klinker 
altijd voor onverschillig welke verkleinwoordsuitgang. Vgl.:
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poale paal > péültien
krulle krul > krullechien
kaste kast > kassien

In het meervoud worden alle -/e/2-uitgangen tot -ies:

unties hondjes karrechies karretjes
eichies eitjes kerelties kereltjes
raampies raampjes

Sommige meervoudige verkleinwoorden hebben de funktie van een bijwoord:

zachies zachtjes machies machtig (in bijv. ma-
effenties eventjes chies mooi 'machtig
stillechies stilletjes mooi)

Net als in het gewone Nederlands kunnen zelfstandig gebruikte bijvoeglijke 
naamwoorden een verkleinwoordsuitgang krijgen:

een kleine een kleine een kleinchien
een mooie een mooie een mooichien
een alve een halve een alfien

Klinkerverandering bij verkleinwoordsvorming

In grote gebieden van Oostnederland en over onze grenzen heen in Duitsland 
treedt bij verkleinwoordvorming "U m laut” op, d .w .z. dat de klinker van de stam, 
als deze een achterklinker is, verandert in een voorklinker (vergelijk het schema 
op p. 13):

boek buik > bukien buikje
oe:d hoed > u.tien hoedje
boot boot > beutien bootje
bót bot > buttien botje
stroate straat > stréütien straatje
kost kost > kössien kostje
zak zak > zakkien zakje
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Sommige woorden die in de stam een lange klinker hebben, vertonen bij verklein- 
woordsvorming geen lange klinker maar een korte. Dat komt omdat in deze 
woorden de lange klinker ontstaan is door verlenging van een oorspronkelijke 
korte klinker. Bij verkleinwoordsvorming trad deze verlenging niet op, zodat we 
hebben:

aolt hout > öltien houtje
laand land > landen landje
kaamp akker > kampien akkertje
vlage vlag > vldggien vlaggetje
wie:ge wieg > wiechien wiegje
doeve duif > dufien duifje

In een aantal gevallen is er een korte klinker in de stam en een lange in het 
verkleinwoord, waarin natuurlijk ook "U m laut” kan voorkomen:

glas glas > glasien
skip schip > skepien
blad blad > blatien
gat gat > gaden
dink ding > deenchien (met nasalisering van de stamklinker)
rink ring > reenchien (met nasalisering van de stamklinker)

jonge jongen > joanchien  (met nasalisering van de stamklinker)
vat vat > vatien
rad rad > ratien

Een aantal woorden in het Vollenhoofs neemt geen "U m laut” , ondanks het feit dat 
ze een achterklinker in de stam hebben. Het betreft hier woorden met een lange 
klinker in de stam, gevolgd door een r:

boer boer > boerden
vloere vloer > vloertien
oere hoer > oertien
bore boor > boortien
poorte poort > poortien
oor haar > oortien
ore oor > oorden
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Stammen die in de verkleinwoorden een genasaliseerde klinker hebben krijgen ook 
geen ”Umlaut” :

gaanze gans >  gaansien
kaans kans >  kaansien
jonge  jongen >  joanchien  
oans ons >  oansien

\

Woorden die eindigen op een klinker krijgen eveneens in het algemeen geen "U m 
laut” :

koe koe > koechien
sproa spreeuw > sproachien
kedo kado > kedoochien
vlo vlo > vloochien

Uitzondering:

stro stro >  streuchien

Voorts vinden we:

kabel kabel > kabeltien
akker akker > akkertien
tóbbe tobbe > tóbbechien
bólle stier > bóllechien
padde pad > paddechien

H et achtervoegsel -ien

Als de laatste medeklinker van de stam een plofklank (p, t, k, d) of een schuur- 
klank (f, s, ch/g, v, z, gfg)) is, dan is de verkleinwoordsuitgang -ien. De voor 
deze uitgang staande medeklinker wordt altijd stemloos uitgesproken. Bij deze ver
kleinwoorden geldt dan nog de uitspraakregel, die ook in het gewone Nederlands 
bestaat, dat wanneer een schuurklank gevolgd wordt door een -t, de -t verdwijnt:

skuppe schop skuppien stap stap stappien
skep schep skeppien ape aap apien
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skoap schaap skéüpien
lappe lap lappien
kaamp akker kampien
drop drop dröppien
póppe pop puppien
klompe klomp klumpien
trappe trap trappien
pot pot pöttien
nacht nacht nachien
nachvörst nachtvorst nachvörsien
katte kat kattien
feest feest feessien
kaste kast kassien
start staart startten
körste korst körsien
karke kerk karkien
dak dak dakkien
koe.ke koek ku:kien
boek buik bukien
skölk schort skölkien
bók bok bukkien
körke kurk körkien
pad pad pattien
ond hond untien
peerd paard peertien
aand hand antien
maande mand mantien
droad draad dréütien
dra f draf draffien
brief brief briefien

sto f stof sto ffen
keerse kaars keersien
uus huis usien
tasse tas tassien
jasse jas jassien
busse bus bussien
bós bos bussien
glas glas glasien
oans ons oansien
zeve zeef zeeffien
doeve duif dufien
aze haas usien
neuze neus neusien
gaanze gans gaansien
deuze doos deusien
vazc vaas vasien
oge oog euchien
vlage vlag vlachien
krase kraag kraachien
vlie.ge vlieg vliechien
rugge rug ruchien
mage maag maachien
barg berg barchien
dag dag dachien
lach lach lachien
weg weg wechien
bedrag bedrag bedrachien
körste korst körsien
nichte nicht nichien
arftc erwt arfien

Een paar woorden die -chien als verkleinwoordsuitgang hebben kunnen ook onder 
deze rubriek gerangschikt worden. Het zijn woorden die na de stam de medeklin
kercombinatie -ng hebben. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat in het 
Vollenhoofs de groep -ng -  net als -nd, -nt en -mp -  oorspronkelijk twee aparte 
medeklinkers had. Later is deze groep samengesmolten tot één (neus)medeklinker, 
die als hij aan het einde van het woord stond een -k bij zich kreeg. Dit samen
smelten van twee medeklinkers tot één vond niet plaats in het verkleinwoord, 
zodat we hebben:
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jonge jongen joanchien
dink ding deenchien
krink kring kreenchien
rink ring reenchien (zie ook Spa 1971, p. 14)

Al deze verkleinwoorden worden volgens regel 4, p. 42 met een neusklinker 
uitgesproken: joanchien, deenchien enz.

In sommige gevallen gedraagt -ng zich als één medeklinker; zie onder -echien, p. 78
79.

H et achtervoegsel -tien

Als de laatste medeklinker van de stam een /, r o f n is en de daaraan voorafgaan
de klinker lang of een stomme e, o f in sommige gevallen een korte ie, uu o f oe, 
dan is het achtervoegsel van het verkleinwoord -tien. Ook hier verdwijnt weer de 
stomme e als die achter de stamklinker staat:

kerel kerel kereltien a a m ’m haven aam ’mden
lepel lepel lepelden leung 'n leugen leung ’nden
vogel vogel veugeltien deerne meisje deernden
toafel tafel téüfeltien stoel stoel stuulden
brummel braam(bes) brummeltien stroale straal stréülden
sköttel schotel skötteltien poale paal péülden
wortel wortel wortelden stele steel steelden
koppel groep koppelden moal maal(tijd) méülden
keutel keutel keutelden zaal zaal zaaiden
appel appel appelden bruur broer bruurden
ledder ladder leddertien skeure scheur skeurtien
vader vader vaderden vloere vloer vloertien
kater kater katertien mure muur muurden
emmer emmer emmertien skure schuur skuurtien
amer hamer amertien deure deur deurtien
kamer kamer kamertien eer heer eertien
slenger slinger slengerden pare peer paarden
kuken kuiken kukenden skere schaar skeertien
keuken keuken keukenden oere hoer oertien
laken laken lakenden sde.n steen sde.nden
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bie.n been bie.ntien steem ster steerntien
bone boon beuntien biele bijl bieltien
moane maan méüntien bule (punt)zak buultien
zeune zoon zeuntien

Het wegvallen van de stomme e in woorden waarin een -en voorkomt en het aan
passen van de uitspraak van de achtergebleven n aan die van de voorafgaande 
medeklinker (vgl. uitspraakregel 1, p. 41) gebeurt pas als alle achtervoegsels aan 
de stam gehecht zijn. Dat is ook de reden waarom bijv. a a m ’mtien niet *aam ’m- 
pien  is. De grondvorm is aven, waaraan volgens de normale regels -tien wordt 
vastgehecht: aventien. Dan valt de e weg, vervolgens past de uitspraak van de n 
zich aan ( >  m) aan de voorafgaande lipmedeklinker v die daarna wegvalt. 
Mutatis mutandis gebeurt hetzelfde bij leung ’ntien (uit leugentien).

Het achtervoegsel -chien

Het achtervoegsel -chien vinden we na een klinker, een tweeklank o f wanneer de 
laatste medeklinker van de stam een j  o f een w  is:

knie knie kniechien kraaie kraai kraaichien
tie teen tiechien bujje bui bujchien
koe koe koechien touw touw touwchien
sproa spreeuw sproachien vrouwe vrouw vrouwchien
slee slee sleechien mooie mooie mooichien
keu big keuchien (ze lfs tand ig  geb ru ik t
trui trui truichien bijvoeglijk naamwoord)
ei ei eichien

Vormen met -chien doen zich ook voor wanneer de stam eindigt op een -n die 
voorafgegaan wordt door een tweeklank:

kleine kleine kleinchien (zelfstandig gebruikt bijvoeglijk naamwoord)
trein trein treinchien

Het komt sporadisch voor dat bij aanhechting van het verkleinwoordachtervoegsel 
de laatste medeklinker van de stam wegvalt en we een vorm op -chien krijgen:

blad  blad blaachien
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Een verkleinwoord dat uitgaat op -chien waarvan het grondwoord ontbreekt is 
maachien ’meisje’ (er bestaat daarnaast nog een ander maachien maar dat is het 
verkleinwoord van mage ’m aag’).

Het achtervoegsel -pien

De uitgang -pien komt achter de woorden waarvan de laatste medeklinker een m 
is, mits deze medeklinker wordt voorafgegaan door een lange klinker, een korte 
oe, uu o f ie , een stomme e, een l o f een r:

bessem bezem bessempien riem riem riempien
doeme duim duumpien name naam naampien
proeme pruim pruumpien raam raam raampien
bloe.me bloem bluu.mpien boom boom beumpien
elm helm elmpien Tieme Tijmen Tiempien
arm arm armpien skuum schuim skuumpien
wörm worm wörmpien

Het achtervoegsel -echien

Het achtervoegsel -echien wordt gebruikt als de laatste medeklinker van de stam 
een /, r, m of n is, en in sommige gevallen -ng, wanneer deze wordt voorafge
gaan door een korte klinker die geen stomme e is. De korte klinkers oe, uu o f ie 
nemen slechts bij uitzondering dit achtervoegsel:

bille dij billechien snörre snor snörrechien
wal wal wallechien kamme kam kammechien
polle (gras)pol pöllechien vlamme vlam vlammechien
rólle rol rullechien komme kom kummechien
koele kuil kulechien lam lam lammechien
piele piemel pielechien man man mannechien
vel vel vellechien zunne zon zunnechien
stel stel stellechien panne pan pannechien
balie bal ballechien kanne kan kannechien
nulle nul nullechien penne pen pennechien
bólle stier bóllechien enne hen ennechien
karre kar karrechien kinne kin kinnechien

78



De verkleinwoorden

denne den dennechien slange slang slangechien
wange wang wangechien

Er is daarnaast nog een aantal woorden waarvan de laatste medeklinker een -d of 
een -b is en die toch als verkleinwoordsuitgang -echien hebben:

tóbbe kuip tóbbechien béde bed bèdechien
ribbe rib ribbechien tódde vod tóddechien
stobbe stobbe stóbbechien padde pad paddechien
kribbe krib kribbechien
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De meervoudsuitgangen

H et achtervoegsel -en

De normale meervoudsuitgang is -en, maar volgens uitspraakregel 1 (p. 41) wordt 
de stomme e nooit uitgesproken, evenmin als dat bij de werkwoordsvormen die op 
-en uitgaan het geval is.
Zie hier een aantal meervouden op -en, waarbij nog opgemerkt moet worden dat 
als het grondwoord eindigt op een stomme e, deze, zoals gebruikelijk is, wegvalt 
voor het achtervoegsel:

kiepe kip kiepen maande mand maanden
piepe PÜP piepen mond mond monden
pom pe pomp pompen moand maand moanden
klompe klomp klompen takke tak takken
kop kop koppen karke kerk karken
lampe lamp lampen speke spaak speken
pappe speen pappen zak zak zakken
ape aap apen weke week weken
ribbe rib ribben zake zaak zaken
stobbe stobbe stobben vrouwe vrouw vrouwen
tóbbe kuip tóbben touw touw touwen
start staart starten kraaie kraai kraaien
engst hengst engsten pappegaaie papegaai pappegaaien
titte tiet titten keerse kaars keersen
net net netten jasse jas jassen
arfte erwt aiften musse muts mussen
feest feest feesten bós bos bossen
bie.st beest bie.sten tasse tas tassen
rute ruit ruten meinse mens meinsen
kloete kluit kloeten koeze kies koezen
körste korst korsten aze haas azen
tódde vod todden vaze vaas vazen
börd bord borden leerze laars leerzen
béde bed béden m ó f mof moffen
peerd paard peerden doeve duif doe.m  ’m
ond hond onden droeve druif droe.m  ’m
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néve neef néém ’m tonne ton tonnen
rugge rug ruggen man man mannen
mugge mug muggen kanne kan kannen
oge oog oong 'n wange wang wangen
zage zaag zaang ’n stange stang stangen
vlage vlag vlaang ’n joor jaar joren
mage maag maang ’n karre kar karren
barg berg bargen oor haar oren
zorg zorg Zórgen ore oor oren
name naam namen balie bal ballen
dam dam dammen molle mol mollen
kramme kram krammen biele bijl bielen
doeme duim doemen wiel wiel wielen
ane haan anen

In een enkel geval eindigt het enkelvoudige woord op een klinker maar komt er in 
het meervoud een medeklinker b ij:

la la(de) laden

Bij sommige woorden wordt de eindmedeklinker van de stam in het meervoud 
stemhebbend. Dit kan ook gepaard gaan met een verlenging van de stamklinker:

törf turf tö rm ’m (via: törven)
uus huis uzen
luus luis luzen
kruus kruis kruzen
d ie f dief die:m ’m  (via: dieven)
w ief wijf w ie:m ’m  (via: wieven)

Enkele woorden die eindigen op een korte ie o f oe hebben in het meervoud ook 
een verlenging van die klinker en krijgen een uitspraak alsof de meervoudsuitgang 
-nen was:

tie teen tie:nen (uitspraak: tie m ’n)
skoe schoen skoe:nen (uitspraak: sko em ’n
koe koe koe men  (uitspraak: k o e m ’n)
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De meervoudsuitgangen

Andere woorden hebben in het meervoud een klinkerverlenging die gepaard gaat 
met klinkerverandering (die in sommige gevallen op ’Um laut’ terug kan gaan):

bedrag bedrag bedraang ’n (via bedragen)
dak dak daken
gat gat gaten
glas glas glazen
vat vat vaten
dag dag daang’n (via: dagen)
pad pad paden
rad rad raden
blad blad bladen
skip schip skepen

Het meervoud van dink ’ding’, krink ’kring’, rink ’ring’ en gank ’gang’ is 
respektievelijk dingen, kringen, ringen en gangen. We vinden hierin een bevesti
ging van wat op p. 75 is gezegd, nl. dat de k  in deze woorden het gevolg is van 
een uitspraakregel.

De zelfstandig gebruikte bijvoeglijke naamwoorden krijgen in het meervoud ook
steeds een -en:

groot groot de groten aold oud de aolden
oge hoog de oong 'n skone schoon de skonen
rood rood de rooien mooi mooi de mooien
n i’j nieuw de ni jen kwoad kwaad de kwoaien
lege laag de leeng’n late laat de laten
vrog vroeg de vroggen

De j  in rooien en kwoaien is ontstaan doordat een d  voor -en vaak in deze klank 
verandert.

H et achtervoegsel -s

De woorden die uitgaan op -er(d), -el, -em, -en hebben een meervoud op -5 :
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slenger slinger slengers nagel nagel nagels
ledder ladder ledders bessem bezem bessems
moe.der moeder moe.ders leung ’n
amer hamer amers (uit: leugen) leugen leung ’ns
zoeperd zuiper zoeperds waang ’n
saperd gaper gaperds (uit \wagen) wagen waang ’ns
snaaierd snoeper snaaierds kuken kuiken kukens
brummel braam brummels keuken keuken keukens
sköttel schotel sköttels aam ’m
koppel stel koppels (uit: aven) haven aam ’ms
appel appel appels

Enkele andere woorden nemen ook - 5  in het meervoud:

arm arm arms elm helm elms
sproa spreeuw sproas kedo kado kedoos
deerne meisje deerns allozxe horloge allozies
oom hoorn oom s auto auto autoos
darm darm darms

Voor dit laatste woord is ook wel eens het dubbele meervoud autozen waargenomen.

Zoals in het hoofdstuk over de verkleinwoorden al is gezegd nemen ook alle 
verkleinwoorden -s.

Het achtervoegsel -ers

Slechts enkele woorden nem en het achtervoegsel -ers om het meervoud te vormen:

kiend  kind kienders
ei ei eiers
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A ndere vormverschijnselen

Andere vormverschijnselen 

Het achtervoegsel -ege

Het achtervoegsel -ege is vergelijkbaar met de Nederlandse uitgang -ing\

De klemtoon in deze woorden valt altijd op de laatste lettergreep voor de uitgang 
-ege.

In het meervoud nem en deze woorden, volgens de algemene regel -en, maar vol
gens uitspraakregel 1 (p. 41) worden deze woorden in het meervoud als volgt 
gerealiseerd:

riolereng ’n verskeuneng ’n
regereng ’n waterleideng ’n
tereng 'n

Het achtervoegsel -nisse

gebeurtenisse gebeurtenis
begmffemsse begrafenis
arfenisse erfenis

Het achtervoegsel -te

Dit achtervoegsel wordt gebruikt om sommige bijvoeglijke naamwoorden om te 
zetten in zelfstandige naamwoorden. Er kan ’Um laut’ optreden:

o ge hoog engte hoogte zeer pijnlijk zeerte pijn
lege laag leegte laagte l i j  lij l i ’j te  luwte

riolerege
regerege
terege

riolering
regering
tering

verskeunege verschoning
waterleidege waterleiding

85



Het dialekt van de stad Vollenhove

86



H et bijvoeglijk naamwoord

Het bijvoeglijk naamwoord

W at boven gezegd is voor het zelfstandig naamwoord, namelijk dat het aantal 
woorden dat op -e uitgaat groter is dan in het gewone Nederlands, geldt ook voor 
het bijvoeglijk naamwoord:

oge hoog die.pe diep
bliede blij skone schoon
bange bang zu:te zoet
late laat le:ge laag
vlugge vlug dreuge droog
riepe njp dikke dik
dunne dun late laat

Deze uitgang kan evenwel alleen maar opgemerkt worden wanneer het bijvoeglijk 
naamwoord onmiddellijk volgt op een koppelwerkwoord, want overal elders wordt 
de eind-e uitgewist voor een andere uitgang met -e of kan hij zelfs totaal verdwij
nen. Vgl.:

ik bin bliede ik ben blij 
i j  was bange hij was bang 
ze waren kaold ze waren koud 
ie Heken aold je lijkt oud

een bliede gebeurtenisse 
een bange tied 
een kaolde arst 
een aolde waang’n 
een oog uus 
een die.p water

een blijde gebeurtenis 
een bange tijd 
een koude herfst 
een oude wagen 
een hoog huis 
een diep water

Vgl. ook Nijen Twilhaar 1990, p. 77.

De uitgang -e kan ook geconstateerd 
als bijwoord wordt gebruikt:

i j  löp vlugge
de vliegmesienes vleung ’n machies oge 
a ’j  niet anmdken koom ie te late

worden wanneer het bijvoeglijk naamwoord 

hij loopt vlug
de vliegtuigen vlogen ontzettend hoog 
als je niet opschiet kom je te laat
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Enkele bijvoeglijke naamwoorden eindigen op -end:

nakend  naakt 
dronkend dronken

De stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden eindigen, net als in het Standaardneder
lands, op -en, een uitgang die soms gepaard kan gaan met ’Um laut’:

gaolden (uit: gaold) gouden iezeren (uit: iezer) ijzeren
zuiveren (uit: zuiver) zilveren keuperen (uit: keuper) koperen
ölten (uit: aolt) houten wollen (uit: wólle) wollen
stie:nen (uit: stie:n) stenen lie:m ’m  (uit: lie:m) lemen

De trappen van vergelijking krijgen, net als in het Nederlands, de achtervoegsels - 
er en -st, waarbij weer opgemerkt moet worden dat net als bij de andere achter
voegsels de laatste -e van het bijvoeglijk naamwoord steeds wegvalt:

kaold kaolder kaoldst koud
n i’j ni ’je r ni ’js t nieuw
vróg vrógger vrógst vroeg
skone skone r skoonst schoon
die.pe die.per die.pst diep

De uitdrukking op zijn +  bijvoeglijk naamwoord in de overtreffende trap
wordt in het Vollenhoofs weergegeven met op een +  bijvoeglijk naamwoord in
de overtreffende trap:

óp een kaoldsten op zijn koudst

De overtreffende trap kan eventueel versterkt worden met het voorvoegsel alder-:

alderdie.pst allerdiepst
aldervrógst allervroegst

Ditzelfde voorvoegsel vinden we ook terug in enkele gemeenzame bijwoorden van 
graad:

alderbarstend lekker heel erg lekker
alderie:uwigst kaold  verschrikkelijk koud
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Syntaklische eigenaardigheden

Syntaktische eigenaardigheden

1. Korte voegwoorden en zelfstandig gebruikte vragende voornaamwoorden 
krijgen het partikel as (als):

I j  zei m i j  woar as i j  ewoond ad  
’Hij zei me waar hij gewoond had’

Wus ’ ie niet meer oe a j  (= as ie) doar ekomen waren ?
’Wist je  niet meer hoe je  daar gekomen w as?’

Ik vrikte net zo lange töt a ’k (= as ik) lös ware 
'Ik wrikte net zo lang tot ik los w as’

Ze waolen niet zegen worumme as ze dat edoan aden 
’Ze wilden niet zeggen waarom ze dat gedaan hadden’

Nóu as ze alles wet, is ze niet kwoad meer 
'N u ze alles weet is ze niet kwaad m eer’

Marren zöllen ze kiezen wie as der veurzitter wört 
'M orgen zullen ze kiezen wie er voorzitter w ordt’

Toen a j  thuus kwamen w a a j  ie:uwig kwoad  
’Toen je thuis kwam was je heel erg kw aad’.

De zelfstandig gebruikte voornaamwoorden (maar niet de korte voegwoorden) 
kunnen ook gevolgd worden door of.

Ze wus niet meer wie o f  eur thuus ebracht ad  
’Ze wist niet meer wie haar thuis had gebracht’

K ö j  m i j  ók zegen oe o 'j (— o f ie) ’t emaakt emmen?
’Kun je  me ook zeggen hoe je  het gemaakt hebt?’

2. Bijvoeglijke naamwoorden kunnen predikatief gebruikt worden met het 
werkwoord hebben :
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Ze e f  de baand lek 
'H aar band is lek’

Ze emmen twintig anten dood 
'Twintig eenden zijn hun doodgegaan'

Ik gleuve da ’k de koe drachtig ebbe 
'Ik  geloof dat mijn koe drachtig is’.

3. De persoonlijke voornaamwoorden, lijdend voorwerp m i’j ,  oe enz. kunnen ook 
het (onvervreemdbaar) bezit aanduiden:

Ze emmen em de auto esteulen 
’Ze hebben zijn auto gestolen’

D e melk zaol eur in de titten zoer wörren (Historisch! W erd gezegd door iemand 
die twee vrouwen hard voorbij zag hollen)
’De melk zou in hun borsten zuur worden’.

4. W aar in het Nederlands in een bijzin met een hulpwerkwoord en een voltooid 
deelwoord / onbepaalde wijs twee soorten volgordes gebruikt kunnen worden, nl. 
de zgn. rode volgorde (bijv.: Ik geloof dat ze is gekomen) en de zgn. groene 
volgorde (bijv.: Ik geloof dat ze gekomen is) vinden we in het Vollenhoofs alleen 
maar de groene volgorde. Vgl. Ik gleuve dat ze gek ewörren binnen.
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Dagen, maanden en jaargetijden

Dagen, maanden en jaargetijden

zundag
maandag
dingsedag
woemsdag

zondag
maandag
dinsdag

donderdag 
vri jdag  
zoaterdag

donderdag
vrijdag
zaterdag

woensdag

Voor ” s zondags’, ” s m aandags’ enz. wordt gezegd ’s zundes, ’s moandes enz., 
maar deze constructie komt niet met alle dagen van de week voor.

De namen van de maanden verschillen niet veel van die in het gewone Neder
lands, behalve dan dat voor ’m aart’ gezegd wordt: meert. Voor 'Kerstm is’, 
'Pasen' en ’Pinksteren’ wordt respektievelijk gezegd: Karstfeest, Poasen en 
Pinksteren. In plaats van Karstfeest vinden we ook Karst ’Kerst’ en Karstdddng’n 
'Kerstdagen’.

De namen van de jaargetijden zijn:

veurjoor lente arst herfst
zomer zom er winter winter
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Topografische benamingen

Topografische benamingen

De hierna genoemde benamingen betreffen aardrijkskundige entiteiten waarvan de 
naam ofwel afwijkt van de in het gewone Nederlands gebruikelijke, ofwel niet in 
brede kring bekend is.

Arderwiek -  Harderwijk 
Asselt -  Hasselt 
Barskóp -  Barsbeek 
Belterwiede -  Belterwijde 
De Benten -  De Bentpolder 
Beulakkerwiede -  Beulakerwijde 
Blukziel -  Blokzijl 
Enkuzen -  Enkhuizen 
Gellemuden -  Genemuiden 
Gie:tem -  Giethoorn 
D e Gööl -  Vollenhovens kanaal 
H et Goor -  Het Goor 
De lessel -  De IJssel 
lesselmuden -  IJsselmuiden 
Ie:tveld -  Heetveld 
Klooster -  St. Jansklooster

Kraggenbörg -  Kraggenburg 
De Krie.ger -  De Krieger 
D e Kuunder -  Kuinre 
Laandveno  -  Ambt-Vollenhove 
De Lie.uwte -  De Leeuwte 
Meppelt -  Meppel 
Örk -  Urk
Skoklaand -  Schokland
D e Sluus -  Zwartsluis
D e Sluusputte -  De Voorstersluis
Stie:nwiek -  Steenwijk
Veno -  Vollenhove
D e Voorst -  De Voorst
De Zuderzee -  De Zuiderzee
Het Zwarte Water -  Het Zwarte Water

Straatnamen e.d. in Vollenhove

Karkplase -  Kerkplein 
Karkstroate -  Kerkstraat 
Achterstroate -  Bisschopsstraat 
Achterstege -  Groenestraat 
Vissersstroate -  Vissersstraat 
Bentstroate -  Bentstraat 
Bentstege -  Bentsteeg 
Grentweg -  Weg van Rollecate 
Et Fon -  Oldehuisplein 
Moordenaars pattien -  De Rede 
D e Are -  De Hare 
Putstege -  Putsteeg

Skoapenstege -  Schapensteeg 
An Zee -  Aan Zee 
Aolde Aam ’m  -  Oude Haven 
Ni j e  Aam ’m -  Nieuwe Haven 
De Bós -  Het Bos
Poepengankien -  voormalig steegje
tussen Kerkstraat en Bisschopsstraat
Tötfstege -  Turfsteeg
Sjoerds pattien -  voormalig paadje bij
de Voorpoort
Alliger Stege -  Halleweg
Karkstege -  Kerksteeg
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Uitdrukkingen

Uitdrukkingen eigen aan het Vollenhoofs

In het hierna volgende lijstje komen uitdrukkingen voor die behoren tot het 
Vollenhoofse (en veelal Oostnederlandse) taaleigen en die dus niet voorkomen in 
het A.B.N. De lijst is zeker niet uitputtend en sprekers van het Vollenhoofs 
kunnen dan ook waarschijnlijk moeiteloos veel andere uitdrukkingen toevoegen 
aan de hier opgesomde:

arrens weg komen -  ergens vandaan komen

acht geem ’m -  opletten

em arrens naar umme maken -  zich ergens zorgen over maken 

et niet wachten können -  geen tijd hebben 

de ni 'je weke -  de volgende week 

de ankomende weke -  de volgende week 

de aandere weke -  de volgende week

èèng 'n met die meinsen ween 'n -  met die mensen bevriend zijn

een klap an de kop krieng ’n -  een klap op je hoofd krijgen

iets an iets versmeren -  iets (kostbaars) voor iets (goedkoops) inruilen

nog gien wenk in de oong ’n ad emmen -  nog geen oog dicht gedaan hebben

't peerd is óp de loop -  het paard is op hol

veur een jo o r o f  vieve e leden -  een jaar o f vijf geleden

em waren -  op zijn hoede zijn
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Ave rees! 
Bathmen 

Blankenham 
Blokzijl 
Dalfsen 

Deventer 
Diepenveen 
Genemuiden 

Giethoorn 
Grafhorst 

Gramsbergen 
den Ham 

Hardenherg (Stad) 
Hardenberg (Ambt) 

Hasselt 
Heino 

Hellendoorn 
Holten 

Usselmuiden 
Kampen

Kamperveen 
Kuinre 

Nieuwleusen 
Olde markt 

Olst 
Ommen (Stad) 
Ommen (Ambt) 

Kaalte 
Staphorst 
Steenwijk 

Steenwijkenvold 
Vollenhove (Stad) 
Vollenhove (Ambt) 

Wanneperveen 
Wijhe 

Wilsum 
Zalk en Veecaten 

Zwolle 
Zwollerkerspel
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