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De dialecten van Groot-IJsselmuiden

Woord Vooraf

Dit boekje is het vierde deel in de Grammaticareeks van de IJsselacademie. Na de 
dialecten van Wijhe (1994), de Stad Vollenhove (1996) en Ommen (1998) zijn 
thans ook de dialecten van Groot-IJsselmuiden beschreven, dat wil zeggen: van de 
dorpen Wilsum, IJsselmuiden, 's Heerenbroek en Zalk, alle behorende tot de 
gemeente IJsselmuiden. Waarom deze dialecten in dit boek wel beschreven zijn en 
die van bijv. Grafhorst en Kamperveen niet, terwijl dit toch ook dorpen van de 
gemeente IJsselmuiden zijn, ligt aan het feit dat op de IJsselacademie over de vier 
eerstgenoemde dialecten voldoende gegevens aanwezig waren en over de beide 
laatstgenoemde niet.
De gegevens waar het hier om gaat, zijn in de jaren 1978-1981 door de 
IJsselacademie verzameld door middel van een schriftelijke dialectenquête. Toen 
zijn aan meer dan 50 informantengroepen, verspreid over het hele werkgebied van 
de IJsselacademie, talloze woorden en zinnen voorgelegd die ze in het plaatselijke 
dialect moesten vertalen. Daarmee werd voldoende klank- en vormmateriaal ver
zameld om als basis te kunnen dienen voor een beschrijving van klank- en vorm
verschijnselen van de verschillende dialecten.
In Wilsum, IJsselmuiden en 's Heerenbroek werkte destijds een informantengroep 
gedurende de hele of nagenoeg de hele periode van drie jaar mee aan de enquête. 
Maar in Grafhorst en Kamperveen waren geen informantengroepen gevormd. In 
Zalk zou mevr. Rotstein (Klèüsien uut Zalk) de vragen beantwoorden. Zij kwam 
daar niet echt ver mee. Maar dankzij de bandopnamen die dr. J. van der Kooi en ik 
in de jaren tachtig bij haar gemaakt hebben - ze heeft ons toen de haar bekende 
volksverhalen verteld, die we later in De spokende kleedwagen hebben gepubli
ceerd - kon de auteur van dit boekje toch over voldoende taalmateriaal beschikken 
om ook het Zalkers te beschrijven.
We zijn dr. J.J. Spa heel dankbaar dat hij vanuit zijn domicilie in Zuid-Frankrijk 
opnieuw (na de Stad Vollenhove) een deel aan onze grammaticareeks heeft willen 
toevoegen.

IJsselacademie, zomer 2000 
Philomène Bloemhoff-de Bruijn



Inleiding

Inleiding

In de kop van Overijssel zijn tot nu toe de volgende dialecten min of meer uitvoe
rig beschreven: het Genemuidens (Van der Haar 1967), het Kampers (Gunnink 
1908), het Kuinders (Kamman 1990), het Vollenhoofs (Spa 1996), het 
Zwartsluizigers (Tulp 1996) en het Zwols (Shetter 1958). Met deze beschrijving 
van de dialecten van de gemeente IJsselmuiden worden aan bovengenoemde reeks 
het 's-Heerenbroeks, het Wilsumers, het IJsselmuidens en het Zalkers toegevoegd. 
Wanneer we al deze dialecten vergelijken met het Nederlandse standaarddialect 
dan valt op dat de zinsbouw (syntaxis) nagenoeg identiek is; dat voorts de opbouw 
van de woorden (morfologie) niet of nauwelijks verschilt van die in het standaard
dialect. De belangrijkste verschillen liggen dus in de klanken en dan met name in 
de klinkers en de tweeklanken: wanneer we twee woorden, één uit het 
Nederlandse standaarddialect en de vertaling ervan in één van de bovengenoemde 
dialecten, met elkaar vergelijken dan zit het verschil vaak in de verandering van 
de klinker of de tweeklank. Er zijn in deze dialecten veel meer verschillende klin
kers en tweeklanken dan in het standaarddialect. Vinden we in het Nederlands 13 
tot 14 verschillende klinkers (vgl. Cohen, Ebeling, Fokkema en Van Holk 1961, p. 
25), in het Genemuidens zijn er wel 24 (zie Van der Haar 1967, p. 118). In het 
Nederlands hebben we drie tweeklanken (ei/ij. ui, au/ou) terwijl in het Zalkers (zie 
hieronder, p.119) er minstens negen zijn.
Een interessant verschijnsel is d a tje  op grond van de klinkers de genoemde dia
lecten kunt onderverdelen in een noordelijke groep (het Genemuidens, het 
Kuinders, het Vollenhoofs en het Zwartsluizigers) en een zuidelijke (het Kampers, 
het Zwols en de dialecten van Groot-IJsselmuiden).
In de noordelijke groep worden de klinkers gevormd op grond van 5 tongrug-posi- 
ties (voor deze term zie hieronder, p.14). Je hebt daarin dus bijv. oe:, oo, oa, ao en 
aa (vgl. Van der Haar 1967, p. 118, 149: voe:t 'voet', zole 'zool', poule 'paal', vao- 
len 'vouwen', skale 'schaal') en ie:, ee, éé, èè en ad (vgl. Spa 1996, p. 14 e.v.: 
blie:ke 'bleekveld', de weke 'de week', de wéke 'de woerd', béde 'bed', zake 'zaak'). 
In de zuidelijke groep zijn er 4 tongrug-posities en zijn de oa en ao samengevallen 
tot ao en de ee en éé tot ee: in het Wilsumers vinden we paole 'paal' en vaolen 
'vouwen' (zie hieronder, p. 29) en weke 'woerd'/'week' (zie hieronder, p. 20). 
Hetzelfde geldt voor de door mevr. Bloemhoff beschreven dialecten van Wijhe en 
Ommen (vgl. Bloemhoff-de Bruijn 1994, 1998). Volgens Shetter 1958, p. 48 is het 
systeem met 5 tongrug-posities, dat naast in de noordelijke groep ook nog in het
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De dialecten van Groot-IJsselmuiden

Enschedees en het Deventers wordt gevonden (vgl. Shetter 1958, p. 49), ouder dan 
dat met 4 tongrug-posities. Maar ook in de noordelijke groep lijkt het oudere sys
teem een verdwijnende zaak te zijn (zie Spa 1996, p. 21 en Tulp 1996, p. 26).
Het medeklinkersysteem van de dialecten in de kop van Overijssel verschilt niet 
veel van dat van het Nederlandse standaarddialect. Alleen de medeklinker h is 
vrijwel altijd afwezig. Wat betreft de combinaties sch en schr valt het op dat in het 
IJsselmuidens daarvoor systematisch sk en skr wordt gebruikt, terwijl in het 
's-Heerenbroeks en het Zalkers sch en schr wordt gezegd. In het Wilsumers gaat 
men vrijelijk heen en weer van sch(r) naar sk(r). Vervolgens moet nog worden 
gezegd dat in het IJsselmuidens de r als een huigklank wordt uitgesproken terwijl 
in de overige dialecten van de gemeente deze klank met de tongpunt wordt 
gevormd.

Bij het schrijven van dit boekje heb ik graag gebruik gemaakt van de ingevulde 
enquêteformulieren die de IJsselacademie me in de persoon van mevr. Bloemhoff 
ter beschikking heeft gesteld. Ik dank haar en de instelling waaraan ze verbonden 
is daarvoor zeer hartelijk. Voor de twee andere dialecten van de gemeente 
IJsselmuiden, die van Grafhorst en Kamperveen, waren helaas geen formulieren 
beschikbaar; voor Kamperveen kan men echter informatie vinden in het boek van 
Gunnink uit 1908.
Ook dit keer is mevrouw Bloemhoff weer zo bereidwillig geweest om de histori
sche oorsprong van de hedendaagse Nedersaksische klanken uit Groot- 
IJsselmuiden aan te geven. De lezer vindt haar opmerkingen in de hoofdstukken 
betreffende de klinkers en tweeklanken, steeds onder de voorbeeldwoorden, in een 
ander lettertype dan de overige tekst. Tijdens het hele proces van onderzoek en 
redactie was ze steeds zo vriendelijk om mij met raad en daad bij te staan, o.a. 
door het opsturen van de bandjes met de teksten van de verhalen van mevr. 
Rotstein en het verschaffen van adressen van informanten. Daarnaast heb ik ook 
veel gehad aan de voor mijn werk relevante fonetische transcripties van Prof. 
Entjes, destijds genoteerd voor diens Dialektatlas van Zuid-Drente en Noord- 
Overijsel (1982).
De volgende personen hebben mij doen profiteren van hun taalkundige kennis op 
het gebied van hun dialect:
Voor het 's-Heerenbroeks: de heer W. Koersen (geb. 1923), volmaakt kenner van 
de plaatselijke taal en geschiedenis.
Voor het Wilsumers: de heer E. Uitslag (geb. 1940), met wie ik aan het eind van
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Inleiding

de jaren vijftig nog wel eens opfietste naar Zwolle en die nog steeds een uitsteken
de 'native speaker' van zijn dialect bleek te zijn. Voorts de heer J. van ’t Veer (geb.
1930), die mij verraste met een op de band ingesproken zeer duidelijk verstaanba
re tekst.
Voor het IJsselmuidens: de heer J. Bruins (geb. 1948), schrijver van verhalen in 
het Iesselmunigers en zeer goed op de hoogte van de dialecten uit zijn streek en 
hun onderlinge verschillen.
Voor het Zalkers: mevr. W. de Weerd (geb. 1960), die niet alleen taalkundig maar 
ook botanisch zeer goed onderlegd was en haar moeder, mevr. J. Kanis (geb.
1936), uitmuntend kenner van de oudere Zalker taal.
U allen mijn oprechte dank voor de gevraagde inlichtingen (en de koffie!).

Het boekje draag ik op aan alle kinderen die mijn huis in Zuid-Frankrijk bevolken. 
Ik hoop dat zij later met evenveel vreugde op hun jeugd terugkijken als ik op de 
mijne.
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De notering van de klanken

Voor het noteren van het dialectmateriaal in dit boekje 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 stomme e die in de uitgang -en van de werkwoordsvormen en de meervouden 
van zelfstandige naamwoorden voorkomt en in de meeste Oost-Nederlandse dia
lecten niet wordt gehoord, wordt wel geschreven. Dus niet blaoz'n 'blazen', 
ekrump'm 'gekrompen', zuu:k'ng 'zoeken', zèèng'ng 'zeggen', evrung'ng 'gewron
gen', drienn'm 'drijven', begunn'n 'begonnen' enz. maar blaozen, ekrumpen, 
zinken, zégen, evnmgen, drie:ven, begunnen enz. (Hiermee is ook tegemoetgeko
men aan het bezwaar geformuleerd in Sassen 1996, p. 96).
Deze klinker verdwijnt ook in andere uitgangen als -el, -er. -em, -enk enz. maar 
ook daar wordt hij wel geschreven. Dus niet keer'l 'kerel', suuk'r 'suiker', aos'm 
'asem', bukk'ngk 'bokking' maar kerel, suker, aosem, bukkenk.

- De stomme e wordt geschreven zoals in het standaard-Nederlands gangbaar is: 
dudelijk 'duidelijk', zunig 'zuinig', een 'een', ezien 'gezien’.
Hetzelfde principe geldt voor de notering van de tweeklanken: ei 'ei', vijftien 
'vijftien', ouwen 'houwen', kauwen 'kauwen'.

- In een open lettergreep en aan het einde van een woord worden de lange klinkers 
uu:, ee, oo, èè, öö, aa, aa en de korte klinker uit met één enkele letter geschreven 
(behalve de ee aan het woordeinde), zoals in het Nederlands gebruikelijk is: 
zu:ken 'zoeken', beten 'beten', boge 'boog', béde 'bed', töfeltien 'tafeltje', slagen 
'slagen', skale 'schaal', buien '(punt)zakken'. nut: 'moe', snee 'sneeuw', scha 'scha
de', ja  'ja', pdrreplu 'paraplu'. Vóór de verkleinwoordsuitgangen -chien en -chies 
worden de lange klinkers ook in een open lettergreep met twee letters geschre
ven: blaachien 'blaadje', kööchies 'kaantjes', dit om verwarring te voorkomen met 
de vergelijkbare korte klinkers vóór dezelfde uitgangen. Vgl. zdcliies 'zachtjes'. 
Ook vóór de werkwoordsuitgangen -ien (uitgesproken als -jen) worden de lange 
klinkers, net als in het standaard-Nederlands, met twee letters geschreven: 
gruu:ien 'groeien', drèèien 'draaien'.

- De schuurklanken die met de tongrug worden uitgesproken worden als volgt 
genoteerd: de stemhebbende variant wordt na een medeklinker of een lange klin
ker als g geschreven, na een korte klinker als gg. Dus balgen '(dieren)buiken', 
oge 'oog', rug ge 'rug'. De stemloze variant wordt als g genoteerd aan het woord
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De notering van de klanken

begin en ook elders in het woord mits in dit laatste geval hij in andere vormen 
van het woord stemhebbend is. Dus gebod 'gebod', weug 'woog' (vanwege weuge 
'(ik) woog'), weegt '(hij) weegt (vanwege wege '(ik) weeg'). In de resterende 
gevallen wordt de stemloze variant genoteerd als ch , vgl. verköch 'verkocht'.

Deze uitgangspunten komen er op neer dat zoveel mogelijk wordt aangesloten bij 
de Nederlandse spelling. Dat geldt ook voor die gevallen die hier niet genoemd 
zijn maar geen onoverkomelijke moeilijkheden zullen veroorzaken. Voor wat 
betreft de woordklemtoon, deze valt in verreweg de meeste gevallen op dezelfde 
lettergreep als in het Nederlands. Hij wordt daarom alleen aangegeven als er ver
warring mogelijk is en dat gebeurt in zo'n geval d.m.v. een verticaal streepje (') 
vóór de beklemtoonde lettergreep, bijv. e'wes 'geweest', e'zien 'gezien', 'ege 'heg,

Al de woorden die hierboven zijn genoemd zijn afkomstig uit het Wilsumers.
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Wilsum
De klinkers

De klinkers in het dialect van Wilsum laten zich als volgt in schema zetten:

voor gespreid voor gerond achter gerond achter gespreid

kort lang kort lang kort lang kort lang

ie ie: Uil uu: oe oe: gesloten

i ee u eu ó 0 0 half-gesloten

e èè ö öö 0 ao half-open
a aa a aa open

De klinkers die voor en gespreid zijn, worden voor in de mond uitgesproken, met 
gespreide lippen, d.w.z. dat de mondhoeken zo ver mogelijk van elkaar verwijderd 
blijven.
De klinkers die voor en gerond zijn, worden voor in de mond uitgesproken, met 
geronde d.w.z. getuite lippen.
De klinkers die achter en gerond zijn, worden achter in de mond en met geronde 
lippen uitgesproken.
De klinkers die achter en gespreid zijn, worden achter in de mond en met 
gespreide lippen uitgesproken.
Gesloten klinkers worden uitgesproken met de tongrug dichtbij het verhemelte; 
half-gesloten klinkers met de tongrug iets verder van het verhemelte verwijderd; 
de uitspraak van de half-open klinkers gaat gepaard met de op één na grootste 
afstand tussen tongrug en verhemelte terwijl bij de uitspraak van de open klinkers 
die afstand het grootst is. Bij alle klinkers komen twee varianten voor, een korte 
en een lange. Om verwarring te voorkomen wordt soms ter onderscheiding het 
lengte- teken (:) gebruikt om lange klinkers aan te geven.

Tot de klinkers behoort ook nog de zgn. stomme e, een klank die erg veel lijkt op 
de voor geronde half-gesloten klinker u maar die nooit de klemtoon heeft en in 
het Wilsumers in een aantal gevallen kan wegvallen. Zie hiervoor de uitspraak
regels (p. 41).
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Wilsum - de klinkers

Vóór ng, v, z en r  kunnen de korte ie, uu en oe niet voorkomen. De ó komt niet 
vóór een r voor en de o niet vóór een m, n, en ng. De aa en de a komen niet vóór 
een r  voor. De ao wordt eveneens niet vóór een r aangetroffen. Net als in het 
Nederlands komen de korte klinkers niet voor aan het woordeinde, behalve dan in 
tussenwerpsels als al'lah 'vooruit dan maar'. Een uitzondering op deze laatste regel 
vormen de korte ie en oe. Vgl. ie 'jij', roe 'ruw'.

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

bezieden aan de kant van nieds vurig
biele bijl (van een paard)
biete (ik) bijt pappien tepeltje
diekies dijkjes piene Pijn
gien geen piepe PÜP
gries grijs rieme riem
ie j'j skepies scheepjes
ies eens, ijs spieker spijker
iets iets spiet spijt (zelfst. naamw.)
knienen konijnen stiesel stijfsel
kwieien kwijlen tiek tijk
lieden lieden wied wijd
mien mijn wief wijf

De ie in de hierboven opgesomde woorden gaat meestal terug op een oudwestgermaanse lange i, 
nl. in bezieden, biele, biete. diekies (beide ie 's), gries, ie. ies ‘ijs’, lieden, mien, nieds. pappien, 
piene, piepe, skepies, spieker, stiesel, wied en wief.
De ie kan ook teruggaan op de oudwestgermaanse tweeklank io, bijv. in iets en rieme, en op een 
oudwestgermaanse ai, die in het Oudsaksisch al een ee geworden is, en na verhoging een ie in 
bijv. gien en ies ‘eens’.
Leenwoorden zijn tiek (met een oude lange e; al vroeg aan het Latijn ontleend), knienen en spiet. 
Een onduidelijke herkomst heeft kwieien (affectieve klinkervariant van * kwala ‘slijmerig’?).

15



De dialecten van Groot-IJsselmuiden

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

andie:vie andijvie rie.t riet
bie:n been (ledemaat) schie.f scheef
bie:s bies (rand, strook) schiem scheen(been)
brie:ven brieven schrie:ve (ik) schrijf
gie:r uier skie:ren schouwen (van
gie:te (ik) giet eieren)
grie:ze grijze slie:ten balkenslieten
'ie:gaal steeds spie:gel spiegel
ie:ne één stie:n steen
ie:te heet tie: teen (lichaams
ie:zer ijzer deel)
knie:nen knieën wie:ge wieg
lie:nen lenen wie:ke week (het weken)
mie:gt (hij) urineert
mie:nte meent

(zelfst. naamw.)

Evenals de korte ie gaat ook de lange ie vaak terug op een oudwestgermaanse lange ie, die in een 
aantal posities (voor -r ,  in open lettergreep voor v,z,g) lang is gebleven. In bovenstaande woor
den is dat het geval in grie:ze, ie:zer, mie:gt, schrie:ve en skie:ren. De tweeklank io ligt ten 
grondslag aan de ie: van gie:te, knie:nen en rie.t, de ai (in het Oudsaksisch ee, later verhoogd tot 
ie:) aan de ie: van bie:n, ie:ne, ie:te, tie:nen, mie.nte, stie:n, tie:, wie:ke en waarschijnlijk ook 
schie.f. De ie: in gie:r ‘uier’ is ontstaan door samentrekking, vgl. oudsaksisch geder, die van 
schie:n ‘scheen(been)’ waarschijnlijk uit een korte i.
Leenwoorden waarin de ie: op een oude ee teruggaat zijn brie:ven, spie:gel, wie.ge, jongere 
leenwoorden andie:vie en ie:gaal.
De herkomst van de ie: van bie.s ‘bies, rand, strook’ en van slie:ten is onbekend.
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De korte uu klinkt als de klinker in het Nederlandse fuut. Deze klank komt o.a. 
voor in:

buten buiten kruud kruid
buul buidel kruus kruis
dudelijk duidelijk snutien snoetje
dukies doekjes sukela chocola
duuster duister suker suiker
geluud geluid uus huis
juust juist uut uit
knusien knuistje zuden zuiden
kruke kruik zunig zuinig

In de meeste van de hier genoemde woorden correspondeert de korte uu met een oudwestger- 
maanse lange u (die als een lange oe moet hebben geklonken), nl. in buten, buul, geluud, kruke, 
kruud, kruus, uus en uut.
In enkele andere woorden gaat de uu terug op een oudwestgermaanse iu: in dudelijk, duuster en 
zunig. De uu van zuden komt uit und, vgl. oudhoogduits sundan.
Sukela, suker en juust zijn leenwoorden.
Dukies, knusien en snutien zijn verkleinwoorden, door klinkerwisseling ( ‘umlaut’) in de verklein
woordvorming ontstaan naast resp. doek, knoest en snoete.

De lange uu: klinkt ongeveer als de Nederlandse klinker uu in duur en wordt aan
getroffen in o.a. de volgende woorden:

bu:re buur ju:ken jeuken
buu:rte buurt ku:kien koekje
du:zend duizend lu: zen luizen
gruu:ien groeien mu: moe
gruu:n groen muu:ite moeite
gruu:nte groente
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sn u u : ie n sn o e ien u :tie n h o e d je v u u :r v u u r

s tu :re n s tu re n u u :r h u u r z u :k e n z o e k e n
s tu :v e r s tu iv e r v lu .'ken v lo ek e n z u u :r lin k z u rin g

u :k ie n h o e k je v u :tie n v o e tje z u :v e r z u iv e r

Evenals de korte uu kan de uu: teruggaan op een oudwestgermaanse lange u. Dat is het geval in
de woorden bu.re, buu.rte, du:zend, hezen, uu:r, zuu:rlink  en zu:ver. De uu is o.m. lang geble
ven voor een - r  of in open lettergreep voor -v  of -z.
De uu: kan ook corresponderen met een germaanse lange o (later in bijv. het Oudhoogduits de 
tweeklank uo geworden), al dan niet met umlaut, bijv. in gruu:ien, gruu:n, gruu:nte, mu:, 
muu:ite, vlu:ken, zu:ken en mogelijk ook in snuu.ien.
In stu:ren en vuu:r gaat de uu: terug op een oudwestgermaanse iu.
Een korte u met umlaut ligt ten grondslag aan de uu: van ju:ken  (waarschijnlijk via jeuken, wat 
na verhoging van de klinker ju:ken  werd).
Ku.kien, u:kien, u:tien en vu:tien zijn verkleinwoorden waarin de uu: is ontstaan uit de oe: van 
koe:ke, oe:k, oe:d  en voe:t door ‘umlaut’ bij de verkleinwoordvorming.
Stu:ver tenslotte is een jong woord waarvan de herkomst onbekend is.

D e  k o r te  o e  w o rd t  u i tg e sp ro k e n  a ls  d e  k l in k e r  v a n  h e t  N e d e r la n d se  w o o rd  h o est. 
H ie r  v o lg t e en  a a n ta l  w o o rd e n  m e t d e z e  k lan k :

b ro e m o e s b o e re n k o o l p ro e se n n iez en
bro en b ru in roe ru w
b ro e s sc h u im ro ep e ru p s
g o e d g o e d  (k le re n ) ro e t o n k ru id
k n o e s t k n u is t roe te ru it
m o e s m u is sn o e te sn u it
o e le uil s to e l sto e l
p ro e m e p ru im v o es t v u is t

De oe gaat meestal terug op een oudwestgermaanse lange u, nl. in broen, broes, knoest, moes 
‘m uis’, oele, proeme, proesen, roe, roepe, roet, roete, snoete en voest. De oe van goed  ‘kleren’, 
stoel en -moes uit broemoes (broe- uit: boeren-1) gaat terug op een germaanse lange o.
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De lange oe: klinkt als de Nederlandse oe in boer. Ziehier een aantal woorden met
deze klank:

bloe:d bloed oe:k hoek
broe:st (het) bruist oe:ke vishaak
droe:ve druif roe: are
koe: koe schoe: schoen
koe:ke koek schoede school
koe:nen koeien schoe:nen schoenen
koe:ze kies, stomme griet sloe.'rig flauwtjes, mat
koe:zenzeerte kiespijn vioede viool
moe:de mode voe:t voet
moede muil woe:nzeg woensdag
oe:d hoed

De lange oe gaat, net als de korte, in de hierboven genoemde woorden terug op een lange u of 
een lange o. Op een lange u gaat de oe: terug van broe:st, droe:ve, koe.ze(nzeerte), moede en 
sloe.'rig, op een lange o de oe: van bloe:d, koe:(nen), koe:ke, oe:d, oe:k, oe:ke, roe:, schoe:(nen), 
schoede, voe:t en woe:nzeg.
Vioede en moe:de zijn leenwoorden.

De korte klinker i is gelijk aan die van het Nederlandse woord schril. Hier volgen 
enkele woorden met deze klank:

bille dij klimme (ik) klim
dink ding krin k kring
dril gestold vleesnat lich licht (bijv.
grif zeker naamw.)
't ilde de hilde Hg (hij) ligt
ink inkt lillijk lelijk, boos
kikkerd kikker milde milt
kippe kip rink ring
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(et) rit (de) rit, ronde titte tiet
skik schik (plezier) vimme vim (100 bos)
skim schaduwbeeld wichien wichtje
skip schip zissen zeis
slim erg zwil eelt
stikke paal

Meestal correspondeert de i met een i in het Oudwestgermaans: in dink, klimme, krink, lig, milde, 
rink, skip, skim, wichien en waarschijnlijk ook in dril, grif, rit, skik, slim, vimme en zwil. Op een 
oudwestgermaanse e (ontstaan uit een a met umlaut) gaat de i van bille terug, op een e waar
schijnlijk ook de i van stikke en mogelijk de i van ilde. In lich is de i afkomstig van een lange i 
(later verkort voor bepaalde medeklinkers), in lillijk van een ee (oudsaksisch le:thli:k) uit een 
oudwestgermaanse ai, die later verkort is. Het woord zissen is -  net als Ned. zeis - ontstaan door 
samentrekking (vgl. oudsaksisch segisna). Ink is een leenwoord, kikkerd een klanknabootsend 
woord, kippe mogelijk oorspronkelijk een lokroep. De herkomst van de i van titte is niet bekend.

ee

De lange ee lijkt veel op de ee van het Nederlandse woord geef, zij het dan dat hij 
niet, zoals in het Nederlands, enigszins als een tweeklank wordt uitgesproken 
maar zijn eigen klank behoudt van het begin tot aan het eind. Hier volgen enkele 
woorden met ee\

alfwegens halverwege 'reren schreeuwen,
al lenig alleen huilen
bèdestee bedstee schere schaar
beze bes sleechien sleetje
deken deken snee sneeuw
dele deel (in boerderij) umpzelen bretels
eek azijn veerzekalf vaarskalf
'ege heg, eg vreemd vreemd
'egen eggen wedewief weduwe
ene heen weke woerd, week
kerel kerel (7 dagen)
ketel ketel weteren water geven
leerze laars zepe zeep
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De ee gaat terug op een oudwestgermaanse i die in open lettergreep gerekt is in dele, ene, slee- 
chien en wedewiefe.n op een oudwestgermaanse e (ook later gerekt in open lettergreep) in alfwe- 
gens, leerze (uit middelnederduits lederhose) en waarschijnlijk ook in weke ‘woerd’. In weke ‘7 
dagen’ kan de i zowel op een e als op een i teruggaan.
Een oudwestgermaanse e die is ontstaan uit een a + umlaut en later is gerekt ligt ten grondslag
aan de ee van bèdestee, beze, deken, ege (in beide bet.), egen, kerel, ketel, vreemd en weteren. In 
veerzekalf gaat de ee terug op een a zonder dat er een umlautsfactor is aan te wijzen, in schere 
op een oudwestgermaanse lange a die door umlaut een ee is geworden.
In allenig, snee, umpzelen, zepe en waarschijnlijk ook reren gaat de ee terug op een oudwestger
maanse ai. Eek is ontstaan door samentrekking uit edik, een oud leenwoord.

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

brugge brug mudde mud
brullefte bruiloft puffertien poffertje
brummel braam(bes) punte punt
bullechien stiertje putte put
bussien bosje, busje rugge rug
grundel grendel schuppe schop
gus niet drachtig (van skudden schudden

een koe) Sunteklaos Sinterklaas
knubbeltien knobbeltje tunnechien tonnetje
krummel kruimel umme om
kump (hij) komt umpzelen bretels
luchte lantaarn untien hondje
lulderig spraakzaam vruchte vrucht
lullen kletsen zukke zulke
lusse lus

De u van bovengenoemde woorden kan teruggaan op een oudwestgermaanse u, waarbij dikwijls 
ook sprake is van een umlautsfactor in de volgende lettergreep, nl. in brugge, krummel, mudde, 
putte, rugge, skudden, umme, vruchte en mogelijk ook in schuppe.
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Onder invloed van omringende medeklinkers kon een oudwestgermaanse a, e of i gerond worden 
tot u. In zukke en waarschijnlijk ook in brummel werd een oude a gerond (zukke ontstond uit 
* swa-li:ka), in grundel een oude e o f i.
Door verkorting van een lange u voor bep. medeklinkers ontstond de u in brullefte, door verkor
ting van een oudwestgermaanse iu voor bep. medeklinkers de u van luchte.
In bullechien, bussien ‘bosje’, knubbeltien, puffertien, tunnechien en untien is de u ontstaan door 
umlaut van de ó in de verkleinwoordvorming.
De u van kump ‘(hij) komt’ is ontstaan door klinkerwisseling in de 3e pers. enk. (dit komt voor 
bij sterke en onregelmatige werkwoorden).
Gus heeft waarschijnlijk verband met nederduits geest, oudfries gaast ‘onvruchtbaar’; de oor
sprong van de u in lulderig, lullen en umpzelen is niet duidelijk.
Busse (van bussien ‘busje’), lusse, punte  en Sunteklaos zijn leenwoorden.

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

beuchien boogje keurtien karretje
beumpien boompje leng (hij) loog, leeg
beuntien boontje leugen leugen
deure deur leups loops
deuze doos leutien lootje
dreuge droog meuie tante
ebeuden geboden (volt. menie molen

deelw.) neute noot
eierdeuier eierdooier neuze neus
eileuver ooievaar teunebanke toonbank
eugen opbieden verbeuden verboden
eui hooi veugeltien vogeltje
eulie olie veule veel
eunig honing veur voor
geute (ik) goot weurtien woordje
keu gel tien kogeltje zeuge zeug
keuper koper (metaal) zeune zoon
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De eu kan teruggaan op een oudwestgermaanse u, die voor —r  of in open lettergreep voor bepaal
de medeklinkers is gerekt. Dat is het geval in deure, keuper, neute, veur, zeuge, zeune en met 
umlaut in leugen en meule.
Een oudwestgermaanse o (met umlaut) ligt ten grondslag aan de eu van eierdeuier en eulie; een o 
o f u aan de eu van eunig. In meuie gaat de eu terug op een lange o met umlaut.
Uit een oudwestgermaanse au (die in het Oudsaksisch al een oo was) is, doorgaans met umlaut, 
de eu ontstaan van dreuge, eugen, eui, leups en teunebanke.
In leug ‘leeg’ en veule gaat de eu terug op een oudwestgermaanse /, die gerekt en gerond is voor 
bepaalde medeklinkers, in neuze op een oudwestgermaanse a met umlaut (middelnederduits 
ne:se), later gerond tot eu.
De eu in ebeuden, geute, leug ‘(hij) loog’ en verbeuden is ontstaan door klinkerwisseling (bieden 
-  beude -  ebeuden; gie:ten -  geute; lie:gen -  leug; verbieden -  verbeud).
Beuchien, beumpien, beuntien, keugeltien, keurtien, leutien, veugeltien en weurtien zijn verklein
woorden, waarin de eu is ontstaan door umlaut van de oo in de verkleinwoordvorming.
Deuze is een leenwoord; de herkomst van de eu in eileuver is onbekend.

ó

De korte 6 is gelijk aan de klinker van het Nederlandse woord dom. Zie hier enige 
woorden met o :

bók bok schoffel schoffel
bólle stier skólders schouders
een bónke een (hele) boel skólle schol
bós bos slónde schort
bosschop boodschap sóldaot soldaat
bót bot (zelfst. stobbe boomstronk

naamw.) stómp bot, stomp
bóts kortaf, nors vól vol
kónte kont vróg vroeg
mót rommel, afval wollen wollen
mótte zeug zól zou
ók ook zómp trog
ónd hond zón zo'n
óp op
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Meestal correspondeert de ó  in bovenstaande woorden met een oudwestgermaanse u, nl. in bók, 
bólle, bónke, bós, bót, kónte, ónd, óp, schoffel, skólders, stobbe, stomp, wollen en waarschijnlijk 
ook in bóts, mót, mótte, slónde en zómp. Van de ó van skólle en vól is niet zeker o f die op een 
oude o dan wel op een u teruggaat.
In bosschop gaat de ó terug op een oudwestgermaanse a.
Aan de o van ók ligt een oudwestgermaanse au ten grondslag, die in het Oudsaksisch al een oo 
was, en later verkort is. Een oudwestgermaanse oo die later verkort is correspondeert met de o' 
van vróg en waarschijnlijk ook van zón (samengetrokken uit zo een).
De ó van zól is ontstaan door klinkerwisseling (zöllen -  zól (verleden tijdsvorm)).
Een leenwoord is sóldaot.

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

bodem bodem oge hoog, oog
boge boog (lichaamsdeel)
boven boven oor oor, haar
joor jaar (zelfst. naamw.)
kogel kogel ore ader, aar
kolen kolen poorte poort
koorse koorts stoven stoven (werkw.)
kopen kopen toren toren
kore kar vogel vogel
lote loot voort dadelijk
moor moer woor waar (bijw. of

(vrouwtjeskonijn) bijv. naamw.)
nooit nooit woord woord

In een aantal woorden uit bovenstaande lijst gaat de oo terug op een oudwestgermaanse o, die 
voor —r gevolgd door een t of d  o f in oorspronkelijk open lettergreep is gerekt. Dat is het geval in 
bodem, boge, boven, kolen, lote, poorte, voort, woord en mogelijk ook in stoven.
Daarnaast kan de oo teruggaan op een oudwestgermaanse u die in open lettergreep gerekt is, nl. 
in vogel en waarschijnlijk ook in kogel.
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Een oudwestgermaanse au (die in het Oudsaksisch al een oo was) ligt ten grondslag aan de oo 
van kopen, oge (in beide bet.) en oor ‘oor’.
Voor - r  is een oudwestgermaanse korte a soms, en een lange a vrijwel altijd een oo geworden. 
Een korte a ligt ten grondslag aan de oo van kore en ore ‘aar’, een lange aan de oo van joor, oor 
‘haar’, ore ‘ader’ en woor. Uit een oude lange o komt de oo van moor.
Waar de oo van koorse vandaan komt, is niet bekend (het is een vrij jong woord), en ook de her
komst van de oo van nooit is niet duidelijk. Toren is een oud leenwoord uit het Oudfrans.

De korte klinker e is gelijk aan die in het Nederlandse weg. De volgende woorden 
hebben deze klank:

belle bel kelte kou
bettien bedje skelle (ik) bel
dempig kortademig spellechien spelletje
det dat velge velg
effenties eventjes verre ver
ellig nijdig vlesse fles
engsel hengsel welteren rollen (van paar
enkeld enkel (bijw.) den in de wei)
e 'wes geweest wepse wesp
ges gist

De e gaat dikwijls terug op een oudwestgermaanse e, nl. in belle, effenties, ges, skelle, velge, 
verre en ook in ewes, een vorm met klinkerwisseling van het sterke werkwoord wezen.
De e kan ook zijn ontstaan uit een oudwestgermaanse a met ;-umlaut, die in het Oudsaksisch en 
Oudhoogduits al een e geworden was, bijv. in dempig, engsel, kelte, welteren en ook in bettien, 
het verkleinwoord van bede.
Uit een oudwestgermaanse a (zonder aanwijsbare umlautsfactor) ontstond de e van det, vlesse en 
wepse.
In spellechien (verkleinwoord van spel) gaat de e terug op een oudwestgermaanse i', in enkeld op 
een ai. De herkomst van de e van ellig is niet duidelijk.
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De lange klinker èè is, wat het timbre betreft, gelijk aan de korte Nederlandse 
klinker in weg maar hij wordt langer aangehouden. Zie hier enige woorden met èè:

béde bed légen leggen
bèdestee bedstee mèèien maaien
blèren blaten mèènse mens
dèènken denken nèèien naaien
drèèien draaien wèèien waaien
èènde eind zége (ik) zeg
ègen eigen zégen zeggen

De èè-klank gaat in bovenstaande woorden vrijwel altijd terug op een oudwestgermaanse korte 
of lange u met umlaut. Een korte a + umlaut die een e werd, waarna die e later in open letter
greep of voor -n  + bepaalde medeklinkers is gerekt, ligt ten grondslag aan de èè van béde, 
bèdestee, dèènken, èènde. tégen, mèènse, zége en zégen.
Op een lange a met umlaut gaat de èè terug van drèèien, mèèien, nèèien en wèèien.
In ègen correspondeert de èè met een oudwestgermaanse ai: de oorsprong van de èè van blèren is 
niet duidelijk, het is een klanknabootsend woord.

De korte klinker ö komt in het standaard-Nederlands niet voor, behalve dan in het 
leenwoord löss. In het Duits is de klank zeer verbreid (bijv. in het woord können). 
Hier volgt een aantal woorden met ö:

böd (hij) biedt, bord dösse (ik) dors
börge barg, borg götte havergort
bös borst grös gras
bössel borstel klökkien klokje
bröds broeds können kunnen
doppen doppen (werkw.) koste korst
dörp dorp koster koster
dös dorst lös open, los
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löttien lotje störm storm
mörg merg töddechien vodje, lapje
nös nest törf turf
ölt (hij) houdt vörke vork
öpper (hooi)opper vrös vriest
pöppel populier wölkien wolkje
rökkien rokje wörm worm
slöttien slotje zörge zorg
stöppien kurk je

De ö correspondeert met een oudwestgermaanse u voor - r  in bös. bössel, dös, götte. koste, tö if  
vörke en wörrn. Ook in Opper en kannen komt de ö overeen met een oude u. In börge 'borg' kan
de ö zowel op een n als op een o teruggaan.
Een oudwestgermaanse o ligt ten grondslag aan de ö van doppen, dorp, lös en waarschijnlijk ook 
storm en zörge: op een lange o met umlaut, die later voor de medeklinkercombinatie -d s  is ver

kort, gaat de ö terug in bröds.
Bepaalde klinkers kunnen gerond worden tot ö voor bepaalde medeklinkers (hier: -r en -s). Een 
oudwestgermaanse e is gerond voor - r  in böd 'bord' en dösse. voor -5 in nös\ een oudwestger
maanse a is gerond voor - r  in börge ‘barg' en mörg, voor - s  in gros.
In böd 'biedt' (bij bieden), ölt (bij aolen ‘houden’) en vrös (bij vrie:zen) is de ö is ontstaan door 
klinkerwisseling in de 3e pers. enk. o.t.t. (dit komt voor bij sterke en onregelmatige werkwoor
den).
Klökkien. löttien, rökkien, slöttien, stöppien, töddechien en wölkien zijn verkleinwoorden, door 
klinkerwisseling ( ‘umlaut’) in de verkleinwoordvorming ontstaan naast resp. klokke, lot. rok, slot. 
stoppe, todde en wolke.
Leenwoorden zijn koster en poppet.

öö

De lange klinker öö komt in het gewone Nederlands niet voor, behalve in een paar 
leenwoorden, zoals freule. Vóór een r komt deze klinker in het Wilsumers niet 
voor. De woorden met deze klinker zijn vrijwel altijd verkleinwoorden waarin de 
ao door umlaut tot öö is geworden:
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kööchies kaantjes pröties praatjes
kööieren kuieren röödseltien raadseltje
Öölte-meuie tante Aaltje sprööchies spreeuwtjes
pööltien paaltje töfeltien tafeltje

Van de hier gegeven woorden met öö is alleen kööieren geen verkleinwoord: in dit woord gaat de 
ööi terug op een tweeklank die zich al in het Middelnederlands en Middelnederduits als zodanig 
manifesteerde (laat-middelnederlands coyeren) en in de literatuur ui2 wordt genoemd.
De hier genoemde verkleinwoorden zijn met klinkerwisseling ( ‘umlaut’) gevormd: pööltien naast 
paole, pröties naast praot, röödseltien naast raodsel, sprööchies naast sprao, töfeltien naast 
taofel.
Kööchies is het verkleinwoord (in het meervoud) van kaon, een woord dat als zodanig niet meer 
in het spraakgebruik voorkomt; Öölte komt van Ööltien, het verkleinwoord met umlaut van Aole.

De korte klinker o (die dus goed onderscheiden moet worden van de ó) is de klin
ker die in het gewone Nederlands voorkomt in bijv. het woord bol. De klank kan 
nooit voorkomen voor een zgn. neusmedeklinker, d.w.z. m, n of ng. Hier volgt een 
aantal woorden met o:

bosschop boodschap ol hol
doppe dop (zelfst. naamw.)
dorre (erg) ziek old oud
gebod gebod olt hout
golden gouden osse os
klokke klok rotte rat
knorrebót kraakbeen snorre snor
kold koud stoppe stop
kos kost strotte strot
kroppe krop todde vod, lap
lot lot vos vorst, vos
nog nog vrollie vrouwlui (meerv.)
o f af, of wold woud

wolke wolk
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wos worst zokke sok
wottel wortel zolt zout

De o gaat in bovenstaande woorden meestal terug op een oudwestgermaanse o, nl. in bosschop, 
doppe, gebod, golden, klokke, kroppe, nog, o f '  o f’, ol, olt, osse, strotte, todde, vos ‘vorst, koude’, 
wolke, zokke en waarschijnlijk ook in stoppe en vos ‘nok van het dak’.
De o kan zowel op een o als op een u teruggaan in lot en vos ‘vos’.
Een oudwestgermaanse u correspondeert met de o van dorre, wos en wottel.
Een oudwestgermaanse a  kan voor - ld  o f- /?  -  maar ook elders - gerond zijn tot o. Dat is 
gebeurd in kold, old, wold, zolt, o f  ‘a f’ en rotte.
Vrollie is een samentrekking uit vrouwlieden; knorre- in knorrebót is een klankwoord; kos en 
snorre zijn leenwoorden: kos een heel oud (in het Oudhoogduits chosta), snorre een veel jonger.

De lange klinker ao komt in het gewone Nederlands niet voor, behalve dan in 
leenwoorden als zone. Hij wordt verkregen door de o van bol wat langer aan te 
houden. In het Wilsumers komt deze klinker niet vóór een r voor. Zie hier een 
aantal woorden dat deze klank bevat:

aolen houden raodsel raadsel
aomp avond sóldaot soldaat
aos aas sprao spreeuw
aosem asem Sunteklaos Sinterklaas
daotum datum taofel tafel
gaon gaan taoie taai-taai
maot maat, kameraad traone traan
maote maat (abstr. zelfst. vaolt (hij) vouwt

naamw.) vraogen vragen
paole paal zaoteg zaterdag

Vrijwel altijd gaat de ao terug op een oudwestgermaanse lange a: in aos, aosem, gaon, maote, 
paole, raodsel, sprao, taoie, vraogen en waarschijnlijk ook zaoteg.
Een korte a. die in open lettergreep waarschijnlijk vroeg gerekt is -  anders zou het een aa of een 
aa zijn geworden - ligt ten grondslag aan de ao van aomp, taofel en waarschijnlijk ook maot. Op
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een korte a die voor - ld  of -I t  is gerekt en gerond, gaat de ao terug van aolen en vaalt. In traone 
is de ao ontstaan door samentrekking uit - aha- (vgl. oudhoogduits trahan).
Daotum, soldaat en Sunteklaos zijn leenwoorden.

éi

De a is een korte klinker die in het standaard-Nederlands niet voorkomt. Hij lijkt 
wel enigszins op de klinker a in het Nederlandse woord karretje en is nagenoeg 
gelijk aan de klinker in het Engelse woord hat 'hoed'. Hier volgt een aantal woor-
den met a:

akker akker jéisse jas
al'lah vooruit dan maar kannen kermen
ulster halster kéirmse kermis
annens ergens Kasdagen Kerstdagen
ante eend Kcisfeest Kerstfeest
arm arm (zelfst. en kas si en kastje

bijv. naamw.) lakker lekker
éirs herfst lattien latje
éissens hersens mannen morgen (bijw.)
éitte hart mar maar (bijw.)
bcilkien balkje m anie merrie
bankien bankje péippe speen
béirg berg scharp scherp
déikkien dakje spannen spannen
darm darm stat staart
dwarrelen dwarrelen varken varken
gaste gerst veis vers (zelfst. en
gasterig vuil. ranzig bijv. naamw.)
grachien grachtje wcirk werk
jammer jammer zwcilfies zwaluwtjes

De a correspondeert dikwijls met een oudwestgermaanse korte a, waarbij in een aantal gevallen 
umlaut een rol gespeeld kan hebben, maar ook heel vaak met een oudwestgermaanse e. Op een a 
(al dan niet met umlaut) gaat de d terug van akker. Ulster, annens, ante. arm. ars, darm, kannen.

30



Wilsum  -  de klinkers

mannen, mdrrie, scharp, spannen, varken en waarschijnlijk ook gcisterig. Een e ligt ten grond
slag aan de a van asseiis, citte, barg, dwarrelen, gaste, lakker, stat, veis (bijv. naamw.) en wiirk. 
De a van kdrmse, Kasdagen en Kasfeest corrsepondeert met een oudwestgermaanse /.
In jam m er  en m ar gaat de a terug op een oudwestgermaanse lange a.
Balkien, bankien, dakkien, grachien, kassien en lattien zijn verkleinwoorden, met klinkerwisse
ling ( 'um lau t') in de verkleinwoordvorming gevormd naast resp. balke, banke, dak, grachte. 
kaste en latte. Zwalfies (mv) is wat de vorm betreft ook een verkleinwoord, maar het enkelvoud 
zwalve of iets dergelijks wordt niet gebruikt. Men gebruikt zwaljien voor 'zwaluw ', of het 
Nederlandse woord zwaluw.
Al'lah  en veis (zelfst. naamw.) zijn leenwoorden; de herkomst van de woorden jasse  en pappe  is 
niet bekend.

aa

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

daltetónne gierton mekare elkaar
baker baker mesvaalt mestvaalt
blaachien blaadje nagel nagel
bladen bladeren paachien paadje
brake bouwval paden paden
dagen dagen pare peer
ddle omlaag pldse hofstede, plaats
gape (ik) gaap samen samen
geiten gaten scha schade
glazen glazen snater snater
graag graag staken stalpaal
jdge (ik) jaag sukela chocola
kamer kamer uutalen uithalen
krdne kraan vake vaak
lei la vandage vandaag
late laat varen varen
maal meel vdzel geslachtsdeel van
maken maken een vrl. dier
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waaks waaks water water
waarschouwen waarschuwen zwanen zwanen

Meestal gaat de aa terug op een oudwestgermaanse a die in open lettergreep of voor - r  is gerekt. 
Dat is het geval in baker, dtile, gcipe, jage, kamer, krane, lei, liite, maken, mekdre, mesvaalt, 
nagel, samen, scha, staken, uutalen, vake, vandage, varen, vazel, wdtiks, waarschuwen, water, 
zwane(n), waarschijnlijk ook in brake, snater en mogelijk eveneens in aaltetónne.
Uit een oudwestgermaanse lange a is de aa ontstaan van graag. Meestal is in de West- 
Overijsselse dialecten een oudwestgermaanse lange a een ao geworden en een korte a die gerekt 
is een aa  (z.b.) of een aa. Het woord gratig zal wel aan het Nederlands zijn ontleend, waarna de 
klinker is aangepast aan de in het dialect voorkomende aa.
De dii van maal gaat terug op een oudwestgermaanse e, die later in (oorspronkelijk) open letter
greep is gerekt, en de aa van ptire waarschijnlijk ook.
Bladchien en paachien zijn verkleinwoorden, met rekking en klinkerwisseling in de verklein
woordvorming gevormd naast resp. blad  en pad.
Bidden, dagen, gaten, glazen en paden zijn meervouden, met rekking en klinkerwisseling 
gevormd bij resp. blad, dag, gat, glas en pad.
Plase en sukelii zijn leenwoorden.

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

adde (ik) had banke bank
akke hak dak dak
aks el haksel galp schreeuw
a lf half (zelfst. naamw.)
alfwegens halverwege kamme kam
als keel kammenet kabinet (kast)
an aan kaste kast
asse as kestanjeboom kastanjeboom
balg buik (van een krange binnenstebuiten

dier) langes langs
balke balk latte lat
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mallie manlui (meerv.) tam'mee straks
oranje oranje van van
padde pad (dier) vannach vannacht
panne pan wasse was (zelfst.
schram mager varken naamw.)
takke tak

De a van bovenstaande woorden gaat vrijwel altijd terug op een oudwestgermaanse a, met uit
zondering van de leenwoorden kammenet en oranje (beide uit het Frans). Kestanje is een leen
woord dat al in de Romeinse tijd is overgenomen.

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

aand hand kraaie kraai
aandere andere laand land
aanders anders rejaal royaal
braande (ik) brand skale schaal
braanderig koortsig valen vallen
daanse (ik) dans vlaamse gaaie vlaamse gaai
dalijk dadelijk vlage windvlaag
kaante kant

De aa kan teruggaan op een oudwestgermaanse korte a, die voor een -n d  is gerekt, bijv. in aand, 
aandere, aanders, braande, braanderig en laand. In valen is de a in open lettergreep gerekt.
Een oudwestgermaanse lange a is in het Wilsumers doorgaans een ao geworden (z.b.), maar in 
de woorden dalijk, kraaie, skale en waarschijnlijk ook vlage is het een lange a gebleven. 
Waarschijnlijk zijn al deze woorden uit het Nederlands overgenomen. Leenwoorden zijn daanse, 
kaante, rejaal en gaaie\ in Vlaamse zou de aa teruggaan op germaans * jïauma, 
Noordzeegermaans *flam \ Vlaams is waarschijnlijk een leenwoord uit de westelijke dialecten.
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stomme e

Deze klank is gelijk aan de klinker van het Nederlandse woord we. Evenals in het 
Nederlands komt hij in het Wilsumers niet voor in een beklemtoonde lettergreep. 
Veel meer dan in het standaard-Nederlands vinden we hem in het Wilsumers aan 
het woordeinde. Enkele woorden met deze klinker zijn:

bukkenk bokking roete ruit
deerne meisje traone traan
dorre dor umme om
eblaozen geblazen vandage vandaag
e 'brach gebracht vioe:le viool
ebunnen gebonden vlesse fles
karmse kermis vörke vork
kore kar ze zij
pe'salm psalm zége (ik) zeg
putte put zokke sok
re'jaal royaal

De stomme e is het resultaat van verzwakking van diverse klinkers in onbeklemtoonde positie, 
bijv. van de i in bukkenk en van de a in vörke.
In pesalm  is de stomme e tussen de p  en 5 ingevoegd om de uitspraak van de ongebruikelijke 
combinatie ps  te vergemakkelijken.
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De tweeklanken

Een tweeklank is een korte klinker die tijdens zijn uitspraak van klank verandert, 
en wel zo dat hij tot een ie of een oe verkleurt, die meestal te horen zijn als 
respectievelijk een j  en een w. In het Wilsumers vinden we een vrij groot aantal 
tweeklanken die we op dezelfde manier als de klinkers in een schema kunnen 
onderbrengen. De dik gedrukte benamingen slaan steeds op de klinker van de 
tweeklank d.w.z. op de eerste klank ervan. Onder elke dik gedrukte benaming zijn 
steeds twee posities mogelijk. Staat de tweeklank in de linker positie dan gaat hij 
uit op een j ,  staat hij in de rechter positie dan gaat hij uit op een w:

voor gespreid voor gerond achter gerond achter gespreid

i'j iw 

ei/ij
uj

ui

ói óu

ou/au

ai

half gesloten  

half open 

open

i j

De tweeklank i'j komt in het Wilsumers vrij veel voor. Het eerste lid is gelijk aan 
de klinker van het Nederlandse woord stil, terwijl het tweede lid ongeveer gelijk is 
aan de j  van het Nederlandse woord jongen. Zie hier een aantal woorden met i'j:

b ij bij de Tijs de Tijs (buurt in
b lij blij Wilsum)
brij brij veurbi j voorbij
n ij nieuw vrij vrij
smikkerije snoepgoed vrije wreef (zelfst.
snijen sneeuwen naamw.)
spije spuug vrijen vrijen

(zelfst. naamw.) w ij wij
zijen zeven (van melk)

In bijna alle bovenstaande woorden correspondeert de i ’j  met een oudwestgermaanse lange i, nl. 
in b lij, b r ij, sn ijen , sp ije , v r ij, vrije , vrijen , w i j  en waarschijnlijk ook in z ijen .  Een oud
westgermaanse korte i ligt ten grondslag aan de i j  van b i j  (ook in veurbi ’/).
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In n i’j  gaat de i ’j  waarschijnlijk terug op de oudwestgermaanse tweeklank iu.
Het achtervoegsel - i ’je  in sm ikkeri’je  is ontstaan uit het achtervoegsel ~ie, dat als zodanig aan 
het Frans is ontleend.
De herkomst van de i ’j  in Ti’j s  is niet bekend.

De tweeklank iw heeft als eerste lid een klinker die weer gelijk is aan die van het 
Nederlandse woord stil, terwijl het tweede lid ongeveer gelijk is aan de laatste 
klank van het Nederlandse woord leeuw. De twee volgende woorden hebben deze 
tweeklank:

In kiwwe gaat de iw terug op de oudwestgermaanse tweeklank io en mogelijk ook in schiw  (maar 
aan deze iw  kan ook een iu ten grondslag liggen).

De tweeklank uj komt in het Wilsumers slechts in enkele woorden voor. De eerste 
helft is gelijk aan de klinker in het Nederlandse woord put terwijl de tweede helft 
weer lijkt op de j  van het Nederlandse jongen. De volgende woorden hebben uj:

bujje bui
bujchien buitje

In bujje en bujchien gaat de uj terug op een zgn. ui2, een klank die al in het Middelnederlands 
een tweeklank was.

Het eerste lid van deze tweeklank wordt uitgesproken met de klinker van het

iw

kiwwe
schiw

kaak
vogelverschrikker

ói
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Nederlandse woord hornl en het tweede lid met de laatste klank van het 
Nederlandse woord mooi. Het enige Wilsumerse woord waarin deze tweeklank is 
aangetroffen, is fó i 'foei'.

Het woord fó i  correspondeert met Ned. foei. Ook in andere talen komen dit soort woorden voor, 
die alle zouden teruggaan op het gebaar van het uitspuwen (De Vries’ Etymologisch 
Woordenboek).

óu

De tweeklank óu wordt uitgesproken met in het eerste lid de klinker van het 
Nederlandse woord zon, terwijl het tweede weer ongeveer gelijk is aan de laatste 
klank van het Nederlandse woord leeuw. Het enige woord waarin de óu is aange
troffen is nóu 'nu'.

De óu van nóu gaat waarschijnlijk terug op een oudwestgermaanse lange u. 

ei/ij

De tweeklank ei/ij is gelijk aan de tweeklank in het Nederlandse woord trein en 
komt o.a. voor in:

ei ei meid meid
eide heide schijterd schijterd
eileuver ooievaar vleis vlees
fe il dweil weite tarwe
ij hij

De ei gaat dikwijls terug op een oudwestgermaanse ai, nl. in ei, eide, eileuver (eil < heil ‘geluk’), 
vleis en weite.
In fe il  en meid  ontstond de ei door samentrekking (uit *fagil, resp. maget).
De woorden ij ‘hij’ en schijterd zijn waarschijnlijk als zodanig uit het Nederlands overgenomen. 
In ij ‘hij’ gaat de ij terug op een oude lange i o f een oude lange e\ in beide gevallen zou deze 
klank in het dialect van Wilsum geen ij zijn geworden, maar een ie zijn gebleven resp. geworden; 
in schijterd correspondeert de ij met een oude lange die in dit dialect een ie zou moeten zijn 
gebleven.
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ui

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

bluisterig stormachtig fluite  (ik) fluit
buize (wam)buis ruif ruif
duit duit truichies truitjes

De woorden met een ui zijn grotendeels ontleend aan andere talen. Al in het Middelnederlands 
bestond de tweeklank van buize, fluite, trui (alle drie waarschijnlijk ontleend aan het Oudfrans) 
en duit (waarschijnlijk ontleend aan de noordgermaanse talen). Dergelijke oude «/-klanken wor
den wel ui2 genoemd. Bluisterig en ra ;/z ijn  waarschijnlijk wat jongere ontleningen aan het 
(Neder)duits.

ou/au

De tweeklank ou/au is gelijk aan de Nederlandse tweeklank ou in oud. Hier vol
gen een paar woorden met ou:

bouwe (ik) ploeg, bouw ouwen houwen
kauwen kauwen vrouwe vrouw
kouwe (vogel)kooi waarschouwen waarschuwen

In bouwe gaat de ou terug op een oudwestgermaanse lange u. In kauwen en waarschouwen kan 
de ou/au daar ook op teruggaan, maar ook op een oudwestgermaanse tweeklank iu. Voor een w is 
een oudwestgermaanse au een au (of ou) gebleven in kouwe, ouwen en vrouwe.

De tweeklank ai heeft als eerste lid de klank van de standaard-Nederlandse klinker 
a in dat, terwijl het tweede lid veel lijkt op de j  van het Nederlandse woord /aar. 
Hij is alleen maar aangetroffen in het woord wai 'wei, hui'.
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In wai gaat de ai terug op een oudwestgermaanse ai. Andere oude ai’s zijn in het dialect van 
Wilsum meestal een ie, ie:, ee o f ei geworden (z.d.). Het woord wai zou een leenwoord kunnen 
zijn uit het Fries en/of Stellingwerfs (in beide talen waai).
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De medeklinkers

De Wilsumer medeklinkers staan veel dichter bij het standaard-Nederlands dan de 
Wilsumer klinkers; alleen de h bestaat in het Wilsumers niet. Medeklinkers 
bestaan uit schuur- en plofgeluiden die op verschillende plaatsen langs het keel- en 
mondholtekanaal gevormd worden en wel vanaf de lippen tot aan de stembanden. 
Ze ontstaan doordat twee organen geheel (plofklank) of gedeeltelijk (schuurklank) 
contact met elkaar maken. De meeste medeklinkers hebben een stemhebbende en 
een stemloze variant, afhankelijk van het feit of de stembanden al of 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. De eerste wordt uitgesproken door middel 
van verlaging van de zijkanten van de tong; de tweede door middel van trilling 
van de tongpunt. Een aparte groep vormen de halfklinkers w en j, die eigenschap
pen van klinkers en medeklinkers hebben. Het schema van de Wilsumer medeklin
kers ziet er als volgt uit:

lippen
steml. stemh.

lippen/tanden  
steml. stemh.

tongbegin 
steml. stemh.

tongrug 
steml. stemh.

plofklank P b t d k
schuurklank f  V s z ch/g g(g)
neusklank m n ng
trilk lank r
zijkantklank 1
halfklinker w j

De combinatie van medeklinkers die in het Wilsumers wel en in het Nederlands 
niet voorkomt zijn de sk en de skr. We moeten hierbij wel zeggen dat de 
Wilsumers voor wat betreft deze twee medeklinkercombinaties nogal vrijelijk 
heen en weer gaan tussen de uitspraak sk en skr en de uitspraak sch en schr.
De medeklinker t wordt in het Wilsumers op zo'n manier uitgesproken dat een vrij 
groot gedeelte van het begin van de tong contact maakt met de tandkassen, zodat 
het lijkt of er na de t altijd een klein soort s volgt.
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Uitspraakregels

1. Zoals hierboven (p. 14) al is opgemerkt hebben woorden die eindigen op -en(k), 
-em, -el, -er als bijzonderheid dat ze de stomme e verliezen: koemen wordt dan 
uitgesproken als koe:n'n, aosem als aos'm enz. De na het wegvallen van de stom
me e overblijvende medeklinker n, m, 1, r wordt het voornaamste deel van de let
tergreep, d.w.z. hij wordt eigenlijk een soort klinker (zie ook Nijen Twilhaar 1990, 
p. 77). Veel werkwoordsvormen en meervoudige zelfstandige naamwoordsvormen 
in het Wilsumers eindigen, net als in het Nederlands, op -en. Wanneer nu de stam 
van dit soort woorden eindigt op één van de volgende medeklinkers: - f  -v, -p, -b, 
-m, -w, dan heeft dat tot gevolg dat na het wegvallen van de stomme e d e n  veran
dert in een m: effenties wordt tot ejfm ties, pappen wordt tot papp'm, kannen wordt 
tot karm'm. Als de laatste medeklinker van de stam een v is die wordt voorafge
gaan door een lange klinker dan verandert vervolgens ook de v in een m. Dus 
drie:ven > drie:v'n > drie:v'm > drienn'm  (vgl. Nijen Twilhaar 1990, p. 182). 
Soortgelijke veranderingen doen zich voor wanneer de laatste medeklinker van de 
stam een - k, -ch, -g o f-gg  is, alleen wordt hier de n een ng: vlu:ken wordt tot 
vluu:k'ng. Wanneer hier de g door een lange klinker wordt voorafgegaan verandert 
de g ook in een ng. Dus zégen > zèèg'n > zèèg'ng > zèèng'ng. In sporadische 
gevallen gebeurt dit ook met de gg voorafgegaan door een korte klinker: liggen > 
ligg'n > ligg'ng > ling'ng. Wanneer de stam eindigt op een d  dan verdwijnt deze 
medeklinker na het wegvallen van de stomme e. Dit gebeurt echter alleen als de d 
wordt voorafgegaan door een lange klinker of een medeklinker: ebeuden wordt tot 
ebeun'n, eraoden wordt tot eraon'n, gulden wordt tot gul'n; bidden, schudden enz. 
worden echter uitgesproken als bidd'n, schudd'n enz.
Wanneer de stam eindigt op nd, dan verdwijnt in dit soort gevallen de d  altijd: 
aanden wordt tot aan'n, ónden wordt tot ónn'n.

2. De stomme e verdwijnt wanneer hij gevolgd wordt door een klinker, vgl.:

de suker de suiker maar: cl' ooskaante de oostkant
estaon gestaan maar: öngen gehangen
oonze koe:nen onze koeien maar: oonz' ónden onze honden
ik kome thuus ik kom thuis maar: ik koom' een

ónd alen ik kom een hond halen
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umme geld om geld
te beuren te beuren maar: óp t' eten op te eten

Wanneer er dus twee stomme e's op elkaar volgen blijft alleen de tweede bewaard, 
zoals we in het voorbeeld ik koom' een ónd alen kunnen opmerken.

3. Net als in het Nederlands krijgen de half gesloten lange klinkers oo, eu, ee als 
ze vóór een r staan een wat doffere uitspraak dan wanneer ze vóór een andere 
medeklinker of aan het woordeinde staan: kóre 'kar', véür 'voor' (voorzetsel), péérd 
'paard'.

4. Als een r die niet voorafgegaan wordt door een lange gesloten of ha lf gesloten 
klinker, gevolgd wordt door een andere medeklinker, dan wordt de r slechts door 
een uiterst geringe tongbeweging tot stand gebracht, die maakt dat deze klank niet 
of nog maar nauwelijks hoorbaar is. Dit is met name het geval wanneer de r voor 
één van de volgende medeklinkers staat: t, d, n, s, z. Voor het taalgevoel blijft in 
de meeste gevallen de r wel aanwezig vanwege de volgende feiten:
Als de klank r voor het verkleinwoordachtervoegsel -tien staat (zie p. 74), wordt 
hij volgens de zojuist genoemde regel niet meer zo erg duidelijk uitgesproken, 
maar omdat het woord zonder het achtervoegsel een slot -r heeft, die wel goed 
gehoord wordt, is deze klank ook in het verkleinwoord voor de spreker van het 
Wilsumers echt aanwezig. Vgl.:

slinger slinger > slingerden
pare peer > paartien

Dezelfde redenering gaat op wanneer een r  aan het eind van een zelfstandig naam
woord in het meervoud gevolgd wordt door een i  (zie p. 86). Vgl.: 
musscher mus > musschers
ledder ladder > ledders

5. Een r na de lange half gesloten klinkers ee, eu, oo (die dus vanwege die r zelf 
respectievelijk als éé, éü, óó uitgesproken worden) en de lange gesloten klinkers 
ie:, uu:, oe: verandert in een soort stomme e als die r  vóór een andere medeklinker 
of aan het einde van een woord staat:
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ij kump disse kéée
de wagen stiet véüe
't is aanders as vleden jóóe
die b o e f
dóóe langers
véüe 't b ie f
éées
wóóed
mien bréüe was mu: 
v ie f  glazen 
s tu u ft em

hij komt deze keer
de wagen staat voor
het is anders dan vorig jaar
die boer
daarlangs
voor het bier
eerst
woord
mijn broer was moe 
vier glazen 
stuur hem

6. Stemhebbende schuur- en plofklanken die aan het eind van een woord staan, 
worden in het Wilsumers, net als in het standaard-Nederlands (vgl. Booij 1995, p. 
22), stemloos: de stemhebbende gg in het woord vrógger 'vroeger' verandert, als 
we de -er eraf halen, in de stemloze g van het woord vróg 'vroeg'. Hetzelfde geldt 
als we van de meervoudsvorm peerden 'paarden' het achtervoegsel -en af halen: de 
laatste klank van het enkelvoud peerd is stemloos, dus een t. Vgl. ook:

kalver kalveren kalf kalf
rezen (wij) rezen rees (hij) rees

De regel geldt echter niet wanneer het om een werkwoordsvorm gaat die gevolgd 
wordt door ie, het persoonlijk voornaamwoord van de 2e persoon (zie p. 65):

eb ie em de suker zien wegen? heb jij hem de suiker zien wegen? (de b van eb
verandert niet)

ad ie em ezien? had jij hem gezien? (de d  van ad verandert niet)
oe deud ie det? hoe deed jij dat? (de tweede d  van deud verandert

Dat is hieruit te verklaren dat in dit geval het persoonlijk voornaamwoord van de 
2e persoon onmiddellijk voorafgegaan wordt door de stam van het werkwoord, na 
het wegvallen van de werkwoordsuitgang -en (zie p. 49) en die stam eindigt hier 
op een stemhebbende medeklinker. Eindigt de stam daarentegen op een stemloze

gleuv ie et saamp?
niet)
geloven jullie het? (de v van gleuv verandert niet)

43



De dialecten van Groot-IJsselmuiden

medeklinker dan blijft deze stemloos:

wark ie? w erkje?
dan maak ie em lös dan maak je hem open

N.B. Wanneer ie het persoonlijk voornaamwoord van de derde persoon enkelvoud 
is (de enclitische vorm van ij, zie p. 66) dan wordt de voorafgaande schuur- of 
plofklank wel stemloos: 
oe deut (< d) ie det? hoe deed ie dat?

7. De onder 6 genoemde hoofdregel wordt gedeeltelijk te niet gedaan door assimi
latie. Assimilatie is het verschijnsel dat een medeklinker, wanneer hij gevolgd 
wordt door een klinker of een andere medeklinker, sommige eigenschappen van 
deze klanken overneemt. De assimilatieregels in het Wilsumers lijken veel op de 
Nederlandse (vgl. Booij 1995, p. 58-65), wat het volgende inhoudt:

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

't ev (< f)  edeuid 
ei vleugg (< g) óp 
iz (< s) emèèid 
ov( < of)esleten

't heeft gedooid 
hij vloog op 
is gemaaid 
afgesleten

Deze regel geldt ook voor de plofklanken mits plofklank en klinker deel uitmaken 
van één (eventueel samengestelde) woordvorm of van een werkwoordsvorm in de 
voltooide tijd:

de bult löb (< p) óp 
ób(< p)aolen 
ób(< p)estaon 
ób(< p)elöst 
ób{< p)ezeupen 
spord( < t)emp 
nösten uud( < t)alen 
verteld (< t< d) is

de bult zwelt (loopt op)
ophouden
opgestaan
opgelost
opgezopen
overhemd
nesten uithalen
verteld is
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N.B. In dit laatste geval is eerst de d  van het voltooid deelwoord door de onder 6 
genoemde regel tot t geworden en daarna weer tot d  door regel 7.

Elders blijven de plofklanken in deze positie onveranderd: 

ik bouwe et o f  ik bouw het af
as ie de gewoont' adden als jij de gewoonte had (de stomme e van gewoonte

is al door regel 2 weggevallen) 
gien regenpak a-j an geen regenpak had je aan
óp aandere wegen op andere wegen

b. Wanneer een stemloze klank wordt gevolgd door een stemhebbende plofklank 
dan wordt de eerste klank ook stemhebbend:

Kaz(< s)dagen Kerstdagen
ij löb(< p) deur hij loopt door

Deze regel geldt niet altijd als de stemhebbende plofklank aan het begin staat van 
één van de kleine grammaticale woordjes, zoals de, die, disse, dit, det, der (= er) 
enz. In dat geval kan de d  stemloos, dus een t worden:

óp te (< de) wagen op de wagen
óp tie (< die) brede takke op die brede tak
met te(< de) geite met de geit
ij mós ter (< der) van reren hij moest er van huilen

Vgl.
der kump een dikke bujje an er komt een flinke bui aan 
de deerns bin der nog niet de meisjes zijn er nog niet

Het is ook mogelijk dat regel 7b wel normaal toegepast wordt: 
ób(< p) de rechte weg op de rechte weg

c. Wanneer een stemloze klank gevolgd wordt door een stemhebbende schuur- 
klank, wordt deze laatste stemloos:

óp s(< z)ien eufd op zijn hoofd
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in e t f ( < v)ilt in het vilt

8. In het Wilsumers is er echter nog een speciale regel m.b.t. de laatste t van de 
kleine woordjes det 'dat', niet 'niet', wat 'wat', net 'net' e.d. Als deze t gevolgd 
wordt door een medeklinker dan verdwijnt hij:

det fietspad > dè fietspad  dat fietspad 
wat 'kerel! > wa 'kerel! wat een kerel!

Wordt zo'n t gevolgd door een stemhebbende schuurklank dan verdwijnt de t 
volgens de zojuist genoemde regel ook, maar niet dan nadat eerst regel 7c is 
toegepast.

net zo dadelijk > net so dudelijk > nè so dadelijk net zo duidelijk
met zien ome > met sien ome > mè sien ome met zijn oom
as ie det vraogen > as ie det fraogen > as ie dè fraogen  als jij dat vraagt

9. Op de regels genoemd onder 7 doet zich in het Wilsumers de volgende uitzon
dering voor: Wanneer een stemloze schuurklank vóór ie komt te staan, d.w.z. de 
enclitische vorm van ij, het persoonlijk voornaamwoord, 3e persoon enkelvoud 
(zie p. 66), dan wordt regel 7a niet toegepast. We zeggen dus niet:

ev (< f) ie koe:zenzeerte? heeft ie kiespijn? maar: e f  ie koe:zenzeerte? 
dorumme iz (< s) ie weg daarom is hij weg maar: dorumme is ie weg

Hetzelfde doet zich voor wanneer ie staat voor de tweede persoon enkelvoud. We 
zeggen dus niet:

oe wuz (< s) ie det? hoe wist jij dat? maar: oe was ie det?

10 a. Als de neusmedeklinker n gevolgd wordt door een andere medeklinker (maar 
geen n\) wordt de aan de n voorafgaande klinker genasaliseerd, wat betekent dat 
hij door de neus wordt uitgesproken terwijl de n verdwijnt. De erop volgende 
medeklinker kan in hetzelfde woord staan of in het woord erna. De nasalisering 
wordt door een rechte letter aangegeven:
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duansen dansen > daasen
van vekaansie terugge van vakantie terug > va vekaasie terugge
ij kan lezen hij kan lezen > ij ka lezen
in Wilsum in Wilsum > i Wilsum
atnvezig aanwezig > awez.ig
met zien vrouwen met zijn vrouwen > met de vrouwen
dèènken denken > dèèken
oons dorp ons dorp > oo.s' dörp
óp zien plase op zijn plaats > óp ;ie plase
ik bin wel ekomen ik ben wel gekomen > ik b\ wel ekomen
in antocht in aantocht > in atocht
't is aanders 't is anders > 't is aaders
unties hondjes > u ties

b. Als na de n een pauze volgt, wordt de aan de n voorafgaande klinker ook gena- 
saliseerd, terwijl de neusmedeklinker eveneens verdwijnt:

ij skref det stukkien hij schrijft dat stukje > ij skref det stukkie
laot ze allemaole
meedoen laat ze allemaal meedoen > laot ze allemaole meedoe

e. Als een bijzonder geval van de zojuist genoemde nasalisering moet genoemd 
worden de nasalisering van een lange klinker vóór n'n ontstaan uit den (zie regel 
1). In dat geval wordt die lange genasaliseerde klinker superlang:

ebeuden > ebeun’n > eb tu: geboden
eraoden > eraon'n > erao: geraden

N.B. Wanneer de n in hetzelfde woord staat als de erop volgende k of g wordt de 
aan de n voorafgaande klinker niet genasal iseerd mits de aan de n voorafgaande 
klinker kort is. Vgl.:

een bónke een boel (niet: bókke)
krink kring (niet: krik)
banke bank (niet: bakke)
zinge (ik) zing (niet: zigge)
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gun ge (w ij) gingen (wij) (niet: gus^e)
evrungen gewrongen (niet: evmggen)

11. Wanneer een t wordt voorafgegaan door een s of een ch en niet door een klin
ker wordt gevolgd, verdwijnt hij. VgL:

ij e f  de koe: verkoelt hij heeft de koe verkocht maar: de koe: die ij verkocht e f
de ooskaante de oostkant maar: et oosten
et smaken mien hes het smaakte me best maar: et efm ien best esmddkt

Een sporadische uitzondering op deze regel is nacht 'nacht'.

N.B. Als het voltooid deelwoord eindigt op -gd (zoals bijv. in ewaogd 'gewaagd'), 
wat dus eigenlijk net zo wordt uitgesproken als -cht, dan verdwijnt de -d nooit.

12. Als de half gesloten klinkers cc, en, oo genasaliseerd worden, krijgen ze net 
zo'n soort uitspraak als wanneer ze vóór een r staan, dus:

weens > wéés winst
keuns > kéüs kunst
eunster > éüster unster
oons > óós ons

(Om deze uitspraak te beschrijven kun je ook zeggen dat de u, ó bij nasalisering 
als lange klinkers worden uitgesproken wanneer ze vóór een s staan, dus kuns > 
kéüs enz.)

In de notering van de Wilsumerse uitspraak zal verder geen rekening gehouden 
worden met de resultaten van de hierbovengenoemde uitspraakregels. We schrij
ven bijv. dus niet véür oo - eich ie (resultaat van de uitspraakregels 3. 7a, 10a, 10b) 
maar veur oons eichien 'voor ons eitje' en ook niet met tic olcl' ót (resultaat van de 
uitspraakregels 2, 6, 7b uitzondering, 10a) maar met die olde ónd 'met die oude 
hond'.

Als speciaal geval moet nog vermeld worden dat het woordje wel 'wel' voor het 
woordje ies 'eens' zijn / kan verliezen: ik gao ók wè ies met de wagen 'ik ga ook 
wel eens met de wagen'.
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De werkwoorden 

De werkwoordstijden 

De zwakke werkwoorden

Net als in het Nederlands bestaan in het Wilsumers de volgende werkwoordstij
den: De o.t.t., de o.v.t., de v.t.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
-en
-t

ik re re 
ie reren 
ij/zie reen

ik huil -en
jij huilt -en
hij/zij huilt -en

w ij reien wij huilen
ie reren saamp jullie huilen 
zie reren zij huilen

Wanneer de persoonlijke voornaamwoorden van de tweede persoon, om welke 
reden dan ook, achter het werkwoord komen te staan dan verdwijnt de uitgang -en 
van het werkwoord en komt het persoonlijk voornaamwoord meteen achter de 
stam te staan. Vgl.:

ie warken 
wdrk ie? 
ie cilen saamp
dan aal ie saamp et deerntien 
ie euren 't
worumme eur ie 't niet? 
ie glie:ren 
glie:r ie?
ie gleuven et saamp 
gleuv ie et sacimp ? 
ie maken em lös 
dan maak ie em lös 
ie jagen saamp 
worumme jaag ie saamp ?

jij werkt 
werk jij? 
jullie halen
dan halen jullie het meisje 
je hoort het 
waarom hoor je 't niet? 
je glijdt
glij je?
jullie geloven het 
geloven jullie het? 
je maakt hem open 
dan maak je hem open 
jullie jagen 
waarom jagen jullie?

De o.v.t. krijgt bij de zwakke werkwoorden in het Wilsumers de uitgang -en voor 
alle personen, wat maakt dat er in vier op de zes gevallen geen verschil is tussen
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de o.t.t. en de o.v.t. Veel verwarring hoeft daardoor niet te ontstaan omdat de 
omgeving wel vertelt hoe een bepaalde uitgang uitgelegd moet worden: Een zin 
als vleden weke warken zie in 't eui betekent natuurlijk 'vorige week werkten ze in 
het hooi', terwijl de zin vandage warken zie an de ooskaante naar alle waarschijn
lijkheid betekent 'vandaag werken ze aan de oostkant'.
De regel dat de uitgang -en verdwijnt als het persoonlijk voornaamwoord van de 
tweede persoon achter het werkwoord komt te staan geldt niet voor de o.v.t. van 
de zwakke werkwoorden. De twee hierna volgende zinnen:
Worumme karm ie zo? en: Worumme karmen ie zo? betekenen respectievelijk 
'Waarom kerm je zo?' en 'Waarom kermde je zo?' De laatste zin kan bovendien 
nog betekenen 'Waarom kermde-n-ie zo?' (zie p. 67 onder De enclitica).

De v.t.t. van de zwakke werkwoorden wordt in het overgrote deel van de gevallen 
gevormd met het hulpwerkwoord emmen, gevolgd door het voltooid deelwoord 
dat eindigt op t of d  en als voorvoegsel e heeft:

ik ebbe eknupt 
ie emmen eknupt 
ij/zie e f  eknupt 
w ij emmen eknupt 
ie emmen saamp eknupt 
zie emmen eknupt

ik heb geknoopt 
jij hebt geknoopt 
hij/zij heeft geknoopt 
wij hebben geknoopt 
jullie hebben geknoopt 
zij hebben geknoopt

In de v.v.t. wordt de verleden tijd van het hulpwerkwoord gebruikt:

ik adde eknupt 
ie adden eknupt 
ij/zie ad eknupt 
w ij adden eknupt 
ie adden saamp eknupt 
zie adden eknupt

ik had geknoopt 
jij had geknoopt 
hij/zij had geknoopt 
wij hadden geknoopt 
jullie hadden geknoopt 
zij hadden geknoopt

De o.t.t.t. wordt gevormd door het hulpwerkwoord zöllen in combinatie met het 
hele werkwoord:
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ik zal alen 
ie zöllen alen 
ij/zie zal alen 
wi'j zöllen alen 
ie zöllen sacimp alen 
zie zöllen alen

ik zal halen 
jij zult halen 
hij/zij zal halen 
wij zullen halen 
jullie zullen halen 
zij zullen halen

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

ik zól passen 
ie zóllen passen 
ij/zie zól passen 
wi'j zóllen passen 
ie zóllen saamp passen 
zie zóllen passen

ik zou persen 
jij zou persen 
hij/zij zou persen 
wij zouden persen 
jullie zouden persen 
zij zouden persen

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

v.t.t.t.

ik zal ekarmd emmen 
ie zöllen ekarmd emmen

ik zal gekermd hebben 
jij zult gekermd hebben enz.

v.v.t.t.

ik zól ekarmd emmen ik zou gekermd hebben
ie zóllen ekarmd emmen jij zou gekermd hebben enz.

De gebiedende wijs is in het Wilsumers gelijk aan de stam of aan de stam + t:

laot mien mar in de Iessel zwemmen! laat mij maar in de IJssel zwemmen! 
stuurt em! stuur hem!

Hieronder volgt een lijst met een aantal zwakke werkwoorden in het Wilsumers:
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aarden scherpen (van een 
zeis)

alen halen
beloven beloven
beven beven
bidden bidden (N.B. volt. 

deelw. ebeden)
bissen rennen (van 

koeien)
bloe:den bloeden
braanden branden
broe:zen bruisen
bukken bukken
daansen dansen
deuien dooien
deupen dopen
doppen doppen
dossen dorsen
dragen dragen (N.B. volt. 

deelw. edragen)
drukken duwen
'egen eggen
eugen opbieden
euren horen
filliesieteren feliciteren
gapen gapen
garen bijeengaren
gebruken gebruiken
gleuven geloven
glie:ren glijden
gluicien gloeien
goe:zen gieten, plenzen
gooien gooien
gruu:ien groeien

jagen jagen
kammen kammen
karmen kermen
kennen kennen
kloe:ven kluiven
knuppen knopen
koken koken
kwielen kwijlen
laden laden
legen leggen
leven leven
lie:nen lenen
lippen huilen
lubben castreren
luden luiden
lussen lusten
maken maken
meten meten (N.B. volt. 

deelw. emeten)
mie:gen urineren
mie:nen menen
nu:men noemen
nusselen nestelen
oesten hoesten
oe:ven hoeven
ofzetten verstoten (van 

hun kalf, door 
koeien)

open hopen
ouwen houwen
passen persen
raozen razen
regenen regenen
rekenen rekenen
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reren huilen, vaolen vouwen (N.B.
schreeuwen volt. deelw. evao-

reuren roeren len)
scheren scheren varen varen, rijden
scheuren scheuren vegen vegen
schoe:ren schuren veraanderen veranderen
schruu:ien schroeien verwaggen verwachten
skie:ren schouwen (van vlu:ken vloeken

eieren) vrijen vrijen
skimmelen schimmelen vrikken wrikken
slinderen glijden vulen voelen
sn ij en sneeuwen waarskouwen waarschuwen
snuu:ien snoeien waogen wagen
spannen spannen waren hoeden
spi'jen spugen wèèien waaien
sporen sparen welteren rollen (van paar
spuien spoelen den)
stotteren stotteren wenden wenden
stoven stoven wennen wennen
streuien strooien weteren water geven (aan
streupen stropen dieren)
toemelen duikelen wieden wieden
toesselen buitelen zeveren zeveren
twiefelen twijfelen z i j  en zeven (van melk)
uutneudigen uitnodigen zuggen zuchten

zweten zweten
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De sterke werkwoorden

De sterke werkwoorden in het Wilsumers hebben de volgende kenmerken gemeen 
met die van het Nederlands:
1. In de o.v.t. treedt er een verandering van de klinker op t.o.v. de klinker in de

o.t.t.
2. Het voltooid deelwoord eindigt op -en

De verschillen met het standaard-Nederlands zijn de volgende:

1. Het voltooid deelwoord heeft als voorvoegsel e-,
2. Er is in de regel geen uitgang -t in de derde persoon enkelvoud van de o.t.t.
3. 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 (verkorting);
- als de stamklinker achter in de mondholte wordt uitgesproken wordt hij naar

voren gehaald (palatalisering);
- als de stamklinker gesloten of half gesloten is wordt hij half open (verlaging).

In werkwoordsklasse 2 (zie hieronder, p. 57) wordt de klinker van de derde per
soon altijd gerond uitgesproken, zelfs als de stamklinker gespreid is.

Voorbeelden:

ik zege ik zeg ij zeg
ik biete ik bijt ij bet
ik drie:ve ik drijf i j dref
ik kroepe ik kruip ij kröp
ik zoe:ge ik zuig ij zög

ik bedrie:ge ik bedrieg ij bedrog

hij zegt (verkorting)
hij bijt (verlaging)
hij drijft (verlaging en verkorting)
hij kruipt (verlaging en palatalisering)
hij zuigt (verkorting, verlaging en
palatalisering)
hij bedriegt (verkorting, verlaging en 
ronding)

Bloemhoff (1991, p. 66 en volgende) heeft deze regel voor een aantal dialecten uit 
de Stellingwerven en de kop van Overijssel uitvoerig becommentarieerd.
Er zijn op deze regel in het Wilsumers wel uitzonderingen, die zoveel mogelijk ter 
bestemder plekke vermeld zullen worden.
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De uitgangen van de werkwoordsvormen in de o.t.t. en de o.v.t. zijn de volgende:

eerste persoon enkelvoud -e eerste persoon meervoud -en
tweede persoon enkelvoud -en tweede persoon meervoud -en
derde persoon enkelvoud - 0  (d.w.z. nul) derde persoon meervoud -en

In enkele gevallen is de derde persoon enkelvoud in de o.t.t. niet -0  maar zulks 
zal altijd vermeld worden.

N.B. Als de stam eindigt op een klinker dan verandert -e in 0  en -en in -n. Vgl.:

ik gao ik ga
ie gaon jij gaat
ik zie ik zie
ie zien jij ziet

Als de eerste persoon meervoud in zowel de o.t.t. als de o.v.t. achter het werk
woord komt te staan verandert de uitgang -en in -e. Vgl.:

w ij können wij kunnen
dan könne w ij mekare zien dan kunnen we elkaar zien
w ij gungen wij gingen
eerst gun ge w ij óp stap eerst gingen wij op stap

Van Haeringen (1962, p. 315 e.v.) heeft opgemerkt dat dit verschijnsel zich in de 
dialecten van Dedemsvaart, Deventer, Enschede, Rijssen en Ruinen ook voordoet 
en heeft geprobeerd het in verband te brengen met de vóór wij voorkomende ver
voegde vormen van de voegwoorden as 'als' en o f  'o f in deze dialecten: azze wy, 
ovve wy.

Bij de sterke werkwoorden in de o.t.t. èn de o.v.t. verdwijnt de uitgang -en o f -n  
van de tweede persoon als het werkwoord vóór het persoonlijk voornaamwoord 
komt te staan. Vgl.:

ie krie:gen em jij krijgt hem
dan krie:g ie em dan krijg jij hem
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ie doen 't lös 
doe ie 't lös ? 
ie gaon weg 
gao ie weg?

ie lagen sacimp in 't eui 
laag ie sacimp in 't eui? 
ie wussen 't 
oe wits ie det?

jullie lagen in het hooi 
lagen jullie in het hooi? 
jij wist het 
hoe wist je dat? 
jij maakt het open 
maak jij het open? 
jij gaat weg
ga jij weg/9

Bij het werkwoord gaon 'gaan' kan in dat geval ook een r tussen de stam en het 
persoonlijk voornaamwoord worden ingelast en omdat, zoals gezegd, een ao niet 
vóór een r kan voorkomen, verandert de ao in een oo. Dus: goor ie weg?

De werkwoordsklassen

De sterke werkwoorden kunnen onderverdeeld worden in een aantal werkwoords
klassen, voornamelijk op historische gronden. In dit boekje houd ik me aan de 
klassificatie zoals die gegeven is in Bloemhoff-de Bruijn 1994, pp. 56-60 en her
nomen in Spa 1996, pp. 51-55.

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 enkelvoud 
van de o.v.t. en het voltooid deelwoord. De onbepaalde wijs (het hele werkwoord) 
kan steeds gevonden worden door achter de stam -en of (in het geval dat deze ein
digt op een klinker) -n te plaatsen.

Klasse 1: ie(:) -  e ~ ee ~ ee

biete ~ bet ~ bete ~ ebeten bijten
blie:ve ~ bief ~ bleve ~ ebleven blijven
driete ~ clret ~ drete ~ edreten schijten
drie:ve ~ dref ~ cireve ~ edreven drijven
griepe ~ grep ~ grepe ~ egrepen grijpen
kieke ~ kek ~ keke ~ ekeken kijken
kniepe ~ knep ~ knepe ~ eknepen knijpen
krie:ge ~ kreg ~ krege ~ ekregen krijgen
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liede ~ led ~ lede ~ eleden lijden
lieke ~ lek ~ leke ~ eleken lijken
riede ~ red ~ re Je  ~ ereden rijden
rie:ze ~ res ~ re je  ~ erezen rijzen
schrie:ve ~ schref ~ schreve ~ eschreven schrijven
sliepe ~ slep ~ slepe ~ esiepen slijpen
sliete ~ slet ~ ~ esleten slijten
sniede ~ sned ~ snede ~ esneden snijden
strieke ~ strek ~ streke ~ estreken strijken
zwie:ge ~ zweg ~ zwege ~ ezwegen zwijgen

Bij de voltooide deelwoorden en de meervoudige werkwoordsvormen waarvan de 
stam eindigt op een -v, -d of -g wordt uitspraakregel 1 toegepast, wat betekent dat
edreven ->  edreem'm 
ereden -> ere en 'n 
ekregen -> ekreeng'n.

Het werkwoord skijten ~ sket ~ skete ~ esketen 'schijten' gedraagt zich als beho
rend tot deze klasse.

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

bedrie:ge ~ bedrog ~ bedreuge ~ bedreugen bedriegen 
besluie ~ beslot ~ besleute ~ besleuten besluiten
biede ~ böd ~ bende ~ ebeuden bieden
bicge ~ bög ~ beuge ~ ebeugen buigen
duke ~ dök ~ deuke ~ edeuken duiken
gie:te ~ göt ~ geute ~ e geuten gieten
kie:ze ~ kös ~ keuze ~ ekeuzen kiezen
kroepe ~ kröp ~ kreupe ~ ekreupen kruipen
lie:ge ~ lög ~ leuge ~ eleugen liegen
roeA'e ~ rök ~ reuke ~ ereuken ruiken
roepe ~ röp ~ ret/pe ~ ereupen roepen
schie:te ~ schot ~ scheute ~ esclieuten schieten
schoe:ve ~ schöf ~ scheuve ~ escheuven schuiven
slute ~ .v/óY ~ sleute ~ esleuten sluiten
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stoe:ve ~ stö f ~ steuve ~ esteuven stuiven
verbiede ~ verbod ~ verbeude ~ verbeuden verbieden
verlie:z.e ~ verlos ~ verleure ~ verleuren verliezen
vlieige ~ vlög ~ vleuge ~ evleugen vliegen
vrie:zen ~ vrös ~ vreur ~ evreuren vriezen
zoe:ge ~ zog ~ zeuge ~ ezeugen zuigen

~ zöp ~ zeupe ~ ezeupen zuipen

Tot deze groep kunnen ook de volgende werkwoorden gerekend worden:

stote ~ stöt ~ steute ~ esteuten stoten
fluite  ~ flu it ~ fleute ~ efleuten fluiten

Ook bij deze vormen wordt uitspraakregel 1 toegepast: 
esteuven -> esteum 'm 
ebeuden -> ebeun 'n 
ezeugen -> ezeung'n.

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

De uitgang in de derde persoon enkelvoud van de o.t.t. is een -r, de overige werk
woordsuitgangen zijn gelijk aan die van de vorige klassen. In zekere gevallen van 
de derde persoon enkelvoud van de o.v.t. is de uitgang weliswaar -0 , maar de 
stam krijgt, wanneer hij eindigt op een neusmedeklinker: -m, -n of -ng, een extra 
plofklank: -p , -t of -k. Zulks zal altijd bij de derde vorm van het betreffende werk
woord vermeld worden.

beginne ~ begint ~ begunne-begiint ~ begunnen beginnen
binne ~ bint ~ bunne-bunt ~ ebunnen binden
drinke ~ drinkt ~ drunke ~ edrunken drinken
dwinge ~ dwingt ~ dwunge-dwunk ~ edwungen dwingen
elpen ~ elpt ~ ölpe ~ e-ölpen helpen
klimme ~ klimt ~ klumme-klump ~ eklummen klimmen
krimpe ~ krimpt ~ krumpe ~ ekrumpen krimpen
schinke ~ schinkt ~ schunke ~ eschunken schenken
skelle ~ skelt ~ skölle ~ esköllen schelden
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skrikke ~ skrikt ~ skrukke ~ eskrukken schrikken
slinke ~ slinkt ~ slunke ~ eslunken slinken
spinne ~ spint ~ spunne~spunt ~ espunnen spinnen
springe ~ springt ~ sprunge-sprunk ~ esprungen springen
stinke ~ stinkt ~ stunke ~ estunken stinken
/re^e ~ fre/r ~ ~ etröffen treffen
vertelle ~ vertelt ~ vertölle ~ vertollen vertellen
v/nne ~ ~ vunne-vunt ~ evunnen vinden
vringe ~ vringt ~ vrunge-vrunk ~ evrungen wringen
zinge ~ zingt ~ zunge~z.unk ~ ezungen zingen

~ zinkt ~ zunke ~ ezunken zinken

Klasse 4 : ee ~ e ~ aa ~ en

In de derde persoon enkelvoud van de o.v.t. wordt de lange aa  vervangen door een 
korte a. In de derde persoon enkelvoud o.t.t. en o.v.t. krijgt de stam, als die eindigt 
op een neusmedeklinker, een met deze medeklinker corresponderende plofklank 
erbij (zie klasse 3 voor een vergelijkbaar verschijnsel). Dit zal altijd bij het 
betreffende werkwoord vermeld worden.

breke ~ brek ~ brake ~ ebreuken breken
neme ~ nemp ~ name-namp ~ eneumen nemen
spreke ~ ~ sprake ~ espreuken spreken
steke ~ ste/: ~ stake ~ esteuken steken
verneme ~ vernemp ~ vername~vernamp ~ verneumen 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.

~ ef ~ a/e ~ egeten eten
~ g e f ~ gave ~ e geven geve

vergete ~ verget ~ vergate ~ vergeten vergeten
vrefe ~ v>re? ~ vrafó ~ evreten vreten
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Tot deze klasse kunnen ook de volgende werkwoorden gerekend worden:

Uitspraakregel 1 is weer van toepassing: 
egeven — >  egeem 'm 
elegen — > eleeng'n.

Klasse 6 : ao ~ ö ~ en ~ aa

Deze klasse telt slechts één werkwoord: 

slao ~ slöt ~ sleuge ~  e slagen slaan

Overige sterke werkwoorden

De resterende sterke werkwoorden zullen vanwege hun eigensoortig gedrag niet in 
klassen onderverdeeld worden. In de hierna volgende lijst zullen steeds de vier al 
vermelde werkwoordsvormen gegeven worden, eventueel aangevuld met andere 
mogelijke vormen die vanzelfsprekend door hun uitgang geïdentificeerd kunnen 
worden.

aole ~ ölt ~ eule-eult ~ e-ölen houden
bestao ~ bestiet ~ bestonne-bestont ~ bestaan bestaan
bewege ~ beweegt ~ beweuge ~ beweugen bewegen
blaoze ~ blos ~ bleuze ~ eblaozen blazen
braode ~ bröd ~ braoden (als zwak ww.) ~ ebraoden braden
brenge ~ brengt ~ bragge ~ ebrach brengen
dèènke ~ dèènkt ~ dagge ~ edach denken
doe ~ dut ~ deude ~ edaon doen
gao ~ giet ~ gunge-gunk ~ egaon gaan
kope ~ köch ~ kogge ~ eköch kopen

leze ~ leest ~ laze ~ elezen 
ligge ~ lig ~ lage ~ elegen 
zie ~ zut ~ zage ~ ez.ien 
zitte ~ zit ~ zate ~ ezeten

lezen
liggen
zien
zitten
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komen 
laten 
lopen 
plagen 
praten 
scheren 
slapen 
staan 
sterven 
vallen 
verkopen 
vragen 
wegen 
weten 
zeggen 
zoeken

zwdrve ~ zwei if t  ~ zwörve ~ ezwörven/ezwcirfd zwerven

De hulp- en koppelwerkwoorden

Van de hulp- en koppelwerkwoorden emmen 'hebben', kunnen 'kunnen', magen 
'mogen', mutten 'moeten', wezen, wenen 'zijn', willen 'willen, warren 'worden' en 
zöllen 'zullen' volgen hieronder de vervoegingen in de o.t.t. en o.v.t. en het vol
tooid deelwoord:

emmen o.t.t. wezen, wenen o.t.t.

ik ebbe, eb ik heb ik binne, bin ik ben
ie emmen jij hebt ie binnen jij bent
ij/zie e f hij/zij heeft ij/zie is hij/zij is
wi'j emmen wij hebben w ij binnen wij zijn
ie emmen sacimp jullie hebben ie binnen saamp jullie zijn
zie emmen zij hebben zie binnen zij zijn

kome ~ kump ~ kwame~kwamp ~ ekomen 
laote ~ lut ~ leute ~ elaoten 
lope ~ löp ~ leupe ~ elopen 
plaoge ~ plög ~ pleuge ~ eplaogd 
praote ~ prat ~ preute ~ epraot 
skere ~ skeert ~ skeure ~ eskeuren 
slaope ~ slöp ~ sleupe ~ eslaopen 
stao ~ stiet ~ stonne-stont ~ estaon 
stdrve ~ stdrft ~ störve ~ estörven 
vale ~ völt ~ veule-veult ~ evalen 
verkope ~ verköch ~ verkögge ~ verköch 
vraoge ~ vrög ~ vreuge ~ evraogd 
wege ~ weegt ~ weuge ~ eweugen 
wete ~ wet ~ wusse ~ eweten 
zege ~ zeg ~ zege ~ ezegd 
zu:ke ~ zöch ~ zögge ~ ezöcli
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Opmerkingen:

1. Wanneer in de o.t.t. van het werkwoord emmen het persoonlijk voornaamwoord 
van de tweede persoon achter het werkwoord komt te staan, dan verandert 
emmen in eb'.

ie emmen oe eskeuren 
eb ie oe saamp al eskeuren?

je hebt je geschoren 
hebben jullie je al geschoren?

2. Wanneer één van de werkwoordsvormen binnen niet aan het einde van de 
(bij)zin staat, wordt hij veranderd in bin. Vgl.:

bin zie nów gek o f  bin wi'j et? 
as ze thuus binnen, dan zege ik el oe 
ze bin niet thuus, zége ik oe 
ik gleuve det ze tlmus binnen

zijn zij nou gek of zijn wij het? 
als ze thuis zijn, dan zeg ik het je 
ze zijn niet thuis, zeg ik je 
ik geloof dat ze thuis zijn

In deze regel is begrepen de vaker voorkomende regel (zie p. 55) met betrekking 
tot het verdwijnen van de uitgang -en in de tweede persoon als het werkwoord 
voorafgaat aan het persoonlijk voornaamwoord. Vgl.:

ummedet ie nooit etrouwd ewes binnen 
bin ie etrouwd?
o.v.t.
ik adde 
ie adden 
ij/zie ad 
wi'j adden 
ie adden saamp 
zie adden

voltooid deelwoord
e-ad

ik had 
jij had 
hij/zij had 
wij hadden 
jullie hadden 
zij hadden

gehad

omdat je nooit getrouwd bent geweest 
ben je getrouwd?
o.v.t.
ik ware ik was
ie waren jij was
ij/zie was hij/zij was
wi'j waren wij waren
ie waren saamp jullie waren 
zie waren zij waren

voltooid deelwoord
ewes geweest
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können o.t.t. willen o.t.t.

ik kan ik kan ik wil ik wil
ie können jij kunt ie willen jij wilt
ij/zie kan hij kan ij/zie wil hij/zij wil
wi'j können wij kunnen w ij willen wij willen
ie können sacimp jullie kunnen ie willen saamp jullie willen
zie können zij kunnen zie willen zij willen

Wanneer in het meervoud van de o.t.t. van können het persoonlijk voornaamwoord
achter het werkwoord komt te staan is naast könne(n) de vorm kön mogelijk. Vgl.:
dan könne/kön wi'j niet noor bede dan kunnen we niet naar bed

o.v.t. o.v.t.
ik kónne ik kon ik wól ik wou
ie kénnen jij kon ie wollen jij wou
ij/zie kón hij/zij kon ij/zie wól hij/zij wou
wi'j kónnen wij konden w ij wollen wij wilden
ie kónnen saamp jullie konden ie wollen sacimp jullie wilden
zie kónnen zij konden zie wollen zij wilden

voltooid deelwoord voltooid deelwoord
ekund gekund ewilcl gewild

magen o.t.t. worren o.t.t.

ik mage ik mag ik worre ik word
ie magen jij mag ie worren jij wordt
ij/zie mag hij/zij mag ij/zie wort hij/zij wordt
w ij magen wij mogen w ij worren wij worden
ie magen sacimp jullie mogen ie worren saamp jullie worden
zie magen zij mogen zie worren zij worden
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o.v.t. o.v.t.
ik mógge ik mocht ik worren ik werd
ie móggen jij mocht ie worren jij werd
ij/zie móg hij/zij mocht ij/zie worren hij/zij werd
w ij móggen wij mochten w ij worren wij werden
ie móggen sacimp jullie mochten ie worren saamp jullie werden
zie móggen zij mochten zie worren zij werden

voltooid deelwoord voltooid deelwoord
emaagd gemogen eworren geworden

mutten o.t.t. Z.öl/en o.t.t.

ik mutte ik moet ik zal ik zal
ie mutten, munnen jij moet ie zöllen jij zult
ij/zie mut hij/zij moet ij/zie zal hij/zij zal
w ij mutten, munnen wij moeten w ij zöllen wij zullen
ie mutten, munnen saamp jullie moeten ie zöllen sacimp jullie zullen
zie mutten, munnen zij moeten zie zöllen zij zullen

Als bij het werkwoord mutten in de o.t.t. de werkwoordsvorm vóór de persoonlij
ke voornaamwoorden wi'j en zie (meervoud) komt te staan, dan kan in plaats van 
mutte(n) of munne(n) ook mun gezegd worden. Vgl.:
nów mutten/mimnen/mun ze niet gaon lieigen nou moeten ze niet gaan liegen 
In de tweede persoon meervoud kan volgens de algemene regel in zo'n geval 
alleen maar mut gezegd worden:
nów mut ie saamp ies luusteren nu moeten jullie eens luisteren

o.v.t.
ik mós 
ie móssen 
ij/zie mós 
w ij móssen 
ie móssen saamp 
zie móssen

voltooid deelwoord
emutten

ik moest 
jij moest 
hij/zij moest 
wij moesten 
jullie moesten 
zij moesten

gemoeten

o.v.t.
ik zól 
ie zóllen 
ij/zie zól 
w ij zóllen 
ie zóllen sacimp 
zie zóllen

ik zou 
jij zou 
hij/zij zou 
wij zouden 
jullie zouden 
zij zouden
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De persoonlijke voornaamwoorden

onderwerp lijdend voorwerp

beklemtoond onbeklemtoond beklemtoond onbeklemtoond

le pers. enk. ikke, ik ik, 'k mien
2e pers. enk. ieje, ie ie. j oe
3e pers. enk. vrl. zie zie, ij, ze eur. um ze. d'r
3e pers. enk. mnl. ’j ij, ie um em
3e pers. enk. onz. et, 't et, 't
le pers. mv. w ij wij, we, w' oons
2e pers. mv. ie (+ saamp) ie, j  (+ saiimp) oe (+ saamp)
3e pers mv. Zie zie. ze eur ze, eur

Het bijwoord saamp wordt heel vaak gebruikt om de tweede persoon meervoud te 
onderscheiden van de tweede persoon enkelvoud.

Voorbeelden:

ij neudigt oe uut hij nodigt jullie uit
ik vatten em nog net ik greep hem nog net
ie treffen et jij treft het
w ij wciarskouwen ze we waarschuwen ze
det b ief ónder oons dat blijft onder ons
ie mutten oe narrens deur laoten steuren je m oetje nergens door laten storen

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

ij e f  em zeer edaon hij heeft zich pi jn gedaan
ik bukken mien ik bukte me
ie munnen oe waren veur de kolde je moet je hoeden voor de kou
zie emmen eur eskeuren ze hebben zich geschoren
e f  ij em doran e-argerd? heeft hij zich daaraan geërgerd?
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De enclitica

De onbeklemtoonde persoonlijke voornaamwoorden kunnen ook enclitisch 
gebruikt worden, d.w.z. dat ze achter het werkwoord (of eventueel achter een 
voegwoord of voornaamwoord) komen te staan en met het voorafgaande woord 
één nieuw woord gaan vormen. In zo'n geval verandert ik in -k, ie in -j, ij in ie en 
w ij  in -w. Deze wijzigingen in de vorm van het persoonlijk voornaamwoord doen 
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

ik gao ik ga tam'mee gao-k noor skoetle straks ga ik naar school
ie gaon je  gaat woor gao-j ene? waar ga je heen?
ij giet hij gaat marren giet ie trouwen morgen gaat hij trouwen
w ij gaon we gaan dan gao-w weg dan gaan we weg
ie kónnen je  kon in meert kó-j wel in maart kon je wel
ie kregen je  kreeg toen kree-j dös toen kreeg je dorst
ie können je kunt kö-j wel tegen zón deerntien? kun je  wel tegen zo'n

meisje?
ik eb ik heb det e-k niet eköch dat heb ik niet gekocht
ik adde ik had dan a-k niet können komen dan had ik niet kunnen

komen
w ij emmen we hebben det peerd e-w eköch dat paard hebben we

gekocht
ie mutten jij moet dan mu-j anmaken dan moet je  voortmaken
ik bin ik ben toen bin-k weg egoan toen ben ik weggegaan

a-k et wachten kan als ik tijd heb
ij zeeg dè-j móssen komen hij zei da tje  moest komen
a-j 't deusien lös ekregen adden als je  het doosje open had gekre

gen
ummedè-w dan ók nog b ij  um angungen omdat we dan ook nog bij hem

aangingen
woor o-j ók noor toe gaon waar of je ook heen gaat
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In een enkel geval verandert ook de klinker van de werkwoordsstam:

wi'j mutten we moeten tam'mee mó-w melken straks moeten we mel
ken

wi'j können we kunnen die putte kó-w wè vól doen die put kunnen we wel
vullen

Als gevolg van het feit dat ie twee betekenissen kan hebben, nl. jij (niet enclitisch) 
en ie (= hij, enclitisch), kan het voorkomen dat er geen verschil is, voor wat de 
klanken betreft, tussen een zin met de tweede persoon en de derde persoon enkel
voud. Vgl.:

oe wus ie det? 
oe wus ie det?

dan mut ie noor bede 
dan mut ie noor béde

hoe wist ie dat? 
hoe wist jij dat?

dan moet ie naar bed 
dan moet jij naar bed

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 
laatste zin kan mut ie natuurlijk ook vervangen worden door mu-j.
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De lidwoorden

bepaald enkelvoud
de, et, 't

onbepaald enkelvoud
een

meervoud
de

Voorbeelden:

de nekke de nek

de spie:gels 
de armpies

de spie:gel 
et armpien 
et vleis

de spiegel 
het armpje 
het vlees 
de spiegels 
de armpjes

De regels voor de vervanging van et door 't zijn dezelfde als in het gewone 
Nederlands.

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 (zie uitspraakregel 1, p. 41):
óp een koe: > óp'm koe: op een koe.
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De bezittelijke voornaamwoorden

bijvoeglijk zelfstandig

le pers. enk. mien miende
2e pers. enk. oen oende
3e pers. enk vrl. eur
3e pers. enk. mnl./vrl. zien ziende
le  pers. meerv. oons (met ef-woorden) 

oonze (met üfe-woorden)
oonze

2e pers. meerv. oen
3e pers. meerv. un

Voorbeelden:

oen zuster je zuster
zien knienechien zijn konijntje
oons dennebeumpien ons denneboompje
oonze brummels onze bramen
mien unties en oenden mijn hondjes en de jouwe
det is ziende dat is de zijne

We merken dus op dat de zelfstandige bezittelijke voornaamwoorden zowel in het 
enkel- als in het meervoud geen lidwoord krijgen.
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De aanwijzende voornaamwoorden

bijvoeglijk zelfstandig

met c/e-woorden met ef-woorden met t/e-woorden met <?r-woorden

disse deze dit dit dissende dit
die die det dat die det

Voorbeelden:

die kippe en dissende die kip en deze
dit untien en det dit hondje en dat.
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De telwoorden 

Hoofdtelwoorden

ie:ne 1
twee 2
drie 3
vier 4
vijf 5
zesse 6
zettven 7
achte 8
negen 9
tiene 10
elf 11
twalef 12
dattiene 13
veertiene 14
vijftien 15
zestien 16
zeitventiene 17
aclittiene 18

negentiene 19
twintig 20
ie:nentwintig 21
tweeëntwintig 22
drieëntwintig 23
vierentwintig 24
vijfentwintig 25
zessentwintig 26
zeuvenentwintig 27
aggentwintig 28
negenentwintig 29
dcittig 30
ie:nenddttig 31
tweeëndattig 32
enz.
feertig 40
fijftig 50
sestig 60

seuventig 70
tachtig 80
negentig 90
ónderd 100
ónderdie:ne 101
ónderdrwee 102
enz.
tweeónderd 200
drieónderd 300
enz.
du.'zend 1000
tweedic.z.end 2000
driedu:z.end 3000
enz.

Opmerkingen:

1. 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:

dattien ónden dertien honden
zes moe:zen zes muizen

2. Alle vormen die ergens -en- in zich bergen ondergaan uitspraakregel 1 (p. 41). 
Zo wordt ie:nentwintig uitgesproken als ien'ntwintig en zeuvenentwintig als 
zeum'mtwintig (met in dit laatste woord een dubbele verdwijning van de stomme e).
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Rangtelwoorden

eerste eerste achste achtste twintigste
tweede tweede negende negende ie:nen-
dcidde derde tiende tiende twintigste
vierde vierde elfde elfde enz.
vijfde vijfde twalefde twaalfde ónderdste
zesde zesde dattiende dertiende du:zendste
zeuvende zevende veertiende

enz.
veertiende

twintigste

eenen
twintigste
honderdste
duizendste
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De voegwoorden

Hieronder volgen enkele voegwoorden in het Wilsumers:

nevenschikkend onderschikkend

want want as als
mar maar det dat
en en toen toen
Of of ummedet omdat

Voorbeelden:

ij zeeg det zie det untien nooit ezien ad  hij zei dat zij dat hondje totaal niet
had gezien

mar ik gleuven em niet maar ik geloofde hem niet.
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De verkleinwoorden

In het Wilsumers vindt men de volgende verkleinwoordsuitgangen: 

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

wölkien wolkje
eechien hegje
pöttien potje
vlessien flesje

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

laachien laatje
kouwchien kooitje
streuchien strootje
eichien eitje

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

beudempien bodempje
beumpien boompje
darmpien darmpje
bluumpien bloempje

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

sköllechien scholletje
tunnechien tonnetje
kammechien kammetje
knienechien konijntje

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

stuultien stoeltje
keukentien keukentje
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trujfeltien troffeltje
musschertien musje

Wanneer het zelfstandig naamwoord eindigt op een -e, wat in het Wilsumers veel 
vaker het geval is dan in het gewone Nederlands, dan verdwijnt deze klinker altijd 
voor onverschillig welke verkleinwoordsuitgang. Vgl.:

putte put > puttien
zokke sok > zökkien
bujje bui > bujchien
molle mol > möllechien
bloeme bloem > bluumpien
skale schaal > skaaltien

In alle gevallen wordt op de verkleinwoordsuitgang de uitspraakregel 1 Ob (p. 47) 
toegepast, wat maakt dat de laatste n wegvalt en de ie door de neus wordt uitge
sproken.
In het meervoud wordt de uitgang -ien tot -ies:

vlessies flesjes
eichies eitjes
beumpies boompjes
knienechies konijntjes
stuulties stoeltjes
bukies boekjes
skaalties schaaltjes

Sommige meervoudige verkleinwoorden hebben de functie van een bijwoord:

ejfenties eventjes
zachies zachtjes

Klinkerverandering bij verkleinwoordsvorming

In grote gebieden van Oost-Nederland en over onze grenzen heen in Duitsland 
treedt bij verkleinwoordsvorming 'Umlaut' op, d.w.z. dat de klinker van de stam,
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als deze een achterklinker is, verandert in een voorklinker (vergelijk het schema 
op p. 14):

aand hand > deinden handje
voest vuist > vusien vuistje
voe:t voet > vu:tien voetje
blore blaar > bleurtien blaartje
bodem bodem > beudempien bodempje
traone traan > trööntien traantje
bólle stier > bullechien stiertje
kop kop > köppien kopje
kamme kam > ka.mmech.ien kammetje

Sommige woorden die in de stam een lange klinker hebben, vertonen bij de ver
kleinwoordsvorming geen lange klinker maar een korte, waarbij overigens wel 
klinkerverandering optreedt als de stam een achterklinker bevat:

bede bed > bettien
droetve druif > drufien
laand land > landen
schoe: schoen > schuimden
tie: teen > tiechien
wie:ge wieg > wiechien

In een aantal gevallen is er een korte klinker in de stam en een lange in het ver
kleinwoord, waarin natuurlijk ook 'Umlaut' kan voorkomen:

glas glas > glasien
skip schip > skepien
vat vat > vaden

In een enkel geval treedt er geen 'Umlaut' op:

skale schaal > skaaltien
otter otter > ottertien
dochter dochter > dochtertien
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vloe:re vloer > vloe:rtien
kouse kous > kousien

Het 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, g(g)) is, dan is de verkleinwoordsuitgang -ien. Hoewel de b
ook een plofklank is, geldt de regel niet voor deze medeklinker (in sporadische
gevallen ook niet voor de d). De vóór -ien staande medeklinker wordt altijd stem
loos uitgesproken. Bij deze verkleinwoorden geldt dan ook nog de uitspraakregel, 
die ook in het gewone Nederlands bestaat, dat wanneer een schuurklank gevolgd 
wordt door een -t, de -t verdwijnt.

aandense want aandensien gezichte gezicht gezichien
(zelfst. grachte gracht grachien
naamw.) grepe mestvork, grepien

arfte erwt cirfien greep
balg buik balgien gusse guts gussien

(van een kaart e kaart kaarden
dier) kalf kalf kalfien

balke balk bli! kien kaste kast kassien
beest beest ’besien katte kat kattien
bod bord böttien kloete kluit klutien
boek boek bukien knoeste knuist knusien
bös borst bössien kónte kont kuntien
bós bos bussien kruke kruik krukien
boord baard beurtien latte lat lattien
brug ge brug bruchien lieste lijst liesien
bukkenk bokking bukkenkien lot lot löttien
doppe dop döppien lote loot leutien
'ege heg, eg eechien luchte lantaarn luchten
emp hemd empien luus luis lusien
engst hengst engsien maande mand maanden
gaanze gans gaansien maond maand möönden
geute goot geutien mèènse mens mèènsien
gewölfte gewelf gewölfien mez.e mees 'mesien
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moes muis mus ien slakke slak slcikkien
mónd mond muntien slónde schort sluntien
nacht nacht nachien slot slot slöttien
neute noot neutien snoete snuit snutien
oe:d hoed ti'.tien spelde speld speltien
oe:k hoek u: kien spie:ke spaak spie:kien
oge oog eugien spook spook speukien
piepe PUP piepien sprónk sprong sprunkien
poeste puist pusien stuk stuk stukkien
pómpe pomp pumpien törf turf törfien
pos paal pössien voest vuist vusien
putte put puttien voe:t voet vu:tien
reize reis reisien vos vos vössien
roete ruit rutien wepse wesp wepsien
rotte rat röttien wolke wolk wölkien
rugge rug ruchien woord woord weurtien
schok schok schökkien wos worst wössien
skinke ham skinkien zómp trog zumpien

N.B. Volgens uitspraakregel 1 (p. 41) valt in aandense en aandensien de e in de 
lettergreep den en daarna de d  weg in de uitspraak.
Een paar woorden die -chien als verkleinwoord hebben kunnen ook onder deze 
rubriek gerangschikt worden. Het zijn woorden die als laatste medeklinker van de 
stam een -ng hebben. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat in het 
Wilsumers deze medeklinker oorspronkelijk bestond uit de medeklinkergroep n + 
g en dat net als bij n + d, m + p  enz. de verkleinwoordsuitgang -ien was.
Later is de groep n + g samengesmolten tot één neusmedeklinker -ng, die als hij 
aan het einde van het woord stond een -k bij zich kreeg. (Vergelijk ook de werk
woordsvormen gunk 'ging', dwunk 'dwong' enz. (p. 58, 60). Dit samensmelten van 
twee medeklinkers tot één vond niet plaats in het verkleinwoord, zodat we hebben:

dink ding deenchien
krink kring kreenchien
rink ring reenchien (zie ook Spa 1971, p. 14).

N.B. De klinker in de stam van deze verkleinwoorden wordt volgens regel 10a
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(p. 46) door de neus uitgesproken. De verlenging van de stamklinker berust op 
dezelfde oorzaken als die welke gelden voor de woorden keuris 'kunst' e.d., ver
meld onder regel 12 (p. 48).

De -ng kan zich echter ook als één medeklinker gedragen, vandaar dat we even
eens de alternatieve vormen dingechien 'dingetje' enz. vinden; zie onder -echien, 
p. 81.

Een heel afwijkende verkleinwoordsvorming vinden we in het volgende geval: 

jónge jongen jóchien

Het achtervoegsel -chien

De uitgang -chien vinden we na een klinker, een tweeklank of wanneer de laatste 
medeklinker van de stam een j  of een w is:

bujje bui bujchien stro stro streuchien
ei ei eichien tree trede treechien
kouwe kooi kouwchien trui trui truichien
ree ree reechien vlo vlo vleuchien
sprao spreeuw sprööchien zee zee zeechien

Het komt voor dat bij aanhechting van het verkleinwoordsachtervoegsel de laatste 
medeklinker van de stam wegvalt. Wat overblijft is dan een stam die eindigt op 
een klinker en in zo'n geval wordt de algemene regel gevolgd en het achtervoegsel 
-chien aan de gewijzigde stam gehecht:

gat gat gaachien
pad  pad (weggetje) paachien
rad rad raachien
blad blad blaachien

We constateren dat het in deze gevallen steeds gaat om woorden met de korte klin
ker a, die in het verkleinwoord een lange aa wordt. De in het verkleinwoord weg
gevallen medeklinker is een t of een d.
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Het achtervoegsel -pien

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

arm arm drmpien doem duim duumpien
bloeme bloem bluumpien proeme pruim pruumpien
bodem bodem beudempien rieme riem riempien
boom boom beumpien wörm worm wörmpien
darm darm darmpien zeum zoom zeumpien

Het achtervoegsel -echien

Het achtervoegsel -echien wordt gebruikt als de laatste medeklinker van de stam 
een b, l, rt m of n is (en in sommige gevallen een d  of ng), wanneer deze worden 
voorafgegaan door een korte klinker die geen stomme e is. De korte klinkers oe, 
uu en ie nemen slechts bij uitzondering dit achtervoegsel:

bólle stier bullechien ribbe rib ribbechien
euilam ooilam euilammechien rólle rol rullechien
kamme kam kammechien skólle schol skullechien
knien konijn knienechien snorre snor snörrechien
koele kuil kulechien spel spel spellechien
kribbe krib kribbechien stal stal stallechien
krulle krul krullechien todde vod, lap töddechien
molle mol möllechien tónne ton tunnechien
ol hol öllechien vel vel vellechien
padde pad (dier) paddechien wal wal wallechien
proeme pruim prumechien wange wang wangechien

Evenals bij sommige sterke werkwoorden in de verleden tijd na een ng een extra k 
werd toegevoegd (zie p. 58, 59), komt dit soms ook voor bij zelfstandige naam
woorden. In dat geval neemt het verkleinwoord toch de uitgang -echien omdat 
volgens het taalgevoel het zelfstandig naamwoord eigenlijk eindigt op -ng:
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dink ding dingechien
gank gang gangechien
krink kring kringechien
rink ring ringechien

Om dezelfde reden is gank in het meervoud gangen (zie p. 86).

N.B. We hebben hierboven (p. 78) geconstateerd dat de klank -ng ook wel uitge
legd wordt als een combinatie van -n + -g, die evenals -n + -d, -n + - 5  enz. de 
verkleinwoorduitgang -ien neemt.

Het achtervoegsel -tien

Als de laatste medeklinker van de stam een I, r of n is en de daaraan voorafgaande 
klinker lang is of een stomme e, of in sommige gevallen een korte ie, uu of oe, 
dan is het achtervoegsel van het verkleinwoord -tien. Soms wordt de -n van de 
stam voorafgegaan door een -r (deerne, oorn). Ook hier verdwijnt weer de stom
me e als die achter de laatste medeklinker van de stam staat:

biele bijl bieltien ledder ladder leddertien
bie.n been bie:ntien leugen leugen leugentien
bössel borstel bösseltien liester lijster liestertien
buul zak, buidel buultien matter marter mattertien
brummel braam(bes) brummeltien moede muil, bek muu:ltien
deerne meisje deerntien mure muur muurtien
deken deken dekentien musscher mus musschertien
grundel grendel grundeltien nagel nagel nagelden
gulden gulden guldentien ommel hommel ummeltien
joor jaar jeurtien ore ader eurtien
ketel ketel keteltien oorn hoorn eurntien
keuken keuken keukentien paole paal pööltien
knobbel knobbel knubbeltien raodsel raadsel röödseltien
kore kar keurtien schere schaar scheerden
kogel kogel keugeltien skale schaal skaalden
krummel kruimel krummeltien sleutel sleutel sleutelden
kuken kuiken kukentien stallanteem stallantaarn stallanteemtien
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steern ster steerntien
stoel stoel stuidtien
stoppel stoppel stöppeltien
traone traan trööntien
troffel troffel truffeltien
vleugel vleugel vleugeltien
vogel vogel veugeltien

wietzer wijzer wie:zertien
wottel wortel wötteltien
zeune zoon zeuntien
zissen zeis zissentien
zwengel zwengel zwengelden
zwien zwijn zwientien
zwo re zwoerd zweurden

Bij het woord meule 'molen' wordt het verkleinwoord gevormd alsof het woord 
'meulen' was: meulentien.
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De meervoudsuitgangen van het zelfstandig naamwoord 

Het achtervoegsel -en

De meest voorkomende meervoudsuitgang is -en, maar volgens uitspraakregel 1 
(p. 41) wordt de stomme e nooit uitgesproken, evenmin als dat het geval is bij de 
werkwoordsvormen die op -en uitgaan. Hieronder volgt een aantal meervouden op 
-en, waarbij nog opgemerkt moet worden dat als het enkelvoud eindigt op een 
stomme -e deze, zoals we al eerder gezien hebben, wegvalt voor het achtervoeg
sel. Woorden die eindigen op een stemloze medeklinker krijgen vaak in het meer
voud een met deze klank corresponderende stemhebbende medeklinker. Deze 
regel geldt niet wanneer de eindmedeklinker geschreven is als -p, -t of -k. Bij de 
eind-.v en eind-/zijn beide mogelijkheden aanwezig, maar hierbij moet wel de 
kanttekening worden gemaakt dat als ,v en ƒ  in het meervoud blijven bestaan, de 
onmiddellijk aan één van deze beide medeklinkers voorafgaande klank een korte 
klinker is. die in het meervoud niet verandert.

ante eend anten kore kar koren
aand hand aanden koele kuil koelen
aandense want aandensen kop kop koppen
bede bed béden kouse kous kousen
beest beest beesten kouwe kooi kouwen
bie:n been bie:nen kroppe krop kroppen
boge boog bogen kruke kruik kruken
bólle stier bóllen krukke kruk krukken
bone boon bonen krulle krul krullen
bod bord bödden leerze laars leerzen
bös borst bossen lote loot loten
bós bos bossen mèènse mens tnèènsen
brugge brug bruggen meze mees mezen
bujje bui bujjen moede muil moe:len
buut zak, buidel buien mond mond monden
doem duim doemen neute noot neuten
doppe dop doppen neuze neus neuzen
'ege heg 'egen oge oog ogen
gezichte gezicht gezichten ol hol ollen
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paole paal paolen
pompe pomp pompen
poorte poort poorten
pos paal possen
proeme pruim proemen
putte put putten
reize reis reizen
rieme riem riemen
roete ruit roeten
rotte rat rotten
ruif ruif ruiven
rugge rug ruggen
schove schoof schoven
skale schaal skaten
skinke ham skinken
skolle schol skollen
slakke slak slakken
slot slot slotten

snorre snor snorren
spook spook spoken
stobbe stronk stobben
struke struik struken
tippe timp tippen
todde vod, lap todden
tónne ton tónnen
traone traan traonen
vlekke vlek vlekken
vlesse fles vlessen
voest vuist voesten
voe:t voet voe:ten
wepse wesp wepsen
wezeboom ponder wezebomen
wos worst wossen
zeune zoon z.eunen
zokke sok zokken
zwore zwoerd zworen

N.B. In aandense en aandensen valt de e vóór n in de uitspraak weg - in 
aandensen zelfs tweemaal - gevolgd door het verdwijnen van de d, dit alles 
vanwege uitspraakregel 1 (p. 41).

Enkele woorden die eindigen op een klinker krijgen als meervoud -jen 
(geschreven als in het Nederlands):

ree ree reeën
slee slee sleeën
vlo vlo vlooien
zee zee zeeën

Enkele woorden die eindigen op een ie: of oe: krijgen als meervoudsuitgang -nen:

knie: knie knie:nen
koe: koe koe:nen
schoe: schoen schoe.nen
tie: teen tie:nen
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Bij andere woorden gaat de meervoudsvorming gepaard met klinkerverlenging (en 
tevens met het stemhebbend worden van de laatste medeklinker van de stam mits 
deze een schuurklank is, d.w.z. ƒ  of s):

brief brief brie:ven
luus luis lu:zen
moes muis moe:zen
dief dief die: ven
uus huis u:zen
w ief wijf wie: ven
skip schip skepen

Weer andere woorden hebben in het meervoud een klinkerverlenging die gecombi
neerd wordt met klinkerverandering:

blad blad bidden
dag dag dagen
dak dak daken
gat gat gaten
gebod gebod geboden
schot schot schoten
glas glas glazen
lot lot loten
pad pad paden
rad rad raden
slag slag slagen
vat vat vaten
weg weg wegen

In bepaalde gevallen komt er naast deze klinkerverandering in het meervoud een 
medeklinker bij:

la lade leiden

Er zijn ook enkele woorden die hun slotmedeklinker voor -en verliezen. Dit 
gebeurt wanneer de slotmedeklinker in het enkelvoud wordt voorafgegaan door
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een neusmedeklinker (vgl. ook p. 81):

dink ding dingen
emp hemd emmen
gank gang gangen
krink kring kringen
rink ring ringen

Het achtervoegsel -s

De zelfstandige naamwoorden die uitgaan op -er, -el, -em, -en hebben een meer
voud op -s. Hetzelfde geldt voor de zelfstandige naamwoorden waarvan het grond
woord als voorlaatste medeklinker een / of een r  heeft die gevolgd wordt door een 
neusmedeklinker (m, n). Als het woord eindigt op een stomme e dan valt deze 
vóór de -s weg:

arm arm arms ledder ladder ledders
bcirm berm barms leugen leugen leugens
bessem bezem bessems liester lijster li esters
bössel borstel bössels matter marter mdtters
braandnetel brandnetel braand- musscher mus mus

netels schers
brummel braam(bes) brummels ommel hommel ommels
darm darm darms oorn hoorn oom s
deerne meisje deerns skólder schouder skólders
elm helm elms sleutel sleutel sleutels
grundel grendel grundels steern ster steerns
keuken keuken keukens troffel troffel troffels
knobbel knobbel knobbels veter veter veters
kogel kogel kogels vleugel vleugel vleugels
krummel kruimel krummels vogel vogel vogels
kuken kuiken kukens wörm worm wörms
lanteern lantaarn lanteerns zissen zeis zissens
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Enkele andere woorden nemen ook -,y in het meervoud:

snee snede snee's
sprao spreeuw sprao's
tree trede tree 's
zeum  zoom zeums

Bij het woord meule 'molen' wordt in het meervoud een n toegevoegd: meulens 

Het achtervoegsel -ers

Enkele woorden nemen het achtervoegsel -ers om het meervoud te vormen:

ei ei eiers
euilam  ooilam euilammers
kind kind kinders

Het achtervoegsel -er

Twee andere woorden vormen een meervoud op -er.

ka lf kalf kalver
kind kind kinder

We constateren dat in het laatste geval dus twee meervouden mogelijk zijn.
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Andere vormverschijnselen

De hierna volgende achtervoegsels worden in het Wilsumers gebruikt om woorden 
van het ene soort af te leiden uit woorden van een ander type. De omzetting van 
de ene woordsoort in een andere zal steeds door middel van een pijl worden aan
gegeven.

-ige
werkwoord — > zelfstandig naamwoord

Het achtervoegsel -ige is vergelijkbaar met de Nederlandse uitgang -ing:

artkloppige hartklopping
belangstellige belangstelling
óntstekige ontsteking
rekenige rekening
terige tering
speulige speling
leunige leuning
keurige keuring

De klemtoon kan nooit vallen op één van beide lettergrepen van dit achtervoegsel 
omdat ze een stomme e bevatten.

-igeid
bijvoeglijk naamwoord — > abstract zelfstandig naamwoord

kleinigeid kleinigheid
gewissigeid zekerheid
mooiigeid schoonheid

zelfstandig naamwoord —> stoffelijk bijvoeglijk naamwoord

lemen
wollen

lemen
wollen
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zuiveren zilveren

-enisse
werkwoord — > zelfstandig naamwoord

begrafenisse begrafenis
drfenisse erfenis

-erd
werkwoord —> zelfstandig naamwoord

schijterd schijterd

-erije
werkwoord — > zelfstandig naamwoord

boerderije boerderij
smikkerije snoeperij

-sel
werkwoord —> zelfstandig naamwoord

aksel haksel
raodsel raadsel
stiesel stijfsel

-te
bijvoeglijk naamwoord — > zelfstandig naamwoord 
Hierbij kan 'Umlaut' optreden:

eugte hoogte
leegte laagte
zeerte pijn
gruu:nte groente
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Het bijvoeglijk naamwoord

Wat hierboven gezegd is over 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:

die:pe diep
dikke dik
dorre (erg) ziek
dreuge droog
dunne dun
ie:te heet
late laat
lege laag
oge hoog
riepe rijp
verre ver

Deze klank kan evenwel alleen maar opgemerkt worden:
1. wanneer het bijvoeglijk naamwoord gecombineerd wordt met een koppelwerk
woord:

't b ief dreuge het blijft droog
ij is dorre hij is erg ziek

2. wanneer het bijvoeglijk naamwoord als bijwoord wordt gebruikt: 

de vogel vlög oge de vogel vliegt hoog

Overal elders wordt de eind-e uitgewist vóór een andere uitgang met -e - die men 
in dezelfde omstandigheden als in het standaard-Nederlands aantreft - of verdwijnt 
totaal, eveneens in dezelfde gevallen als in het gewone Nederlands:

de oge boom de hoge boom
een dreug plekkien een droog plekje
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Tijdsbenamingen

Dagen

De namen van de dagen van de week worden in het Wilsumers gevormd door 
middel van het achtervoegsel (d)eg dat een stomme e bevat:

zundeg zondag
maondeg maandag
dinkseg dinsdag
woemzeg woensdag
dóndeg donderdag
vrijde g vrijdag
zaoteg zaterdag

Maanden

De namen van de maanden zijn gelijk aan die van het Nederlands, behalve 'maart', 
waarvoor meert gebezigd wordt.

Feestdagen

Paosen
Kasdagen
Kdsfeest
Pinksteren

Pasen
Kerstdagen
Kerstfeest
Pinksteren

Jaargetijden

veurjoor lente
zomer zomer
ars herfst
winter winter
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Uitdrukkingen eigen aan het Wilsumers

een leug uus

et/em nooit ezien emmen
een ónd zól em der dood tegen blaffen

zien va al oordig an wezen 
in de roes verkopen 
ni'j joor skie:ten 
met gemak 
ij wort al lulderig

een leeg huis (d.w.z. een huis waar meis
jes vanwege de afwezigheid van de ouders 
op de kinderen passen en jonge mannen 
dus welkom zijn, overigens in alle eer en 
deugd)
het/hem totaal niet gezien hebben 
letterlijk : een hond zou zich er dood 
tegen blaffen (wordt gezegd van iets wat 
nogal in het oog loopt, iets opmerkelijks) 
al aardig op zijn vader beginnen te lijken 
in het wilde weg verkopen 
nieuwjaarswensen aanbieden 
langzamerhand
hij wordt al spraakzaam (na wat glazen 
geestrijk vocht).
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IJsselmuiden
Tussen het dialect van IJsselmuiden en dat van Wilsum bestaan slechts weinig ver
schillen. De verschillen die er zijn worden hieronder puntsgewijs opgesomd.

1. De klinkers en medeklinkers zijn gelijk in aantal en uitspraak, behalve dan dat 
de r achter in de mond, ter hoogte van de huig, wordt uitgesproken, wellicht onder 
invloed van de Kamper uitspraak van deze klank. Een ander verschil dat waarge
nomen kan worden is dat de IJsselmuidenaren de combinaties sk en skr altijd 
handhaven en niet vrijelijk van sk(r) naar sch(r) overspringen zoals in het 
Wilsumers gebeurt (zie p. 40).

2. In het IJsselmuidens bestaat uitspraakregel 11 (zie p. 48) niet: De t die vooraf
gegaan wordt door .9 of ch blijft in de uitspraak bestaan, ook al wordt hij niet 
gevolgd door een klinker. Vgl.:

de oostkaante 
ij e f  de kippe verkocht 
de vogel zit op 't nöst 
drfst

de oostkant
hij heeft de kip verkocht 
de vogel zit op het nest 
herfst

e'west geweest
eköcht gekocht
ij efezöcht hij heeft gezocht
de vracht de vracht
ij efebracht hij heeft gebracht
döst dorst
bost borst

3. In het IJsselmuidens zijn er meer woorden die op een stomme 
het Wilsumers:

IJsselmuidens Wilsumers

bie:ze bie:s bies, strook
bókke bók bok
bule buul buidel, zak
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feile feil dweil
giste ges gist
guste gus gust
klauwe klauw klauw
kooie kooi (eenden)kooi
kromme króm krom
lichte lich licht (bijv. naamw.)
lu:z.e luns luis
moe: re moor moer, vrl. konijn
ore oor oor
skilde schild schild
skimme skim schim
spiele spil spil
spore spoor spoor (van een ruiter)
stele steel steel
strikke strik strik
teve teef teef
u:re uu:r huur
zeme zeem zeem
zwere zweer zweer (zelfst. naamw.)

4. In enkele gevallen hebben we in het IJsselmuidens een lange oo waar we in het 
Wilsumers een lange oe: hebben:

IJsselmuidens Wilsumers

mo moe: moeder
skoolmeester skoe:lmeester schoolmeester
viole vioe:le viool

Het omgekeerde verschijnsel doet zich ook voor. Vgl.: 
moe:re moor moer, vrl. konijn
zwoe:re zwore zwoerd

5. Hetzelfde verschil in klinkerhoogte merken we op in de volgende woorden, 
waarin in het IJsselmuidens een lange ee voorkomt en in het Wilsumers een lange
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IJsselmuidens Wilsumers

been bie:n been
ene ie:ne één
ete ie:te heet
lenen liemen lenen
skeef schie:f scheef
speke spie:ke spaak
steen stie:n steen

6. In enkele gevallen waarbij in het Wilsumers een woord eindigt op een lange 
gesloten klinker vinden we in het IJsselmuidens een korte gesloten klinker:

IJsselmuidens Wilsumers

knie knie: knie
koe koe: koe
skoe schoe: schoen
tie tie: teen

In het meervoud van deze woorden, dat net als in het Wilsumers gevormd wordt 
door -nen (zie p. 84), is er in het IJsselmuidens wel een lange gesloten klinker:

knie:nen knieën
koe:nen koeien
skoe:nen schoenen
tiemen tenen

7. In een paar gevallen heeft het IJsselmuidens een korte ie waar het Wilsumers 
een korte i heeft:

IJsselmuidens Wilsumers

diessel dissel dissel
kiend kind  kind
spiele spil spil
spiende spinde spinde
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8. Het gedrag van bepaalde klinkers die vóór een r staan is in het IJsselmuidens 
nagenoeg gelijk aan dat in andere West-Overijsselse dialecten (zie p. 42); a, aa, o, 
ó komen in dit dialect niet vóór een r voor, wel a, aa en ö. In het Wilsumers kan 
een o echter wel vóór een r voorkomen (vgl. p. 15). Soms vinden we nu in het 
IJsselmuidens een ö waar in het Wilsums een o staat. Hoogstwaarschijnlijk is dit 
dus te verklaren doordat in het IJsselmuidens een o vóór een r tot een ö is gewor
den. Deze r is niet altijd even duidelijk hoorbaar, met name niet als hij vóór s, t, d 
staat, zodat we hem niet geschreven hebben:

IJsselmuidens Wilsumers

pösselein pösselein porselein
pössie possie portie
vöst vos vorst
wöst wos worst
wöstelen wöstelen worstelen
wöttel wottel wortel
vgl. ook: 
lorre lorre lor
wörren worren worden
wört wort wordt

9. In tegenstelling tot het Wilsumers (zie p. 58 - 60) komt er in het IJsselmuidens 
geen k achter de werkwoordsstam in de derde persoon enkelvoud o.v.t. van de 
sterke werkwoorden waarvan de stam uitgaat op -ng:

ij dwung hij dwong
ij gung hij ging
ij sprang hij sprong
ij vrung hij wrong

10. In tegenstelling tot het Wilsumers (zie p. 65) is in het IJsselmuidens het per
soonlijke voornaamwoord 2e persoon meervoud, zowel beklemtoond als onbe
klemtoond, jullie:

jullie drie:ven jullie drijven
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Naast zie, ze (enig mogelijke vormen in het Wilsumers, zie p. 65) komt in het 
IJsselmuidens ook zullie voor als persoonlijk voornaamwoord 3e persoon meer
voud:

zuil ie lopen zij lopen
ij woorskouxvt zullie hij waarschuwt ze

11. Het bezittelijk voornaamwoord van de tweede persoon, bijvoeglijk gebruikt, is oe:

oe mo je  moeder
oe ome je oom
oe vel je huid
In het Wilsumers vinden we alleen oen (zie p. 69)

12. De volgende woorden hebben ook klankverschillen t.o.v. de vergelijkbare 
Wilsumer woorden:

IJsselmuidens Wilsumers

antien dantien handje
aoder ore ader
blatien blddchien blaadje
blaren bladen bladeren
ij blaozen ij bleus hij blies
(ook in de andere
o.v.t.-vormen van dit
werkwoord een ao)
bletten blèren blaten
bostel bössel borstel
bros bröds broeds
bruun broen bruin
bukkem bukkenk bokking
w ij deden w ij deuden wij deden
(ook in de andere
o.v.t.-vormen van dit
werkwoord een ee)
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IJsselmuidens Wilsumers

ègen ’egen eggen
eventies (> eem'mpies) ejfenties eventjes
gaden gddchien gaatje
inkt ink inkt
kippechien kippien kippetje
knientien knienechien konijntje
koppel koppel koppel
ij liet
(ook in de andere 
o.v.t.-vormen van dit 
werkwoord een ie)

ij leut hij liet

ij löt ij lut hij laat
musse musscher mus
otterden otterden ottertje
paden paachien paadje
et rie:st et res het rijst
rute roete ruit (zelfst. naamw.)
skaole skale schaal
skenke skinke ham
skuuchien skuunden schoentje
ik sliepe ik sleupe ik sliep
wi'j sloegen 
(ook in de andere 
o.v.t.-vormen van dit 
werkwoord een oe)

wi'j sleugen wij sloegen

ie spreuken 
(ook in de andere 
o.v.t.-vormen van dit 
werkwoord een eu)

ie spraken jij sprak

sprunge sprunk sprong (zelfst. naamw.
sprungechien sprunkien sprongetje
steuven stoven stoven (werkw.)
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IJsselmuidens Wilsumers

wi'j stunden
(ook in de andere
o.v.t.-vormen van dit
werkwoord een u)
tachentig
ij veul
vieftien
vloochien
woorskouwen
zunder

wi'j stonnen

tachtig
ij veult
vijftien
vleuchien
wadrskouwen
zónder

wij stonden

tachtig
hij viel
vijftien
vlootje
waarschuwen
zonder

In tegenstelling tot wat in het het Wilsumers het geval is (zie p. 52) is in het 
IJsselmuidens het werkwoord kloe:ven 'kluiven' een sterk werkwoord en behoort 
tot klasse 2:
kloe:ve ~ k lö f ~ kleuve -  ekleuven.
Idem voor meten 'meten', dat behoort tot klasse 5: 
me te ~ met ~ mate ~ e met en.
Idem voor dragen 'dragen', dat behoort tot klasse 6:
drage ~ draagt ~ dreuge ~ edragen.

13. Enkele woorden die eigen zijn aan het IJsselmuidens zijn de volgende:

'handelen hoepelen
be'stellen bevelen
gasterd smeerpoets
glinderen glijden
kökkelkippe kalkoen
nöstekónte blaag
podde vuil(igheid), smeerboel
skouw schuw
smiekelen keuvelen
stoeken op de grond smakken
strullen plassen, urineren
t alt er schommel
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vut weg (bijw.)
zettien tijdje, poosje

14. Een interessant syntactisch verschijnsel in het IJsselmuidens, dat ook in het 
Vollenhoofs voorkomt (zie Spa 1996, p. 89), bestaat hierin dat voegwoorden en 
voornaamwoorden aan het begin van de bijzin gevolgd kunnen worden door het 
partikel as 'als', waaraan heel vaak een enclitisch persoonlijk voornaamwoord 
wordt gehecht:

ik krege een griebel over de rugge toen a-k die grote ónd zage 
'ik voelde een rilling over mijn rug lopen toen ik die grote hond zag'

weet ie woor a-j ie:r vdrve können kopen?
'weet jij waar je  hier verf kunt kopen?'

zie was zo verrekte ellig toen as ze euren det ze ezakt was 
'ze was zo verrekte kwaad toen ze hoorde dat ze gezakt was'.



‘s Heerenbroek

’s Heerenbroek
Ook tussen de dialecten van 's Heerenbroek en Wilsum bestaan weinig verschillen. 
Het zijn de volgende:

1. In enkele gevallen heeft het 's Heerenbroeks een geronde voorklinker waar het 
Wilsumers een geronde achterklinker heeft (zie voor deze termen p. 14):

's Heerenbroeks Wilsumers

greuts groots
meure moor
dörre dorre
warren worren
(ö ook in de andere 
vormen van dit werkwoord)

trots, groots 
moer, wijfjesdier 
dor, ziek 
worden

2. Waar in het Wilsumers vrijelijk wordt overgesprongen van sk(r) naar sch(r) (zie 
p. 40) en vice versa vinden we in 's Heerenbroek alleen maar sch(r). In IJssel
muiden hebben we, zoals gezien, alleen sk(r).

3. Evenmin als in het IJsselmuidens bestaat in het 's Heerenbroeks uitspraakregel 
11 (p. 48). Ook hier blijft de t aan het woordeinde na 5 of ch bestaan:

ewest geweest
döst dorst
nöst nest
ebracht gebracht
licht licht (bijv. naamw.)

4. In het Wilsumers is kloe:ven 'kluiven' een zwak werkwoord (zie p. 52). In het 
's Heerenbroeks is het, net als in het IJsselmuidens, een sterk werkwoord behoren
de tot de klasse 2: 
kloe:ve ~ k lö f ~ kleuve ~ ekleuven.
Het werkwoord elpen 'helpen' behoort in het Wilsumers tot klasse 3 (p. 58). In het 
's Heerenbroeks is de o.v.t. van dat werkwoord:
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ik eulpe ik hielp
ie eulpen jij hielp

5. De sterke werkwoorden van klasse 4 in het Wilsumers (zie p. 59) hebben de 
stamklinkers ee ~ e ~ aa ~ eu, waarbij de derde persoon enkelvoud van de o.v.t. de 
stamklinker a heeft:

breke ~ brek ~ brake ~ brak ~ ebreuken breken
spreke ~ sprefc ~ sprake ~ sprak ~ espreuken spreken
enz.

In het 's Heerenbroeks daarentegen is in de o.v.t. de stamklinker een e«:

ère&e ~ ~ breuke ~ breuk ~ ebreuken breken
spreke ~ sprek ~ spreuke ~ spreuk ~ espreuken spreken
steke ~ stek ~ steuke ~ steuk ~ esteuken steken
enz.

6. De werkwoorden emmen 'hebben' en wezen 'zijn' hebben in het 's Heerenbroeks 
soms uitgangen met een t waar het Wilsumers en heeft (zie p. 61):

's Heerenbroeks Wilsumers

ie ebt ie emmen jij hebt
w ij ebt w ij emmen wij hebben

ie bint ie binnen jij bent
zie bint zie binnen zij zijn

Hetzelfde geldt voor het werkwoord gaon 'gaan', waar we soms t i.p.v. het 
Wilsumer n (zie p. 55) vinden:

w ij gaot w ij gaon wij gaan

De vormen met (e)n zijn echter ook in het 's Heerenbroeks in de meerderheid.
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7. De tweede persoon meervoud van het beklemtoonde persoonlijk voornaam
woord is in het Wilsumers ie, vergezeld door het op de werkwoordsvorm volgende 
bijwoord sacimp (zie p. 65). In het 's Heerenbroeks is dit voornaamwoord jullie. 
Vgl.:

's Heerenbroeks Wilsumers

jullie clrie:ven 
jullie bieten 
jullie klummen

ie drie:ven saamp jullie drijven 
ie bieten sacimp jullie bijten 
ie klummen sacimp jullie klommen

De eerste persoon enkelvoud lijdend voorwerp heeft in het 's Heerenbroeks soms 
mie 'mij' waar het Wilsumers mien heeft (zie p. 65).

8. De enclitische vorm van de derde persoon enkelvoud is in het Wilsumers ie (zie 
p. 66), in het 's Heerenbroeks e. Vgl.:

's Heerenbroeks Wilsumers

beweegt e ? 
lag e?
tam'mee bet e

beweegt ie? 
lag ie?
tam'mee bet ie

beweegt ie? 
lag ie? 
straks bijt ie

9. De bijvoeglijk gebruikte bezittelijke voornaamwoorden zijn in het Wilsumers en 
's Heerenbroeks niet helemaal gelijk:

's Heerenbroeks Wilsumers

mien
oe
zien
zien /  eur 
oonze /  oons 
oe 
eur

mien
oen
zien
zien /  eur 
oonze /  oons 
oen 
un

m ijn
jouw
zijn
haar
onze / ons
jullie
hun
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10. Bijwoorden die eindigen op l, zoals wel, al, meestal, elemaol verliezen in het 's 
Heerenbroeks deze / vóór een medeklinker:

emmen jullie um de suker wè zien wegen? hebben jullie hem de suiker wel zien
wegen?

ik ad oe zuster elemao niet an euren komen ik had je  zuster helemaal niet horen
aankomen

N.B. De uitspraak wè ies voor wel ies komt zowel in het 's Heerenbroeks als in het 
Wilsumers voor (zie p. 48):

in meert kó-j det kleine raampien wè ies in maart kon je  dat kleine raampje
lös emmen staon wel eens open hebben staan

11. In de hierna volgende woordenlijst worden kleine klankverschillen tussen het 
's Heerenbroeks en het Wilsumers vermeld:

's Heerenbroeks Wilsumers

antien dantien handje
armen arms armen
bannen bdrms bermen
citroene citroen citroen
drööchien drötien draadje
feile fe il dweil
fie t fiete fijt
kniene knien konijn
knientien knienechien konijntje
musse musker mus
muu:ie meuie tante
öttertien öttertien ottertje
sprónk sprunk sprong (zelfst. naamw.)
sprunchien sprunkien sprongetje
viole vioe:le viool
zeisen zissen zeis
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12. Tenslotte een paar woorden die behoren tot het 's Heerenbroekse taaleigen:

boe:zen blazen (van de wind)
eierdore eierdooier
mere merrie
naozak schortenzak
scheuken zich schuren (tegen een paal)
smoesterig vuil, smerig
voe:zelig smerig, grauw
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Zalk
Het dialect van Zalk is het enige dialect van de gemeente IJsselmuiden op de lin
ker IJsseloever waarover bij de IJsselacademie voldoende gegevens beschikbaar 
waren om er een beschrijving van te kunnen geven. Het wijkt op een aantal punten 
af van de overige dialecten van deze gemeente, bijvoorbeeld vanwege de werk
woordsuitgangen in de o.t.t. Deze hebben namelijk systematisch een -t op de 
plaatsen waar de andere dialecten van Groot-IJsselmuiden een -en hebben, hoewel 
daarnaast ook -en relatief vaak voorkomt. Voorts heeft het Zalkers tweeklanken 
die niet elders in de gemeente voorkomen. Vanwege de afwijkende punten zal het 
dialect relatief uitvoerig worden behandeld, maar wanneer de lezer(es) in een 
bepaalde (onder)afdeling iets niet vindt, dan mag hij/zij ervan uitgaan dat het 
Zalkers op dat punt niet afwijkt van de andere dialecten. In dat geval wordt hij/zij 
uitgenodigd de vergelijkbare (onderafdeling van de andere dialecten van Groot- 
IJsselmuiden te raadplegen.
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De klinkers

Het dialect van Zalk heeft dezelfde klinkers als dat van Wilsum (zie p. 14), maar 
toch zijn, als een eerbetoon aan de nagedachtenis van Klösien uut Zalk (mevr. K. 
Rotstein-van den Brink), wier heldere stem op de bandjes van de IJsselacademie 
deze klinkers zo mooi weergaf, voor elke klinker een paar Zalker woorden, gro
tendeels afkomstig uit haar verhalenrepertoire, opgenomen. Er is naar gestreefd 
om geen woorden te vermelden die al elders in het boekje zijn genoemd.

gien geen mien mijn (bez. voor
giet (zij/hij) gaat naam w.)
ies eens, ijs opzied opzij
kiekerig oplettend, argwa piepe PUP

nend stiet (hij/zij) staat
maoneschien maneschijn wief wijf

De ie in de hierboven opgesomde woorden gaat meestal terug op een oudwestgermaanse lange i, 
nl. in ies ‘ijs’, kiekerig, maoneschien, mien, opzied, piepe  en wief.
De ie kan ook teruggaan op de oudwestgermaanse tweeklank ai, die in het Oudsaksisch al een ee 
geworden is, en na verhoging een ie in bijv. gien en ies ‘eens’. Giet en stiet zijn ontstaan door 
klinkerwisseling in de 3e pers. enk. o.t.t. van de onregelmatige werkwoorden gaon en staon.

bie:n been (ledemaat) stie:n steen
gie:te (ik) giet vlie:gen vliegen (werkw.,
ie.iemaole helemaal zelfst. naamw.
ie:ne één mv.)
ie:te heet vrie:zen vriezen
schie:f scheef

De tweeklank io ligt ten grondslag aan de ie: van gie:te, vliesgen en vrie.zen, de ai (in het 
Oudsaksisch ee, later verhoogd tot ie:) aan de ie: van bie:n, ie.iemaole, ie:ne, ie:te, stie:n en 
waarschijnlijk ook schie:f.
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u i t

juustem! juist! misbruuk misbruik
kulechien kuiltje tunen omheiningen
kupe kuip, opvreter usien huisje, W.C.
kruke kruik uut uit
kruus kruis zunig zuinig

In de meeste van de hier genoemde woorden correspondeert de korte uu met een oudwestger
maanse lange u (die als een lange oe moet hebben geklonken), nl. in kruke, kruus, misbruuk, 
tunen, usien en uut. In zunig gaat de uu terug op een oudwestgermaanse iu. Juustem  en kupe zijn 
leenwoorden.
Kulechien is een verkleinwoord, met klinkerwisseling (‘umlaut’) in de verkleinwoordvorming 
gevormd naast koele.

du.ren
etgruu.n
getu:gen

mu:
muu:ilijker
nu:men

(een) dure 
etgroen
getuigen (zelfst. 
naamw., werkw.) 
moe
moeilijker
noemen

'panneku:kies
schu:re
u:tien
verzu:ken
vlu:ken
zu:ter

primula's
schuur
hoedje
uitnodigen
vloeken
zoeter

De uu: correspondeert in bovenstaande woorden dikwijls met een germaanse lange o (later in 
bijv. het Oudhoogduits de tweeklank uo geworden), al dan niet met umlaut, bijv. in etgruu.n, 
mu:, muu:ilijker, nu:men, verzu:ken, vlu:ken en zu:ter.
In du:ren en getu:gen  gaat de uu: terug op een oudwestgermaanse iu; in schu. re op een oudwest
germaanse lange u.

(Panne)ku.kies en u.tien  zijn verkleinwoorden waarin de uu: is ontstaan uit de oe: van resp. 
koe:ke en oe:d  door ‘umlaut’ bij de verkleinwoordvorming.
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oe

bedoelige bedoeling oed huid
broen bruin proeme pruim (zelfst.
foeke fuik naamw., 2 beteke
gloeperd guit nissen), (ik)
gloeperig gluiperig, olijk pruim (werkw.)
kloete kluit, kluwen smoesterig smoezelig
koele kuil voes vuist
noe nou

De oe gaat meestal terug op een oudwestgermaanse lange u, nl. in broen, gloeperd, gloeperig, 
kloete, koele, oed, proeme  en voes. De oe van bedoelige is ontstaan uit een germaanse lange o. 
In noe gaat de oe waarschijnlijk terug op een oudwestgermaanse korte u.
De herkomst van de oe in foeke  en smoesterig is niet duidelijk.

oe:

'katoe:le katuil oe:d hoed
koe: koe oe:k hoek
koe:ke koek schoe:le school
koe:nen koeien sloe:rig onbehagelijk.
moe: moeder slonzig
moe:zen muizen spoe:ken spoken (zelfst. 

naamw., werkw.

De lange oe gaat in bovenstaande woorden terug op een lange o in koe:(nen), koe:ke, moe:, oe:d, 
oe:k en schoe.ie. Met een lange u correspondeert de oe: van katoe.ie  en sloe:rig, met een oud
westgermaanse au waarschijnlijk de oe: van spoe:ken (in het Oudsaksisch een lange o , in o.m. 
het dialect van Zalk verhoogd tot oe:).

De oe: van moe:zen is ontstaan door verlenging van de klinker in open lettergreep in het meer
voud van moes.

109



De dialecten van Groot-IJsselmuiden

i

bint (wij, jullie, zij) zijn schinke ham
bittien beetje slim erg
dink ding spinde broodkast
kidde paardje strik (hij/zij) strijkt
kippe kip wilge wilg

De i correspondeert met een ; in het Oudwestgermaans in bittien, dink, schinke, wilge en waar
schijnlijk ook in slim.
Bint is een onregelmatige vorm van het sterke werkwoord wezen, de i van strik (bij strieken) is 
ontstaan door klinkerwisseling in de 3e pers. enk. o.t.t. (dit komt voor bij sterke en onregelmatige 
werkwoorden).
Spinde is een leenwoord; kidde en kippe zijn mogelijk oorspronkelijk lokroepen.

ee

bete
fielese'teren
leeg

meze
petereulie

(ik) beet 
feliciteren 
laag (bijv. 
naamw.) 
mees
petroleum

reren
sneechies
tweedonker
vege
'wedeman
zepe

jammeren, huilen
sneetjes
schemering
(ik) veeg
weduwnaar
zeep

lil meze, tweedonker, zepe en waarschijnlijk ook reren gaat de ee terug op een oudwestgermaanse

Op een oudwestgermaanse i (die in open lettergreep gerekt is) gaat de ee terug in sneechies en 
wedeman en op een oudwestgermaanse e (die ook gerekt is in open lettergreep) in vege.
Met een oudwestgermaanse lange a die door umlaut een ee is geworden correspondeert de ee van

Bete is een vorm uit de verleden tijd van bieten (de ee hierin is uit een oude ai ontstaan). 
Fieleseteren en petereulie zijn leenwoorden.
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u

brummel braambes onbenullig onhandig,
'bulsik bunzing ongemakkelijk
drumpel drempel pruttel rommel, spul
grundel grendel vrungel wrongel
krummel kruimel wullen wollen
luchte stallantaarn wussen (ze) wisten
musker mus zuk zulk

De u gaat terug op een oudwestgermaanse u (met een umlautsfactor in de volgende lettergreep) 
in krummel en mogelijk ook in wullen, maar in dit woord kan de u ook teruggaan op een oud
westgermaanse o.
Onder invloed van omringende medeklinkers kon een oudwestgermaanse a, e of i gerond worden 
tot u. In zuk en waarschijnlijk ook in brummel werd een oude a gerond (zuk(ke) ontstond uit 
* swa-li:ka), in grundel een oude e o f i.
Door verkorting van een oudwestgermaanse iu voor bep. medeklinkers ontstond de u van luchte. 
Wussen is een verleden-tijdvorm van het onregelmatige werkwoord weten.
De oorsprong van de u in bulsik, drumpel, onbenullig, pruttel en vrungel is niet duidelijk.
M usker is een oud leenwoord.

eu

deupen
eksenkeurige
euf
euibouw
eulen
leug
meulenties

dopen
heksenkeuring 
hoofd 
hooibouw 
(ze) hielden 
leeg

neug
ónneuzel
ópscheutelink
reuren
speulige
veule

koekoeksbloemen vreugen

nodig
onnozel
jonge man
roeren
speling
veel
(ze) vroegen

Uit een oudwestgermaanse au (die in het Oudsaksisch al een oo was) is, doorgaans met umlaut, 
de eu ontstaan van deupen, euf, euibouw, neug en mogelijk van ónneuzel.
De eu kan ook teruggaan op een oudwestgermaanse u die voor - r  of in open lettergreep voor 
bepaalde medeklinkers is gerekt. Dat is het geval in eksenkeurige en meulenties, in beide
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gevallen met umlaut.
In leug ‘leeg’, speulige en veule gaat de eu terug op een oudwestgermaanse i, die gerekt en 
gerond is voor bepaalde medeklinkers.
Een oudwestgermaanse lange o (met umlaut) ligt ten grondslag aan de eu van reuren.
De eu in eulen en vreugen is ontstaan door klinkerwisseling in de verleden tijd van de werkwoor
den aolen, resp. vraogen', in ópscheutelink is scheut te beschouwen als een afleiding met klinker
wisseling van schie:ten.

Ó

bók bok pódde smeertroep
een bónke een boel (bijw.) schólken schorten
bossen bossen schólders schouders
genóg genoeg slónde schort
móssen (ze) moesten wól (hij/zij) wilde
ók ook zókken zulken

zón zo'n

De ó correspondeert in bovenstaande woorden dikwijls met een oudwestgermaanse u, nl. in bók, 
bónke, bossen, schólken, schólders en waarschijnlijk ook in slónde.
Door verkorting van een oudwestgermaanse lange o is de ó van genóg ontstaan en waarschijnlijk 
ook van zón (samengetrokken uit zo een)', een oudwestgermaanse au, die in het Oudsaksisch al 
een oo was en later verkort is, ligt ten grondslag aan de ó van ók.
Net als zuk  is zók(ken) ontstaan door samentrekking uit * swa-li:k\ daarbij werd de oudwest
germaanse a gerond.

De ó van móssen en wól is ontstaan door klinkerwisseling (mutten -  móssen, willen -  wól : 
verleden tijdsvorm).
De herkomst van de o van pódde is onbekend.

oo

bone boon lote loot (van plant)
groos groots, trots oge hoog, oog
'logepot loogpot ome oom
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'oonzelig onnozel 'ummestoten omstoten
poke pook voorde verder, weg (bijw.)
schoren scherven voort meteen

Een oudwestgermaanse au (die in het Oudsaksisch al een oo was) ligt ten grondslag aan de oo 
van bone, groos, logepot, oge (in beide betekenissen) en ummestoten.
In lote, voorde en voort gaat de oo terug op een oudwestgermaanse o, die voor - r  gevolgd door 
een t of d of in oorspronkelijk open lettergreep gerekt is.
In oonzelig is de oo ontstaan uit een oudwestgermaanse u die voor de medeklinkercombinatie 
-n s  is gerekt.
Voor - r  is een oudwestgermaanse korte a  een oo geworden in schoren.
Ome is ontstaan door samentrekking (bijv. oudhoogduits oheim).
Waar de oo van poke  vandaan komt, is niet bekend.

e

det dat lessend laatst (bijw.)
ekse heks venten kerels
engs hengst vernemstig vernuftig
knech knecht wechien weggetje
legge laag (zelfst. naamw.) 

dorskoren
zelde zelfde

De e gaat dikwijls terug op een oudwestgermaanse e, nl. in knech, vernemstig, wechien en zelde, 
maar ook vaak op een oudwestgermaanse a met /-umlaut die in het Oudsaksisch en 
Oudhoogduits al een e geworden was, bijv. in ekse, engs, legge en lessend.
Uit een oudwestgermaanse a (zonder aanwijsbare umlautsfactor) ontstond de e van det.
Venten is ontstaan door verkorting van vennoten.

èè

drèèien 
ègen 
è genwies

draaien
eigen
eigenwijs

grèènst
lége
mèènsen

(het) grenst 
(ik) leg 
mensen
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nèèister naaister wèèien waaien

De èè-klank gaat in bovenstaande woorden vrijwel altijd terug op een oudwestgermaanse korte 
of lange a met umlaut. Een korte a + umlaut, die een e werd en later in open lettergreep is 
gerekt, ligt ten grondslag aan de èè van lege en mèènsen. Op een lange a met umlaut gaat de èè 
terug van drèèien, nèèister en wèèien. In ègen en ègenwies correspondeert de èè met een oud
westgermaanse ai. Grèènst is een leenwoord.

ö

bröds broeds nösten nesten
grös gras ölt (hij/zij) houdt
köppien kopje öpper (hooi )opper
kört kort schöjfien poosje
löp (hij/zij) loopt völkien volkje
löt (hij/zij) laat völt (hij/zij) valt

vrös (het) vriest

De ö correspondeert met een oudwestgermaanse u voor - r  in kort. Ook in öpper komt de ö over
een met een oude u, al dan niet met umlaut.
Op een lange o met umlaut, die later voor de medeklinkercombinatie -d s  is verkort, gaat de ö 
terug in bröds.
Bepaalde klinkers kunnen gerond worden tot ö voor bepaalde medeklinkers (hier: -s). Een oud
westgermaanse e is gerond voor - s  in nösten, een oudwestgermaanse a voor - s  in gros.
In löp (bij lopen), löt (bij laoten), ölt (bij aolen), völt (bij valen) en vrös (bij vrie:zen) is de ö  ont
staan door klinkerwisseling in de 3e pers. enk. o.t.t. (dit komt voor bij sterke en onregelmatige 
werkwoorden).
Köppien, schöjfien en völkien zijn verkleinwoorden, met klinkerwisseling ( ‘umlaut’) in de ver
kleinwoordvorming gevormd naast resp. kop, scho fen  volk.

'in-erööld ingeruild kööchies kaantjes
Klösien Klaasje kööieren kuieren
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lööchien laagje prötien praatje
mööltien maaltje (eten) schöpien schaapje

wöfeltien wafeltje

Van de hier gegeven woorden met öö zijn alleen kööieren en in-erööld geen verkleinwoord: in 
kööieren gaat de ööi terug op een tweeklank die zich al in het Middelnederlands en 
Middelnederduits als zodanig manifesteert (laat-middelnederlands coyeren) en in de literatuur ui2 
wordt genoemd. Waarschijnlijk is de öö  van in-erööld ook ontstaan uit een dergelijke oude twee
klank.

Kööchies, Klösien, lööchien, mööltien, prötien, schöpien en wöfeltien zijn verkleinwoorden, door 
klinkerwisseling in de verkleinwoordsvorming gevormd naast resp. kaon (een woord dat als 
zodanig niet meer in het spraakgebruik voorkomt), Klaos, laoge, maol, praot, schaop en waofel.

o

botter boter schollen (heide )plaggen
kos kost snorre snor
older'ie:wig ontzettend, vreselijk (bijw.) stoppe stop (kurk)
olderjekens ontzettend, vreselijk (bijw.) wortel wortel
schof poos wos worst

De o gaat op een oudwestgermaanse o terug in schollen en waarschijnlijk ook in stoppe. Een 
oudwestgermaanse u correspondeert met de o van botter, wortel, wos en mogelijk ook schof 
Een oudwestgermaanse a is voor - ld  gerond tot o in olderie:wig en olderjekens. 
Leenwoorden zijn kos (al heel oud: oudhoogduits chostd) en snorre.

aolder ouder (bijv. naamw.) laoten laten
aolen houden ogebrao wenkbrauw
aoste haast (bijw.) straole straal
graote graat straoten straten (zelfst.
jao  ja  naamw.), bestraten
kaold koud
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'uusaolige huishouding vraogen vragen

De ao  gaat dikwijls terug op een oudwestgermaanse lange a, nl. in graote, jao, laoten, ogebrao, 
straole, straoten en vraogen.
Op een korte a die voor - ld of - I t  is gerekt en gerond, gaat de ao  terug van aolder, aolen, kaold 
en uusaolige.
Aoste is een leenwoord.

a

arfsdag herfsttijd medallie medaille
gander ginds trappien trapje
gatdamme verdomme varder verder
lede'kantien ledikantje warken werken
mdrrens morgens zwalve zwaluw

(zelfst. naamw. meerv.)

De d correspondeert dikwijls met een oudwestgermaanse korte a - waarbij in een aantal gevallen 
umlaut een rol gespeeld kan hebben maar ook heel vaak met een oudwestgermaanse e.
Op een a (al dan niet met umlaut) gaat de a  terug van drfsdag, mdrrens en zwalve.
Een e ligt ten grondslag aan de d van gander, varder en warken.
Ledekantien en trappien zijn verkleinwoorden, met klinkerwisseling ( ‘umlaut’) in de verklein
woordsvorming gevormd naast resp. ledekant en trappe.
Medaille is een leenwoord; gatdamme een klankwoord (basterdvloek).

akelig akelig (bijw.), erg paachien paadje
baanties baantjes plase (boeren)plaats
kwaakdeuze loslippig persoon, raapeulie raapolie

praatvaar (lett. 'kwaakdoos') scha schade
later later sukela chocola
maal meel vake vaak
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De aa gaat terug op een oudwestgermaanse a die in open lettergreep is gerekt in later, scha, vake 
en waarschijnlijk ook in akelig.

De aa van maal gaat terug op een oudwestgermaanse e, die later in (oorspronkelijk) open letter
greep is gerekt.

Baanties en paachien  zijn verkleinwoorden. Het eerste is gevormd naast bane o f bcine (met een 
aa o f aa uit een oudwestgermaanse a), eventueel met klinkerwisseling ( ‘umlaut’) in de verklein
woordsvorming; paachien  is met klinkerwisseling ( ‘um laut’) en rekking gevormd naast pad. 
Leenwoorden zijn plase  en sukelci, en waarschijnlijk ook raap- in raapeulie. Een klanknaboot
send woord is kwaak- in kwaakdeuze.

alderbarstend ontzettend (bijw.) krange
ampart
damme
kammenet
kladde
krollen

apart, vreemd 
verdorie 
kabinet (kast) 
boel, hoop 
kralen

kwamp
langers
las
pakkenkremer 
tam 'mee

achterstevoren 
hij/zij kwam 
langs 
last
marskramer 
zo dadelijk

De a van bovenstaande woorden gaat terug op een oudwestgermaanse a in alderbarstend, 
langers, las, tammee en waarschijnlijk ook krange.
Kwamp is een verleden-tijdsvorm, met klinkerwisseling gevormd, van komen. 
Leenwoorden zijn ampart, kammenet en krullen.
Damme is een klankwoord, een basterdvloek.
Een onduidelijke herkomst hebben de woorden kladde en pak- uit pakkenkremer.

aa

aand hand schale schaal
evalen gevallen snaaien snoepen
kaartte kant veralen verhalen (zelfst. naamw.)
kraaie kraai waren waren (werkw.)
schaande schande zage (ik) zag
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De aa kan teruggaan op een oudwestgermaanse korte a die voor een - nd  is gerekt, bijv. in aand 
en schaamde. In evalen en veralen is de a in open lettergreep gerekt.
Een oudwestgermaanse lange a is in het Zalkers doorgaans een ao geworden (z.b.), maar in de 
woorden kraaie en schale is het een lange a gebleven. Waarschijnlijk zijn deze woorden uit het 
Nederlands overgenomen.
Waren en zage zijn verleden-tijdsvormen, met klinkerwisseling gevormd bij resp. wezen en zien. 
Kaante is een leenwoord; de herkomst van snaaien is niet duidelijk.

stomme e

De opmerkingen die over deze klank gemaakt zijn in het gedeelte van het boek 
over het Wilsumers (p. 34) gelden ook voor het Zalkers. Hieronder volgt een aan
tal Zalker woorden met deze klank:

e hij (enclitisch pers. lege
voornaamw., zie p. 139) molle

e'ne urnen genomen oge
e'zeg gezegd ooskaante
e 'zöch gezocht spie:ke
glie:rbane glijbaan wilge

laag (bijv. naamw.) 
mol
hoog, oog 
oostkant 
spaak 
wilg

De stomme e is het resultaat van verzwakking van diverse klinkers in onbeklemtoonde positie, 
bijv. van de i in eneumen (oudsaksisch ginoman) (de tweede stomme e van eneumen wordt niet 
uitgesproken) en de a in oge ‘oog’ (oudsaksisch o:ga).
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De tweeklanken

Wat op p. 35 voor het Wilsumers is gezegd over de tweeklanken geldt ook voor 
het Zalker dialect: een tweeklank is een klank die bestaat uit twee helften, een 
korte klinker gevolgd door een j  of een w. Het aantal tweeklanken in het Zalkers is 
nog groter dan in het Wilsumers. Ze laten zich als volgt in schema zetten (zie voor 
de gebruikte termen en de opzet van het schema eveneens p. 35):

voor gespreid voor gerond achter gerond achter gespreid
«ej uuj oew gesloten
i'j UJ 01 OW half gesloten
ij/ei ui au/ou half open

ai open

tej

Deze tweeklank komt vrijwel uitsluitend voor in het taalgebruik van mevrouw 
Rotstein. Andere Zalkers gebruiken hiervoor een i'j, maar ook mevrouw Rotstein 
gebruikt voor hetzelfde woord afwisselend iej en i'j.

bliej blij spiej spuug (zelfst. naamw.)
boe:rderieje boerderij spoe:kerieje spokerij
briej brij, pap vriejdagaovend vrijdagavond
niej nieuw zieje zeef (zelfst. naamw.)

In veel van deze woorden correspondeert de iej met een oudwestgermaanse lange i, nl. in bliej, 
briej, spiej, vriej- en waarschijnlijk ook in zieje. In niej gaat de iej waarschijnlijk terug op de 
oudwestgermaanse tweeklank iu. Het achtervoegsel —ieje in boe.rderieje en spoe:kerieje is ont
staan uit het achtervoegsel - ie ,  dat als zodanig aan het Frans is ontleend.

uuj

Ook deze tweeklank komt uitsluitend voor bij mevrouw Rotstein. De andere 
Zalkers gebruiken hiervoor een uj.
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buje bui

In buje gaat de uuj terug op een zgn. ui2, een klank die al in het Middelnederlands een tweeklank

roew naargeestig, ruw

De oew  in roew correspondeert met een oudwestgermaanse lange u + h (w is de overgangsklank 
na het wegvallen van de h).

b ij  bij (voorz., zelfst. naamw.) n ijs  nieuws
b rij  brij, pap vr ij  vrij

In bri j  en vri j  correspondeert de i j  met een oudwestgermaanse lange i, een oudwestgermaanse 
korte ; ligt ten grondslag aan de i j  van bi j .
In n i js  gaat de i j  waarschijnlijk terug op de oudwestgermaanse tweeklank iu.

In bujje gaat de uj terug op een zgn. ui2, een klank die al in het Middelnederlands een tweeklank

uj

bujje bui

ói

fó i foei
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Het woord fó i  correspondeert met Ned. foei. Ook in andere talen komen dit soort woorden voor, 
die alle zouden teruggaan op het gebaar van het uitspuwen (De Vries' Etymologisch 
Woordenboek).

nów nu

De ów van nów  gaat waarschijnlijk terug op een oudwestgermaanse lange u. 

ij/ei

eichien eitje schijterd schijterd
ij hij weie weide
reisien reisje zeisen zeis (zelfst. naamw.)

De ei gaat terug op een oudwestgermaanse ai in eichien, reisien en weie. In zeisen ontstond de ei 
door samentrekking (uit bijv. oudsaksisch segisna). De woorden ij ‘hij’ en schijterd zijn waar
schijnlijk als zodanig uit het Nederlands overgenomen. In ij ‘hij’ gaat de ij terug op een oude 
lange i of een oude lange e; in beide gevallen zou deze klank in het dialect van Zalk geen ij zijn 
geworden, maar een ie zijn gebleven resp. geworden; in schijterd correspondeert de ij met een 
oude lange i, die in dit dialect een ie zou moeten zijn gebleven.

ui

buize wambuis schuin schuin

Het woord buize is waarschijnlijk ontleend aan het Oudfrans. De herkomst van de ui van schuin 
is niet duidelijk.
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au/ou

bouwtied ploegtijd kauwen kauwen
euibouw hooibouw klauwe klauw

In bouwtied en euibouw  gaat de ou terug op een oudwestgermaanse lange u. In kauwen kan de 
ou/au daar ook op teruggaan, maar ook op de oudwestgermaanse tweeklank iu.
In klauwe correspondeert de auw  met een oudwestgermaanse lange of korte a + w.

kwaisterig opgeblazen

Kwaisterig lijkt een affectieve woordvorming (naast bijv. kwal, kwalster).
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De medeklinkers

De Zalker medeklinkers zijn in aard en aantal gelijk aan die van de dialecten van 
Wilsum, IJsselmuiden en 's Heerenbroek (zie p. 40, 93). In de fonetische notaties 
van Entjes 1982 komt vrij vaak een li voor op die woordplaatsen waar hij ook in 
het Nederlands staat, maar in de formulieren van de IJsselacademie en in de door 
mevrouw Rotstein ingesproken bandjes is deze h niet of nauwelijks aanwezig. De 
medeklinkergroep sch(r) wordt normaliter niet in sk(r) veranderd (in het 
Wilsumers gebeurt dat soms, en in het IJsselmuidens altijd, zie p. 93), zij het dan 
dat ik in de fonetische notaties van Entjes 1982 één maal een sk aantrof, nl. in 
weddenskóp 'weddenschap'.
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Uitspraakregels

De uitspraakregels van het Zalker dialect zijn nagenoeg gelijk aan die van het dia
lect van Wilsum zoals die zijn beschreven op p. 41-48.

Onder 8 (p. 46) is een regel beschreven betreffende de verdwijning van de slot-/ in 
kleine woordjes als det, wat enz. in bepaalde gevallen. Deze regel is ook in het 
Zalkers toepasbaar.
Een soortgelijke verdwijning betreft in het Zalkers de slot-/ van een willekeurig 
woord, als die / maar voorafgegaan wordt door een andere medeklinker en het vol
gende woord ook begint met een medeklinker:

et slinkt nog al wat in > et slink nog ai wat in het slinkt nog al wat
et zinkt noor de bodem > et zink noor de bodem het zinkt naar de bodem

Ook hier wordt eerst regel 7c (p. 45) toegepast:

det die weg emaakt zól wörren >
det die weg emaakt sól wörren >
det die weg emaak sól wörren dat die weg gemaakt zou worden
ebt ze > ebt se > eb se hebben ze

De uitzondering die onder regel 9 voor het Wilsumers wordt genoemd (zie p. 46)
geldt ook voor het Zalker dialect: Wanneer een stemloze schuur- of plofklank vóór 
e komt te staan, d.w.z. de enclitische vorm van ij, het persoonlijk voornaamwoord, 
3e pers. enkelvoud (zie hierna p. 138-139), dan wordt regel 7a niet toegepast. We 
zeggen dus niet:

reub (< p) e det? riep hij dat? maar: reup e det?
waz (< s) e door? was hij daar? maar: was e door?

Dit betekent dat ook in de vormen zeg e 'zegt hij' en zeeg e 'zei hij' beide g 's stem
loos worden uitgesproken, al kun je  dat in de schrijfwijze niet zien.

Dezelfde uitzondering doet zich voor bij de niet-enclitische vorm van de 2e per
soon enkelvoud. We zeggen ook hier niet:
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oe móz (< s) ie det doen? hoe moest je  dat doen? maar: oe mós ie det doen?

Onder regel 11 (p. 48) werd voor het Wilsumers de opmerking gemaakt dat in de 
groep -gd de d  niet wegviel, in tegenstelling tot de t in de groep -cht. Dit geldt 
evenwel niet voor het Zalkers, waar regel 11 ook hier wordt toegepast. Vgl. e'zeg 
'gezegd', e'maag 'gemogen'.
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De werkwoorden 

De werkwoordstijden 

De zwakke werkwoorden

De werkwoordstijden zijn dezelfde als die van de overige dialecten van Groot- 
IJsselmuiden (zie p. 49). De uitgangen zijn echter niet altijd gelijk. In de o.t.t. van 
de zwakke werkwoorden vinden we de volgende vormen daarvoor:

eerste persoon enkelvoud: -e eerste persoon meervoud: -t
tweede persoon enkelvoud: -t tweede persoon meervoud: -t
derde persoon enkelvoud: -t derde persoon meervoud: -t

Vgl.:

ik gebruke ik gebruik wie gebruukt wij gebruiken
ie gebruukt jij gebruikt ie gebruukt jullie gebruiken
ij/zie gebruukt hij/zij gebruikt zie gebruukt zij gebruiken

Bij een enkel zwak werkwoord is er in de derde persoon enkelvoud geen t maar 
treedt er klinkerverandering op:

ik raoze ik raas ik waoge ik waag
ij/zie rös hij/zij raast ij/zie wög hij/zij waagt

Naast de hierboven genoemde uitgangen vinden we in de o.t.t. vaak nog een twee
de serie die gelijk is aan die van het Wilsumer zwakke werkwoord:

ik gebruke wie gebruken
ie gebruken ie gebruken
ij/z.ie gebruukt zie gebruken

Als in dit laatste geval in de eerste persoon meervoud het persoonlijk voornaam
woord wie achter het werkwoord komt te staan dan verdwijnt de n:
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dan z.oe:ze wie over 't ies dan suizen wij over het ijs
dan verdwale wie ók niet dan verdwalen wij ook niet

Als in de tweede persoon enkelvoud het persoonlijk voornaamwoord achter het 
werkwoord komt te staan verdwijnt de uitgang, of die nu f of en is, en wordt 
alleen de stam gebruikt:

gebruuk ie det? gebruik jij dat?
dan waog ie et dan waag je  het

De o.v.t. van de zwakke werkwoorden heeft de uitgang -en voor alle personen:

ik gebruken ik gebruikte wie gebruken wij gebruikten
ie gebruken jij gebruikte ie gebruken jullie gebruikten
ij/zie gebruken hij/zij gebruikte zie gebruken zij gebruikten

De gebiedende wijs is gelijk aan de stam + t of aan de stam alleen:

gleuft mien nów! geloof mij nou!
beurt em ies óp! til hem eens op!
breng oons vier pond! breng ons vier pond!

De overige werkwoordstijden zijn gelijk aan die van de andere dialecten van 
Groot-IJsselmuiden.

Hierna volgt een aantal zwakke werkwoorden die niet bij die andere dialecten zijn 
vermeld en ook niet in het Nederlands met dezelfde uitspraak of betekenis voorko-
men:

bouwen ploegen g e 'tit: gen getuigen
die:nen dienen geunzen begerig kijken
drèèien draaien knarpen klagen
dreugen drogen krèèien kraaien
dörven durven luusteren luisteren, gehoorzamen
euien hooien martelen tobben, sukkelen
fielese'teren feliciteren nèèien naaien
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'nikkoppen knikken uutslie:ren uitglijden
óprumen opruimen verdie:nen verdienen
pru:ven proeven verdwalen verdwalen
(em) schamen (zich) schamen (de tied)
scheuken krabben, (zich) verklungelen (de tijd) verlummelen

schuren (tegen) (et) verknuppen (het) vertikken
schrapen schrapen versmeren vuil worden
schreeuwen huilen wachen wachten
smaken smaken warken werken
speulen spelen zagen zagen
spoe:ken spoken zaniken zaniken
steuren storen zoe:zen suizen

De sterke werkwoorden

De sterke werkwoorden in het Zalkers hebben nagenoeg alle kenmerken gemeen 
met die van de sterke werkwoorden in de andere dialecten van de gemeente 
IJsselmuiden (zie p. 54). Er is echter één klein verschil: in klasse 1 (zie hieronder) 
is de klinker van de derde persoon enkelvoud o.t.t. niet e maar i. Vgl.:

ik blie:ve ik blijf ij b lif hij blijft
ik griepe ik grijp ij grip hij grijpt

Dat is althans zo in de taal van de bandjes ingesproken door mevrouw Rotstein. 
Mijn twee andere informanten, mevrouw De Weerd en mevrouw Kanis, gebruik
ten wèl de e in deze vormen.

De uitgangen van de werkwoordsvormen in de o.t.t. zijn de volgende:

eerste persoon enkelvoud -e eerste persoon meervoud -t
tweede persoon enkelvoud -t tweede persoon meervoud -t
derde persoon enkelvoud - 0  (d.w.z. nul) derde persoon meervoud -t
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Voorbeeld:

ik griepe ik grijp
ie griept jij grijpt
ij/zie grip hij/zij grijpt
w ij griept wij grijpen
ie griept jullie grijpen
zie griept zij grijpen

In plaats van de uitgangen die eindigen op -t kunnen we in een aantal gevallen -en 
vinden:

ie griepen jij grijpt
wie griepen wij grijpen
ie griepen jullie grijpen
zie griepen zij grijpen

In enkele gevallen is de derde persoon enkelvoud niet -0  maar -t; zulks zal altijd 
vermeld worden.

In de o.v.t. zijn de uitgangen de volgende:

-e -en
-en -en
- 0  -en

Voorbeeld:

ik krege ik kreeg
ie kregen jij kreeg
ij/zie kreeg hij/zij kreeg
wie kregen wij kregen
ie kregen jullie kregen
zie kregen zij kregen

In de eerste persoon meervoud (o.t.t. èn o.v.t.) verandert de uitgang -en (indien
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aanwezig) in -e als de werkwoordsvorm vóór het persoonlijk voornaamwoord 
komt te staan:

(Voor hetzelfde verschijnsel in het Wilsumers zie p. 55)

Bij de sterke werkwoorden in de o.t.t. èn o.v.t. verdwijnt de uitgang -t of -en van 
de tweede persoon als het werkwoord vóór het persoonlijk voornaamwoord komt 
te staan:

De gebiedende wijs is gelijk aan die van de zwakke werkwoorden (zie p. 127).

De werkwoordsklassen

Evenals in de andere dialecten van Groot-IJsselmuiden (zie p. 56) worden ook in 
het Zalkers de sterke werkwoorden onderverdeeld in een aantal werkwoordsklas
sen. Ik geef voor elke klasse maar een paar voorbeelden omdat de klassen in het 
overgrote deel van de gevallen identiek zijn aan de op p. 56-60 genoemde. Voor 
elke klasse worden steeds de volgende vormen gegeven: de eerste persoon enkel
voud o.t.t (stam + e), de derde persoon enkelvoud o.t.t., de eerste persoon enkel
voud o.v.t. (of, in het geval van de onpersoonlijke werkwoorden, de derde per
soon) en het voltooid deelwoord. De onbepaalde wijs kan steeds gevonden worden 
door achter de stam -en of (in het geval dat deze eindigt op een klinker) -n te 
plaatsen. Alleen van de onpersoonlijke werkwoordsvormen is de onbepaalde wijs 
gegeven.

spreke wie spreken wij
drie:ve wie drijven wij
laote wie laten wij
lage wie lagen wij
klumme wie klommen wij
zage wie zagen wij

steek ie 
eb ie 
klum ie 
mós ie

steek jij, steken jullie 
heb jij, hebben jullie 
klom jij, klommen jullie 
moest jij, moesten jullie
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Klasse 1: ie /  ie: ~ i /  e ~ ee ~ ee

biete ~ bit ~ bete ~ ebeten bijten
blie:ve ~ b lif ~ bleve ~ ebleven blijven
drie:ve ~ drif ~ dreve ~ edreven drijven
griepe ~ grip ~ grepe ~ e grepen grijpen
kieke ~ kek ~ keke ~ e keken kijken
krie:ge ~ Are# ~ Arege ~ ekregen krijgen
riede ~ red ~ reJe ~ ereden rijden
smiete ~ smit ~ smete ~ esmeten smijten
spieten ~ ~ speet ~ espeten spijten
strieke ~ itr r t  ~ streke ~ estreken strijken

Klasse 2: ie(:) /  ( /( /( ': )  /  o e f : )  ~  ö  ~ ~  eu

bie:de ~ böd ~ beude ~ ebeuden bieden
hu:ge ~ bög ~ beuge ~ ebeugen buigen
gie:te ~ göt ~ geute ~ geuten gieten
kroepe ~ krop ~ kreupe ~ ekreupen kruipen
He:ge ~ lög ~ leuge ~ eleugen liegen
roe/?e ~ röp ~ reM/?é’ ~ ereupen roepen
stoe:ve ~ stö f ~ steuve ~ esteuven stuiven
verlie:ze ~ verlos ~ verleure ~ verleuren verliezen
zoe:ge ~ zög ~ z.euge ~ ezeugen zuigen

Tot deze groep kan ook gerekend worden het werkwoord: 
stote ~ stöt ~ steute ~ esteuten stoten

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

De uitgang in de derde persoon enkelvoud van de o.t.t. is een -f; de overige werk
woordsuitgangen zijn gelijk aan die van de vorige klassen. Als de werkwoords
stam eindigt op de neusmedeklinker -m , -n of -ng dan eindigt de 3e persoon o.v.t. 
op een met deze neusmedeklinker overeenkomende plofklank, dus: -p, -t of -k. Dit 
zal altijd bij de betreffende tijd vermeld worden.
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beginne ~ begint ~ begunne~begunt ~ begunnen 
klimme ~ klimt ~ klumme-klump ~ eklummen 
schelle ~ schelt ~ schölle ~ eschöllen 
smelte ~ smelt ~ smölte ~ esmölten 
spinne ~ spint ~ spunne-spunt ~ espunnen 
springe ~ springt ~ sprunge-sprunk ~ esprungen 
vinne ~ vint ~ vunne~vunt ~ evunnen 
zwelle ~ zwelt ~ z.wölle ~ ezwöllen

beginnen
klimmen
schelden
smelten
spinnen
springen
vinden
zwellen

Klasse 4: ee ~ e ~ a ~ eu

Behalve in de derde persoon enkelvoud kunnen alle vormen van de o.v.t. een aa 
krijgen in plaats van de vermelde a (bijvoorbeeld: ik brake 'ik brak', zie staken 'zij 
staken'). In de derde persoon enkelvoud o.t.t. en o.v.t. krijgt de stam als die eindigt 
op een neusmedeklinker een met deze medeklinker overeenkomende plofklank 
erbij (zie klasse 3 voor een vergelijkbaar verschijnsel). Dit zal altijd bij het 
betreffende werkwoord vermeld worden.

breke ~ brek ~ brakke ~ ebreuken breken
neme -  nemp ~ namme-namp ~ eneumen nemen
spreke ~ sprek ~ sprakke ~ espreuken spreken
steke ~ ~ stakke ~ esteuken steken

Klasse 5: ee ~ e ~ aa ~ ee

In de derde persoon enkelvoud van de o.v.t. krijgen alle werkwoorden een a in 
plaats van de vermelde aa (bijvoorbeeld: ij at 'hij at').

ete ~ et ~ ate ~ egeten eten
geve ~ gef ~ gave ~ egeven geven
leze ~ les ~ laze ~ elezen lezen
vergete ~ verget ~ vergate ~ vergeten vergeten

Tot deze klasse kunnen ook de volgende werkwoorden gerekend worden:

ligge ~ lig ~ /age ~ elegen liggen
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zie ~ zöt ~ zage ~ ezien zien
zitte ~ zit ~ zate ~ ezeten zitten

Klasse 6: ao /  aa  ~  ö ~  eu -  aa

Deze klasse telt de volgende twee werkwoorden:

drage ~ drög ~ dreuge ~ edragen 
slao ~ slög ~ sleuge ~ eslagen

Overige sterke werkwoorden

De resterende sterke werkwoorden zullen vanwege hun eigensoortig gedrag niet in 
klassen onderverdeeld worden. In de hierna volgende lijst zullen steeds de vier al 
vermelde werkwoordsvormen gegeven worden, eventueel aangevuld met andere 
mogelijke vormen die vanzelfsprekend op grond van hun uitgang geïdentificeerd 
kunnen worden. Slechts die werkwoorden zullen worden genoemd waarvan min
stens één van de vormen niet gelijk is aan die van een werkwoord dat al in de lijst 
van p. 60, 61 is vermeld.

aole ~ ölt ~ eule /  aolen (als zwak ww.) ~ e-ölen houden
brenge ~ brengt ~ brache ~ ebrach brengen
doe: ~ dut ~ deu(de) /  'dede /  dee ~ edaon doen
gao ~ giet ~ ginge-gink  ~ egaon gaan
geneze ~ genes ~ genezen (als zwak ww.) ~ genezen genezen
kome ~ kump ~ kwamme-kwamp ~ ekomen gekomen
laote ~ löt ~ leute ~ elaoten laten
mete ~ met ~ meten (als zwak ww.) ~ emeten meten
stao ~ stiet ~ stunne-stunt ~ estaon staan
stele ~ steelt ~ steule-steult ~ esteulen stelen
vale ~ völt ~ veule-veult ~ evalen vallen
vange ~ vangt~ vunge-vunk ~ evangen vangen
vraoge ~ vrög ~ vreuge ~ evraogen vragen
wege ~ weg ~ weuge ~ eweugen wegen
zege ~ zeg ~ zege~zeeg ~ e'zeg zeggen

dragen
slaan
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De hulp- en koppelwerkwoorden

Van de hulp- en koppelwerkwoorden emmen 'hebben', können 'kunnen', magen 
'mogen', mutten 'moeten', wezen, wenen 'zijn', willen 'willen', wörren 'worden' en 
zullen 'zullen' volgen hieronder de vervoegingen in de o.t.t. en de o.v.t. en het vol
tooid deelwoord:

emmen o.t.t. wezen, wenen o.t.t.

ik ebbe, eb 
ie ebt, emmen 
ij/zie e f
w ij ebt, emmen 
ie ebt, emmen 
z i j  ebt, emmen

ik heb 
jij hebt 
hij/zij heeft 
wij hebben 
jullie hebben 
zij hebben

ik bin 
ie bint 
ij/zie is
w ij bint, binnen 
ie bint, binnen 
z i j  bint, binnen

ik ben 
jij bent 
hij/zij is 
wij zijn 
jullie zijn 
zij zijn

Opmerkingen:
1. Als in de tweede persoon (enkel- en meerv.) van de o.t.t. het persoonlijk voor
naamwoord achter het werkwoord komt te staan dan krijgt het werkwoord de 
vorm van de stam. Ook emmen wordt in dit geval veranderd, en wel tot eb.

2. Als in de eerste persoon meervoud het persoonlijk voornaamwoord achter de 
werkwoordsvorm emmen komt te staan dan verandert emmen in ebbe\

ebbe w ij det edaon? hebben wij dat gedaan?

o.v.t. o.v.t.
ik ade ik had ik ware, war ik was
ie aden jij had ie waren jij was
ij/zie ad hij/zij had ij/zie was hij/zij was
wie aden wij hadden wie waren wij waren
ie aden jullie hadden ie waren jullie waren
zie aden zij hadden zie waren zij waren

voltooid deelwoord voltooid deelwoord
e-ad gehad e 'wes geweest
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Opmerking:
Het werkwoord wezen wordt vaak met het hulpwerkwoord emmen vervoegd: 

ij e f  met de geite noor de bók e'wes hij is met de geit naar de bok geweest

können o.t.t. willen o.t.t.

ik kan ik kan ik wille ik wil
ie könt, können jij kunt ie wilt, willen jij wilt
ij/zie kan hij/zij kan ij/zie wil hij/zij wil
wie könt, können wij kunnen wie wilt, willen wij willen
ie könt, können jullie kunnen ie wilt, willen jullie willen
zie könt, können zij kunnen zie wilt, willen zij willen

o.v.t. o.v.t.
ik kón ik kon ik wól ik wou
ie kónt, kónnen jij kon ie wólt, wollen jij wou
ij/zie kón hij/zij kon ij/zie wól hij/zij wou
wie kónt, kónnen wij konden wie wólt, wollen wij wilden
ie kónt, kónnen jullie konden ie wólt, wollen jullie wilden
zie kónt, kónnen zij konden zie wólt, wollen zij wilden

voltooid deelwoord voltooid deelwoord
ekönd gekund ewild gewild
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magen o.t.t. wörren, wodden o.t.t.

ik mage ik mag ik wör, wor ik word
ie magen jij mag ie wörren, wodt jij wordt
ij/zie mag hij/zij mag ij/zie wör, wod hij/zij wordt
wie magen wij mogen wie wörren, wodt wij worden
ie magen jullie mogen ie wörren, wodt jullie worden
zie magen zij mogen zie wörren, wodt zij worden

o.v.t. o.v.t.
ik móche ik mocht ik wörren, wodden ik werd
ie móchen jij mocht ie wörren. wodden jij werd
ij/zie móch hij/zij mocht ij/zie wörren, wodden hij/zij werd
wie móchen wij mochten wie wörren, wodden wij werden
ie móchen jullie mochten ie wörren, wodden jullie werden
zie móchen zij mochten zie wörren, wodden zij werden

voltooid deelwoord voltooid deelwoord
emaag gemogen ewörren, ewodden geworden

mutten o.t.t. zullen o.t.t.

ik mut ik moet ik zal ik zal
ie mut, mutten, munnen jij moet ie zult, zullen jij zult
ij/zie mut hij/zij moet ij/zie zal hij/zij zal
wie mut, mutten, munnen wij moeten wie zult, zullen wij zullen
ie mut, mutten, munnen jullie moeten ie zult, zullen jullie zullen
zie mut, mutten, munnen zij moeten zie zult, zullen zij zullen

De vormen met mutten, munnen kunnen vervangen worden door mun wanneer ze 
niet aan het eind van de zin staan:

ie mun flink water emmen je moet veel water hebben
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o.v.t. o.v.t.
ik mósse ik moest ik zól ik zou
ie móssen jij moest ie zólt, zóllen jij zou
ij/zie mós hij/zij moest ij/zie zól hij/zij zou
wie móssen wij moesten wie zólt, zóllen wij zouden
ie móssen jullie moesten ie zólt, zóllen jullie zouden
zie móssen zij moesten zie zólt, zóllen zij zouden

voltooid deelwoord
emutten, emut gemoeten
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De persoonlijke voornaamwoorden

onderwerp lijdend voorwerp

beklemtoond onbeklemtoond beklemtoond onbeklemtoond

le pers. enk. ikke, ik ik, 'k mien
2e pers. enk. ie:je ie, j oe
3e pers. enk. vrl. zie, z i j zie, ze eur
3e pers. enk. mnl. ij ij- e um em
3e pers. enk. onz. et, 't et, ’t
le  pers. mv. wie, w ij wie, we ,w ’ oons
2e pers. mv. ie :je ie, j oe
3e pers. mv. zie, z i j Zie, ze unnie, eur un, eur

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

ij menen det e em goed aolen hij meende dat hij zich goed
hield

det ze eur niet zo gauw arrens over verwondert dat ze zich niet zo gauw
ergens over verwonderen 

zien zeune die schamen em der veur zijn zoon die schaamde zich
ervoor

De enclitica

De onbeklemtoonde persoonlijke voornaamwoorden kunnen ook enclitisch 
gebruikt worden, d.w.z. dat ze achter het werkwoord (of eventueel achter een 
voegwoord of voornaamwoord) komen te staan en met dat voorafgaande woord 
één nieuw woord gaan vormen. In zo'n geval verandert ik in -k , ie in -j, ij in e en 
wie in -w of we. Deze verkorting van het persoonlijk voornaamwoord doet zich in 
verreweg de meeste gevallen voor als het voorafgaande woord eindigt op een klin
ker. Die slotklinker is vaak het gevolg van het wegvallen van een medeklinker. 
Voorbeelden:

ik zal zien da-k er wat op vinne ik zal zien dat ik er wat op vind
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dan mu-k et weer ofgeven 
wao-i noe in liggen 
a-i det dan ies euren wollen 
de dokter wus niet wat e zag 
en zo ad e aaltied wel wat 
a-w de stekker d'r in zetten 
nów e-w nog alles nat ekregen 
lao-we dan mar ies gaon kieken 
dè-we ’t weer euren können

dan moet ik het weer afgeven
waar je nu in ligt
als je  dat dan eens wilde horen
de dokter wist niet wat ie zag
en zo had ie altijd wel wat
als we de stekker erin doen
nu hebben we nog alles nat gekregen
laten we dan maar eens gaan kijken
dat we naar het weer(bericht) kunnen luisteren

Bij enclise met -w komt het soms voor dat de klinker van het voorafgaande woord, 
net als in het Wilsumers (zie p. 67), ook verandert:

wie mutten > woor mó-w dan van leven? waar moeten we dan van
leven?

wie könt > dan kó-w ies ejfen rustig luusteren dan kunnen we eens even
rustig luisteren

wie zult > zó-w ies een spellechien doen? zullen we eens een spelletje
doen?

Het lijkt er op dat het steeds één van de twee klinkers u of ö is, die in geval van 
enclise met -w in een ó verandert, net als in het Wilsumers.
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Andere vormverschijnselen en uitgangen

Wat de andere vormverschijnselen en uitgangen betreft verschilt het Zalkers nage
noeg niet van de overige dialecten van de gemeente IJsselmuiden. Daarvoor wordt 
de lezer dus verwezen naar de bladzijden 74-89. Een enkel nog te vermelden punt 
is het volgende:

De bijvoeglijke naamwoorden en de bezittelijke voornaamwoorden die in het 
Zalkers zelfstandig gebruikt worden krijgen de uitgang -en:

niet zón duren 
in '1 dónkeren 
bi'j 't oonzen

niet zo'n dure 
in het donker 
bij het onze
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Syntactische verschijnselen

De hierna genoemde verschijnselen laten een zinsbouw zien die afwijkt van wat in 
het standaard Nederlands gangbaar is. Hoogstwaarschijnlijk zijn er nog wel meer 
van dit soort verschijnselen in het Zalkers aanwezig, maar déze zijn gevonden in 
de teksten die ter beschikking waren. Ik acht het helemaal niet uitgesloten dat de 
in het Zalker dialect waargenomen afwijkingen ook in de andere bestudeerde dia
lecten aanwezig zijn. Voor het IJsselmuidens is dat zelfs geconstateerd m.b.t. tot 
het hierna genoemde punt 4.

1. Wanneer een zinsgedeelte dat normaliter wordt voorafgegaan door een voorzet
sel de nadruk krijgt en daardoor aan het begin van de zin komt te staan, dan neemt 
het voorzetsel niet deel aan deze vooropplaatsing maar blijft achter in de zin han
gen:

ie:ne borrel ad e ók al niet genóg an aan één borrel had ie ook al niet 
genoeg

de lakens is et voch ók al niet goed 
uut etrökken

het vocht is ook al niet goed uit de 
lakens getrokken

zón grote braandwónde blij'wel een 
litteken van over

van zo’n grote brandwond blijft wel 
een litteken over

dómneers en pastoors wodden vake 
misbruuk van emaakt

van dominees en pastoors werd vaak 
misbruik gemaakt

karstaovend euren krentebrood bij. 

de gerdienen zit ók dikke de pódde in

bij kerstavond hoorde krentenbrood

in de gordijnen zit ook vreselijk veel 
vuil

2. Bijvoeglijke naamwoorden kunnen predicatief gebruikt worden met het werk
woord emmen:
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det ze de ele kop zwart ad dat haar hoofd helemaal zwart
was

ik ebbe de knippe gus mijn portemonnee is leeg

3. Waar 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 weet niet of ze al thuis zijn gekomen') en de zgn. 
groene volgorde (bijv. 'ik weet niet of ze al thuis gekomen zijn') vinden we in het 
Zalker dialect alleen maar de groene volgorde. Vgl.:

dan wete wie temeensen o-w euien könt dan weten we teminste of we kun
nen hooien

dan kö-j ók naogaon o f  ie: ne goed e'wes e f  dan kun je  ook nagaan of iemand
goed is geweest

4. Evenals in het IJsselmuidens (zie p. 99-100) vinden we ook in het Zalkers het 
verschijnsel dat voegwoorden en voornaamwoorden aan het begin van de bijzin 
gevolgd worden door het partikel as dat heel vaak met een enclitisch persoonlijk 
voornaamwoord wordt gecombineerd:

ij is der ie:ne woor c tj alles mee uutalen könt hij is iemand met wie je  alles
kunt uithalen

5. In afhankelijke vraagzinnen met een vraagwoord erin, d.w.z. vragen die onder
geschikt zijn gemaakt aan een hoofdzin en die ook een vraagwoord (wie 'wie', 
woor 'waar', oe 'hoe', wat veur 'wat voor' enz.) bevatten wordt vaak naast het 
vraagwoord het voegwoordpartikel o f  (in sommige gevallen as) gebruikt:

ij wus wel oe o f  't er biej stunt hij wist wel hoe het er voor stond

zo kö-j zien wat veur volk o f d'r is zo kun je  zien wat voor mensen er
zijn
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ik wete niet wat c tj bedoelt met disse woorden ik weet niet wat je bedoelt
met deze woorden

6. De persoonlijke voornaamwoorden lijdend voorwerp oe, em enz. kunnen ook 
het (onvervreemdbaar) bezit aanduiden, wanneer ze gevolgd worden door het 
bepaalde lidwoord + zelfstandig naamwoord:

en zeer det em et bie:n deu! en zeer dat zijn been deed!

7. Het uitroepend voornaamwoord wat wordt nooit gevolgd door het onbepaalde 
lidwoord:

wat geile loch! wat een donkere lucht!
wat gemartel! wat een getob!

8. In plaats van het Nederlandse 'niets' gebruikt het Zalkers vaak de uitdrukking
niet wat:

door eb ik niet wat veur daar heb ik niets voor
det is niet wat dat is niets (d.w.z. dat is niet

aan te bevelen)
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Uitdrukkingen eigen aan het Zalkers

De hierna volgende uitdrukkingen zijn voor het grootste deel ontleend aan het 
boekje De spokende kleedwagen, uitgegeven door de IJsselacademie in 1984:

door e-j 't gaonde 
van kaante o f  an 
van zien veraal o f  wezen 
en del gink an
iej zóllen 't der b i j  weg krie:gen
det zó-k wè dèènken
ij woont kört b i j
ij schreeuwt zo veur em zelf en
ie könt der niet te veule óp doen wat e zeg

te peerde 
te voe:te
de knippe gus emmen 

ik laote mien niet nèèien

daar heb je de poppen aan het dansen
van meet af aan
helemaal uit zijn doen zijn
en zo gezegd zo gedaan
je zou het afleggen
dat lijkt me vanzelfsprekend
hij woont dicht bij
hij loopt in zichzelf te huilen
je moet niet alles wat hij zegt voor
zoete koek aannemen
te paard
te voet
een lege (letterlijk: niet drachtige)
portemonnee hebben
ik laat me geen oor aannaaien

144



Geciteerde literatuur

Geciteerde literatuur

BLOEM HOFF, H.
1991 Fonologie en morfologie van het

Stellingwerf’s: een toetsing van de natuur
lijke generatieve fonologie. Groningen.

BLOEMHOFF-DE BRUIJN, Ph.
1994 Het dialekt van Wijhe, klank- en vormver

schijnselen. Kampen.
1998 Het dialect van Ommen, klank- en vorm

verschijnselen. Kampen.
BOOIJ, G.
1995 The phonology of 'Dutch. Oxford.
COHEN, A., C.L. EBELING, K. FOKKEMA EN
A.G.F. VAN HOLK
1961 Fonologie van het Nederlands en het Fries, 

Inleiding tot de moderne klankleer. 
's-Gravenhage.

ENTJES, H.
1982 Dialektatlas van Zuid-Drente en Noord- 

Overijsel. Antwerpen.
GUNNINK, J.
1908 Het dialect van Kampen en Omstreken. 

Kampen.
HAAR, D. VAN DER
1967 Gaellemuun en 'et Gaellemunegers. 

Nijmegen.
HAERINGEN, C.B. VAN
1962 'Vervoegde voegwoorden in het Oosten'.

In: Haeringen, C.B. van, Gramarie. Assen 
(herdruk van zijn artikel uit Driemaande
lijkse bladen voor taal- en volksleven in het 
oosten van Nederland, jg. 10 (1958).

KAMMAN, R.
1990 Woordenlijst van het dialect van Kuinre. 

Kampen.
NIJEN TWILHAAR. J.
1990 Generatieve fonologie en de studie van 

Oostnederlandse dialecten. Amsterdam.
ROTSTEIN-VAN DEN BRINK, K.

(Klèüsien uut Zalk)
1984 De spokende kleedwagen. Kampen.
SASSEN, A.
1996 'Een beknopte locale dialectmonografie: 

Hoe richt je die in?' In: Driemaandelijkse 
bladen voor taal en volksleven in het oos
ten van Nederland, jg. 48.

SHETTER, W.Z.
1958 'Phonemics of the Zwolle dialect, synchro

nie and diachronie'. In: Language 34. 
Baltimore.

SPA, J.J.
1971 'Het "hoe" en "waarom" van de generatieve 

fonologie; uiteenzetting aan de hand van 
het dialekt van Vollenhove'. In: Spa, JJ . en 
A. Sassen, Transformationeel-generatieve 
dialectologie. Amsterdam.

1996 Het dialekt van de Stad Vollenhove, Klank
en vormleer. Kampen.

TULP, A.
1996 Het dialekt van Zwartsluis. Dordrecht.
VRIES, J DE
1971 Nederlands etymologisch woordenboek. 

Leiden.




