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1. Inleiding
1.1. Opzet en totstandkom ing van dit boek
Dit boekje is het derde in de serie gram m aticale beschrijvingen van de dialecten van
W est-Overijssel en het oostelijk deel van de Veluwe. De opzet is ongeveer dezelfde als
die van het eerste deel, over het dialect van Wijhe, zij het dat in dit deel een hoofdstuk
betreffende het geslacht van de zelfstandige naam w oorden is toegevoegd.
Het materiaal w aarop de beschrijving van het dialect van Om m en is gebaseerd, is
afkom stig van de schriftelijke enquête die de IJsselacademie in de jaren 1 97 8 -19 8 1 in
haar werkgebied heeft gehouden.
In de enquête werd van een groot aantal w oorden gevraagd of de inform anten ze
gebruikten, en zo ja, hoe ze in het dialect van de inform anten werden uitgesproken.
Daarbij werd ook dikwijls om voorbeeldzinnen gevraagd.
Voor meer informatie over de opzet en inrichting van deze enquête verwijs ik naar de
inleiding bij Het dialekt van Wijhe.
Een schriftelijke enquête levert uiteraard een beperkt aantal gegevens over een taal op.
De enquête van de IJsselacademie bevatte met name vragen naar de uitspraak van de
oudw estgerm aanse klinkers in veel dialectwoorden, naar de meervouden en verklein
w oorden van zelfstandige naam w oorden en vervoegingen van werkwoorden. Dat zijn
dan ook de onderdelen van de gram m atica die in dit boekje uitgebreid aan de orde
komen.
Tijdens het uitwerken riep het schriftelijke materiaal herhaaldelijk vragen op. Niet
altijd w as de betekenis van een woord duidelijk, niet altijd kon de precieze uitspraak
worden afgelezen uit de notities. M e t name het onderscheid tussen de klinkers a en a
en tussen o en ó w as mij lang niet altijd duidelijk. En spijtig genoeg kon ik niet meer
bij de leden van onze inform antengroep van destijds te rade gaan. De groep bestond
uit drie personen, nl. de heren G. Steen (geb. 1904, overl. 1992), D. M a kkin ga (geb.
1919, overl. 1995) en P. Vosselm an, een gem eenteam btenaar die geen geboren
O m m enaar w as maar als contactpersoon optrad. Nadat het schriftelijke materiaal in
de com puter w as ingevoerd, heb ik nog contact gehad met Dieks M a kkinga en hem
gevraagd of hij nog een aantal zaken met mij wilde doornemen. Daar voelde hij toen
niet meer voor, hij zag er tegenop om nog aan een klus te beginnen die toch wel een
aantal dagdelen in beslag zou gaan nemen. Hij verwees me naar een tweetal jongeren
die hem assisteerden bij de uitgave van de Darde Klokke: Albert van de Vegt en Harry
Woertink. Albert bleek in de winter over nogal w at vrije tijd te beschikken, en w as zo
vriendelijk mij in februari en maart '9 6 een aantal keren te willen ontvangen. Veel
w oorden en zinnen heb ik hem opnieuw gevraagd, en alles op de band opgenomen.
Hij raadde mij na het winterseizoen, toen we nog lang niet alles hadden doorgenom en,
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aan om verder mijn licht op te steken bij Frouke D oezem an-M akkinga, de oudste
dochter van Dieks. Ook zij w as onm iddellijk bereid te proberen de mij nog ontbrekende
gegevens te verstrekken. Gesprekken met haar vonden in de loop van 1996 en begin
1997 herhaaldelijk plaats.
Natuurlijk konden deze 'jongeren' (Albert van de Vegt werd geboren in 1950, Frouke
Doezem an in 1947) mij niet alle antw oorden en inform atie geven w aar ik op had
gehoopt. Veel woorden die de oudere generatie dialectsprekers nog kende of gebruikte,
bleken hun onbekend. Dat w as voor mijn doel: het beschrijven van de gram m atica van
het dialect, geen onoverkomelijk probleem. Ik hoefde imm ers geen w oordenboek
sam en te stellen. M a a r ook andere zaken zoals oude m eervoudsvorm en en de vorm en
van de onregelm atige en sterke werkw oorden moesten deze jongere inform anten som s
ver uit hun geheugen opdiepen. Dan hoorde ik ze wel eens zeggen (Albert): Oe zee
m ien moe: det ook w e e r ?o f (Frouke): M ien va zol ezeg ebben....
Gelukkig beschikte ik intussen over de aantekeningen van ds. G.J. M artens betreffende
het Om m er dialect. Deze oud -O m m e n aar (geb. 1938), thans w oonachtig in Driebergen,
werd in 1995 donateur van de IJsselacademie, las over onze uitgave Het dialekt van
Wijhe en bood me spontaan aan om mij bij het beschrijven van de gram m atica van
Om m en terzijde te staan. Zijn w oordverzam elingen en brieven leverden veel onm isbare
aa n vu llin ge n

op.

Daarnaast

heb

ik -

vooral vo o r

het vinden

van

geschikte

voorbeeldzinnen - de her en der gepubliceerde en deels gebundelde cursiefjes van
Dieks M akkinga doorgenom en.
Door het bestuderen van de verhalen van Dieks en de correspondentie met de heer
Martens, werd mij duidelijk dat ik aan de beschrijving van het dialect van Om m en een
hoofdstuk betreffende het geslacht van de zelfstandige naam w oorden zou moeten
toevoegen.

In tegenstelling

tot de eerder beschreven

dialecten

van

W ijhe

en

Vollenhove, kent het dialect van Om m en - evenals het Twents - drie w oordgeslachten
(mannelijke, vrouwelijke en onzijdige zelfstandige naam w oorden) in plaats van de
twee die we uit het Nederlands kennen (de de- en hef-woorden). De schriftelijke
enquêtegegevens uit Om m en

leverden

hierover geen informatie, om dat er naar

w oordgeslacht niet w as gevraagd. Daardoor kon in de andere hoofdstukken van het
boek bij zelfstandige naam w oorden niet vermeld worden of het om mannelijke,
vrouwelijke of onzijdige w oorden gaat. Deze informatie zal ongetwijfeld te vinden zijn
in de woordenlijst van het Om m er dialect w aaraan de heer M arte n s werkt, en die
hopelijk binnen afzienbare tijd zal kunnen worden uitgegeven.
1.2.
-

Schrijfwijze en uitspraak

De -en, o.a. in w erkwoorden en m eervouden van zelfstandige naam woorden, die in

de meeste oostnederlandse dialecten, ook dat van Ommen, niet als zodanig w ordt
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gehoord, w ordt wèl geschreven. Dus niet: griepm 'grijpen', schu dn 'schudden', ze ngng
'zeggen', zoals men het zegt, maar: griepen, schudden, zeggen.
- De schw a of 'stom m e e' w ordt geschreven zoals in de spelling van het Nederlands
gebruikelijk is: baldaodig 'b aldad ig' (en niet baldaodug), arnstig 'ernstig', //////Ar 'lelijk'
(en niet lilluk), bessem 'bezem'.
- In open lettergreep en aan het eind van een woord worden de lange klinkers ee, oo,
öö, aa en aa en de korte en lange uu met een enkel teken geschreven (behalve de ee
aan het eind van een woord), zoals in het Nederlands gebruikelijk is: gevel 'gevel',
kopen 'kopen', stödig '(ge)stadig', vake 'vaak', ofbranen 'afbranden', buten 'b uiten' (met
korte uu), zu:nig ‘zu in ig' (met lange uu, voor de dubbele punt: zie hierna), slee 'slee',
stro 'stro', va 'vader'.
- De lange uu, ie en oe worden om het verschil met de korte uu, ie en oe direct duidelijk
te laten zien, als volgt geschreven: buigen 'buigen', /u;‘lui, lieden', luu:n 'luiden', bie:st
'beest', drieiven ‘drijven', schoe: 'schoen', droe:ve 'd ruif, oe:d 'hoed'. Voor - r zijn deze
klinkers altijd lang (als in het Nederlands), en behoeft dus geen lengteteken te worden
geplaatst. In woorden als bluuien 'bloeien' behoeft ook geen lengteteken te worden
geplaatst: een korte uu + i bestaat niet. Dus w ordt 'm o e ' (bn) geschreven als mu: of
muui, al naar gelang de uitspraak.
- De h w ordt in het dialect van Om men niet uitgesproken, en dus ook niet geschreven.
- In woorden als bier 'bier', door 'd aa r' en deur 'door', w aar de -r als zodanig niet
gehoord wordt, m aar nog wel een o- achtige klank op de plaats van de -r, w ordt de r wèl geschreven. Is de re ch te r totaal verdwenen, dan w ordt die ook niet geschreven,
bijv. in stat 'staart', d w a s 'dw ars', kottens 'p as geleden, onlangs', dös ‘dorst', köste
'korst'.
- In enkele woorden met een ee of een ie: voor een -g hoorde ik na de ee, resp. ie: nog
een o-achtige klank: ee“, ie", nl. in: ee“ge 'h e g' en w/'e."ge 'wieg'. M arte ns noteerde in
zijn aantekeningen ook nog leu°g 'leeg' en dreu°ge. Voor de -n g klinken de ee, /'e:en eu
vrijwel steeds als ee“, ie ? en eu°: ree°-ng 'regen', A7ee°-ng ‘negen’, z w ie f -ng 'zwijgen',
lie f-n g 'liegen', /eu°-ng 'logen; leugen', bedreu"-ng 'bedrogen'. Ook in zoe/’-n g 'zu ige n'
hoorde ik een o-achtige klank na de lange klinker. W a ar deze w oorden verderop
genoem d worden, worden ze eenvoudig geschreven met ee, ie:, eu en oe:.
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2. De klinkers
2. 7. Overzicht
De klinkers in het dialect van Om men laten zich als volgt in schem a zetten (vgl. Booij
1981: 32):

-achter

+achter

ie ie:

uu uu:

oe oe:

+hoog
-m idden

i ee

u eu

Ó 00

+hoog
+m idden

e èè

ö öö

o ao

-ho og
+m idden

a aa

-ho og
-m idden

a aa

Een dubbele punt achter de ie, uu en oe geeft aan dat het in dat geval om een lange
klinker gaat.
De kenmerken 'achter', 'h o o g ' en ‘m idden' hebben betrekking op de positie van het
voorste deel van de tong in de mond. Van links naar rechts gaand in het schem a zijn
de klinkers geordend van voor naar achter, d.w.z. bij de articulatie van de ie ligt het
voorste deel van de tong voor in de mond, bij de oe achter. Van boven naar beneden
in het schem a gaan de klinkers van hoog naar laag: bij de ie bijv. ligt de tong hoog in
de mond, bij de a laag.
Behalve deze kenmerken hebben we er ter onderscheiding van de klinkers nog enkele
nodig: de noties + of - lang (/e, i, e, a, uu, u, ö, oe, ó, o en o zijn kort en krijgen daarom
het kenmerk - lang, de overige zijn lang (+ lang)) en + of - rond {uu, uu:, u, eu, ö, öö,
oe, oe:, ó, oo, o en ao worden met geronde lippen uitgesproken en krijgen het kenmerk
+ rond, de overige zijn niet gerond (- rond)).
In dit schem a ontbreken de tweeklanken,

om dat bij de

realisatie daarvan

de

tongpositie verandert, nl. snel om hoog schuift. De tweeklanken zijn dus niet op één
plaats te zetten. Ook de centrale m iddenklinker schwa, die slechts in onbeklem toonde
positie voorkom t en hierna ook niet verder besproken wordt, is in het schem a niet
opgenom en. De schw a heeft de kenmerken: + achter, + hoog, + midden, - rond.
Eerst worden de klinkers besproken die min of meer voor in de mond worden
gearticuleerd en niet gerond heten, in de volgorde van hoog naar laag: ie, i, e en ö, met
hun lange tegenhangers. Dan volgen de geronde voor/middenklinkers, van hoog naar
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laag: uu, u en ö met hun lange tegenhangers, daarna de achterklinkers, wederom in de
volgorde van hoog naar laag: oe, ó, o (deze drie zijn gerond) en de o, met daarbij weer
hun lange pendanten en tot slot de tweeklanken ij, ei/ij, ui en ou/au.
W aar mogelijk w ordt van de klanken aangegeven op welke oudw estgerm aanse klank
ze teruggaan.
vo orstadiu m

Het O u d w e stg erm a a n s

van

het O u d h oo gdu its,

is een

door taalkundigen

O udnederlands,

O udsaksisch,

verondersteld
O udfries en

Angelsaksisch, dialectschakeringen die na ± 5 0 0 langzam erhand ontstonden. V a n a f
ongeveer 1100 spreekt men van Middelnederlands, -hoogduits, -nederduits, -engels.
Het O udsaksisch werd vroeger gesproken in het noorden van w at nu Duitsland is,
westelijk mogelijk tot de IJssel. Deze taal is ons met nam e bekend uit het epos Heliand
(9e eeuw), en is van belang bij de bestudering van de Oostnederlandse dialecten: het
O udsaksisch leeft ten dele voort in de huidige Noordoostnederlandse en Nederduitse
dialecten.
2.2. ie
De korte ie klinkt net als de ie in het Nederlands. Meestal gaat de ie terug op een
oudw estgerm aanse lange
bijv. in bezieden ‘bezijden1, biele ‘bijl’, bieten 'bijten', drie
o f drieje 'drie', drieten 'zijn behoefte doen', kiemen 'uitlopen van aardappels', geliek
'gelijk', griepen 'grijpen', gries 'grijs', ies 'ijs', kniepen ‘knijpen', lief 'lijf, Heken 'lijken',
liene 'teugels', lieste 'lijst', mien (bez.vnw.) ‘m ijn’, nieds ‘fel, druk', piene 'pijn',

piepe

'pijp', riekdóm 'rijkdom', riepe 'rijp', schieten 'zijn behoefte doen', schieterd 'schijterd'
(naast schijterd, zie 2.25.), schiethu us 'w.c', sliepen 'slijpen', slieten 'slijten', sm ieten
‘smijten', spieker 'spijker', stief ‘stijf, stiefsel of stiesel 'stijfsel', strieken 'strijken',
twiefel 'twijfel', wied 'wijd', w ief 'vrouw ', wien 'wijn', zw ien 'zwijn', mogelijk ook in
kieken 'kijken' (maar dit woord kan ook een affectieve vorm ing zijn), liester 'lijster' en
stielen 'stijlen (verticale balken)'.
De ie kan ook teruggaan op de oudw estgerm aanse tw eeklank io: in b ie s t 'biest', d ief
'dief', kieuwen 'w ang, kaak’, n/et (bw) 'niet' en mogelijk in sch ie u w 'vogelverschrikker'
(op een iu wijzen echter frankisch *skiuhan en ou d h oo gd u its sciuh an 'b ang maken,
bang zijn’).
Uit een oudw estgerm aanse ai (via een ee na verhoging een ie gew orden) komen de ie
van gien 'ge e n ' en gerie 'gerei, sp u l’.
Op een lange e (ook wel e2 genoem d) gaat de ie terug in enkele woorden die al vroeg
aan het Latijn zijn ontleend: (eui)miete ‘(hooi)mijt' en priester 'priester'.
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Jongere leenwoorden met een Ze zijn bijvoorbeeld akkefietie 'akkefietje', anies 'anijs',
ciefer 'cijfer', eitroene 'citroen', femilie 'fam ilie', fien 'fijn, teer', fiet 'fijt', gedien
'gordijn', knien 'konijn', kwiet 'kwijt', m echine 'm achine', p iano in: piano an ‘kalm aan',
pilo 'pilo', p liesie-agent 'politieagent', possie 'portie', quitte ‘quitte1, redies 'radijs',
stiekem 'stiekem', s p ie t 'spijt', w oe/e'viool' en vitrazie 'vitrage'.
Verder komt de ie o.m. nog voor in giespelen 'hard lopen'.
2.3. ie:
De lange ie (die hier w ordt w eergegeven met een dubbele punt achter de Ze), komt in
het dialect van Om m en in veel meer posities voor dan in het Nederlands, w aar hij
alleen voor een - r gehoord wordt.
Deze klank gaat dikwijls terug op een oudw estgerm aanse lange Z, die voor v, z, g en r
(en som s voor n) lang gebleven is, nl. in blie:ven 'blijven', drie:ven ‘drijven', Ze/zer'ijzer',
lier 'lijden' (met genasaleerde, d.i. door de neus uitgesproken, lange Ze), lie:nen 'lenen',
lie:nzaod 'lijnzaad', mie:gen 'urineren', rie:ge 'rij', rie;ze 'rijshout', rie:zen 'rijzen',
schrie:ven 'schrijven', slieren 'glijden', sliert 'sliert', sn ie f 'snijden' (met genasaleerde
lange Ze), wie:zer 'wijzer', zwie:gen 'zwijgen', w aarschijnlijk ook in schieren 'schouw en',
spierstok 'stok om een geslacht varken open te houden' en strospier 'strotje', en
mogelijk in krie:g 'o o rlo g' en krie:gen 'krijgen'.
Uit een oudw estgerm aanse Zo kom t de Ze; van asteblie:f 'alstublieft', bedrie:gen
'bedriegen', bZe:n 'bieden', öZer'bier', die:pe 'diep', gie:ten 'gieten', ArnZe; 'knie', /Ze.flief,
lie:gen 'liegen', niere 'nier', rie:m 'riem', rZe.t 'riet', schie:ten 'schieten',

verdrie:t

‘verdriet', verlie:zen 'verliezen', vlie:gen 'vliegen', vrie:zen 'vriezen', wie:jen 'w ied en' en
zie:k 'ziek'.
Uit een oudw estgerm aanse ai is, via de ee, door verhoging ontstaan de lange Ze van
bie:n 'been', blie:ke 'bleek, bleekveld’, die:len 'delen', gemie:n 'gem een', gienie:ne
'geeneen', ie:ns 'eens', Ze.te 'heet', lie:st 'leest', stie:n ‘steen’, tie:n 'teen', waarschijnlijk
ook van sehie:ve 'scheef' en mogelijk eveneens van ie:kertie ‘eekhoorntje'.
Oude leenwoorden met een ie: uit latijn e: zijn örZe.f ‘b rie f, Pisgrie:te ‘bep. dag: St.
Margriet', spie:gel 'spiegel', tie:k 'tijk', w aarschijnlijk ook piere 'pier, w orm ' en wie:ge
'wieg'.
Jongere leenwoorden met een Ze:zijn andie:vie 'andijvie', bie:st 'beest', ketier 'kw artier'
en pepZer'papier'.
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Verder kom t de ie: nog

vo o r

in

bie:zen 'biezen,

randen, stroken',

gie r 'uier'

(samentrekking, vgl. oudsaksisch geder), grie:zels 'rillingen', ier 'uier' (waarschijnlijk uit
*iedar, oudsaksisch geder kwam wrs. uit *iedar), slie:ten 'balken' [W ij adden vrogge ro p
oonze delle ok nog slie:ten; Zie ebt de slie:ten er al op), tie:k 'teek' (mogelijk uit een
oudw estgerm aanse /] en zie:n 'zie n' (uit oudw estgerm aans eha).
2.4. i
De /, die klinkt als de i van ned. pit, correspondeert dikwijls met de / in het
O udw estgerm aans, onder meer in beginnen 'beginnen', bidden 'bidden', blind 'blind',
dikke 'dik',

ding 'ding',

drinken 'drinken',

dw ingen 'dw ingen', gezichte 'gezicht',

grim m ig 'grim m ig', itte 'hitte', kind 'kind', kribbe 'krib', krimpen 'krim pen', kring(e)
'kring', liggen 'liggen', likteken 'lidteken', lippen 'huilen', milte 'milt', m is 'm is', m ist
'm ist', nichte 'nicht', ribbe 'rib', ring 'ring', schild 'schild; driehoekig dakvlak boven
voor- of achterzijde van een boerderij', schim 'schim ', schim m elen 'schim m elen', schip
'schip', sik 'sik, baard; geit', slinger 'slinger', slinken 'slinken', slippe 'slip', spil 'spil, as',
spil 'law aai', spinne 'spin', spitten 'spitten', stikken 'stikken', stinken 'stinken', strik
'strik', vinke 'vink', vinnen 'vinden', vissen 'vissen', wich ‘meisje', wilge 'w ilg', wille
'plezier; wil', wringen 'w ringen', zicht 'zicht, bep. zeis', zinnig 'betrouw baar', zitten
'zitten', waarschijnlijk ook in dr/V ‘gestold vleesnat', g r if 'vlot', knikken 'knikken, schinke
'ham ', slichten 'vlak maken', slikkerije (de 1e /) ‘snoepgoed', slim 'erg', vergif 'vergif',
vim m e 'vim (100 bos)', zw il 'eelt' en mogelijk in zw il 'zwad'.
Van de / van schrikken 'schrikken' is niet duidelijk o f die uit een oudw estgerm aanse /
o f een e komt.
Uit een oudw estgerm aanse e ontstond de / van frich 'brutaal', gister(en) 'gisteren',
mogelijk ook Hde 'hilde (zolder boven de stal)' en likken 'likken'.
Een oudw estgerm aanse e die ontstaan is uit een o door werking van umlaut, ligt ten
grondslag aan de /'van bille 'dij' en waarschijnlijk ook van rikken 'afrastering'.
Uit een oudw estgerm aanse lange /' die voor bepaalde m edeklinkers is verkort, komt de
/ van dissel 'dissel', lich 'licht, niet zwaar', lichem 'lichaam ', lichter 'bretel' en
w aarschijnlijk ook van dichte 'diqht' en dinsdag 'dinsdag'.
In lillijk'lelijk' is de /'ontstaan door verkorting van de ee (oudsaksisch le:thli:k), die weer
uit een oudw estgerm aanse ai kwam.
De oudw estgerm aanse tw eeklank io is verkort tot /' in licht '(lamp)licht', en mogelijk
ook in grit 'kippevoer'.
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In het vroege leenwoord richel 'richel' is de i een verkorting van de lange e van latijn
regula.
Andere leenwoorden zijn flits 'flits', inkt 'inkt', krinte 'krent', lifte 'lift', Pinksteren
'Pinksteren', plinte 'houten rand om de onderkant van een muur', singel 'singel', spinde
'spinde (bepaalde kast)' en tilburie 'tilbury'.
Verder kom t de i o.m. nog voor in kikkerd 'kikker' (klanknabootsend woord), kippe 'kip'
(mogelijk oorspronkelijk een lokroep), tilte 'schom m e l' (mogelijk ablautvorm (ablaut is
een bepaald soort klinkerw isseling; vgl. Van Bree 1977 par. 35.3.) naast *talter), timpie
'klein broodje', titte 'tet, speen' en wrikken 'wrikken'.
2.5. ee
De lange tegenhanger van de i is de ee, in de meeste Oostnederlandse dialecten een
echte m onoftong (een enkele klinker), vgl. de ee van duits zehn 'tien' en geben 'geven'.
De ee gaat terug op een oudw estgerm aanse i die in (oorspronkelijk) open lettergreep
is gerekt in de volgende woorden: beeld 'beeld', beven 'beven', drevel 'drevel', emel
'hemel', gevel 'gevel', kregel 'kras, kregel', mee 'm ee' (mogelijk ook in m eepennink
‘godspenning, huurp e n ning’), neer 'neer', negen 'negen', slee 'slee', snee 'snee', teve
'teef', verleden 'verleden', vrede 'vrede', w eer(bw ) 'w eer' en zeve ‘zeef.
De ee kan ook op een oudw estgerm aanse e teruggaan die in (oorspronkelijk) open
lettergreep is gerekt. Dat is gebeurd in öe e r'b e e r' (uit beré), genezen 'genezen', geven
'geven', (‘t) leer 'leer', leerze 'laars', leven 'leven1, lezen 'lezen', neve 'neef', ontsteking
'ontsteking', regen 'regen', scheren 'scheren', sm eerzak 'sm eerpoets', terige 'tering',
tree ‘tree’, vegen 'vegen', vere 'veer (van een vogel)', veter 'veter', weelderig 'welig',
w eer'w eer(sgesteldheid)', w egen 'w e g e n ' en weven 'weven'.
Ook voor een -r (+ f of cO kan een oorspronkelijke e gerekt zijn tot ee, bijv. in eerd
'haard', eerpel of eerappe/'aardappel', teer(zn) ‘teer', veerte 'verte' en weerd 'waard'.
Een oudw estgerm aanse e die ontstaan is uit een o + um laut en is gerekt, ligt ten
grondslag aan de e e v a n beddestee 'bedstede', beze 'bes', ege 'heg', e/ce/'hekel', kerel
‘kerel’, mere 'merrie', tegen 'te gen ' en w aarschijnlijk ook erink 'haring', nerig 'ijverig' en
peerd 'paard'.
M eert 'm aart' is een oud leenwoord (uit latijn Martius', later met um laut in het
O udhoogduits merzo).
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De ee van veerskalf 'v a a rsk a lf is ontstaan uit een o (oudhoogduits far, farró), zonder
dat een um lautsfactor duidelijk aanw ezig is.
De woorden keze 'kaas', leeg 'laag', scheper ‘scheper’ en schere 'sch a a r' hadden in het
O udw estgerm aans een lange a, die later door de w erking van um laut een ee geworden
is.
Een oudw estgerm aanse ai (in het O udsaksisch ee, in het O ud hoogduits meestal ei,
som s ee) ligt ten grondslag aan de e e va n achtereers 'achterstevoren', allenig 'alleen',
deeg 'deeg', eed 'eed', ee/ 'heel' en elemaole 'helem aal', geren 'schuin toelopen', grepe
'm estvork', leeuwerik 'leeuwerik', leren (ww) 'leren', likteken 'lidteken', meespas,
m eespat of m eestal 'm eestal', m ene 'gem eenschappelijke weide', ree 'ree', snee
'sneeuw ', ulpzeel 'zeel, gebruikt bij het rijden met de kruiwagen', wreed 'wreed',
w anneer 'w anneer',

weken

w aarschijnlijk ook van

(ww)

'w eken', zee 'zee',

leem 'leem',

zeerte 'pijn',

zepe 'zeep',

reren 'schreeuwen, te keer gaan',

verkeerd

'verkeerd' en zweten 'zw eten', en mogelijk ook van kleedw agen 'vierw ielige huifkar' en
klere 'kleren' en tamm ee o f temee 'straks'.
De ee van schreeuw en 'h u ile n ' kan zowel op een ai als op een / teruggaan.
De oudw estgerm aanse tw eeklank io correspondeert met de ee van deern 'm eisje' en
reester 'rister'; op oudw estgerm aans ehe gaat de ee van vee terug.
Beker 'beker' (oudsaksisch bikeri) is een heel oud leenwoord, evenals m eester 'm eester'
(oudsaksisch me:star, oud h oo gd uits meistar) (in keurm eister met een ei, zie 2.25.).
Andere leenwoorden zijn com m anderen 'com m anderen', creatuur'creatuur', dom eneer
'dom inee', e gaal 'egaal, gelijk', feest 'feest', gereel 'gareel', kneel 'kaneel', lanteern
'lantaarn', le d e ka n t'le dikant', logeren 'logeren', peceel 'perceel', peterselie ‘peterselie',
rails 'rails' en zeem 'zeem'.
Bovendien komt de ee nog voor in beer 'm annelijk varken' (oudsaksisch ber), dee 'die'
[die w ordt overigens vaker gehoord), tepel 'tepel' en w ezeboom 'paal over voer hooi of
koren'.
2.6. e
De e, als in ned. pet, correspondeert meestal met een oudw estgerm aanse e, nl. in belle
'bel; flard, vod', bessem 'bezem', brekken 'breken', effen 'even', elm 'helm ', elpen
'helpen', etgruun 'nagras', etter? 'eten', gel 'geel', ge s 'gist', knecht 'knecht', lekken
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‘lekken', melk 'melk', metten 'm eten', n e tte 'nek', nem m en 'nem en', rechte 'recht',
rekken ‘rekenen' en rekkeri'je ‘rekenarij, gereken' ( ‘n ele rekkeri'je "n heel gereken'),
schel 'scheel', spelde 'speld', sprekken 'spreken', stekken 'steken', stelle 'steel (van een
steelpan, van een plant), stellen (ww) 'stelen', stennen 'steunen, kermen', sterre 'ster',
treffen 'treffen', veld 'veld', velge 'velg', vergetten 'vergeten', verre 'ver', vlekke 'vlek',
vretten 'vreten', weg 'w eg', wel (bw) 'wel', zw ellen 'zwellen', en waarschijnlijk ook in
spek 'spek' en fred'p as, schrede'.
Dikwijls is de e ontstaan uit een oude o met /-umlaut (een op deze wijze ontstane e
komt al in het O udsaksisch en O u d hoo gdu its als een e voor). Een e uit o met um laut
vinden

we

in

aoverende

'overeind',

bedde 'bed',

bekke 'beek',

better 'beter',

braandnettel 'brandnetel', brengen 'brengen', dekken 'deken', ebben 'hebben', e g g e ‘eg',
emp 'hem d', engs 'hengst', gew eld ‘gew eld1, kennen 'kennen', kettel 'ketel', leggen
‘leggen', leppel ‘lepel’, m ense of vrouw m ense (ook met èé, zie 2.7.) 'vrouw ', knipm es
'zakm es', m et 'vlees voor worst', netwark ‘ingew anden van een dier', p enning ‘penning',
schelle 'schil', scheppel 'schepel', stengel 'stengel',

tellen 'tellen',

venne 'veen',

wetteren 'w ater aan de beesten geven', zeggen 'ze gg e n ' en w aarschijnlijk ook in rekkel
'rekel (reu)'.
In ente 'eend' zou de e zowel uit een o als uit een o met um lautsfactor kunnen zijn
ontstaan; in det 'd at' (dat naast dat wordt gehoord, zie 2.8.) is de e afkom stig van een
oudw estgerm aanse o.
De e van grendel 'grendel' kan zowel uit een / (oudsaksisch grindil) als uit een e uit o
+ um laut (oudsaksisch grendil) zijn ontstaan; de e van wekke 'week, 7 d agen' (vgl.
oudsaksisch wika, oud h oo gd uits wehha, wohha) en kwekken 'kw eekgras' (uit kwik
'levendig', oudsaksisch quik, ou d hoo gd u its queh, quek) zowel uit een e als uit een /’.
Op een oudw estgerm aanse i gaat zeker terug de e van bettie(n) 'beetje', delle 'deel', en
'heen' (in bijv. de meester is der en egaon\ naast èèn, zie 2.7.), m est 'mest', m et 'mee',
netten 'neten, ongedierte', sche nn e 'scheen', sm etten 'vuil m aken' en sm etlappe
'pannelap' en stekkel 'stekel'.
Uit een oudw estgerm aanse ai is later door verkorting de e ontstaan

in allens

'onverschillig' (in: 't is m ij allens 'het m aakt mij niet uit'), elven (telw) 'e lf, enkeld
'enkelvoudig; heel som s', ente r'e e n jarig veulen', /edc/er ‘ladder', m ennen 'm e ne n ' en
vet 'vet'.
Oude ontleningen aan andere talen zijn o.m. em m er 'emm er', ketten 'ketting', vesper
in vesperties aolen 'w erkpauze om ± 16.00 uur' en zem m els 'zemelen'. Jongere
leenwoorden zijn bijv. benne 'm and', drekt 'terstond', enk ‘inkt', estrik 'estrik

19

(vloertegel)', krek 'krek, precies', letter 'letter', perfester 'professor', segrette 'sigaret',
fe/c/er'bord', tempteren 'kwellen', ves(t) 'vest' en w ecken 'wecken'.
Verder komt de e nog vo or in den (aanw. vnw. mann.) 'die', ellig 'kw aad', ge k 'gek',
reppelen 'zw oegen', stalreppel 'stalpaal' en w enkbrauw e 'wenkbrauw'.
2.7. ee
W a nneer we de e langer maken, krijgen we de èé-klank, die in het Nederlands alleen
voorkom t in klanknabootsende woorden als blèren en leenwoorden als serre. In het
dialect van Om m en komt deze klank ook niet veel voor, nl. alleen als een lange
ganasaleerde e: in wèèn (ww) 'wezen, zijn' (met een èé uit een oudw estgerm aanse e),
dèènken 'denken', èènde 'eind, stuk' (in bijv. een laank èènde touw), m èènse 'vrouw ',
dat naast m ense wel gehoord w ordt (zie 2.6.) (alle drie met een èè uit een oude o met
um laut die in het Oudsaksisch en O ud hoogduits al een e was), èèn 'heen', dat naast en
voorkom t (zie 2.6.) en pèènze 'p ens' (een leenwoord).

2.8. a
Behalve de ie, i en e heeft het dialect van Om m en nog een vierde korte ongeronde
voorklinker: de ö, die in het Nederlands niet voorkomt. Deze klinkt ongeveer zoals de
o van het engelse woord cat. In veruit de meeste voorbeelden die hieronder worden
gegeven w ordt de a gevolgd door een - r e n een o f meer medeklinkers. Voor - s en -t
w ordt de -r overigens vaak niet o f nauwelijks gehoord.
Om dat uit het schriftelijke enquêtemateriaal uit Om m en vaak niet duidelijk bleek
w anneer deze klinker werd bedoeld, heb ik veel w oorden opnieuw m ondeling
afgevraagd. Het bleek mij dat niet altijd goed te horen is of een a dan wel een e of een
o w ordt gezegd. Hieronder heb ik steeds aangegeven bij welke w oorden ik twijfel
om trent de juiste klinker.
De a gaat dikwijls terug op een oudw estgerm aanse e, nl. in assen s 'hersens', atte 'hart',
barg 'berg', ba(r)sten 'barsten', dw arg 'dw erg', d w a s 'dw ars', gaste 'gerst', smiitte
'smart, verdriet', starven 'sterven', stat 'staart', targen 'tergen', vargen 'vergen', vas
‘vers’, warken 'werken', warvel 'w ervel', zw arven 'zwerven', en waarschijnlijk ook in
karnem ölle of karremölle 'karnmolen'.
M e t een oudw estgerm aanse o correspondeert de a in de woorden angen 'hangen',
arbeiden 'w erken; werken van een koe tijdens het kalven', arg 'erg', arm 'arm ', barm
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'berm', darm 'darm ', dat 'dat' (in dit woord schreven de inform anten van destijds een
ö; ook de heer M a rte n s (zie 1.1.) ga f in zijn aantekeningen aan dat het hier om een a
gaat; bij navraag in Om m en bij een w at jongere inform ant hoorde ik steeds det), karre
‘kar1, karm en

'kerm en',

m akkelijk 'gem akkelijk;

m ild',

m arg

'm e rg',

oltakker

'houthakker', scharp 'scherp', tasse 'tas', frappe 'trap', varve 'v e rf en w aarschijnlijk ook
in arke 'hark', krange 'binnenste buiten' (met een a die naar een o neigt) en varken
'varken'.
Ook in ard 'hard', larks 'larix', teggarren ‘twijgen die gebruikt worden bij het dekken
van een hoeve met riet', m am 'm o rg e n ' (bij het beluisteren van dit woord meende ik
de ene keer een a te horen, en de andere keer weer een ö) en zachte 'za cht' (met een
a die neigt naar een o) is de ö afkom stig van een o, mogelijk met umlaut.
In ö / f'e rf, argens 'e rge n s' en arnstig 'e rn stig' gaat de a vrijwel zeker terug op een
'um gelautete' o.
De ö van art 'hert' (de klinker in dit woord hoorde ik bij navraag meer als een e; de r
werd niet gehoord), bark 'berk', darde 'derde', karke 'kerk', karm se 'kermis', kasse 'kers'
(een

heel

oud

leenwoord)

en

w aarschijnlijk ook

in

vas 'vorst (van

het dak)'

correspondeert met een oudw estgerm aanse /'.
Een oudw estgerm aanse lange o ligt ten grondslag aan de a van m a 'm aar', waarbij ook
um laut kan hebben plaatsgevonden (m a en ned. m aar zijn ontstaan uit ne + wa:re,
oudsaksisch ni wa:ri). Ook de ö van ja m m e r 'jam m er' correspondeert w aarschijnlijk met
een oudw estgerm aanse lange a (bij navraag van dit w oord hoorde ik echter 'iets tussen
ö en o in').
Leenwoorden met a zijn am part (naast apart) 'apart', fratsen 'fratsen, streken' (het is
onduidelijk of in dit woord een a dan wel een o w ordt gerealiseerd), karw ei 'karwei',
mark 'm arkt' (een oud leenwoord), ma(r)s 'mars, m and ' (een oud leenwoord; ook in
m arskrao m e r 'm arskram er'),

ó p p atatte r o f p ata tte r 'o p la w a a i',

parrem etaosie

‘toestem m ing', parreplu 'p araplu' en pa(r)sen 'persen'.
Verder kom t de a voor in ja sse 'jas', kaffen 'keffen, kijven' (een klanknabootsend woord)
en pappe 'tepel'.
2.9. aa
De

lange

te g e n h a n ge r van

de

ö, de

aa,

lijkt afgaan d e

op

het schriftelijke

enquêtemateriaal in het dialect van Om men niet veel voor te komen. De inform anten
noteerden de aa alleen in kaarnen 'karnen' (met een lange aa, naast een korte a in
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karnem ölle of karremölle 'karnm olen') en m aal 'm eel' (met een door rekking in open
lettergreep ontstane aa uit een oudw estgerm aanse e). Toch meende ik deze lage
voorklinker in de uitspraak van een van mijn jongere inform anten regelm atig te horen,
al twijfelde ik er vaak aan of ik nu een aa dan wel een aa hoorde. Prof. Entjes, die
destijds in Om men opnam en maakte voor de Dialektatlas van Zuid-Drente en N oordOverijsel, heeft in deze plaats in een aantal woorden ook een öö-achtige klinker
gehoord: in m aken 'm ake n ' (naast maken), pare 'peer', raam 'venster', vader 'vader',
late 'laat', water 'water', vale (bn) 'vale', vandage 'vandaag', varen 'varen; rijden' en in
het verkleinw oord glasies 'glaasjes'.
Uit een van de brieven die ik van de heer M arte n s ontving (zie 1.1.) blijkt dat de aa
inderdaad in veel w oorden gezegd wordt. Een duidelijke aa hoorde ik bij mijn
inform ant in:
- aarspitte 'haarspit', dragen 'dragen', g a a r ' gaar', graven (ww) 'graven', kam er 'kamer',
laden 'laden', late (bn) 'laat', m age 'm aag', m agie 'meisje', m aken 'm aken', mekare
‘elkaar’, naar 'naar, vervelend', va 'vader', vake 'vaak', vandage 'vandaag', varen 'varen;
rijden', verdragen 'verdragen', w aaks 'w aa k s' en w age o f w agen (zn) ‘w ag e n ’. Dit zijn
w oorden w aarin de aa op een oudw estgerm aanse korte o teruggaat die is gerekt in
(oorspronkelijk) open lettergreep of voor -r. Ook in ga g e l 'gagel (plant)', krane 'kraan',
raakkoe:le 'haardkuil', raam 'raam ' en zw avel 'zw avel' is de aa waarschijnlijk ontstaan
uit een korte o.
- enkele w oorden w aarin de aa teruggaat op een oudw estgerm aanse lange o, nl. g a a f
'g a a f en gra ag 'graag'. Aangezien de oudw estgerm aanse lange o in het dialect van
Om m en meestal een ao is gew orden (zie 2.21.) is het heel goed m ogelijk dat de
w oorden g a a f en g ra a g uit het Nederlands zijn overgenomen, w aarna de klinker is
aangepast aan de in het dialect voorkom ende aa.
- pare 'peer', een heel oud leenwoord w aarin de aa waarschijnlijk teruggaat op een
oudw estgerm aanse e.
- de leenwoorden p a a r 'paar', alterasie 'gekheid', begazie 'b ag ag e ' (men spreekt dit
woord nu uit als: begazje), m erakel o f m irakel 'w on d er (zn); bijzonder (bn)', sukela
'ch o co la ',

vaze

'va a s',

vitrazie

(tegenw o ord ig:

-azje)

'v itra g e '

en

voerazie

(tegenw oordig: - azje) 'foerage (voeder)'.
- agedis 'hagedis', een woord w aarvan de herkom st niet duidelijk is.
Bij een aantal andere w oorden twijfelde ik er aan o f ik nu een aa dan wel een aa moest
noteren. Dat w as het geval bij:
- alen/alen ‘halen’, anen/anen 'haan', laken/laken 'laken', water/water 'w ater' (in deze
vier w oorden

gaat

de

aa

o f aa terug

op

een

ou d w estge rm aa n se

korte

o),

stapelerend/stapelerend 'stapel' (in: stapelerend/stapelerend gek) (waarschijnlijk ook
oudw estgerm aanse o) en wafel/wafel 'w afe l' (mogelijk oudw estgerm aanse o).
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- kraaielkraaie 'kraai', waarin de aa of aa teruggaat op een oudw estgerm aanse lange
a en vlage/vlage 'vlaag, w in d vlaa g' (waarschijnlijk ook oudw estgerm aanse lange o).
Ten aanzien van vlage/vlage kan hetzelfde w orden verondersteld als is gezegd bij de
hierboven besproken w oorden met een aa uit een oude lange a, nl. g a a f t n graag: dit
woord is waarschijnlijk ontleend aan het Nederlands. Een veelgebruikte vogelnaam als
kraaielkraaie lijkt nauwelijks een ontlening te kunnen zijn. N aast dit w oord komt in
het dialect van Om men echter ook kreien 'kraaien' vo or (zie 2.25.), w aarin de ei, net als
de ei van dreien 'draaien', meien 'm aaien' etc. teruggaat op een oudw estgerm aanse
lange o + umlautsfactor. W ellicht is kraaielkraaie dus toch aan het Nederlands
ontleend en luidde dit woord in het dialect van Om m en vroeger kreie.
- de leenwoorden

navenant/navenant 'navenant', piano a nlpiano an 'kalm

aan',

plaastelplaaste 'plaats, hofstede' en sabel/sabel 'sabel'.
W oorden met een duidelijke aa w orden uiteraard bij de aa (2.23.) genoemd.
2.10. uu
De korte uu, die klinkt als de uu van ned. buut, gaat terug op een oudw estgerm aanse
lange u (die als een lange oe m oet hebben geklonken) in buten 'buiten', buul 'buil, zak',
dukeien 'duikelen' en duken 'duiken', gebruken 'gebruiken', geluud 'geluid', kruke
'kruik', kruud 'kruid', kruus 'kruis', kruw agen 'kruiw agen', luus 'luis', ruw 'ruw ', tuun of
tune 'tuin', uus 'huis', uut 'u it' en waarschijnlijk ook in duw en ‘d uw e n ’ en kupe 'kuip'.
In het woord zuden 'zu ide n' is de uu ontstaan uit und, vgl. oud h oo gd uits sundan.
De uu is terug te voeren op een oudw estgerm aanse iu in dudelijk 'duidelijk', duuster
'duister', Duutser 'D u itse r' en w aarschijnlijk ook in (dat) m issuunt (elemaole) 'd at staat,
past helemaal niet’ en m issuu n d ‘m ism aakt’.
M e t een oudw estgerm aanse au met een um lautsfactor correspondeert de uu van
tumig, in bijv. tumig ga o n 'niets doen, leeglopen'.
Leenwoorden met uu zijn o.a. brutaoi 'brutaal', ju u st en ju ustem ent 'juist', parreplu
'p arap lu',

pottefulie 'p ortefeuille',

su kela

'ch o co la ',

su k er 'su ik e r'

en

vedusie

'vertrouwen'.
Verder vinden we de uu nog in kuken 'kuiken', mogelijk een klankschilderend woord.
2.11. uu:
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De lange tegenhanger van de uu, die klinkt als in ned. buur, komt in het Nederlands
slechts voor -r, m aar in het dialect van Om men ook in andere posities voor. Deze
klinker kan teruggaan op een oudw estgerm aanse lange u, die voor -r en in open
lettergreep voor een v, z of g lang gebleven is: in be-u:zige 'behuizing', bu:gen 'buigen',
buren 'b ure n ' en buurte 'buurt', duizend 'duizend', m ure 'm uur', ure ‘hu u r’ en zu.ver
'zuiver'. Ook de lange uu van luu:n 'lu ide n' is lang gebleven (samentrekking van luiden).
De uu: is terug te voeren op de oudw estgerm aanse iu in duur 'duur', lu: 'm ensen, lui',
m anlui 'm a n n e n ' en vrouwlui 'vrouw en', sturen 'sturen', v u u r'v u u r', zuinig 'zuinig', en
waarschijnlijk in tuigen 'perm itteren' (in bijv. Veur m ij kan 't niet tuigen um m e tum ig
te g a o n 'niets te doen').
De uu: correspondeert ook dikwijls met een germ aanse lange o (later in bijv. het
O u d h oo gduits een tw eeklank uo), al dan niet met umlaut, bijv. in bu:ken 'beuk', bluuien
(naast bluien, zie 2.26.) 'bloeien', bem uuial 'bem oeial', gluuien 'gloeien', gruuien
'groe ien ' (naast gruien, zie 2.26.), gruu:n 'groen', mu: o f m uui (bn) 'moe', m uuie 'tante'
(alleen in sam enstellingen: Jennem uuie bijv.), muuite 'm oeite' (ook in: in de m uuite
kom m en 'tegem oet komen'), nu:men ‘noemen', pru:verd 'iem and die van een borrel
houdt en ervan geniet', ruren 'roeren', spu:len 'spoelen', vu:len 'voelen', vlu:ken
'vloeken', zu:ken 'zoeken', zu.te 'zoet' en mogelijk ook in schruuien 'schroeien' en
snuuien 'snoeien'.
Leenwoorden met een lange uu zijn aventuur 'a vo n tu u r' en creatuur 'creatuur,
schepsel'.
Verder vinden we de u u :n o g in nurend 'neurend' (in: 'n nurende toe ;'e en drachtige koe
die spoedig moet kalven') (ook wel: neurende) en sfu .v e r'stu ive r', een jong woord
w aarvan de herkom st onbekend is volgens De Vries 1971.
2.72. u
De u, die klinkt als in ned. put, kom t in het dialect van Om men dikwijls vo or als
representant van

de

o u d w e stge rm aa n se

u. Daarbij

is

heel va a k

tevens een

um lautsfactor in de volgende lettergreep aan te wijzen. M e t een oudw estgerm aanse u
correspondeert de u van brugge 'brug', bukken 'bukken', bukkink 'b okkin g' (naast
bokking, zie 2.18.), bult 'buil; heuvel', duchtig 'flink, geducht', dunne 'dun', gulden
'gulden', klungel 'klungel', knuppel 'knuppel', knuppen (ww) 'knopen', krukke 'kruk',
krulle 'krul', krum m el 'kruimel', kussen (ww) 'kussen', lubben 'castreren', luch(t) 'lucht',
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lussen 'luste n' en lu st ' lust, trek', m udde 'm ud (inh. maat)', m ulder ‘m olenaar', oorwurm
'oorw orm ', p und er 'w eeginstrum ent', putte 'put', rugge 'rug', schudden 'schudden',
schuld 'schuld', stuk (zn) 'stuk', u m m e 'om', vruchte 'vrucht', zunde 'zonde', zu n ne 'zon',
en mogelijk ook van gu nzen 'sm ekend en begerig naar iets kijken', schuppe ‘brede,
platte schep', sukkelig 'sukkelig', verknuffeld 'verkreukeld' en zudden 'laag, m oerassig
land'.
Een oudw estgerm aanse lange u, o o f een iu is voor bepaalde m edeklinkercom binaties
verkort tot u. Zo ligt een lange u ten grondslag aan de u van brul lef te 'bruiloft'
(samentrekking van bijv. m iddelnederlands bruiloft), z u c h t ' zuch t' en w aarschijnlijk van
rupse 'rups,' een lange o aan de u van mudden/m utten 'm oeten' en een tw eeklank iu
aan de u van luchten 'weerlichten'.
Op een zgn. ui2 (zie 2.26.) gaat de u terug in bujje ‘bui' (germ aanse grondvorm : *bujo:).
Onder invloed van om ringende medeklinkers kon een oudw estgerm aanse o, e o f /
gerond w orden tot u.
Een i werd gerond in klum m en 'klim m en', krubbe 'kribbe', spul 'spel; gedoe', tussen
'tussen' (uit *twiska, vgl. oudsaksisch twisk) en zuiveren 'zilveren', een e in zuster
'zuster' (uit *swestra, vgl. oudsaksisch swester) en w aarschijnlijk in schulpen 'schelpen'
en een a in zukke 'zulke' (uit *swa-li:ka) en waarschijnlijk ook in brumm el 'braam bes'
en brummelen o f brum m elzuken 'bram en zoeken' (vgl. oudsaksisch

bramal). Bij

navraag van het woord brum m el twijfelde ik overigens of ik een u of een ö moest
noteren, zie ook 2.14.
In de w oorden tussen, zu ste re n zukke is bij de ronding tevens de w uitgevallen.
Leenwoorden met een u zijn busse 'b u s (vervoermiddel)', dubbel(d) 'dubbel', guts(e)
'guts (beitel)', kussen (zn) 'kussen', lusse 'lus', m usse ‘m us’, punte 'p u n t' en Sunterklaos
'Sinterklaas'.
Verder kom t de u voor in bruggie (verkleinwoord van brugge, een saksisch w oord dat
in het dialect van Om m en alleen als verkleinw oord voorkom t) 'boterham ', bulderwagen
'bolderw agen' (bulder- kan hier een klanknabootsend woord zijn öf is hetzelfde woord
als ned. bolder 'paaltje'), bunder 'b und er' (gaat w aarschijnlijk terug op gallisch
*bunna), frusterig 'rillerig' (hierin is w aarschijnlijk ned. vorst 'koude', germ aans *frusta
te herkennen), gulpe 'gulp (grote straal)’ (heeft mogelijk verband met oudsaksisch
galpon, m iddelnederlands galpen 'schreeuwen'), g u s t'g u st , niet drachtig (van koeien)’
(heeft w aarschijnlijk verband met nederduits ge:st, oudfries ga:st 'onvruchtbaar') en
naosnuffelen 'nasnu ffe le n ' (snuffelen is een vrij jong woord, gevorm d bij snuiven).
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2.13. eu
De lange tegenhanger van de u is de eu van beuke 'beuk'. Dikwijls gaat deze klank terug
op een oudw estgerm aanse korte u, die voornam elijk voor - r o f in open lettergreep voor
bepaalde medeklinkers (in de volgende voorbeelden bijna steeds voor g) is gerekt.
Daarbij is vaak een um lautsfactor in de volgende lettergreep aan te wijzen.
Op zo'n u gaat de eu terug in beugel 'beugel', beurte 'beurt', deur 'door', deure 'deur',
gebeuren 'gebeuren', Jeude 'Jood', keurm eester

of -m eister 'keurmeester', leugen

'leugen', naospeuren 'controleren', scheure 'scheur', steuren 'storen', teugel 'teugel',
vleugel 'vleugel', zeuge 'zeug', w aarschijnlijk ook in dreunen 'dreunen', sm euig 'sm e u ig'
en veur 'voor', en mogelijk eveneens in deugen 'd eugen' (maar ook is denkbaar dat de
eu hierin op een oude au teruggaat).
V ó ó r een -r kan een oudw estgerm aanse lange of korte o een eu geworden zijn: een
lange o (o:), al dan niet met umlaut, correspondeert met de eu van breur 'broer',
bereurte 'beroerte' en reuren 'roeren'; een korte o met de eu van deurn 'doorn',
roggekeurne of -keuren 'ro gge koren ' en speur 'spoor van een dier’.
Een oudw estgerm aanse au (die in het oudsaksisch een lange o is geworden en in het
ou d h oo gd u its een ou), dikwijls met een um lautsfactor in de volgende lettergreep, ligt
ten grondslag aan de eu in bleu ‘bleu, verlegen', deupen 'dopen', dreuge 'droog', dreum
'droom ', eufd 'hoofd', eugen 'opbieden op een verkoping' en eugte 'hoogte', eu/'hooi',
euren 'horen', g(e)leuven 'geloven', greutsig 'groots, trots', leups 'loops', uutneugen
'uitnodigen', reupe 'h oo iru if voor de paarden', streuien 'strooien', streuper 'stroper',
teunebanke

'to on b a n k',

teuveren

'toveren',

zeum en

(w w

en

zn

mv)

'zom en',

waarschijnlijk ook aan de eu van euilaom 'oo ila m ' en sneu 'sn e u ' en mogelijk eveneens
aan de eu van bleuten 'effenen' en keukelen 'duikelen'.
In eur (vnw) 'haar', leug 'leeg' (m iddelnederduits o.a. Ie:dich), reus 'reus' en zeuven
(uitspraak: ze u -m ) (telw) 'zeven' gaat de eu terug op een oudw estgerm aanse /’. Deze /
is later in open lettergreep gerekt en gerond voor bepaalde medeklinkers.
De eu in neuze 'n e u s' is waarschijnlijk ontstaan uit een oudw estgerm aanse o met
umlaut; in het Middelnederduits is het ne:se, een vorm die later gerond kan zijn tot
neuze.
De eu van breugm an 'b ruidegom ' gaat terug op een oudw estgerm aanse lange u; dat is
mogelijk ook het geval met de eu van sm eugel 'bedrieger' en sm eugeltie 'klein
bijdehand kind'.
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Leenwoorden met eu zijn deuze 'doos', m eleur ‘m alheur (letsel, ongeluk)' en um eur
'humeur'.
Verder komt de eu nog voor in eileuver 'ooievaar', eunster 'unster, w eeginstrum ent’,
g le u fo e d 'd eukhoed' en neurend 'neurend' (in: 'n neurende koe: ‘een drachtige koe die
spoedig moet kalven') (ook wel: nurende).
2.14. ö
De ö is een klank die in het Nederlands niet voorkomt, m aar wel in de oostnederlandse
dialecten, het Duits en het Engels. Deze klank klinkt als de u van but in het Engels en
de ö van Löffel in het Duits.
Een oudw estgerm aanse u (dikwijls met een um lautsfactor in de volgende lettergreep)
ligt ten grondslag aan de ö van götte ‘goot', jokken 'jeuken', knokkel 'knokkel', können
'kunnen',

kröppel 'kreupel',

m ölle 'm olen',

nötte 'n o o t'

(ook

in

nöttem uskaot

'nootm uskaat'), opper 'opper (hooi o f gras)', rössel 'reuzel', schottel 'schotel', slöttel
'sleutel' en zönne 'zo o n ' en w aarschijnlijk ook schötte 'scheut (van pijn); schot’.
De ö gaat terug op een oudw estgerm aanse u voor -r (in een enkel geval met umlaut)
in borger 'burger', bö(r)st ‘borst’, borstel 'borstel', dös 'dorst, koste 'korst' (een oude
ontlening), scho rt 'schort' en törf 'turf'.
M et een oudw estgerm aanse o correspondeert de ö in döppe 'd op ' (naast dop), dörven
‘durven’, k o r f ' korf, los ‘los; open’, m örn ‘m orgen’ (bij het beluisteren van dit woord
meende ik de ene keer een ö te horen, m aar de andere keer een er), waarschijnlijk ook
in köppeltien duken ‘buitelen’, schö(r)stien ‘schoorsteen', storm 'sto rm ' en zörge 'zo rg'
en mogelijk eveneens in k n o r f 'kraakbeen'.
In bröds 'broeds' en in totdat 'totd at' correspondeert de ö met een oudw estgerm aanse
lange o; in bröds heeft um laut zeker, in totdat mogelijk een rol gespeeld.
Onder invloed van om ringende medeklinkers kon een oudw estgerm aanse o, e o f i
gerond worden tot ö.
Een e werd voor een aantal dentaal/alveolaire medeklinkers (dat zijn de t, d, s, z, I, re n
n) een ö in böd 'bord', dö(r)sen 'dorsen', nös(t) 'n e st' en wö(r)den 'worden'.
Een / kon met name gerond w orden voor de / en n: in lönning 'leuning', spöllen 'spelen'
en völle 'veel', maar in zw öppe 'zw eep' is de ronding waarschijnlijk te danken aan de
invloed van de geronde w.
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In gro s 'g ra s' gaat de ö terug op een o, evenals in opvollen 'o p vo u w e n ' (naast de
jongere uitspraak: ópvaolen) en waarschijnlijk ook in bröm m el 'braam bes' (het is niet
erg duidelijk of in dit woord een ö dan wel een u w ordt gezegd, zie ook 2.12.); in nöst
'n a a s t '

is

de

oorspronkelijke

lange

o

(eventueel

met

um laut)

voor

de

m edeklinkercom binatie - s f verkort.
Leenwoorden met ö zijn kokken 'keuken' (een oud leenwoord: al in het ou d hoogd u its
(chuhhina)), koster 'koster', pöppel 'populier', pöpper 'peper' (een oud leenwoord;
ou d h oo gd u its pfeffar), scho rs 'schors', spörrie 'spurrie' en vörm 'vorm'.
Verder kom t de ö voor in ópschöttelink 'opgeschoten jongen of meisje' (waarschijnlijk
met ablaut, een bepaald soort klinkerwisseling, van schieten) en schofterig 'bedeesd,
angstig'.
2.75. öö
De lange tegenhanger van de ö is de öö, die klinkt als in het leenwoord freule. Deze
klank kan op verscheidene oudw estgerm aanse klanken teruggaan. In de eerste plaats
op een oudw estgerm aanse o, bijv. in olie ‘olie’ (met umlaut; een oud leenwoord) en
mogelijk ook in gore 'goor, drassige grond', m aar ook op een lange o met umlaut, zoals
in röödsel 'raadsel' en stödig '(ge)stadig' (naast staodig). Op een /' gaat deze klank terug
in löög 'leeg', op een korte o, e of i in schöre 'scherf.
2.76. oe
De korte oe, die klinkt als in ned. zoet, kom t in het dialect van Om m en heel dikwijls
voor als voortzetting van de oudw estgerm aanse lange u. Dat is het geval in boek 'buik',
broen 'bruin', broes 'schuim ', doem 'duim ', gloepens 'heel erg', gloeperd 'stiekem erd' en
gloeperig 'gluiperig, stiekem; ontdeugend', kloorloeder 'louter', kloete 'kluit', knoeste
'knuist', kroepen 'kruipen', m oei 'muil, mond', m oes 'm uis', oed 'huid', (op 'tj oeke
(zitten) '(op de) hurken', poeste 'p u ist' en het w aarschijnlijk daarvan afgeleide
poesterig 'goor, ongew assen, niet in orde w at betreft de gezondheid', proem e 'pruim ',
proesten 'niesen', roet 'onkruid', roete 'ruit', rondschoem en 'rondschuim en', snoete
'snuit', stro ef 'stroef, stuurs', voeste 'vuist', zoepen 'zuipen', en waarschijnlijk ook in
sloeken 'slikken' en stoete 'brood'.
De oe kan ook teruggaan op een oudw estgerm aanse lange o (in het O udsaksisch o:, in
het O ud h oogdu its uo), nl. in bloeme 'bloem ', boekweite 'boekweit', boezem 'schouw,
schoorsteenm antel', broek o f broeklaanden 'broeklanden', broek 'broek (kledingstuk)',
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oe 'hoe', o e f (zn) 'hoef', ro e f'ro e t', toeken 'kom ende' (in bijv.: Toeken w ónsdag is 't nog
vrog genog) en vroedvrouwe 'vroedvrouw'.
Leenwoorden met een oe zijn boezeroen 'overhem d zonder kraagje', cetroene 'citroen',
kalkoene 'kalkoen', koeieneren 'koeioneren (tegenspreken, plagen)', pensioen 'pensioen'
en poetsen 'poetsen'.
Verder kom t de oe nog voor in joechteren 'stoeien, jagen, draven, uitbundig lawaai
m aken'

(w aarschijnlijk

o n tsta a n

d oo r

affectieve

kla n kw isse lin g

naast

bijv.

middelnederduits jachtern) en toefvinke 'bep. vink; er eigenaardig uitziend persoon'.
2.77. oe:
De lange oe gaat, evenals de korte, dikwijls terug op een oudw estgerm aanse lange u,
die lang gebleven is voor -r en in open lettergreep voor een v, z of g, m aar ook in
enkele andere posities: in bedoe:zeld 'bedw elm d', boer 'landbouw er', broe:d 'bruid',
broeizen 'bruisen, ruisen', droe:ve 'druif', im m ensehoer 'bijenstal', kloeiven 'kluiven',
koe:le 'kuil', koe:ze 'kies', oe:/e 'uil', in de roe:ze 'in het wilde weg', sehoeden 'schuilen',
schoer 'onw eersbui', sloerig 'mat, flauwtjes', voe:l 'nageboorte van een koe en paard',
zoeigen 'zu ig e n ', zo e r 'z u u r' en zo e rb ra a n d 'zu u rb ra n d e n ', zoeizen 'su iz e n ',
waarschijnlijk ook in boeizen 'blazen van de wind', goeizen 'plenzen, gieten', oer
'ijzererts', schoe:ven 'schuiven', stoeiven 'stu ive n ' en voed 'slim, uitgekookt' en mogelijk
ook in roe:zerig 'rillerig'.
M et de oudw estgerm aanse lange o correspondeert de lange oe in armoe: 'arm oede',
bloe:d 'bloed', boe:k 'boek', boe:te 'boete', doe:k 'doek', doe.v 'doen', goe.d 'goed', koe:
'koe',

koe:ke 'koek',

loe:der 'loeder (scheldwoord), valserik',

moe:d 'moed',

moe:

'moeder', m oer 'moer, vrl. konijn', oe:d 'hoed', oe:k 'hoek', oe:sen 'hoesten', oe:ven
'hoeven', ploe:g 'ploeg', roe: 'roede (van een molen)', schoe: 'schoen', schoede 'sch o o l'
(een oud leenwoord), stoe:l 'stoel', toe: 'toe, dicht', vloere 'vloer', voe:t 'voet', voer
‘vracht’ en voerige 'voering'.
Een oudw estgerm aanse au (in het O udsaksisch een o:, in het O u dhoogduits een ou of
een o:) is waarschijnlijk terug te vinden in spoe:k 'spook'.
Leenwoorden met een lange oe zijn fesoem 'fatsoen', foe:zel 'slechte sterke drank',
moe:de 'm ode', pandoer, in: dat is vast pandoer ‘daar kun je op rekenen', toer 'zw aar
karwei', vioede 'vio ol' en voerazie 'voeder'. Ook schoeren 'sch u re n ' is waarschijnlijk een
leenwoord (oudfrans escurer).
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Verder komt de lange oe nog voor in groe:zels, in: De grie:zels gu n ge n em over de
groe:zels ' hij griezelde ervan' en loeren 'valsaard' (sam entrekking van loe:der (z.b.) of
overdrachtelijk gebruik van loer 'vod, lap’).
2.18. ó
De o van ned. pon en dom w ordt hoger gearticuleerd dan de o van pot en hok (zie ook
het schem a in 2.1.). Ter onderscheiding van de laatstgenoem de klinker schrijven we de
o van pon als ó.
De ó komt in het dialect van Om m en heel dikwijls voor als voortzetting van een
oudw estgerm aanse u, bijv. in bók 'bok', bokking 'b ok kin g' (naast bukkink, zie 2.12.),
bólle 'stier', ft) bós '(’t) bos', bót 'bot, been', donderdag 'donderdag', dónker 'donker',
gró n d 'grond', jó n g (bn, zn) 'jon g' en jón g en 'jongen', klom pen 'klom pen', kóm m en
‘kom en’, kónte ‘kont, zitvlak; b oom stronk’, króm ‘krom ’, m ond 'm ond', ón d 'hond', ónder
'onder', ó n - in bijv. óndoch 'ondeugd; ondeugend persoon', óp 'op', sprong 'sprong',
stobbe 'stobbe', stórkore 'w ipkar', tóndeldeuze 'tondeldoos', tónne 'ton', vróm 'vroom '
(naast vroom), wó//e'wol', w ónder 'w onder', w ónnen 'w onen', zóm m er 'zom er', zónder
'zonder', waarschijnlijk eveneens in blók 'blok', bóts 'kortaf, nors', lom pen 'lom pen',
m ót 'fijne rom m el' en m ótten 'm otregenen', mótte 'zeug', -b óch in óm bóch 'vu il' (ó m is een geassim ileerde vorm van ón-, z.d.), óm m el 'hom m e l' en sm ódderig 'vies, smerig'.
In vól 'vo l' kan de ó zowel teruggaan op een oudw estgerm aanse o als op een u (vgl.
oudsaksisch ful naast ou d hoo gd u its fo/); dat geldt ook voor de ó van ónnig 'honing'. In
vót 'w e g ' correspondeert deze klinker met een oudw estgerm aanse o, in bosschop
'b oo dsch ap' met een oudw estgerm aanse o.
De ó kan ook zijn ontstaan door verkorting: uit een oudw estgerm aanse lange u in
vochtig 'vo ch tig ' en waarschijnlijk ook in n ów 'nu', uit een lange o in -dóm (in riekdóm
'rijkdom'), w ónsdag of w ónseldag ‘w oe n sdag' en verdóm d 'verdom d' en uit een au in
gróvva 'grootvader'.
Leenwoorden

met ó zijn

bónt 'bont', com m anderen 'com m anderen', m arm otten

'm arm otten', pólse 'karnstok', rólle 'rol', troffel 'troffel' en mogelijk ook póm pe 'pom p',
m aar dit kan ook een klankw oord zijn.
Verder komt de ó onder meer vo or in de klankw oorden brom m en 'brom m en', flódderen
'w apperen' en romm el 'rommel'.
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2.19. oo
De lange ó (oo) kan teruggaan op een oudw estgerm aanse o, die voor -r gevolgd door
een t, d of n of in (oorspronkelijk) open lettergreep gerekt is tot oo. Dat is het geval in
beloven 'beloven', bode 'bode', bodem bodem', boge 'boog', boord ‘boord', boven
'boven' (naast baoven, zie 2.21.), eierdore 'eierdooier', koren 'koren', lo o t'lo o t (van een
plant)', m oord 'm oord', noordkante 'noordkant', oorn 'hoorn', oze 'kous', oven 'oven'
(naast aoven, zie 2.21.), poorte 'poort', rechtevoort 'tegenw oordig', voort 'dadelijk',
w oo rd'w o ord ', waarschijnlijk ook in koors 'koorts' en sm oren 'sm o re n ' en mogelijk ook
in stoven 'stoven'.
Van de oo van o v e r'o v e r' (ook in overluden 'de doodsklok luiden voor iem and') (naast
aover(-)) is niet volstrekt duidelijk o f die op een oudw estgerm aanse o dan wel op een
u teruggaat (zie bij aover, 2.21.).
In

vogel 'vo ge l'

correspondeert

de

oo

met een

oud w estgerm aanse

u, die

in

(oorspronkelijk) open lettergreep is gerekt. Dat is ook het geval in vore 'vore', vroom
'vroom ' (naast vróm) en waarschijnlijk ook in kogel 'kogel'.
De oo is ontstaan uit een oudw estgerm aanse au in bloot 'bloot', boom 'boom ', bone
'boon', brood 'brood', dood 'd o o d ' en boerendo ‘een dode die boer was', d o o f 'doof',
dooien 'dooien', groot 'groot', kloot 'teelbal', kopen 'kopen', loon 'loon', lopen 'lopen',
oge 'oog', oop 'hoop, stapel', rood 'rood', roven 'roven', sch o n e 'schoon', schove 'schoof',
sloop '(kussen)sloop', sloot 'sloot', stoten 'stoten', stroom 'stroom ', toom 'toom ',
waarschijnlijk ook in gooch ela a r 'goochelaar', loodrecht 'loodrecht', poot 'poot', room
'room', sm o ok 'rook' en stoom 'stoom'.
Vóór - r is de oudw estgerm aanse korte o soms, en de lange o vrijwel altijd een oo
geworden. Een korte o ligt ten grondslag aan de oo van kore 'kar' in bijv. stórkore
'wipkar', spore 'd akspar' en waarschijnlijk ook aan de oo van orig 'aardig'.
Met een oudw estgerm aanse lange o correspondeert de oo van ore 'ader', blore 'blaar',
gevoor 'gevaar', jo o r 'jaar', noor 'naar', oor (zn) 'haar', w oor (bn) 'w a a r' en zw o o r
'zwaar'.
Leenwoorden met een oo zijn allozie 'horloge', kloor 'klaar' (ook in klooreerpels
'maaltijd alleen uit aardappels bestaand' en k lo o rlo e d e r'louter'), loze 'loods', logeren
'logeren', m oter 'm otor', olifant 'olifant', oranje 'oranje', pilo 'pilo', plooie 'plooi',
proberen 'proberen', soorte 'soort' en toren 'toren'.
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Verder komt de oo voor in geboorte 'geboorte' (m iddelnederlands gheboorte is
gevorm d bij ghebort), gooien 'gooien', pook 'pook', stro 'stro ' (waarschijnlijk uit stra:ó]
en vlo 'vlo'.
2.20. o
De

o, die klinkt als de o van

ned. pot en

hok, gaat

meestal terug

op een

oudw estgerm aanse o. Dat is o.a. het geval met de o in bolderik 'bolderik', bosschop
‘b oo dsch a p ’, brok 'brok', dochter 'dochter', dop 'd o p ' (naast döppé], golden 'gouden',
klokke 'klok', kollen 'kolen (om te stoken)', kop 'kop', lof ‘lof (het prijzen)', lot ‘loot van
een plant', o f 'tuin', ol 'hol', o / f'h o u t' en oltskolle 'h ou tsko ol' (beide o's), oppen 'hopen',
ossen 'os', otter 'otter', p o s 'p aa l' (zeer vroege ontlening), potten (ww) 'poten', rogge
‘rogge', rok 'rok', slot 'slot', (snee)vlokken '(sneeuw )vlokken', sok 'sok', soppen 'soppen;
morsen', spo(r)te 'sport (van stoel o f ladder)', stok 'stok', strotte 'strot', todde 'vod, lap',
top 'top',

trogge 'trog',

vorst 'vorst,

koude',

wolke 'w olk',

zolder 'zolder',

en

waarschijnlijk ook in pokken 'pokken', pot 'pot', stoppe 'stop, kurk' en mogelijk
eveneens in knobbel 'knobbel'.
So m s correspondeert de o met een oudw estgerm aanse u, bijv. in dorre 'dor', lo f 'lof
(witlof)', óndoch 'ondeugd; ondeugend persoon', scholder 'schouder', wo(r)tel 'w ortel',
en waarschijnlijk ook in lobbes 'lobbes', lorre 'prul' en stoppel 'stoppel', een oud
leenwoord.
Van de o van lot 'lot (in loterij)', slok 'slap, los', sn o t 'kippeziekte', snotte 'sn o t' en
snotteraap 'snotaap, kwajongen', v/os 'v o s' en w ost 'w o rst' is niet duidelijk o f die nu op
een oudw estgerm aanse u dan wel op een o teruggaat.
Voor -ld o f -It is een oudw estgerm aanse o dikwijls gerond tot o (en som s gerekt tot
oo; zie daarvoor 2.21.). Het is niet altijd duidelijk te horen of een korte (een o) dan wel
een lange klinker (een ao] w ordt gezegd. Een duidelijke o is te horen in besmolten
(rössel] 'gesm olten (reuzel)', wold 'w o u d ' en zolt 'zout'. Ook in o f 'af', rotte 'rat',
wosselen 'w orstelen' en w aarschijnlijk eveneens in sch o l (ploegen) 'ondiep (ploegen)'
gaat de o terug op een oudw estgerm aanse o.
In toch is de o ontstaan uit een oudw estgerm aanse au (in het O udsaksisch o:, in het
O ud hoogduits ou of o:), in ge n o g 'genoeg', vrog 'vroeg' en vrogger 'vroeger' uit een
lange o.
Leenwoorden met een o zijn fors 'fors', kepot 'kapot', kokken 'koken' (al vroeg ontleend,
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Icomt al in het O udhoogduits voor), koppel 'koppel', kort 'kort' (al vroeg overgenom en:
oudhoogduits churt, churz\ hetzelfde woord in kot bi'j 'vlak bij' en kottens 'pas geleden,
onlangs'), kos 'kost' (al in het O udhoogduits: chosta), (in) o(r)de '(in) orde', porselein
‘porselein', possie 'portie', pottefulie 'portefeuille', snorre 'snor', solderen 'solderen' en
solsetant 'sollicitant'.
Verder kom t de o nog voor in dokken 'strow issen onder de pannen' (waarin de klinker
mogelijk teruggaat op een oudw estgerm aanse o, m aar het woord kan ook een
spontane w oordschepping zijn), in de klankwoorden kloppen 'kloppen' en knorrepot
‘brombeer' en in sm o k 'rook' (een jong woord) en stotteren 'stotteren' (een betrekkelijk
jong woord, gevorm d naast stoten).
2.21. ao
De

lange

te g e n h a n g e r

van

de

o is

de

ao,

die

m eestal

te ru g g a a t

op

een

oudw estgerm aanse lange o, o.a. in aodem ‘adem ’, aos ‘aas (bij het vissen, kaarten);
slim m erd' en aozen 'azen; ijverig zijn' (in bijv. Ie aost d 'r óp urn w at te kriegen' te ao st
óp ‘t wark 'is ijverig'), blaozen 'blazen', braom 'brem', braon 'braden', daod 'daad',
daolijk 'dadelijk', draod 'draad', g a o n 'gaan', gedaon 'klaar' (in bijv. Ie e fg e d a o n wark),
jao ‘ja’, k w a o d 'boos', kwaole 'kw aal', laoge (zn) 'laag', laoten 'laten', m aol 'keer', m aol
of m aoltied 'maaltijd', m ao nd 'm aand', m aone 'm aan', m aot(e) 'stuk grasland, weide',
maote 'm aat (van 'm eten')', nao (bw) 'na, nabij’, n a o d ‘n aad’, naolde 'naald', Paosen
'Pasen', raod 'raad', raozen 'razen', sch a o p 'schaap', sehraol 'schraal, droog', slaopen
'slapen', sprao 'spreeuw ', staodig 'gestadig', staon 'staan', straole 'straal', taoi-taoi
'taai-taai', vraogen 'vragen', w aogen (ww) 'w agen', w aopen 'w apen', za o d 'koren', en
waarschijnlijk ook in kaom 'laag vuil of schim m el', klaover 'klaver', knie:waoge
'knieholte', naozek 'zak die de vrouw en onder de bovenrok met banden om de middel
dragen; bij m annen aan weerszijden in de broek, op de naad daarvan' (te lezen als
naadzak of als m iddelnederlands aessac,

a esa c 'spijszak'), zaoterdag 'zaterdag',

zw aoger 'zw a ge r' (dit woord zou ook van een vorm met een korte o kunnen worden
afgeleid) en mogelijk eveneens in kraom 'kraam (op de markt), kraambed', kraom en
'bevallen, een kind krijgen' en kraomeri'je 'het krijgen van een kind'.
In slaon 'sla a n ' is de oo ontstaan uit aha, in bijv. oudsaksisch en oud h oo gd uits slahan.
Een oudw estgerm aanse o die denkelijk vroeg is gerekt in open lettergreep (anders zou
het een aa of aa gew orden zijn) ligt ten grondslag aan de ao in aovend ‘avond'
(uitspraak: aomd) en waarschijnlijk ook in euilaom 'ooilam ', g a o ge l 'tandvlees' en
ofbraoke 'afbraak'.
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Uit een o die is gerekt en gerond voor -ld o f -It komt de ao in aold 'oud', kaolde 'koude'
en ópvaolen 'op vo u w en ' (uit -vaoldeir, de d valt gem akkelijk weg voor -en).
M e t een oudw estgerm aanse o die later is gerekt in open lettergreep correspondeert de
oo in aoven 'o ve n ' (uitspraak: a o -m ) en baoven 'b oven' (uitspraak: bao-m). Naast
aoven en baoven worden ook oven en boven gehoord (zie 2.19.).
Van de oo in aover 'over' (naast over, zie 2.19.) is niet volstrekt duidelijk o f die op een
oudw estgerm aanse o dan wel op een u teruggaat (in het O udsaksisch bestaan vorm en
met o en u naast elkaar, in het O ud hoogduits met o).
Leenwoorden met ao zijn baoi 'baai (bep. stof)', brutaol 'brutaal', daotum 'datum ',
kam m eraod 'kam eraad', Klaos 'K la a s' (ook in Sunterklaos 'Sinterklaas'), nöttem uskaot
'nootm uskaat', parrem etaosie 'toestem m ing', p ao I 'p aal' (vroege ontlening), raoze
'rose', saldaot 'soldaat', straote 'straat' (vroege ontlening),

taofel 'tafel' (vroege

ontlening) en waarschijnlijk ook aost (zn) 'haast'.
Verder kom t de oo nog voor in kaonen 'kanen, uitgesm olten stukjes vet' (een woord
w aarvan de herkom st onduidelijk is) en praoten 'praten' (een vrij jong klankwoord).

2 .22 . a
De

o, die

klinkt als

de

o van

ned.

dak,

ga a t vrijwel

altijd

terug

op

een

oudw estgerm aanse o, zoals in achte (telw) 'acht', achtereers 'achterstevoren', adder
'adder', akken 'hakken', a lf 'half', allenig o f allene 'alleen', allens 'onverschillig;
hetzelfde, gelijk', als 'keel', anlangen 'aanreiken' (beide o's), osse 'as, overblijfsel bij
verbranding', balg 'rom p van een koe', balke 'balk', blad 'blad', dag 'dag', dak 'dak',
danken 'danken', gaffeltange 'oo rw orm ' (beide o's), galle 'gal', gam m e l 'gam m el; flauw,
slap', g a n g (naast g a a n k) 'gang; vaart', gevallig 'gew enst', gla s ‘glas', grachte 'gracht',
kalf 'kalf, kam m e 'kam ', kaste 'kast', katte 'kat', koevlakken 'koeievlaaien', krach
'kracht', lange 'la n g ' (lijkt voornam elijk van toepassing op een bep. tijd, bijv. in: Oe
lange w aar ie door?, i.t.t. laank, zie 2.23.), (smet)lappe 'pannelap', latte 'lat', m eesta
(met korte o) 'meestal', nach 'nacht', p ad 'pad (weg)', pann e 'pan', ra d 'ra d ', sla g 'slag',
sm alle 'sm al', stal 'sta l' (ook in driestal 'driepoot'), tamm ee 'straks', vallen 'vallen', van
‘fam ilienaam ' (in bijv. Zie nuu:m t em Hendek, m a zien van is Jansen), vaste 'vast', vat
'vat', vergangen (joor) 'verleden', wach(t]en, 'w achten', w akker 'w akker', walle 'w al',
w ange 'w an g', w anneer ‘wanneer', w o n fe 'w a n t, handschoen', w as ‘(bijen)was', w asse
'w a s (wat gew assen is o f moet worden)', za k 'zak' en za t 'genoeg, zat'.
W aarschijnlijk is de o van de volgende woorden eveneens terug te voeren op een
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oudw estgerm aanse (korte) o: akke 'hak (van een schoen)', k a f ' kaf, kakstoe:l 'kakstoel,
kinderstoel', opknappen 'op knap p en ' (met een o die 'tussen o en ö in' zit), mallemölle
'draaim olen',

m a n g s 'so m s',

m assep i'je

'm a a tscha p pij',

pakken

(ww)

'pakken',

(eide)plagge '(heide)plag', schram m e 'm ager varken', takke 'tak', zw ak 'zw ak; lenig' en
mogelijk ook de o van zw alm en 'walmen'.
Leenwoorden

met een

o zijn

akkefietie 'akkefietje',

allozie 'horloge',

alm enak

'alm anak', alterasie 'gekheid', andieivie 'andijvie, am part (naast apart) 'apart', anies
'anijs', azien 'azijn', fezante 'fazant', ja k 'jak', kachel ‘kachel’ (al vroeg ontleend),
kalkoene 'kalkoen', kalm (anj 'kalm (aan)', kam m enet 'kabinet', kam m eraod 'kam eraad',
kapabel 'capabel',

kestanje 'kastanje'

(vroege

ontlening),

kralle 'kraal'

(ook

in

liesterkralle 'vruchtje van de lijsterbes'), lanteern 'lantaarn', m angel of m angelw ortel
'beetwortel', óppatatter o f patatter 'oplaw aai', pandoer, in dat is v a s t - ‘daar kun je op
rekenen', passeren 'passeren', prakkezeren 'prakkezeren', psalm 'psalm ', saggerijnig
'mopperig, hum eurig', saldaot 'soldaat', solsetant 'sollicitant', strebant 'strabant
'streng, ontzag inboezemend', straffe ‘straf’, vals 'vals', w am m es 'w a m b u is' en w anne
'w a n ' (vroege ontlening).
Verder komt de o onder meer voor in slakke 'slak' (mogelijk komt de o van dit woord
uit een oudw estgerm aanse e), vange 'rem voor de m olenw ieken' en vangen 'va n ge n '
(vangen

is nieuw

gevorm d

naast

bijv. ou d sa ksisch

verapstukken 'verhapstukken' (vervorm ing

en

o u d h o o g d u its

fa:han),

uit verhakstukken), vrach 'vra ch t' (uit

germ aans *fra-aihti) en zw am 'lont bij een tondeldoos'.
2.23. aa
De lange tegenhanger van de a, de oo, is op het gehoor dikwijls met moeite te
onderscheiden van de aa (zie vo or dit probleem 2.9.). Ik noem hier alleen woorden
waarin ik een duidelijke aa hoorde, zoals die in het Nederlands w ordt uitgesproken in
bijv. gaan.
De oo gaat dikwijls terug op een oudw estgerm aanse o die vo or een nasale medeklinker
(m, n, ng) gevolgd door een explosief (p, b, t, d, k) o f een s gerekt is. Dat is het geval
in aand 'h a n d ' aander 'ander', b aan d 'band', braandnettel 'brandnetel', baanke 'bank',
deurklaam p 'kruk voor het afsluiten van een deur', draank 'drank', g a a n k 'g a n g ' (naast
gang) en u m m egaank 'o m ga ng', ga a n ze 'gans', kaam p 'stuk bouw land', laand 'land',
laank 'la n g ' (lijkt voornam elijk van toepassing op een bep. lengte, i.t.t. lange, zie 2.22.),
ofbranen 'afbranden', taand 'ta n d ' en waarschijnlijk ook in baanderdeure 'grote
achterdeur van de deel' en m aande ‘mand'.
Een oudw estgerm aanse o die in (oorspronkelijk) open lettergreep gerekt is, is meestal
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een aa gew orden (zie 2.9.), m aar som s een aa, bijv. in snotteraap 'snotaap, kw ajongen'
en tw aalven 'twaalf'.
M e t een oudw estgerm aanse lange a correspondeert de oo van schale 'schaal'. Meestal
is de oudw estgerm aanse lange o in het dialect van Om m en echter een oo gew orden
(zie 2.21.); het woord schale zal dus wel als zodanig
overgenomen.

uit het Nederlands zijn

Leenwoorden met een aa zijn aventuur 'avontuur', -balie in w assebalie 'w astobbe',
daansen 'dansen', e g a a l'e gaal, gelijk' (bijv. in: 't Is m ij egaal ge lie k 'k e t is mij hetzelfde'),
kaante ‘kant’, kapabel 'capabel', kraante 'krant', sjaal 'sjaal' en vekaansie 'vakantie'.
2.24. ij
De ij is een tw eeklank die in het Nederlands niet voorkomt, en w ordt uitgesproken als
de /'van ned. pit, gevolgd door een j.
Een oudw estgerm aanse lange /' ligt ten grondslag aan de i j van b lij 'blij', b rij 'pap,
brij', sn ije n 'sneeuw en', sp ije n 'spuw en', vrij 'vrij', vrijen 'vrijen', en waarschijnlijk ook
van z ije 'zeef'.
Uit een korte i ontstond de i j van b ij 'bij' (vz) en m ij (ook wel: mie) 'mij'. Het
achtervoegsel -ije in een woord als slikkerije 'sn oe p goe d ' en lekkerije 'het lekken' is
ontstaan door diftongering (in een tw eeklank overgaan) van het achtervoegsel -ie, dat
als zodanig aan het Frans is ontleend.
In n ij 'n ie u w ' komt de i j waarschijnlijk uit de oudw estgerm aanse tweeklank iu; b ij in
bijenstal 'bijenstal' gaat terug op de w estgerm aanse vorm *bi(j)o:n.
2.25. ei en ij
In feite gaat het hier, als in het Nederlands, om één tweeklank. Het verschil in
schrijfwijze correspondeert niet met een verschil in uitspraak, maar is gebaseerd op de
schrijfwijze in het Nederlands.
Deze tw eeklank kom t in het dialect van Om men dikwijls voor als voortzetting van de
oudw estgerm aanse ai, bijv. in alfscheid 'helft' en ofscheid 'afscheid', arbeiden 'werken,
ook: werken van een koe tijdens het kalven', beide 'beide', boekweite 'boekw eit' en
weite 'tarwe', ei 'ei', eide 'heide', geil 'w elig; dreigend (van de lucht)', klei 'klei', klein
'klein', leiden ‘leiden', reize 'reis; keer, maal', steigeren ‘steigeren', veilig 'veilig', We/s
'vlees', weide 'weide', weigeren 'w eigeren' en weinig 'weinig'.
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Som s is de ei ontstaan uit oudw estgerm aans ag(i) o f eg(i), dan wel ahi o f ehi: in breien
'breien' (oudsaksisch bregdan), dweile ‘dw eil’ (oudhoogduits dwahila, dwehila), feile
'dweil' (*fagil), m e id 'bediende' (uit maget) en zeisen 'zeis' (oudsaksisch segisna).
Op een oudw estgerm aanse lange o + um lautsfactor is de ei terug te voeren in dreien
'draaien', m eien 'm aaien', neien 'naaien', weien 'w aa ie n ' en w aarschijnlijk ook in kreien
'kraaien (nabootsen van het vogelgeluid)'.
M erkw aardig is de // in schijterd 'iem and die bang is; scheldw oord' (bangen schijterd]
gierigen schijterd). Deze ij is terug te voeren op een oudw estgerm aanse lange /', die in
het Nederlands bijna altijd een ij is geworden, m aar in de Oostnederlandse dialecten
in het algem een een ie is gebleven. Het woord schijterd zal dus wel uit het Nederlands
zijn overgenom en. Overigens kom t naast schijterd in het dialect van Om m en ook
schieterd voor (zie 2.2.).
Leenwoorden met ei [ij] zijn feit 'feit', fijn 'fijn, m ooi’, karw ei 'karwei', plein 'plein',
p/e/'ster 'pleister', porselein 'porselein', prei 'prei', saggerijnig 'mopperig, hu m eurig' en
trein 'trein'; een

heel

oud

leenwoord

is -m eister in

keurm eister 'keurm eester'

(oudsaksich me:star, ou d hoogd u its meistar), w aarnaast m eester 'm eester' (zie 2.5.).
Verder kom t de ei nog voor in eileuver 'ooievaar'.
2.26. ui
De tw eeklank ui, die in uitspraak niet van de Nederlandse ui is te onderscheiden, komt
in het dialect van Om men niet veel voor.
In kuieren 'kuieren' en lui (bn) 'lu i' gaat de ui terug op een tw eeklank die zich al in het
M iddelnederlands en Middelnederduits als zodanig m anifesteert (laat-m iddelnederlands coyeren, m iddelnederlands loy, loey, leuy) en in de literatuur ui2 w ordt genoemd.
Veel w oorden met een-tv/ zijn ontleend aan het (Oud)frans. Dat geldt in het dialect van
Ommen voor fluiten 'fluiten', waarschijnlijk ook voor buis 'b uis' en mogelijk eveneens
voor trui 'trui'. D u it ' duit' is w aarschijnlijk aan de N oordgerm aanse talen ontleend.
Een lange u ligt waarschijnlijk ten grondslag aan de ui van kuif 'kuif'. In het Nederlands
is een oudw esterm aanse lange u heel dikwijls een ui geworden, m aar in de dialecten
van O ost-N ederland is dat niet gebeurd. Ik veronderstel daarom dat k u if rechtstreeks
uit het Nederlands is overgenomen.
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Een lange o (met umlaut) correspondeert met de u/van bluien 'bloeien' (bluuien w ordt
ook wel gezegd) en gruien 'groeien' (naast gruuien). Zie ook 2.11.
In bluisterig 'w in d e rig' zou de ui terug kunnen gaan op de oudw estgerm aanse
tw eeklank iu, zoals ook in oudnieuw nederlands bluisteren 'knetteren, schroeien'. In de
Oostnederlandse dialecten is de (hier uit een oude iu ontstane) uu echter in het
algem een niet overgegaan in de tw eeklank ui. Het woord bluisterig zou dus eigenlijk
bluusterig moeten luiden. Bluisterig kan daarom wellicht beter worden opgevat als een
ontlening aan nederduits bleustern 'glanzen, flakkeren'. N aast bluisterig kom t ook
uisterig voor, met dezelfde betekenis (een soortgelijke vorm ing?).
Tenslotte komt de ui voor in puin 'puin', een jong w oord waarvan de herkom st niet
duidelijk is.
2.27. au en ou
De au en de ou in de onderstaande w oorden worden beide uitgesproken met een o als
eerste deel van de tw eeklank en zeker niet met een o als eerste deel, zoals in het
Nederlands dikwijls w ordt gehoord. Het verschil in schrijfwijze tussen au en ou is
louter gebaseerd op de schrijfwijze in het Nederlands, en weerspiegelt geen verschil in
uitspraak.
De tw eeklank au gaat terug op een oudw estgerm aanse lange a (+ w) in blauw 'blauw ',
flauw 'flauw ', g a u w 'gauw ', gra u w 'grauw ', klauw(e) 'klauw ', lauw 'lauw ', rauw 'ra u w '
en w enkbrauw e 'w enkbrauw'.
Een oudw estgerm aanse au is voor een -w een au (of ou) gebleven in dau w 'dauw ',
kouw e 'kooi', ouw en 'slaan; hakken', touw 'to u w ' en vrouw e 'vrouw'.
Uit een lange u is een ou (of au) ontstaan in bouw en 'ploegen; bouwen', en mogelijk
ook in w aorschouw en 'w aa rsch u w e n ' en kauw en 'kauw en', m aar in deze twee woorden
kan de ou/au ook op een oudw estgerm aanse iu teruggaan.
Een oudw estgerm aanse iu ligt zeker ten grondslag aan de ou van (in de) rouw 'ro u w '
en trouwen 'trouwen'.
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3 . De m eervoudsvorm en
3.7. Overzicht
In het dialect van Om men kan het m eervoud van een zelfstandig naam w oord gevorm d
worden door aanhechting van verschillende achtervoegsels:
-en in bijv.
bekke 'beek'

bekken

bloeme 'bloem '

bloemen

draod 'draad'

draoden

nach 'n a ch t'

nachen

-s in bijv.
beker 'beker'

bekers
bessem s

bessem 'bezem '
kuken 'kuiken'

kukens

schottel 'schotel'

schöttels

in bijv.
pot 'pot'

bie.ste
pötte

uus 'h u is'

u:ze

w oord 'w oo rd'

weurde

bie:st 'beest'

Zoals aan deze voorbeelden te zien is, gaat aanhechting van -e gepaard met ‘um laut'
van achterklinkers, d.w.z. de achterklinkers (in deze voorbeelden de o en oo) schuiven
in de klinkerruimte naar voren (en worden ö, resp. eu).
Daarnaast zijn er nog de w einig voorkom ende m eervoudsachtervoegsels -n e (bijv. in
knie:ne 'kn ie ë n ')

en ' -er(s) (in

bijv.

kalver 'kalveren',

kinders 'kinderen').

Alle

m eervoudsuitgangen worden hieronder afzonderlijk besproken.
3.2. Het achtervoegsel -en
De meest gebruikte

m eervoudsuitgang

is -en, die echter nooit als

-en wordt

uitgesproken: de stom m e e w ordt niet gehoord. M e n hoort een syllabedragende
neusklank: een n in bijv. draoden 'draden', bonen 'bonen', leerzen 'laarzen', een m in
bijv. zw öppen 'zw epen' en proem en 'pruim en' of een n g in bijv. wolken 'w olke n ' en
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w angen 'wangen'.
De uitgang -en kan zowel na m edeklinker(com binatie)s worden aangehecht (waarbij
de dikwijls aanw ezige

slot

-e van

het grondw oord

verdwijnt) als

na

klinkers.

Voorbeelden van aanhechting na een klinker zijn:
1.

II.

III.

ree 'ree'

reeën

sprao 'spreeuw '

sprao-en

slee 'slee'
snee 'snee'

sleden

tree ‘tree'

treden

vlo ‘vlo ’

vlooien
zeeën

zee 'zee'

sneden

De m eervouden onder I. worden uitgesproken als ree-n, resp. sprao-n. Het zijn dus wel
tw eelettergrepige woorden, m aar zonder overgangsklank (in tegenstelling tot de
meervouden onder III; zie hierna).
De m eervouden onder II. lijken gevorm d met toevoeging van de ‘overgangsklank' d.
Historisch gezien is dit niet juist. De woorden slee , snee en tree bevatten in een eerder
taalstadium die d al: slede, snede, trede. Het is op basis van die oudere vorm en dat de
uitgang -en is aangehecht. Een 'echte' overgangsklank w ordt wel gehoord in de
w oorden die genoem d worden bij III., nl. de j.
Zoals gezegd kan de m eervoudsuitgang -en na elke m edeklinker(eombinatie) aan een
zelfstandig naam w oord worden gehecht:
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grepe 'm estvork'

grepen

póm pe ‘pom p’

pom pen

götte ‘g o o t’

götten

köste ‘korst1

kosten

kruke ‘kruik’

kruken

cirke ‘hark’

arken

leeuwerik ‘leeuwerik'

leeuweriken

stobbe 'stobbe'
todde ‘vod, lap'

stobben

spinde 'bep. kast'

spinden

straffe 'straf'

straffen

kasse 'kers'

kassen

todden

e ngs 'h e n gst'

engs(t)en

nach 'n ach t'

nachen

dro eve 'd ru if

d roeven

beze 'b es'

bezen

ga a n ze 'g a n s'

gaanze n

rugge ‘ru g1

ruggen

barg ‘berg’

bargen

bloeme 'bloem '

bloemen

darm 'darm '

darmen

bone 'b oo n'

bonen

knien 'konijn'

knienen

bokking 'b okking'

bokkingen

w ange 'w a n g '

w angen

karre 'kar'

karren

schere 'schaar'

scheren

buul 'buidel, zak'

buien

mölle 'm ole n'

mollen

kouw e 'kooi'

kou wen

w enkbrauw e 'w enkbrauw '

wenkbrauw en

Bij de volgende w oorden is de klinker van het grondw oord in het m eervoud verlengd
én (in geval van een o) naar voren geschoven:
d ag 'd a g '

dagen

dak 'dak'

daken

g a t 'ga t'

gaten

p ad ‘pad (weg)'

pa-en

blad 'blad'

bla of bladen

rad 'rad'

ra

schip 'schip'

schepen

sla g 'sla g'

slagen

vat 'vat'

vaten

Pa-en w ordt uitgesproken als paa-n. Het is een tweelettergrepig woord zonder
overgangsklank. De oorspronkelijk aanw ezige d v a n paden is tussen twee klinkers (aa
en stom m e e) w eggevallen w aarna p aü -en werd gereduceerd tot paa-n. Bij bla en ra
vielen niet alleen de d en de stom m e e van - den weg, m aar ook de -n.
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In onderstaande woorden w orden de s en ƒ aan het einde van het grondw oord in het
m eervoud stem hebbend en w ordt de stam klinker verlengd w anneer die in een open
lettergreep kom t te staan:
g e w e lf 'gew elf'
k u if'k u \f
lie f ' lijf

gewelven
kuiven
lie:ven

luus 'lu is'

lu:zen

oe f 'hoef'

oe:ven

kruus 'kruis'

kruizen

sc h o o f 's c h o o f

schoven

Het woord ga a n k 'g a n g ' (dat naast g a n g voorkom t) heeft het m eervoud gangen. Dit
m eervoud is dus gevorm d op basis van de variant gang.
3.3. Het achtervoegsel -s
Een m eervoud op -s hebben w oorden die uitgaan op -er, -el, -em en -en:
beker 'beker'

bekers

kam er 'kam er'

kamers

scholder 'schouder'

scholders

wieizer 'wijzer'

wie:zers

stekkel 'stekel'

stekkels

beugel 'beugel'

beugels

knokkel 'knokkel'

knokkels

warvel 'w ervel'

warvels

bessem 'bezem '

bessem s

dekken 'deken'

dekkens

kokken 'keuken'

kökkens

leugen 'leugen'

leugens

jó n g e n 'jongen'

jóngens/jóngs

Ook de volgende w oorden hebben een meervoud op -s:
barm 'berm '
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barms

lanteern 'lan taarn '

lanteerns

deurn 'd oo rn'

deurns

zö nn e 'zo o n '

zö ns

pe verkleinw oorden hebben eveneens een - s in het meervoud:
krubbegie 'kribbetje'

krubbegies

m agie 'm eisje'

m agies

schepie 'scheepje’

sehepies

3.4. Het achtervoegsel -e
De m eervoudsuitgang -e kom t niet zo veel meer voor. Een aantal woorden dat vanouds
een -e in het meervoud had, heeft nu een uitgang op -en. Zo geeft M arte ns in zijn
materiaal betreffende het dialect van Om m en als verouderd op:
b ló k ' blok'

blökke /blukke

bók 'b o k '

bukke

bót 'b ot'

butte

De meervouden van deze w oorden w orden thans gevorm d met aanhechting van -en,
en zonder klinkerverandering. Veel andere woorden hebben thans twee meervouden:
zowel met -e als met -en.
De woorden die een meervoud op -e hebben, bestaan doorgaans uit één lettergreep en
kunnen uitgaan op verschillende medeklinkers.
Is de stam klinker een achterklinker, dan w ordt die in het m eervoud 'um gelautet'
(schuift in de klinkerruimte naar voren). M e t de klinkers van a a n d 'h a n d ' en scha o p
'schaap' gebeurt dat echter niet.
Is de stam klinker kort en kom t die door aanhechting van -e in open lettergreep te
staan, dan w ordt hij lang. De s en f aan het eind van het grondw oord worden dan
stemhebbend (z, resp. i/).
Bij p os ‘paal' -

pöste lijkt het meervoud gevorm d te worden door middel van

aanhechting van -te. De t in pöste hoort echter eigenlijk bij het grondw oord: p o s is
ontstaan uit post.
De ‘nieuw e' m eervouden op -en laten in het algem een geen klinkerw isseling zien,
behalve het meervoud glazen bij glas, dat gevorm d w ordt als dagen bij dag en daken
bij dak (zie 3.2.)
Een aantal w oorden met het m eervoudsachtervoegsel -e:
aa nd 'h a n d '
boom 'b o o m '

aande
beume naast bom en

bie:st 'beest'

bieiste

bie:n 'been'

bie:ne naast

bie:nen
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boord 'boord'

beurde naast boorden

dief 'dief'

die:ve

ding 'd in g '

dinge naast dingen

doe:k 'doek'

du:ke (de jongeren: doeiken)

dop 'dop'

döppe naast doppen

g la s 'gla s'
m oes 'm u is'

glaze naast glazen
mu:ze naast moe:zen

peerd 'paard'

peerde naast peerden

pos 'paal'

pöste

pot ‘pot’

pötte

rok 'rok'

rökke

sch a o p 'schaap'

schaope naast schaopen

sch o k 'schok'

schökke

stie:n 'steen'

stie:ne naast stiemen

stoppe 'stop, kurk'
top 'top'

stöppe naast stoppen
töppe

uus 'h u is'

u:ze

woord 'w oord'

weurde naast woorden

3.5. Het achtervoegsel -ne
Slechts enkele woorden hebben een meervoud op -ne, nl.
knie: 'knie'

knie:ne

schoe: 'sch oe n '

schoem e

3.6. Het achtervoegsel -er
Eveneens weinig voorkom end zijn de m eervouden op -er.
ei 'ei'

eier

euilaom 'oo ilam '

euilaom er

/co/fkalf

kalver

k in d ' kind'

kinder

3.7. Dubbele m eervoudsuitgangen
Het w oord kind heeft het meervoud kinder, m aar kinders w ordt ook wel gezegd.
A ls meervoud van dalia w ordt door de ouderen daliassen (dalia + -s + -en) gebruikt.
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3.8. W oorden zonder aparte m eervoudsuitgang
|n enkel- en meervoud gelijk zijn de woorden:
anen/anen (het is niet duidelijk of in dit woord een aa dan wel een aa w ordt
gezegd) 'h a a n '
azen 'h a a s'
buiken ‘beuk’
ie:ken 'eik'
koe:ken 'koek' (voorwerpsnaam )
koeizen 'kies'
krèènteweggen 'krentenw egge'
nekken 'nek'
stoeten 'b rood' (voorwerpsnaam )
toeiten 'tuit'
zeisen 'zeis'
Eerpel en eerappel 'aardappel' hebben een gelijkluidend meervoud, maar bij deze
woorden w ordt het m eervoudsachtervoegsel -s eveneens gebruikt. Ook wekke 'w eek'
en laam pe 'la m p ' kunnen zowel enkel- als meervoud zijn. M a a r naast de m eervouden
wekke en laam pe komen ook de meervouden wekken en laam pen voor.
Aoken 'haak, hoek’, balken 'balk', botten 'bout', kloeten 'kluit' en taarten 'taart'
(voorw erpsnaam )

kunnen

als

e n ke l-

en

m eervoud

ge b ru ikt

w orden.

De

enkelvoudsvorm en op -e [aoke, balke etc.) worden evenwel ook gebruikt, en die
hebben dan natuurlijk een meervoud op -en. Ook trossen 'tro s' kan zowel enkel- als
meervoud zijn, w aarnaast de enkelvoudsvorm tros w ordt gebruikt, met daarbij het
meervoud trossen.
W oorden die uitsluitend in het meervoud voorkom en zijn bijv. assen s ‘hersens’, Iu:
'mensen, lui' en klere(n) 'kleren'; uitsluitend in het enkelvoud staan de stofnam en
(ie:zer 'ijzer', suker 'suiker', koe:ke ‘koek’, stoete 'brood', taarte 'taart'), m aar ook een
woord als vóssen 'bos, hoeveelheid': 'n vóssen daliassen "n bos dahlia's'.
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4. De verkleinw oorden
4.1. Overzicht
Het dialect van Om men kent de volgende verkleinw oorduitgangen:
-ie (vgl. Ned. -jé], in bijv.
dop

döppie 'dopje'

tasse

tassie 'tasje'

wilge
ónd

untie 'hondje'

wilgie 'w ilgje'

-tie (vgl. Ned. -tje), in bijv.
mure
beugel

m uurtie 'm uurtje'
beugeltie 'beugeltje'

bie:n

biemtie 'beentje'

m aone

m ööntie 'm aantje'

-gie (vgl. Ned. -tje), in bijv.
ree

regie 'reetje'

vrouwe

vrouw gie 'vrouw tje'

ei

eigie 'eitje'

schoe:

schu:gie 'schoentje'

-egie (vgl. Ned. -etje), in bijv.

ol

öllegie 'holletje'

rekkening

rekkeningegie 'rekeningetje'

schelle

schellegie 'schilletje'

tónne

tunnegie 'tonnetje'

-pie (vgl. Ned. -pje), in bijv.
arm

armpie 'armpje'

bessem

bessem pie ‘bezempje'

beum

beumpie 'boom pje'

elm

elmpie 'helm pje'

-kie (vgl. Ned. -kje), in bijv.
keuning

keuninkie 'koninkje'

p enning

penninkie 'penninkje'

Veel zelfstandige naam w oorden hebben in het dialect van Om m en een -e aan het eind,
die bij het aanhechten van de verkleinw oorduitgang verdwijnt zoals in tasse - tassie,
wilge - witgie.
Dikwijls is ook sprake van klinkerwisseling, een verschijnsel dat gedem onstreerd kan
worden aan bovenstaande voorbeelden (bijv. in dop - döppie, tónne - tunnegie), maar
dat hierna w at uitgebreider besproken zal worden.
4.2. Klinkerwisseling bij de verkleinwoordvorm ing
Heeft de stam van een zelfstandig naam w oord een achterklinker: een oe, oe:, ó, oo, o,
ao, a o f oo, dan w ordt die klinker bij de verkleinw oordvorm ing 'um gelautet', d.w.z. dan
schuift die klinker naar voren en w ordt resp. een uu, uu:, u, eu, ö, öö, a o f aa. Enkele
voorbeelden:
kloete 'k lu if

klutie

koeike 'koek'
bólle 'stier'

kuikie
bullegie

oge 'o o g '

eugie

klokke 'klok'

klökkie

naolde 'n aald'

nööltie

takke 'tak'
a a n d 'h a n d '

aantie

takkie

So m s verandert de achterklinker in de stam echter niet. Dat is het'geval bij woorden
die in de stam een oe voor een r hebben, maar ook bij enkele andere:
óm m el 'h om m e l'

ómmeltie

jó n g e n 'jongen'

jóggie

vloere 'vloer'

vloertie

sn oe r 'sn oe r'

snoertie

In een aantal gevallen treedt bij de verkleinw oordvorm ing verkorting op (naast
'um laut', w aar mogelijk):
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baanke 'bank'

bankie

droeive 'd ru if

drufie

koeile 'kuil'
rieim 'riem '

kuultie, naast kulegie

wieige 'w ie g'

wiegie

riempie

Daarnaast komt ook verlenging van de klinker voor:
bette 'beek'

bekie (met een ee; de klinker is dus verlengd
en verhoogd)

blad 'blad'

blagie

bloeme 'bloem '

bluuimpie

ga t ‘ga t’

gagie

g la s 'g la s '

glasie

p ad 'p ad '

pagie

rad 'rad '

ragie

schip 'sch ip '

schepie

4.3. Het achtervoegsel -ie
Na de meeste plofklanken, nl. p, t, k en d - dus niet na een 6! - en schuurklanken (f,
s, ch, v, z, g), eventueel gevolgd door een stom m e e, w ordt -ie aangehecht. De stom m e
e verdwijnt, zoals boven al is aangegeven, en de stem hebbende medeklinkers d, v, z en
g worden stemloos. W anneer de -t w ordt voorafgegaan door een schuurklank,
verdwijnt deze -f.
W ordt een d direct voorafgegaan door een korte stam klinker en gaat het woord
bovendien op -e uit, dan w ordt niet -ie aangehecht, m aar -egie, zie 4.6.
Een aantal woorden dat uitgaat op -d o f -t, met daaraan voorafgaand de stamklinker,
krijgt de uitgang -gie, zie 4.5.
Voorbeelden van verkleinw oordvorm ing met -/e zijn:
döppie

dop 'dop'
grepe 'm estvork'

grepie

zw öppe 'zw eep'

zw öppie

póm pe 'p om p'

pum pie

pot 'p ot'

pöttie

roete 'ruit'
splete 'spleet'

spletie

rutie

tante 'tante'

tantie 'tantetje'

Hf te 'lift'

liffie

koste 'korst'

kössie
gezichie

gezichte 'gezicht'
dak 'dak'

dakkie

koe:ke 'koek'

ku:kie

karke 'kerk'

karkie
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leeuwerik 'leeuw erik'
baanke 'b ank'
g a a n k 'g a n g '

leeuwerikkie
bankie

böd 'bord'

gaankie
böttie

spelde 'speld'

speltie

boord 'boord'

beurtie

m aande 'm a n d '

m aantie

lief 'lijf

liefie

k u if 'kuif'

kuifie

k a lf ' kalf'

kalfie

m oes 'm u is'

m usie

m usse 'm u ts'
guts(e) 'g u ts'

m ussie

a gedis 'h age dis'

gutsie

n ach 'n acht'

agedissie
nachie

droeive 'druif'

drufie

blaoze 'b laas'

blösie

neuze 'n e u s'

neusie

d ag 'd a g '

daggie

boge 'b o o g'

beugie

brugge ‘brug’

bruggie

dw arg 'dw erg'

dwargie

Het w oord zeisen 'zeis' krijgt als verkleinw oorduitgang ook -ie, en niet het te
verwachten tie (vgl. 4.4.). In het geval van zeisen w ordt de verkleinw oorduitgang na
zeis- aangehecht: zeisie.
4.4. Het a chtervoegsel-tie
Na een I, r, n o f -rn w aaraan een lange klinker of een stom m e e voorafgaat, o f een
korte ie, uu o f oe, wordt -tie aangehecht; de stom m e e aan het woordeinde verdwijnt:
p aol 'paal'
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schale 'schaal'

schaaltie

buul 'buidel, zak'

buultie

koe:le 'kuil'

kuultie (naast kulegie, zie 4.6.)

spiele 'spijl'

spieltie

röödsel 'raadsel'

röödseltie

gevel 'gevel'

geveltie

braandnettel 'brandnetel'

braandnetteltie

wo(r)tel 'w ortel'

wö(r)teltie

b ee r'b e e r'

beertie

pare 'peer'

paartie

schöre 'scherf'

schöörtie

wieizer ‘wijzer'

wie:zertie

otter 'otter'

ottert ie

bie:n 'been'

biemtie

bone 'b oo n '

beun tie

knien 'konijn'

knientie

('n) broene ’('n) bruine'

(‘n) bruuntie

tuun 'tu in '
kokken 'keuken'

tuuntie
kökkentie

leugen 'leugen'

leugentie

lanteern 'lantaarn'

lanteern tie

deurn 'd oorn'

deurntie

4.5. Het achtervoegsel -gie
Gaat een woord uit op een klinker, tw eeklank o f een n g ,j o f w (eventueel gevolgd door
een stom m e e), dan w ordt -gie aangehecht. In het verkleinw oord jó g gie is de ng-klank
geheel weggevallen. Enkele voorbeelden:
ree 'ree'

regie

schoe: 'sch oe n'

schuigie

parreplu 'p araplu'

parreplugie

sprao ‘spreeuw '

sprögie

ei 'ei'

eigie

ding 'd in g '

dinggie (uitspraak: ding-gie, of: diggie)

jón g en 'jongen'

jóggie

slange 'sla n g '

sla n ggie (naast slangegie, zie 4.6.)

w ange 'w a n g '

w anggie (naast wangegie, zie 4.6.)

bujje 'b ui'

bujgie

vrouwe 'vro u w '

vrouwgie

kouw e 'koo i'

kouw gie

Som m ige woorden op - f o f -d krijgen niet de verw achte uitgang -ie (zie 4.3.), maar
eveneens -gie, waarbij de - t o f -d w egvalt en de stam klinker w ordt verlengd w anneer
die een o is:

51

blad 'blad'

blagie

g a t 'ga t'

gagie

p ad 'pad'
rad 'rad'

pagie
ra gie

draod 'draad'

drögie

4.6. Het achtervoegsel -egie
Na een korte klinker die geen stom m e e is en geen korte ie, uu o f oe, gevolgd door een
b, d, I, r, m, n o f in enkele gevallen -ng, w ordt -egie aangehecht. Voor aanhechting van
-egie na een -d geldt de voorw aarde dat deze gevolgd m oet worden door een stom m e
e. In andere gevallen krijgt een stam op -d een verkleinw oord op -ie of -gie (zie 4.3.
en 4.5.). Bij biele 'bijl' zouden we het verkleinwoord bieitie verwachten; toch werd
bieiegie opgegeven; bij koe:le 'k u il' kom t niet alleen kuuitie (zie 4.4.), maar ook kulegie
voor. Enkele voorbeelden:
ribbe 'rib'

ribbegie

krubbe 'kribbe'

krubbegie
beddegie

bedde 'bed'
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todde 'vod, lap'

töddegie

bólle 'stier'

bul leg ie

ol ‘hol’

öllegie

schelle ‘schil’

schellegie

snorre 'sn or'

snörregie

sterre 'ster'

sterregie

kar re 'kar'

karregie

kam me 'kam '

kam m egie

kóm m e 'kom '
tónne 'to n '

kum m egie

spinne 'spin '

spinnegie

zönne 'zo on '

zönnegie

tunnegie

rekkening 'rekening'

rekkeningegie

slan ge 'sla n g'

slangegie (naast slanggie, zie 4.5.)

w ange 'w a n g '

w angegie (naast wanggie, zie 4.5.

4.7. Het achtervoegsel -pie
De verkleinw oorduitgang -pie kom t achter woorden op -m(e), m aar niet in die gevallen
w aarin -egie w ordt aangehecht:
arm ‘arm ’
elm 'helm '

armpie

bessem 'bezem '

bessempie
lichempie

lichem 'lichaam '

elmpie

doem 'd uim '

duum pie

proem e 'pruim '

pruum pie

riem 'rijm '

riempie

boom 'b oo m '

beumpie

euilaom 'ooilam '

euilööm pie

4.8. Het achtervoegsel -kie
Het achtervoegsel -kie w ordt aangehecht aan w oorden op -in g w anneer de klemtoon
op de lettergreep voorafgaande aan -in g valt, zoals ook in het Nederlands het geval is:
keuning

keuninkie 'koninkje'

p enning

p e n n in k ie ' penninkje'
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5. De w erkw oorden
5.7. Sterke en zw akke werkwoorden
De werkw oorden kunnen worden onderscheiden in zwakke, sterke en onregelmatige.
De laatstgenoem de groep komt in 5.5. aan de orde. Sterke werkw oorden verschillen in
de volgende opzichten van zwakke:
- alle persoonsvorm en van de verleden tijd van zw akke werkw oorden gaan uit op -en\
bij sterke w erkwoorden gaan de 2e pers. enk. en de 1e, 2e en 3e pers. meerv. wel op en uit, m aar de 1e en 3e pers. enk. op -e, resp. - O:
sterk

zwak

ik leupe 'liep'

ik euren 'hoorde'

ij leupen

i j euren

ie leup

ie euren

w ij leupen

w ij euren

ijlu: leupen

ijlu: euren
zie euren

zie leupen

- sterke werkw oorden hebben een verleden deelwoord op -en, terwijl bij zw akke het
verleden deelwoord uitgaat op -d of - f (zie verder 5.2.). Dit verschil tussen sterke en
zw akke werkw oorden kent het Nederlands ook:
sterk
angen 'h a n ge n'

e -ungen ‘ge h ange n '

ba(r)sten 'barsten'

eba(r)sten 'gebarsten'

kniepen 'knijpen'

ekneppen 'geknepen'

zw ak
breien 'breien'

ebreid ‘gebreid’

euren 'horen'

e-eurd 'ge ho ord '

proesten 'niesen'

eproest ‘geniest'

- sterke w erkwoorden hebben doorgaans, net als in het Nederlands, klinkerw isseling in
de verleden tijd:

sterk
brekken 'breken'

w ij brokken ‘wij braken'

laoten 'laten'

wi'j teuten 'wij lieten'

spinnen 'spinnen'

w ijsp u n n e n 'wij sponnen'

zw ak
dörven 'durven'

-

neien 'naaien'

w ij dörven 'wij durfden'
w ij neien 'wij naaiden'

roven 'roven'

w ij roven 'wij roofden'

m eestal

hebben

sterke

w erkw o ord e n

k lin ke rw isse lin g

in

de

3e

persoon

tegenw oordige tijd enkelvoud, waarbij de uitgang -f, die in de 3e persoon enk. bij
zw akke w erkw oorden voorkomt, ontbreekt (zie verder 5.3.1.}:
sterk
bieten ‘bijten’

ie bit ‘hij bijt'

drie:ven ‘drijven’

ie d r if 'hij drijft'

schoe:ven 'schu ive n '

ie s c h ö f 'hij schuift'

zw ak
beloven 'beloven'

ie belooft 'hij belooft'

dö(r)sen 'dorsen'

ie döst 'hij dorst'

fluiten ‘fluiten'

ie fluit 'hij fluit'

5.2. Het verleden deelwoord
Het verleden deelwoord w ordt niet gevorm d met het voorvoegsel ge-, zoals in het
Nederlands, m aar met e-: evreuren 'gevroren', estoofd 'gestoofd'. Het voorvoegsel eontbreekt in bijv. verleuren 'verloren', beloofd 'beloofd' en gebruukt 'gebruikt'.
Bij zw akke werkw oorden gaat het verleden deelwoord, als in het Nederlands, uit op
-t of -d\ edeupt 'gedoopt', estreuid 'gestrooid'. De -t w ordt niet gehoord in verleden
deelwoorden als edach 'gedacht', ezöeh 'gezocht', ekoch 'gekocht', ebrach 'geb racht'
en ew es 'geweest'.
Het verleden

deelwoord

van

sterke

‘geklom m en’, versletten 'versleten'.
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w erkwoorden

gaat

uit op

-en:

eklum m en

5.3. De persoonsvorm en
5.3.1. De tegenw oordige tijd
De 1e persoon enk. o.t.t. gaat doorgaans op -e uit: ik biete 'bijt', ik beginne 'begin', ik
blaoze ‘blaas1, behalve w anneer de stam op een klinker uitgaat: ik doe: 'doe', ik s/oo
'sla', ik brao 'braad'. Ook ontbreekt de -e in ik bin 'ben'.
Bij om kering van onderwerp en persoonsvorm verdwijnt de -e: biet ik 'bijt ik', breng ik
‘breng ik', btaos ik (de s is hier stem hebbend als gevolg van de onderliggende z of door
de volgende klinker) 'blaas ik'.
In het verleden heeft de vorm van de 2e persoon mv. o.t.t. de oorspronkelijke vorm van
de 2e persoon enk. o.t.t. verdrongen, doordat het persoonlijk voornaam w oord du uit
het taalgebruik verdween. Daardoor gaat de 2e persoon enk. o.t.t. nu, net als de 2e
pers. mv. o.t.t. (en de 1e en 3e pers. mv. o.t.t., zie hierna) uit op -t: ij drie:ft 'jij drijft',
ijsp in t']\] spint', ijk r o e p t 'jij kruipt'. Bij om kering van onderw erp en persoonsvorm valt
de - f weg: drie:fi'j, spin ij, kroep ij.
Ook de 3e persoon enk. o.t.t. w ordt gevorm d met de uitgang -t: ie belooft 'hij belooft',
ie kreit 'hij kraait', ie opt 'hij hoopt', die echter bij om kering van onderw erp en
persoonsvorm blijft staan: belooft e, kreit e, opte.
De meeste sterke en veel onregelm atige werkw oorden krijgen geen -t in de 3e persoon
enk. o.t.t. m aar hebben klinkerw isseling: de klinker van de 3e pers. enk. o.t.t. w ordt ten
opzichte van de stam klinker d oo rgaan s verlaagd en/of gepalataliseerd (naar voren
geschoven), en daarbij som s gerond. Is de stam klinker lang, dan w ordt deze verkort.
Enkele voorbeelden:

verlie:zen 'verliezen'

ie s t r i k t graad verlaging)
ie verlos (2 graden verlaging, verkorting en

zu:ken 'zoeken'

ronding)
ie zöch (2 graden verlaging, verkorting)

dragen ‘dragen’

ie drag (verkorting)

strieken 'strijken'

lopen 'lopen'

ie löp (1 graad verlaging, palatalisering en
verkorting)

schoe:ven ‘sch u ive n’

ie s c h ö f ( 2 graden verlaging, palatalisering en

slaopen ‘slapen’

verkorting)
ie slöp (palatalisering, verkorting)
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De volgende werkw oorden lijken zowel klinkerw isseling als de uitgang -t te krijgen:
tie" 'lijden'

ie fit

sn ie r 'snijden'

ie snit

braon 'braden'

ie bröt

De -t v a n lit, sniter\ b rö tis echter geen uitgang van de 3e pers. enk. o.t.t., m aar hoort
bij de stam van de onderliggende w erkw oorden lieden, snieden en braoden 'braden'. De
-t kan hier beter niet als t m aar als d geschreven worden, om dat op deze m anier
duidelijker w ordt gem aakt dat het om een deel van de stam van het werkw oord gaat,
dus:
ie lid
ie sn id
ie bröd
De hele 3e klasse der sterke werkw oorden (zie 5.4.4.) kent geen klinkerw isseling en
heeft dus in de 3e persoon enk. o.t.t. de uitgang -f:
dw ingen 'd w in ge n '

ie dw ingt

traffen ‘treffen'

ie traft

elpen 'helpen'

ie elp t

W erkw oorden met een stam die op een klinker uitgaat hebben zowel klinkerw isseling
in de 3e pers. enk. o.t.t. als de uitgang -f:
g a o n 'g a a n '

ie giet

staon 'sta a n '

ie stiet

zie:n 'zie n '

ie z ö t

Een aantal sterke w erkw oorden uit klasse 4, met een e in de stam heeft noch een -f,
noch klinkerw isseling in de 3e pers. enk. o.t.t. (vgl. 5.4.5.):
brekken 'breken'

ie brek

sp re k k e n ' spreken'

iesp rek

stekken ‘steken'

ie stek

Nem m en ‘nem en' en stellen 'stelen' uit diezelfde klasse hebben echter wel een -f: ie
nemt, resp. ie stelt.
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Daarentegen ontbreekt bij enkele zw akke w erkw oorden weer de -t in de 3e pers. enk.
o.t.t. In het schriftelijke enquêtem ateriaal werden de volgende gevallen aangetroffen:
zich bukken 'bukken'

ie buk zich

lippen 'huilen'

ie lip

Daarnaast zijn er nog sterke werkw oorden waarbij men wel klinkerw isseling in de 3e
persoon verwacht, m aar waarbij die niet (meer) voorkom t of inm iddels naast de
jongere vorm met - f is komen te staan:
bew egen 'bewegen
w egen 'w egen '

ie beweegt, naast ie bew ög

genezen 'genezen’

ie geneest

lezen 'lezen'

ie leest, naast ie les

(zich) scheren '(zich) scheren'

ie scheert (zich)

blaozen 'blazen

ie blaost, naast ie blös

vallen 'vallen'

ie valt

angen 'h a n ge n '

ie angt

ie weegt, naast ie w ög

De m eervoudsvorm en van de tegenw oordige tijd gaan zowel bij zwakke als sterke
w erkw oorden alle uit op -f: wij, ielu:, zie drie:ft 'wij, jullie, zij drijven', wij, ielu:, zie
öe/ooft 'wij, jullie, zij beloven'.
Bij om kering van onderw erp en persoonsvorm verandert alleen de uitgang in de 1e
pers. mv.: de -t vervalt, terwijl een -e w ordt toegevoegd: drie:ve wv/y'drijven wij', knikke
w ij ‘knikken wij', zegge w ij 'zeggen wij', maar: drie:ft ijlu: 'drijven jullie', knikt zie
'knikken zij'.
5.3.2. De verleden tijd
Bij zw akke werkw oorden worden alle vorm en van de verleden tijd gevorm d d.m.v. de
uitgang -en. Ook bij om kering van onderw erp en persoonsvorm blijft die uitgang staan:
ik euren, euren ik 'hoorde'
i j euren, euren ij
ie euren, euren e
w ij euren, euren w ij
ijlu: euren, euren ijlu:
zie euren, euren zie
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Sterke werkw oorden hebben verschillende uitgangen voor de verleden tijd: de 2e pers.
enk. en de Ie, 2e en 3e pers. meerv. gaan uit op -en, m aar de 1e pers. enk. op -e en 3e
pers. enk. op -0. W anneer onderw erp en persoonsvorm van plaats wisselen, verdwijnen
de -e van de 1e pers. enk., de -en van de 2e pers. enk. en de -n van de 1e pers.
meervoud. Evenals in het Nederlands hebben sterke w erkw oorden klinkerw isseling in
de verleden tijd:
ik leupe, leup ik 'liep'
i j leupen, leup ij
ie leup, leup e
wi'j leupen, leupe w ij
ijlu: leupen, leupen ielu:
zie leupen, leupen zie
5.4. De sterke werkwoorden
5.4.1. Inleiding
De sterke werkw oorden worden door de historische gram m atici ingedeeld in 6 klassen,
met verschillende ablautreeksen (ablaut is een bepaald soort klinkerwisseling, zie bijv.
Van Bree 1977, par. 35.3.). In deze 6 groepen zal ik ook de sterke werkw oorden in het
dialect van Om men trachten in te delen. Van elk w erkw oord geef ik de volgende
stamtijden (wanneer die niet allem aal in het materiaal van de schriftelijke enquête te
vinden waren, heb ik ze nagevraagd):
1. de infinitief (het hele w erkwoord)
2. de 3e pers. enk. o.t.t.
3. de 3e pers. enk. o.v.t.
4. de 1e (2e en 3e) pers. mv. o.v.t.
5. het verleden deelwoord.
D oorgaans w ordt in de ablautreeksen de 3e pers. enk. o.t.t. niet genoemd, m aar om dat
in het dialect van Om m en (en veel andere Oostnederlandse dialecten) de 3e pers. enk.
o.t.t. van veel sterke w erkw oorden gekenm erkt w ordt door klinkerwisseling, heb ik deze
stamtijd aan de reeks toegevoegd (zoals ook Sassen 1953: 111 e.v. deed).
In het navolgende overzicht zal blijken dat veel van oorsprong sterke w erkw oorden
inm iddels zw akke vorm en hebben gekregen. Het om gekeerde verschijnsel: een zw ak
w erkw oord dat sterk wordt, kom t in een enkel geval ook voor.
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5.4.2. Klasse 1
De 1e klasse van de sterke w erkw oorden had in het O udsaksisch de klinkerw isseling /':
- ê - i - i. Bijv.
sti:gan - stêg - stigun - gistiga n 'stijgen'. In het M iddelnederlands werd dat:
stigen - steeg - stegen - gestegen, en in het Nieuw nederlands:
stijgen - steeg - stegen - gestegen.
Vo lge ns deze klasse gaan in het dialect van Om men:
drieiven 'drijven' - d rif(3e pers. enk. o.t.t.; zoals gezegd is deze vorm toegevoegd aan
het 'traditionele' rijtje om de klinkerw isseling in de 3e pers. enk. o.t.t. te laten zien) dreef - dreven - edreven, krie:gen 'krijgen', mie.gen 'urineren', rie:zen 'rijzen',
schrie:ven 'schrijven' en zw ie:gen 'zwijgen'. Daarnaast staan werkw oorden die in de
infinitief en het verleden deelwoord een korte klinker hebben:
bieten ‘bijten’ - bit - beet - beten - ebetten, kniepen ‘knijpen’ - knip - kneep - knepen
- ekneppen, zo ook drieten 'schijten', sliepen 'slijpen', slieten 'slijten', sm ieten ‘sm ijten'
en strieken 'strijken'.
Griepen ‘grijpen' heeft w elisw aar een korte klinker in de infinitief, m aar in het verleden
deelwoord een lange: egrepen.
Lier 'lijden' en sn ier 'snijden' hebben een 3e pers. enk. o.t.t. en een 3e pers. enk. o.v.t.
op -d (ie lid, snid, ie leed, sneed) die verklaard kan worden uit de onderliggende vorm en
lieden en snieden, zie ook 5.3.1. De m eervoudsvorm van de verleden tijd en het
verleden deelwoord luiden resp. (wie) lee*n, snee*n; e/eedn, esnee"n.
Bij alle werkw oorden uit deze klasse w ordt de klinker van de 3e pers. enk. o.t.t. ten
opzichte van de stam klinker één graad verlaagd, en w aar van toepassing, verkort.
5.4.3. Klasse 2
De w erkw oorden uit deze klasse hadden in het O udsaksisch klinkerw isseling als in
biodan - bod - budun - gib od an 'bieden', waarbij moet worden opgem erkt dat de Ie
categorie

(de

infinitief) ook

een

u: kon

hebben, zoals

luikan 'luiken'.

In

het

M iddelnederlands werd het:
bieden - bood - boden - geboden (luken)
en in het Nieuw nederlands:
bieden - bood - boden - geboden (luiken).
In het dialect van Om m en horen bij deze klasse:
bieden (of: bier) 'bieden' - böd (de klinker van de 3e pers. enk. o.t.t. w ordt in deze
klasse altijd een ö, ongeacht de klinker van de infinitief) - beud - beuden - ebeun,
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vlieigen 'vliegen' -

vlög - vleug - vleugen - evleugen en nog een aantal andere

w erkw oorden: bedrieigen 'bedriegen', lie:gen 'liegen', verlie:zen 'verliezen', vrieizen
‘vriezen', buigen ‘buigen', kloeiven 'kluiven', schoeiven 'schuiven', stoeiven 'stu ive n' en
zoe.gen 'zuigen'.
Gieiten 'gieten', sehieiten 'schieten', kroepen 'kruipen' en zoepen 'zuipen' hebben een
ö in het verleden deelwoord: egötten, eschötten, ekröppen en ezöppen. Versloeken
‘verslikken' eveneens (verstókken), m aar met dit w erkw oord is meer aan de hand: het
heeft in de verleden tijd de zw akke vorm versloeken én het w ordt - zo lijkt het langzam erhand vervangen door verslikken', het verleden deelwoord verslikt w ordt
gebruikt naast verstokken, en naast de verleden tijd versloeken komt ook verslikken
voor.
O ok

fluiten

'flu ite n '

heeft

zw akke

vorm en

gekregen:

fluit -

fluiten/fleut -

fluiten/fleuten - efluit/efleuten.
5.4.4. Klasse 3
Deze klasse bevat w erkw oorden die in het O udsaksisch in het verleden deelwoord een
o, en andere die in het verleden deelwoord een u hadden:
bergan - barg - burgun - gib organ 'bergen'
bindan - b and - bundun - gib u nd a n 'binden'.
In het M iddelnederlands blijkt het onderscheid tussen de klinkers van het verleden
deelwoord w eggevallen te zijn:
bergen - barg - borgen - geborgen
binden - bant - bonden - gebonden.
En in het N ieuw nederlands werd de klinker van de tweede categorie gelijk aan die van
de derde en vierde:
bergen - borg - borgen - geborgen
binden - bond - bonden - gebonden
Het klinkerverschil tussen de verleden deelwoorden zoals dat in het O udsaksisch
bestond, is in het dialect van Om m en is nog steeds aanwezig. Wel is, zoals in het
Nederlands, de klinker van de verleden tijd dezelfde gew orden als die van het verleden
deelwoord. Zo zijn er werkw oorden ontstaan die in verleden tijd en verleden deelwoord
een ö hebben en werkw oorden met een u in deze categorieën. Een ö in verleden tijd
en verleden deelwoord hebben elpen 'helpen' - e l p t - ölp - ölpen - e-ölpen (zoals in
5.3.1. al gezegd is, hebben de sterke werkw oorden uit klasse 3 geen klinkerw isseling in
de 3e persoon enk. o.t.t. en dus de uitgang -f), starven 'sterven', triiffen 'treffen',
zw arven 'zw erven', schelden 'schelden', zwellen 'zw ellen' en schrikken 'schrikken'.
Een u in verleden tijd en verleden deelwoord hebben binden ‘binden' - bindt - bund -
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bunden - ebunden, drinken 'drinken', dw ingen 'dw ingen', klimmen ‘klim m en1 (dat in de
3e pers. enk. o.v.t. een -p heeft: ie klump), krimpen ‘krim pen’, slinken ‘slinken’, spinnen
‘spin n e n ’, springen 'sprin gen ' (dat in de 3e pers. enk. o.v.t. sprunk heeft, dus met een k aan het eind), stinken 'stinken', wringen 'w ringen', zinken ‘zinken' en begunnen
'beginnen'.
De w erkw oorden ba(r)sten 'b arsten' en wö(r)den 'w ord e n ' hoorden oorspronkelijk ook
in deze klasse thuis, m aar zijn bijna geheel zw ak gew orden: ba(rjst - ba(r)sten ba(r)sten - eba(r)sten-, w ö (r)d t- wö(r)den (uitspraak: w ö n n -n ) - wö(rjden - ewö(r]den.
5.4.5. Klasse 4
In het O udsaksisch hadden de w erkw oorden van deze klasse een klinkerw isseling als in
nem an - nam - nam un - gin o m a n 'nemen'. In het M iddelnederlands werd dat:
nem en - nam - nam en - genom en, en zo is het in het N ieuw nederlands gebleven.
De w erkw oorden uit deze klasse zijn in het dialect van Om m en op de w erkw oorden uit
klasse 3 gaan lijken: de o-klank van de verleden tijd is verdwenen: zowel in verleden
tijd als in verleden deelwoord treffen we de ö-klank aan: stekken ‘steken' - s t e k - stök
-s t o k k e n - estökken. Als stekken gaan ook: brekken ‘breken' (de inform anten van de
schriftelijke enquête gaven bröök op voor de 3e pers. enk. o.v.t., maar daarnaast w ij
brokken; bij navraag hoorde ik brök en ook uit M a rte n s' voorbeeldzinnen uit diens
woordenlijst blijkt dat een ö gezegd wordt), sprekken 'spreken' (de inform anten gaven
in de verleden tijd meervoud en in het verleden deelwoord op: sproken - esproken; bij
navraag hoorde ik hier echter een korte klinker en ook M arte ns geeft materiaal w aarin
de verleden tijd en het verleden deelwoord van sprekken een ö heeft), nem m en 'nem en'
(met een -t in de 3e pers. enk. o.t.t. en een toegevoegde p in 3e pers. enk. o.v.t.: nem t
- nöm p - nöm m en - enöm m en) en stellen ‘stelen' (dat in de 3e pers. enk. o.t.t. evenals
nem m en een -t heeft: ie stelt).
Het werkw oord scheren 'scheren' heeft in verleden tijd en verleden deelwoord een
lange klinker: sch ö ö r - schoren - eschören en een - M n de 3e pers. enk. o.t.t.: scheert.
Kóm m en 'kom en' - kum p / köm p - kw aam p - kw am en - ekóm m en heeft een w in de
verleden tijd (evenals in het Nederlands), die historisch te verklaren is (Van Bree 1977:
318). De stam klinkers van dit w erkw oord (ó, u/ö, aa) wijken af van die van de overige
w erkw oorden in deze klasse. De p van kump/kömp is op te vatten als 'ove rgangsklan k'
(er heeft ooit een -t gestaan); naar dit voorbeeld is m ogelijk ook de -p van kw aam p
aangehecht.
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5.4.6. Klasse 5
Het oudsaksische w erkwoord
ge b a n - g a f - ga b um - gigeb a n 'ge ven ' is een voorbeeld van een werkw oord van deze
klasse. In het M id d e l- en N ieuw nederlands werd het:
geven - g a f - gaven - gegeven.
In het dialect van Om m en horen bij deze klasse: vergetten ‘vergeten' - v e rge t- vergat
- vergaten - vergetten (n.b. de inform anten van de schriftelijke enquête gaven voor de
verleden tijd meervoud vergatten op; M artens en jongere inform anten vergaten), etten
'eten' - et - at - aten - egetten (egetten heeft eigenlijk een dubbel voorvoegsel: e -ge (Schönfeld 1970: 160)), vretten 'vreten', legen 'lig g e n ' - leg - lag - lagen - elegen en
zitten 'zitten' - zit - za t - zaten - ezetten. Lezen 'lezen' heeft een zwakke vorm in de
3e pers. enk. o.t.t. (maar ik hoorde ook ie les), en in de 3e pers. enk. o.v.t. komen zowel
de sterke als de zwakke vorm voor: leest - las/lezen - lazen - elezen.
Zie:n 'zie n ' - zöt - za g - zagen - eziein heeft een afwijkende klinker in de 3e persoon
enk. o.t.t., vgl. klasse 2.
Bij klasse 5 hoorden vroeger ook bew egen 'b ew egen' en w egen 'w egen', m aar beide
w erkw oorden hebben zich in het dialect van Om m en aangepast aan de werkw oorden
van klasse 2 en hebben naast de sterke ook een zw akke vorm in de 3e pers. enk. o.t.t.
gekregen: beweegt/bewög - bew eug - bew eugen - bew eugen resp. weegt/wög - w eug
- w eugen - eweugen.
Genezen

'genezen',

m etten 'm e te n '

en

bidden ‘bidden’ hoorden

oorspronkelijk

eveneens bij deze klasse, m aar in het dialect van Om m en zien we daar zo goed als niets
meer van: alleen het verleden deelwoord is nog sterk: genezen, emetten, ebeden
(M artens geeft echter voor de 3e pers. enk. o.v.t. van genezen ge n a s op).
Het w erkw oord wezen 'zijn' (uitspraak: wee") heeft onregelm atige vormen: ik bin - i'j
bint - ie is - wi'j, i'jlu:, zie bint - ik ware/ware - i'j waren/waren - ie w as - wij, i'jlu:, zie
waren/waren - ewes.
5.4.7. Klasse 6
Deze klasse had in het Oudsaksisch de klinkerw isseling o - o: - o: - o, bijv. in:
faran 'varen' - fo :r- foirum - gifaran. In M id d e l- en Nieuw nederlands werd dat:
varen - voer - voeren - gevaren.
Bij deze klasse horen in het dialect van Om men

de w erkw oorden slaon 'sla a n ' - slög -

sleug - sleugen - eslagen en dragen ‘dragen'

- drag - dreug - dreugen - edragen.

Graven 'grave n ’ is deels zw ak gew orden: g r a f -

graven
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-

graven - egraven

Ook laden 'laden' en varen 'varen, rijden' hoorden oorspronkelijk bij deze klasse, maar
zijn alleen nog in het verleden deelwoord sterk: eladen, resp. evaren.
5.4.8. Oorspronkelijk reduplicerende w erkwoorden
In het Gotisch

bestonden zgn. reduplicerende w erkwoorden, die echter in het

O udw estgerm aans alleen nog een vorm van klinkerw isseling laten zien (Van Bree
1977: 3 2 3 e.v.). Enkele voorbeelden:
slapen
gotisch

sleipan - saisleip - saisle:pum - sleipans

oudsaksisch

stapan - sle:p - sle:pum - gislapan

m iddelnederlands

slapen - sliep - sliepen - geslapen

lopen
gotisch

hlaupan - haihlaup - haihlaupum - h laupans

oudsaksisch

hlöpan - hliop - hliopum - gihlöpan

m iddelnederlands

lopen - liep - liepen - gelopen

In het dialect van Om men hebben dergelijke werkw oorden in de verleden tijd steeds
een eu en in de 3e pers. enk. o.t.t. een ö, terwijl het verleden deelwoord dezelfde
klinker heeft als de infinitief: lopen 'lopen' - löp - leup - leupen - elopen, aol(d)en
'h o u d e n ' - (ö)öld - euld - eulen - e-aolen, zo ook laoten 'laten', slaopen 'sla p e n ' en
blaozen 'blazen' (met een 3e pers. enk. o.t.t. die een zw akke vorm heeft: blaost, naast
de sterke vorm blös).
Vallen 'vallen' en angen ‘h a n ge n ’ hebben in de 3e pers. enk. o.t.t. een -t: valt resp. angt,
en in de verleden tijd een korte klinker: vul - vullen - evallen', unk - ungen - e-angen.
N aast e -an gen ‘ge h a n ge n ’ komt bovendien e -unge n voor.
Braon 'braden' heeft zwakke vorm en gekregen in de verleden tijd: bröd - braoden braoden - ebraoden, m aar de inform anten gaven nog wi'j breuden op. Vaol(d]en
'vo u w e n ' is vrijwel helemaal zw ak gew orden; alleen het verleden deelwoord is nog
sterk: e-vaol(d)en.
De oorspronkelijk zwakke werkw oorden vraogen 'vra ge n' en praoten 'praten' zijn
grotendeels sterk gew orden en hebben zich aangepast aan de werkw oorden uit deze
klasse: vrög - vreug - vreugen - evraogd/evraogen: pröt - preut - preuten - epraot.
5.5. Onregelm atige werkwoorden
De w erkw oorden die hieronder worden opgesom d, laten onregelm atigheden zien, of
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zijn 'helem aal' onregelmatig. De lijst is niet uitputtend: uitgan gsp u n t w as het
schriftelijke enquêtemateriaal. Ontbraken daarin van bepaalde werkw oorden enkele
stamtijden, dan zijn die m ondeling afgevraagd. Ook zijn de aantekeningen van de heer
M a rte n s (m.n. zijn beknopte woordenlijst) ernaast gelegd. Bovendien zijn enkele veel
voorkom ende onregelm atige w erkw oorden toegevoegd.
De verleden deelwoorden van

m agen 'm o ge n ' en zöllen 'zullen' werden

in het

schriftelijke materiaal niet gevonden en kwam en er bij navraag niet uit. De vorm en die
hieronder zijn vermeld, zijn, met de vraagtekens, ontleend aan het materiaal van
Martens. Vermoedelijk w ordt het verleden deelwoord van deze w erkwoorden in het
Om m er dialect nauwelijks gebruikt.
W aogen ‘w a g e n ’ en vluiken 'vloeken' zijn zwakke werkwoorden, maar hebben in de 3e
pers. enk. o.t.t. klinkerwisseling, resp. w o g e n vlok. Bij navraag in Om m en bleek vlu:ken
bovendien een verleden deelwoord met klinkerw isseling te hebben: evlökken.
Vrijwel helemaal onregelm atig zijn:
brengen 'b re nge n ' - brengt - braeh - brach(t)en - ebrach
denken 'denken' - denkt - dach - dach(t)en - edach
doen 'd oe n' - dut/döt - deud/deed - deuden/deden - edaon
kopen 'kop en' - koch - koch/kochen - koehen - ekoch
zu:ken 'zoeken' - zöeh - zöeh - zöchen - ezöeh (M artens geeft voor de 3e persoon enk.
o.v.t. naast zöeh ook zöchen)
g a o n 'g a a n ' - giet - gönk/gunk - göngen/gungen - egaon (M artens noteerde in giet en
stiet een lange ie)
staon 'sta a n ' - stiet - steund/stund - steunen - estaon
zeggen 'ze gg e n ' - zeg - zee - zeien - ezeg
ebben 'hebben' - e f - ad - adden - e -ad
können 'k u n n e n ' - (ik) kan - (i'j) kon t - (ie) kan - kón - kónnen - ekönd
m agen 'm o g e n ' - m ag - m óch - m óchen - em ag/em eugen (?)
mudden/m utten 'm oeten' - (ik) m udde - (ie) m ut - m ós - m óssen - emut
weten 'w eten' - w eet/w it- w u s - w ussen - eweten (M arte ns g a f voor de 3e pers. enk.
o.t.t. naast weef ook w/fop; ik hoorde bij navraag weef)
willen 'w illen' - wil - wol - wollen - ewild
zöllen 'zullen' - zal - zol - zollen - ezöld(?)

66

6. De persoonlijke en bezittelijke vo orna am w o ord e n

6. 7.De persoonlijke voornaam w oorden
Het dialect van Om m en kent de volgende persoonlijke voornaam w oorden:
onderwerp

lijdend voorwerp

beklem toond
1e

pers. enk.

ik

2e

pers. enk.

ie,

3e

pers. enk.

ie, ij, zie, z ij

onbeklem toond
‘k

ij

1e

pers. mv. w ij

2e

pers. mv. ijlu:, ielu:, jullie,

3e

pers. mv. zie, z ij

ie

mie, m ij

ï

oe, ów

e, ze, et, ‘t

em, eur, aar, et, 't

w

oons

j'
ze

ówlu:, ów
eer, ze

De vorm en i'j voor de 3e pers. enk. en z ij voor

de 3e pers.enk. en

mv. worden veel

minder vaak gebruikt dan ie en zie. Ze zijn w ellicht ontstaan naar het voorbeeld

van

hij en zij uit het Nederlands. Jullie is zeker overgenom en uit het Nederlands. Het w ordt
de laatste tijd steeds vaker gebruikt, ten koste van de oudere vorm en i'jlu: en ielu:.
V a n ou d s worden de 3e pers. enk. vorm en ie, ij, e en em ook voor vrouw en gebruikt,
m aar de laatste tijd worden de vrouwelijke vorm en zie, zij, ze, e uren aar steeds vaker
gebruikt.
Voorbeeldzinnen (bij de zinnen die gevonden zijn in het schriftelijke enquêtem ateriaal
staat geen bronvermelding):
Ik geleuve d a'k ów kenne 'Ik ge lo of dat ik je ken'.
Dat stiet mie an 'D a t staat mij aan'.
‘t Is m ij egaal geliek 'H et m aakt mij niet uit'.
Oe w us ie d a t? 'H oe w ist je d a t?’
Oevölle eb ij er euren va lle n ? 'Hoeveel heb jij er horen valle n?'
A j'sto e te wilt bakken m uj' 't g e s niet vergetten 'A ls je brood w ilt bakken m oetje de gist
niet vergeten'.
D an adde ik nooit m et oe epraot ‘Dan had ik nooit met jou gesproken'.
Ie m ut ó w n argens deur laoten steuren 'Je moet je nergens door laten storen'.
Ie löp n ów ard weg ‘Hij loopt nu hard weg'.
Ie keek mie zo raar an dat ik em m aa r g a u w alles verteld ebbe 'Ze keek mij zo raar aan
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dat ik haar m aar gauw alles verteld heb' (M akkinga z.j.: 11).
I'j e f alle vee verkoch 'Hij heeft alle vee verkocht'.
En toch e fe bes eboerd ‘En toch heeft hij best geboerd' (t.a.p.: 25).
Zie kreeg as antw oord (...) 'Zij kreeg als antw oord (...)' (t.a.p.: 47).
I'j e fe u r edw ungen 'Hij heeft haar gedwongen'.
's A ovends in uus worden aar dudelijk em aakt dat (...) "s A von d s thuis werd haar
duidelijk gem aakt dat (...)' (woordenlijst Martens).
/As ik ó w n ó w nog de woorden lere die w ij gebruukt a w ' oo n s op ‘n doem ou w t (...) ‘Als
ik jullie/u nu nog de woorden leer die wij gebruiken als we op onze duim slaan (...)'
(M akkinga z.j.: 21).
En i'jlu: m aa r raoden en raoden (...) 'En jullie maar raden en raden (...)' (t.a.p.: 9).
Ebt jullie em de suker wel zie:n w ege n ? ‘Hebben jullie hem de suiker wel zien w e g e n?'
te n eugt ówlu: uut. 'Hij nodigt jullie uit'.
Veurstraffe (...) krieg ie allebeide een elen dikken kop, zodat iederiene ów uutlacht. 'Voor
straf (...) krijgen jullie allebei een hele dikke kop, zodat iedereen jullie uitlacht' (t.a.p.:
38).
Zie aolt eer straot- en straotarm (...) ‘Ze doen net of ze straat- en straatarm zijn (...)'
(t.a.p.: 22).
(...) oe ze ze kwiet ewörden bint. '(...) hoe ze ze zijn kwijtgeraakt' (t.a.p.: 22).
(...) tussen eer in een strakke liende. '(...) tussen hen in een strakke lijn' (t.a.p.: 17).
6.2. De bezittelijke voornaam w oorden
De bezittelijke voornaam w oorden zijn:
1e pers. enk.

mien

2e pers. enk.

oew, ów

3e pers. enk.

zien, eur

1e pers. mv.

oons

2e pers. mv.

ówlu:, ów

3e pers. mv.

eer

Vroeger kende het dialect van Om m en als bezittelijk voornaam w oord 3e pers. enk.
alleen zien. Deze vorm werd als m annelijk en vrouwelijk bezittelijk voornaam w oord
gebruikt. Tegenw oordig w ordt de vrouwelijke vorm eur steeds meer gehoord.
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Voorbeeldzinnen (geen bronverm eling bij zinnen uit het enquêtemateriaal):
Ik e b m ie n aor niet ie:ns ekam d ‘Ik heb mijn haar niet eens gekamd'.
Ik ad ów zuster elem aol niet euren ankóm m en 'Ik had je zuster helemaal niet horen
aankomen'.
Et is oew eigen schu ld ‘Het is je eigen schuld'.
Zien kössie is ekoch ‘Hij heeft een goede betrekking'.
(...) dan gu n k e zo go ed en kw ao d as ‘t kón even ónder de póm pe en kreeg e zien m oppie
'(...) dan ging ze zo goed en kwaad als het kon even onder de pomp en kreeg ze haar
koekje' (M akkinga z.j.: 49).
D o o re u rtze die vrouwe an eur m an vraogen (...) 'D a a r horen ze die vrouw aan haar man
vragen (...)' (t.a.p.: 14).
Oonzen ónd is leups ‘Onze hond is loops'.
Oonze euimiete is of-ebraand 'O nze hooimijt is afgebrand'.
Ej‘ wel ezie:n dat ówlu: ónd m et de snoete in de suker e f e z e tte n ?' Heb je wel gezien dat
jullie hond met zijn snuit in de suiker heeft gezeten?'
Gewoonlijk kiekt m ij ów verlichte roeten vriendelijk an as ik deur de boerschoppen o f
straoten fietse o f lope (...) 'Gew oonlijk kijken jullie/uw verlichte ruiten mij vriendelijk
aan als ik door de buurschappen o f straten fiets of loop (...)' (t.a.p.: 27).
(...) w ant ie ad ze op eer kam er b ij Hotel de Z on leggen '(...) w ant hij had ze op hun
kamer bij Hotel de Zon liggen' (t.a.p.: 14).
In plaats van e e r'h u n ' kom t in het schriftelijke enquêtem ateriaal een enkele keer aar
of un voor:
W ij bint a ar buren ewörden ‘Wij zijn hun buren geworden'.
Z ij ebt veur un dochtertie n ije leersies ekocht ‘Zij hebben voor hun dochtertje nieuwe
laarsjes gekocht'.
Ook Dieks M akkinga gebruikte een enkele keer de vorm un:
(...) al die Hendekies, Janties, (...), die met un koffiekanne, melk en suker (...)'(...) al die
Hendrikjes, Jantjes, (...), die met hun koffiekan, melk en suiker (...)' (t.a.p.: 40).
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7.

Het geslacht van de ze lfstan dige naam w oorden

7.7. Inleiding
Het Nederlands kent va n o u d s drie w oordgeslachten: mannelijk, vrouwelijk en onzijdig.
Behalve in de zgn. voornaam w oordelijke aanduidingen
mannelijke en vrouwelijke w oorden

in het moderne

komt het verschil tussen
Nederlands

uitdrukking. Mannelijke zowel als vrouwelijke woorden

niet meer tot

krijgen het lidwoord

de,

onzijdige het lidwoord h et M a a r als voornaam w oordelijke aanduiding gebruiken we,
w anneer verwezen w ordt naar een mannelijk of vrouwelijk woord, in schriftelijk
taalgebruik nog wel hij, resp. zij, of zijn, resp. haar, bijv. in:
De lindeboom (m.) verliest nu al zijn bladeren. Hij zal toch niet ziek zijn?
De politieke partij (v.) heeft haar ledental zien groeien sinds zij een nieuw e lijsttrekker
heeft.
In veel Oostnederlandse dialecten (vgl. Nijen Tw ilhaar 1990: 55 e.v.; Van der Velde
1 9 9 4 :1 9 e.v.), w aaronder dat van Ommen, komt het verschil tussen mannelijke en
vrouwelijke w oorden in de zin veel duidelijker tot uitdrukking dan in het Nederlands.
De vorm van het lidwoord is voor mannelijke en vrouwelijke w oorden verschillend, en
ook

die

van

het

vó ó r

het

ze lfsta nd ige

n a a m w oo rd

staande

aanw ijzende

voornaam w oord en bijvoeglijke naamwoord. In het Twents kun je bovendien nog aan
de vorm van het betrekkelijke voornaam w oord zien of je met een m annelijk of
vrouwelijk zelfstandig naam w oord te maken hebt.
7.2. De lidwoorden
In het Nederlands komen de- en hef-w oorden voor: de de-w oorden zijn m annelijk of
vrouwelijk, de het-woorden onzijdig. Het Om m er dialect kent ‘n-, de- en 'f-woorden.
De woorden met ‘n (uit: den) zijn mannelijk:
'n bijjenstal

de bijenstal

'n krie:g

de oorlog

'n ploe:g

de ploeg

'n boom

de boom

Daarnaast zijn er mannelijke woorden die altijd het lidwoord de krijgen:
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de baas
de (börger)meester
de ch e f
de chauffeur
de com m issaris
de directeur
Het lijkt er op dat ambten o f (vooral vreemde) namen voor beroepen in de eerste
naam val steeds de bij zieh hebben. M a a r in andere naam vallen horen we wèl
‘t uus van ‘n kaptein
'k zegge et ‘n notaris n og wel
In aanduidingen als: Hein de postbode,

'n:

het huis van de kapitein
ik zeg het de notaris nog wel
Frans dejoodgieter, Frits van de kettellapper,

Bats van de bakker wordt ook het lidwoord de gebruikt.
Vrouwelijke w oorden hebben altijd het lidwoord de bij zich:
de noordkante

de noordkant

de deure

de deur

de kokken

de keuken

de kachel

de kachel

Onzijdige zelfstandige naam w oorden krijgen 't.
't peerd
't rie:t

het paard
het riet

't uus

het huis

Aan de vorm van het onbepaalde lidwoord is in het dialect van Om men niet te zien of
een zelfstandig naam w oord mannelijk, vrouwelijk of onzijdig is: het onbepaalde
lidwoord is altijd ‘n. Dit in tegenstelling tot het Twents, dat de onbepaalde lidwoorden
nen (m.), ne (v.) en n (o.) heeft (Van der Velde 1994: 23). Vgl. in het Om m er dialect:
‘n sik (m .)

een

'n dak (o.)

een

dak

een

stukje

een

gebeurtenis

'n stukkie

(o.)

'n gebeurtenisse (v.)
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sik, baardje

7.3. De bijvoeglijke naam w oorden
Het geslacht van de zelfstandige naam w oorden is niet alleen te zien aan de keuze van
het bepaalde lidwoord, m aar bijv. ook aan de vorm van de bijvoeglijke naam w oorden
die

vo or

het zelfstandige

naam w oord

staan:

vo or

een

m annelijk

zelfstandig

naam w oord heeft het bijvoeglijke naam w oord de uitgang -en; voor vrouwelijke en
onzijdige zelfstandige naam w oorden de uitgang -e.
d ' ele wekke (v.)

de hele week

'n e/en aovend (m.)
‘t riepe koren (o.)

de hele avond
het rijpe koren

Ook na een onbepaald lidwoord krijgen bijvoeglijke naam w oorden voor een mannelijk
zelfstandig naam w oord -en en voor een vrouwelijk zelfstandig naam w oord een -e:
'n aolden jutezak (m.)

een oude jutezak

'n grie:zen doe:k (m.)

een grijze doek

'n nare gebeurtenisse (v.)

een vervelende gebeurtenis

Vgl. ook:
'n m ooien witten (m.) m et 'n blauw raantie (o.)
een mooie witte met een blauw randje
't is der ienen groten puinoop (m.)
het is er een grote puinhoop
W anneer er geen lidwoord m aar wel een bijvoeglijk naam w oord voor het mannelijke
zelfstandige naam w oord staat, krijgt het bijvoeglijke naam w oord eveneens -en:
arm en dromm el!

arme drommel!

aolden bem uuiall

oude bemoeial!

7.4. De aanwijzende voornaam w oorden
Ook aan de vorm van de aanwijzende voornaam w oorden die vóór het zelfstandige
naam w oord staan, is te zien of een zelfstandig naam w oord mannelijk, vrouwelijk of
onzijdig is:

73

den aolden visser (m.)

die oude visser

den jó n g e n is te bleu (m.)

die jongen is te bleu

dissen boom koj' wel u m m e-o uw en (m.)
deze boom zou je wel om kunnen hakken
disse aolde boerderije (v.)

deze oude boerderij

den kerel e feen m ooien sik (m.) die kerel heeft een mooi baardje
die vrouw e (v.)

die vrouw

dat drieste kereltie (o.)

dat drieste

kereltje

Tegenw oordig w ordt echter bij mannelijke zelfstandige naam w oorden in plaats van
den ook wel het aanwijzende voornaam w oord die gehoord:
Die bum per m u j' vervangen, z e t d 'r m a r 'n aanderen op. 'Die bumper m oetje vervangen,
zet er m aar een andere op'.
Het aanwijzende voornaam w oord kan ook terugwijzen naar een eerder genoem d
zelfstandig naam w oord; de vorm van het terugwijzende voornaam w oord ‘die’ is dan
steeds den (som s denne', vgl. het gebruik van ikke en ieje in bijv. VMie is d 'r a n de beurte?
leje o f ikkei), en van 'deze' dissen, zowel bij mannelijke als vrouwelijke zelfstandige
naam w oorden. Bij terugw ijzing naar onzijdige zelfstandige naam w oorden w ordt dat of
dit gebruikt:
Den is n e t z o aold as ik. 'Die (nl. de zojuist genoem de persoon) is net zo oud als ik'.
M ien nam e (v.) den e'k op 'n m inst verbraanden oek (...) ezet (...). 'M ijn naam die heb ik
op de m inst verbrande hoek (...) gezet (...)' (M akkinga 1985: 11).
G eef mie denne (m./v.) mar. 'G eef mij die maar'.
Welke katte zo j' ’t eerste votdoen, dissen o f d enne? 'W elke kat zou je het eerst
wegdoen, deze o f die?'
Toe dat gebeuren, regenen 't piepestellen. 'Toen dat gebeurde, regende het pijpestelen’.
7.5. De betrekke lijke voornaam w oorden
Het Tw ents heeft nog drie verschillende betrekkelijke voornaam w oorden, nl. den (m.),
dee (v.) en dat (o.):
n Heer den ziene vrouw e is störvn...
De vrouw dee d oar in n weenkei zeet...
t Keend dat n oa r skool hen geet... (Van der Velde 1994: 3 7 -3 8 )
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In tegenstelling tot het Twents heeft het dialect van Om m en slechts één vorm van het
betrekkelijke voornaam w oord 'die', nl. den:
Den zw arten gevel (m .)(...) den oo n s nog zo go e d eugt. ‘Die zwarte gevel, die wij ons nog
zo goed herinneren' (M akkinga 1993: 15).
... an Hendek Nentjes, den m et zien U rk e rV is-a n d e l... 'aan Hendrik Nentjes, die met zijn
Urker Vishandel...' (t.a.p.).
(...) 'n grote tasse (v.) (...) den zo zw oo r as lood is . '(...) een grote tas, die zo zw aar is als
lood' (M akkinga 1985: 2).
Merietje, den vlak veur Gratsie zat, (...) 'Marietje, die vlak voor Gratsie zat (...)
(M akkinga 1989: 17).
Bij een meervoudig antecedent w ordt die gebruikt, m aar ik trof ook een keer den aan:
(...) waren 't de olde O m m e rd e n ‘m redden, (...) 'w aren het de ‘olde O m m er’ die hem
redden...' (M akkinga 1994: 3).
(...) akelig lakkere draankies, (...), die e ze lf m aakt (...) 'akelig lekkere drankjes, die hij zelf
m aakt' (M akkinga 1993: 16).
(...) een p aa r aolde m ensen die w ij (...) nu:men 'een paar oude m ensen die wij (...)
noem den' (t.a.p.).
Het betrekkelijke voornaam w oord 'd at' is in het Om m er dialect dat:
N o w zit ik nog m et een stukkie dat ik niet precies kan plaatsen. 'N u zit ik nog met een
stukje dat ik niet precies kan plaatsen' (t.a.p.).
(...) iets dat w ij as volm aakt b eschouw t (...) 'iets dat wij als volm aakt beschouw en'
(M akkinga 1985: 2).
Voor 'd at' wordt echter ook wel den aangetroffen:
‘n Jon k kattie den as völle in d 'aan d e wordt enöm m en (...) 'Een jong katje dat veel wordt
opgetild (...)'.
'n Oordig opgew ekt jóggie, den em blijankik. "n Aardig opgew ekt jongetje, dat haar blij
aankijkt' (M akkinga 1989: 22).
'n M è è n se (o.) den der w at g o o r b ij löp. 'Een vrouw die er w at sm erig bij loopt'.
Kennelijk w ordt de vorm van het betrekkelijke voornaam w oord hier bepaald door het
natuurlijke geslacht van het zelfstandige naam w oord (kattie en mèènse v., jo g g ie m.)
en niet door het gram m aticale geslacht (o.).
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