Het dialekt van Wijhe
Klank- en vormverschijnselen

Philomène Bloemhoff-de Bruijn

E e n u it g a v e v a n d e IJ s s e la k a d e m ie
K a m p e n , 1994

Deze pubUkatie kwam mede tot stand dankzij een financiële bijdmge van het Provinciaal
Anjerfonds Overijssel

Publikaties van de IJsselakademie nr. 82

© IJsselakademie Kampen 1994
ISBN 90-6679-070-7

Vormgeving: Bert van het Ende
Druk: Krips Repro, Meppel

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door
middel van fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder vooraf
gaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK DEN HAAG

Bloemhoff-de Bruijn, Philomène
Het dialekt van Wijhe ; klank- en vormverschijnselen / Philomène Bloemhoff-de Bruijn. Kampen : IJsselakademie. - (Publikaties van de IJsselakademie ; nr. 82)
Met lit opg.
ISBN 90-6697-070-7
Trefw.: Sallandse dialecten

Inhoud

Inleiding

D e klinkers

7

11

De meervoudsvormen

De verkleinwoorden

De werkwoorden

39

45

53

De persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden

Literatuur

64

Het dialekt van Wijhe

PLAATS: hJ

Y 65

I

Uw uitspraak van zwavel luidt:

/
jC

yy & V o '

Kent u strikzwevel 1= lucifer)?
Zo ja, graag een voorbeeldzin met het woord volgens uw
uitspraak:

WJClu i

h e (

dc

i t i / e k 5 u £ y'als

tcx

/ / a^

ƒ

PLAATS: ™

Y 66

Wilt u deze zin in uw dialect vertalen(precies volgens
uitspraak en woordvolgorde van uw dialect):
"Ik heb het wel aan zien komen dat mijn neef een ontsteking
in zijn keel opliep" -

j{ i j .

/

/"■'■

■/ C t i l ■■ ^ (-’

6

'•

uj

Ci/)
/' i

/{■:>»
o

•

A

c

/

CIül C
‘

A / / t f>
£

I CU j )

sï
.

*•'

Inleiding

Inleiding
Vrijwel direkt na de oprichting van de Stichting IJsselakademie werd het plan opgevat
om een schriftelijke dialektenquête op te zetten in het hele werkgebied van de
IJsselakademie. D at gebied omvat West-Overijssel en de Oost-Veluwe. Daartoe
werden door de toenmalige dialektmedewerker drs. H. Bloemhoff in zoveel mogelijk
plaatsen informantengroepen gevormd. Hij vond uiteindelijk ruim 50 groepen of
personen bereid deel te nemen aan de enquête, die werd uitgevoerd in de jaren 1978
tot 1981. In die drie jaar werden 1238 vragenfiches in maandelijkse pakketjes van
50 rondgestuurd. Niet alle groepen en individuele deelnemers hielden het invullen
gedurende de hele periode vol, maar toch werden door zo’n 35 kontaktpersonen
(meestal met een groep) alle of nagenoeg alle vragen beantwoord, terwijl door een
zestal ongeveer drievierde deel van het aantal fiches ingevuld werd teruggestuurd.
Voor het invullen van de vragenfiches kregen de kontaktpersonen een spellinginstructie, zodat het te ontvangen dialektmateriaal te zijner tijd juist geïnterpreteerd
zou worden.
In de enquête werd meestal gevraagd naar woorden en hun betekenis(sen), waarbij
dikwijls voorbeeldzinnen moesten worden gegeven. De af te vragen woorden werden
niet alfabetisch geordend, maar gerubriceerd op grond van de herkomst van de
klinkers erin.
Begonnen werd met woorden waarin een westgermaanse i werd vermoed (grif, vergif\
drevel, gevel en vele andere), daarna kwamen woorden met een westgermaanse e aan
de orde (effen ’even’, treffen, leven, zwavel), enz. Ook de zgn. fonologische kontekst
(bijv. de medeklinker(s) achter de klinker) was van belang.
Bij zelfstandige naamwoorden werd in het algemeen ook naar het verkleinwoord en
het meervoud gevraagd, bij sterke en onregelmatige werkwoorden dikwijls naar een
hele serie vormen uit tegenwoordige en verleden tijd en het voltooid deelwoord. Van
een aantal zwakke werkwoorden hoefde men doorgaans slechts enkele vormen op
te geven.
Daartussendoor werden ook zinnen ter vertaling aangeboden, waarbij het met name
ging om de volgorde van de werkwoorden.
Om te laten zien op welke wijze de vragen werden gesteld, drukken wc hierbij een
aantal ingevulde vragenfiches af.
H et heeft lang geduurd voor er tijd gevonden kon worden het aldus verkregen
enquctemateriaal uit te werken, maar in 1991 kon daar toch een begin mee worden
gemaakt.
Als eerste werd het materiaal uit Wijhc ingevoerd in de computer en uitgewerkt,
eenvoudig met behulp van het tekstverwerkingsprogramma WP 5.1.
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Om invoeren en uitwerken van het materiaal in het vervolg efficiënter te kunnen
laten verlopen, is in de loop van 1991 met de hulp van een deskundige een speciaal
computerprogramma ontworpen (een data-base).
H et is de bedoeling om van alle dialekten waarvan destijds een (vrijwel) volledige
enquête is ingevuld, in boekvorm een aantal belangrijke aspekten systematisch te
beschrijven. Omdat het enquêtemateriaal beperkt van omvang Ls, kunnen de beschrij
vingen van de dialekten niet volledig zijn, maar in ieder geval zullen telkens aan de
orde komen: de klinkers (in de volgorde van hoog naar laag en van voor naar achter
in de klinkcrruimte, waarbij telkens wordt aangegeven op welke westgermaanse klank
de betreffende klinker teruggaat; fonetische details worden buiten beschouwing
gelaten), de meervouds- en verkleinwoordvorming, de werkwoorden en de persoonlij
ke en bezittelijke voornaamwoorden. Waar nodig, zal aanvullend materiaal worden
gevraagd.
Voor het noteren van het dialektmateriaal is een schrijfwijze gekozen die zo dicht
mogelijk aansluit bij die van het Nederlands. Dat houdt onder meer het volgende
in (de dialektwoorden komen uit het dialekt van Wijhe).
-

-

-

-

-

8

De -en, o.a. in werkwoorden en meervouden van zelfstandige naamwoorden, die in
de meeste oostnederlandse dialekten niet als zodanig wordt gehoord, wordt wèl
geschreven. Dus niet: griepm 'grijpen’, schudn 'schudden’, zengng 'zeggen', vulns
'veulens', speekng 'spaken', zoals men het zegt, maar: griepen, schudden, zeggen,
vullens, speken. Waar nodig of wenselijk geacht, wordt de uitspraak tussen haakjes
achter een woord gezet, bijv. bieën (uitspr.: bie:ri) (de dubbele punt is een lengteteken; het gaat dus om een lange ie) ’bieden’, schrieven (uitspr.: schrie:-m) 'schrijven’.
De schwa of ’stomme e’ wordt geschreven zoals in de spelling van het Nederlands
gebruikelijk is: geweldig 'geweldig' (en niet geweldug), goedhartig 'm ild’, lillijk
'lelijk’ (en niet lilluk), benamelijk 'vooral'.
In open lettergreep en aan het eind van een woord worden de lange klinkers uu,
ee, oo, èè, öö, aa en aa en de korte uu met een enkel teken geschreven (behalve
de ee aan het eind van een woord), zoals in het Nederlands gebruikelijk is: duzend
'du izen d ’ (m et lange uu), gevel ’gevel’, kopen 'k o p en ', méten 'm ete n ', göte
’goot’, jagen 'jagen’, gapen ’gapen’, buten ’buiten’ (met korte uu), lu ’lieden’
(met lange uu), slee ’slee’, ko 'k o e', trè 'tre d e’, la ’lade’, ja ’ja ’, manlu (met
korte uu). In het hoofdstuk betreffende de klinkers wordt steeds uitgelegd hoe
ze uitgesproken worden.
In woorden als neer en weer, waar de -r als zodanig niet gehoord wordt, maar nog
wel een a- achtige klank op de plaats van de -r, wordt de r wèl geschreven. Is de
r echter totaal verdwenen, dan wordt die ook niet geschreven, bijv. in stat ’staart’,
ans 'ergens', baste 'barst’, dös ’dorst’, koste 'korst'.
De lange ie, oe en uu hoeven doorgaans in dialektteksten niet met een lengteteken
aangegeven te worden. In een boek als dit is het echter van belang steeds duidelijk

Inleiding
te maken wanneer een lange en wanneer een korte ie, oe of uu bedoeld is. In het
hoofdstuk betreffende de klinkers worden de korte en lange klinkers afzonderlijk
besproken; in de hoofdstukken waarin dc meervouden, de verkleinwoorden en
de werkwoorden aan dc orde komen, worden de lange ie, oe en uu doorgaans
geschreven als ie:, oe: en uu:. Voor -r zijn deze klinkers altijd lang (als in het
Nederlands), en behoeft dus geen lengteteken te worden geplaatst.
Zoals gezegd, werd als eerste het materiaal uit Wijhe geanalyseerd. De informantengroep aldaar bestond destijds uit mevr. M. Jonkman-Ruiterkamp (geb. 1926,
huisvrouw, afkomstig van een boerderij in het noordoostelijke buitengebied) en de
heren Jac. Mulder (geb. 1909, landbouwer, afk. uit het noordoostelijke buitengebied),
H. Zandhuis (geb. 1917, overl. 1990, was smid en later vertegenwoordiger, afk. uit
het dorp) en J. Schuurman (geb. 1920 in Raalte, woont sinds 1925 in het dorp Wijhe,
timmerman en later uitvoerder). Als kontaktpersoon en secretaris fungeerde de heer
G.J. Veerman (geb. 1932 in Veessen gem. Wijhe, vanaf 1952 onderwijzer in Wijhe
en later hoofd basisschool in deze plaats).
De heer Veerman bleek bereid, waar nodig met hulp van de leden van zijn werkgroep
dialekt, die overigens een andere samenstelling heeft dan de informantengroep van
de enquête, van alle woorden nog eens na te gaan of de uitspraak in het uitgewerkte
materiaal wel correct was weergegeven. Bovendien konden dankzij zijn hulp nog veel
onduidelijkheden in het materiaal weggewerkt en enkele aanvullingen gegeven
worden. Ik ben hem er zeer erkentelijk voor dat hij mij zo met raad en daad heeft
willen bijstaan.
Dank ben ik ook verschuldigd aan Prof. dr. H. Entjes, emeritus hoogleraar Nedersaksische taal- en letterkunde, die een vorige versie van dit bock kritisch heeft doorgeno
men en van commentaar heeft voorzien. Zijn aantekeningen leidden tot een aantal
onmisbare aanvullingen.
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De klinkers
De klinkers in het dialekt van Wijhe laten zich als volgt in schema zetten (vgl. Booij
1981: 32):

-achter

+ achter

ie ie:

uu uu:

oe oe:

+hoog
-midden

i ee

u eu

ó oo

-l-hoog
+ midden

e èè

ö öö

o ao

-hoog
+ midden

a aa

-hoog
-midden

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’, ’hoog’ en ’midden’ hebben betrekking op de positie van
het voorste deel van de tong in de mond. Van links naar rechts gaand in het schema
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 schema 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 (ie, i, e, d, uu, u, ö, oe, ó, o en a 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 schema ontbreken de diftongen, omdat bij de realisatie daarvan de tongpositie
verandert, nl. snel omhoog schuift. De diftongen zijn dus niet op één plaats te zetten.
Ook de centrale middenklinker schwa, die slechts in onbeklemtoonde positie voor
komt en hierna ook niet verder besproken wordt, is in het schema niet opgenomen.
De schwa heeft de kenmerken: + achter, + hoog, + midden, - rond.
11

Het dialekt van Wijhe
E erst worden de klinkers besproken die min of m eer voor in de m ond w orden
gearticuleerd en niet gerond heten, in de volgorde van hoog naar laag: ie, i, e en a,
met hun lange tegenhangers. Dan volgen de geronde voor/middenklinkers, van hoog
naar 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 a, met
daarbij weer hun lange pendanten en tot slot de diftongen ei/ij, ui en oulau.
Waar mogelijk, wordt van de klanken aangegeven op welke oudwestgermaanse klank
ze teruggaan. H et Oudwestgermaans krijgt na 500 steeds meer dialektschakeringen:
het Oudhoogduits, Oudnederlands, Oudsaksisch, Oudfries en Angelsaksisch ontstaan
eruit. Vanaf ongeveer 1100 spreekt men van Middelnederlands, -hoogduits, -neder
duits, -engels. H et Oudsaksisch werd vroeger gesproken in het noorden van wat nu
Duitsland is, westelijk mogelijk tot de IJssel. Deze taal is ons met name bekend uit
het epos Heliand (9e eeuw), en is van belang bij de bestudering van de oostnederlandse dialekten: het Oudsaksisch leeft ten dele voort in de huidige noordoostnederlandse en nederduitse dialekten.

Ie en ie:
De korte ie, die klinkt als de ie in het Nederlands, gaat terug op de westgermaanse
lange i (in de literatuur vaak weergegeven als een i met een liggend streepje erboven;
om technische redenen hier met een dubbele punt achter de i, dus i:) in o.a. de
volgende woorden: bezieden 'bezijden’, biele ’bijl’, bieten ’bijten’, bliej ’blij’, brie
’brij’, griepen ’grijpen’, gries ’grijs’, iej ’jij’, ies ’ijs’, kniepmes ’zakmes’, lief ’lijf,
lichaam’, lieke ’gelijk’, liende 'teugels’, lienzaod 'lijnzaad’, lieste ’lijst’, mien (bez.
vnw) 'm ijn', nieds 'd riftig ', pielebaoge ’pijl en boog’, piene ’pijn’, piepe 'p ijp ',
riekdom 'rijkdom ', riepe 'rijp', sliepen 'slijpen', sniejen 'sneeuwen', spiejen 'spu
w en', spieker 'spijker', stief 'stijf', strieken 'strijken', twiefel 'tw ijfel', vriej 'vrij',
vrieje 'w reef', wied 'wijd', wief 'wijf', wien 'wijn', wies 'wijs', zwiemelig 'wankel'
en zwien (alleen in wild zwien) 'zwijn', en mogelijk ook in kienen 'uitlopen van
aardappels’, liester 'lijster', spielen 'spijlen', stielen 'stijlen (verticale balken)’ en
ziejen ’zeven’.
In sommige woorden gaat de ie terug op een westgermaanse diftong: op eo (io in
het Oudsaksisch) in bies ’biest’, dief ’dief’, kieuwen ’wangen, kaken’, niet ’niet’,
schieuw 'vogelverschrikker; lelijk mens met opzichtige kleding’ (op een westger
maanse vu wijzen echter frankisch *skiuhan, oudhoogduits sciuhan 'bang maken, bang
zijn’), op iu gaat waarschijnlijk de ie van nieje ’nieuwe’ terug.
Aan de ie van vriend(inne) ’vriend(in)’ ligt de kombinatie ijo: ten grondslag (vgl.
gotisch frijo:nds, oudsaksisch friund). Bie in biejenstal 'bijenstal’ en biemesie" (de -n
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van -ien in verkleinwoorden wordt nauwelijks gehoord) ’mees’ gaat terug op de
westgermaanse vorm *bi(j)o:(n).
De woorden allies 'onverschillig’ en gien 'geen’ hebben een ie-klank waar we, gelet
op de herkomst van deze klank (westgermaanse ai) een ee zouden verwachten. Naast
allies komt met dezelfde betekenis ook voor allens, waaruit de bouw van het woord
blijkt: al + ens, lees ned. al eens. De n na de klinker heeft waarschijnlijk een rol
gespeeld in de verhoging van de ee in deze woorden.
Op een westgermaanse e: gaat de ie terug in enkele woorden die in de oudwestgermaanse periode al uit het Latijn (Romaans) zijn overgenomen: tiek in beddetiek 'tijk
(overtrek van beddekussen, verenbed e.d.)’, miete in heujmiete 'hooimijt' en priester
'priester'.
Verder komt de ie nog in talloze jongere leenwoorden voor: in anies 'anijs', belienen
'van balein’, ciefer ’cijfer’, cigrette 'sigaret', citroen 'citroendrank', febriek 'fabriek',
fiedel 'viool', fien 'fijn, teer’, fiet ’lïjt’, gedien 'gordijn’, keniene 'konijn' (waarnaast
m et lange ie: kniemé), kiet ’q u itte’, kom m ies 'kom m ies', kwiet ’kwijt’, mesiene
’m achine’, mizerabel 'm iserabel’,pelietsie 'p o litie', pielo 'p ilo ', pietse ’zweep’,
redies 'radijs’, riejaal 'royaal', spiet 'spijt', stiefelen 'flink doorstappen’, viole 'viool’
en vitrazjie 'vitrage'.
Onbekend is de oorsprong van de je in bies 'bies, rand, strook’ (naast bie:ze) (in het
Middelnederduits bese), giespelen ’snel trippelen’, griezels 'rillingen’, kiesie" ’kalf’
en smiesterd 'bedrieger’.

De lange ie horen we niet alleen voor een -r, zoals in het nederlandse woord pier,
maar komt in het dialekt van Wijhe ook in andere posities voor.
Ook de lange ie kan teruggaan op de westgermaanse lange i (L). Z o ’n westgermaanse
i: bleef lang voor -r en in (oorspronkelijk) open lettergreep vóór v, z, g en d (maar
bezieden heeft een korte ie, z.b.), bijv. in blieven (uitspraak: blie:-m) 'blijven’, drieven
'drijven’, glieën (uitspr.: glie:n) ’glijden’, iezer ’ijzer’, kleven ’kijven’, lieën (uitspr.:
lie:n) 'lijden', miegen 'urineren', riege 'rij', rieze 'rijshout', riezen 'rijzen', schrieven
(uitspr.: schrie:-m) 'schrijven’, slieren ’glijden’, sliert ’sliert, lange rij’, snieën (uitspr.:
snie:n) ’snijden’, spierlingbujjen 'm aartse buien’, wiezer 'wijzer (van de klok)’,
zwiegen ’zwijgen’, waarschijnlijk ook in schieren ’schouwen’ en mogelijk eveneens
in kriegen ’krijgen’ en in de wiere ’in de war’.
In een aantal van de hierna te noemen woorden met een ie:, waarin deze klank
meestal teruggaat op een westgermaanse eo (in het Oudsaksisch io) of een westger13
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maanse e: (uit latijn e:), treedt binnen het dorpsgebied van Wijhe klankvariatie op.
Veel woorden met ie: hebben een variant met ee. De ee-variant is van beide het oudst
en wordt steeds in het dorp gehoord, die met ie: in het buitengebied.
Op een westgermaanse eo (io in het Oudsaksisch) gaat terug de ie: van bedriegen
'bedriegen’, bieën (uitspr: bie.n) ’bieden’, diepe ’diep’, gieten ’gieten’ (naast geren),
knie ’knie’ (naast knee), liegen ’liegen’, liever ’liever’ (naast lever), niere ’nier’,
rietdekker 'rietdekker’ (maar ook reet-), verliezen 'verliezen’ en vliegen (uitspraak:
vlie:-ng) 'vliegen'.
In een aantal vroege leenwoorden gaat de ie: terug op de westgermaanse e: (uit latijn
e:): biete 'biet’ (daarnaast ook bete), brief 'brief (naast breef), spiegel 'spiegel' (naast
spegel), en waarschijnlijk ook in piere 'pier, worm’ en wiege 'wieg'.
Jongere leenwoorden m et ie: zijn andievie 'andijvie', kniene (naast met korte ie:
keniene) 'konijn', kwartier 'kwartier’ e n pepier 'papier'.
Verder komt de ie: nog voor in bieze ’bies’ (naast bies, met korte ie, z.d.), gier 'uier'
(samentrekking, vgl. oudsaksisch geder), hiete 'h ete' (uit westgerm. ai, vgl. oudsaks.
he:t) (naast hete), üe 'teen’ (uit westgerm. ai) (naast tee) en zien 'zien' (uit westgerm.
eha, oudsaks. sehan) (naast zeen).

I en ee
De i, die klinkt als de i van ned. pit, korrespondeert dikwijls met de eveneens korte
i in het Westgermaans. D at is het geval in beginnen 'beginnen', binnen 'binden',
binnenshuus 'binnenshuis', bidden ’bidden’, bitter 'b itte r', blinde darm ’blinde
darm ’, dikke 'dik', dink 'ding', driftig 'driftig’, drinken 'drinken’, dwingen 'dwin
gen', flits ’llits’, fris ’vers’, gebit ’gebit’, gewichte 'gewicht’, gezichte ’gezicht’, gif(t)
’gift’, giftig 'kw aad', grimmig 'grimmig', grinte 'm indere kwaliteit m eel’, haarspit
'h a a rsp it’, hitte 'h itte ', ik 'ik ', kind 'k in d ’, klimmen ’klim m en’, kribbe ’kribbe’,
( ’t) krimt 'krim pt', kringe ’kring’, kwik ’kwik’, liggen ’liggen’, lindeboom 'linde
b o o m ’, lippe ’lip ’, (d e /’t) m idden ’(het) m idden’, m ilte ’m ilt’, m is 'm is', mist
'm ist', nichie" 'nichtje', ribbe 'rib ', richtemaol 'maaltijd voor werklieden wanneer
in aanbouw zijnd huis in zijn vierkant staat’, rink ’ring’, schild ’schild; driehoekig
dakvlak boven voor- of achterzijde van een boerderij’, schimme 'schim', schimmelen
'schimmelen', schip ’schip’, sikke ’sik, baard; geit’, slinger ’slinger’, slinken 'slin
ken', slippe 'slip of schoot’, spinne ’spin’ (ook spinnekop), spinnen 'spinnen',
stikken 'stikken', strik 'strik', timmeren 'tim m eren’, trapspille ’paal aan het begin
van de trap, vaak m et knop erop’, vilt ’vilt’, vinger ’vinger’, vinke ’vink’, vis ’vis’,
wichter (all. mv.) 'k in d eren ’, wilge ’wilg’, wille 'plezier; wil’, wimpel ’wimpel’,
14
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wissigheid 'zekerheid’, wringen 'wringen’, zich ’zicht, bep. zeis’, zinken ’zinken’
en zinnig 'mak, tam ’. Waarschijnlijk ook in brinkgrös ’brinkgras’, dril ’dril (gestold
vlcesnat)’, grif ’vlot, spontaan’, knikken 'knikken’, schichtig 'schichtig’, schik 'schik’
(in bijv. Hee hef d ’r schik van), schinkel 'ham ', slichthamer ’zware houten hamer’,
slikkerieje 'snoepgoed’ en uutslikkeren ’uitlikken’, slim ’erg’, strik ’klein werktuig
om zeis op te scherpen’ en strikken ’zeis scherpen met strik’, vegif ’vergif’, vimme
’vim’ (100 bos), zwil ’zwil (eelt)’ en zwille ’zwad’ (aan de overkant van de IJssel
zegt men rille).
De i gaat terug op een westgermaanse i: die later voor bepaalde consonantkombinaties is verkort in disselboom ’dissel’, lich ’niet zwaar’ (oudsaks. li:ht), lichem
'lichaam’, lichters 'bretels’, waarschijnlijk ook in dichte ’dicht’, dinsdag ’dinsdag’,
rille (wordt aan de overkant van de IJssel gezegd voor ’zwad’) en rillerig 'rillerig’,
en mogelijk in stippe ’stip’.
In gis(t) ’gist’ is de i ontstaan uit een westgermaanse e; dat Ls ook het geval in gister
'gisteren’ en mogelijk ook in hilde ’hilde (zolder boven stal)’ en likken Mikken’.
De i is soms terug te voeren op een westgermaanse e die eerder door umlaut uit een
a ontstaan is: in bille ’dij’ bijvoorbeeld, en (in)schinken 'schenken, gieten’. Waar
schijnlijk ook in hipsies 'kleine achterhammen’ (vgl. zuidnederlands hespe ’ham’),
en mogelijk in ofrikken ’afrasteren’ en rikken 'afrastering’.
In lillijk ’lelijk’ is de i ontstaan door verkorting van de ee (oudsaksisch le:thli:k), die
weer uit een westgermaanse ai kwam.
Een westgermaanse eo is verkort tot i in lich ’(het) licht’ (oudsaksisch, oudhoogduits
lioht).
In richel ’richel’ is de i een verkorting van de i: uit de e: van latijn re:gula; dit woord
is een oude ontlening.
De i komt bovendien voor in de leenwoorden flits ’flits’, ink(t) ’inkt’, krinte 'krent’,
lift ’lift’, Pinksteren ’Pinksteren’, plinte 'houten plint; onderste deel van de buiten
muur dat bepleisterd en meestal geverfd was’, singel ’rand struikgewas; buikriem
van een paard’, Sint ’Sint’, spinde ’spinde (bepaalde kast)’ en tilbrie 'tilbury'.
Verder komt de i nog voor in kikker 'kikvors’ (een klanknabootsend woord), kippe
’kip’ (mogelijk oorspronkelijk een lokroep), klikspaone 'klikspaan’, pinkkalf 'eenjarig
kalf’, tilder 'schommel' (mogelijk een ablautvorm naast *talteren), timpie (1 infor
mant) 'speciaal broodje’, tippe ’hoekje, smalle strook land’, titte ’tet, speen’ en titten
’duimzuigen’ en in wrikken (uitspraak: wrik-ng) ’wrikken’.
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De lange tegenhanger van de klank i is de ee, die in de meeste oostnederlandse
dialekten (ook dat van Wijhe) een echte monoftong is, vgl. de ee van duits zehn ’tien’
en geben ’geven’. Voor -r klinkt de ee ongeveer als ee", zoals hieronder bij enkele
woorden is aangegeven.
De ee gaat terug op een westgermaanse i die later in open lettergreep is gerekt in
de volgende woorden: beven ’beven’, bezig ’bezig’, drevel ’drevel’, gevel ’gevel’,
hemel 'hemel’, leden 'lichaam’ (mv van lid), mee ’mee’ (mogelijk ook in meepennink
’godspenning, huurpenning’), neer ’neer’ (uitspraak: neea) (oudsaksisch niihar), negen
’negen’, nete ’n e e t’, slee ’slee’, snee ’snee’, splete ’spleet’, teve ’tee f’, verleden
'verleden’ (ook vergangen), wedevrouwe of weduwvrouwe ’weduwe’ en weduwman
'weduwnaar’, weer (uitspraak: weea) 'weer, terug’ (oudsaksisch withar), zeve (zn)
'z e e f, zeven (ww) 'zeven' en waarschijnlijk in kleverklasse 'klis', kregel 'kregel, kras’
en teke ’teek’.
De westgermaanse e is voor -r gerekt tot ee in beer ’beer’, begerig ’begerig’, eerbèzen
'aardbeien', eerpels 'aardappels', geerne (niet veel gebruikt, vaker graag) 'graag’,
heerd ’h a a rd ’, ( ’t) leer 'le e r ', lerenlappe 'z e e m ' (ook zeemlerenlappe), leerze
(samentrekking uit middelnederduits lederhose) 'laars', scheren 'scheren', smeer
'sm eer, vet; klap’, smeerkees, smeerpiepe 'sm eerpoets', steerne 's te r', teer 'te e r'
(uitspraak: teea), tering 'tering', vere 'veer van een vogel’, weer (zn) 'w eersgesteld
heid)’, weerd ’w aard’, zweer, zwere (zn) ’zw eer’ en waarschijnlijk ook in keerse
’kaars’ en pere ’peer’.
Een westgermaanse e die is ontstaan uit een a met umlaut en later voor -r is gerekt
tot ee ligt ten grondslag aan de ee van kerel ’kerel’, mere ’merrie’, schering 'sche
ring’, veerdig ’vaardig’ en waarschijnlijk ook herink 'haring', nerig 'ijverig’ en peerd
’p a a rd ’. Meert ’m aart’ is in de 5e eeuw ontleend (< lat. Martius) en later m et
umlaut in het Oudhoogduits merzo geworden.
Niet alleen voor -r maar ook in andere posities kan de westgermaanse e gerekt zijn
tot ee, daarvan getuigen genezen ’genezen’, scheel 'scheel' (scheel wordt ook gezegd)
(oudhoogduits scelah), veter 'veter', weven 'weven', en waarschijnlijk ook verplegen
'verplegen'. In beke 'beek' (aan de overkant van de IJssel zegt men bèke, dus met
verlenging van de klinker zonder verhoging) gaat de ee terug op een westgermaanse
e uit a met umlaut.
D e woorden keze 'kaas', leeg 'laag’ scheper 'scheper’ en schere 'schaar' hadden
in het Westgermaans een lange aa, die later door volgende i is ’umgelautet’ tot ee.
Een lange i ligt ten grondslag aan de ee in dree 'drie'.
Uit westgermaans ehe is de ee van vee 'vee' ontstaan, uit eha (oudsaks. sehan) de
ee van zeen (naast zien met lange ie\ zie bij de ie:).
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Op een westgermaanse ai (in het Oudsaksisch ee, in het Oudhoogduits meestal ei,
soms ee) is de ee terug te voeren in achtereers 'achterstevoren’ ( 'n achtereers kalf
'kalf waarvan de achterpoten het eerst worden geboren’), allenig ’alleen’, been
’been’, (de) bleke ’(de) bleek’ en bleken (ww) ’bleken’, deeg ’deeg’, delen ’delen’,
eed ’eed’, 'n eersen ’de eerste’, egees ’in het geheel’ ( ’k Heb mien hoor egees niet
ekamd), geren 'schuin toelopen’, geselpaole 'geselpaal', gienene ’geeneen’, grepe
'mestvork', heel ’heel’, heer ’heer’, hete 'hete' (naast hiete met lange ie, z.d.), lenen
'le n e n ', leren (ww) 'le re n ', leeste 'leest van een schoen; lies; taille’, leeuwerik
'leeuw erik', lidteken 'lid tek en ', menen 'm e n e n ', meente 'gem eenschappelijke
weide’, meesta 'meestal', meze 'mees', ree 'ree', snee 'sneeuw', speke 'spaak’, steen
'steen', tammee, temee ’straks’, tee ’teen’ (naast tie, met lange ie, z.d.), wanneer
'w anneer', weken (ww) 'w eken', wreed 'w reed', zee 'zee', zepe ’zeep’, zeer 'zeer,
pijn’, zeveren ’kwijlen’, waarschijnlijk ook in leem ’leem’, verkeerd 'verkeerd', zweten
'zweten’ en mogelijk eveneens in eekheumtic" of ekertie" 'eekhoorntje’, kleedwagen
'vierwielige huifkar’ en kleren 'kleren', en in streek 'streek, frats’.
Op een westgermaanse eo (in het Oudsaksisch io) gaan terug astoebleef of astoebleem
'alstublieft', deerne 'm eisje’, gelen ’gieten’ (naast gieten met lange ie, z.d.), knee
’knie’ (naast knie met lange ie, z.d.), leefste ’liefste’, lever ’liever’ (naast liever met
lange ie, z.d.), reem (uitspraak ligt tussen ee en ie) ’riem’, reester ’rister’, reet ’riet’
(maar zie ook rietdekker, bij de lange ie), scheten 'schieten’, verdreef 'verdriet' en
zeek 'ziek'.
Bete ’biet’ (bie:te wordt ook gezegd, zie bij de ie:), breef 'brief (naast brief met lange
ie, z.d.), Pisgrete 'St. Margriet’ en spegel ’spiegel’ (naast spiegel met lange ie, z.d.) zijn
oudere leenwoorden, waarin de ee teruggaat op een westgermaanse e:, uit lat. e:.
Een oud leenwoord waarin de ee teruggaat op lat. i: is beker ’beker’.
Leenwoorden met ee zijn ook bees(t) ’dier’, creatuur ’creatuur’, fees ’feest’, gereel
’gareel’, keneel ’kaneel’, kommederen 'com m anderen’, krombelen 'stutbalken',
ledekant 'ledikant', logeren 'logeren’, medecienen 'medicijnen’, peterselie 'peterselie',
peceel 'p erce e l', rails 'ra ils', (stal)lanteerne 'sta lla n ta a rn ' en zeem in zeem en
zeemleemlappe 'zeem ’.
V erder komt de ee nog voor in beer 'm annelijk varken’ (oudsaksisch ber), het
klanknabootsende woord bieren ’loeien, blaten’, scheef ’scheef’, sleten 'slieten van
de hooizolder’, tepel ’tepel’ en wezeboom ’paal over voer hooi of koren’.

E en èè
De e, als in ned. pet, korrespondeert met de westgermaanse e in de woorden belle
’bel; flard of vod; oorbel’, besestigd (Bi ’j besestigd? ’Ben je niet goed wijs?’), bessem
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’bezem’, drek ’drek’, effen ’even’, etgniun ’nagras’, helm ’helm’, helpen ’helpen’,
knech 'b ed ien d e’, lekken ’lekken’, melk ’m elk’, nekke ’nek’, nemmen ’nem en’,
rechte ’rechte’ (in bijv. op de rechte weg), ruggestrenge ’ruggegraat’, schellen 'schel
den’, stelle 'steel (van een steelpan, van een plant)’, stennen 'steunen, kermen’, vel
’huid’, veld ’veld’, velge ’velg’, vlekke ’vlek’, wè woor ’wel waar!’, weg ’weg’, zelf
’zelf’, en waarschijnlijk eveneens in spek ’spek’.
Vaak is de e terug te voeren op een oude a met «-umlaut (in het Oudsaksisch en Oud
hoogduits al een e): in (achter)stel '(achter)ploeg’, bedde 'bed' (ook berre), bles 'bles',
brandnettel 'brandnetel', brengen 'brengen’, delk ’laagte’, dempig 'kortademig’, denken
'denken', denne ’denneboom’, egge ’eg’, geweldig 'geweldig', hef of hegt 'heft', hemp
'hem d', hengsel 'hengsel’, hengst 'hengst', kelte 'koude' en deurkelten 'steken van
de kou’ (van handen bijv.), kennen 'kennen', (krinte)wegge ’(krente)brood’, anleggen
’aanleggen’ (in bijv. Zee leg ’t an met ’n getrouwde kerel), legger 'kadaster', mense
'mens’, mes ’mes’, met ’vlees voor worst’, metselaar 'metselaar’, pennink ’penning’,
scheppel 'schepel', tellen 'tellen', venne 'veen' (naast vène: in het dorp wordt vène
gezegd, iets oostelijker venne), verrekken 'vertikken’, vremp 'vreemd', wedden 'wedden',
welteren 'rollen (van een paard)’, wenden ’keren van hooi op het land’, wennen
’wennen’, wetteren ’water aan de beesten geven’, zeggen ’zeggen’ (uitspraak: ze-ng)
en zwengel 'zwengel’. Waarschijnlijk ook in bengel 'bengel’, (dennen)scheller ’(dennen)schiller’, elft 'steel van een bijl’, nebbe ’mond’, schremmen 'schroeien; smelten van
vet; afbranden van bermen’ en zettié' ’poosje’.
Soms gaat de e terug op een westgermaanse i, zoals in bettie" ’beetje’, hen ’heen,
vandaan’ (hen en weer ’heen en w eer’), kwekken ’kweekgras’, mes(t) ’m est’, met
'm ee', schenne 'scheen', stekkelboors 'stekelbaars', zweppe ’zweep’, en waarschijn
lijk in streppel 'reepje, strookje’ en slepkore ’sleepkar, wipkar’.
In fles.se ’fles’ en wepse 'wesp' korrespondeert de e met een westgermaanse a.
Door verkorting van een westgermaanse ai is dc e ontstaan van allens (ook allies, zie
bij de ie) 'onverschillig; hetzelfde, gelijk’ (in bijv. D ’r bint gien twee mensen allens\
twee allense schoe.ne ’twee linker of twee rechter’), elf ’elf’, enkeld 'enkelvoudig;
een enkele keer’, enter 'eenjarig veulen’, ledder ’ladder’ en vet ’vet’.
Het woord emmer ’emmer’ is een oude ontlening, evenals estrik ’estrik (vloertegel)’,
kettink ’ketting’, lesse ’les’, selver ’salie’ en vesper (in Veur ’t melken hielen ze vesper
’aten ze even een boterham’).
Jongere leenwoorden met e zijn bijv. benne ’m and’, derekt 'terstond’, krek ’krek,
precies’, kwetse ’kwets, soort blauwe pruim ’, letter 'le tte r' in bijv. letterdook en
letterlappe ’letterdock’, pensioen 'pensioen', peppel 'populier’, prefester (verouderd,
nu: professer) 'professor’, sigrette 'sigaret', leider 'bord' en wecken 'wecken'.
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Verder komt de e voor in brem 'brem ', heilig 'nijdig, boos’, hette ’hitte’ (jongeren
zeggen hitte) (uit westgermaanse ai of i), reppel 'stalpaal’, reppelen 'stoeien, op elkaar
springen’ en verreppeld 'te veel ingespannen’, en vente (all. mv) 'jongens' (verkorting
van vennoot', middelnederduits ve:mno:t(e), ve:meno:t(e) 'rechter in een veemgericht’).

Wanneer we de e langer maken, krijgen we de èè-klank, die in het Nederlands alleen
bekend is uit klanknabootsende woorden als blèren en leenwoorden als serre. In het
dialekt van Wijhe komt de èè veel vaker voor.
Meestal gaat de èè terug op de westgermaanse e die later in open lettergreep gerekt
is, nl. in bewègen 'bewegen', brèken 'breken’, èèm ’even’ en èèmolder ’iemand die
even oud is’, éten 'eten ’,gèèl 'geel' (ook in gèlezuch 'geelzucht'), kèle 'keel', léven
'leven', léver 'lever', lézen 'lezen', mèèl (2 informanten; 3 inform. zeiden müül)
'm eel', méten 'm eten ', néve ’neef’, rékenen 'rekenen’, rèkenerieje ’rekenarij’ ( 'n
hele rèkenerieje) en rèkening (een ouder woord is rèkend) 'rekening’, régenwater
'regenw ater’, schéèl (2 inform anten; 3 inform. zeiden scheel) ’scheel’, spréken
'sp re k e n ’, stèken 's te k e n ' en ontstèking 'o n tstek in g ’, stélen (ww) ’ste le n ’, trè
’trede’, tréèn 'schrijden; van een haan: bespringen van een hen’, vergèten 'vergeten',
vrèten 'vreten', wèèn (ww) 'wezen, zijn’, wégen ’wegen’, zwèvel ’zwavel’ en striekzwèvels 'lucifers'; waarschijnlijk ook in gelegenheid 'gelegenheid' en wèélderig 'welig',
en mogelijk in wéke 'woerd'.
In béke ’beek’ (aan de overkant van de IJssel; in het dorp Wijhe beke) gaat de èèklank terug op de westgermaanse a met /-umlaut (in Oudsaksisch en Oudhoogduits
al een e), evenals in béter ’b eter’, bèze 'bes', beddestè 'bedstede', déken 'deken',
hège ’heg’, kètel ’ketel’, lèpel 'lepel’, véne ’veen’ (naast venne, z.d.) en waarschijn
lijk ook in rèkel ’rekel (reu)’.
Met de westgermaanse i korrespondcert de èè in dèle ’deel’ (in bijv. Wie holt brulfte
op de dèle), stèkel 'stekel', vrè 'vrede' en ook in vré 'afrastering' (Ik m ut de vrè
maken 'ik moet een afrastering om ’t land m aken’), dat in oorsprong hetzelfde
woord zal zijn als vrè 'vrede’, en bovendien nog in zémels 'zemelen'.
Het is niet geheel duidelijk of de èè in wéke '7 dagen’ teruggaat op een westger
maanse e dan wel een i (oudsaksisch wika, oudhoogduits wehha, wohha).
Op de westgermaanse ai is de èè van hulpzelen 'bretels' terug te voeren.
Een heel oud leenw oord is pèper 'p e p e r'; in prèkebreur 'p ra atv a ar' is het oude
leenwoord preken te herkennen (oudhoogduits predigo.n < latijn praedicare).
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A en aa
Behalve de ie, i en e heeft het dialekt van Wijhe nog een vierde korte ongeronde
voorklinker: de a, die in het Nederlands niet voorkomt. Deze klinkt ongeveer zoals
de a van het engelse woord cat. Dikwijls wordt de a in het dialekt van Wijhe gevolgd
door een -r en een of meer consonanten. Voor -.v, -t en -n wordt de r vaak niet of
nauwelijks gehoord (zie de woorden hieronder).
Op een w estgerm aanse a gaat dc a terug in de w oorden arg ’e rg ’, arm ’arm ’
(zn/bn), barm ’bcrm ’, darm ’darm ’, dat ’d a t’ en umdat ’om dat’, gürve ’schoof’,
karmen 'steunen, kermen’, marg ’merg’, scharp ’scherp’, spartelen 'spartelen’, straks
’straks’, rasse ’tas’, varve ’v e rf, zwart ’zwart’, en waarschijnlijk ook in harke ’hark’,
has ’hars’, padde ’pad’ en varken ’varken’.
In een aantal gevallen is niet duidelijk of de a gewoon uit een westgermaanse a is
ontstaan, dan wel het resultaat is van werking van umlaut op de a: in anten ’eenden’
(vgl. oudhoogduits anut naast enit), arfe ’erw t’ (oudhoogduits araweiz, arawi:z,
oudsaksisch ent), eargerd 'geërgerd’ (comparatief van erg, oudhoogduits arg, arag;
comp. suffix veroorzaakt eventueel umlaut), halster 'halster’ (oudhoogduits halftra,
oudnederfrankisch heliftra), had ’hard’ (oudsaksisch hard, oudhoogduits hart, harti,
herti), inspanning 'inspanning’ en spannen 'spannen’ (oudsaksisch en oudhoogduits
spannan, waarnaast *spannian in middelncderduits en middelhoogduits spennen), larks
’larix’ (oudhoogduits Harihha, *lerihha), marken 'm erken; m erkteken z e tte n ’
(oudhoogduits, middelncderduits merken < germaans *markian, daarnaast oudsaksisch
markon, oudhoogduits marchom), martelen 'm artelen’ (vgl. oudhoogduits martira,
martara), vanmam 'vanmorgen' (uit *margina, *margana) en zach of zachte 'zacht'
(oudhoogduits semfti, samjto).
Umlaut zal vrijwel zeker een rol hebben gespeeld in a(r)nst 'ern st', ans 'ergens'
en nans 'nerg en s', arf 'e r f ' en arfenisse 'erfenis', branderig ’kortaan, gehaast,
g e ag iteerd ’, gangelen ’heen en w eer lo p e n ’, har(f)s 'h e rfs t', har- in harbarge
'herberg' en mogelijk ook in galh ’vr. varken dat nog geen jongen geworpen heeft’
(middelnederduits gelte, oudhoogduits galza, gelza); de a in dit woord kan evenwel
ook direkt op een westgermaanse e teruggaan.
In de volgende woorden gaat de a terug op een westgermaanse e\ alderbassend
'geweldig’, ( ’t) bast ’barst’ en baste ’seheur’, baig ’berg’, begraffenisse 'begrafenis’,
dwarg 'dw erg', dwarrelen 'dw arrelen', dwars 'dw ars', ga(r)ste 'g e rst', -barge in
harbarge 'h erb erg ', harte 'h a rt' en goedhartig 'm ild', hassens 'h ersen s', ma(r)s
'm ars, m an d ’, sma(r)t(e) ’sm art, v erd riet’, stürven 'ste rv e n ’, starre ’s te r’, stüt
'staart', targen 'tergen', traffen 'treffen', vargen 'vergen', vas 'vers', wark 'w erk',
(in de) warre ’(in de) w ar’, warvel 'wervel’, zwarven 'zwerven’, waarschijnlijk ook
in kannemölle 'karnmolen' en ku,'r)nen 'kam en', lakken 'likken', slakkeren 'smullen
van iets’ en mogelijk in slakke ’slak’.
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De ü korrespondeert met een westgermaanse i in barke ’berk’, darde ’derde’, hatten
’h e rte n ’, karke ’k e rk ’, karmse ’k erm is’ (u it karke + m isse/m esse), kasdagen
'kerstdagen’, kasse ’kers’ en warken ’werken’.
In ma(r) ’maar’ gaat de a terug op de westgermaanse lange a:, waarbij ook umlaut
kan hebben plaatsgevonden (uit ne + wa.re, vgl. oudhoogduits niwa.ri, oudsaksisch
ni wa.ri).
Leenwoorden met a zijn alla ’alla, vooruit!’, apart (soms ampürt) ’apart’, fratse
'frats, streek’, panse ’pens’, parmetaosie 'familie' en passen 'persen'.
In een groot aantal verkleinwoorden vinden wc de a als resultaat van umlaut van
de a. Enkele voorbeelden: kappi/J' ’kapje van het brood’ naast kappe, melkbankie"
’eenpotig melkstoeltje’ naast banke en nachie" 'nachtje’ naast nach(t). Ook angeltiie"
(in Hee hef ‘n angeltie” van zien va 'de streken van zijn vader’) is een verkleinwoord
(bij angel of angel 'angel'?).
V erder komt de a nog voor in dasse 'sja a l', jasse 'ja s', knasterbot 'kraakbeen'
(knaster- is waarschijnlijk een klanknabootsend woord, vgl. knarsen, knarpen e.d.),
markaole ’vlaamse gaai’ (genoemd naar de grappenmaker Markolf), en pappe ’speen
van de koe’.

De lange tegenhanger van de a, de aa, gaat meestal terug op een westgermaanse
a die voor -r of in open lettergreep gerekt is. De aa komt veel vaker als rekkingsprodukt van de westgermaanse a voor dan de aa of de ao (z.d.), nl. in aard ’aard’,
aars ’aars’, baakster 'vroedvrouw’, deurwaarder 'deurw aarder’, dragen 'dragen',
gaa(r) 'gaar', garen ’oprapen, verzamelen’, gevaarte 'gevaarte’, glüzen 'glazen', grave
'sloot', hane 'h a a n ’, haarspit 'haarspit', inmaken ’mm aken', jagen ’jagen’, kamer
’kam er’, krane ’kraan ’ en kranewaken 'o p ’t punt staan te bevallen’, la ’lade’,
laken ’lak en ’, late 'la a t (in tijd )’, maan o f majen ’m aden (in se k ten )’, meeva
’meerijden’ en vaart ’vaart’, mekare en menare ’elkaar’, nagel ’nagel’, naken(d)eersie" 'sneeuwklokje’, nare 'nare, vervelende’ en narigheid 'verdriet’, samen ’samen’,
scha 'sc h a d e ', spaan 's p itte n ', bonestake ’b o n estaak ’, strage 's tr a k ', uuthalen
'uithalen’, va ’vader’, vake ’vaak’, varens 'varens', vazel 'geslachtsdeel van een
dier’, vandage 'vandaag’, veurwaard, ’voorwaarde’, waaks of waaks (de juiste klank
is in dit woord moeilijk vast te stellen) ’waaks’, wagen (zn) ’wagen’, waarschouwen
'w aarschuw en', waart oe 'pas o p ’, zwüne 'zw aan', waarschijnlijk ook in brüke
'bouwvallig huis’, raükkoele ’haardkuil’, snater of snater (de juiste klank is in dit
woord moeilijk vast te stellen) 'm ond', stapelierend gek 'stapelgek' en kneewügen
of kniewagen (met lange ie) 'knieholte' en mogelijk in aülte 'gier', eblakerd 'gebla
kerd’ en maü(n) ’m orgen’ (oudsaksisch en oudhoogduits morgan wijzen op een
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westgermaanse o, de vormen met een a en e in dc dialekten zouden op een oude
klinkerwisseling met a kunnen wijzen).
Een lange a ligt ten grondslag aan de aa van graag ’graag’ en raapolie 'raapolie’.
In maal ’meel’ (wat voorkomt naast mèèl: 2 informanten zeiden mèèl, 3 informanten
maal) gaat de ad terug op een westgermaanse e die later gerekt is.
Leenwoorden met aa zijn egaal ’egaal’, kaarte ’kaart’, merakel(s) 'behoorlijk’, opkalleftiteren ’opredderen, opknappen’, püar ’paar’ (een vroege ontlening aan het Latijn,
het Oudhoogduits heeft dit woord al), paraplu 'paraplu’, het achtervoegsel -üzie in
bijv. pakkdzie 'bagage', pladste 'plaats, hofstede’, sukela 'chocola', taarte 'ta art',
vaal 'sluier' en vaze 'vaas'.
Bovendien wordt bij een aantal woorden met een a of aa een verkleinwoord met
aa gevormd, bijv. glasie" 'glaasje' (in open lettergreep is de a gerekt) staat naast glas,
p&gie" (met gerekte ei) naast pad ’pad’, schaalde" naast schale 'schaal’ en blagie"
naast blage ’klein, lastig kind’.
Verder komt de aa nog voor in hagedisse 'hagedis', waarschijnlijk een volksetymo
logische vervorming.

Uu en uu:
De korte uu, die klinkt als de uu van ned. buut, gaat terug op een westgermaanse
lange u (die als een lange oe moet hebben geklonken en in de literatuur wordt
aangeduid als een u met een liggend streepje erboven, maar hier als u:) in beduusd
'beduusd' (naast bedoesd, met lange oe), bruud- in bruudsukers 'bruidsuikers', bule
’buil, zak’, buten 'b u ite n ', huus 'h u is' en huushol(d)ing of huushollen 'gezin',
kruden (all. mv) 'kruiden’, kruke ’kruik’, kruus 'kruis', luus 'luis', schulen 'schui
len’, struke 'struik', uut 'uit', verzuumd (in Hee hef zien tied verzuumd 'wat anders
gedaan, waardoor hij te laat gekomen is’), zuvel 'zuivel’ (dit woord werd vroeger
in het dialekt van Wijhe niet gebruikt; ook zuivel) en waarschijnlijk in kupe 'kuip'
en schuuns 'scheef.
D e uu is terug te voeren op de w estgermaanse iu in duuster 'd o n k e r', Duutsers
'D uitsers', manlu 'm annen’ en vrollu 'vrouwen' ( in lu 'lui, lieden’ is de klinker
langer; zie onder) en zunig 'zuinig', en waarschijnlijk in ( ’t) missuunt (niks) 'het
staat nog net goed, het kan er net mee door’ (vgl. gotisch siuns 'oog, gezicht’) en
ule 'jullie’. Met name voor -r is de westgermaanse iu een lange uu geworden (zie
hierna).
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Op een zgn. ui2 (zie hierna, bij de bespreking van de ui) gaat de uu terug in buje
’bui’ (gcrmaanse grondvorm *bujo:)-, op westgermaans un + dentaal de uu in zuden
’zuiden’ (oudhoogduits sundan).
Leenwoorden met uu zijn o.a. durabel ’durabel’ (kostbaar), fedwiie 'vertrouwen’,
juust ’juist’, juustement ’juist, precies’, sukade ’sucadc’, sukela 'chocola’ en suker
’suiker’.
In een aantal verkleinwoorden vinden wc de uu als resultaat van umlaut van de oe:
zo is bijv. klutie" het verkleinwoord bij kloete 'kluit', hufie" bij hoef 'hoef (van een
paard bijv.)’, vusie" bij voes ’vuist’ en ook tufie" 'k apje van het b ro o d ’ is een
verkleinwoord, maar waar dit een verkleinwoord van is, is niet (meer) bekend.
Verder vinden we de uu nog in kukelen 'duikelen' (in köppeltie" kukelen 'kopje
duikelen’), kuken 'kuiken' (mogelijk een klankschilderend woord) en puun (zeld
zaam, liever puin) 'puin' (een jong woord waarvan de herkomst onbekend is volgens
De Vries).
De lange tegenhanger van de uu, die klinkt als in ned. buur, komt in het Nederlands
slechts voor -r, maar in het dialekt van Wijhe ook in andere posities voor.
De lange uu kan teruggaan op een westgermaanse lange u, die voor -r en in open
lettergreep voor een stemhebbende fricatief (v, z of g) lang gebleven is: in behuzing
'behuizing', bugen 'buigen', buurman 'buurm an’ en buurte ’buurt’, duzend 'dui
zend’, hure 'h u u r', mure 'm uur', zuring 'zuring', zuver 'zuiver', en waarschijnlijk
in tuurpaol 'paal waaraan vee wordt vastgebonden tijdens het grazen’ en tuurweide
'gemeenschappelijke weide waar de koeien aan het touw stonden’. Ook in aoverluden
(uitspr: aoverluu.n) 'de doodsklok luiden voor iemand’ gaat de uu: terug op een
westgermaanse
De uu: is terug te voeren op de westgermaanse iu in duur ’duur’, lu ’lui, lieden’,
sturen 'sturen', vuur 'vuur' en waarschijnlijk in tugen 'perm itteren' (middelnederduits tu:gen betekent onder andere 'voor geld aanschaffen, kopen’).
In ruuispaone 'roeispaan' (naast reuispaone) korrespondeert de uu: met een westger
maanse o:, evenals in vluken 'vloeken’ (naast vleuken), zuken ’zoeken’ en verzuken
'uitnodigen’ (naast zeuken, verzeuken) en zute (naast zeute) 'zoet'. De hier genoemde
varianten met uu: hoort men voornamelijk in het buitengebied, die met eu voorname
lijk in het dorp Wijhe. De «/-varianten zijn van beide het oudst (zie ook bij de eu).
Een westgermaanse korte o is waarschijnlijk terug te vinden in spuur 'spoor (van
een dier), afdruk’ (naast speur en spoer).

Het dialekt van Wijhe
De uu: is in verkleinwoorden soms het resultaat van umlaut van de lange oe, bijv.
in kuultie" bij koe:le ’kuil’ en drufie'1bij droe:ve 'druif.
Verder vinden we de uu: nog in nurende 'neurende (gezegd van koeien die drachtig
zijn en spoedig moeten kalven, met gezwollen uiers)’ (naast neurende) en stuver
'stuiver’ (een jong woord waarvan de herkomst onbekend is volgens De Vries).

U en eu
D e u, die klinkt als in ned. put, kom t in het dialekt van Wijhe dikwijls voor als
representant van de westgermaanse korte u. Daarbij is heel vaak, maar niet steeds,
tevens een umlautsfactor in de volgende lettergreep aan te wijzen. Met een westger
maanse u korrespondeert de u van brugge ’brug’, bukken 'bokking’, bukken 'buk
ken’, bult 'bult, heuvel; buil’, druk (zn) ’druk’, drukken ’duwen’, duchtig ’flink,
geducht’, dunne ’dun’, (gele) zuch ’(geel)zucht’, geduld ’geduld’, gruttepap ’gruttepap’, gulden ’gulden’, klungel 'klungel’, knuppen (ww) 'knopen’, knuppel 'knuppel’,
krukke ’kruk’, krulle 'krul', krummel 'kruimel', kussen 'kussen', luch 'lucht', lunze
’asspie’, luppen 'lubben (castreren)’, (dat) lus (ik niet) 'lust' (ouder: dat lus mie
niet), mudde ’mud (inh. m aat)’, mulder 'm olenaar', plukvet 'vet dat van de darmen
gekrabd wordt’, punder 'gewicht, ook van een klok’ e n punderen ( ’t kindpunderen
’bij een kraamvisite het gewicht van de baby schatten’), putte ’p u t’, rugge ’rug’,
schuld ’schuld’, schudden 'schudden’, schutten 'schutten’, stuk (zn) 'stuk', stutkore
’w ipkar’ (ook stötkore, stotterkore), um 'vanw ege', um m e ’om (heen)’, vruchte
'vrucht', vullens ’veulens’, zunde 'zonde', en mogelijk ook de u van hunnig 'honing’
(oudsaksisch honeg, huneg, oudhoogduits honag, honang, deze u kan dus ook op een
westgermaanse o teruggaan).

Een westgermaanse lange u of een iu is voor bepaalde consonantkombinaties verkort
tot u. Een lange u ligt ten grondslag aan de u van brulfte 'bruiloft' (samentrekking
van bijv. m iddelnederlands brudoft) en zuchen 'zu ch ten ', een iu aan de u van
luch(t)en 'weerlichten' en luchte ’stallantaarn’.
Voor l o f n kon de westgermaanse e of i gerond worden tot u: in gewulfte 'gewelf
gaat de u terug op een westgermaanse e (eerder ontstaan uit a + umlaut). Dit is
mogelijk ook het geval in grundel 'grendel' (oudsaksisch grendil), maar deze u kan
ook uit een westgermaanse i (oudsakisch grindil) zijn ontstaan. Op een westgermaanse
i gaat zeker de u terug in lunning of lunnig 'leuning' (1 informant; ook leuning (z.d.)),
spul ’gedoe’ en zulve(r)en 'zilveren'.

24

De klinkers
In brummel 'braambes’ gaat de u waarschijnlijk terug op een westgermaanse a (vgl.
oudsaksisch bramaï).
Leenwoorden m et u zijn dubbel(d) 'd u b b el', gutse 'guts (beitel)’, kussensloop
'kussensloop' (een oud leenwoord: oudhoogduits chussi(n), kussi(n) < oudfrans
cossiri), lusse ’lus’, musse 'm us' (een oud leenwoord: oudnederfranksich musea),
punte ’punt’ en Sunte-/ Sundeklaos 'Sinterklaas’.
In verkleinwoorden kan de u voorkomen als umlaut van de ó, bijv. in truffeltié' naast
troffel 'troffel’, muntie" naast mond 'm ond'.
Verder komt de u voor in bunder 'bunder’ (gaat waarschijnlijk terug op gallisch
*bunna), drupkol ’bles, niet tot op de neus, in de vorm van een druppel’ (uit westger
maanse o; eventueel met umlaut), frusterig 'rillerig’ (hierin is waarschijnlijk ned. vorst
'koude', germaans *frusta, oudhoogduits frost te herkennen), gulpe 'gulp (grote
straal)’ (mogelijk verband met oudsaksisch galpon, middelnederl. galpen 'schreeu
wen'), gus 'gust, niet drachtig (van koeien)’ (moeilijk te scheiden van nederduits
ge:st, oudfries ga:st 'onvruchtbaar’), hups 'hups' (waarschijnlijk een afleiding van
hof (vgl. middelhoogduits hübesch, hübsch), waarin westgermaans o + uml. fact.),
lullen 'kletsen’ (waarschijnlijk een klankwoord met l), naosnuffelen ’nasnuffelen’
(snuffelen is een vrij jong woord, gevormd bij snuiven), schabullen (accent valt op de
tweede lettergreep) 'opruimen om huis’ en zukke 'zulke’ (uit germ. *swa-lüka).

D e lange tegenhanger van de u is de eu van beuke ’beuk’. Voor -r klinkt de eu
ongeveer als eua.
Dikwijls gaat de eu terug op een westgermaanse (korte) u, die voornamelijk voor
-r of in open lettergreep voor d, z en g is gerekt. Daarbij is vaak een umlautsfactor
in de volgende lettergreep aan te wijzen.
Op zo’n u gaat de eu terug in beugel 'beugel', beuren 'beuren', beurte 'beurt', deur
’door’ en deurkelten 'steken van de kou’ (van handen bijv.), deure 'deur', gebeuren
'g e b e u re n ', Jeude ’J o o d ’, keurmeester 'k e u rm e e ste r', leugen 'le u g e n ', reuzel
're u ze l', scheur(e) 'sch eu r', scheut 'scheut van pijn’, speuren 'sp e u re n ’, steuren
'storen', teugel 'teugel', vleugel 'vleugel', waarschijnlijk ook in dreunen 'dreunen',
smeu ’lenig’ en veur 'voor', en mogelijk eveneens in deugen 'deugen' en ondeugd
of ondeugde 'ondeugend persoon’ (maar ook is denkbaar dat de eu hierin op een
oude au teruggaat).
De eu korrespondeert ook vaak met een westgermaanse lange o (o:), al dan niet met
umlaut, bijv. in (zich) bemeuien ’(zich) bem oeien’ en bemeuial 'bem oeial', beuke
’beuk’, bleuien 'bloeien’, breur ’broer’, breurte 'beroerte’, gleuien 'gloeien', greun
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’g ro e n ’ e n greunte 'g r o e n te ’, m eu ’m o e ’ en m euite ’m o e ite ’, m euie ’ta n te ’,
preuverd 'iemand die van een borrel houdt en ervan geniet’, reuispaone 'roeispaan’
(naast ruuispaone m et lange uu, z.d.), reuren 'roeren', speulen 'spoelen', veulen
'voelen', vleuken 'vloeken’ (naast vluken met lange uu, z.d.), zeuken ’zoeken’ (naast
zuken met lange uu, z.d.) en verzeuken 'uitnodigen’ (naast verzuken met lange uu,
z.d.), zeute ’zoet’ (naast zute, met lange uu, z.d.) en mogelijk in schreuien 'schroeien’
en sneuien 'snoeien’.
Een westgermaanse korte o is waarschijnlijk terug te vinden in speur 'spoor (van een
dier), afdruk’ (naast spuur en spoer).
Een germaanse au (die in het Oudwestgermaans een oo of een ou is geworden),
dikwijls met een umlautsfactor in de volgende lettergreep, ligt ten grondslag aan de
eu in bleu ’bleu, verlegen’, deupen ’dopen’, dreug(e) 'droog', dreum 'droom ', geleuven 'geloven', greuts 'groots, trots’, heufkeze 'hoofdkaas’, heugen 'opbieden op een
verkoping’ en heugte 'h o o g te ’, heuimiete 'h o o im ijt’, heuren 'h o r e n ’, leupen
’beslagton’ (middelnederduits lo.p of lopen 'klein houten vat’), leups 'loops', neugen
'uitnodigen’, reupe ’hooiruif voor de paarden’, streuien 'strooien’, streuper 'stroper’,
teunebanke 'toonbank’, teuveren ’toveren’, ummezeumen 'omzomen’ en waarschijn
lijk ook aan de eu van beuge 'knieholte' (waarschijnlijk bij het werkwoord bugen
’buigen’, vgl. ned. boog), sneu 'sneu' en teumig gaon 'leeglopen, niets doen’.
In leunen ’leunen’ en leuning 'leuning’ (ook uitgesproken met een u, z.d.) gaat de
eu terug op een westgermaanse i, evenals in zeuven (uitspraak: zeu-m ’zeven’). Deze
i is later gerond en gerekt in open lettergreep.
De eu in neuze ’neus’ is waarschijnlijk ontstaan uit een westgermaanse a met umlaut;
in het Middelnederduits is het ne:se, later gerond tot neuze.
Leenwoorden met eu zijn hurneu ’humeur’ en meleur 'malheur (letsel, ongeluk)’.
In verkleinwoorden kan de eu het resultaat zijn van umlaut van de oo, bijv. in eekheumtuf ’eekhoorntje’ (oudsaksisch, oudhoogduits hom), eugief1bij oge 'oog', steultie"
bij stool 'stoel', veutie" bij voot 'voet', keurtie" bij kore 'kar' en scheurtie" bij schore
'scherf’.
Verder komt de eu nog voor in keuken 'keuken' (een oud leenwoord, oudhoogduits
chuhhina < vulgair-latijn coc -na), neurende 'neurende’ (naast nurende, zie bij de
uu:) en scheuken ’met het lichaam ergens tegenaan schuren’ (mogelijk uit een westgermaance u, of een klankwoord).
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Ö en öö
De ö is een klank die in het Nederlands niet voorkomt, maar wel in de oostnederlandse dialekten, het Duits en het Engels, en klinkt als de u van but in het Engels
en de ö van Löffel in het Duits.
De ö gaat terug op een westgermaanse u voor -r in boste ’borst’, dös ’dorst, kóste
’korst’, oorworm 'oorw urm ’, schölk ’schort’ (uit schorteldoek), stötkore ’wipkar;
letterlijk: startkar’ (ook stutkore, stotterkore), tö rf’tu rf en vörke ’vork; gaffel’. Maar
ook in nötte ’noot’ (ook in nöttemeskaot 'nootm uskaat’), öpper ’opper (hooi of
gras)’, en zönne ’zoon’ is de ö uit een westgermaanse u ontstaan.
Een westgermaanse u met umlautsfactor ligt ten grondslag aan de ö van bössel
'borstel’, jokken ’jeuken’, knokkel ’knokkel’, könningskop ’boekmaag’, kröppel(d)
’kreupel’, mölle ’m olen’, schóttel 'schotel’, slöttel 'sleutel’ en waarschijnlijk ook
stoppel 'stoppel' (een oud leenwoord).
M et een westgerm aanse o korrespondeert de ö in döppen (ww) 'd o p p e n ’, dörp
’dorp’, korf ’korf’, lös 'los; open’, örgel ’orgel’, waarschijnlijk ook in schössteen
'schoorsteen’, störm ’storm’, zökke ’sok’ en zörge ’zorg’.
H et is niet duidelijk of de ö in börg 'waarborg, som’ op een o of een u teruggaat:
op oudsaksisch borg ’pand’ of butgio ’borg’.
De westgermaanse e is gerond tot ö in börd ’bord’, dossen ’dorsen’, nös ’nest’ en
nös(t)elen 'nestelen’.
D e ö van völle 'veel' en völs 'veel' (in völs te zwoor 'veel te zwaar’), spöl ’spel’
en spölling 'speling' is h et resultaat van ronding van een w estgerm aanse i, een
verschijnsel dat voor een volgende l nogal eens voorkomt.
In börg 'gecastreerd mannelijk varken’ gaat de ö terug op een westgermaanse a,
evenals in (brink)grös ’brinkgras’.
In bröds ’broeds’ korrespondeert de ö met een westgermaanse lange o met umlaut.
Leenwoorden m et ö zijn körke ’kurk’, koster ’koster’, spörrie 'sp u rrie’ en vörm
'vorm'.
In verkleinwoorden komt de ö voor als resultaat van umlaut van de o, bijv. wörteltie"
naast wortel 'wortel', stöppie" naast stoppe 'stop, kurk’ en moppie" 'koekje' (naast
mop). Ook höttie" ’poosje’ is een verkleinwoord (bij een woord als ned. hort of het
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ww horten), en waarschijnlijk ook köppeltie" in köppeltieT kukelen 'koprol maken’,
waarbij -el- is ingevoegd.
Verder komt de ö voor in dökhood 'deukhoed’ (mogelijk ablautvorm van duiken),
nösterig 'nors' (zelfde woord als nestig ? dan waarschijnlijk van nest (westgermaanse
e), anders mogelijk klankwoord, als nors, nurks) en opschötteling 'opgeschoten jongen
of meisje’ (waarschijnlijk van ablautvorm van schieten).

De lange tegenhanger van de ö is de öö, die klinkt als in het leenwoord freule. Deze
klank kan op verscheidene westgermaanse klanken teruggaan. In de eerste plaats
op een westgermaanse u (met umlaut), bijv. in göte ’goot’ en in köper ’koper’ (al
vroeg aan het Latijn ontleend), maar ook op een o, zoals in olie 'olie' (met umlaut).
Op een i gaat deze klank terug in löög ’leeg’, op een lange a in özen ’hard werken’
en (met umlaut) stödig ’(ge)stadig’.
De öö komt als resultaat van umlaut van de ao voor in verkleinwoorden, o.m. in
strooiden naast straole 's tra a l’, röödseltie" naast raodsel 'ra ad se l’, en ook kögies
'kaantjes’ is een verkleinwoord (van een woord dat in het dialekt van Wijhe niet
(meer) bestaat), evenals pröties 'praatjes' (een relatief jong woord).
Verder komt deze klank nog voor in grölen 'vergenoegd lachen’ (waarschijnlijk
verwant met ned. grollen en middelhoogduits grutten 'spotten’; mogelijk is hier sprake
van klankvariatie in affektieve woorden).

Oe en oe:
De korte oe, die klinkt als in ned. zoet, komt in het dialekt van Wijhe heel dikwijls
voor als voortzetting van de westgermaanse lange u (u:). Dat is het geval in boek
'buik', broen 'bruin’, broes ’schuim’, doem 'duim’, gloepend of gloepens ’erg, zeer’
en gloeperig 'gluiperig; stiekem’, hoed ’huid’, (op ’t) hoeke (zitten) ’(op de) hurken’,
kloorloeter ’louter’, kloete ’kluit’, knoes of knoest ’knuist’, kroepen 'kruipen', moei
’muil, m ond’, moes ’muis; kleine achterhamm en’, noe ’nu’, poeste ’puist’ en het
waarschijnlijk daarvan afgeleide poesterig ’goor, ongewassen’, proeme ’pruim ’,
proesen 'niesen', roepe ’rups’, roet ’onkruid’, roete ’ruit’, roewe ’ruwe’, rondschoemen ’rondschuim en’, schoemspaone ’soort lepel’, smoel ’smoel, m ond’, snoete
’snuit’, stroef 'stroef, stuurs’, stroeke ’struik’, voel 'nageboorte van een koe; smerig’,
voes 'vuist', zoepen 'zuipen', en waarschijnlijk ook in sloeke ’keel’ en stoeken 'op
de grond smakken’.
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De oe kan ook teruggaan op een westgermaanse lange o (o:), nl. in bloeme ’bloem’,
boekweite 'boekw eit’, goed 'kleren', goedhartig 'm ild', hoef 'hoef (van een paard
bijv.)’, loeder 'lo ed er (scheldwoord), valserik’, ploeg ’ploeg’, roet ’ro e t’, toeken
'toekomende', vroedvrouwe 'vroedvrouw' en woensdag of woenseldag 'woensdag’.
Leenwoorden met een oe zijn boezeroen 'overhemd zonder kraagje’, cetroen 'citroen
(de vrucht)’, citroen 'citroendrank’, fesoen 'fatsoen '.foeteren 'brom m en', foezel
'slechte jenever’, kalkoene 'kalkoen', koeieneren 'koeioneren', oere 'oer, ijzererts’,
pandoer, in da ’s vas - ’d aar kun je van op a a n ’, pensioen "pensioen’, poetsen
'poetsen’, toer ’zwaar karwei’, troep ’troep’ en voerazjie ’voeder’.
Verder komt de oe nog voor in (bi-j’) betoeterd '(ben je) niet goed wijs’, smoezelig ’vies,
smerig’ en verfroemeld 'verfrommeld’ (ook verfrommeld', een affectieve woordvorming).

De lange oe gaat, evenals de korte, dikwijls terug op een westgermaanse lange u («:),
die lang gebleven is voor -r en in (oorspronkelijk) open lettergreep voor een stem
hebbende fricatief (v, z of g), maar ook in enkele andere posities: in bedoesd 'be
duusd’ (waarnaast ook beduusd voorkomt), boer 'landbouwer’, broezen 'bruisen,
ruisen’, droeve 'd ru if, iemenschoer 'bijenstal’ en ( ’t) onderschoer, 'overstekend deel
van het dak boven de grote achterdeuren van de deel’, schoer 'donkere regenlucht,
eventueel met onw eer’, kloeven 'kluiven’, koele ’kuil’, koeze ’kies’, roezen 'schat
te n ’ en in de roeze 'in het wilde weg’, sloerig ’mat, flauwtjes’, zoegen ’zuigen’,
zoerbrannen ’zuurbranden’, zoezen 'suizen’, waarschijnlijk ook in goezen 'plenzen,
gieten’, schoeven 'schuiven’ en stoeven (uitspraak: s to o m ) 'stuiven’.
Met de westgermaanse lange o (o:) korrespondeert de lange oe in boekenkissie"
’boekenkistje’, dat naast bokenhssie", met een oo, voorkomt; de oe:- uitspraak hoort
men in het buitengebied, de oo- uitspraak in het dorp Wijhe. Dit geldt ook voor de
nog te noemen woorden met oo dan wel oe:, waarbij nog dient te worden opgemerkt
dat de oe:-variant jonger is dan die met oo.
Behalve in boekenkissie" (naast bokenkissie") ligt de westgermaanse lange oo ook ten
grondslag aan de oe: (of oo) in (ik) doe ’doe’ (naast do), hoesen ’hoesten’, kakstoel
'kakstoel’ (in dit woord is een oe: opgegeven; daarnaast wordt stool ’stoel’ gezegd),
koe ’koe’ (naast ko), schoe ’schoen’ (naast scho), veevoer 'veevoer’, vloere ’vloer’
en voer ’voer (lading)’.
Een westgerm aanse (korte) o is waarschijnlijk terug te vinden in spoer ’spoor,
afdruk’, bijv. in wagenspoer (naast speur en spuur).
Schoeren 'schuren’ is waarschijnlijk een leenwoord (oudfrans escurer).
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Verder komt de lange oe nog voor in roef ’ruiP en ummetoezen ’omruilen’.

Ö en oo
De o van ned. pon en dom wordt hoger gearticuleerd dan de o van pot en hok (zie
ook het schema aan het begin van dit hoofdstuk). T er onderscheiding van de
laatstgenoemde klinker, schrijven we de o van pon als ó.
De ó kom t in het dialekt van W ijhe heel dikwijls voor als voortzetting van een
w estgerm aanse u, bijv. in aaltentónne 'g ie rto n ’ en tónneband ’h o e p e l’, ( bi j )
bedonderd ’(ben je) niet goed W\)sT/, bók ’b ok’, bólle ’stier’, ( ’t) bós ’( ’t) bos’,
bót ’bot, been’ en knasterbót 'kraakbeen’, donderdag 'donderdag', dónker ’donker’,
grónd 'grond', jóng (bn) 'jong' en ( ’n) jónk ’(’n) jong’, klompen 'klompen’, kónte
’kont, zitvlak; boomstronk’, króm 'krom ’, longen ’longcn’, mónd ’mond’, mondig
’mondig’, ónder ’onder’, ón- in bijv. ondeugd of óndeugde 'ondeugd (een persoon)’,
óns (pers. vnw.) ’ons’, óp ’op’, schoffel ’plat tuingereedschap met ongebogen steel’,
schólders 'sc h o u d e rs’, sprong 'sp ro n g ', stobbe ’sto b b e’, stóm p ’bot, stom p’,
tóndeldeuze 'tondeldoos', vól 'vol', wólle 'wol', wónder 'wonder', zónder 'zonder',
waarschijnlijk eveneens in bóts 'plotseling’, hommel ’hommel’, lompen ’lom pen’,
mótrègen 'm otregen’, mótte 'zeug', mótten (in bijv. lej hebt weer emot) 'rommel
maken, bijv. as knoeien’, -bóch in ómbóch ’vuil’ (óm is een geassimileerde vorm
van ón-, z.d.), smóddelig ’vies, gezegd van het weer’, törfmót ’afval van turf’, zómp
’trog voor varkens op de boerderij’ en mogelijk in pódde 'smeerboel’.
In vól ’weg’ gaat de ó terug op een westgermaanse o, waarschijnlijk ook in dól ’dol,
gek’, en mogelijk eveneens in knobbel ’knobbel’.
Op een westgermaanse a is de ó van bosschop 'boodschap’ en mesvólt 'mestvaalt’
terug te voeren.
De ó kan ook zijn ontstaan door verkorting: uit een westgermaanse lange u (u:) in
vóch 'vocht', uit een lange o (o.) in genóg 'genoeg’, -dóm in riekdóm ’rijkdom’,
verdómd en verdómme ’verdomd’, en vróg ’vroeg’ en uit een au in grópmo 'groot
moeder’ en stotteren 'stotteren’.
L eenw oorden m et ó zijn bónt ’b o n t’, kóm m ederen ’kom m anderen’, kom m ies
'kommies’, krómbelen 'stutbalken’, póls 'karnstok’, rólle 'ro l', troffel 'troffel' en
mogelijk ook pómpe 'pom p’, maar dit kan ook een klankwoord zijn.
Verder komt de ó voor in bongerd 'boomgaard’ (een samentrekking uit boomgaard),
brommen 'brommen’ (een klanknabootsend woord), jóchteren 'stoeien, donderjagen’
30

De klinkers
(waarvan de klinker waarschijnlijk door affectieve klankwisseling is ontstaan naast
bijv. middelnederduits jachtem en oostnederlands joechteren, juchteren) en verfrommeld
(ook verfroemeld) 'verfrommeld’ (een affectieve woordvorming).

De lange ó (oo), in open lettergreep geschreven als o, elders als oo, klinkt voor -r
ongeveer als ooa.
De oo kan teruggaan op een westgermaanse o, die voornamelijk voor -r in open
lettergreep of voor r gevolgd door een dentale consonant (t, d, s, z, n) gerekt is tot
oo. Dat is het geval in boren 'boren', bode 'bode', boord 'boord', doom 'd o o m ',
eierdooier 'eierdooier', hoorn 'hoorn', lote 'loot (van een plant)’, moord 'm oord',
noordkante 'noordkant', poorte 'p o o rt', rechtevoort 'tegenwoordig', spore 'spoor
van ruiter’, voort 'dadelijk', woord 'w oord' en waarschijnlijk in koorsen 'koorts'
en smoren 'smoren'.
Een westgermaanse lange o (o:) ligt ten grondslag aan de oo van arrnood 'armoede',
blood 'b lo e d ', book 'b o e k ' en bokenkissie" ’b o ek en k istje’ (ook w ordt gezegd
boekenkissie/!, met een lange oe, z.d.), bote ’boete’, brook 'broeklanden’, brookzak
'broekzak', (ik) do 'd o e ' (ook met lange oe, z.d.), dook 'doek' (m et een oo die
tussen oe: en oo lijkt 'in te liggen’), ho 'hoe', hood 'hoed', (ik) hoof 'h o e f, hook
'h o e k ', ko ’k o e ’ (ook m et lange oe, z.d.), koke 'k o e k ', m o 'm o e d e r ', m ood
'm oed', moor 'm o er' (vrl. konijn, bijenkoningin), moos 'boerenkool', ro 'roede
(van een molen)’, root 'roet' (ook met korte oe, z.d.), scho 'schoen' (ook met lange
oe, z.d.), schope ’brede, platte schep’, stool ’stoel’ (zie ook bij de lange oe) en voot
’voet’.
De oo kan ook op een westgermaanse au teruggaan. Dat is het geval in bloot 'bloot',
boom ’boom’, bone ’boon’, brood ’brood’, dood ’dood’, doof 'd o o f, dooien (ww)
'd o o ien ', groot ’g ro o t’, hoge 'h o o g ', hoop 'hoop, stapel’, kloot ’teelbal’, kopen
’k o p en ’, lo o f ’lo o f’, loon ’lo o n ’, nood ’n o o d ’, oge ’o o g ’, oor ’o o r’, ooskante
'o o stk an t’, rood ’ro o d ’, roven ’roven’, schoon ’schoon’, schoot ’schoot’, (kus
sen )sloop 'slo o p ', sloot 'slo o t’, stoten ’sto ten ’, stroom ’stroom ’, toom 'to o m ',
waarschijnlijk ook in goochelaar 'goochelaar', (in ’t) lood 'loodrecht' (in ’t lood
kommen 'overeind komen; het eens worden’), room ’room’, ooievaa(r) 'ooievaar’,
poot ’poot’, sm ook ’rook’, spook ’spook’, stoom ’stoom ’, zoor ’dor, verwelkt’ en
mogelijk eveneens in mooi ’mooi’.
Vóór -r is een westgermaanse a soms, en de a: vrijwel altijd een oo geworden. Een
a, die denkelijk vroeg gerekt is (anders zou het een aa geworden zijn, z.d.), ligt ten
grondslag aan de oo van ore ’a a r’, boord ’b a a rd ’, bloorkop 'b la a rk o p ', goren
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’garen’, kore ’kar’, schore 'scherf en schorewark 'aardewerk', snore 'snaar', sporen
'sparen', spore 'dakspar', voort 'vaart (water)’ en zwore 'zwoerd'.
Met een westgermaanse a: korrespondeert de oo van ore 'ader', blore 'blaar', door
'd a a r', gevoor 'g ev aar', hoor (zn) 'h a a r', ve(r)joordag 'verjaardag', (wel) woor
'waar', woorumme 'waarom' en zwoor 'zwaar'.
In vogel 'vogel' gaat de oo terug op een westgermaanse u, die in (oorspronkelijk)
open lettergreep is gerekt. Dat is ook het geval in vore 'vore', vroom 'vroom', wonen
'wonen' en waarschijnlijk ook in kogel 'kogel'.
Leenwoorden met een oo zijn doomnee 'd o m inee', kloor 'k la a r' en kloorloeter
'lo u te r', loze 'lo o d s', logeren 'lo g eren ', mode 'm o d e', olifant 'o lifan t', oranje
'oranje', plooie 'plooi', professer 'professor' (vroeger: prefester), soort 'so o rt' en
toren 'toren'.
Verder komt de oo voor in geboorte 'geboorte' (middelnederlands gheboorte is een
secundaire formatie van ghebort), -oom, bijv. in Handekoom 'oom Hendrik’ (samen
trekking uit *awahaima, wat in het O udhoogduits oheim opleverde), stro 'stro '
(waarschijnlijk uit stra:o) en strowissen 'bosjes stro’, en vlo ’vlo’.

O en ao
De o, die klinkt als de o van ned. pot en hok, gaat meestal terug op een westger
m aanse o. D at is o.a. het geval met de o in belofte ’belofte’, bespotten ’de spot
drijven m et’, bosschop 'boodschap', brokke ’brok’, dochter 'dochter’, dop ’dop’
en doppen 'doppen (spottend voor 'o gen')’, gebod 'gebod', golden 'gouden', grof
'g ro f, hol ’hol’, holt ’hout’, hop ’hop (vogel)’, klokke 'klok', kop ’kop’, kroppe
’krop’, lof ’lof (het prijzen)’, osse ’os’, otter ’otter’, rogge ’rogge’, rok 'rok', schok
'schok', schot 'schot’, slot ’slot’, soppen 'soppen; morsen’, spo(r)t 'sport van stoel
of ladder’, stok ’sto k ’, strotte ’stro t’, todde ’vod, lap’, top ’to p ’, trogge ’tro g ’,
ve(r)schot ’keuze’ (in bijv. De spullen lagen op ve(r)schot o f ’zodat je gemakkelijk
kon uitzoeken’), volgen ’volgen’, wolke ’wolk’, zolder 'zolder', en waarschijnlijk
ook in kol 'ronde vlek op de neus’, noppen 'strowissen onder de pannen’ (wanneer
dit hetzelfde w oord is als ned. nop), pokken ’pokken’, pof ’p o t’, sprokkel- in
sprokkelholt 'sprokkelhout’ (holt: z.b.), stoppe 'stop, kurk’ en vos ’vorst (nok van
het dak)’.
Soms korrespondeert de o met een westgermaanse u, bijv. in dorre ’dor’, kommen
’kom en’, lof ’lof (bladeren)’, stotterkore ’wipkar’ (ook stötkore, stutkore), wortel
’w o rte l’, zom m er ’zo m er’, en w aarschijnlijk ook in horzel ’h o rz el’ en lobbes
’lobbes’.
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Van de o van lot ’lot (in loterij)’, slok ’slap, los’, snot ’kippeziekte’, snotter ’snot’,
vos ’vos’ en wors ’worst’ is niet duidelijk of die nu op een westgermaanse u dan
wel op een o teruggaat.
Voor -ld of -It is een westgermaanse a gerond tot o (de d is voor -en weggevallen)
in hollen ’houden’ en huushol(d)ing of huushollen ’gezdn’, kold ’koud’ en kolderig
'rillerig’, opvollen ’opvouwen’ en volde ’plooi’, smolt 'gesmolten reuzel’, wold (in
sam en stellin g en ) ’w o u d ’ en zolt ’z o u t’. O ok in o f ’a f’, rotte ’r a t ’, worstelen
'worstelen’ en waarschijnlijk eveneens in schol (bouwen) 'ondiep (ploegen)’ gaat
de o terug op een westgermaanse a.
De o van toch ’toch’ gaat terug op een germaanse au die in het Westgermaans al
een lange oo is geworden cn later is verkort.
In worden 'worden' korrespondeert de o met een westgermaanse e die later gerond
is onder invloed van de voorafgaande w.
Leenwoorden met een o zijn fors 'fors', ho(r)lozie 'horloge', kapot of kepot 'kapot',
koppel 'k o p p el', kort 'k o rt' (al vroeg overgenomen: oudhoogduits churt, churz\
hetzelfde woord in kot bie 'vlak bij’ en kots of kottens 'pas geleden, onlangs’), kos
'kost' (al oudhoogduits: chosta), (in) o(r)der ’(in) orde’, porselein 'porselein’, pos
’paal’ (zeer vroege ontlening), possie ’p o rtie’, pottefulie 'p o rtefeu ille’, schors
'schors', snorre 'sn o r', solderen 'solderen', sollesetant 'sollicitant' en sporthemd
'overhemd'.
Verder komt de o nog voor in het klankwoord kloppen 'kloppen'.

De lange tegenhanger van de o is de ao, die heel dikwijls teruggaat op een westger
maanse lange a (a:), o.a. in aos 'aas (bij het vissen, kaarten); deugniet, slimmerd (in
negatieve zin)’ en aozen ’azen’ in bijv. Hee aost op dat baande", aosem ’adem ’,
baldaodig 'b aldadig’, blaoze ’blaas’ en blaozen ’blazen’, braon ’brad en ’, daod
’daad’, daonig 'd an ig ', drao 'langzaam ’, draod ’draad ’, edaon ’af, k laar’, gaon
’gaan’,yüo 'ja', kwaod 'boos', kwaole 'kwaal', laoten 'laten', maol 'keer; maaltijd’,
m ao n d ’m a a n d ’, m a o n e ’m a a n ’, m a o t(e) ’m ade, w e id e ’, m aote ’m aa t (van
’m eten’)’, nao (bijw) ’n a’, nao (vz) ’n aar’, naod 'n aad ', naolde 'n aald ’, Paosen
'Pasen', raod 'raad', raadsel 'raadsel', raozen 'razen', schaole 'weegschaal’, schaop
'schaap', schrao (minder vaak schraol) 'schraal, droog’, slaopen 'slapen', spaone
's p a a n ' (in bijv. klikspaone, schoem spaone 'sch u im sp aan', ruuispaone), sprao
'spreeuw', staon 'staan’, straole ’straal’, taoi-taoi ’taai-taai’, vlaoge 'vlaag', vraogen
'vragen', waogen (ww) 'w agen', waopen ’wapen’, zaod ’koren’, en waarschijnlijk
ook in klaover 'klaver', naozak of naosek (met toonloze e) 'zak die de vrouwen
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onder de bovenrok met banden om de middel dragen’ (waarschijnlijk te lezen als
middelnederlands aessac, aesac ’spijszak’), zaoterdag 'zaterdag’, zwaoger ’zwager’
(dit woord zou ook van een vorm met een korte a kunnen worden afgeleid) en
mogelijk eveneens in kraombedde 'kraam bed' en kraome 'kraam (op de markt);
kraambed’.
In haole 'getakt ijzer of ketting waaraan men de ketel boven het vuur hangt’ korres
pondeert de ao met a:ha (oudhoogduits ha.hala uit *hanhla), in slaon ’slaan’ met
aha (oudsaksisch, oudhoogduits slahan), alsook in stool ’staal’ (oudhoogduits stahaf)
en in traone ’traan’ (oudhoogduits trahan).
Een westgermaanse a die denkelijk vroeg is gerekt in open lettergreep (anders zou
het een aa of aa geworden zijn) ligt ten grondslag aan de ao in aovend 'avond'
(uitspraak: aomd) en vastenaovend 'vastenavond' (uitspraak: vastenaomp), waarschijn
lijk ook in maot 'kam eraad', ofbraoke 'afbraak' en mogelijk eveneens in waofel
'wafel' (in dit woord zou de ao ook op een lange a terug kunnen gaan).
Met een westgermaanse o die later is gerekt in open lettergreep korrespondeert de
ao in aoven 'oven' (uitspraak: ao-m), belaoven 'beloven’, baodem ’bodem’, baoge
’boog’, baole 'bolderik’ (dit wordt aan de westkant van de IJssel gezegd), baoven
’boven’ (uitspraak: bao-nï), haopen ’hopen’, knaoke ’knook’, kaolen ’kolen (om
te stoken)’ en holtskaole 'houtskool’ en paoten (ww) 'poten'.
Van de ao in aover 'over' is niet volstrekt duidelijk of die op een westgermaanse
o dan wel op een u teruggaat (in het Oudsaksisch bestaan vormen met o en u naast
elkaar, in het Oudhoogduits met u). Dat geldt ook voor staoken 'stoken’ (van dit
woord ontbreken oudere vormen) en staoven ’stoven’ (het Oudhoogduits heeft een
vorm met u).
In baoken ’baken’ gaat de ao terug op een westgermaanse au (in het Oudsaksisch
oo, in het Oudhoogduits om ).
Leenw oorden m et ao zijn baoi ’baai (bep. stof)’, daoturn 'd a tu m ', kammeraod
'kam eraad’, klaos (in ’n h ö lt’n klaos ’een houten klaas’ en Sunte- of Sundeklaos
'Sinterklaas’), kaoken 'koken' (al vroeg ontleend, komt al in het Oudhoogduits
voor), naovenant 'navenant', nöttemuskaot 'nootm uskaat’, parmetaosie 'fam ilie’,
paole ’paal’ (vroege ontlening), raoze of raos(e) ’rose’, saldaot 'soldaat’, spaosie
'spatie', straote 'stra a t' (vroege ontlening), Sunt Jaopik 'St. Jacob’, taofel 'tafel'
(vroege ontlening) en waarschijnlijk ook haos(t) ’haast’.
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Verder komt de ao nog voor in praoten ’praten’ (een vrij jong ldankwoord), markaole
’vlaamse gaai’ (genoemd naar de grappenmaker Markolf) en snaot ’steel van de
zicht’.

A en aa
De a, die klinkt als de a van ned. dak, gaat vrijwel altijd terug op een westgermaanse
a, zoals in achte (telwoord) ’acht’ (dus ook in tachentig of tachtig 'tachtig’), achter
’achter’, allenig ’alleen’, allies en allens 'onverschillig; hetzelfde, gelijk’ (bijv. in D V
bint gien twee mensen allens), an 'aan', angs(t) 'angst', -langen in anlangen ’aanreiken’, appel ’appel’, asse ’as, overblijfsel bij verbranding’, baldaodig 'baldadig’, balg
’buik’, balken 'hooizolder', banke 'bank', bas 'schors', blad 'blad', dag 'dag', dak
'dak', damp 'damp, mist’, (be)danken ’(bc)danken'. gaffel- in gaffeltand 'oorworm’,
galle 'gal', gammel 'gammel, flauw, slap’, gang of gank ’gang; vaart’, ganze ’gans’,
gast ’gast’, gemak ’gem ak’ en makkelijk ’gemakkelijk’, gevallig 'gew enst’, glad
'glad’, glas ’glas’, grachte ’gracht’, grammieterig 'grimmig’, hakke 'tuingereedschap:
schoffel m et blad n aar onderen, met gebogen steel; arend van de zeis’, haksel
’haksel’, half ’half’, hals ’keel’, hand ’hand’, kalf 'k a lf, kamme ’kam’, kamp ’het
hoogst gelegen stuk bouwland’, kaste ’kast’, katte ’kat’, klampe 'klamp; kram’, klap
’klap’, krabber 'k ra b b e r’, krach ’kracht’, land ’land’, lang of lank ’lang’, lange
’lang’ (bijv. in Hoe lange waatj’ door?), langzaam 'langzaam ', latte ’lat’, manlu
'm annen', meesta 'm eestal', nach(t) 'nacht’, nat ’n at’, opbrannen ’opbranden’,
pad ’pad (weg) ’, panne ’p a n ’, rad 'ra d ', slag 'slag ', slank 'sla n k ', sm al 'sm al',
stal 's ta l', tam m ee 's tra k s ', tandpiene/tandzeerte 'k ie sp ijn ', tappen 'ta p p e n ',
tonneband 'hoepel', trappe ’trap’, trappelen 'trappelen’, trad ’pas, schrede’, vallen
’vallen’, van 'fam ilienaam ' (in bijv. Zie nuum t ’m de Titte mar van zien van heet
e Schurink), vange 'rem voor de molenwieken’, vangst ’liesplooi’, vannach 'van
nacht’, vaste 'vast (en zeker)’, vastenaovend (uitspr: -aomp) 'vastenavond’, vat ’vat’,
veranderen 'v eran d eren ’, vergangen (joor) 'v erled en ’ (ook verleden), verlangen
'verlangen’, wachen, 'wachten', wakker 'wakker', wal 'wal', walmen 'walmen' (ook
zwalmen), wange 'w ang', want (voegw) 'w an t', wante 'w ant, handschoen’, was
'(bijen)was’, wat ’iets’, zak ’zak’, zat 'genoeg, zat’ en zwad (ongebruikelijk; liever
zwiüe; overkant IJssel rille) ’snede gras; afgemaaid gras of hooi in een rij gelegd’.
Waarschijnlijk is de a van de volgende woorden eveneens terug te voeren op een
westgermaanse a: drammen 'zeuren van kinderen’, gast of gaste ’groep bijeengezette
korenschoven’, gasterd 'smeerpoets’ en gasterig ’vuil, ranzig’, hakke 'hak (van een
schoen)’, k a f ’kaf’, kakstoel 'kakstoel’, krange 'binnenste buiten, dwars’, mangs
’af en to e ’, p a k ’p ak ’, pakkazic ’bagage’ en pakken (ww) 'p a k k en ', schabullen
(accent valt op de tweede lettergreep) 'opruim en om huis’, schramme 'schram,
m ager varken’, takke ’ta k ’, wrange (zn) ’hol’ (ook hol), zwak ’zwak van gestel;
lenig’ en mogelijk eveneens in zwalmen (naast walmen) 'walmen'.

Het dialekt van Wijhe
Leenwoorden met een a zijn akkefietie" 'akkefietje’, alla ’alla, vooruit!’, almenak
'almanak’, amandel 'am andel' (al vroeg ontleend), anies 'anijs', apart 'apart’, bak
’b a k ’, dansen 'd a n s e n ', fezante 'fa z a n t', ja k 'ja k ', kachel 'k a c h e l' (al vroeg
ontleend), kalkoene 'kalkoen', kammeraod 'kameraad', kammenet 'kabinet', -kante
in bijv. binnenkante 'binnenkant', kapabel 'capabel', kapot 'kapot', kappe 'kap'
(vroege ontlening) (ook in motorkappe 'm o to rkap'), karwei 'karw ei', kestanje
'kastanje' (vroege ontlening), kralle 'kraal', lampe 'lantaarn', lanteem(e) 'lantaarn',
mangel 'beetwortel', marmotten 'marmotten', mars 'lage, moerassige weide’ (zeer
vroege ontlening), natuur ’aard’, opkallefateren 'opredden, opknappen’, pandoer,
in da ’s vas - 'daar kun je van op aan’, paradijs- in paradijsappel 'paradijsappel'
(vroege ontlening), passeren 'passeren', petatter 'oplawaai', prakkezeren ’prakkezeren’, psalm ’psalm’, saggerijnig 'mopperig, humeurig’, saldaot (niet goed te horen
of een a dan wel een o wordt gezegd) 'soldaat’, strabant 'streng, ontzag inboeze
m end’, straffe 'straf', vals 'vals’, vekantie 'vakantie’, veralderaosie 'verbouwereerd
heid’ en wanne 'wan' (een vroege ontlening).
Verder komt de a voor in babbelegoegies 'gekheid' (babbelen is een klanknabootsend
woord), smakken 'smakken' (waarschijnlijk een klanknabootsend woord), verhapstuk
ken 'bespreken en kritiek leveren; allerlei dingen doen’ (vervorming uit verhakstuk
ken), vrach 'vracht' (< germaans *fra-aihtï) en zwam 'lont bij een tondeldoos’.

Ook de lange tegenhanger van de a, dc aa, gaat dikwijls terug op een westgermaanse
a, die dan later in open lettergreep gerekt is. Dat is het geval in benamelijk (bij één
persoon bekend) ’vooral’, dale ’omlaag’, haam 'nageboorte van een paard’, schale
'schaal, dop, bast’, twaalf ’twaalf’, waaks of waaks (de juiste klank is moeilijk vast
te stellen) ’waaks’ en water ’w ater’, en waarschijnlijk ook in blage ’klein, lastig
k i n d gagel ’gagel (p lan t)’, gapen 'g ap en ', laan 'la a n ', maatschappieje 'm a a t
schappij’ en snater of snater (de juiste klank is moeilijk vast te stellen) ’mond’.
Met een westgermaanse lange a (a:) korrespondeert de aa van dalijk 'dadelijk’, gaaf
’gaaf’,/a ’ja ’ (ook jao), kraaie ’kraai’ en waarschijnlijk ook de aa van rapen (zn)
’rapen’. Meestal is de westgermaanse a: in het dialekt van Wijhe een ao geworden
(z.d.); het is mogelijk dat de woorden met aa uit westgermaanse a: uit het Nederlands
zijn overgenomen.
Leenwoorden met aa zijn avontuur 'avontuur’, durabel ’durabel, kostbaar’, kanis
’grote kop of neus’, kapabel ’capabel’, miezerabel 'miserabel’, riejaal ’royaal’, sabel
’sabel’, sukade ’sucade’, vitrazjie 'vitrage’ en voerazjie 'foerage (voeder)’.
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Verder komt de aa voor in belazeren 'belazeren, bedriegen’ en (bi ’j ’) belazerd ’ben
je niet goed wijs?’, kaatje in ’t Is mie kaatje egaal ’het maakt mij niets uit’ en snaai
'snoepgoed’(ook slikkerieje).

De tweeklank ei (zie voor de ij hieronder, ei en ij worden op dezelfde wijze uitgespro
ken, nl. als in het N ederlands) komt in het dialekt van W ijhe dikwijls voor als
voortzetting van de westgermaanse ai, bijv. in boekweite 'boekweit’ en weite ’tarwe’,
ei ’e i’, eisen ’eise n ’, geil ’geil, w elig’, gerei ’sp u l’, halfscheid 'h alfw eg ’, heide
’heide’, heilig 'heilig', klei 'k lei', klein 'k lein ', leiden 'leid e n ', reis 'keer, m aal’,
reize ’reis’, steigeren 'steigeren’, uutspreiden 'uitspreiden', veilig 'veilig', vleis 'vlees',
weide 'weide' en mogelijk in gehelen 'snel trippelen’.
Soms is de ei ontstaan uit westgermaans ag(i) of eg(i), dan wel ahi of ehi: in breien
’breien’ (oudsaksisch bregdan), dweile 'dweil' (oudhoogduits dwahila, dwehila), feil
'dw eil' ( *fagil), m eid 'bed ien d e' en meisie" 'm eisje' (uit maget, bij meisie" met
diminutiefsuffix), en zeise/zeisen 'zeis' (oudsaksisch segisna).
Op een westgermaanse a: + umlautsfactor is de ei terug te voeren in dreien 'draai
en', meien 'm aaien', neten 'naaien’, weien ’waaien’ en waarschijnlijk ook in kreien
'kraaien (nabootsen van het vogelgeluid)’.
Merkwaardig is de ij in schijten 'schijten’, schijthuus ’w.c.’ en schijterd (bange
schijterd) of schijtleerze 'iemand die weinig durft’. Deze ij is terug te voeren op een
westgermaanse lange i, die in de oostnederlandse dialekten in het algemeen niet tot
ij is gediftongeerd, maar ie is gebleven.
Leenwoorden m et ei (ij) zijn feit ’feit’, fijn ’fijn, m ooi’, karwei ’karw ei’, plein
’plein’, pleister 'pleister’, porselein 'porselein’, prei ’prei’, saggerijneg 'mopperig,
humeurig’ en trein 'trein'.
Verder komt de ei nog voor in eileuver 'ooievaar'.

De tweeklank ui, die in uitspraak niet van de nederlandse ui is te onderscheiden,
komt in het dialekt van Wijhe niet veel voor. In bluisterig 'stormachtig; met (rode)
vlekken’ zou deze klank terug kunnen gaan op de westgermaanse tweeklank iu, zoals
oudnieuw nederlands bluisteren 'knetteren , schroeien’. In de oostnederlandse
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dialekten wordt de (hier uit een oude iu ontstane) uu echter niet gediftongeerd tot
ui. H et woord bluisterig zou dus eigenlijk bluusterig moeten luiden. Bluisterig kan
daarom wellicht beter worden opgevat als een ontlening aan nederduits bleustem
'glanzen, flakkeren’.
In kuieren 'kuieren’, lui (bn) ’lui’ en sluier 'sluier’ gaat de ui terug op een diftong
die zich al in het Middelnederlands en Middelnederduits als zodanig manifesteert
(laat-middelnederlands coyeren, middelnederlands loy, loey, leuy, middelnederduits
sloier, sloiger) en in de literatuur ui2 wordt genoemd.
Veel woorden met ui zijn ontleend aan het (Oud)frans. Dat geldt voor buis 'wam
buis’, fluiten ’fluiten’, waarschijnlijk ook voor buis 'buis' en mogelijk eveneens voor
buitelen 'buitelen’ en trui 'tru i'. Duit ’duit’ (ook in vierduite = vierduitenstuk) is
waarschijnlijk aan de noordgermaanse talen ontleend.
Een lange vokaal u: ligt waarschijnlijk ten grondslag aan de ui van k u if 'kuif’ en
zuivel 'zuivel', een woord dat vroeger in het dialekt van Wijhe niet voorkwam. In
deze woorden is de lange u: gediftongeerd tot ui, een verschijnsel dat in de dialekten
van Oost-Ncderland niet voorkomt. Ik veronderstel daarom dat beide woorden recht
streeks uit het Nederlands zijn overgenomen.
Tenslotte komt de ui voor in puin ’puin’, een jong woord waarvan de herkomst niet
duidelijk is.

Au en ou
De au en de ou worden uitgesproken als in het Nederlands, er is dus geen verschil
in uitspraak tussen beide.
De tweeklank au gaat terug op een westgermaanse a: (+ w) in blauw ’blauw', flauw
'flauw', gauw ’gauw’, grauw ’grauw’, klauwe 'klauw', lauw 'lauw ', ogenbrauwe of
wenkbrauwe 'wenkbrauw' en rauw 'rauw'.
Een germaanse au is voor een -w een au (of ou) gebleven: in dauw ’dauw’, houwen
’slaan; hakken’, kauwe ’kooi’, touw ’touw’ en vrouwe 'vrouw'.
Uit een u: is een ou (of au) ontstaan in bouwen 'ploegen; bouwen’, en mogelijk ook
in waarschouwen 'waarschuwen’ (deze ou zou ook uit een westgermaanse iu kunnen
komen) en kauwen 'kauwen’ (maar afleiding van germ. *keuwan is ook mogelijk).
Zeker ligt een westgermaanse eu/iu ten grondslag aan de ou van (in de) rouw 'rouw'
en trouwen 'trouwen’.
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Het suffix -en
In het dialekt van Wijhe is de gewone meervoudsuitgang -en. Feitelijk wordt die -en
in de meeste oostnederlandse dialekten, waaronder ook dat van Wijhe, nooit gehoord.
De slot -en van meervouden, maar ook van andere woorden, wordt ’ingeslikt’: de
schwa in deze uitgang wordt niet of nauwelijks uitgesproken. Wat wel gehoord wordt,
is een syllabedragende nasaal (n in bijv. muren, göten, traonen', m in bijv. zweppen,
bomen, ng in bijv. zakken, kringen).
De meervoudsuitgang -en hecht zich o.m. aan woorden die op een beklemtoonde
klinker uitgaan:
knee ’knie’ - kneeën (mond. med: ook knene, zie bij Het suffix -ne) (of knie: - knie:ën
(mond. med: ook knie:ne))
tee ’teen’ - teeën (m.med.: ook tene) (of tie: - tie:ën (m.med.: ook tie:ne))
snee ’snee’ - sneeën (of snee, in bijv. vieftien snee brood: zie bij Geen meervoudssuffix)
zee ’zee’ - zeeën
In sprao 'spreeuw’ - spraon (inmiddels verouderd; tegenwoordig wordt altijd spraos
gezegd) lijkt het meervoud gevormd te zijn door toevoeging van een -n die niet
syllabedragend is, terwijl in vlo ’vlo’ - vlooien (uitspr.: vloojn) van een 'overgangs
klank’ j sprake is.
In het meervoud van de woorden beddestè 'bedstee', trè ’trede’ en la ’la’ wordt
vóór de syllabedragende nasaal een lichte d gehoord: beddestifen (uitspraak: -stèè^-n',
naast het meervoud beddestèès (m.med.); ook berre-), tréken (uitspr.: trèèd-n), ld1en
(uitspr.: lat^-ri). Die d moet gezien worden als ’restant’ van de oudere vormen -stéde,
trède, lade. In feite horen deze woorden dus thuis in de rij woorden op -e hieronder,
waarbij door de aanhechting van het meervoudssuffix -en de schwa van het grond
woord wegvalt:
stippe ’stip’ - stippen (uitspraak: stip-m)
piepe ’pijp om te roken’ - piepen
pómpe ’pomp’ - pómpen
ribbe ’rib’ - ribben
lieste ’lijst’ - liesten
bete ’biet’ - beten
ante ’eend’ - anten (m.med.)

bedde ’bed’ - bedden (ook berre - bed
den (m.med))
spinde ’spinde’ - spinden
naolde ’naald’ - naolden
speke ’spaak’ - speken
nekke ’nek’ - nekken
karke ’kerk’ - kdrken
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arfe ’erwt’ - arfen
garve 'schoof garven
droe:ve 'd ru if - droe.ven
wepse ’wesp’ - wepsen
zeise 'zeis' - zeisen
musse 'm us' - mussen
hagedisse 'hagedis' - hagedissen
leerze ’laars’ - leerzen
koe:ze ’kies’ - koe:zen
ganze 'gans' - ganzen
velge 'velg' - velgen
rugge 'rug' - ruggen

blage 'klein, lastig kind’ - blagen
proeme ’pruim’ - proemen
traone ’traan’ - traonen
wanne ’wan’ - wannen
wange 'wang’ - wangen
mölle ’molen’ - mollen
koe:le ’kuil’ - koe:len
mere 'm errie’ - meren
starre ’ster’- starren
kauwe ’kooi’ - kauwen
buje ’bui’ - bujen

Ook talloze woorden die op een of meer consonanten uitgaan krijgen de meer
voudsuitgang -en. We noemen:
kop 'kop' - koppen
hengst 'hengst' - hengsten
elft 'steel’ - elften
meid 'bediende' - meiden
stat ’staart’ - statten
börd ’bord’ - börden
knoest 'knuist’ (ook knoes) - knoesten
lot 'lot uit loterij’ - lotten (m.med)(ook
loten)
dink ’ding’ - dingen (m.med: ook dinge)
pennink 'penning’ -penningen
gank ’gang; vaart’ (ook gang) - gangen
stuk ’stuk’ - stukken
schölk ’schort’ - schölken
book ’boek’ - boken
leeuwerik 'leeuwerik’ - leeuweriken
breef ’b rief - breven (uitspr: bree-m)
roof 'ru if (ook roe:f) - roven
voes 'vuist' - voesen
wors 'worst' - worsen

dwarg 'dwerg' dwargen
lich ’licht’ - lichten
balg ’buik’ - balgen
nach(t) 'nacht' - nach(t)en
reem (ee tussen ie en ee) 'riem ' - remen
helm 'helm ' - helmen
arm ’arm’ - armen (ook arms (voorkeur
voor -en))
darm ’darm’ - darmen
oorworm 'oorwurm’ oorwörmen
doem 'duim ’ - doemen
wezeboom ’paal over voer hooi of koren’
- wezebomen
steen ’steen’ - stenen
gang ’gang; vaart’ - gangen
buul ’buil, zak’ - buien
spöl ’spel’ - spöllen (in: de olde volksspöllen)
joor ’jaar’ -joren

De meervoudsvormen dingen / dinge, penningen en gangen wijzen erop dat de zgn.
onderliggende vorm (vgl. Booij 1981, p. 63) van dink, pennink en gank resp. ding,
penning en gang is.
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Bij sommige woorden met een korte klinker treedt in het meervoud rekking van
deze klinker in open lettergreep op:
schip ’schip’ - schepen
lief ’lijf’ - lie:ven (m.med: naast uit
spraak: lie:-m ook: lie:vn)
dief ’dief’ - die:ven (uitspraak: die:-m
of die:vn)
hoef ’hoef’ - hoe:ven

huus ’huis’ - huu:zeti
kruus ’kruis’ - kruu:zen
luus ’luis’ - luu:zen
moes ’muis’ - moe:zen
kruud ’kruid’ - kruu:den

Rekking en één graad verhoging van de klinker (zie het klinkerschema op p. 11)
zien we in:
lot ’lot uit loterij’ - loten (ook lollen (m.med))
gebod ’gebod’ - geboden
slot ’slot’ - sloten
Bij een aantal woorden met een a treedt in het meervoud niet alleen rekking op
maar ook umlaut, d.w.z. dat de a in de klinkerruimte naar voren schuift:
blad ’blad’ - bidden
dak ’dak’ - daken
dag ’dag’ - dagen
gat ’gat’ - gaten
glas ’glas’ -gldzen

pad ’pad’ - paden
rad ’rad’ - raden
slag ’slag’ - slagen
vat ’vat’ - vaten

Het suffix -s
Een meervoud op -s hebben woorden die uitgaan op -er, -el, -em, -en(d) en -ing:
liester 'lijster’ - liesters
beker ’beker’ - bekers (of bèker - be
kers (m.med))
wie:zer ’wijzer’ - wie:zers
slinger 'slinger’ - slingers
ledder 'lad d er’ - ledders
otter ’o tter’ - otters
kamer ’kam er’ - kamers
schinkel ’ham ’ - schinkels
spegel ’spiegel’(ook spie.gel) - spegels

stekel ’stekel’ - stèkels
grundel 'grendel’ - grundels
brummel 'braam bes’ - brummels
vleugel 'vleugel’ - vleugels
slöttel 'sleutel' - slöttels
vogel 'vogel' - vogels
raodsel 'raadsel’ - raodsels
bessem ’bezem’ - bessems
déken ’deken’ - dékens
rèkend 'rekening’ - rèkens
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rèkend 'rekening’ - rèkens
zeisen 'zeis’ - zeisens
bukken 'bokking’ - bukkens
baoken 'baken’ - baokens
leugen (uitspraak: leu-ng) 'leugen' - leu
gens

knie:wügen 'knieholte’ - knie:wügens (ook
knee-)
rèkening 'rekening' - rèkenings (ouder:
rèkend - rèkens)

Ook worden met -s gevormd (met uitval van de schwa waar die aan het woordeinde
voorkomt):
steeme ’ster’ - steems
deerne ’meisje’ - deems
arm 'arm ' - arms (ook armen', voorkeur: -en)
hoorn ’hoom ’ - hoorns
zönne 'zoon' - zöns
beddestè 'bedstee’- beddestèès (m.med.) (daarnaast ook mv beddestèden)
sprao 'spreeuw' - spraos (m.med; tijdens de enquête werd spraon opgegeven)
De verkleinwoorden hebben eveneens een meervoud op -s; daarbij verdwijnt de -n
van het verkleinwoord, die overigens nauwelijks gehoord wordt:
wie:gie" 'wiegje' - wie:gies
spegeltie" of spie:geltié' 'spiegeltje' - spegelties of spie:gelties
tepeltie" 'tepeltje' - tepelties
schepie" 'scheepje’ - schepies
kribbegie" 'kribbetje' - kribbegies
blösie" 'blaasje' - blösies

Het suffix -ne
Het meervoudssuffix -ne is improduktief, d.w.z. uitbreiding van deze groep met nieuwe
woorden is niet waarschijnlijk. In het materiaal van de schriftelijke enquête vonden
we slechts drie woorden met een dergelijk meervoud. Telkens gaat het om een
grondwoord dat eenlettergrepig is en uitgaat op een lange klinker. In twee van de
drie gevallen is naast een meervoud op -ne ook een 'regelmatig' meervoud met -en
mogelijk:
knee 'knie’ - knene (ook kneeën) (of knie: - knieme, naast knie:ëri)
tee 'teen' - tene (ook teeën) (of tie: - tie:ne, naast tie:ën)
scho 'schoen' - schone (ook schoe: - schoeme)
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Het suffix -e
Ook het meervoudssuffix -e is improduktief. Het hechtte zich kennelijk aan eenletter
grepige woorden, uitgaand op een medeklinker. De meervouden dinge en hemde
duiden erop dat de zgn. onderliggende vorm (vgl. Booij 1981, p. 63) van dink ding
is, en van kemp hemd'.
been ’been’ - bene
bees(t) ’beest’ - beeste
dink ’ding’ - dinge (m.med; ook dingen, uitspraak: di-ng)
hemp ’hemd’ - hemde

Het suffix -er
Met -er worden de volgende meervouden gevormd:
wichter (all. mv.) 'kinderen’
ei ’ei’ - eier
kalf ’kalf’ - kalver
en met het formeel dubbele meervoud -ers:
kind ’kind’ - kinders
Uiteraard zijn de meervoudsvormingen met -er en -ers eveneens improduktief.

Geen meervoudssuffix
Na een woord dat een aantal aanduidt, kan in enkele gevallen de enkelvoudsvorm
blijven staan:
twee maond ’twee maanden’
vieftien snee brood 'vijftien sneden’
vier pak waspoeier ’vier pakken’
tien bos stro ’tien bossen’.
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H et dialekt van Wijhe kent de volgende diminutiefsuffixen (verkleinwoorduitgan
gen): -ie" (in bijv. stukkie" ’stukje’, bargie" ’bergje’), -tie" (in bijv. bieltie" 'bijltje’,
slötteltie" 'sleuteltje’), -gie" (in bijv. kringgie" 'kringetje’, eigie" ’eitje’), -egie" (in
bijv. vellegie" 'velletje’, Idmmegie" 'lam m etje') en -pie" (in bijv. bluumpie" 'bloem 
pje', reempie" 'riem pje'). D e -n van -ien, -gien etc. wordt nauwelijks gehoord,
daarom noteren we hem in superschrift.
Na een bespreking van de klinkerwisseling in de verkleinwoordvorming volgt een
overzicht van de verschillende suffixen waarmee de verkleinwoorden worden gevormd.

Klinkerwisseling in de verkleinwoordvorming
De achterklinkers: oe, oe: (de dubbele punt geeft aan dat het om een lange oe gaat),
ó, oo, o, ao, a en aa worden bij de verkleinwoordvorming ’umgelautet’ (als gevolg van
de umlautsfactor in het diminutiefsuffix), d.w.z. schuiven in de klinkemiimte naar voren
en worden respectievelijk een uu, uu:, u, eu, ö, öö, a cn aa. Enkele voorbeelden:
poeste 'puist' - pusie"
koe.le 'kuil' - kuu.ltie"
knobbel 'knobbel' - knubbeltie"
poorte ’poort’ - peurtie"

pot 'p o t' - pöttie"
schaop 'schaap' - schöpief
wal ’wal’ - wallegie'1
laan 'laan ’ - laantie"

In de volgende woorden verandert de achterklinker echter niet:
vloere ’vloer’ - vloertie"
hommel 'hom m el' - hómmeltie"
jónge 'jongen' - jónggie" (ook jochie")
Verkorting van de klinker in het verkleinwoord treedt op in
hège 'heg'- heggie"
Verlenging van de klinker zien we in
schip 'schip' - schepie"
glas 'glas' -glasie" (hier is uiteraard ook sprake van umlaut, evenals bij de volgen
de woorden)
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blad ’blad’ - blagie"
pad ’p ad ’ - pCtgien

rad ’rad’ - rdgie"
vat ’vat’ - vagie"

In al deze woorden is de lange klinker van het meervoud in het verkleinwoord
overgenomen (vgl. Schönfeld’s Historische grammatica van het Nederlands, p. 231).

Het suffix -ie"
Na obstruenten, dat zijn de explosieven (p, t, k, b, d en de g van goal) en de
fricatieven (ƒ, s, ch, v, z, g\ zie ook Booij 1981, p. 28-29), die aan het woordeinde
altijd stemloos zijn, wordt -te" aangehecht. Na de obstruenten p, t, k, ƒ, v, s, z, g
en in een enkel geval d + volgende schwa wordt eveneens -ie" aangehecht, waarbij
de schwa wegvalt en de d, v, en z stemloos worden. Bij de g is dat niet altijd het
geval, of het is moeilijk te horen (zie de voorbeelden in de lijst):
schip ’schip’ - schepie" (met rekking
vokaal)
troep ’troep’ - trupie"
dop ’dop’ - döppie"
schaop ’schaap’ - schöpie"
hemp ’hem d’ - hempic"
stat ’staart’ - statie?
scheut 'scheut van pijn’ - scheutie"
hood ’hoed’ - heutie"
pot ’p o t’ - pöttie"
lot ’lot (in loterij)’- löttie" (het mv hier
van is leuties, met de umlaut van de
klinker van het meervoud loten)
maot(e) ’weide’ - mötie"
maot 'kam eraad’ - mötie!'
börd 'b o rd ’ - börtie"
boord ’boord’ - beurtie"
boord ’baard’- beurtie"
maond ’m aand’ - mööntie"
hand ’hand’ - hdntie"
stuk ’stuk’ - stukkie"
book ’boek’ - beukie"
dook (oo tussen oo en oe) ’doek’ deulde"
rok ’rok’ - rökkie"
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schölk ’schort’ - schölkie"
brookzak ’broekzak’ - brookzakkie"
leeuwerik 'leeuwerik'- leeuwerikie"
pennink 'penning' - penninkie"
drank 'drank' ■ drankie"
lief ’lijf’ - liefie"
g i f ’g 'ft’ -giffie"

breef ’brief’ - brefie"
hef ’heft’ - heffie"
k u if ’kuif’ - kuifie"
hoef ’hoef’ - hufie"
kalf ’kalf’ - kalfie" (ook kiesie")
bees ’beest’ - besie"
vis ’vis’ - vissie"
huus ’huis’ - husie"
nös ’nest’ - nössie"
voes ’vuist’ - vusie"
( ’t) bós ’bos’ - bussie"
wos ’worst’ - wössie"
glas ’glas’ - glasie" (met rekking vo
kaal)
knech ’knecht’ - knee hief
nach ’nacht’ - nachie"
barg ’berg’ - bargie"
balg ’buik’ - balgie"

De verkleinwoorden
piepe ’pijp om te roken’ - piepie"
grepe 'm estvork’ -grepie"
zweppe 'zweep' - zweppie"
pómpe 'pom p' - pumpie"
bete 'biet' - betie"
nötte 'n o o t' - nöttie"
kloete 'kluit' - klutie”
poorte 'p o o rt' - peurtie"
lote 'loot van een plant’ - leutie"
rotte ’ra t’ - röttie"
maot(e) 'w eide’ - mötie"
wante ’w ant’ - w&ntie"
kaarte ’kaart’ - kdartie'1
naolde ’naald’ - nööltie"
vinke ’vink’ - vinkie”
speke ’spaak’ - spekie"
wéke ’woerd’ - wèkie" (meer gebruike
lijk: ’n kleine wéke)
karke ’kerk’ - karide"
struke ’struik’(ook stroeké) - strukie"
zökke ’sok’ - zökkie"
stroeke ’struik’ (ook struke) - strukie"
koke ’koek’ - keukie" (liever: moppie?)
wolke ’wolk’ - wölkie"
klokke 'klok’ - klökkie"
banke ’bank’ - bankie"
bonestake ’bonestaak’ - bonestakie"
arfe ’erwt’ - drfie"

garve ’schoof’ garfie"
droetve 'druif' - druu:fie"
zeise 'zeis' - zeisie"
kasse 'kers' - kassie?
fietstasse 'fietstas' - fietstassie"
hagedisse 'hagedis' - hagedissie"
wepse 'wesp' - wepsie"
gutse 'guts (beitel)’ -gutsie"
mense 'm ens' - mensie"
bie:ze 'bies' - bie:sie"
meze 'm ees' - mesie"
bèze 'bes'- bèsie"
reize 'reis’ - reisie"
ganze 'gans'- gdnsie"
rie:ge ’rij’ - rie:gie" (g wordt niet stem
loos)
hége ’heg’- heggie" (met verkorting van
de klinker) (g wordt stemloos)
wilge 'wilg' - wilgie" (niet duidelijk of
de g stemloos wordt)
harbarge 'herberg’ - harbargie" (niet
duidelijk of de g stemloos wordt)
oge 'o o g ' - eugie" (g wordt stemloos)
trogge 'trog’ - tröggie" (g wordt stem
loos)
blage 'klein, lastig kind’ - blagie" (niet
duidelijk of de g stemloos wordt)

Wordt -ie" gehecht aan een obstruentencluster eindigend op -t, dan valt deze -t weg:
hengst ’hengst’ - hengsie"
knoest ’knuist’- knusie"
elft ’steel’ - elfie"
Na een obstruentencluster op -t waar een schwa op volgt, vallen zowel de -t als
de schwa weg:
gewulfte 'gewelf’ -gewulfie"
lieste ’lijst’ - liesie"
poeste ’puist’ - pusie"

kaste ’kast’ - kassie"
gezichte 'gezicht’ -gezichie"
grachte 'gracht' - grachie"
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Het suffix -tie°
Na een /, r of n (na een dentale sonorant, vgl. Booij 1981, p. 36-37) of een cluster
hiervan, met daaraan voorafgaand een lange vokaal of een korte ie, uu of oe, en
eventueel gevolgd door een schwa, die dan verdwijnt, wordt -tie" aangehecht.
zwien (niet gebruikelijk) ’zwijn’ zwientie"
been ’b een ’ - beentie"
laan ’laan’ - laantie"
hoorn ’ho o m ’ - heurntie"
beer ’b eer’ - beertie"
scheur(e) ’scheur’ - scheurtie"
joor ’ja a r’ -jeurtie"
buul ’buil, zak’ - buulde"
stool ’stoel’ - steultie"
maol ’m aal’ - mööltie"
knie:ne ’konijn’ - knie.ntie"
steeme ’ster’ - steemtien
deerne ’meisje’ - deerntie" (of deertie")

kruun ’kruin’ - kruuntie"
( ’n) broene 'bruine ’ - ( ’n) bruunde"
maone ’m aan’ - mööntie"
biele ’bijl’ - bieltie"
koede ’kuil’- kuudtie"
straole ’straal’ - strööltie"
niere ’nier’ - niertie"
mere ’m errie’ - meertie"
mure ’m uur’ - muurtie"
vloere ’vloer’ - vloertie"
zwore ’zwoerd’- zweurtie"
ore ’ader’ - eurtie"
ore ’aar’- eurtie"

Ook na een l of r voorafgegaan door een schwa, of na een syllabedragende nasaal
volgt het suffix -tie":
schinkel ’ham ’ - schinkeltie"
richel ’richel’ - richeltie"
gevel ’gevel’ - gevelde (n)
spegel ’spiegel’ - spegeltie" (ook
spie:gel)
zwengel 'zwengel’ - zwengelde"
brandnettel 'brandnetel’ - brandnetteltie"
stèkel 'stekel'- stèkeltie(n)
wdrvel 'wervel' - wdrveltie"
grundel 'grendel' - grundeltie"
krummel 'kruim el' - krummeltie"
beugel 'beugel’ - beugelde"
slöttel 'sleutel’ - slöttelde"
stoppel 'stoppel' - stöppelde"
vogel 'vogel’ - veugelde"
troffel 'troffel’ - truffeltie"
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hommel ’hommel’ - hómmelde" (geen
umlaut!)
knobbel 'knobbel’- knubbeltie"
wortel 'w ortel' - wórtelde"
taofel ’tafel’ - töfelde"
raodsel ’raadsel’ - röödselde"
nagel 'nagel' - nageldef
liester 'lijster’ - liestertie"
wie:zer ’wijzer’ - wie:zertie"
slinger 'slinger'- slingertie"
beker 'beker' - bekertie"
ledder 'ladder' - leddertie"
kamer 'kam er' - kamertie"
déken 'deken'- dèkende"
zeisen 'zeis' - zeisende"
varken ’varken’ - varkende"
kuken 'kuiken' - kakende"
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bukken 'bokking’ - bukkentie"
gulden 'gulden ’ - guldentie"
keuken ’keuken’ - keukentie"

leugen (uitspr: leu-ng) ’leugen’ - leugentie"
baoken ’baken’ - bökentie”

H et bijwoord effen (uitspraak: efm) ’even’ heeft ook een verkleinwoord, nl.
effenties 'eventjes’, en sluit zich dus aan bij de hierboven gegeven woorden met
syllabedragende nasaal.
Rékende" 'rekeningetje’ is het verkleinwoord van rèkening. Dit verkleinwoord is
eigenlijk gevormd op basis van het oudere rèkend 'rekening'.
Ook de woorden tee of tie: 'te e n ' en scho of schoe: 'schoen' hebben een verklein
woord m et -tie", nl. teentie" en schuuntie". Beide woorden hebben echter ook een
regelmatig verkleinwoord, nl. op -gie" (zie hieronder, bij de bespreking van het
suffix -gie"). Vermoedelijk zijn beide verkleinwoorden m et -tie" ’overgenomen’
uit het Nederlands ('vertalingen’ in het dialekt van teentje en schoentje).

Het suffix -gie"
Na een lange vokaal of diftong (= tweeklank) wordt -gie" aangehecht:
knee ’knie’ - knegie" (ook knie: - knie:gie")
tee ’teen’ - tegie" (ook tie: - tie.gie")
zee ’zee’ - zegie"
trè ’trede’ - trègie"
ei ’ei’ - eigie"
scho 'schoen’ - scheugie" (naast schoe: - schuu:gie")
stro ’stro’ - streugie"
la ’la’ - lagie"
trui 'tru i’ - truigie"

Ook na ng, w en j (+ schwa) volgt -gie". D e eventueel aanwezige schwa valt in het
verkleinwoord weg. Bij dink cn gang/gank is het kennelijk de (onderliggende) vorm
op -ng en niet de -nk die de keuze van het suffix bepaalt, m aar bij pennink
’penning’ (onderliggend: penning) - penninkie" (zie boven, bij -te") is dat niet het
geval. Enkele voorbeelden:
kringe ’kring’ - kringgie"
jónge ’jongen’ - jónggie" (ook jochie")
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wange ’wang’ - wünggie" (ook wangegie")
touw ’touw’ - touwgie"
kauwe ’kooi’ - kauwgie"
wenkbrauwe - wenkbrauwgie"
buje ’bui’- buujgie"
dink ’ding’ - dinggien (ook diggie" (m.med.))
sprong ’sprong’ - sprunggie"
ganglgank ’gang, vaart’ - günggie"

Een klein aantal woorden op de obstruent -t krijgt niet het verwachte suffix -ie"
(zie boven), m aar eveneens -gie", waarbij de -t wordt gedeleerd:
draod ’draad’ - drögie"
blad ’blad’ - blagie" (over de rekking van de vokaal: zie boven, bij Klinkerwisseling)
gat ’gat’ - gügie"
pad ’p ad ’ - pagie"
rad ’rad ’ - ragie"
vat ’vat’ - vagie"
Bij de volgende woorden wordt eveneens -gie" aangehecht, echter zonder dat de
schwa wegvalt. H et gaat om woorden met een korte vokaal die geen schwa is en
geen korte ie, uu of oe, gevolgd door een b, d, m, n, l of r. Spinde neemt in
onderstaande lijst een aparte positie in (korte vokaal + n + d; vgl. naolde nööltie", met het suffix -ie"). Wange heeft zowel het te verwachten verkleinwoord
wanggie" (zie boven) als wangegie". Bij viele lijkt het vkw vieltie" op zijn plaats (zie
bij het suffix -tie"), m aar het verkleinwoord is toch vielegie".
ribbe ’rib’ - ribbegie"
stobbe ’stobbe’ - stubbegie"
bedde ’b ed ’- beddegie" (ook uitgespro
ken als: berre)
püdde ’p ad ’ -paddegie"
todde ’vod, lap’ - töddegie"
spinde ’spinde’ - spindegie"
vimme ’vim (100 bos)’ - vimmegie"
kamme ’kam ’ - kdmmegie"
spinne ’spin’ - spinnegie"
denne ’denneboom ’ - dennegie"
zönne ’zoon’ - zönnegie"
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aültentónne 'gierton’ - ddltentunnegie"
wange ’wang’ - wangegien (ook
wanggie")
viele ’vijl’ - vielegie"
bille ’dij’ - billegie"
stelle ’steel’ - stellegie"
krulle ’krul’ - krullegie"
mölle ’m olen’ - möllegie"
bólle ’stier’ - bullegie"
starre ’ster’ - starregie"
snorre ’snor’ - snörregie"
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Het suffix -egie”
Na een korte vokaal die geen schwa is en geen korte ie, uu of oe, gevolgd door
m, n, l of r, wordt -egie" aangehecht. Voorbeelden zijn:
lam ’lam’ - lammegie"
man ’m an’ - mannegie"
vel ’vel’ - vellegie"

hol ’hol’ - höllegie"
wal ’wal’ - wallegie"
hor ’hor’ - hörregie"

Het suffix -pie”
De verkleinwoorduitgang -pie" komt achter woorden op -m(e), behalve wanneer
de m onmiddellijk voorafgegaan wordt door een korte vokaal (in die gevallen
wordt -gie" of -egie" aangehecht, z.b.). W anneer de onmiddellijk aan de m
voorafgaande vokaal echter een korte ie, uu, oe of schwa is, wordt wèl -pie"
aangehecht. D e eventuele schwa volgend op de -m verdwijnt. Voorbeelden:
bloeme ’bloem ’ - bluumpie"
reem (het is niet duidelijk te horen of
in dit woord een ee dan wel een ie
gezegd wordt) ’riem ’ - reempie"
disselboom ’dissel’ - disselbeumpie"
lichem 'lichaam ’ - lichempie"
baodem ’bodem ’ - bödempie"
helm ’helm ’ - helmpie”

arm ’arm ’ - armpie"
oorworm 'oorw urm ’ - oorwörmpie"
doem 'duim ' - duumpie"
boom 'boom ' - beumpie"
weezeboom 'paal over voer hooi of ko
ren’ - wezebeumpie"
kieme 'kiem ' - kiempie"
plum e 'pluim ' -pluum pie"

Geen zelfstandig naamwoord maar bijwoord is
èèm 'even' - èèmpies 'eventjes’

Geen verkleinwoordvorm
Volgens het m ateriaal van de enquête hebben de volgende woorden geen aparte
verkleinwoordvorm:
moei 'm uil’
sloeke ’keel’
koe:ze ’kies’ - kleine koe:ze
sprao 'spreeuw’ - jonge sprao

gast ’gast’ - kleine gast
wanne ’wan’ - kleine wanne
grave 'sloot'.
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De werkwoorden
De infinitief
Bieten ’bijten’ wordt uitgesproken als biet-n, kennen ’kennen’ als ken-n, drieven
'drijven’ als drie:-m (de dubbele punt achter de ie, uu of oe wijst op een lange
klinker; voor -r zijn deze klinkers altijd lang), vliegen 'vliegen' als vlie:-ng: de -en,
die we wel schrijven, wordt dus niet gehoord. W at we wel horen, is een syllabedra
gende nasaal.

Het verleden deelwoord
H et verleden deelwoord wordt niet gevormd door het voorvoegsel ge-, zoals in
het Nederlands, maar door e-: evreuren 'gevroren', estaofd 'gestoofd’. Evenals
in het Nederlands, ontbreekt dit voorvoegsel in bijv. verleuren 'verloren’, bedrógen
'bedrogen’ en genezen (verl. deelw.) 'genezen'. Bij zwakke werkwoorden gaat
het verleden deelwoord, als in het Nederlands, uit op -t(-d): edeupt 'gedoopt',
espoord 'gespaard’. Die -t ontbreekt wel eens, zoals in emak 'gem aakt’, edach
'gedacht', ezöch 'gezocht’, eköch 'gekocht’ en ebrach 'gebracht’. H et verleden
deelwoord van de sterke werkwoorden gaat uit op -en: eklummen (uitspr: eklum-m)
'geklom m en’, of-esleten (uitspr: of-esleetn) ’afgesleten’.

De persoonsvormen
D e

tegenwoordige

tijd

De le persoon enk. o.t.t. gaat doorgaans op -e uit: ik biete 'bijt', ik beginne
'begin', ik schelle ’scheld’, behalve wanneer de stam op een klinker uitgaat: ik
lie: ’lijd’ (van het werkwoord lie:n), ik do ’doe’, ik stao ’sta’, ik brao ’braad’.
Ook ontbreekt de -e in ik hoof ’hoef’ (maar ik hove komt ook voor) en ik bin
’ben’.
Bij inversie (omkering van onderwerp en persoonsvorm) verdwijnt de -e: biet ik
’bijt ik’, drie:f ik (de ƒ is hier stemhebbend als gevolg van de onderliggende v of
door de volgende klinker) ’drijf ik’, schel ik ’scheld 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 voornaamwoord
du uit het taalgebruik verdween. De 2e persoon enk. o.t.t. gaat nu, evenals de 2e
pers. mv. o.t.t. (en de le en 3e pers. mv o.t.t., zie hierna) uit op -t: iej kriegt
53

Het dialekt van Wijhe
likt ’ligt’ (de g zal hier geassimileerd zijn aan de t), iej kroept ’kruipt’. Bij inversie
valt de -t weg: krieg ie, lig ie, kroep ie.
Ook de 3e persoon enk. o.t.t. wordt gevormd met de uitgang -1: hee stOrft ’sterft’,
hee kreit ’kraait’, hee volt ’vouwt’.
De meeste sterke en veel onregelmatige werkwoorden hebben echter klinkerwisseling
in de 3e persoon enk. o.t.t.: de klinker van de 3e pers. enk. o.t.t. wordt ten opzichte
van de stamklinker doorgaans verlaagd en/of gepalataliseerd (naar voren geschoven)
en/of verkort, en daarbij soms gerond. Wanneer dit het geval is, dan krijgt de stam
in de 3e pers. enk. o.t.t. geen -t. Enkele voorbeelden:
strieken 'strijken’
hee strik (1 graad verlaging)
verlie:zen 'verliezen'hee verlos (2 graden verlaging, verkorting en ronding)
zeuken / zuken 'zoeken'
hee zöch ( 1 / 2 graden verlaging, verkorting)
spréken 'spreken'
hee sprek (verkorting)
lopen 'lopen' hee löp (1 graad verlaging, palatalisering en verkorting)
zoe:gen 'zuigen'
hee zög (2 graden verlaging, palatalisering en verkorting)
slaopen 'slapen'
hee slöp (palatalisering, verkorting)
De hele 3e klasse der sterke werkwoorden - die hierna, bij de sterke werkwoorden
aan de orde komt - kent geen klinkerwisseling en heeft dus in de 3e persoon enk.
o.t.t. de uitgang -t:
dwingen 'dwingen'
traffen 'treffen'
zwellen 'zwellen'

hee dwingt
hee traft
't zwelt

Er zijn echter enkele werkwoorden die zich aan deze regel onttrekken, in die zin
dat ze in de 3e persoon zowel klinkerwisseling als de uitgang -t hebben. Bijv:
kie:ven 'kijven'

vallen 'vallen'

hee kie:ft (regelmatig: geen klinkerwisseling, dus -t), m aar
daarnaast: hee kift (deze vorm werd door de informantengroep
opgegeven en wordt nu nog een enkele keer gehoord)
hee volt

Geen echte uitzondering vormen:
bie:n 'bieden'
lie.n 'lijden'
snie.n 'snijden'
brannen 'branden'
hollen 'houden'
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hee böt (-t hoort bijde stam als men onderliggend bieden
aanneemt
hee lit (id., onderliggend lieden)
hee snit (id., onderliggend snieden)
hee brant (id., onderliggend branden)
hee hölt (id., onderliggend holden)
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hollen ’houden’
braon ’braden’
zie:n ’zien’
slaon ’slaan’

hee
hee
hee
hee

hölt (id., onderliggend holden)
bröt (id., onderliggend braoden)
zut (-/ blijft staan na stam die uitgaat op een klinker)
slöt (id.)

H et tegenovergestelde: klinkerwisseling noch uitgang
liggen ’liggen’
zeggen ’zeggen’

komt ook voor:

hee lig
hee zeg

De meervoudsvormen van de tegenwoordige tijd gaan alle uit op -1: wie spint, ule
spint, zie spint ’wij/jullie/zij spinnen’, wie drie.'ft, ule drie.'ft, zie drie:ft ’drijven’, wie
likt, ule likt, zie likt ’liggen’ (de k is het gevolg van assimilatie).
Bij inversie verandert de uitgang: in de le pers. mv. vervalt de -t, maar wordt een e toegevoegd: ligge wie, spinne wie, echter niet bij drie:ven: drie:fwie. D e -t vervalt
niet in zie:t wie ’zien we’, maar vaker hoort men zie:w
In de 2e en 3e pers. mv. vervalt de -t bij inversie soms: wel in drie:f ule (met
stemhebbende ƒ als gevolg van onderliggende v of volgende klinker), drie:f ze, lig
ule (maar de -t blijft staan in likt ze), sprèèk ule, sprèèk ze; niet in spint ule, spint
ze, klimt ule, klimt ze en zie:t ule, zie:t ze, waarnaast ook zie: ule.
D e

v e r l e d e n ti j d

De onvoltooid verleden tijd (o.v.t.) wordt niet zo vaak gebruikt. Liever drukt men
een handeling of een gebeurtenis die zich in het verleden heeft afgespeeld uit door
middel van het verleden deelwoord. Men zegt vaker: hee hef em eslagen dan hee
sleug em. De o.v.t. lijkt vooral als stijlmiddel gebruikt te worden, is direkter dan
de constructie met een deelwoord, die m eer afstand schept.
Bij de zwakke werkwoorden wordt de o.v.t. gevormd d.m.v. de uitgang -en. Dat
geldt voor alle personen: ik drukken ’duwde’, iej weven ’weefde’, hee lippen
’huilde’, wie kennen ’kenden’, ule sporen 'spaarden’, zie belaoven 'beloofden’.
In wie braoden 'braadden' en wie branden 'brandden' (bij resp. braon en brannen)
lijkt de verleden tijd op -den uit te gaan. Waarschijnlijk moeten we bij deze
werkwoorden echter uitgaan van een onderliggende infinitiefvorm braoden, resp.
branden (vgl. ook de boven reeds gegeven 3e pers. enk. o.t.t. vormen bröt en brant).

De sterke werkwoorden
De sterke werkwoorden worden door de historische grammatici ingedeeld in 6
klassen, met verschillende ablautreeksen (zie bijv. Van Bree 1987, par. 36). In deze
6 groepen zal ik ook de sterke werkwoorden in het dialekt van Wijhe trachten in
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te delen. Van elk werkwoord geef ik de volgende stamtijden (wanneer die niet
allemaal in het m ateriaal van de schriftelijke enquête te vinden waren, heb ik ze
nagevraagd):
1. de infinitief
2. de 3e pers. enk. o.t.t.
3. de 3e pers. enk. o.v.t.
4. de le (2e en 3e) pers. mv. o.v.t.
5. het verleden deelwoord.
Doorgaans wordt in de ablautreeksen de 3e pers. enk. o.t.t. niet genoemd, maar
omdat in het dialekt van Wijhe (en veel andere oostnederlandse dialekten) de 3e
pers. enk. o.t.t. van veel sterke werkwoorden gekenmerkt wordt door klinkerwisse
ling, heb ik deze stamtijd aan de reeks toegevoegd (zoals ook Sassen 1953, p. 111
e.v. deed).
In het navolgende overzicht zal blijken dat veel van oorsprong sterke werkwoorden
inmiddels zwakke vormen hebben gekregen. H et omgekeerde verschijnsel: een
zwak werkwoord dat sterk wordt, komt in een enkel geval ook voor.
Klasse 1
D e le klasse van de sterke werkwoorden had in het Oudsaksisch de klinkerwisse
ling i: - ê - i - i. Bijv.
sti:gan - stêg - stigun - gistigan 'stijgen’. In het Middelnederlands werd dat:
stigen - steeg - stegen - gestegen, en in het Nieuwnederlands:
stijgen - steeg - stegen - gestegen. Volgens deze klasse gaan in het dialekt van
Wijhe:
bieten ’bijten’ - bit (3e pers. enk. o.t.t.; zoals gezegd is deze vorm toegevoegd aan
het ’traditionele’ rijtje om de klinkerwisseling in de 3e pers. enk. o.t.t. te laten
zien) - beet - beten - ebeten, griepen 'grijpen’ - grip - greep - grepen - egrepen,
drie:ven 'drijven' - drif - dreef - dreven - edreven en de werkwoorden strieken
'strijken', smieten 'sm ijten', kniepen 'knijpen', drieten 'schijten’, slieten 'slijten’,
krie:gen 'krijgen', schrie:ven 'schrijven' en zwie:gen 'zwijgen'. Bij alle werkwoor
den uit deze klasse wordt de klinker van de 3e pers. enk. o.t.t. ten opzichte van
de stamklinker één graad verlaagd, en waar van toepassing, verkort.
Kie.ven 'kijven' is gedeeltelijk zwak geworden: de 3e pers. enk. o.t.t. is (hee) kieift,
maar daarnaast: (hee) kift (dus met klinkerwisseling + -t, zie boven, bij mijn
bespreking van de persoonsvormen), de verleden tijd is kieven, een zwakke vorm.
H et verl. deelw. heeft nog de sterke vorm ekeven.
Ook rie:zen 'rijzen' is deels zwak: ’t mO.ö.1 rie:st (daarnaast nog: ris), de verleden
tijd is rie:zen, de zwakke vorm. H et verl. deelw. is evenals bij kie:ven sterk: erezen.
Lie.n 'lijden' en snie.n 'snijden' hebben een 3e pers. enk. o.t.t. op -t (hee lit, snit)
en een 3e pers. enk. o.v.t. op -d (hee leed, sneed) die verklaard kan worden uit
de onderliggende vormen lieden en snieden (zie bij De persoonsvormen). In de
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meervoudsvorm van de verleden tijd en in het verleden deelwoord verdwijnt die
d dan weer: (wie) leen, sneen; eleen, esneen.
Klasse 2

D e werkwoorden uit deze klasse hadden in het Oudsaksisch klinkerwisseling als
in
biodan - böd - budun - gibodan ’bieden’, waarbij moet worden opgemerkt dat
de le categorie (infinitief) ook een u: kon hebben, zoals lu.kan ’luiken’. In het
Middelnederlands werd het
bieden - bood - boden - geboden (luken)
en in het Nieuwnederlands
bieden - bood - boden - geboden (luiken).
In het dialekt van Wijhe horen bij deze klasse:
bie:n ’bieden’ - böt (de klinker van de 3e pers. enk. o.t.t. wordt in deze klasse
altijd een ö, ongeacht de klinker van de infinitief) - beude - beuden - eböden of
eböön, geten of gie.'ten ’gieten’ - göt - geut - geuten - egöten, vlie:gen 'vliegen’
- vlög - vleug - vleugen - evlögen, zoe:gen ’zuigen’ - zög - zeug - zeugen - ezögen
en nog een aantal andere werkwoorden: bedrie:gen 'bedriegen’, lie:gen ’liegen’,
scheten 'schieten', bu:gen 'buigen', kroepen 'kruipen', zoepen 'zuipen', stoe:ven
'stuiven', schoe:ven 'schuiven' en versloeken 'verslikken'. Van dit laatste
werkwoord zijn ook zwakke vormen bekend: de o.v.t. versloeken en het verl. deelw.
verslikt.
In verlie:zen 'verliezen' en vrie:zen 'vriezen' heeft het verleden deelwoord de
klank eu i.p.v. öö\ waarschijnlijk naar analogie van de verleden tijdvormen.
Kloe:ven 'kluiven' is bijna helemaal zwak geworden: de 3e pers. enk. o.t.t. is
kloe:ft, de verl. tijd is ook zwak (kloe:ven), alleen het verl. deelw. is nog sterk:
eklöven. Ook fluiten 'fluiten' heeft zwakke vormen gekregen: fluit - fluiten/fleut
fluitenlfleuten - efluit. D e sterke vormen van dit werkwoord zijn inmiddels verou
derd.
Klasse 3

Deze klasse bevat werkwoorden die in het Oudsaksisch in het verleden deelwoord
een o, en andere die in het verleden deelwoord een u hadden:
bergan - barg - burgun - giborgan 'bergen'
bindan - band - bundun - gibundan 'binden'.
In het Middelnederlands blijkt het onderscheid tussen de klinkers van het verleden
deelwoord weggevallen te zijn:
bergen - barg - borgen - geborgen
binden - bant - bonden - gebonden.
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En in het Nieuwnederlands werd de klinker van de tweede categorie gelijk aan
die van de derde en vierde:
bergen - borg - borgen - geborgen
binden - bond - bonden - gebonden
In het dialekt van Wijhe is het klinkerverschil tussen de verleden deelwoorden
zoals dat in het Oudsaksisch bestond, nog steeds aanwezig. Wel is de klinker van
de verleden tijd dezelfde geworden als die van het verleden deelwoord. Zo zijn
er werkwoorden ontstaan die in verleden tijd en verleden deelwoord een «-klank
hebben en werkwoorden met een ö in deze categorieën: dwingen 'dwingen’ dwingt (zoals bij de bespreking van de persoonsvormen al gezegd is, hebben de
werkwoorden van de derde klasse der sterke werkwoorden geen klinkerwisseling
in de 3e persoon enk. o.t.t. en dus de uitgang -t) - dwung - dwungen - edwungen
staat naast trüffen 'treffen’ - traft - tr ö f- troffen - etröffen.
Als dwingen gaan de werkwoorden klimmen 'klimmen', krimpen 'krim pen',
drinken ’drinken’, slinken 'slinken', zinken 'zinken', wringen 'wringen', spinnen
'spinnen’, binnen 'binden' en beginnen 'beginnen'. Tijdens de enquête werd van
dit laatste werkwoord een 3e pers. o.v.t. op -t opgegeven: begunt. Bij navraag bleek
dat die -t nu niet m eer gezegd wordt.
Als trüffen gaan zwellen 'zwellen’ en trekken 'trekken’. Ook schellen 'schelden'
hoort hierbij, dat naast de sterke 3e pers. enk. o.v.t. (op -1: schold) ook een zwakke
heeft, nl. schellen. Helpen heeft een afwijkende klinker in de verleden tijd: heulp
- heulpen i.p.v. hölp(en) . Hierin komt het overeen met de werkwoorden van klasse
2. H et verleden deelwoord van dit werkwoord luidt ehölpen.
D e werkwoorden zwarven 'zwerven', starven 'sterven' en ba(r)sen 'barsten' zijn
bijna helemaal zwak geworden, alleen het verleden deelwoord is nog sterk, resp.
ezwörven, estörven en eba(r)sen (het laatste met een van deze klasse afwijkende
klinker).
Worden 'w orden' hoorde oorspronkelijk ook in deze klasse thuis, maar is bijna
geheel zwak geworden en heeft in alle categorieën dezelfde klinker: wort - worden
- worden - eworden.
Klasse 4
In het Oudsaksisch hadden de werkwoorden van deze klasse een klinkerwisseling
als in neman - nam - namun - ginoman 'nem en'. In het M iddelnederlands werd
dat nemen - nam - namen - genomen, en zo is het in het Nieuwnederlands
gebleven. In het dialekt van Wijhe gaat dit werkwoord als volgt: nemmen 'nem en'
- nempt - nam - namen - enömmen. De vorm nempt wordt nu niet meer gehoord,
men zegt nemp, m et een -p die op te vatten is als 'overgangsklank': hieraan kun
je zien dat er ooit een -t gestaan heeft.
A ndere werkwoorden van deze klasse hebben in de 3e pers. enk. o.t.t. een vorm
van klinkerwisseling, nl. verkorting van de klinker: spréken 'spreken’ - sprek 58
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sprak - spraken - esproken, maar omdat nemmen al een korte klinker heeft, kan
hier uiteraard geen verkorting meer optreden.
Als spréken gaan ook brèken ’breken’ en stèken ’steken’. H et laatste werkwoord
had ten tijde van de enquête naast de 'regelm atige’ verleden tijdvormen stak staken ook steuk - steuken (vgl. klasse 2). D e vormen met eu worden echter nu
niet meer gebruikt. H et werkwoord scheren 'scheren’ : scheert - scheur/scheren
- scheuren/scheren - escheuren kent zwakke en sterke vormen naast elkaar; in de
sterke vormen van de verleden tijd lijkt dit werkwoord zich aangesloten te hebben
bij de werkwoorden uit klasse 2. Stélen 'stelen' is vrijwel helemaal zwak geworden,
alleen het verleden deelwoord is nog sterk: estölen.
Kommen ’kom en’ kum p - kwam - kwammen - ekommen heeft een w in de
verleden tijd (evenals in het Nederlands), die historisch te verklaren is (Van Bree
1987: 213). D e 3e pers. enk. o.t.t. heeft een klinker die t.o.v. de stamklinker
gepalataliseerd is en tevens een graad verhoogd. D e p van kum p is, evenals de -p
van nemp (z.d.), op te vatten als 'overgangsklank’. D e klinker van infinitief en
verleden deelwoord wijkt eveneens af van die van de overige werkwoorden in deze
klasse. D e korte a in het meervoud van de verleden tijd is mogelijk tamelijk recent:
men hoort tegenwoordig ook bij nemmen de verleden tijdvorm nammen i.p.v.
namen. D e laatste werd door de informanten van de enquête opgegeven.
Klasse 5

H et oudsaksische werkwoord geban - gaf - gabum - gigeban 'geven’ is een
voorbeeld van een werkwoord van deze klasse. In het M iddelnederlands en
Nieuwnederlands is het geven - gaf - gaven - gegeven geworden.
In het dialekt van Wijhe horen bij deze klasse: éten ’eten’ - e t - a t - aten - egéten
(egéten heeft eigenlijk een dubbel voorvoegsel: e-ge- (Schönfeld 1970:160)), vréten
’vreten’, vergèten 'vergeten’ (alle drie met verkorting van de klinker in de 3e pers.
enk. o.t.t.) en liggen 'liggen’ (dat in de 3e pers. enk. o.t.t. klinkerwisseling noch t heeft: hee lig). Een enkele zwakke vorm heeft lézen ’lezen’: les - las/lézen - lazen
- elézen. Genezen ’genezen’ heeft naast sterke, ook zwakke vormen: geneest genas/genezen - genazen/genezen - genezen. Ook wégen 'wegen ’: weg - weug/wégen
- weugen/wégen - ewögen heeft zwakke en sterke vormen, waarvan de sterke
verleden tijdvormen en het verleden deelwoord zich hebben aangesloten bij de
werkwoorden uit klasse 2. Bewégen 'bewegen’ is nog wel helemaal sterk: beweg
- beweug -beweugen -bewogen. Ook van dit werkwoord hebben de verleden tijd en
het verleden deelwoord zich aangesloten bij klasse 2.
Méten 'm eten' hoorde oorspronkelijk eveneens bij deze klasse, maar in het dialekt
van Wijhe zien we daar zo goed als niets meer van: slechts de 3e pers. enk. o.t.t.
heeft nog de klinker van deze klasse: (hee) met. H et verleden deelwoord luidt
emöten, m et de klinker van klasse 2 en 4, terwijl de verleden tijdvormen zich bij
het verleden deelwoord hebben aangesloten: mööt - möten. D it werkwoord heeft
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naast de sterke verleden tijdvormen in zowel enkel- als meervoud ook een zwakke:
méten. Bidden ’bidden’ is inmiddels helemaal zwak geworden : ten tijde van de
enquête gaf men nog als verleden deelwoord ebeden op; thans hoort men daarvoor
ebid.
Zie:n ’zien’ - zut - zag - zügen - ezeen heeft een afwijkende klinker in de 3e
persoon enk. o.t.t.: deze klinker is een graad verlaagd, gerond en verkort (voor
de -1: zie de bespreking van de persoonsvormen hierboven). H et meervoud van
de verleden tijd heeft eveneens een afwijkende klinker, nl. aa i.p.v. aa.
H et werkwoord wèèn ’zijn’ heeft onregelmatige vormen: ik bin - iej bint - hee
is - wie, ule, zie bint - ik waar/wazze - iej waren - hee was - wie, ule, zie würen ewes.
Klasse 6
Deze klasse had in het Oudsaksisch de klinkerwisseling a - o: - o: - a: faran
’varen’ - fo:r - fo:rum -gifaran. In M iddelnederlands en Nieuwnederlands is dat
varen - voer - voeren - gevaren geworden.
In het dialekt van Wijhe horen bij deze klasse de werkwoorden slaon ’slaan’ slöt (met een -t die niet wordt weggelaten, zie hierboven bij de bespreking van de
persoonsvormen) - sleug - sleugen - eslagen en dragen ’dragen’ - drüg - dreug dreugen - edragen. De klinker in de verleden tijdvormen heeft zich aangepast aan
de verleden tijdvormen uit klasse 2; zelfs de klinker van de 3e pers. enk. van het
ww. slaon is dezelfde als die van de 3e pers. enk. o.t.t. van klasse 2.
Oorspronkelijk

reduplicerende

werkwoorden

In het Gotisch bestonden zgn. reduplicerende werkwoorden, die echter in het
W estgermaans alleen nog een vorm van ablaut (klinkerwisseling) laten zien (Van
Bree 1977: 323 e.v.). Enkele voorbeelden:
slapen
gotisch
oudsaksisch
middelnederl.

sle:pan - saisle.p - saisle:pum - sle.pans
slapan - sle:p - sle:pum - gislapan
slapen - sliep - sliepen - geslapen

lopen
gotisch
oudsaksisch
middelnederl.

hlaupan - haihldup - halhlaupum - hlaupans
hlöpan - hliop - hliopum - gihlópan
lopen - liep - liepen - gelopen

In het dialekt van Wijhe hebben dergelijke werkwoorden steeds een verleden tijd
m et eu en in de 3e pers. enk. o.t.t. een ö, terwijl het verleden deelwoord dezelfde
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klinker heeft als de infinitief: stoten ’stoten’ - stöt - steut - steuten - estoten, lopen
’lopen’ - löp - leup - leupen - elopen, hollen ’houden’ - hölt (de -t hoort bij de
stam als men onderliggend holden aanneemt, evenals de -d van heuld) - heuld heulen - ehollen, zo ook laoten ’laten’, slaopen ’slapen’ en blaozen ’blazen’.
Vallen ’vallen’ heeft een -t in de 3e pers. enk. o.t.t. (zie bij de bespreking van de
persoonsvormen); in de 3e pers. enk. o.v.t. komt naast (hee) veul ook viel voor.
Van braon ’braden’ (met een 3e pers. enk. o.t.t. op -t (zie bij de bespreking van
de persoonsvormen)), opvollen ’opvouwen’ en hangen ’hangen’ is de verleden
tijd zwak geworden, maar het verleden deelwoord is sterk gebleven.
H et oorspronkelijk zwakke werkwoord vraogen 'vragen ’ is grotendeels sterk gewor
den en heeft zich aangepast aan de werkwoorden uit deze klasse: vrög - vreug vreugen - evraogd/evraogen.

Onregelmatige werkwoorden
Hieronder volgt een opsomming van werkwoorden die in bepaalde vormen onregel
matigheden laten zien, of 'helem aal’ onregelmatig zijn.
Vègen 'vegen', ópbrannen en waogen 'wagen' zijn zwakke werkwoorden, maar
hebben in de 3e pers. enk. o.t.t. klinkerwisseling, resp. (hee) veg, brünt (zie voor
de -t hierboven, bij de bespreking van de persoonsvormen) en wög.
Vrijwel helemaal onregelmatig zijn:
brengen 'brengen' - brengt - brach - brachen - ebrach
denken 'denken' - denkt - dach - dachen - edach
doon 'd o en ' - dut - deud/deed - deuden/deden - edaon
kopen 'kopen' - köch - köch/kopen - köchen/kopen - eköch
zeuken/zuu:ken 'zoeken' - zöch - zöch/zeuken/zuu:ken - zöchen/zeuken/zuu:ken ezöch
gaon 'gaan' - geet - gunk - gungen - egaon
staon 'staan' - steet - stund - stunnen - estaon
zeggen 'zeggen' - zeg - zèè - zeien - ezeg
leggen 'leggen' - leg - lèè/lei/leggen - lèden/leien/leggen - eleg
mutten ’m oeten’ - (ik) mudde/mut - (hee) m ut - mós - móssen - emut
hebben ’hebben’ - hef - had - hadden - ehad.
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De persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden
H et dialekt van Wijhe heeft de volgende persoonlijke voornaamwoorden:
ik ’ik’, onbeklemtoond 'k: Ik komme dalijk 'dadelijk’, Dat doe’k tammee wel effen
'straks wel even’;
iej ’jij’, onbeklemtoond j I e j kunt koffie o f thee kriegen, Dat hej’ slok ebreid ’los
gebreid’. In Wijhe kent men geen aparte beleefdheidsvorm, vergelijkbaar met het
Nederlandse ’U ’;
hee ’hij’, onbeklemtoond e: Hee zèè dat e deur ’n adder ebeten was ’Hij zei dat hij
door een adder gebeten was’;
zie of zee (zee is de oudere vorm) ’zij’, onbeklemtoond ze: Zee hef toch zukke roewe
handen ’Zij heeft toch zulke ruwe handen’, Zie strik ’t goed dat ze gisteren ewassen
hef ’Zij strijkt de kleren die ze gisteren gewassen heeft’;
wie of wule (wule is de oudere vorm) ’wij’, onbeklemtoond w Wie/wule holt brulfte
op de déle ’Wij houden bruiloft op de deel’, Die mótte hew’ van ’t zommer eköch
’Die zeug hebben we deze zomer gekocht’;
ule ’jullie’, een onbeklemtoonde vorm bestaat hier niet van: Heb ule de rèkel zien
an kommen stappen deur die plassen règenwater? ’Hebben jullie de reu aan zien
komen stappen door die plassen regenwater?’;
zie, zee of zule (zide is de oudere vorm) ’zij’, onbeklemtoond ze: Zielzule nuumt ’m
de Titte mar van zien van heet e Schurink ’Ze noemen hem de Titte maar zijn fami
lienaam is Schurink’, Nao lange speuren kónnen ze de kerel griepen ’Na lang speuren
konden ze de kerel grijpen’.
De objectvormen zijn:
mie(n) ’mij’: ’t Is mie kaatje egaal ’Het maakt mij niet uit’, In ’t veurbiegaon knikken
ze mien toe ’ln het voorbijgaan knikte zij me toe’;
oe ’jou’: Kan ’k oe èèm spréken? ’Kan ik je even spreken?’;
em, ’m ’hem ’: Kiek ’m ’s slakkeren ’smullen’;
heur, ’r ’h a a r’: De wollen dasse weien heur um de scholders ’D e w ollen sjaal
wapperde om haar schouders’;
ons ’ons’: Dat mut mar onder ons blieven ’onder ons blijven’;
ule ’jullie’: Dat h e ’k ule toch ezeg? ’dat heb ik jullie toch gezegd?’
ze/hun ’hen’, ’hun’: Ik heb ze ezeen ’gezien’, Ik heb ’t hun ezeg.
Tot slot enkele zinnen met de bezittelijke voornaamwoorden:
Mien buurman zol ’t wel ’s edaon kunnen hebben ’Mijn buurman zou het wel eens
gedaan kunnen hebben’;
Ik neuge oew ome niet uut 'Ik nodig je oom niet uit’;
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Hee hef zien tied verzuumd ’is te laat gekom en’;
Zie hef veur heur dochtertien nieje leersies eköch ’Zij heeft voor haar dochtertje
nieuwe laarsjes gekocht’;
Onze buren hebt ’n hele koppel wichter ’een hele koppel kinderen’;
Hej ’ wel ezeen düt ule hond met de snoete in de suker ezèten hef? ’H eb je wel gezien
dat jullie hond m et zijn snuit in de suiker heeft gezeten?’;
H ej’ hun huus al ezeen? 'gezien’.
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Avereest
Bathmen
Blankenham
Blokzijl
Dalfsen
Deventer
Diepenveen
Genemuiden
Giethoorn
Grafhorst

Grambergen
den Ham
Ha, uenberg (Stad)
Hardenbarg (Ambt)
Hasselt
Hsino
Hellendoom
Holten
IJssehnuiden
Kampen

ijsseiakacSemie

Kamperveen
Kuinre
Nieuwletusen
OMemarkt
Olst
Ommen (Stad)
Ommen (Ambt)
Raaïte
Staphorst
Steenwijk
SttenwijkerwoM
Vollenhove (Stad)
Votlenfiave (stmbt)
Wanmperveen
Wijhe
Wïlsum
Zalk en Veecaten
Zwolle
Zwoüerkerspel
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