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Het zij mij vergund om in het vooruitzicht van het mij ernstig stem
mende uur mijner promotie mijn dank te betuigen aan mijn leermeesters 
der Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam, zonder wie dit proef
schrift niet volschreven zou zijn en wier opvattingen van wetenschap 
en plichtsbesef ik heb mogen leren kennen.

Tot de overledenen behoren reeds de hoogleraren R. C. Boer,
F. A. Stoett, J. Prinsen en J. S. Theissen, die allen in mijn herinnering 
bestendig voortleven en waarvan professor Stoett mij met zijn schier 
weergaloze kennis van het Nederlands taalgebruik het gebied der 
taalkunde heeft binnengeleid.

Dan moge ik mij tot U richten, hooggeleerde Verdenius, hoog
geachte promotor, die mij van den beginne tot heden hebt bejegend 
met een hartelijkheid waarop ik geen aanspraak had mogen maken. 
Uw leerling heb ik slechts korte tijd kunnen zijn, lang genoeg echter 
om mij voor mijn vertrek der universiteit verplicht te hebben gezien 
een mate van kennis en begrip te vergaren, die mij bij het schrijven 
van dit boek dagelijks te stade is gekomen. Bovendien ben ik U voor 
Uw niet aflatende hulpvaardigheid grotelijks dank verschuldigd.

Ook U, hooggeleerde Brugmans, ben ik dankbaar voor Uw aandeel 
in mijn universitaire vorming en voor Uw boeiende colleges.

Het verheugt mij, hooggeleerde Van Dam, U te kunnen verzekeren, 
dat ik aan de leerrijke, verplichte en onverplichte ontmoetingen met 
U de aangenaamste herinneringen bewaar.

En U, hooggeleerde Donkersloot, dank ik voor de goedgunstigheid, 
die U mij bij mijn promotie hebt willen betonen.

Een onschatbaar voorrecht is het mij geweest, zeer geleerde Geers, 
U tot Mentor mijner jongelingsjaren te hebben gehad; onvergetelijk 
zijn mij Uw lessen, nog onvergefelijker is mij Uw persoon.
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INLEIDING

Naast de vele en velerlei mededelingen, die Dr. A. Blonk in zijn 
sociografie van Enschede (Fabrieken en Menschen 1929) doet om
trent de samenstelling der bevolking, de volksaard, de arbeiders, de 
bestaansmiddelen, de ontwikkeling der industrie en het aardrijks
kundig milieu, zij hier slechts op ’t volgende gewezen.

De stad Enschede werd tot voor kort omringd door de gemeente 
Lonneker, bestaande uit het dorp Lonneker (L. vóór een woordvorm 
in de tekst betekent dat deze vorm in het dorp Lonneker, de oude 
marke, gebezigd wordt), de Zuid-Eschmarke (in de tekst Z.-E.) en 
de vroegere marken (voor het begrip van ‘marke’ zie men Fockema 
Andreae in Jaarboek van Mij. Ndl. Lettk. 1934—5) Usselo (Uss.), 
Twekkelo (Tw.), Broekheurne (Br.), Boekelo (B.). De taal dezer 
boerschappen is aangeduid door 1. vóór de woordvorm (d.i. de taal 
van het land), de stadstaal door st. vóór de woordvorm. Gebruiken 
land en stad dezelfde vorm, dan wordt alleen de vorm medegedeeld 
(soms echter, wanneer met nadruk op deze overeenstemming gewe
zen wordt, heeft zo’n vorm st. 1. vóór zich).

Op 31 December 1933 bezat Enschede 51171, Lonneker 34855 
inwoners. Op 1 Mei 1934 werden beide gemeenten samengevoegd en 
Lonneker verdween daarmee als zelfstandige gemeente van de land
kaart. Voor 1 Mei 1934 werd de vereniging nog in het Staatsblad 
afgekondigd; de tegenstand der boerenbevolking bleek weinig te be
tekenen. Op 31 December 1934 telde de aldus vergrote gemeente 
Enschede 86763 inwoners, op 30 September 1936 was het aantal 
toegenomen tot 88288. Het aantal arbeiders werkzaam in industrie 
en handel bedroeg (blijkens het Verslag van de Kamer van Koop
handel en Fabrieken voor Twente over het Jaar 1935) over het 
jaar 1935: 20127 (zonder de vrouwen en kinderen dezer arbeiders).

Bijna alle fabrieksarbeiders spreken een vorm van stadstaal, een 
dialect dat van de spraak der boeren in het vroegere Lonneker aan
zienlijk verschilt. Met st. (=  stads, stadstaal) is in de tekst niet de 
taal bedoeld van de lieden die met het platteland zo nauwe en vele 
banden hebben, dat het zich in woordgebruik of taalvorm uit (b.v. 
de taal van grootgrondbezitters, veekopers).
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Ook thans vormt de boerenbevolking een belangengroep, die zich 
verbonden voelt tegenover de stadsbevolking, schoon de Katholieke 
inwoners der vroegere marke Lonneker enigszins afzijdig staan en 
met Noordelijker, eveneens Katholieke gemeenten als Weerselo, De 
Lutte, Losser minstens zo nauwe relaties onderhouden (de huisvrouwen 
stammen veelal van daar) als met Usselo, Zuid-Eschmarke, Boekelo, 
Broekheurne, Twekkelo, die niet Katholiek zijn en waarvan de bevol
king door de bank onderling huwelijken aangaat. Desondanks vormt 
de landelijke bevolking taalkundig een eenheid. De stedelingen, althans 
de fabrieksarbeiders, achten die boerenspraak lomp en zonderling; 
hun eigen dialect is in hun oog en oor het ware en vergrijpen daartegen 
corrigeren ze gaarne. Elders in Twente geldt ook de spraak der stad 
voor lomp en half Pruisisch (men wijst dan b.v. op kraank = ziek), 
gelijk W. de Clercq al te kennen gaf, toen hij vanuit Almelo (in de 
vorige eeuw wel het Twentse Haagje genoemd) schreef ,,que les 
habitants d’Enschedé sont encore bien moins avancés dans la civilisa- 
tion que ceux d’Almelo et que leur accent est beaucoup plus grossier et 
plus plat” (Dagboek 1811—1824, Haarlem z.j. blz. 21).

Men stelle zich niet voor dat „een cultureel overwicht van de stad” 
zwaar op de landelijke omgeving drukt. Het navolgenswaardige in 
klederdracht (de knipmuts der vrouwen geraakt in onbruik), huizen
bouw, hygiëne wordt niet geschuwd, veeleer — nochtans met overleg 
en reserve — overgenomen. Maar wat van dialect-geografische zijde 
(b.v. K. Brautigam, Zum Problem der Stadtmundarten, Teuthonista
X 248—51) omtrent de taal kundi ge verhouding van stad en 
land als onbetwistbaar wordt meegedeeld („die Stadtmundart ist 
aus der Mundart der landlichen Umgebung herausgewachsen”, „der 
Stadter verwendet weniger Sorgfalt auf seine Sprache”, „der Umlaut 
ist in der Stadtmundart haufig aufgegeben” ) zal de aandachtige lezer 
van dit proefschrift niet dan met voorbehoud aanvaarden.
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I Lonneker, II Zuid-Eschmarke, lil Broekheurne, IV Usselo, 
V Boekelo, VI Twekkelo.

Old Oldenzaal, He. Hengelo, Bo. Borne, D. Delden, 
B. Beckum, H. Hengevelde, Ha. Haaksbergen





VERKLARING DER TEKENS:

ie = de ie van ndl. piet, niet.
i =  de zeer lange ie-vocaal van hgd. Liebe, Civil (§ 20). 
i = de i van ndl. pit, dik.
uu =  de vocaal van ndl. nu, fra. amuser (§ 25). 
a = de zeer lange uu-vocaal van fra. amuse.
ee = de monoftonge ee van hgd. Reden, See (§ 26); soms door een

j-klank gevolgd (§ 53). 
i = de vocaal van ndl. peer, teer.
èè =  de vocaal van fra. lèvre.
e — de vocaal van ndl. pet, of met wijdere kwaliteit als eng. had, hat

(zie §2, 3, 9). 
aö = de vocaal van fra. soeur, coeur. 
eu — de vocaal van fra. voeu, peu.

= de vocaal van ndl. put. 
ö =  de vocaal van hgd. Löffel (zie § 15). 
öö =  de vocaal van ndl. deur, kleur.
3 — de (auslautende) vocaal van ndl. tobbe, tante. 
u = de vocaal van ndl. boef, hgd. du bist. 
ü = de zeer lange oe-klank van hgd. gut.
oo = de vocaal van ndl. boot, soms (zie § 22) gevolgd door een nauw 

hoorbare w-klank als in eng. soul, slow. 
ó = de vocaal, die tussen ndl. oe en ndl. o ligt.
o = de vocaal van ndl. klok, met minder ronding en wijder mond

opening dan de ó. 
ao = de gerekte vocaal van ndl. klok (§ 17).
a — de vocaal van ndl. pak .
aa — de vocaal van ndl. baas, raad; soms (§51) door een w-klank

gevolgd.
öö = de vocaal van ndl. door, poort. 
q = de consonant in hgd. Magen, sagen. 
tj = de gutturale nasaal van ndl. bang, ring.

Nasalering van vocalen is aangeduid door de vocaal gevolgd door 
er zij op gewezen, dat dit niet geschiedde bij ea, öa, V, ü3, d.w.z. 
slöan heeft een nasale vocaal öa, enz.

Ook sonante nasalen zijn door n, m aangeduid. 
r =  het reductieproduct van r (zie § 32).
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KLANKLEER

De Wgm. klinkers in het dialect van Enschede

KORTE VOCALEN IN GESLOTEN LETTERGREEP

§ 1. Wgm. a bleef a: 
ascha as, tascha tas, anzat aangezet, pat pad, weg, har (hij) had, 
blat blad, slachtar slager, naomat etgroen, drèèjlascha (zelden, maar 
soms, het oudere drl-, dreelascha) driehoekig lapje in hemdoksel, kwam 
(ik, hij) kwam, w i-j kwamm wij kwamen, vrat (hij) vrat, 1. vat dood
kist (vgl. voor die betekenis reeds Racer I 42, 43), op ’t rabat wild, 
teugelloos, aksies accijns, wan wan (subst.); thans (sedert ±  1870) 
buiten gebruik: kaïn kouten.

Van onzekere oorsprong: lawaj (bij jongeren ook lawaaj) lawaai, 
mespat gierkuil (vgl. o.a. te Borne pada aal, gier), st. schamóm vlinder.

Met 1. wen wanneer, eens, vgl. ndl. men-man.
Met wgm. -aw-: kbw kooi, töw weefgetouw.

§ 2. Door umlaut werd wgm. a tot een e, die bij oude lieden een 
iets geslotener kwaliteit heeft dan de oorspr. e: de vocaal van ges gist 
is bij hen wijder dan die van bes best, maar het verschil is bij de 
jongeren in de stad en op het land gering of verdwenen ten gunste 
van de gesloten klank: schel schil, herjs hengst, hen kip, ber bed, 
met worstvlees, eqn eggen, teln feilen, hebm hebben, leqn leggen, eks 
grote bijl, demar erve te L. (a°. 1302 domum dct. thon Damtne), 
trekrj trekken.

De opener e neemt men echter bij de oudere en oudste generaties 
waar — al is ook hier het onderscheid bezig te verdwijnen — in be
paalde afleidingen als baojgerjar vrouwenloper, oosgerjar koloniaal, 
1. lüznknepar, bejartepar namen van wijsvinger en duim in een ouder
wets vingerrijm (luizenknapper, biertapper), 1. spenir) paard en wagen, 
lestach overvloedig, drechtach drachtig, heksal (st. L. haksal) haksel, 
en in meervouden als klep klappen, stel stallen, zek zakken, dimin. 
zekska" zakje, enz. Dezelfde vocaal vindt men ook in vlescha fles, weps 
wesp, kletan kletteren.
B e z o e n , K lank- en vo rm leer 1
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Een e, die bijna i is, hoort men veelal in hel hel, teln tellen, schel 
schil, vgl. § 3.

Opmerkelijk is de umlaut in Us., Br., B. echtakejar achterkeer (v. e. 
wagen), ook genoemd echtastel achterstel; d’echtabóks antrekij terug
krabbelen, een belofte niet nakomen (de achterbroek), echtakaant 
achterkant, enz. Vgl. de samenstellingen met achter bij Woeste, en 
echterduere (achterdeur) in het boerendialect van Van Marle (Leo- 
pold 1 534), en öawarèèmp § 14.

§ 3. Dezelfde, wat wijdere, e representeert de wgm. e, in knech 
knecht, zes zes, drek modder, rech recht, nekr\ (L. nek) nek, wesaln 
wisselen, stem stem, ges gist, spek spek, trefn treffen, vel vel, helpm 
helpen. Vgl. ontleningen als estamVn waarderen, venkal venkel.

mes mest heeft een e die bijna i is, evenzo melkij melken (zelden 
hoorde ik milkrj). Omgekeerd is bij dil soort balk, de vorm del niet 
zo gewoon, maar even vaak e als i heeft 1. aoxvelach traag, lui (oor
sprong onbekend, accent voorop), katrelie, katrilie oude boerendans 
(quadrille), sanelie, snilie soort stof (chenille).

§ 4. Wgm. i bleef i in vis vis, wikawief waarzegster, wikij voor
spellen, timan timmeren, liqn liggen, lit deksel, wil pleizier, slim erg 
(adv. v. graad), zich sikkel, viijar vinger, zik smitn (naast zik smütn) 
zich besmeuren, na" misn een miskraam, lip lip, stil stil, smit smid. 
Waarschijnlijk hoort hier ook bizn wild rennen van koeien.

Te Usselo en minder vaak elders op het land verschijnt bij oude 
lieden veelal e voor nasaal, vooral in beklemtoonde syllabe: dööre" 
daarin, bagen begin, venach vinnig, e" in, teman timmeren, enz. en vgl. 
aldaar nog lenn linnen, lèèntjas lintjes, sèènt sedert en dgl.

Maar algemeen in de stad en op ’t land met nauwe e glemm glimmen, 
klemm klimmen, klemar havik (vgl. mndl. dimmende vogel: roofvogel) 
en met rekking blèèjkn blinken; ook nog schem schaduwbeeld.

Opmerkelijk is letar letter naast litadook letterdoek, litan een letter- 
doek borduren (vgl. ook Achterhoeks litterdook bij Heuvel p. 184, 
en „litter” of munt, d.i. kruis of munt in een stuk uit Haaksbergen, 
Dr. BI. 7, 69, en wfa. litter).

De letter x heet eks.

§ 5. Wgm. o en u zijn door ö en ó vertegenwoordigd. Vormen met 
oude o liggen ten grondslag aan dop dop, hóf tuin, hol hol (adj.), 
klöpm kloppen, röw rogge, blok blok, kolk kolk, stof stof, schok schok,
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hee wöl hij wilde, klök klok, pos steunbalk, knop knop, snot snot- 
ziekte, stöpal stoppel, knötöörn kleine aren.

Vormen met oude u liggen ten grondslag aan bót been, dóm dom, 
schóch schouder, bóthdf stadswijk te E. (a°. 1616 Buthave), rótbek 
buurt te Us. (a°. 1414 Rutbeke), hólzak erve ter Z.-E. (a°. 1530 
Hulswich), móf handmof, bóks broek, dól dol, bók bok, póls pols, 
bós struik, póp pop, mólstan laten voordraven (monsteren).

Hoewel ik het liefst een lange lijst met o-woorden zou hebben mee
gedeeld, noem ik slechts die woorden met ó, die in Ned. Wdb. 10, 3 
vlgg. met ö geboekstaafd staan: schóvn schaften, klók klokhen, klókij 
klokken v. d. klokhen (ww.), sjókrj sjokken, bólstan bolsters, katrol 
(even vaak katrol) katrol, ról rol, kórhen, mót mot (insect), póts 
poets, stótan stotteren. Omgekeerd hebben te E. ö: mödar modder 
(in beek of sloot, naast mór; op de weg: drek), köfar koffer, tröfn 
getroffen, vlöchn gevlochten, vöchn vochten, gevochten, hee schrok 
hij schrok (zeldzaam), trökij trokken, getrokken, hölpm geholpen, 
mölkij gemolken (echter is melkrj bijna steeds zwak), wolk wolk (bij 
jongeren ook wólk, thans ook wel bij boeren, die het woord weinig 
gebruiken), bödl borrel, schöriemörie schorremorrie, mos mos, móst at 
mosterd.

Dat de invloed der css. op de klinker betrekkelijk gering is, blijkt 
bovendien uit deze telling: van 159 woorden met ö ging 13 maal 
b of p aan ö vooraf; in een reeks van 124 woorden met ó ging 14 maal 
b of p aan ó vooraf. In dezelfde reeksen kwamen resp. 55 woorden 
met ö, 32 met ó voor, die door k, g, ch gevolgd of voorafgegaan werden.

Vóór r uit d(d) staat ó : smór koffiezetter, zór koffiedik (Gallée: 
zóde), pórk soort meelspijs; hierbij ook ww. als dórkan sluimeren, 
1. rórkan het land slecht bewerken (vgl. ródn snijden met een stomp 
mes), vórkan vlug maar moeizaam gaan.

Voor nasaal word ó gesproken: tón ton, trómpetar trompet, wónn 
gewonnen, sprór/n gesprongen, kóm drinkkop, tóij tong, enz. Behalve 
in de ww.-vormen klomm geklommen, nömm genomen, zwömm ge
zwommen, glömm geglommen. Vgl. § 13.

Door deze onderscheiding staan de volgende woordparen naast 
elkaar: hop verwachting, hóp fluitje (uit strohalm en dgl.); schol 
soort plag, schól schol (vis); bos naafbus, bós struik; wöl wilde, wou, 
wól wol; böln brok (v. worst, sigaar), bóln stier; bot boodschap, 
bod, bót been; zöch moedermelk, zóch ziekte (zucht). Door klinker
verkorting ontstonden bovendien de paren: zöch (hij) zoekt, zóch 
(hij) zuigt; dok strobundel onder de pannen, dók (hij) duikt; stof
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(subst.), stóf (het, hij) stuift; rok onvast, wankel, rók (hij) ruikt; 
prös prosit, prós (hij) proest; klók klok, klók broedse hen; lot lot, 
lót geluid (partic.).

Opm. Bevreemdend zijn de oude vormen Osle, Oslo van de marke, 
die thans ósal Usselo heet.

§ 6. Wgm. o wordt ö door umlaut. Daar in het ogm. u voor i, j niet 
door o vervangen werd, beperken de gevallen zich voornamelijk tot 
plur., dimin. Men zou hier van een morphologische umlaut kunnen 
spreken: köp, köpa koppen, nöt, nota noten; döp doppen, rök rokken, 
klös klossen, teelballen (resp. ook döpa, enz.), köpm onthoofden, 
köpka" kopje, st., L., Z.-E. pötka" potje (aldaar ook ww. pötkan aan 
de drank zijn). Waarschijnlijk ook met oude o: köstar koster, dröpal 
druppel, nöchtan nuchter.

§ 7. Wgm. u wordt ü door umlaut: diin dun, briiw brug, boterham, 
müw mug, müscha mus, schüp spade, bükrj bokking, kliipal knuppel, 
iim om, ziin zon, sliichta (plur. van slóch ruwe voorschoot), büt (plur. 
van bót been), piipka" popje, wüln van wol, pliikt] plukken, schiidn 
schudden, drükrj drukken; müs muts, piit put.

Voor de umlautloze vormen van den 2en, 3en ps. sing. praes. en part. 
praet. plóks, plók; plok (jij, hij plukt; geplukt; zo ook dróks, drók, 
drók bij drükrj-, schots, schót, schót bij schiidn) vgl. § 58.

Opmerkelijk is drók druk (adj.), scharmótsa uitbrander, vlóch vleu
gel, hoornvlucht, sökaln sukkelen, 1. tönn gestadig drinken (wsch. niet 
bij tón ton; vgl. mndl. tonnen?). Ook 1. iemand bewönan iemand tot rede 
(b.v- een vechtersbaas, hollend paard) of (vooral door een waarschu
wend knipoogje) bezinning brengen („bewonderen”, vgl. Ter Laan s.v. 
bemonderen, bemundern). Naast dón dronken, volgevreten eveneens 
1. dönn opzetten, dikker worden (van een menselijk of dierlijk lichaam).

*  *
*

OORSPR. KORTE VOCALEN IN OPEN SYLLABE

§ 8. Wgm. a is in open lettergreep tot aa gerekt: haaln halen, 
maakrj maken, haanap (nu ook henap) hennep, haazn haas, staaln 
pootje van ijzeren pot, vaak dikwijls, kraann (L. krönn, zo ook bij 
Ribbert p. 27) kranen (vogels), kraannzomar (L. krönnzömar) na
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zomer, maaln malen, gaat gaten (sing. ga t), vaal (naast vaalt) vaalt, 
smaakrj smaken (ww.). Vgl. ook vaatn oppakken (van hooi, rogge; 
stadregt v. Ommen 56 e.e.: torf faetten), 1. klaapm vluchtig dorsen 
(als de schoof b.v. aan de beesten gegeven wordt; het geschiedt ook 
door met de schoof op de rand van een ton te slaan; ook Achterhoeks; 
en te Osnabrück klape: kleines Bund Stroh; in Sl.-Holstein een ww. 
klappen in die betekenis).

Van onzekere of onbekende oorsprong: slaatan morsen, slateren, 
slaatabas morsig vrouwmens (eigenlijk morsbil), 1. kaas klokhuis 
(vroege ontlening van een vorm van lat. casa?), 1. aawngoo"stach 
gulzig, hebzuchtig (vooral bij het eten; ook -geunstach door „afgun
stig” ), kwaazn onnozel, zeurig praten.

Met d-uitval: aal gier, laan, laa" laden, opladen, vaar vader, vaam 
vadem, schaa schade, blaa bladeren, raa raderen.

Jongere ontleningen: aawndeu oude boerendans (avant-deux), 
pulapataatn parelhoenders (poule pintade), raadi-joo radio, rajaal, 
ri-jaal royaal, kaaliekoo (klemtoon op de le syllabe) calicot.

Korte o echter in smak smaak, gafal gaffel, nafal navel, gadan ver
garen („gadderen” ), kral koraal (pl. kraln), bagrafanis begrafenis 
(naast het oude en nog gewone woord groow ).

Onbekend is mij de oorsprong van 1. óntraalie (klem voorop) wild, 
onstuimig (van een paard, van het weer; verband met Achterhoeks, 
Deventers traliën „langzaam gaan” ligt niet voor de hand).

§ 9. Door umlaut uit a ontstane e bleef kort in: bek beek, weps 
wesp, ketal ketel, netalnkönak winterkoninkje, dekt) deken (van een 
bed), ven veen; mogelijk horen hier scheln mankeren, schelen, hekal 
hekel (werktuig), rekal reu. De open e (vgl. § 2) wordt nog gehoord in 
lepal, lepel, schepal schepel, betar beter, maar vroeger was het verschil 
tussen die klanken veel groter; het Enscheder bruiloftslied spelt batter 
„beter” met dezelfde letter als dallenhanen (eig. haan van de deel; deel 
„dorsvloer” heeft een e-vorm in Twente), maar schrijft trekken „trek
ken” (a°. 1812).

Voor v, z, g, vond op het land rekking plaats tot een lange t, die 
(zie § 16) door een onmisbare ’-naslag gevolgd wordt. Zo st. ezal t.o.
1 .Vza l ezel, st. teqn-\. tVqn (verkorte vorm tiqn) tegen; st.vlegal-
I. v li3gal (B. met de representant van oude e: vleagal; deze e-vorm is 
elders in Twente de gewone, ik ken hem tenminste uit Hengevelde, 
Beckum, Delden, Goor, Vriezenveen, enz.; ook Gallée’s vlégel wijst 
op e), I. ï 3gda eg (maar B. eagda met e, als in Vriezenveen, enz.).
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Vroeger, tot minstens 60—70 jaar geleden, zei L. tiVz (uit nasi, zie 
§ 15) neus. Ndl. evene (soort haver) is mij onbekend; de boer spreekt 
van müqnbeen muggebeen. Mogelijk met oude i: st. stewach, 1. stVwach 
stevig.

Dezelfde V ontstond bij d-uitval; de stad rekt dan ook, tot een 
lange èè in st. stèè, 1. stV plek, plaats; 1. stVs van een paard, dat niet 
van de plaats wil. Verder 1. bVn week maken, dat echter ook in de stad 
als b in bekend is (vgl. ndl. betten). Tenslotte 1 .bitarVk soort onkruid 
(mnd. redik, owvla. radic „radijs” uit lat. radix).

De morphologische umlaut van gerekte a luidt echter èè: st.1. zèègka" 
zaagje, jèègar jager, blikslèègar koperslager, schèèmta schaamte, 
glèèska" glaasje, slèèh pl.v. slach slag, Br. vèèkar vaker (elders 
vaakar), L. kèètkd" kaartje (elders kaatja).

st. drèèqn. 1. dreaqn dragen (en de praesensvormen; vgl. § 58) heeft 
ook deze vocaal; bij gebreke aan vormen uit andere gebieden mag 
men ablaut naast ndl. dragen mogelijk achten, evenals in st. nèègal, 
1. neagdl nagel (onwaarschijnlijk is de voorstelling bij Fijn van 
Draat, Tschr. 42, 201), Tw. greawn graven, bagreawn begraven (deze 
e-vorm ken ik verder uit Haaksbergen, Driene, Weerselo, Vriezenveen 
e.e.), overigens st.1. groawn, bagraawn.

Opm. Geen rekking in hef (hij) heeft (vgl. dów hes); met korte 
vocaal: ivetan drenken (van kalvers); èè ook in kèèts(a)\ waarmee 
de kat verjaagd wordt (lokroep mis! of m i’s !).

§ 10. Wgm. e wordt door een korte e vertegenwoordigd, die bij de 
ouderen die van neku nek is (§ 3), maar die veelal de nauwere kwali
teit van de oude umlauts-e en van wgm. i in open syllabe (§11) heeft 
aangenomen. Bij oude, ouderwetse lieden laat zich deze wijde e waar
nemen en vroeger zal het verschil grooter geweest zijn. In het Ensche- 
der bruiloftsliedje van 1812, waarvan de schrijver niet geheel inconse
quent was in zijn spelwijze, vindt men dalle dorsvloer t.o. trekken 
trekken, en de schrijver bij Leopold (a°. 1855) spelt bêttern „beteren”, 
maar gebruikt toch reeds e in geven, tegen, zowel als in zeggen, 
nemen. In het Vriezenveens daarentegen is het vocaalverschil in zeggen, 
beter en veen, pekel zeer groot. — Deze e, die open kwaliteit bezit, 
wordt aangetroffen in: brekq breken, nemm nemen, dweln dwalen, etn 
eten, vretn vreten, gel geel, kei keel, kwen onvruchtbaar vrouwelijk 
rund, metn meten, mei meel, zetn gezeten, vagetn vergeten, schel scheel, 
rekr) rekenen, welach weelderig, steln stelen, wek week, zeven dagen, 
del dorsvloer, pepar peper.
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Voor v, z, g, vond in de stad rekking plaats tot èè, op het land tot 
een tweeklank ea. Zo st. vèèqn-\. vèaqn vegen, en verder de st. en 
1. vormen naast elkaar in èèm-eam even, wèèqn-weaqn wegen, zwèè- 
wal-zweawal zwavel, nèèw-neaw neef, lèèzn-leazn lezen, lèèwar- 
leawar lever, rèèqn-reaqn regen, regenen; alleen in de boerenspraak 
heawsl knuppel (hevel). Hierbij sloot zich aan bèèzn-beazn bessen. 
Vgl. ook nimwèèqn-nimweaqn Nijmegen, déémtar-deamtar Deventer.

Met d-uitval: trèè-trea trede, prèèkn~preaky prediken, knèè"-knean 
kneden, trèè"-trean treden; eveneens vrèè-vrea vrede.

Met d-uitval voor r: st. 1. wir weder (subst.), zwiraijk erve te Uss. 
(a°. 1489 Swederynck), l i r leder, v lïm us  vleermuis.

Opm. In de tweeklank ea, die wat korter klinkt dan st. èè, is ee voor 
naslag-a verkort, vgl. 1. dea deed (§ 18), en 1. ó°ivar over, enz., § 12.

Een e-vorm heeft ook st. èèkstar, 1. eakstar ekster — Voor de grond
vocaal e van wek week, nemm nemen, vrèè vrede kan men vergelijken 
Tschr. 42, 230, Sarauw I, 68-69.

§ 11. Oude i is door een e vervangen, die nooit de kwaliteit heeft, 
die de oude e (§ 10) soms nog bezit: grep grijpbeweging, schet scheet, 
steln steel, met mee (adv.) tek teek, kwekva kweekgras, netn neten 
(luizeneitjes), strek streek, wedawief weduwe (st. wedavröw), zeln 
paardetuig, kekrj gekeken, betn gebeten, slepm slepen; blekrj blaffen 
kan ook ,,umgelautete” a bevatten. Voor st. 1. kenbak wang zal men 
eveneens i in open syllabe moeten aannemen (vgl. mndl. kenebacke 
naast kinne-, en Sarauw 179).

Voor v, z, g, blijft deze e in de stad behouden, maar het land spreekt 
daar een overlange tweeklank V . Zo st. bewn t.o. 1. b i3wn beven en 
verder: zew - zVw zeef, newal -  n ï’ wal nevel, gewn - gVwn geven, 
stewal - stVwal laars, stej - sti’ch zandweg, kregal -  k rï’gdl kregel, 
hej -  ht’gda heg, ewdltascho -  Vwaltaschd (te B. met de representant 
van oude e: eaw3ltascha; deze e-vorm ook te Vriezenveen, vgl- Gallée: 
èveltassche) salamander, hagedis, schrebm - schrVwn geschreven, 
kreqn -  krVqn gekregen. Alleen op het land zijn bekend: p i3zak roede 
v. dieren, knVwal knevel, wVzalboom (L. wVzboom ) hooiboom, 
z i3qn naast gelijkwaardig zich, die beide thans „sikkel” betekenen. 
Bij de meeste boeren, ook de jongere, hoort men /*; soms, maar vooral 
in participia, ee. Opmerkelijk is st. neeqn naast 1. nVqn negen.

Met d-uitval: st. len (naast evenwaardig leen), \.lVn geleden, 
st. snen (ook wel sneeri en niet alleen bij jongeren), l.sn i’n gesneden, 
maar naast I. sni3 snede ook st. sni. Opmerkelijk is st. wirak woerd
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(zie § 60; het kan ook op een — naar ’t vb. van dui. enterich ge
vormd? — wederik berusten) naast 1. wVk (te B. als Vriezenveen, 
Goor, Hengevelde met een e-vorm: B. weak). Alleen op ’t 1.: IVwaator 
leewater, scht3w vlasafval (mndl. sceve), nin-, n i3ndür „beneden”-deur 
(v. d. boerderij; in de stad kent men het woord ook wel en misschien 
is het daar vanouds bekend als nien-, mndür).

Met d-uitval voor r: st. w\r, 1. w ï' wederom (evenals „snede” ook 
met z bij Ribbert 14, 90).

Naast st. lönn leunen is lenn de gewone vorm op ’t 1., al is lönn 
daar niet zo vreemd, dat het als st. gevoeld wordt; met e komt het 
woord trouwens op het land van heel Twente voor, minstens van 
Buurse tot Langeveen. Maar st.1. stönn kreunen (in het N. v. Twente 
wel weer stenn). Zulk een „o-umlaut” vormde ook te B. (en in het 
gebied ten Z. en O. daarvan) ur haar (bez., ps. vnw.; overigens 
st.1. i r ).

Opm. Van belang zou zijn te weten, of en waar in Overijsel egel 
door echel (bloedzuiger) onmogelijk geworden is; 1. i 3gal, st. stekal- 
vèèrkij.

§ 12. Voor oude o hoort men een ö, die (evenals de oude e) bij de 
oudste generatie een nog wat opener klank heeft dan de wgm. o in 
gesloten syllabe.

Maar het verschil is miniem en vaak wordt het niet gehoord, zodat 
höp verwachting, hoop bij de niet opvallend ouderwets sprekenden 
de vocaal heeft van kop kop. Tot, laat ik zeggen voor een eeuw moeten 
deze thans samengevallen klanken ook voor het oor der sprekers zeer 
verschild hebben, zo dat höp bijna of geheel als hap klonk. Daarop 
moet wel een spreuk wijzen, die vroeger de Enscheder spraak gekarak
teriseerd schijnt te hebben: oonz gejtjaan ev’n schetdlka" met batar 
in da gata laotn valn „onze Gerritjan heeft een schoteltje met boter 
in de goot laten vallen”. Ofschoon deze kenspreuk — ik ken haar 
alleen uit de mond van de dialectschrijfster C. Elderink, die ze mij 
meedeelde in deze vorm, niet in die door Kloeke in „Overijsel” p. 850 
vermeld is geworden — verder, ook in de omgeving, onbekend is, zijn 
er nu nog andere feiten, die op zulke uitspraak wijzen. Het Enscheder 
bruiloftslied (a°. 1812, in stadstaal) rijmt het ww. vlatten vlotten 
(mndl. vloten) op nen zwatten een zwarte, en spelt evenzo oetebrok
ken „uitgebroken”, anestakken „aangestoken” tegenover kop kop, krop 
krop. In 1840 nog stelde Joh. Behrns „Twentse” vormen als kapper- 
kopper, batter-botter naast elkaar, waarvan de eerste „meestal op het
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land, de andere onder den burgerstand gehoord worden” ; het stukje 
bij Leopold van 1855 heeft reeds: in de gotte „in de goot”. Ook thans 
is ö de gewone vocaal in stökrj stoken, köln steenkolen, nöt noot, rokt] 
geroken, kröpm gekropen, vadwöln verdwaald, sprökg gesproken, 
zöpm gezopen, höpm hopen (ww.); ook in köpar koper (mnd. kopper). 
bötar boter (mnd. botter) en in de lat. leenwoorden kbkr) koken, zöl 
zool. Maar steeds booda postbode, gaxvoon gewoon, beide ook bij 
oudere lieden; jong is bootram voor brüw boterham.

Voor v, z, g spreekt de stad een overlange ao, het land öa. Zo 
st. baowtiA. böawn boven, en verder raow-röaw korst op wond (bij 
vriezend weer heeft de boer last van de harde oneffenheden op de weg, 
de vösröawn; vgl. oude o-vormen bij Sarauw 170), staow-stöaw stoof, 
aowar-öawar over, schaown-schöawn geschoven, vlaoqn-vlöaqn ge
vlogen, badraoqn-badröaqn bedrogen, laoqn-löaqn gelogen, haozn- 
höazn kousen. Misschien hierbij een woord, dat alleen op het land 
bekend is: baos buikspeekselklier van geslachte dieren, zelden 1. böas, 
en ook Woestes bos („gewisse teile des geschlachteten schweines” ) 
wijst naar een grondvorm bosa-.

Met d-uitval: st. bao", 1. böan geboden, st.baom, \.böam bodem, 
1. schöan peulschil (zelden schöa, uit de pluralis schöan), 1 .weent- 
schöan trommelzucht (v. koeien), 1. schöansal kikkerdril (vgl. Tschr. 
53, 126: Mnd. schode „Balg einer Pflanze”, Mnl. Hdwdb.: schode 
„peul, huls”, „nederr.” ).

Opm. Ook in höksabèèrqn Haaksbergen schuilt oude o in open syl
labe blijkens Vriezenveens wakazbaajqn-, oude vormen met hokes- 
(naast andere) bij Gallée, N. G. N. 3, 325.

§ 13. Wgm. u is vervangen door ö. Talrijk zijn de gevallen niet: 
h'onach honig, vr'om vroom, zachtmoedig, kömm komen, wönn wonen, 
zomer zomer.

Voor g (vbb. met v, z, ontbreken) spreekt het land een lange twee
klank ü3, naast 1. st. vöwal, 1. vü’gal vogel, st. köwal, 1. kü3gal kogel. 
Alleen op het land: zü3ch zeug (niet identiek met ndl. zeug, wel met 
os. suga; vgl. b.v. Leopold I 543 te Haaksbergen „zooge” ; ’t gewone 
woord is nu m ót). De ö in deze vormen is die van mos mos, klok klok 
en thans die van bötar boter; zelden die van Eng. not (vgl. Vriezenv. 
zwamar zomer, wapm hopen).

Voor de opmerkelijke vormen 1. rü3n rooien, lün hoornpit zal men 
noodzakelijk een met roden en mnd. lode (Tijdschr. 55, 262) ablau- 
tende u-vorm moeten aannemen.
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Genoemd zij nog st. 1. zü3brann oprisping uit de maag, dat — ge
reduceerde r en naslag-vocaal stemmen overeen — evengoed Kil. sode 
„oprisping” (hgd. sodbrennen; vgl. de vormen bij Woeste) als ndl. 
zuur (maagzuur) bevatten kan.

§ 14. Wgm. o wordt ö door umlaut, maar als in § 6 zijn door de 
ogm. klinkerverdeling de vbb. niet talrijk en is de umlaut hier secun
dair: in dimin. als kölkdn kooltje vuur, st. raöfkas, 1. röafkas korstjes; 
in afleidingen als st. aöwan, 1. öawan overhouden, 1. böawnsta (st. 
baownsta) bovenste. Verder nöt noten, 1. da n i-jöaw die van Nijhof, 
st. kèèrkaöw, 1. kèèrköaw kerkhoven (in een spreekwoord), da vèèlt- 
gaöwar erve te Tw. (a°. 1499 Gadevording, 1693 Goverdinck, 1733 
Govert).

Opmerkelijk is de umlaut in 1. öawarèèmp (L. öawaremt; st. oawar- 
èèmp) overhemd (vgl. in een verhaaltje in het dialect van Laren, Gel
derland: euverhemp, en zie Lasch § 91, Holthausen § 64).

§ 15. Wgm. u is door ö vertegenwoordigd, wanneer umlaut plaats 
vond. Deze ö is thans dezelfde als die in köp koppen, maar moet in de 
eerste helft der vorige eeuw naar a gezweemd hebben en men mag 
aannemen, dat dit ook met de ö van § 14 het geval geweest is. Men 
denke aan het oud-Enscheder schetalkan schoteltje (§ 12) en aan een 
spelling als kanninkriek „koninkrijk” (vgl. trouwens Vriezenveens 
kwenak koning, wenach — ald. met uml. — honig) in het bruiloftslied 
van 1812, waarin ook dalle „dorsvloer”. Deze ö vindt men in st.1.: 
wönar huurboer, könak koning, schötal schotel, pöl peluw, bön zol
dertje, dök deuk, zön zoon, möl molen, jör jood, hee ’s an ’n söp hij is 
aan de drank (uit supi, vgl. Wfa. siiap, ndl. zoopje), brök breuk, jökrj 
jeuken, kröpal kreupel, sprök spreuk, kötal keutel, slötal sleutel, kökij 
keuken, krönn kreunen.

Afwijkend is vül veulen; daarom zij hier genoemd het mij duistere 
1. völka merrie (fem.), wat ouderwets en thans minder bekend dan 
völktjviil merrieveulen. Opmerkelijk is ook smüln smeulen.

Blijkens wfa. güamen „rühren” hoort hier ook 1. gömm ergens in 
wroeten, roeren (=  Plantijn: gomen „viscera laedere vel perforare”?).

Evenals bij kenbak moet voor zön-, zdöndach aangenomen worden, 
dat de vocaal er eens in open syll. stond (aldus Sarauw 180, en vgl. 
mndl. sonen-, soneldach), vgl. zün zon.

Voor v, g, z, spreekt het land echter weer een lange tweeklank ü 3, 
vgl. st. böwel-\. bu3gel en verder zo naast elkaar: möwalk-mü.3 gaik
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mogelijk, zee möwt-mu’gt zij mogen, löqn -lü3qn leugen, vöwal- 
v u 3 gal vogels, oondöqnt-oondü3 qnt ondeugend. Ndl. euvel is onbek. 
en toch zit het in 1. ü 3galwaatar (st. hetwaatar) hartwater; van elders 
ken ik dit „euvelwater” niet; ook te E. is de ,,overgang” v-g zeer zeld
zaam; toch hoorde ik te Beckum ü ’valwaatar (met g ook te Delden, 
Dr. BI. 13, 19). Verder nog st. smögal-l. smü3gal bijdehand, mager 
kind (vgl. Schönhoff § 93, Ned. Wdb. smeugel).

L. neuz neus, waarvoor men nu3z — elders in Twente van Buurse 
tot in Vriezenveen de antieke vorm — verwacht, beschouw ik als een 
compromisvorm van st. nöz en verdwenen 1. nü3z of m 3z (dit laatste 
was vroeger, zie § 9, te L. in gebruik), resp. uit nusi, nasi-, de vorm 
nasi ken ik verder in Overijsel niet (zie echter de Wfa. vormen bij 
Sarauw 66), Kloeke we!, al deelt hij zonder nadere opgave mee (bl. 
846): „den vorm nezze hoort men zelden”.

Opmerkelijk is st.1. rösal reuzel; st. zeuwn, zeubm (t.o. 1. zu 3wn) 
zeven, vgl. st. neeqn (1. nVqn) negen (zöbm, neqn te Oldenzaal en 
Noordelijker). Bovendien st. 1. ru 3zaln ruien, dat verder in Twente niet 
voorkomt en dat men moeilijk uit een onbekend ruurzelen ontstaan kan 
denken; eerder hetzelfde als vla. reuzelen „af- en uitvallen v. graan”, 
L. v. Kuik reuzelen „ruien”, wfa. riiasaln „rütteln”.

Met d-uitval: bü ’kar erve te L. (a°. 1386 Bodekerinck, 1489 Bode- 
kershus enz.; vgl. dui. Böttcher) en \.ru3 kwajongen (ndl. reu; in 
Wfa. gewoon voor „hond” ; overigens te E. rekal reu). Al luidt de 
lokroep voor varken ku3-k u 3!, toch zal 1. kü3kij jong varken (ook de 
stad kent de naam heel goed) wel uit kodeken (de vorm bij Gallée, 
Tschr. V, 15) ontstaan zijn; daarmee stemt Vriezenveens kü’ chies 
varkentjes (en ook de vorm elders in Overijsel) overeen.

De vormen met r na vocaal onderscheiden zich (als in bijna geheel 
Wfa.) door lange ü ; in de stad en op ’t land: büTt beurt, kürn keuren, 
slür sleur, düT deur (zie de kaart in Taaltuin I, 192), dür door, vür 
voor, buTn tillen, schurn scheuren, spürn speuren. De ü3 klank is 
gelijk aan ü r, maar men is zich bewust in dür deur een rest van r te 
spreken. In de stad spreken jongeren veelal (ouderen doen het als 
het woord weinig klemtoon heeft) döör door, vöör voor; „voor de 
deur” luidt bij hen vöör da dür, vöö ' da dööT\ ook wel bij ouderen: 
va dür (in znw., ww. is öör zeldzaam).

§ 16. Ui t we i di ng  over § 9—15. I. De naslagvocaal
De in § 9—15 beschreven rekkingen van wgm. e, i, o, u en hun 

umlautsproducten (met dat van wgm. a) in open syll. voor v, z, g, en
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weggevallen intervoc. d worden op het land door een naslagvocaal a, 3 
gevolgd (ea, V, ü3, öa, öa, ü 3). Deze vocaal wordt steeds gesproken 
daar waar de stad de korte vocaal behield en bijna steeds ook in het 
geval, waar de naslag verdwijnen kan door stadse invloed, die 
echter ook hier zeer gering is. Eerst als een boer in de stad zou gaan 
wonen en geen omgang meer met andere boeren zou hebben, zou hij 
misschièn nèèw neef in stee van neaw gaan zeggen. En krVqn (st. 
kreqn) gekregen valt dus nooit met de infin. samen, kan echter wel 
door kreeqn vervangen worden. Bovendien wordt de naslag gesproken 
in 1. d'oan gedaan; men zou hier aan het regelmatige 1. dea deed kunnen 
denken, maar dat verklaart niet 1. stdan staan (veelal met nasalering 
van öa, die gewoonlijk ontbreekt in het partic.), st. stao", 1. wean (met 
nasalering van ea\), st.wèè" zijn, wezen (partic. wes), 1. göan gaan, 
gegaan (infin. vaak genasaleerd), st. gao" gaan, 1. slöan slaan.

Na lange vocaal en voor w is de naslag weinig of niet hoorbaar: 
schVw vlasafval verschilt zelden van schiw schijf; tenzij de w hete- 
rosyll. is: ü ’ waatar (§ 11) wordt niet zonder duidelijke 3 gesproken.

Gereduceerde r en naslagvocaal naderen dicht tot elkaar, maar dat 
st. 1. k i 'l (haast keal, vgl. 1. neaw) kerel een r-variant bezit, blijft men 
zich door de iets langere en wijdere e van „kerel” en doordat kèèl 
niet gehoord wordt, wel bewust. Niettemin is naast een alleenstaand, 
in de stad onbekend woord als 1. ó nb i3ch gejaagd, ongeduldig (vgl. 
mndl. biden „wachten”, onbeidich „ongeduldig” ; Rhein. Wtb. gebidich 
„geduldig wartend”) ó nbirdch nog wel zo gewoon; en het alleen
staande 1. b i’n weken (§ 9) wordt op ’t land soms (ook elders in 
Twente wel) als „bieren” opgevat. Daardoor kan ook st. wlrsk woerd 
(zie bovendien § 11) een reïnterpretatie zijn van wVk. Verdwijnen 
deed de naslag in voor den boer zonderlinge woorden als 1. lün hoorn
pit (§ 13), bijna steeds in 1. baos buikspeekselklier (§ 12) en dikwijls in 
nindür „beneden”-deur (§ 11; „beneden” kent dit dialect verder niet).

II
Om vormen als slötsl, hönach te verklaren heeft men wel aange

nomen, dat u tot o werd, tot oo rekte en door umlaut eu werd, waarna 
verkorting tot ö optrad (zo b.v. Fijn van Draat  over Deventers 
zöns, kötdl in Tschr. 42, 239 vlg.). Men moet dan aannemen, dat ook 
voor i, j ogm. u door o vervangen werd, en de vraag blijft, waarom 
de verkortende factoren de eerste rekking niet beletten. Van W ij k 
vroeg, Tschr. 31, 302 of twents kogel, vogel een ö hadden door de g. 
§ 6 bevestigt dat niet en op zichzelf is deze ö zo vreemd niet meer,
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als men ziet, dat naast de „Senkung” van i tot e ook u door o en ii 
door ö vervangen werd. Dat deze versimpeling in het vocalisme der 
open syllaben secundair is en dat men voor vormen als wönn wonen, 
zömar zomer geen „grondvormen” met o in plaats van u dient aan 
te nemen, tonen 1. kü3gal, vü*gal. Voor st. 1. vül veulen zou men fulja- 
kunnen aannemen, maar wegens Deventers völan, wfa. füalen moet 
men zich vül eerder door n-afval uit vüln ontstaan denken in een tijd, 
dat de „Senkung” van ü tot ö nog niet plaats gevonden had. Is deze 
opvatting juist, dan zou daaruit volgen, dat dit geschiedde na het 
moment waarop u, gevolgd door i, j, tot ii werd (os. fulin). Trouwens, 
de korte vocalen voor v, z, g, gedragen zich als die voor gesynco
peerde intervocalische d, die na 1500 (§ 73) verdwijnen ging. Bij
gevolg zullen al deze rekkingen wel uit de 16de of misschien de 17de 

eeuw stammen.
De lange tweeklanken V, ü3, ea, oa zijn volgens VanGinneken,  

Ras en Taal 116 vlg., oorspronkelijk stijgend geweest en ontstaan 
door de in Vriezenveen ver doorgevoerde j- en w-prothese; 1. neaw 
kan men zich inderdaad uit Vriezenv. njave neef ontstaan denken. Een 
ander probleem is de invloed der css. v, z, g, en weggevallen d, die 
zich tot ver in Wfa. (Kurl, Teutoburgerwald, Olpe, Soest e.e.) en 
tot in Deventer (niet in Noord-Twente, Osnabrück) gelden laat. De 
vraag naar de invloed der Ndl. cultuurtaal op de rekking in Overijsel 
wordt er niet eenvoudiger door: om E. gaan boeren kreeqn gekregen, 
sneert gesneden, enz. spreken zonder  die invloed,  maar naar 
het voorbeeld van st. kreqn. snen\ een neiging, die door de ee van de 
praeterita dier ww. begunstigd wordt. Dat mag men besluiten uit het 
feit, dat g i3wal, vü3gal, enz. in de jongere boerenspraak minder vaak 
door geewdl, voogdl vervangen worden, al zijn ook deze vormen op 
het land zo zeldzaam niet. Nooit echter wordt 1. g i3wal enz. door den 
boer geheel verstadst tot gewal. In een stadje als Delden zijn zulke 
compromisvormen gewoon; men spreekt er teeva, geeval, koogal, 
voogal, akreeqn, eezal t.o. r'e'eqn regen, avlaoqn gevolgen enz. De ao, 
èè uit oude o, e zijn dus standvastiger, de i 3- en « 3-klanken zijn ook 
te E. recht boers. Jonge ontleningen worden niet van V of ü3 voorzien; 
b.v. eng. beaverteen (een katoenen stof) luidt st. bèèwatin, 1. beawa- 
diemm. Borne is wat ouderwetser in zijn klinkers gebleven dan Delden 
blijkens Vgda eg, b i3bm beven, kiVgal kogel, enz. maar spreekt toch 
aschreebm geschreven, akreeqn gekregen, en vgl. b.v. nog Hengeler 
vormen als neaval nevel, geaval gevel t.o. akreeqn, zeeva zeef, neuza
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neus. In al deze plaatsen natuurlijk steeds kökij koken, wekd week, 
nemm nemen, enz. Ook verderop, te Goor b.v. onderscheide men in 
dit opzicht: boerse en stadse spraak met hun compromissen; „Hol
landse” invloed geldt hier in zeer beperkte kring en eerst in (ik schat) 
de laatste 25 jaren. Verder zij verwezen naar het door Kloeke ver
zamelde materiaal in „Overijsel” .

De stad Enschede vormde slechts weinig compromissen met de 
boerse spraak. Als zodanig zijn allicht, in de handel tussen boer en 
burger, ontstaan st. zeubm zeven, st. neeqn negen (zo ook te Goor, 
Hengelo e.e.; vgl. Borne nee*qn; zöbm, neqn hoort men te Oldenzaal, 
Tilligte en omgeving). Of nu boerse tweeklanken als V, üs vroeger 
ook in de stad ontstonden en in gebruik waren, worde in het midden 
gelaten: st. b ïn week maken, st. wïrak woerd (vgl. een restrictie in 
§ 16, I), sni snede (vgl. nog st. 1. wir twijg =  Gallée wee, wi-je?) 
laten dat voor de hand liggen voor vormen met vroegere d.

Dgl. rekkingen geven de meest  in ’t oor val l en de klank
verschi l l en tussen stad en land weer. Menging van beide vorm- 
groepen is ook op het land nogal zeldzaam, schoon wat minder zeld
zaam dan in de stad; „cultureel overwicht van stad op land” wordt 
alleen door den buitenstaander overschat. Van de jongere boeren 
houdt driekwart zich aan kri’ qn, vlöaqn en nog algemener zijn bij 
hen kü’gal, vü’gal; zegt iemand voogdl dan gebruikt hij zeker teeqn 
tegen, kreeqn gekregen. Een Babelse toestand als in het, zeer knap 
geschreven!, Enscheder stuk bij Leopold I 553 (waarin o.a. niewel 
„nevel”, gewwen „geven”, onnuezel „onnozel”, nözze „neus”, entie- 
gen „tegemoet”, teggen „tegen” ) kon alleen ontstaan door de poging 
van een stedeling om recht boers te schrijven (er zijn daar twee boeren 
aan het woord). — Tenslotte volge hier een een kort overzicht:

Wgm. a met umlaut:
st. 1. bek, ven, betar 
ezal-i’zal, teqn-ü3qn
stèè-sti’ ; maar bin-b i3n

Wgm. e:
st. 1. etn, metn, kei 
v'eèqn-veaqn, lèèzn-leazn 
trèè-trea, prèèkrj-preakrj

Wgm. i:
st. 1. grep, lek, kektj 
gewal-gi3wdl, kreqn-krVqn 
len -lï’n; maar sni-sni3
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Wgm. o:
st. 1. köln, göt, sprökij 
bao\vn-böawn, haozn-hoazn 
baon-böan, baom-böam 
Wgm. o met umlaut: 
st. 1. kölkd" 
dö\V3n-öaw3n

Wgm. u:
st. 1. hönach, wönn, kömm 
vöwal-vü’gdl, köwal-kü’gdl 
1. riVn? lün?
Wgm. u met umlaut: 
st. 1. pöl, kökrj, köridk 
böwdl-bu3gdl, nöz- (neuz) 
1. ra 3

OORSPRONKELIJK LANGE VOCALEN

§ 17. Wgm. a is vertegenwoordigd door een lange ao, die over
eenstemt met de gerekte vocaal van ndl. klop, kop en die in de stad 
samenviel met de in open syllabe gerekte wgm. o. Op het land heeft 
deze gerekte o een aanzienlijk wijdere klank; de ronding is in alle 
gevallen zeer gering:
klaowar klaver, laotn laten, tao taai, naol naald, hee maakij zónd" 
kraot: hij sprak met zo’n onnatuurlijk zware stem (van een, die zich 
gewichtig voelt; mndl. craet, vgl. Ned. Wdb. s. v. kraai II), schrao 
schraal, haol haalijzer, baokrj baken (uitgangspunt bij grondver- 
deling), haol schraal, droog, 1. aowilach lusteloos, lui (vgl. mndl. 
awisig, wfa. aowisig, en § 3), na jctojen een al te goedig vrouwmens 
(dat steeds ja zegt), sünt jaopka 25 Juli (tijd v. roggemaaien).

Verder in deze woorden van vreemde herkomst: paol paal, zaota- 
dach zaterdag, pree"spaols voornamelijk, saldaot soldaat, kbmpaobdl 
bekwaam, ekstrao extra (st. veelal ekstraa, maar wat ekstraos), straot 
straat, janaol zwat „gewoonweg” zwart, „totaal” zwart, pataol por
taal, slaot salade, höspataol hospitaal, saotan satan, paotar pater, 
paoscha" pasen, kamaraot kameraad, plaoqn plagen, laobaant lui mens 
(=  Laban? vgl. Ned. Wdb. en Falk-Torp).

Met d-uitval: st. rao" 1. röan raden, st. braon, I. bröan braden, st. aom, 
1. öam adem, 1. trao door treden ontstaan pad (in de sneeuw; soms 
trao", vgl. b.v. Holthausen § 67, Dr. BI. VII 31, Schönhoff § 41).

Met ao uit aha: st. slao" slaan, traon traan, staol staal.
Van onzekere oorsprong: 1. snaot handvat v. sikkel (vgl. Woeste), 

drao langzaam. Heeft maot metgezel de ao van kamaraot (vgl. § 73) ?
Voor 1. blaof blauw, flao flauw, lao lauw e.a.: § 72.
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§ 18. De umlaut dezer vocaal wordt gerepresenteerd
1) door ee, in: keez kaas, geew gaaf (adj.), geehörjar geeuwhonger 

en in ouderwets 1 .è'e"spee schuchter, schuw („inspee” ; „spee” is 
onbekend).

2) door de gerekte wijde e van glèèska", enz. (§ 9) in: st.schèèpar 
scheper (dat ook op ’t 1. gehoord wordt, al zeggen de oude lieden te 
Br., UsJscheepar), krèèmar marskramer, „koopman”, l'e'eh laag (adj.), 
st. L. zwèèhascha schoonzuster (aldus meestal te Tw., Z-E., maar 
Br., Us., B. zweehascha naast — met de uitgang van het thans ook 
gewone schoonzuster — sweehstar). Vgl. ook 1. hej dea hij deed, wi-j 
dean, deadn wij deden (st. deu, deudn). Bovendien in drèèjn draaien, 
zèèjn zaaien, mèèjn maaien, nèèjn naaien, wèèjn waaien, krèèj kraai, 
krèèjn kraaien; maar, van andere oorsprong: snaajn snoepen, lekkers 
stelen, zwaajn zwaaien, aajn aaien, vgl. Overdiep, Taaltuin 4, 374; 
gahaajt sluw.

3) door aö in: ni-jlaötkan (iets) nieuws, zaödirjn zaden (pl. v. zaot 
zaad), naöqns naast, klürjalaöl soort drank, gaögal tandvlees, slaö- 
parach slaperig, haöstach haastig, gandödach genadig, aönn verlangen, 
staörach gestadig, ndö pl. v. naot naad, draö pl. v. draot draad, paöl 
palen, Us. laöntja" bepaalde plank in de kleerkist (Ned. Wdb. lanen: 
losse vloerplanken v.e. schip), paölka“ paaltje, janaökrj dimin. v. janao 
johanna, da brdökar erve en buurt in de Z.-E., schaöpka" schaapje.

Zonder umlaut staoln van staal, raotsal raadsel. — Dezelfde aö 
treft men ook in woorden als baökeal boeman (waarmee de kinders 
schrik werd aangejaagd), traötan veesten, naöln zaniken, taötejkrj 
zeurpietje (-eitje), taötn teuten, zaniken (maar als ’t gezellig is, te 
B. Us. tütja"), raötaln kletsen, gciöln huilen v. d. wind.

§ 19. Wgm. ê is i, zo spigal spiegel wlh wieg. Maar met ie: kriet 
krijt, siepal ui, tiek tijk, miet mijt; met i : pin pijn, zida zijde (stof).

Opmerkelijk is meut beginstreep (in jongensspel; lat. meta); va" 
meut öv an van meet af aan.

§ 20. Wgm. i is vervangen door de korte ie van ndl. piet, fiets vóór 
stemloze tenues en voor f, s, ch in auslaut:

1) griepm grijpen, 1. kiep soort korf, 1. stiepal middenpost in de bene
dendeur, striep streep, piep pijp, 1. piepni kussen (ww. ouderw.), dood- 
riep al te rijp (van vruchten; vgl. Ned. Wdb.!).

2) bietn bijten, wiet wijd, ver, spietn spijten, vaslietn verslijten.
3) diek dijk, bliekt) blijken, Hek gelijk, kieki) kijken.
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4) wief vrouw, vief vijf, drieftöl drijftol, stief stijf, stiefsal stijfsel,
twiefdln twijfelen. <

5) gries grijs, ies ijs, pries prijs, maar mis lokroep voor. de kat.
6) zwiech zwijg (imperat.), mieg'eèmpm mieren.
Een zeer lange i, die van hgd. Liebe, sieben, CiVil, wordt gehoord 

voor n, m, 1, r en voor heterosyllabische, „losse” v, z, g en (verdwenen) 
intervoc. d:

1) lin leidsel, teugel, win wijn, schinn schijnen, fin renger, ihnn ont
kiemen, min Mina.

2) lim lijm, vimm balkengestel waarin worst, spek hangt, imm 
bijenvolk.

3) bilnhelf steel v. d. bijl (Fr. v. W.: halster), kil wig van den tim
merman, vil vijl.

4) gV gierig, schir proper, ta lir öf ta zwir (het gaat-: men leeft 
er onbezorgd).

5) blibm blijven, drtbm drijven, na" stibm een stijve, wiw wijven, 
riw rasp.

6) knizn kniezen, nan oo"wizn een krankzinnige, gizal ijzel, ïzar 
ijzer. Van onbekende oorsprong 1. baldizach, böldtzach te luxueus, 
groots (vgl. Gron. bandiezn, Rhein. Wtb. bandusen?).

7) i k ri-j ik krijg, kriqn krijgen, r i- j rij, mïqn pissen, zwiqn zwijgen.
8) g li" glijden, na wi bóksa een wijde broek; met bewaarde d: widar 

verder, tidn tijden.
9) voorts nog voor b: bibal bijbel.
Ook jongere ontleningen krijgen of houden ie, ï. Zo liet ar liter, 

sietoo dadelijk, en het welbekende maar weinig en steeds voor de grap 
gebruikte kriech oorlog; kamies commies t.o. libar onsterk, tenger, 
stabil solide, traarjk’ ’, (ook kraatjkil) moedig bij ’t brutale af, kamiz 
commiezen, kalibar; en ook hoort men veelal i in zeer jonge, pas 
populaire woorden als krizis crisis en vietaminn vitaminen. Maar zon
der hoofdaccent: viegalVn loeren, 1. raliezn rails; echter pieloo pilo. 
Miena Mina (beide met klemtoon op le syll.), en ook korte ie in de 
bez. vnw. mien mijn, dien jouw, ’n mienn de mijne t.o. minn maakrj 
gezichten trekken (vgl. § 58).

Gewoon is fejn mooi, goed, pleizierig, st. ook fèèn (b.v. na" fèènn 
weerjkal een mooie winkel); in die betekenis wordt nooit gebruikt fin 
d.i. tenger, broos. Een krachtige uitroep van verbazing en van iemand, 
die overtuigen wil is mejn göt! mijn God!

Genoemd zij nog da kaatjk nig vasizn dat kan ik niet betalen (of 
verdragen, b.v. van zware kost), vgl. aksies accijns (en ndl. vercijnsen; 
genoemde uitdr. kent men ook te Deventer).
B e z o e n , K lank- en vo rm leer 2
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§ 21. Ih de ppsitie voor vroegere vocaal, die door h- of w-syncope 
ontstond, hoort 'men i- j:

di-jn dijen (vkv.), ni-j nieuw, r i-j lat, loodrecht staande op de posten 
(wfa. rig^e), ri-ijn rijgen (mndl. riën), bri-jn brouwend spreken, sni-jn 
sneeuwen, spi-jti spuwen, vri-j wreef, zi-jn zeven (van melk; mndl. 
siën), bati-jn (vals) beschuldigen. Bovendien in bii-j blij, vri-j vrij, 
vri-jn vrijen, bavri-jn bevrijden, wi-j wij, en in het suffix i-j (fra. -ie, 
lat. -ia): bakari-j bakkerij, sókari-j cichorei, nüölari-j gezeur, enz. 

»

§ 22. In de plaats van wgm. ó is een lange oo gekomen, die niet 
geheel monoftong is, maar (behalve in weinig beklemtoonde woordjes 
als woo hoe, doo toen) door een nauw hoorbare u-klank gevolgd 
wordt. Bij oudere lieden geeft deze aan de vocaal de kleur van eng. 
slow, rose, soul, so, niet die van dui. so. Jongeren spreken bijna 
dezelfde klinker in „rood” en „voet”. Zo:

bloot bloed, klook verstandig, groownhoot begrafenishoed, i- j  hoowt 
jij hoeft, stool stoel, book boek, schoo schoen, root roet, bloom bloem, 
ni-jmoots nieuwerwets, patroon patroon, school school, badroowt 
bedroefd, gamoot gemoed, vooqn voegen (ww.).

Tegenover st. koo koe staat echter 1. köw (plur. koona), thans vaak 
ook 1. koo. Naast 1. goot goed (onverbogen adj., adv.) staat 1. na göwa 
köw een goede koe (st. na gü koo ), 1 .g e ” göws geen goeds, 1. vagöwn 
vergoeden, 1. vagöwatj vergoeding. Maar st. gut goed (ook als subst.), 
st. na" gü" een goede, guts goeds; ook verschillende platduitse dialec
ten hebben hier u, en „goed” staat reeds in het bruiloftslied van 1812. 
Men denke niet aan Holl. „invloed” ; een hypothese omtrent dit gut 
gaf Joh. Franck (zie Lasch 98), later ook Sarauw 162.

Het ww. doen luidt steeds d o o d o w n  zeggen Stepelo, Beckum.
Met ü: riejül riool (een ww. rioelen, door het Ned. Wdb. in de 

18de eeuw als Twents vermeld, ken ik niet), vietriejül vitriool; maar 
viejool viool. Ook algemeen is bul, bul boel, dat wel een Hollandse u 
zal hebben (te Beckum, Buurse en Zuidelijker: boola) als st. stup 
stoep.

Naast st. 1. hoondar kippen (sg. hen) was in de vorige eeuw ook 
de sing. hoon en het dimin. heunka" bekend; beide laatste zijn nu 
onbekend en heten „pruus” ; vrijwel vergeten, behalve bij de oudsten,
is 1. hej vamoodbraakt (s ik ) tat hij vermoedt dat („vermoedbraken”,
niet elders door mij aangetroffen).

§ 23. De umlaut van wgm. 6 is vertegenwoordigd door de vocaal
van fra. voeu, peu:

18 KLANKLEER
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greun groen, vazeumm verzuimen (mndl. versoemen, mnd. verso
men) zeut zoet, ondeumlak zonder profijt (vgl. dui. volkstümlich), 
dreus droes (paardenziekte), haakt] en euzn haken en ogen, vleuktj 
vloeken, weul mol (dier), tameut tegemoet, meutn tegenhouden, beutn 
vuur aanleggen, zeukij zoeken, reukaloos ineens, onverwachts, neumm 
noemen, kamzeulkas aardappeltjes in olie gesmoord( Ned. Wdb.: „met 
rok en kamizool” ), steulka" stoeltje, stenl stoelen, beuk boeken, meuj 
tante, bleujn bloeien, greujn groeien, breujn broeien (v. hooi).

Tegenover st. weus woest staat 1. waös; is eu hier voor st tot ö 
verkort en weer gerekt, b.v. in 1. na wdöza bul een ruwe boel? Vgl. 
st. hee mót hij moet, mótn moeten, 1. hej möt, maötn (soms meutn) 
moeten?

Maar zowel in de stad als op ’t land: maöt naast maöjt moeite (vgl. 
Sarauw 1, 258 vgl.), vamaöjt (st. vaak vameujt) vermoeid, et maöjn 
m i-j van de” jórj het speet me van dien jongen. Eveneens 1. laöjn, 
löjn naast leujn loeien.

Met d-uitval: st. heun hoeden (v. koeien), breu" broeden. Aldus ook 
op het 1., maar Br. (met genasaleerde eu3)\ heu3n hoeden, breu3n 
broeden, Uss. (ook met nasalering): braö3n, haö3n, B. bröjn, höjn.

Overigens heten höjn, bröjn veelal „pruus” (Alstatte); misschien 
waren deze vormen vroeger toch ook te Br., Us. gewoon, want aldaar 
(hoewel ouderwets) en te B.vöjn  vrucht dragen (v. bomen; ndl. voe
den, vgl. mndl. (aen)voeden) en Hengevelde brüwn broeden, hüwn 
hoeden, viiwn vrucht dragen, Beckum bröwn, höwn, vöwn (en aldaar 
zeer ouderwets: knïnnvöwa d.i. „-voeder”, „voedsterkonijn”, elders 
en thans daar geheten möör) , wfa. fauen, faien. In st., L., Tw., Z-E. 
onbekend (wel kent men hier en daar in de Achterhoek dit voeden: 
Gelselaar, Winterswijk, en vgl. voor N. Brab. nog Onze Volkstaal I, 
233), waar drech draagt en laan dragen, gedragen van bomen gezegd 
wordt, evenals thans bijna steeds te Br., B., Uss.

Opm. —Ndd. gleien wordt wel gelijk geacht aan ndl. gloeien; ook 
te E. glejn glimmen (v. e. gladde, bevroren weg, v. e. fornuis, v. glim
wormen en v. e. zweer die bijna doorgaat), glejach opgezet tot door- 
brekens toe v. e. wond; om het hierlandse gleujn gloeien en om de 
verbreidheid in O. Ndl. zal men eerder moeten denken aan de ver
klaring uit glawi (W. de Vries, Tschr. 34, 15).

§ 24. Wgm. ü is een korte u als in dui. du bist of een lange ü als 
in dui. gut. Kort is de klinker voor dezelfde css. als de ï (§ 20), b.v. 
rup rups, krupm kruipen, butn buiten, ut uit, stut wittebrood, rut
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onkruid, snutn snuit, hut lichaam, in da huk op de hurken, dukij duiken, 
druf tros, druif, tuf kuif, rus roest, buscha takkenbos, tuschan ruilen, 
zugllr zuigleer.

Lang is de klinker (als i ) voor m, n, 1, r en voor heterosyllabische
v, z, g:

rum ruim, prüm pruim, run ruin, brün bruin, tün schutting, ül uil, 
vül nageboorte, wèènzül draaibare balk, waaraan de ketel (in het 
boerenhuis), mul ijzeren naafband, schrüw schroef, snüwn snuiven, 
duw duif, rüzn taxeren, düznt duizend, küzntaant kies, züqn zuigen. 
Met d-uitval: lür luier; met d: brudagóm bruidegom, gevormd naar 
Holl. voorbeeld, wat ook wel gevoeld wordt, schoon alleen oude boe
ren nog 1 ,b ru 3m kennen.

Ook geslachtsnamen hebben ü voor deze css., zo brün Broen, 
bazün Bezoen, al hoort men in de stad meestal it in zulke namen. Een 
woord als smul smoel wordt als Holl. gevoeld en doet ook niet aan 
deze regels mee; d.w.z. nooit smul. Wel katün katoen, fasün fatsoen. 
Soms met u: pasjün pensioen, kctlkün (vooral \. kalkun; men heeft ze 
daar nog wel en de oude naam schrut, schruthoondar is ouderwets), 
satrünapal citroen.

Kort in onbeklemtoonde syllabe is de u in: huzi'n wonen, struveln 
struweel (plur.).

Uit het Holl. st. töjn tuin ( ’t gewone woord is ook daar echter hof), 
töjnzaot tuinzaad, löjtnt luitenant; niet ongewoon is vöjlan hónt! vuile 
hond! (scheldwoord; vül betekent nu eenmaal slim, sluw en krijgt 
nooit de betekenis smerig; vgl. tün omheining).

Naast u, ü worden uu, ü door sommigen als minder plat, door de 
meeste en echte inheemsen als vis noch vlees, plat noch „Holl.” be
schouwd. Men spreekt u, ü of (als men ’t kan) ndl. ui.

Met wgm. u voor w: böwn ploegen (met opmerkelijke umlaut 
1. böwzich roggesikkel, 1. böwstrik welhaak), wööTschöwn waarschuwen.

Opm. vürut vooruit is geen commandovorm; daarvoor gebruikt men 
wel vööröjt! vnl. in de stad en in de betekenis ópschieten!

Niet bekend is mij de oorsprong van 1. kuk m. (ouderwetse) zaad- 
huif van stroo gevlochten (ook zaotkuk; plur. kuuka; Vlaams: baanst); 
met een tilgat (vlieggat) erin diende een kuk wel tot bijenkorf.

Antiek is ook 1. klüza gloeiende kool in de stoof, vroeger ook wel: 
stoof (of test?) uit klei gebakken; de stoof wordt soms voor de grap 
et kloostar (het klooster) genoemd, vgl. verder Tschr. 34, 232, Korr. 
Blatt 1936, 13.
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§ 25. Wgm. u wordt door umlaut uu, d.i. de klinker van fra. amuser, 
of ü d.i. de klinker van fra. amuse. De korte vocaal wordt gesproken 
in: zik uutan zich uiten (vgl. De Jager s. v. uiteren), gdluiit geluid 
(znw.), puustar blaaspijp, kruus kruis, buuj (ook büj) bui, buukv 
buiken van linnen (ww.), buutn ruilen, huuskd" huisje, bestekamer, 
duiifkd" duifje. Bovendien in luuzaves lucifer, juunoo hondennaam.

De lange vocaal in (vgl. § 20): pün puin, branarjk erve te Br. 
(a°. 1330 curtis Bruninc), 1. brüam (vgl. § 80) bruidegom, stüwar 
stuiver, kübm kuip, tobbe, ruzie ruzie, luz luizen, müz muizen, bul 
buidel.

Opm. Naast st. 1. muz muizen staat st. huz, 1. hüza huizen, zie § 85.

❖ ❖
❖

OORSPR. TW EEKLANKEN

§ 26. Wgm. ai is vertegenwoordigd door de monoftonge ee (zonder 
i-achtig nageluid) van hgd. Reden, See: slee stroef, stomp, snee 
sneeuw', breet breed, deel deel, part, speek wielspaak, bi-jmeez mees 
(vogel, die wel bijen vreet), kateekar eekhoorn, eek eikenboom, zweet 
zweet, hees hees, schor, heel geheel (adj.), reep zeel, touw, kleet 
japon, leem leem, greep mestgreep, schreef ( le, 3e ps. sing. praet.), 
sneet sneed, bleef bleef, wi-j sneedn wij sneden, i - j  bleebm jij bleef. 
In het aan Br. grenzende Buurse (gem. Haaksbergen) gaat deze ee 
bijna of geheel in V (als o o <  wgm. au in ü3) over.

In andere woorden met wgm. ai. hoort men een i, die op het land 
het meest tot zijn recht komt (soms, voor n, naar èè zweemt) en in 
de stad naar ee neigt (beide, ee en i, worden in het bruiloftslied van 
1812 met ee gespeld). Vooral bij de rechte Usseler boeren is het ver
schil aanzienlijk. Deze i wordt gehoord in bin been, gem i" gemeen, 
in een (telw.), is ééns, sti" steen, hit heide, sllf sleef (soort lepel), 
bis, blsta koeien, hit heet (adj.), schlf scheef, blik bleekveld, hltn 
heten (zie ook § 58), slit dunne, afgekapte stam, hilnslit lange en 
magere vrouw, linn lenen, dów gis jij gaat, 1. hej git hij gaat, 1. hej stit 
hij staat, dów stis jij staat, tisaijk erve te B. (a°. 1499 Tesynck, 
1601 Tiesinck); b ï  zwijn (beer), mir meer (adv.), z ir pijnlijk. Ook 
is ééns luidt wel 1. ees; verder 1. alis, alees gelijk, hetzelfde (Nieuwndl. 
alleens); 1. èèwalt onnozel, sprakeloos (Ndl. eenvoud, Wfa, eweld, 
Limb. eeveldig; a°. 1571 te Vollenhove: drey ewelde brandtroden, zie 
Nann. Uitterdijk, Bijdr. Gesch. Ov. 1907, 105; =  Veluws eeltig „men



senschuw”, N. en Z, 4, 267?). Men lette ook op verkortingen dezer 
vocaal, als in 1 .gen. st. gin geen (zie § 58).

Naast 1. mèènn, st. mlnn menen wordt echter algemeen èè gespro
ken in klèèn klein, wèèr weide, utschèèdn uitscheiden, gèèl groeizaam, 
bèètal beitel, aarbèèt barensweeën, wèènach weinig, rèèz reis, hèèm- 
wee heimwee, rèègar reiger, rèèdar fabriqueur (ouderwets; vgl. mndl. 
gereidere: apprêteur), gèèsaln wild rennen (Ndl. geselen, Gron. giese- 
len, Deventers geiselen). Tegenover st. vlèès, vlejs vlees staat 1 .vlees 
(schoon daar vlees nauwelijks als stads gevoeld wordt), vgl. st. èèqn, 
1. eeqn eigen; st. 1. zik eeqn zwijgen, kalmeren.

Naast st. ti", teen teen staat 1. tej, plur. tej, teja; vgl. st. twee twee, 
I. twej. Alleen op het 1. zöl ta wa rèèj (ook re j) üm wean zou er geen 
onraad zijn? (waarschijnlijk een adj. reide, reede), rejn kammen 
(ww.), schej dwarsplankje in de egge (zie Fr.-v.W. schei).

Met èè uit ajj: bèèr beide, vlèèjn vleien, klej klei (maar klèèjn zwoe
gen, zie Sarauw I, 153), lej lei, wej hui, mej Mei, smejs in de Meitijd.

Met èè uit eg (van verschillende oorsprong): zèès zeis, zèèl zeil, 
1. èèzlach schuchter, vreesachtig, 1 , ’n èèzal op ta hut hebm bang zijn, 
st. mèèkij, 1. me°kij meisje, st. zèè, 1. zea zeide, st. lèè, 1. lea legde, 
lag, st. 1. mèèstar (te Uss. toch vanouds meestar) onderwijzer.

Onbekend is mij de herkomst van st. 1. nèèzie kantwerk, langs vrou
wenhemd, gordijn (men koopt b.v. na el nèèzie).

§ 27. De representant van wgm. au is dezelfde als die van wgm. ö: 
boom boom, loopm lopen, boonn bonen, bloot bloot, oow oog, groot 
groot, ta hoop tesamen, kloot kloot, stroo stro, vloo vlo, root rood, 
koopm kopen, sneeloow gesmolten sneeuw, schoof schoof (subst.), 
1. ónoos ternauwernood (vgl. mndl. onnoots), galoow geloof, stoom 
fabriek, broot roggebrood, mooj mooi, loojn looien, 1. goot (st. geut) 
goot (praet. bij „gieten” ).

Met ogm. aww: döw dauw, höwn slaan, töw touw (vgl. plur. töw, 
te Beckum, Stepelo tew ); nöw nauw is geen recht inheems woord.

§ 28. De umlaut van wgm. au (of wellicht juister van wgm. ö < au) 
is vertegenwoordigd door de eu van § 23: neudach nodig, reup ruif, 
deupm dopen, dreuw droog, heuwt hoofd, heuj hooi, dreumm dromen 
(ww.), leuwn geloven, euj ooi, streupm stropen, leups loops (v. e. 
hond), teunn tonen, kleuwn kloven (vandaar kieuw klove); vleu 
vlooien (vgl. vleu" vlooien vangen), beum bomen, beumka" boompje, 
heup hopen, L. meujar (elders moojar) mooier.

i \
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Hierbij ook beuqn buigen (os. bogian, mndl. boghen, Antwerps 
bogen), 1. ee"beumach in zichzelf gekeerd.

Met d-uitval: bleu verlegen, neuqn uitnodigen.
Zonder meer zij vermeld strèèjn strooien (van mest; bij pepernoten 

zegt men stroojn), dèèjn dooien (naast dao wir weer waarbij het 
dooit), waarover Sarauw I 49, 256, Van Ginneken, Ras en Taal § 44, 
Lasch § 195.

§ 29. Wgm. eo heeft tot representant i (vgl. § 26). In de stad, 
vooral bij de jongeren, is het verschil met ee gering, al klinkt dif dief 
er nooit geheel als deef. Het duidelijkst is het onderscheid op het land 
hoorbaar, waar men soms bijna èè spreekt. Deze i wordt gesproken 
in: badriqn bedriegen, dip diep, gïtn gieten, lif lief, liqn liegen, schitn 
schieten, vadrit verdriet, valizn verliezen, dif dief, vliqn vliegen. Met èè 
1. dèènn dienen, dèèns dienst, st. 1. vrèèn verwanten; vaak met èè 
1 .rist ar rister (een ploegonderdeel), 1 .bizmelk, ook bis melk biest.

Met i uit wgm. eha: st. z in maar 1. zejn zien, vgl. 1. antejn verder, 
sneller gaan (wgm. tiohan), in st. onbekend. Maar st. 1. vee vee (vgl. 
Sarauw I 185), tin tien t.o. detin dertien, achti" achttien, etc.

Met d-uitval: st. bi" bieden (I .b e jn ), st. wi" wieden (1 .w ejn ).
Vgl. de auslaut der monosyllaba st. dri, 1. drej (L. ook dre) drie

(telw.), st. kni, 1. knej, knie, st. hl, 1. hej hij, st. zi, 1. zej zij (ps. vnw., 
sing., plur.; te L. ook ze en he), 1. wej wie, iemand (st. wel). Weinig, 
maar toch enkele malen worden van boeren compromisvormen gehoord 
als di-j die, uit st. di, \. dej die (aanw. vnw.).

Gewoon, ook bij de oudsten, zijn iedaböt naast elkapöt telkens, 
iedas ieder van hen, iets een heel klein beetje (vgl. lük een beetje; 
Hik sókar een beetje suiker, iets kötar een klein beetje korter).

§ 30. Wgm. iu luidt in de stad eu, op ’t land aö en is dus niet
(zoals elders in Oost-Ndl. en in Wfa. veelal wel) met de umlaut van
wgm. u samengevallen. Recht ouderwets is aö en meestal hoort men 
op het 1. ook bij ouderen een vocaal, die tussen eu en aö ligt. Zo 
st. zeunach zuinig, st. teuqn, 1. tciöqn maar veelal teuqn, in de uitdr. 
da kaarjk nich teuqn daar kan ik het niet voor doen; leuzn lissen (plur., 
plantennaam), maar laözn hoorde ik nooit; beuzn van bies (b.v. beuzn 
matn biezen matten), met lichte lippenronding alleen op ’t 1.; 1. hej 
zeut, zciöt hij ziet (st. hee z o t ); 1. teut, taöt trekt, gaat (vooral v. 
onweer, water) hoort bij de infin. tejn (§ 29), maar een nieuwe infin.
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werd van de praesensvorm teut, taöt afgeleid: „oftöjten” wegtrekken 
(van een ziekte; aldus in het Enscheder stuk bij Leopold 1 553; mis
schien een maaksel van den schrijver, mij is deze infin. niet bekend). 
Naast 1. öawateuqn hoor ik steeds st.aowatüqn overtuigen, eveneens 
steeds st. kuukrj kuiken, 1. keukrj of zeldzamer kciökij; st.duustar, 
1. deustar, zeldzamer daöstar duister. Maar st. 1 düwal duivel (nooit 
met eu); van een mens wel: et is nart döjval hij is gewiekst en snel 
( düwal zou hier te erg klinken, vandaar gebruikt men dan gaarne de 
Holl. vorm, ook wel op ’t land).

Met d-uitval: st. leu lieden, 1./eu soms met enige lippenronding 
(Beckum löw ), st. badü", 1. badöjn beduiden (badeun is mij wel uit 
Driene bekend). Steeds duuts Duits.

Met ogm. eww, iww: bröwn brouwen (v. bier), tröw trouw. Het in
O.-Twente gewone klüqn kluwen identificere men dus niet met het
zelfde woord voor kluwen bij Holthausen § 130; 1. klüqn ontstond door 
dissimilatie uit *klüijn, Kil. klonghe, Achterhoeks klungel, ohd. chlunga 
„kluwen”. St. klüwn, klübm zal wel ndl. kluwen zijn met de vocaal 
nog van klüqn.

§ 31. De door J. W. Muller met ui2 aangeduide vocaal is als aö 
aanwezig in daöt (st. ook döjt) duit, fliiötn. L.fleutn, st.flö jtn  fluiten, 
köjan kouten (kuieren), lö j lui, moe, löjbaös luibuis, luie kerel, büös 
(L. beus, st. böjs) buis (kledingstuk), staötan st. stöjtan stuiten (stui
teren), rüöln (ook in de stad) ruilen, da besta riiöl is tr öf de waarde 
ervan is verminderd.

Vanouds st. kciöf, köjf kuif (nooit kuf), al is tuf (dimin. tuufka") 
thans wel zo bekend; trouwens op het 1. kent men alleen tuf, niet 
kaöf. Vgl. J. W. Muller, Tschr. 40, 140 vlgg.

„Ontronding” komt niet voor. Wel zei men vroeger te Buurse bèès 
buis, en flèètn fluiten hoorde ik te Stepelo en Beckum; vormen als 
laj lui hoort men van Pruisen (te Ahaus, even over de grens).

Ter vergelijking zij hier genoemd fanuus fornuis, struin wateren 
(vooral van een klein kind), gruus gruis, buutn ruilen, buuj, büj bui, 
stuut stuit (lichaamsdeel). Voor een jaar of 50 stond even buiten de 
stad een boerenherberg, die men da köjta noemde (=  wfa.kaüt, kait 
n. „ungehopftes bier”?).

* **
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KORTE VOCALEN VOOR R

§ 32. Wgm. a voor r
1) Voor r + dentale consonant vond rekking plaats tot öör, waarin 

r een tot een vluchtige vocaal a gereduceerde r aanduidt; dat deze d 
een vorm van r is, blijft de spreker zich door de „Senkung” der vooraf
gaande vocaal wel bewust (over enkele zeldzame gevallen van ver
wisseling van a en gereduceerde r in voor den dialectspreker zonder
linge en ouderwetse woorden zie § 60). Deze rekking vond plaats in: 
'oöTnt doffer, vööTnt varen (plant), böö 't baard, göö rn garen, 1 ,g ö ö rn 
tuintje voor kool, aardappels, w öö't wrat (B. en ten Z. en W. daar
van: wirt ) ,  schöört schaarde; köör kar heeft ook deze vocaal (zie 
Van Wijk, Tschr. 26, 56). Verder 1. snöör strak gespannen (zie 
Sarauw I 123) en 1. vöör gecastreerde big (of zwijn), ohd. farah, 
ndl. var (dit recht inheemse woord is ouderwets en meestal vervangen 
door het op de markten gewonere baorg). Noemenswaard is ook 
spöörn sparen (ww.), böördaijk erve te Tw. (a°. 1284 Bardinc, 
1493 Baerding); kór, köra op garenklosje gevlochten streng (door de 
jongens wel als teugel gebruikt) zal dus wel niet met ndl. kaarde te 
maken hebben (zie Van Haeringen: korre).

Maar kaai kaart, kaatn kaarten (ww., plur.), aat aard, aadach eigen
aardig, nan taatn een taart, vu'waada voorwaarde.

2) Voor labialen, gutturalen vond rekking plaats tot een vaak over- 
lange aa, door een niet gereduceerde r gevolgd: aarbèèt barensweeën, 
aarm arm (adj., subst.), maark markt, maark merg, maarka marke, 
staark sterk (stèèrk maakt vorderingen), schaarp scherp, haark hark, 
waarm warm, vaarwak erve in de Z-E (a°. 1388 thon Varwerke, 
1635 Varwijk, thans Varvik gespeld), plcitjabactrfs blootsvoets, bciarwa 
lijkbaar, gaarw garve. Maar èèrg erg (subst. en adj.), bèèrni berm, 
nèèrf nerf van de grasgrond, kèèrmm kermen, pèèrk perk (b.v. bij 
’t klootschieten).

Geen rekking vond plaats in syll. zonder hoofdaccent als schar- 
mótsa berisping, barmótja marmot, armooniekaa harmonica.

3) Als voor r + dentaal niet gerekt werd, verdween r: hat hard, 
zwat zwart, zwata zwarte (verbogen adj.), spataln spartelen, pat part, 
deel, mataln martelen, kwat kwart, kwatja kwartje, jats yards (in 
fabrieksarbeiderstaal); benat (Bernard; de 1. vorm is benaats).

Opm. Met spöörn sparen vgl. Lyra bespuaren (Sarauw I 302).
De korte vocaal blijft in mark mark (muntstuk), al zeggen lieden, 

die recht plat wi l l en spreken wel eens maark. Ook „park” is niet 
vanouds inheems; dat blijkt wel uit ’t feit, dat ook oude stedelingen
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spreken van tfölkspark het Volkspark; boeren maken daar veelal 
tfölkspèèrk van.

Ook blijft korte a voor r uit dd, b.v. plarkan waggelend gaan (vooral 
v. gans), uit pladdeken; evenzo duidt drarkan een wijze van gaan aan.

Het in Ned. Wdb. als Twents vermelde „harig” (haorig: prikkel
baar) is onbekend.

§ 33. Wgm. a, die umlaut onderging voor r
1) Rekte voor dentaal tot l r in mlrt Maart, p ï t  paard, virs vaars, 

lichvVdach lichtvaardig, gezwind.
2) Rekte met behoud van r voor labiale of gutturale consonant tot 

een èè, die — evenals de èè van bèèrg § 34, bèèrk § 35 — een wijdere 
kwaliteit bezit dan die van strèèjn strooien: vèèrkij varken, èèrbm 
erven, mèèrkij merken, gèèrfkaamar gerfkamer; vgl. ook dèèrm darm 
met umlautsvocaal, die waarschijnlijk uit de plur. dèèrm stamt (de 
plur. is veel gebruikelijker dan de sg.).

3) Bleef e (de wijde umlauts-e, vgl. § 34 opm.) in hedn harden 
(ww.); zonder umlaut: gastarach garstig (v. spek); van onzekere 
oorspr.: spekhes stukje gebraden spek (zie Van Wijk, Tschr. 30, 86).

Vreemd is ger twijg, gard.
Vgl. de umlautsproducten van vormen uit § 32 als köörki) karretje, 

böör baarden, schöör scherven; kèètka" kaartje (alleen te L., dezelfde 
vorm bij Ribbert p. 13; elders kaatja); hèèrkska" harkje.

Opm. Niet gerekt wordt e voor r uit d(d), b.v. klerka" hoopje natte 
spijs, bij kladn id.

§ 34. Wgm. e voor r
1)Rekte tot i, gewoonlijk met reductie van r (niet bij d-wegval) 

in: hirt haard, Vns ernst, girn gaarne, lr aarde, irapal aardappel, i rs 
aars, kïrs kaars, kirl kerel, stVn ster, wïrt waard, l ï s  laars, p ïrs 
paars, vgl. kazVn kazerne, v ir ver, va" virn, vVtn van verre.

2) Rekte tot èè voor r en labiale of gutt. cons.: bèèrg berg, hèèr- 
bèèrg herberg, wèèrk werk, stèèrbm sterven, stèèrk jonge koe, drèèj- 
wèèrf draaibaar schakeltje in kettingen. Evenals in maark markt, 
vèèrkrj varken is de vocaal hier overlang en het zijn zulke rekkingen 
(vgl. die voor n, 1), die de spraak van den Enscheder in het oor van 
een ander zeurig en lijzig maken. Ook B., Br. doen daaraan druk mee 
in tegenstelling tot het gebied ten Z. en ten W. daarvan (Haaksbergen, 
Buurse, Hengevelde, Beckum en verderop).

3) Bleef kort (met de qualiteit van de wijde umlauts-e) voor ver
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dwenen r in: het hart, pülgest gepelde gerst, mes mars, mand, stet 
staart, dwes dwars.

Opm. Karn is kVn in de st., te B. en Tw. (ook te Driene) maar ken 
te L-, Us., Br., Z-E; op dezelfde plaatsen klrn-, kenmelk karnemelk. 
Bij 1. besn druk werken, weglopen v. e. koe, beslir uitbreker, koe,
die gaarne uitbreekt, in 'n bes wèèrkrj gejaagd werken, enz. kan men
aan het gelijkluidende besn barsten denken (vgl. Woeste: bersten), 
maar om de bet. minstens even goed aan ofra. berser, mndl. bersen, 
mnd. birsen (vgl. nog Schönhoff p. 79 en Tschr. 26, 50). Vermeldens
waard is nog wèèlt wereld (vroeger, naar men mij vertelt, waalt). 
Met metathesis: besn barsten, pesn persen.

De vocaal van besn barsten, enz., het hart, enz. is dezelfde als die 
van hedn (§ 33), en gelijk aan de wijde umlauts-e en de representant 
van wgm. e; het verschil tussen veskd" versje en veska" vestje is vooral 
bij ouderen goed waarneembaar.

§ 35. Wgm. i voor r
1) kes kers, het hert, hesns hersens. Maar: stiensta kösn Oost- 

indische kers.
2) bèèrk berk, kèèrmis kermis, kèèrk kerk.
Opm. De vocaal van kes, enz. is die van het hart (§ 34).
Met metathesis detach dertig, detl" dertien; kesdach kerstdag is 

misschien een jonge ontlening, zeker is dat st. ves vers, fris.
Genoemd zij hier twYnpaol tweernpaal (zie Tschr. 27, 168).
Vreemd is L. bishejar koehoeder uit her(de), dat zich blijkbaar bij 

de woorden met wgm. io voor r aansloot, onder invloed van hir heer? 
Vgl. de vorm bij Ribbert 31, Holthausen 139, en heerde „herder” 
a°. 1770 in het markenboek van Buurse, doch niet — wegens de ver
spreiding ervan (PBB 61, 268) — ohd. heien „hiiten”.

Het onderscheid tussen kèèrk, wèèrk en staark, enz. is bewaard te 
Geesteren (niet ten W. daarvan in Vriezenveen met kaajke, staajk, 
waajk), Borne, Boekelo en in het gebied ten O. daarvan. Te Borne 
neigen de vocalen van kèèrk en staark, enz. reeds tot elkaar; Buurse, 
Haaksbergen, Beckum, Delden zeggen karke, wark, stark (resp. 
kaarke enz.). Op een Enscheder maakt wark werk veelal de indruk 
Gelders te zijn.

Tegenover st. L. ves nok, vorst van het dak is de ablautsvorm vös 
elders op ’t 1. de gewone; de grens der beide vormen loopt dus door 
de gemeente. Het Vechtgebied en Almelo-Delden-st. Enschede en het 
gebied ten N. daarvan heeft een vorm met oude i, e: ves(t), vast, vars;
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Salland en het gebied ten Z. van Delden-Enschede heeft vormen met 
oude o: vös, vorst, vorst.

§ 36. Wgm. o voor r
1) Rekte tot öö in pöört poort, böört boord, döö'nt doren, doorn, 

vöö 't dadelijk (t.o. vót weg, vótsmietn weggooien), vödrt doorwaad
bare plaats, söört soort, höörn ( t )  hoorn, böö'n  Borne (plaatsnaam; 
a°. 1369 Bornden, 1418 Bornen, zie verder Snuif 170-1); mis
schien ook töörnt toren blijkens Lyra: taaren (Sarauw I 126).

2) Rekte tot ao voor bewaarde r in daorp dorp, kaorf korf, maorqn 
morgen, voarm broodvorm, zoarqn zorgen, staorm storm, staork ooie
vaar met dezelfde vocaal als vaork vork (met oude «?). Vroeger 
schijnen ook hier (als bij o, u in open syll.) de o-vormen een vocaal 
gehad te hebben, die naar aa zweemde. Omdat mij nooit door oude 
lieden over het vroegere bestaan dier aa-vormen iets meegedeeld is, 
acht ik het waarschijnlijk dat een tussenklinker gesproken werd, een 
ao dus, die bijna aa luidde. In het Enscheder bruiloftslied (1812): 
maargen „morgen”, zaarge „zorg”, maar ook het stuk bij Leopold 
(1855) schrijft nog maargen.

3) Bleef ö in schöstee" (Tschr. 26, 39) schoorsteen, in ödar in 
orde, proofös brutaal (par force), pot portwijn.

Met metathesis: vós vriezend weer, spot laddersport, kikvös kikvors.
Met umlautsvocaal:
1) pöö'tkan in- en uitlopen, wöör woorden, höö'n oude straat

naam in de stad, köörn korrels.
2) kaörw korven (plur.), aörgal orgel, baörgar burger (in het brui

loftslied van 1812: beerger, bij Leopold: berger), I. baörgas praotn 
stads spreken.

3) kikvöscha kikvorsen.
Opm. De ao van maorqn, enz. is wijder dan die van laotn laten. De

o van schöstee" enz. is die van bötar, stoko (§ 12).
Onduidelijk en mij van elders onbekend is 1. böskön uitgesneden 

stuk van de koeborst (algemener is 1. na kön een praatjesmaker), dat 
te Beckum böskööTn luidt (fem.).

§ 37. Wgm. u voor r
1) Rekte tot öö in ööTzaak oorzaak, dat echter als vöört doorwaad

bare plaats wgm. o kan bevatten.
2) Werd ö in törf turf, worm worm, schorf schurft; vgl. het leen
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woord körk kurk. En in vaork vork zal men wegens de rekking wel 
een o-vorm mogen zien.

3) Werd ö voor verdwenen r in kot kort, ivos worst, wötal wortel.
Met umlaut:
1) gawörmta insecten, wörma wormen, törk Turk, törkhoont een 

ouderwetse soort schaaphond, zik wörgaln zich worgen, törwa turven, 
körkd kurken.

2) stötn storten, bösal borstel, schöt schort, dös dorst, vödan vor
deren, wösa (ook wösta) worsten.

Met metathesis: bos borst, kös korst, döschan dorsen.
Opm. De ö van törf, enz. is die van schöstee" (§ 36), de ö van törk, 

enz. die van könak (§ 15), de ö van kot, enz. die van kop (§ 5), de ö 
van stötn, enz. die van köp (§ 6).

OORSPR. LANGE VOCALEN VOOR R

§ 38. Wgm. a voor r: z\vöör zwaar, höór haar, klöör klaar, ]ö ö r 
jaar. Voor spöörn sparen zie § 22.

§ 39. Wgm. a vertoont umlaut in schir schaar, mïr maar.
Hierbij ook 1. Vnt een verzonnen boodschap (nan Vnt maakrj, ook, 

schoon minder vaak, nan i rns door de bijgedachte aan geveinsde 
ernst?; os. arundi, Teuthon. eren, eerend, eng. errand; in andere 
Oostndl. en in Wdui. dial. schijnt het niet bekend).

Een andere umlautsvocaal hebben jöörach jarig, eenjarig, gavöörlak 
gevaarlijk, zwööTta zwaarte (maar met r uit d: staörach gestadig).

§ 40. Wgm. ï voor r: schir rein, schoon, zxvVn zwieren (§ 20), 
kW, klir klier.

§ 41. Wgm. ê voor r: h ir hier (de grondvorm is onzeker); mis
schien in dVn meisje, meid, twVnpaol tweernpaal (Van Wijk, Tschr. 
27, 168).

§ 42. Wgm. ö voor r is öö in vlöör vloer, höör hoer, da wöört een 
bepaalde akker in de Usseler es; vgl. nog köört een huisnaam te Uss. 
(wsch. uit Koonrad, ndl. Koenraad, vgl. Holthausen § 95). Men lette 
op öör oer, izaröör ijzeroer, dat met ogm. ü te boek staat (de vorm 
met oo komt ten O. van Gelselaar-Tubbergen voor).

Met d-uitval: vöör voer, vöörn voederen, 1. rööT geweer, möör moe
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der. — möör is in de stad en bij enkele jongere boeren en vooral 
boerinnen ruw, omdat men andere vormen kent en aan de dieren her
innerd wordt (m öör betekent ook bijenkoningin; m öör voedsterkonijn). 
De beschaafdere vorm is moor (als aanspreekvorm nogal gebruikelijk), 
daarop volgt moodar (vgl. wfa. möder), dan „Holl.” mudar; de keuze 
hangt af van het moedergevoel van den spreker en van de vraag, in 
hoever men plat onbeschaafd acht; möör is de gebruikelijkste vorm.

Vormen als m'owar moeder, vlowar vloer, owar oer, vöwsr voer 
kent men hier niet (men noemt ze „pruus” ); maar ze zijn inheems 
te Beckum (en nog enkele andere marken tussen Goor, Neede, Hengelo 
als Markvelde, Bentelo, Stepelo).

Naast vlöör enz. zou men niet verwachten majür majoor (alleen 
bij oude boeren), drikhzüT halve gare, driekwartsteen (drieklesoor, 
fra. closoir, in deze vorm alleen op ’t land); maar steeds pastöör 
pastoor, katbbr kantoor (toch hoorde ik pastür wel in De Lutte en 
Stepelo). Ik denk hierbij het volgende: men wilde deze vreemde woor
den niet laten deelnemen aan de verdergaande „Senkung” van oo 
voor r, welke neiging overdreven werd (vgl. Kampens oeranje 
„oranje”). Te B., Uss. sprak men tot voor een twintig jaar over tspür 
de spoortrein enz. en aldaar waaqnspür wagenspoor, elders (Br., Tw., 
Z-E, L., st.) waaqnspür; op deze laatste plaatsen (behalve in de st.) 
sprak men vroeger ook van tspür de spoortrein. Niet vanzelfsprekend 
is deze beschouwing ten opzichte van Uss., B. (ook nog Hengevelde) 
waaqnspür ; voor de verklaring waarvan ik thans geen andere moge
lijkheid zie.

§ 43. Wgm. ó vertoont umlaut voor r: röö 'n  roeren, röörach druk, 
bewegelijk, vöörn rijden (met een wagen, auto; te B. vöjdn, vgl. 
Beckums vöwan, hgd. fiihren, ndl. voeren); pastöörs pastoors, en 
naast kdtóó' kantoor kan men een dimin. katööTkij vormen.

Dezelfde vocaal hebben ook sjaföör, sjóvöör chauffeur, malöör 
ongeluk, tegenspoed, prókdröör praatjesmaker en dgl.

Opmerkelijk is de vocaal in mööT voedsterkonijn (wfa. möuer), 
bröö' broer.

§ 44. Met wgm. ü voor r: bür boer, Iürn loeren, schürn schuren 
(ww.), zür zuur, düTn duren, schür onweersbui (niet in de bet. 
schuur, schoon wel immschüT bijenstal, 1. óndaschiY iets als een por
taal voor de benedendeur van het boerenhuis); onbekend is ür uier, 
speen.
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§ 45. Met umlautsvocaal: bürks boertjes, hürn huren, nü'n neuren 
(eig. een strakke, opgezette uier krijgen; de schrijfwijze neuren, zie 
Ned. Wdb., is dan een onetymologische verhollandsing). Vgl. verder 
m üT muur, beddbür tijk.

*

OORSPR. TW EEKLANKEN VOOR R

§ 46. Wgm. ai voor r: b ir beer, mannelijk varken, l'Vn leren, m'V 
meer (adv.), z'V pijnlijk, 'Vs (1. ook ees) eerst, ’n Vsn (1. ook ’n eesn) 
de eerste, V gist an eergisteren, g'V baan in vrouwenkleed, h'V fabri
kant, heer.

§ 47. Wgm. au voor r is öö in öör oor. Ook in döör dromerig, on
nozel (ook elders in Twente, ook in Drente bekend, schoon Ned. Wdb. 
het in N-Ndl. geheel verouderd noemt; vgl. nog gron. doornkaast met 
Ned. Wdb. doorkast), hgd. thor.

§ 48. Wgm. au voor r met umlaut: höörn horen (ww.), öörkij oortje.

§ 49. Wgm. eo voor r: st. b'V, l. bejar bier (l. bejar wordt haast 
nog alleen uit de grap gebezigd en b'V is op ’t l. en in de stad reeds 
weer een platte vorm van het modernere b V ), st. vV, l.vejar vier, 
st. v'Vkaant, l. vejakaant vierkant, st. vVneeqntach, l. vejatni3qntdch 94 
(maar st. I. vVtV 14, vlral vierendeel, vVtach 40), st. d'V, 1. dejar dier 
(weinig gebruikt en dan in de bet. van kolossaal dier: wat ’n dejar!), 
st. gir, \. gejar (jongere boeren zeggen g'V; Van Haeringen s. v. uier) 
uier (vgl. Ribbert 31 gajar). Steeds st.1. katV kwartier, plaz'V plezier.

Gescheiden hiervan blijve st. 1. d'Vn stevige meid, meisje (dat steeds 
i heeft, vgl. Tschr. 27, 168).

In Uss., Br., B. zegt de oudste generatie (in de marken Beckum, 
Stepelo, Hengevelde ook de oudere) bovendien prabejan proberen, 
prakazejan prakkezeren, huzejan wonen, taksejan taxeren, avaa"sejan 
opschieten, stadejan studeren, enz. Elders op ’t 1. en in de st. prab'Vn 
proberen, enz., dat thans ook ’t gewone is te Uss., Br., B.

Opmerkelijk is te Uss., Br., B. ümkejan omkeren, utkejan uitkeren 
(vgl. mndl. kieren), elders ümk'Vn enz.; 1. achtakejar (te Uss., Br., B. 
echtakejar achterkeer, achterstel van een wagen, nu ook achtak'V (vgl. 
Ribbert 38).



32 KLANKLEER

§ 50. Wgm. iu voor r: st. vöör vuur, 1. vöjsr. Bij jongere boeren 
vöör, al gebruiken zij vöjar soms nog ter affectuiting (zo hoor ik 
iemand, die vöör spreekt, tegen zijn moeder zeggen: kan d i-j ók vö'pr 
uta masjtn valn?); st. dür duur (vgl. st. duustar § 30), 1. döjar (bij 
jongeren vervangen door döör, dat in de stad boers klinkt). Naast 
1. ónöör wV stormachtig weer (accent voorop) gebruiken boeren nog 
wel eens als affectief archaisme ónhöjar! (accent op tweede syllabe) 
enorm! (te Beckum en Hengevelde resp. ónöwar, ónüwar; vgl. Fr.-v.W. 
onguur).

Merkwaardig is 1. nu ' nier (plur. nürn ), nürnber nierbed van een 
geslacht dier (zo ook in de stad, waar overigens van nirn gesproken 
wordt; soms doen boeren dat, als ’t mensennieren geldt). Dat een 
onbekend nööT (Beckum kent wel de daarmee corresponderende vorm 
nöwan nieren) zich bij de groep vöör, vür zou hebben aangesloten, 
is blijkens § 15 onmogelijk (vgl. de vorm met ü ook bij Ribbert 90). 
Zou nür een tussenvorm van nir, nir (vgl. wfa. ntre) en van een ver
dwenen nöör zijn?

Naast töörn (koeien, geiten vastbinden aan de töörstaakt)) hoorde 
ik nooit töjan (dat men te Uss., Br., B. mocht verwachten); wel tüwan 
te Hengevelde (abl. met mndl. tuder, mnd. tudder; zie Fr.-v.W tui). 
Naast töörn overal (ook bij oude lieden) teunn in die bet. en teunstaakij 
als ook elders in Twente (niet in het Gelderse naar ik meen); ver
vorming door het in beperkt gebruik zijnde teunn demonstreren is niet 
uitgesloten.

Te Uss., B., Br. nog stöjan naast elders l. stöörn sturen, zenden, 
st,s tü rn; vgl. st. stür,\. stöör stuur (van de fiets).

VOCAALREKKING VOOR NASALEN

De rekking voor nasaal levert een lange, soms overlange, dan min, 
dan weer meer genasaleerde klinker op. Dat de lengte dezer vocaal 
in dezelfde of gelijksoortige woorden niet vast, maar afhankelijk van 
het psychologisch moment is, behoeft geen betoog. De overlange 
vocalen hoort men in de gewone, langzame, ja zeurige spreektrant, de 
lange bij nerveuze lieden en bij versneld spreektempo, de korte in 
schimpwoorden en dgl. Voor de nasalering zie men § 63.

§ 51. Wgm. a wordt tot een aa, die in de stad door een vooral soms 
alleen bij oudere lieden hoorbare u-klank gevolgd wordt, zo dat ndl.
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land bij hen laawnt luidt; bij de jongeren neemt men haast alleen nasa
lering en rekking waar. Deze rekking vindt plaats voor n

1) door t, d gevolgd: braant brandstof, brand, kaant kant, klaantn 
klant, 1. kaant gekend, haant hand. Ook bij weggevallen d: haan handen 
(plur.), maan mand.

2) door s, z gevolgd: gaans gans (subst.), va" bdtaansie van be
tekenis, van belang, fraans Frans, in dd suuzaa"sie verstrooid, absent 
(Gron. suzantsie), haanschd handschoen, kaans kun je, gaanZd ganzen.

3) door t)k gevolgd: laatjk lang (onverbogen adj.), laarjksaam 
langzaam, hee vaarjk hij vangt, kaaijk kan ik, kaar/kar kanker, 
kraarjk ziek.

Geen rekking voor rj: n3nlarjn een lange, larj lang (adv.), st. laijsr 
langer, kraij verkeerd, gekeerd.

In onbeklemtoonde syllaben: traa"s<?nirn kwellen, mishandelen 
(mndl. transeneren), rüslaant Rusland, vVkaant (ouderwets l.vejd- 
kaant) vierkant. Maar: kdtböT, kantöör kantoor, traijkil, krat)kil (soms 
met aa) onverschrokken, starjket staketsel, santee! prosit!; schandaal 
schandaal, ooliefant olifant. Een voegw. als want want heeft steeds a, 
evenals het voorz. in b.v. an dd kaant aan de kant, vandaah vandaag.

Voor 1. andar ander, 1. sandsdaaqns de volgende dag, 1. brann bran
den zie § 58.

Opmerkelijk is ’n bans de Tubantia (stadswijk en plaatselijk dag
blad) met de n van hgd. Mann (als in hónt, zie § 54).

§ 52. In de daarmee corresponderende vorm verschijnt wgm. a in 
umlautsvorm als èè:

1) bè'en banden, wèèn wanden, Uss., Br. grèènn (L.,Tw., Z-E. 
graann als te Beckum, Hengevelde, Delden) de bouwstrik (Gron. strik- 
latte) met graant grand (fijngewreven zandsteen) en pik bestrijken.

2) gèè"skd" gansje (een dgl. dimin. vormt voornamelijk de „moeder
taal” ; in de mannenmond zou ’t woord licht belachelijk zijn), mèènschd 
mens, krèè”zd kransen. Vgl. een ontlening als rdvèènzie wraak.

3) dèètjkn denken, i - j  dèèijkt jij denkt, èètjkdl enkel (subst., adj.), 
krèèt)t3 ziekte, lèètjta lengte (ook letjts, letjchtd). Maar e in: kretjn 
keren van kleding, kösgeij3r kostganger, herjs hengst, enz.

Deze èè komt verder voor in woorden als pèèns pens (Tschr. 33, 
221), grèè"s grens, èènschd Enschede, adv3tèè"sie advertentie, sèènt 
cent, tèènt tent, èèijk3t inkt (door het schoolwoord ook wel eijt), 
èèntn enten, ragèènt bazig mens.
B e z o e n , K lank- en vorm leer 3
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§ 53. Wgm. i wordt in dezelfde posities gerekt tot een ee, die vooral 
in de stad door een ie-achtig element gevolgd wordt, zodat men voor 
„wind” weejnt hoort bij oudere lieden; meestal is het echter minder 
hoorbaar:

1) weent wind, keent kind, kreentn krenten (bij het „Hollands” 
spreken wordt veelal krintn gezegd, behalve natuurlijk door de meer 
geletterden), leen linde, greent afvalproduct dat na het builen van de 
bloem rest (vgl. Ned. Wdb. s.v. grind).

2) st. dów bee"s (I. zee"s) jij bent, provee"zhaolt provinciehout 
(vroeger voor het verven van kleren en in de fabriek).

3) reerjk, ring, na" scheetjkn een ham, kleetjk klink (van de deur), 
deerjsaldach Dinsdag.

Maar: rirjn ringen, virjar vinger, dwirjn dwingen, enz.
Overeenkomstig 1. bagen begin, enz. (zie § 4) spreken boeren (het 

regelmatigst te Uss.) 1 .flèènt geweer, lèènt lint, zekrjbèèndar zakken- 
binder, sèènt sinds, rèèrjk ring, nog vaker flint, enz.

Voor st. keendar, 1. kindar kinderen, enz. zie § 58.
§ 54. Wgm. o, u wordt gerekt tot een oo, in de stad door een lichte 

u-klank gevolgd, die hier vaker te horen is dan bij de representanten 
van wgm. ö. In de Drienermarke, Hengelo, Borne is de vocaal zelfs 
tot ü geworden (aldaar munt mond, evenals kint kind, enz.). In ge
vallen van affectieve verkorting rest een ó, die bijna u is, zo kónt 
naast koont kont, hónt (als scheldwoord) naast hoont hond, stront 
naast (als geen afkeer gewekt is) stroont stront. Overigens wordt oo 
gesproken in

1) roont rond, hoont hond, voonn gevonden, poont pond, enz.
2) oons ons (vnw., znw.), doo"s dons, koons kunst.
3) jooijk jong (onverbogen adj.), koorjk kon ik, voorjk vonk. Maar 

jórj jongen, lór) long, róij rong, enz.
Overeenkomstig 1. flèènt, flint (§ 53) heeft Uss. en soms nog het 

overige 1. in deze woorden een oo-variant, die bijna of geheel ao is, 
dus maont mond, baonn gebonden, jaoijk jong, enz. Ik hoor dit echter 
alleen in ouderwetse families te Uss., L., Br. en dan nog niet regel
matig; gewoon is ook op ’t 1. de oo, wellicht van stadse herkomst.

T.o. st. oondar onder, zoondar zondar, doondar donder staat 1. óndar, 
zóndar, dóndar.

Met umlaut:
1) heunkan hondje, belmeunach versleten, bouwvallig, zeunda zonde.
2) leu"s luns, ümseu"s zonder betaling, weunschan wensen (ww.), 

reu"sal ronsel (in de molen).



3) jeuijkn jongetje, 1. streurjkbrdan leeglopen (vgl. Gallée 44); 
maar )üijskan jongetje, büijal schommel, klüijal meretrix.

Soms te Uss., L., Br. bijna of geheel aö in haönkan hondje, enz. 
waö"schan, enz.

Onverklaarbaar is mij de umlaut in 1. hürjabet (n.1. iets met of ta 
hürjabet op kunnen: er een schrale maaltijd aan hebben; vgl. 2 oude 
vbb. van hongerbeet in Ned. Wdb.; uit andere dial. mij onbekend).

Opm. De ö in open syll. (§ 15) wordt in dgl. posities gerekt: zön 
zoon, plur. zdöns; zdöndach zondag (gewoner is thans zöndach; ove
rigens ook wel zündach, dat echter niet als recht hierlandse vorm 
beschouwd wordt) Vgl. verder hee laönt hij leunt, hee stdönt hij 
kreunt, wi-j kaönt wij kunnen.

„hond” luidt dus hównt, hoownt, 1. soms haast haownt; eng. clown 
werd als klówn opgevat en luidt nu ook kloown, kloon, plur. kloo"s.

§ 55. Voor mp vond eveneens rekking plaats:
1) klaamp (in de stad bij oude lieden klaawmp met min of meer 

hoorbare w, evenals in de volgende woorden) klamp, laamp lamp, 
kaamp kamp, traampaln trappelen; maar pampïr papier.

2) kl'e'empm van een klamp voorzien, kè'empa plur. v. kaamp, hèèmp 
(L. hemt, vgl. Ribbert 5) hemd.

3) hee nèèmp hij neemt, dów nèèms jij neemt. Vgl. verder tè'empal 
tempel (weversterm), 1. lèèmp (st.1. lemt, vgl. Gallée 71 en de vorm 
lilap bij Haaksbergen, te Beckum, Hengevelde) lampkatoen (nu 
meestal ’t katün genoemd), st. t'eèmpoo lastig karwei (een oud sol
datenwoord), lèèmpa lui wijf.

4 st. kreemp, 1. krimp, krèèmp krimp; ouderwets peemklöka, peem- 
palklöka, pimklök babymuts met een pluim (speciaal voor de jongens), 
waarvan de oorsprong mij onbekend is.

5) poomp (st. soms poowmp) pomp, kloomp klomp, roomp vrou
wenjakje, loomp lomp. Te Uss. bijna paomp pomp, enz. maar ge
woonlijk poomp.

6) streumpal bovenstuk van een kous (in de st. bööTtkan genaamd).
Kort bleef de vocaal voor oorspr. mb in kam kam, lam lam (schaap),

dóm dom, kóm drinkkom; een lange vocaal heeft 1. kaom kam, imm 
bevolking van een bijenkorf (zie Sarauw I 139) en een bepaalde plaats 
in de stad heette vroeger ’n küm naar een leerlooierij, die zich daar 
bevond, of beter: naar de looikuipen (vgl- Gallée 24; Gron. koeme 
„kom”, Fries koem).
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VOCAALREKKING VOOR I.

§ 56. Ook voor 1 vond vocaalverandering en dgl. rekking als voor 
n, m, r plaats.

De verbinding ald, alt en old, olt werd vervangen door st. aolt, 
1. ooit (dit met een lichte u- of w-klank; te Buurse hoort men zelfs 
ü3lt ) , zo st. aolt, 1. ooit oud, st. kaolt, 1 .kooit koud, st. haoln, 1. hooln 
houden, st. vaoln, I. vooln vouwen, st. ha olt, hooit hout, vawoolt erve 
in de Z-E. (a°. 1383 to dem Vaerwolde), st. baoltn, 1. booltn bout. 
Hierbij sloot zich aan st. zaolt, zoolt zout, dat nog bij de vorige gene
ratie te Br., Uss., B. (en nog wel te Stepelo, Buurse, Beckum, al is ’t 
daar antiek; vgl. reeds Kloeke in Overijsel p. 850) zaait luidde; mis
schien dat a voor It oudtijds bewaard bleef (vgl. Sarauw I 109 en 
noot 2), schoon ik naast st. smaolt smout niet dan 1. smoolt ken. Of 
stamt zaait van elders?.

Afwijkend zijn wol wou, wilde, zöl zoude en st .schol, 1. school 
ondiep (vgl. Ribbert 7 school t.o. kaolt koud, enz.). Jonge ontleningen 
zijn ee"vöwdach eenvoudig (vgl. èèwalt § 26) en, in de „ammen- 
sprache”, stöwt stout.

Met umlaut b.v. st. haöltn, 1. heultn van hout, st. kciölts 1. keulta 
koude.

2) a rekt tot aa in hee vaalt hij valt, haaltar halster, vaals vals, 
haals hals; maar: et knalt het knalt, alsam alsem, wals wals (dans).

Met umlaut hèèltakan halstertje, soms te B. hej vèèlt hij valt (zo 
ook ten W. en Z. van B. en te Buurse).

3) e rekt tot èè in kèèlddf kelder, hèèldar helder, mèèln melde- 
planten, dów vatèèls jij vertelt, maar beis, plur. belzn soort pruim. 
St. vèèlt veld, maar 1. veelt (en thans veelal 1. vèèlt, bijna steeds ook 
st.1. gèèlt geld).

4) i rekt tot ee in meelt milt, weelt wild. Ook ee heeft 1. geelta 
varken, dat nog niet gejongd heeft; een stadse vorm ken ik evenmin 
van hïl hilde, zolderruimte boven de stallen (zo ook bij Ribbert 5),

5) u rekt tot oo in schoolt schuld, schooldar schouder; maar póls 
pols, mólstan laten voordraven. Met umlaut: pülschan, ook peulschan 
water in beroering brengen, geuln gulden (munt).

* ❖*
RONDING VAN KLINKERS

§ 57. Nu en dan vond labialisering plaats van vocalen, die door 
labiale css., 1 en n omringd zijn. Ook hier kan over de onzekerheid 
van enkele grondvormen niet uitgeweid worden. Zo in woorden met:
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1) wgm. a: wöchn wachten, -schop -schap, óf af. Zie over het 
voornaamste geval § 56.

2) umgelautete a: wöscha wasgoed, mös lage, natte grond (Tschr. 
30, 85), kalk löschan kalk blussen, vrömt vreemd, zwömm zwemmen, 
waörmta warmte, 1. sümgèèl eind Sept., de tijd v. roggezaaien (St. 
Michaël).

3) wgm. e: wölkadach werkdag, zölm zelf, stölpa deksel, röstn 
rusten (Sarauw I 308); nüs nest, pülgest (klem op 2e syll.) gepelde 
gerst, vgl. rabülie oproer, min volk.

4) wgm. i: wüpm wippen (ww.), wüs wist, smiitn besmeuren (ook 
wel smitn), mür-, mirweentar midwinter, Kerstmis, krübmbietar, 
kribbebijter, schulp schelp, ziilvar zilver, misschien ülk bunzing (zie 
Sarauw I 310), maar lis lus. St. leuch leeg is uit ludig ontstaan blijkens 
1 . lu 3ch (Vriezenveen heeft een e-, wfa. een i-vorm; de vorm lèècli 
was misschien ongeschikt door lèèh laag, adj.); dül dil (aan een 
spade, enz.).

völ veel (maar vaveeln vervelen), spöln spelen (maar spil, ook wel 
spül spul), spölbèèrg erve en geslachtsnaam Spelberg (a°. 1360 
Speleberch), vgl. nog lönn leunen (§ 11), zeubm-zu3wn zeven (§ 15), 
B. i ir haar (§ 11); en rönn rennen, zwöp zweep.

* **

§ 58. VERKORTING VAN LANGE VOCALEN EN TW EEKLANKEN

1) Wgm. a werd a in zacht zacht, jamar jammer, ö in Us&., Br. 
öder ader (elders aodar), vanömdach vannamiddag. Vgl. de ww.- 
vormen dach, 1. dagda dacht (le, 3e ps. sing.), dagn dachten, dach 
gedacht; brach bracht, gebracht (van hieruit zijn zeer waarschijnlijk 
gevormd hee dech hij denkt, dów dechs jij denkt, hee brech hij brengt, 
dów brechs jij brengt; onaannemelijk is de voorstelling van Fijn van 
Draat, Tschr. 42, 261; vgl. nog hier § 58 hee zöch hij zoekt, hee köch 
hij koopt).

2) Wgm. a met umlaut is verkort in bröm al(s) braambessen. Vgl. 
de ww.-vormen dów slöps jij slaapt, hee (zee, et) slöp hij slaapt 
(infin. slaopm; ik slaop ik slaap, i - j  slaopt jij slaapt, w i-j (zee, i-jleu) 
slaopt wij (zij, jullie) slapen). Evenzo hee lót hij laat, dów lös jij 
laat, hee vröch hij vraagt, dów vröchs jij vraagt (infin. vraoqn), hee 
rót hij raadt (dów rots), hee blös hij blaast (dów blös), hee bröt 
hij braadt (dów bröts), hee plöch hij plaagt (dów plöchs), hee wöch 
hij waagt (dów wöchs), hee slöt, 1. hej sleut hij slaat (dów slös).
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3) Wgm. ï is door i vertegenwoordigd in dicht dicht, lich licht 
(niet zwaar), wit wit (adj.), licham lichaam, linn linnen, disalboom 
disselboom, baklifalak besmettelijk. Vgl. de ie (men verwacht ï volgens 
§ 20) in diminutiva: mienkas (resp. mientjas) maakt) gezichten trekken 
(ook: minn m aakj), hè'erfskavienkas (resp. te Us., Br., Twe. kavientjas) 
noblesappels veelal st. kalvinn), lienka", lientja" touwtje, bielka" 
bijltje, vielka" vijltje. En de ww.-vormen hee lik hij lijkt, hee bit hij 
bijt, hee smit hij smijt, hee blif hij blijft, hee grip hij grijpt, hee wis 
hij wijst, hee mich hij pist, hee drit hij schijt, hee kik hij kijkt, hee wrif 
hij wrijft, hee drif hij drijft, hee krich hij krijgt, hee vaslit hij verslijt, 
hee strik hij strijkt, hee strit hij schrijdt, stapt, hee snit hij snijdt, 
hee rit hij rijdt, hee g lit hij glijdt, en bovendien dów liks jij lijkt, dów 
bits jij bijt, enz. Afwijkend zijn et spiet m i-j het spijt me, hee vawiet 
hij verwijt, bliekt blijkt. Natuurlijk met / b.v. et schint het schijnt, hee 
tV t sik hij tiert.

4) Wgm. ö verkortte in 1. bahóts, bdhódns, bahótns zwijgzaam,
geheim houdend (vgl. mndl. behoet „ingetogen”, gron. behut, wfa. 
unverhoddens), vardómt verdomd, en in de samenstellingen (met ver
korting door „tonanschluss” ) vöspaln sporen van dieren (vooral hazen, 
reeën; vgl. mnd. footspor; Batmens vospes, Driem. BI. 15, 30; Osna-
brücks fosper, fospel, enz.), 1. köspal ring die bij het töö 'n  (§ 50)
om de poot van de koe kwam te zitten (oorspr. onbekend; ik veronder
stel, dat er „koe” in schuilt).

Vgl. met umlaut 1. köntja", könka" (beide toch ook met eu, stellig 
door de plur. koona koeien) koetje, st. haoznvötal (1. höazn -) voet 
van de kous, bröts broeds; misschien horen hier krömal kruimel, 
1. klötan slenteren (vgl. Ndl. kleuteren).

Verkorting vond ook plaats in de ww.-vorm zögn zocht (1. soms 
nog zögda; le en 3e ps. sing. praet.; plur. zögn) met zgn. rückumlaut 
(infin. zeukij zoeken), waaruit de praesensvormen hee zöch hij zoekt, 
dów zöchs jij zoekt; vgl. part. praet. zöch gezocht. Verder höda 
hoedde (le, 3e ps. sing. praet.; zie voor de infin. § 23), dów hödns 
jij hoedde, i- j (wi-j, zee) hödn jij hoedde, wij (zij) hoedden, part. 
praet. hot; praesensvormen dów höts, hee höt (1. ook hej hot, dów
hots ); naast höda staat de jongere vorm hödn. Evenzo böda lei vuur
aan (jonger bödn), plur. bödn, part. praet. bot en vgl. de praesens
vormen dów böts, hee böt (maar natuurlijk ik beut, i- j  beut; infin. 
beutn, vööT beutn); vlökta (le, 3e ps. sing. praet., jonger vlökij; 1. ook 
vlöqda) vloekte (plur. vlokt)) en vgl. de praesensvormen dów vlöks, 
hee vlok (part. praet. vlok, infin. vleuktj). Vgl. bij 1. vöjn (§ 23) de
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praesensvormen 1. hej vöt en part. praet. vöt (naast hej vöjt en vöjt) ;  
hee mot hij weert (infin. meutn), maar soms hee meut (en dów móts 
naast dów meuts, part. praet. mot en meut). „Moeten” heeft alleen 
vormen met korte vocaal: st. mótn (1. mötn, m aötn); st. dów dös jij 
doet, hee döt (1. dów dös, hej dót), st. 1. i-j doot jij doet, wi-j doot 
wij doen (praet. st. deu deed, plur. deudn, 1. dea, plur. deadn. Ten
slotte dów röps jij roept, hee röp hij roept (infin., part. praet, roopm, 
praet. reup riep). — Geen verkorting van vocaal vindt plaats in de 
vormen van b.v. preuwn proeven, beuqn buigen, neuqn uitnodigen, 
vazeumm verzuimen, neumm noemen, bleujn bloeien, weuln woelen; 
vgl. i-j hoowt jij hoeft (dów hoofs); voor „woelen” gebruikt men 
weinig vreutn (wroeten), hee vröt hij wroet, part. praet. vröt.

5) Wgm. ü werd ó in tómaln tuimelen, lóstan luisteren, sókar suiker 
(zelden de minder platte vorm suukar) en vgl. bózaróm boezeroen, 
mózaliena mousseline en het onzekere póts (a ) poets, streek. Umlauts
vormen met uu i.p.v. u (§ 25) zijn pruumka” pruimpje (prüm pruim), 
uulka" uiltje (ül uil), ruumta ruimte.

Verkorting vond ook plaats in ww.-vormen van de 3e pers. sing. 
praes.: slót sluit (infin. slutn), zóch zuigt, dók duikt (infin. dukij, 
part. praet. dökrj), schóf schuift (part. praet. schaobm, \.schöawn), 
et stóf het stuift, prós proest (infin. prusn), snóf snuift, zóp zuipt, 
króp kruipt, glóp loert (infin. ghtpm ), rók ruikt, pós blaast (infin. 
pusn; part. praet. kan pós luiden, maar ook pösn), slók slikt (ook 
slukt; infin. slukij, part. praet. slökrj, zelden slukt); hierbij verder de 
2e pers.-vormen met dów: dów slóts jij sluit, dów zóchs, enz. (t.o. ik 
shit, w i-j slut; ik süw, w i-j süwt, enz.). Opmerkelijk is hee brukt, 
gabrukt hij gebruikt (dów bruks, gabruks), infin. gebrukrj, brukrj 
(zwak ww.). Een infin. met umlaut heeft lu" luiden; dów lóts jij luidt, 
hee lót luidt ( i - j  luut jij luidt naast i - j  la t), part. praet. lót.

6) Wgm. ai verkortte tot e in st. breta (1. breeta) breedte, st. ekal 
(1. eekal) eikel, elm, elf elf (telw.), ledar ladder, vet vet, emar emmer; 
in 1. klenar, klendar (st. klèènar kl'e'endar) kleiner, 1 . ’n klensn de 
kleinste (mannelijke en zelfstandige vorm; st. ’n klèènsn), 1. klensta 
kleinste, 1. bentja*, benka" (st. beenka", vgl. § 26) beentje, 1. stentja", 
stenka71 (st. steenka") steentje, 1. ’n enachsn de enigste, 1. denachsta 
de enigste (fem.). Met i: lilk lelijk, twintach twintig. — Nogal vrij is 
men in het gebruik van het ww. heten: 1. hej het (st. hee het, heet) hij 
heet, 1. dów hets (st.dów hets, heets) jij heet, maar ook de andere 
vormen hebben gewoonlijk e op het land: ik het, w i-j het, ik hetn 
(1. heda) ik heette, part. praet. het geheten, infin. hetn (ook hitn),
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t.o. st. ik heet, ik hit ik heet, enz. Vgl. 1. hej spret hij spreidt (part. 
praet. spret; maar i- j  sprèèt, enz.), st. gewoonlijk hee sprèèt, enz.

7) Wgm. au werd ö in döwnetaln (klemtoon op eerste syllabe) 
dovenetels; hee kögn (1. nog soms kögda) hij kocht, dów kögns jij 
kocht, wi-j kögn wij kochten, part. praet. köch, infin. koopm (maar 
2e, 3e ps. sing. praes.: dów köchs, hee köch, die naar het voorbeeld 
der praeteritumvormen korte vocaal kregen). Naast de vormen met 
ch, g worden ook, schoon minder vaak, die met f, v gehoord, dus 
vaköf verkocht, hee köfn hij kocht, enz. (vgl. § 65). Naast infin. 
stootn stoten staat 1. hej stö-da, st. hee stötn hij stootte (vgl. dów 
stödns en stötns), part. praet. stöt gestoten; naast döw stoots jij stoot, 
hee stoot hij stoot ook stöts, stöt, maar meestal worden deze (stellig 
ook door stötn storten) vermeden. Vgl. loopm lopen, st. hee löp hij 
loopt (I .hej löp ), st. dów löps (1 .löps ) jij loopt, part, praet, loopm  
(wel te Buurse en elders löp ).

Verder 1. grötar (st. grootar) groter, 1. ’n grötsn (st. ’n grootsn) 
de grootste, \. grö-ta, gröta (st. groota) grootte. Met ó: stótan stotte
ren, ók ook, zóna dirn zo ’n meisje, zó" wief zo ’n vrouw, zónn aap 
zo ’n aap.

8) Wgm. iu verkortte tot ö in et frös het vriest (infin.: vr'izn, vreezn, 
zie § 29), hee valös hij verliest (vgl. ook dów valös), hee göt hij giet 
(dów göts ), hee bot hij biedt (dów böts), hee löch hij liegt (dów 
löchs), hee vlöch hij vliegt (dów vlöchs), hee badröch hij bedriegt 
(dów badröchs) hee vaböt hij verbiedt (dów vaböts). Vgl. nog 
löch (td ) lantaarn.

Daar waar men een langgerekte vocaal verwacht, wijken af: smak 
smaak e.a. (zie § 8), 1. andar ander, 1. nan andan een andere, 1. brann 
branden (zie § 51); bovendien hee jach hij jaagt (dów jachs), part. 
praet. jach (infin. jaaqn) en 1. hej gap hij gaapt (1. dów gaps; st. ge
woonlijk hee gaapt, dów gaaps), 1. part. praet. gap (hestu gap? heb 
jij gegaapt? st. gaapt), infin. gaapm. Met umlaut: da lesta köör de 
laatste kar, ’n lesn de laatste, L. hemt hemd (§ 55), wetan (zie § 9). — 
st. 1. lemt lampkatoen (§ 55; vgl. dimm diemit); hee drech hij draagt, 
dów drechs jij draagt (part. praet. st. draoqn, 1. dröaqn, vgl. § 9), hee 
wech hij weegt (dów wechs, zie § 10), maar elders in dergelijke ww. 
(als lezen, vegen, klagen, raken, graven) treedt geen verkorte 
vocaal op.

1. kindar kinderen (§ 53), 1. mindar minder, 1. daginar daarginds 
(st.dageentar). Verder 1. dóndar donder (§ 54), 1. óndar onder (vgl. 
ouderwets 1. ündabóks onderbroek met umlaut als in echtabóks, zie
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§ 2), 1. klümkas (st. kleumkds) klompjes, 1. rümka" laatje in de koffie
molen (vgl. in de korenmolen roomp, ndl. rcmp); 1. öldar (st. aöldar, 
nu ook aoldar) ouder (adj.), ouderdom, 1. ’n ölstn de oudste, 1. ’n vönsn 
de voorste (st. 'n vü 'sn ), 1. da vönsta köw de voorste koe, rösal reu
zel (§ 15).

* *

VOCALEN IN ZWAKBETOONDE SYLLAB EN

§ 59. In niet beklemtoonde syllaben komt verkorting en verzwak
king van de vocaal allereerst voor in voor- en achtervoegsels als in 
bataaln betalen, badröch bedrog, vagetn vergeten, vretn vreten, gabürn 
gebeuren, ganaöl gezeur, smókalar smokkelaar, mesalar metselaar, 
helach toornig, boos (1. soms helich, enz., al hoort men a na lipklanken: 
stï3wach stevig), aakalk akelig, loopm lopen. De (zeldzame) uitgang 
-enen is voor den Enscheder schier onuitsprekelijk: rèèqn (1. reaqn) 
regenen (ook: regen), teekij tekenen (ook: teken), rektj rekenen (part. 
praet. rekt] rek iz a" denk eens aan, enz.; ook wel dów teeks jij tekent) 
blijven ooi; in zijn „Hollands” als reeqn, teekrj, reekrj; ook vreenarj ver
eniging (ww. op -igen zijn er niet behalve neuqn uitnodigen), bewèèqn, 
beweeqn beweging behoren tot de Tubantismen.

a wisselt met a in tamet zometeen, labèènach (versterkingswoord), 
krapVn creperen, sjaföör chauffeur, fanaolwech gewoonweg, totaal, 
janeewar jenever; gewoonlijk katun katoen, tabak tabak.

In niet-beklemtoonde delen van samenstellingen verkortte de vocaal 
b.v. in naobar buurman, haa"scha handschoen, amböstach aamborstig, 
sóklaa chocola. Of ze verdween, als in vVtn daah veertien dagen 
(anders heeft veertien steeds de volle vorm), tookrj wek volgende (toe
komende) week, brülft bruiloft, trieshen patrijs, 1. ’n hentwï' een kort
stondig werkje (ook wel ’n hene"wir d.i. een heen en weer).

Syllabe-wegval in vreemde woorden: közaosie catechisatie, badlzapal 
paradijsappel, st. prelwech Parallelweg, bans Tubantia (§51) ,  zünklipsa 
zonsverduistering, stinsta kösn Oostindische kers, 1. sümgèèl St. 
Michaël (29 Sept.), buskool kabuiskool. Veelal ook toonstelaij tentoon
stelling, kóntagirarj contingentering; de vroegere Industrieschool 
heet (te) in de volksmond da strüksieschool.

Subst. met achtergevoegde -en (haazn haas, haakij haak, enz.) ver
liezen deze n in het dimin: hèèska" haasje, hèèkska" haakje; maar ook 
kökska" keukentje, I. küskas kussentjes, vèèrkskas varkentjes; vgl. het 
verdwijnen van -der- in buri-jkij boerderijtje (maar bürdari-j), woo- 
likshèèrm Herm Wooldrik, èèlirjk Elderink (familienaam).
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§ 60. G e m i n a t e n

Geminaten, waarbij de laatste van twee gelijke css. deel uitmaakt 
van de volgende syllabe, ontstaan door syncope, meestal van a. Zo 
in st. (ik heb de krant) al 'lèèzri reeds gelezen, schoon men zo’n dub
bele cs. voornamelijk hoort van lieden, die ook nog wel eens part. 
praet, met a-praefix gebruiken; jongeren zeggen algemeen a lèèzti. 
Zo ook heft an’nömm? heeft hij het aangenomen? waarvoor ook 
ananömm en bij jongeren anömm\ st. kep tröv ’vrebm ik heb het er af
gewreven (naast övavrebm, övrebm). In hat an de bleen dèèrm houden 
zorgvuldige (niet nerveuze en meestal oudere) sprekers de ademstroom 
bij de h wat langer aan („hij had het aan de blinde darm”), wat door 
anderen soms nagelaten wordt. Ook bij andere css., s, r, g, hoort men 
alleen grotere lengte, b.v. dee pèè"s slaaqn em wa die pens stond hem 
wel aan (ouderen zeggen veelal dan pèènsa, anderen dee pèè"s tee 
slaaqn em wa). Explosieven hebben, als zij opeenstoten, een abnor
maal langdurige afsluiting, voor de adem de mond verlaat, wat hier 
door een - vóór de cs. aangeduid wordt; b.v. wa-döt wat hij doet (de 
langere vorm is wata döt), 1. he-da heette (uit hetede; daarnaast ook 
wel heda, hetn, st. heetn, zie § 58), 1. bets he-dat hij heette Bets, (Ber- 
tus heette dat), 1. et na-da het natte (ww. natn vocht afscheiden v.e. 
wonde), 1. wat em schö-dd wat hem scheelde (ww. schötn, ndl, schor
ten), ö-brökij opgebroken, u-dao" uitgedaan; 1. grö-ta grootte (men 
voelt er een achtervoegsel -te in), st. bre-td (ook breta) breedte (zie 
§ 68) va-dür voor de deur (da kan hier ook gesproken worden, ook 
geheel wegvallen). Maar de t van et, dit, dat veroorzaakt niet zo’n 
oponthoud, wel een iets hoorbaarder explosie, al is ook de duur van 
de afsluiting in met ’t wich met mijn (zijn, jouw) meisje, duidelijk 
langer dan in met paoschan met Pasen. Vgl. nog wa dö’t? wat 
doet het? mete" man met dien man, da töw dat touw. In vormen als 
haann haan, kraann kraan, imm bijenvolk wordt alleen een gerekte 
n, m, geen geminaat, gesproken; zelden wordt deze verkort (b.v. 
düm naast dümm duim, vgl. de meervouden düms en dümm)-, zo ook 
in ’n nekrj de nek, st. ’n newal de nevel t.o. de korte n in ’n aarm de 
arm (zodat b.v. nèèrf grasnerf niet als 'n èèrf wordt opgevat; maar: 
agoosie negotie).

* **
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LIQUIDAE

§ 61. 1 bleef bewaard: loof loof (subst.), st .vèèlt veld, haol hang
ijzer. Niet in as als, zük zulk, makaa elkander en in de sandhivormen 
zak zal ik, zas zul je, zöj zul je, zöw zullen we, zök zou ik, zös zou je, 
wik wil ik (vgl. verder wi-j, wis, wiw, wok, wös w öj). Naast wa 
wel (adv.) ook (voor vocaal, h) wal.

Kalmoeswortel heet ook hier (als elders in Oost-Ndl. en in W-Dui.) 
kèèrmizwötal. Opmerkelijk is aajt altijd, een snelgesproken vorm naast 
aaltiet (en 1. soms aalt), vgl. gèèjt naast geriet Gerrit § 62.

§ 62. r is een alveolare cs. Uit § 32—50 blijkt, dat de r, die hoog
stens (behalve in ’t commando hirr! hierkomen! en in de voermansroep 
trrüj, trruuj! terug!) met één tongslag gevormd wordt, voor gewoonlijk 
dentale cs. en in auslaut na lange vocaal wordt gereduceerd (of ver
dween als in hat hard, het hart, kes kers, kót kort, enz.) tot een vluch
tige „gleitlaut”, die hier als r wordt aangeduid, wijl de Enscheder 
zich bewust blijft een r-variant te spreken en geen a (§ 60), zelfs al 
hoort men geen a, maar een a-achtig geluid als voor / en na öö (ke^l 
kerel, möör, möa moeder).

Bij oudere lieden geen reductie, als, bij jonge apocope de r vroeger 
intervocalisch was: na pir een peer, lür luier, v ir kir getn vier keer 
gegeten. Strenge regelmaat is dat echter niet, maar jongeren (vooral in 
de stad) spreken veelal p ir peer, enz. In auslaut na aa, voor cs. (behalve 
veelal h) of pauze verdween r: gaa gaar, raa raar, maar rara rare, 
baar irapal aardappels zonder vlees en groente; en voor sonante n,. 1 
vond overgang tot implosieve d plaats: nen raadn een rare, schadaln 
scharrelen, sedn sarren, bödal borrel (schoon boddel ook wel de ety
mologische vorm kan zijn).

Ook -ar behoudt zijn r alleen voor vocaal (en bij sommigen voor h) 
en meestal voor een pauze: zo jamar jammer, betar beter, 1. bejar bier. 
Eveneens wordt -erd tot -et in siifat sufferd, enz., plur. siifas. Vgl. 
kletan kletteren en dgl., waarvan de a iets langer is dan die in plarkan 
waggelend gaan; bovendien is de vroegere aanwezigheid van de r te 
horen aan de sterke explosie van de voorafgaande cs.: in st. na” groo- 
tan, 1. na" grötan een grotere vindt bij de t wel ademuitstoting plaats, 
niet in na71 grootn een grote. Diezelfde wat langere a in b.v. oondan 
stool onder de stoel.

Metathesis-gevallen vindt men in § 32 vlgg.; vgl. nog traminn stuipen 
(ndl. termijn? vgl. „poozen” in de bet. stuipen op Z-Beveland).
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r werd door 1 vervangen in 1. kalkasndraot karkasdraad (in de knip
muts), vöspaln voetsporen (v. hazen, enz.).

kaa"shaakij (in de uitdr. iemand bij’n kaa"shaaktj krijgen: te pak
ken krijgen om te straffen; zie vooral Beets in Ned. Wdb. i.v. kants
haak) werd bij de jongeren meestal kraa"shaakt). — 1. knalievü3gal 
kanarie, gelijk overal in O-Ndl., door de gedachte aan „canaille” (vgl. 
Idg- Forsch. 51). Opmerkelijk is gejt Gerrit (maar gerat Gerhard), 
ook gèèjt.

sjj %&

NASALEN

§ 63. n gaat in auslaut in de voorgaande korte klinker op onder 
vorming van een genasaleerde vocaal: i" in, ma” man, na" een (voor 
mascul.), va" van. Gering of afwezig is de nasalering voor vocaal: 
janeum oom jan, nan aap een aap, voor t, d: an da aan de, den dikt] 
die dikke (maar den grootn die grote, enz.); of waar n eerst door 
jonge (19e-eeuwse) apocope in auslaut kwam: schen scheen (subst.), 
ven veen, kwen kween, ziin zon, zön zoon, enz. luiden nooit sche", enz. 
Vgl. dan denneboom, da" dan (adv.), kan kan (subst.), ka" kan 
(ww.); en met vroegere r: ken karn § 34, kón § 15.

Een lange genasaleerde vocaal heeft b.v. bee" (plur. been) been, ree" 
reeën, doo" doen, st. gao" gaan, niet lin lijn, brün bruin, schün schuin 
met die vocalen, die (§ 20, 24, 25) voor n bijzonder lang zijn: de 
nasalering is dan recht gering.

Gehele nasalering vindt ook plaats bij volgende s, z: daa"sn dansen 
(§ 51), fraa"s frans, traa"san\Tn mishandelen, dów bee"s jij bent, 
leu"s luns, doo"z onze huisgenoten, k,rèè"z kransen, maar 1. tens aan 
het eind van (uit: tendes). Het minst hoort men ook hier nasalering 
voor d, t; de tongpositie van de dentaal deelt zich aan de nasaal mee 
en verhindert daardoor gehele nasalering: zaant zand, keent kind, 
maont maand, èèn eind, bè'en banden. Ook hoort men haar niet, als in 
inlaut een op n volgende vocaal verdween: kenbak kinnebak, ónwV 
onweer (os. ungiwideri), inspaöt ingespoten, anzat aangezet en dgl. 
partic., maar de jongeren, vocaal in de stad, spreken o"w lr, a"zat, etc. 
Nasale V, öa hebben 1. b i3n weken, göan gaan (ik heb voor de gena
saleerde, boerse klinkers met naslagvocaal geen apart teken gekozen!) 
en dgl. infinitieven (st. b i", ga o"), maar volledige n-articulatie hebben 
(schoon zonder strenge regelmaat) partic. als 1. döan gedaan, g ö an 
gegaan, böan geboden, l i3n geleden, enz. (st. dao", gao") doordat
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vroeger (zelden hoorde ik dgl. vormen nog van oude lieden te Uss., Br.) 
3döana gedaan, enz. met a-achtervoeging in het partic. (gelijk nu nog 
in het O. van de Achterhoek, in een smalle strook ten O. van de rijks
grens aldaar en soms nog te Ootmarsum) gesproken werd.

Voor k hoort men rj: joor/k jong, kaar/kar kanker, kreeijk kring, 
behalve als n en k door jonge syncope opeenstootten: zacinkan zaniken, 
spinkop spin, venkdl venkel, tunkd” tonnetje, lönksr Lonneker (1280 
Loenekare, 1405 Lonicker), heunkan hondje, st. inkreqn (jongeren 
i"l<reqn), \.inkn3qn ingekregen. Maar kaaijk kan ik, st. beeijk ben ik. 
Vgl. na k: bükrj bokking, trekt) trekken; voor g: jórj jongen, enz. maar 
angrepm aangegrepen.

Na bilabiale cs. wordt m gesproken: hebm hebben, nebm snavel, 
lapm lappen (plur.), koopm kopen, 1. piepni zoenen (zeer ouderwets), 
enz. Ook daar waar b w verving: st. gebm (ouderen spreken gewn; 
1. gVwn, soms gV m ) geven, graabni (ouderen graawn) sloot.

Voor bilab. cs. verhinderde nasalering veelal deze assimilatie: 
anpakrj aanpakken, i"bös inborst, behalve in zwak betoonde syll. als 
miem book mijn boek (maar met affect: das mie" book dat is mijn 
boek!); ook ’t walmbek erve te L. (vroeger Wallenbeek geschreven). 
Vgl. n na m in iim ’m kop om de kop, nemm nemen.

n verdween voor s in woorden, syllaben met weinig klem: nüms 
niemand, bleumkss bloempjes, ees, is eens, efkss eventjes.

Noemenswaard is nog welmar erve te Tw. (a°. 1338 Wennemaring. 
1635 Wermer); 1 .bi"smelk, dat ik zelden hoorde naast ’t gewone 
1. bismelk biest (de n-vorm is in Drente gewoon, vgl. Kil. bienst; 
Schweiz. ld. 4, 204 heeft ook bienst-vormen ) ; kooki-jn kokinjes.

§ 64. m bleef gewoonlijk bewaard: waarm warm, nemm nemen, 
müschd mus. Voorafgaande lange vocaal is licht genasaleerd: klaamp 
klamp, roomp romp, nèèmp (hij) neemt.

m werd door b vervangen in nötnbdskaot nootmuskaat, ó"b3nirbk  
ongemanierd, bsmdrie benul, bewustzijn; ook in barmótjs marmotje 
(vgl. barmótpVn bergamotperen); misschien in bieddböl! nu ook 
pietsböl, tietdböl juichkreet van den jongen, wiens vlieger het hoogst 
staat (te Enter: ’n mienn is ts bó l).

Dissimilatie vond plaats in het algemene maksiejüm maximum, mie- 
niejüm minimum; invoeging in pampV (ook wel p ó p i') papier, 
ampat apart, 1. samp-, saampsïhch, saamzildch traag, lui (moet wel 
het hgd. saumselig zijn; te Alstatte hoorde ik „soomzelig” ).
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SPIRANTEN

§ 65. v, f worden onderscheiden. Het verschil is echter gering, 
doordat v stemloos begint en door begeleidende css. licht tot f ver
scherpt, zodat buitenstaanders en nabootsers ook daar f spreken, waar 
de Enscheder het niet doet. In anlaut voor vocaal en 1, r wordt v 
gesproken, behalve in gevoelswoorden als fój, faj foei! fris vers, fris, 
flao flauw, fleetjk flink, fin tenger en vreemde woorden als fasün 
fatsoen, faliet failliet, fötoo photo, fazaant fazant, faöbalkas fabeltjes, 
maar, bij oudere sprekers vooral, ook vlöjt, vlaöt fluit, viet fijt, vlariel 
flanel, vret fret, veulietón feuilleton, maar steeds tfeulietón het feuille
ton, enz.

Tussen beklemtoonde stamvocaal en al of niet bewaarde a ging v 
in w over: heuwt (nu soms heuft) hoofd, leuw (ik) geloof (ook 
imperat.), dów leuws jij gelooft, leuwt (hij) gelooft, (wij, zij) ge
loven, geloofd, balaowt (hij) belooft, trüw troeven, schrüw schroef, 
naawn naaf, groow begrafenis,aowar over, düwal duivel, züwar zuiver 
(maar vgl. 1. loovi’gal loof egel, struveln, ook struweln struweel; woo- 
völ hoeveel, met de onbeklemtoonde vorm wooval, soms woowal), 
zodat oude a-stammen als I. ejaloof klimop, dif dief, wief (plur. wiw) 
vrouw, hoof hoef zich door hun auslaut onderscheiden. Echter met f: 
taofal tafel, nófaln, ook nóvaln door de neus spreken, nafal navel, 
bagrafanis begrafenis, baklifalak besmettelijk (v. e. ziekte).

Voor sonante m < n werd deze w door implosieve b (na de afslui
ting voor de b ontsnapt de adem door de neus) vervangen (etwa seit 
1800, denkt Sarauw I 363) in de spraak der jongeren, schoon ook 
oude lieden bij ’t snelle spreken zulke vormen wel laten horen: st. gebm 
(ook soms gem) geven, ncicibm naaf, dubni (soms ook, met bewaarde 
lippenronding, düm', ouderwetser is duwn) duiven, na" stibm een stijve, 
st. schrebm geschreven, enz.

Na 1, r en voor a ging v in w over: kalwar kalveren, törwa turven, 
kaörw korven, gaarw garf; maar ziilvar zilver, zelva salie, reulvar 
erve te Tw. (a°. 1457 Roelving), alvada", soms alwada" steeds maar.

Wgm. ft werd door cht vervangen: lóch lucht, krach kracht, hech 
hecht, 1 .lóch  links, zichan zeven (ww.), vgl. § 74. Niet echter in 
vieftach vijftig, helft helft, brülft bruiloft, wietlöftach ver, utrüftach 
uitgelaten, stift, stifta stift in rode e.a. kool, en naast elkaar staan (ook 
bij ouderen) düchtach, düftach flink, schóch, schoft schouder van een 
dier, slóch, slóf schort. Over köch, kof gekocht zie § 58, 7).

§ 66. s, z worden als f, v (§ 65) onderscheiden. In anlaut voor
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vocaal en w verzachtte s tot z, schoon sandhiwerking veelal s te horen 
geeft: zoomp varkensbak, zwat zwart, enz. Naast zwiet (ouderwetse 
hondennaam) echter ook swiet (door ’t gebruik als roepwoord), maar 
het verschil is klein. Voor korte vocaal en oude geminaat is s hoor
baar in sökaln sukkelen, sedn sarren, sök sok; echter ook in söp 
(§ 15) en in vreemde woorden als sup soep, söö 't soort, vasirn ver
sieren, sèènt cent, sókar suiker, siepal ui, saidaot soldaat, al hoor ik 
bij oude lieden zooda soda, zirküs circus, zalpeetar salpeter.

Intervocalisch hoort men stemhebbende spirans: lèèzn lezen, enz., 
ook in vreemde woorden: grözV  grossier, proozes proces, prizntVn 
presenteren, luuzaves lucifer, krïzis crisis, kloozet closet. Met s uit 
st, ts: na" besn een beste, nüsaln nestelen, weusatjk erve te Br. 
(a°. 1601 Wostinck),mesaln metselen, agoosie negosie; vgl. echter 
pluralia als jeza, jez jassen, klöza klossen, beza basten, klazn klassen 
(plant), die bij de jongeren s hebben (zonder -a ).

In auslaut staat s, behalve bij jonge a-apocope: vaaz vaas, haoz 
kous, keez kaas, st. hüz huizen; jongeren spreken de enkelvouden 
veelal met -s: kees kaas, enz.

In spoons punch werd een s voorgevoegd als elders in spons „door
geprikte tekening”. Opmerkelijk is st. wèèn, 1. wean wezen, zijn, dat 
waarschijnlijk een intervoc. d verloor (te De Lutte: wööT zöl wedn 
waar zou hij zijn).

§ 67. j bleef gewoonlijk bewaard, als in mèèjn maaien, mooj mooi, 
juust juist; vormde met voorafgaande t een gemouilleerde cs. in de 
diminutiva spöö'mantja spoormandje, B., Uss., B., Tw. ketja" katje.

Overigens vocaliseerde of verdween het j-element in palatale cs.- 
verbindingen: madalie medaille, katrelie quadrille, vaniliesókar vanille
suiker, talie taille, maselie Marseilleweefsel, bóskaazie bosschage, 
küraazie klerage, kleren, simsetja vrouw, kledingstuk (chemisette), 
sölie hondennaam (fra. joli?), masln (ook mas'fin) fornuis, salótn, slötn 
sjalotten, pluus pluche, klónie eau de cologne. Minder algemeen maar 
toch vaak gehoord: eensjanöör ingenieur, sakoo sjakoo, kuuroozietejt 
curiositeit; kinderen zeggen nogal eens snees chinees. Omgekeerd: 
pesjaneel personeel, kas jet corset, klasjanVn kletsen (een woord van 
de vroegere soldatengeneraties, zie Van Ginneken, Handboek II 455), 
die alle drie gewoon zijn. Mogelijk is klasjanirn echter uit collationeren 
ontstaan? — Vgl. nog knalie rakker, ondeugd (canaille).

Opm. madalie, enz. verklaart niet het feit, dat de vroegere kastelein
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Barske (zijn herberg stond in de stad) algemeen baskie genoemd werd. 
In de winkel veelal vaneliestee Van Nelle’s thee.

§ 68. ch bleef in oorspronkelijke auslaut, voor s en (vroegere) t 
bewaard. Lichte palatalisering van g vindt plaats voor palatale css.: 
gel geel, g iTn gaarne, g ir gierig, gistan gisteren, enz.

Vroegere woorduitgang laat zich ook hier (vgl. § 65, 66, en rekking 
voor v, z, g in § 9 vlgg.) gelden: bij a-apocope rest een gereduceerde 
lenis, die telkens anders gerealiseerd wordt, al blijft men zich bewust 
(door verborgen vormen) g-varianten te spreken. Na aa, èè, i blijft 
de tong in g-positie, alleen wordt na de vocaal een lange ademstroom 
waargenomen: zaah zaag, daah dagen (sterke plur.), waah wagen 
(subst.), maalit dienstmaagd, lèèh laag (adj.), wih weeh wieg. Na 
geronde vocaal wordt w gesproken: dreuw droog, müw mug, brüw 
brug, laow laag (subst.), evenals in röw rogge, st. vöwal (pl. vöwal) 
vogel, st. böwal (1 . bü3gal) beugel, oow oog, sneeloow sneeuwwater; 
na ï, e gewoonlijk j: krt-j (ik) krijg, stï-j twintigtal, ej kant, egge, 
stej steeg, zej (ik) zeg (ook: i-j, wi-j zejt; infin. zeqn), r i- j rij 
(mndl. righe).

Er is hier enige verscheidenheid 1) door de mate van a-apocope, 
die in de stad onder jongeren het verst doordrong, 2) door eventuele 
schrijftaal-invloed. Daardoor kan men in 1. zaah zaag soms (maar 
toch zelden; het meest nog bij lieden die veel Gelders horen) enig 
schuringsgeluid waarnemen, evenals in jonger st. vöwal door invloed 
van ndl. vogel (zelfs wel vögal, pl. vögal).

Maar vanouds in auslaut: plooch ploeg, teuch tuig, tooch tak, 
B. maoch schelm, rakker (vooral ten Z. v. B.), wech weg (subst., 
adv.; plur. st.w èèh), st. sleuch, 1. slooch (ik, hij) sloeg, st.leuch, 
\.lu’ ch ledig (maar, in fabriekstaal, na leuw een leeg, een ledige klos). 
Ook bij t-afval: knech knecht, lóch (hij) liegt, enz. (zie § 74), voor t: 
lèèchta laagte, voor s: dów vröchs jij vraagt, dów löchs jij liegt.

Voor sonante n: liqn liggen, kriqn krijgen, nüöqns naast, nan dreuqn 
een droge, peqn wig, röqnvööT roggevore. Bij oude stedelingen blijft 
de w van de sing. soms ook in de plur. (vgl. Tschr. 48, 234): miiwqn 
muggen, röwqndöö’ n roggearen, al is miiqn, enz. de gewone vorm. 
Na de afsluiting voor de q ontsnapt de adem door de neus.

ch verdween voor s in vlas vlas, vós vos, wasn groeien, wesaln 
wisselen, zes zes, ós os, as wagenas. Maar met ks als beide css. door 
(latere?) syncope opeenstootten: st.èèkstar ekster L. d’ eksta köw de 
achterste koe (elders 1. echsta), niks niets, hekse heks (beide vermoe-
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del ij k leenwoorden); soms: dat sekt sa dat zeggen ze (gewoon is zejt). 
Met ks ook leenwoorden als saks saksisch (v. porcelein), büks buks, 
teks tekst, taksVn taxeren, taksie taxi. Bovendien weksn „wecken”, 
inmaken, weksketal weck-ketel, weksflescha weckfles; 1. miksn maakrj 
(gewoner is mientjas maakij) gebaren maken, gezichten trekken (elders 
„mikken”, zie Ned. Wdb.).

Met wgm. agi: zèèl zeil, zèès zeis, 1. èèzlach vreesachtig, st. mèèkrj 
(door d-uitval \.meaktj), st. zè'e zeide (1. zea), st. lèè lag, legde 
(1. lea), mèèstar (toch te Uss., L. vanouds meestar) onderwijzer, mis
schien ook fèèl dweil. Eveneens verdween g in verouderd \.brü3m 
bruidegom en in allegro-vormen als nens nergens (naast nèèrqns), 
èèlak eigenlijk, zöndas ’s Zondags (gewoonlijk zaöndaaqns), m'onn 
morgen, smöns ’s morgens; of er ontstond y als in snelgesproken teij 
(1. tiij) tegen, Hrj liggen, vgl. klüqn § 30.

-king wordt -krj: bükij bokking, batrekij betrekking, 1. bekijveelt 
erve te Tw. (a°. 1350 Beking, 1493 Bekyng); -ing luidt at), maar 
wordt door oude lieden soms (onder school- en schrijftaal-invloed) 
vervangen door -aijch. itjch: lönirjchan, lönachan leuningen, 1 .üm gV - 
waijcha omgeving, redirjchan gereedschap, st. varhèèqncha (1. met e°) 
verpleging, hiriijchan haringen, schiktjcha schikking, groonirjchatj 
Groningen, enz. Ouderwetse mensen, die „Hollands” willen praten, 
spreken wel larjch lang, badulirjch bedoeling, nietaliijch nieteling en 
dgl. boekenwoorden (vgl. N. Tg. 31, 159).

Na tj staat k in auslaut in kreeijk (plur. kriijn) kring, reerjk ring,
spreeijk (hij) springt, zeeqk (hij) zingt, gaaijk gang, laatjk lang
(onverbogen adj.), laarjkwèèrpach, langwerpig, haaijk (hij) hangt, 
jooijk jong, hiraijk haring, geelaijk gieteling. Genoemd zij könak 
koning (bij ouderen, verder in ’t kaartspel nog; bij jongeren koonitjk; 
vgl. könaki", kooniriki" koningin). Verder in tal van erve- en geslachts
namen op -ink. Maar in inlaut ij: jórj jongen, nan larjn een lange, geijs 
aan de gang, ta gatj aan de gang.

§ 69. h viel af in woo hoe, st. wel (1. we]) wie, iemand, w'obr waar,
wej hui, wit wit. Ook voor 1, r, n: ledar ladder, lit deksel, lönn, lenn
leunen, reeijk ring, neku nek, zonder dat een sterke ademstoot rest, die 
Gallée (p. XIX) en H. Kern in ’t Gelderse waarnamen. Verder kan h 
in de sandhi ongesproken blijven, zonder dat men h weglaat daar, 
waar hij gemakkelijk gehoord kan worden. Vgl. ook samenstellingen 
als gek'e'et gekheid, waschook washoek, spekes spekharst, k'eèrk'of 
kerkhof, spreköörnt gramofoon, vieftalf vier en een half, sèèrfs in de
B e z o e n  K lank- en vorm leer 4
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herfst, enz. Onetymologiseerbaar is voor den dialectspreker alleen 
aarmetech armzalig (armhartig), steeds zonder h. Ook zonder h: 
aloo! vooruit! door alee! vooruit!

* **
EXPLOSIEVEN

§ 70. b heeft weinig stem; zijn leniskarakter onderscheidt hem 
van p. Voor sonante m ontsnapt de adem na de afsluiting door de 
neus, b.v. in hebm hebben, enz.

Van mb rest m: emar emmer, üm om, ïmm bijenvolk, lam schaaplam, 
dóm dom, króm krom, kam kam, kaom (§ 55); noemenswaard is 
krómbriiw naam van een akker op het erve Teesink te B. (uit kromb- 
rugge?).

In auslaut verscherpt b tot p: rip rib, kep ik heb, krüp kribbe; ook 
voor steml. css.: wi-j ept wij hebben, heps hebzuchtig, lapkoont klets
wijf, iepkamöl geslachtsnaam Ypkemeulen (a°. 1341 Ibikincmollen), 
löps lobbes, dópkan op- en neergaan (vooral van de vloer; elders in 
Ov. dóbm, dübm, vgl. Fr.-v. W. dobber).

Met p in plaats van b: patiskatün katoenbatist, póf bof (ziekte); vgl. 
omgekeerd badizapat paradijsappel, bdtaannsie (zelden pataa"sie) 
belang.

In inversievormen van hebm verdwijnt b: hek heb ik (verder hes, 
hej, hew, maar: heps, hepsa hebben ze; vgl. hak had ik, en has 
haj, haw).

§ 71. p bleef bewaard: köp koppen, prüm pruim, schaarp scherp. 
Hij ontstond als overgangsklank in koomp (hij) komt (maar praet. 
kwam), nè'emp (hij) neemt, m iegèèmp(m ) mier(en), hè'emp (L. hemt) 
hemd, trèèmpsa korenbloemen (wfa. tremse), 1 .lèèmp § 55.

Metathesis: weps wesp; soms geps gesp naast het oudere gaspa!; 
gapsa handvol (zie Fr.-v. W. gesp, maar ook Sarauw I 245), niet in 
barispaln berispen, en onbekend zijn rups, hesp.

p door spellingsuitspraak in st. da spirjk De Sphinx (een winkel), 
pötagrafïn fotograferen.

Voor sonante m ontsnapt de adem na de afsluiting voor de p door 
de neus: poompm pompen (ww.), lapm lappen (plur., ww.). enz.

§ 72. w is een labiodentale cs.; intervocalisch raakt de onderlip de 
boventanden niet, zonder dat de klank bilabiaal wordt.

Een w werd niet ontwikkeld of bewaard in spi-jn spuwen, sni-jrt
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sneeuwen, stroo stroo, slee stroef, in pöl hoofdkussen, gel geel, kaal 
kaal, wedawief weduwe, werman weduwnaar, schaa schaduw, mei 
meel; snee sneeuw blijft vaak bij het „Hollands” spreken.

Evenmin in 1. lao (de mann. verbogen vorm: l a o st. löw, L. laow), 
zodat niet meer de conclusie a°. 1899 van Te Winkel geldt, dat „in geen 
enkelen N-Ndl. tongval” die woorden nu de (u )w  missen (Tschr. 18,
10); l.flao, st. f löw flauw; opmerkelijk is de vorm 1. blaof (ook hier 
en daar in Wfa.; verbogen blaowa, zelden blaova), st .blow  blauw, 
1. blaofsal (vgl. Ribbert 51), st. blöwsal blauwsel; nöw nauw hoort 
men wel in de stad, maar niet van ouderen en is in heel O-Ndl. niet 
recht inheems. Met oorspr. niet auslautende w: klaow klauw (v. koe), 
1. paow (st. pöw) pauw.

Naast wr- hoort men bij oud en jong even dikwijls vr- (vgl. Sarauw
1 346: in verschiedenen Mdaa. besteht jedoch ein gewisses Schwanken) 
in wrarjn zekere varkensziekte, wriijn wringen, wreet ruig, wrïbm 
wrijven, wrak wrak (v. vruchten), wresam puistje, vinnetje, wrèènschan 
hinneken. Naast warachtach ook vrachtach waarachtig. Naast siint- 
löwrèè"s St-Laurentius (10 Aug.) bij niet-R.K. boeren, door onjuiste 
syllabescheiding (vgl. § 75) sünt-lavrèè"s (bij Leopold I 330 N-Brab. 
Sinte Levrens).

Na r ontwikkelde zich in auslaut f: nèèrf grasnerf, vaarf verf, 
gèèrfkaamar gerfkamer; in inlaut v: baarva lijkbaar (soms baarwa), 
velva erve ter Z-E (a°. 1601 Veluwe), vaarvan verven, vaarvak naast 
vaarwak erve Varwik (§ 32).

Voor t, ts verscherpte w tot f: èèrft erwt, h'e'erfs en dèèrfs her- en 
derwaarts; w verdween in vrbmè'ens vrouwmens.

Soms met b in plaats van w: boo hoe, büka wat voor, brüm waarom, 
maar zelden en dan in snelle, vaak wat opgewonden en slordige praat- 
trant (men ziet deze vormen ook niet voor volwaardig plat aan).

§ 73. d wordt in alle posities met weinig energie en stem gesprokeji 
en verscherpt in auslaut tot een t, die zelden elders verder dringt: zo 
in de verbogen vormen van hat hard en glat glad (hata, hatn, glata, 
glatn; ook wel hat ar harder, glat ar gladder, maar algemeen is dat niet 
(het vaakst op het 1.); gewoon is va” wietn van verre, minder algemeen 
wietar verder (en vgl. nog het mij onbekende altieten „altijd” bij Leo
pold I 553). Na stemloze consonant verscherpte -de: dlpta, deepta 
diepte, heuchta hoogte en analogisch schèèmta schaamte, wüörmta 
warmte, kaölta koude; maar bleef onder verzachting van de voor
gaande cs., bewaard in de op het land gewone, in de stad weinig ge
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hoorde praeterita als maaqdd ik, hij maakte, bruqda gebruikte, reqda 
rekende, streubda stroopte, schraabda schraapte, schó-da schudde, 
he-dd heette, dagda dacht, degda heugde, bapógda bepochte, die in 
onbruik raken en vervangen worden door maakt] maakte, brukij ge
bruikte, enz. (vgl. Van Ginneken, Ras en Taal 125), die eigenlijk plur.- 
vormen zijn (steeds i-j, w i-j maakt] jij maakte, wij maakten).

-de viel na n, r af in de pluralia wèèn wanden, bèèti banden (vgl. 
dimin. bèènkan), r'eèn randen, st. heun, 1. hoon (dimin. heunkan) 
honden, haan (dimin. h'e'enkan) handen, taan tanden, schöör scherven, 
böör baarden, wöör woorden, pir paarden. Verder in de enkelvouden 
st. vaol, l.voo l vouw, hil hilde, vaal vaalt (vgl. mndl. vaelde), wir 
waarde, lr aarde, ger gaarde, twijg (plur. gedn) ,  maan mand, schaan 
schande, speen spinde, leen linde en zie § 56 (wol, zöl, schol). Naast 
elkaar èèn, 'eènt einde. Vgl. de datiefvorm pir paard § 86.

Tussen 1, n en sonante n verdwijnt d: geuln gulden (munt), 
st. nan aoln, 1. nan ooln een oude (maar döldar, öldar ouder), schèèln 
schelden, heuj wèènn hooi wenden, beenn (1. ook binn) binden. Ook 
in aola, oola oude, kaola, koola koude (maar weelda wilde, na” weeln 
een wilde).

De slappe d-articulatie leidde tot verdwijning van intervocalische 
d; vormen met spirans als Emslands lezekant (Schönhoff 163) treden 
daarbij niet op. In de zestiende eeuw verschijnt deze syncope in de 
ervenamen: meeijkmaot (a°. 1518 Medinckmaet, 1530 Minckmaet), 
bii’ kar erve te L. (a°. 1386 Bodekerinck, 1545 Boeckerinck), spil erve 
te B. (a°. 1499 Spijdel, 1576 Spilinck); zwiratjk (§ 10) en v'e'eltgdöwar 
(§ 14) hebben voor ’t eerst een d-loze vorm in de Annotatie des ge- 
richtes Enschede van 1601.

Het 1. laat in sommige gevallen van d-uitstoting de naslagvocaal 
horen (zie § 60), de stad nooit, maar de mate van syncope is geheel 
dezelfde en van vormen met d en andere stijl- en gevoelswaarde is geen 
sprake dan bij moeder (§ 42). Naast de vele vormen in § 8 vlgg. zij 
nog genoemd bul buidel, st. stri", 1. strVn schrijden, nan doon een dode, 
na doo veetjka een dode vink, na" roo" een rode, daaln dadels, naol 
naald, èènscha (1. ook èènschat) Enschede, èènschas dialect van En
schede, en de pluralia ndö naden, snüö (sing. snaot § 19), blaa blade
ren, brciö borden (sg. bröt), raa raderen, breu broden, heu hoeden, 
waarbij zich aansloot kleu kloten (sing. kloot), maö metgezellen (door 
de plur. kamaraö kameraden, vgl. § 17?).

Opmerkelijk zijn ziet zijkant, aarmoot armoede, slaot salade.
Voor -ig bleef d in staödach gestadig, neudach nodig (maar neuqn
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uitnodigen), tïddch tijdig, deemeudach deemoedig. Maar st. leuch, 
1. lu sch ledig, 1. ó nbirdch, ó "b i3ch (§ 60), 1. tVch gereed voor de braak 
(van vlas; eig. „zijn tijd bereikt hebbend” ; vgl. Cats in Ned. Wdb. s.v. 
getijdig; Staphorsts tiech — alleen v. hooi? — Dr. BI. 6, 91; gron. 
tieg; oostmd. teig bij Lasch, Berlinisch 213).

Verder bleef d in afleidingen als snidar kleermaker, wtdar verder, 
èè"schadar van Enschede, klöktjlüdar klokkenluider; zaödn zaad laten 
vallen (v. planten), krüdn kruiden (ww., subst.). Voor -er ook in 
aodar ader (§ 58; schuilt het in het verbreide weentöör wervelwind?), 
maar vaar vader, bröör broer, mööT moeder (zie § 42). Vreemde woor
den zijn booda brievenbesteller, mooda mode, ztda zijde (stof) en nieuw 
is raadiejoo radio, waarnaast soms al, schoon bij snelle, slordige spre
kers, raaj-joo. Geheel verouderd is 1. vedar neef-

j wordt gesproken in het dokterswoord pójar poeier, in breujti 
broeien, in de verbogen vormen van kwaot kwaad (nl. in de bet. „ont
stoken”, b.v. kwaoja lipm ) en (bij de jongeren) van root rood (bij 
ouderen ook wel na" roojn in de bet. socialist of roodharige), doot dood 
(bij ouderen ook de j-vorm in de bet. saai, vervelend). Zonder klem
toon, reeds bij oude boeren, 1. w i-j wajn wij waren (gewoon is wadn),
1. w i-j mójn wij moesten (mósn).

Bewaarde intervoc. d, d.i. vooral oude geminaat, ging na korte 
vocaal in r over: har (ik, hij) had, hara had hij, harik had ik, pórk 
soort meelspijs, per pad (dier), werma" (ook wedama" ) weduwnaar, 
jör jood, mürweentar midwinter, Kerstmis (maar miln midden, subst., 
adj.), schar soort plag (plur. schadn) ,  birma" bedelaar, ber bed, 
schiirküi slechte jenever, schuddekul, sparej klein ei zonder dooier 
(naast spatej in een groot deel van Ov. en de Achterhoek; uit een mij 
onbekend spadde). Ook wèèr weide, bèèr beide, soms staörach gestadig.

Deze overgang vindt niet plaats voor n, r, 1: w i-j hadn wij hadden, 
kladn hoopje nat vuil, enz. (vgl. dimin. klerkan); omgekeerd wi-j wadn 
wij waren, snódn knevel (naast snór), sedn sarren. — ledar ladder; 
bedaln bedelen, bödal borrel (zie § 62), en omgekeerd schadaln (naast 
het weinig daarmee verschillende scharaln) scharrelen.

Soms ook r in beklemtoonde inversievormen als laor i- j laat jij 
(naast laoj), leur i- j liet jij (naast leu j), en eveneens door i-j doe jij 
(dooj) ,  zir i- j zie jij (z i j ) ,  laor w i-j (laow ), har w i-j hadden wij 
(haw ); ook gaor ik ga ik (gaok ). Deze r dient om de gewoonlijk 
samengetrokken vormen opnieuw te scheiden; in die ww., waarvan 
geen samengetrokken inversievormen gébruikt worden, wordt de -t 
nooit door -r vervangen (dus steeds proat i-j praat jij, je; et i- j eet je



54 CONSONANTEN

jij, enz.). Dat geschiedt alleen bij de splitsing van samengetrokken in
versievormen van ww. of vormen met een stam op -t(d) of vocaal 
(hew hebben we, is gesplitst: heb w i-j).

Voor sonante n ontsnapt de adem na de afsluiting voor de d door de 
neus: wadn waren, hedn harden, enz. Van het mann. lidwoord „den” 
rest slechts n.

Voor s verscherpt d tot t, b.v. bets Bernard, Bertus, banaats Bern- 
hardus, 1. bahóts § 58, gastrits schrijlings. En assimileerde in 1. kleesal 
planken bekleedsel der hilde (vgl. § 56), 1. ónoos nauwelijks (vgl. mndl. 
onnoots), graats Gerhardus.

§ 74. t verdwijnt tussen s en sonante n: besn (ww.), lüsn lusten 
(ww.), pusn blazen, na" besn een beste. Ook in auslaut na s: bes best, 
rus roest, bos borst, pos stijl, herjs hengst, weus woest, tootas licht 
karweitje; vanouds ontbreekt de t in ries rijst, mes mest (Gallée 29: 
mes). De sterke pluralia pösta stijlen, bista koeien luiden vaak pös, bis; 
maar steeds ivös, wösa worsten, bös, bösa borsten.

Voor sonante n ontsnapt de adem na de afsluiting voor de t door 
de neus: praotn praten, va" v irtn van verre. Verzachting tot d vindt 
soms plaats in inversievormen met beklemtoond pronomen: weedi-j 
weet jij (resp. weeri-j, naast weej weet je), laodi-j laat jij (resp. laori-j, 
naast laoj laat je), zie § 73.

Stelselmatig valt t af in de 3e ps. sing. praes. der sterke (en redu- 
plicerende ) ww., wier stamvocaal kort werd of bleef, b.v. valös (hij) 
verliest, króp kruipt, slöp slaapt, drech draagt, wöch waagt, sprek 
spreekt, st. gef 1. g if geeft. Maar vgl. met vocaalrekking dreerjt drinkt, 
schéélt scheldt, vaalt valt, enz.; behalve als zich na i] k ontwikkelde: 
haarjk hangt (§ 68), en in: néèmp, koomp (§ 71).

t blijft voor -e, -ig: lesta laatste, na güste koo een guste koe, lest ach 
overvloedig (maar las last); ook bij jonge a-apocope: kist, kist, piil- 
gest gort, welkümst, wilkeumst welkomstfeestje. Omgekeerd: ee"pes- 
tach eigenzinnig (mndl. eenpassich).

Tussen s en 1 verdwijnt t: bösal borstel, diesal distel, niisaln neste
len; maar: na" vadrèèjdn apöstal een humeurig personage.

Voor s verdween t in st. vlizbaom, 1. vlizböam schietboog (Gallée 13: 
flitsebaoge, du. flitzebogen), hiispot afval van de slacht, voor de 
stamppot, mesaln metselen, müs muts, 1. plez, pies (ruw voor:) maag 
(te Beckum en Zuidelijker pleza runderpens, vgl. Mndl. Hdwdb 
pletse), asirjk, asaijk erve te L. (a°. 1330 Atzsinck, Atsing), wachs 
waakzaam (van een hond), indien uit w.achts: Tschr. 43, 138. Ook



CONSONANTEN 55

in vdkaansie vacantie (vgl. haa"scha handschoen, hVlaans hierlands), 
prakazaosie prakkezatie, kamoozies, kamoosies drukte, lef (commo
tie); en in platjabaarfs of blote voeten, vöspaln (§ 58).

ts bleef echter in plaats plaats, spits spits (b.v. van een tabakspijp), 
raotsdl (1. ook röasal) raadsel, putsn poetsen, póts, pótsa streek, poets, 
f  iet sa, fiets fiets, plietsie politie, kötsn (ook wfa.) braken, bats brede 
spade, en in het jonge mets voetbalwedstrijd. Onetymologisch is de 
ts in piejats clown, g i" snets, snats geen snars, kwats domme praat 
(vgl. kwaazn § 8; leenwoord?).

In auslaut valt t af na ch: slich effen, wich meisje, knech knecht, 
schach schacht, lóch lucht, 1 .lóch links. Ook tussen ch en n: utscha- 
chen uitschachten (van een hengst, beer), rechan procederen, slachan 
slachten. Maar te L. in deze gevallen cht, behalve st. 1. nich, ni niet 
(ook bij Ribbert knecht e.a.).

Voor -er, -ig, -e: slachtar slachter, ni-jplichtach verzot op nieuwig
heden, mndl. nieuplechtich, drechtach drachtig, 1. na slichta müs een 
rouwmuts, knechta knechten, hechta (bij hach, vaker hachèènt onderste 
van boomstam), kamschechta kamschachten.

Ook blijft t bij jonge a-wegval, b.v. nicht nicht, löcht lantaarn, 
gazicht gelaat, maar vooral hier blijft a bij ouderen bewaard (nichta 
nicht; adv. dichta dicht, zachta zacht) of de t valt mee af, vooral bij 
jongeren: nich nicht, zach zacht, enz.

plicht verplichting heeft gewoonlijk t, als het gebruikt wordt; oude 
boeren gebruiken plich in de bet. lichamelijk lijden van een zieke ( wat 
hara ’n plich wat had hij een pijn).

Naast 1 .zVgda sikkel is even gewoon zich sikkel; algemeen is ook 
mei, zaant zichan meel, zand zeven, maar „zeef” is 1. zVw, st. zew, 
niet zich; men spreekt hier ook niet van röw zichan, maar van röw 
mèèjn rogge maaien.

Een achtergevoegde t hebben de onverbogen adj. èèijkalt enkel, 
ni-jt nieuw (b.v. ’n èèrjkalt maol een enkele keer, ’n n i-jt kleet een̂  
nieuwe japon; vgl. Van Haeringen s.v. nieuw), en tööTnt toren, döörnt 
dooier, döoTnt doorn, höörnt hoorn (vooral in de bet. blaasinstrument), 
lèèwnt (ook lè'ewn) leven, aownt (1. öawnt) oven.

§ 75. k is over het algemeen bewaard: klook verstandig, èèrjkat inkt, 
likrj likken, zwak buigzaam. Voor en na palatale vocaal is de k pala
taal, b.v. in keent kind, kep ik heb, st. kuuktj kuiken, beuk boeken, 
bek beek, menka" mannetje. Voor sonante n ontsnapt na de afsluiting 
voor de k de adem door de neus: maakt) maken, wèèrkrj werken, enz.
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In het wgm. suffix -kïn (voorzover het gebruikt wordt) is de k na 
t (d) te Br., Uss., Tw. (en ten Z. en W. daarvan, vgl. de kaart van 
Kloeke in Overijsel 825; die voor genoemde marken onjuist pötkan 
potje opgeeft) in een j overgegaan, die met de t een gemouilleerde cs. 
vormt: gèètjan gaatje, ketjas katjes, veutjdn voetje, priiötjas praatjes, 
leutjdn loodje, t.o. st., Z-E., L. gèètka”, ketkan enz. Maar st. 1. (dus ook 
te Br., enz.) heunka", heunkan hondje (vgl. mndl. hondekijn; heundakan 
of hiindakan wordt nooit gehoord), mèènka", mèènkan mandje; boven
dien te Br., Uss., B., Tw. traontja" scheutje drank, scheuntja" schoen
tje, bent jan (§ 58), krèèntjan krantje (maar henkan hennetje, penka" 
pannetje), t.o. st., Z-E., L. traënka", scheunka", enz. (en henka" ) . Maar 
bij d-uitstoting in de plur. (zie § 73) kan het dimin. te Uss., Br., B., Tw. 
de t (d) missen in: draökrj draadje, blèèkrj blaadje, maökrj weidetje 
(maot), schoon daar ook draötja", enz. (en te st., Z-E., L. drdötka") 
gesproken wordt.

Wgm. sk werd in anlaut sch: schoo schoen, schrao schraal, schübm, 
schüwn schuiven, enz. Juist in de kindertaal vaak skoonschrïbm schoon
schrijven, skool school, enz. Ook steeds bij Hollands sprekenden 
schrejbm, schrejm schrijven (d.w.z. nooit s r-).

In auslaut assimileerde wgm. sk: bós bos, hees hees, st. vlejs vlees, 
fraans frans. Niet in inlaut: biischa bossen, struiken, tiischan tussen, 
tuschan ruilen, krieschan krijsen, belschan lopen van katten (in de 
paartijd), lamascha nöt lambertse noten, buscha takkenbos, mctoscha 
maas (van net), leescha lies. Daarbij sloten zich door onjuiste syllabe- 
scheiding (vgl. § 72) aan: kaschanacida drukte, lef (gasconnade), 
hólschrctbm (takken van) hulst, en nötnbaschaot notemuskaat, 
bVschoop (welke beide even dikwijls sk hebben). Soms, door het 
spellingsvoorbeeld bröscha (meestal bros) broche; door het rijm: 
palm palm paoschan, laota kukuk raoschan „razen” (overigens raozn; 
thans zingen de kinders: paosan-raosan). Ook wel stükschan stukje 
en dgl. dimin.; verder mèènska mens, krieskan krijsen, tiiskan 
tussen, enz., zonder dat ik voor de verschijning van -sk- enige voor
waarde kan noemen. Een mislukte beschaving (verhollandsing) onder
ging isiejas, iesiejas ischias.

Vindt menging van dialect en Hollands, Hollands en dialect plaats, 
dan wordt de inlauts-ch niet gesproken in die woorden, die met de 
Hollandse verder overeenstemmen, b.v. wasn wassen (met water), 
tüsn tussen, vies fles; mèè"scha mens wordt dan door mèèns (nooit 
door mèènsa, zoals bij Leopold staat: meinse) vervangen. Maar platte 
vormen en woorden als tuschan, biischa, 1. nan stVschan een (paard)
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dat niet van de plaats wil, of een straatjongenswoord als miischa mus 
verliezen zelden of nooit de ch. l.p.v. biischd spreekt men dan van bósn.

Opm. Daar waar ketjan katje gesproken wordt, gebruikt men -tjen 
gaarne in ww. met de bet. „een beetje of telkens iets doen”, ww. die 
denkelijk uit de „moeder”-taal, de „ammensprache” stammen en in 
de gemoedelijke, intieme vertelstijl horen. De meeste ervan zijn (te 
Br., Uss., B., Tw.) trouwens niet aan ieder even bekend en de ene 
boer gebruikt meer en ten dele andere -tjen-ww. dan de andere, maar 
beide doen het, als zij zich in eigen milieu voelen. Zo rótjan (naast 
hier en st., L., Z-E. ródn) snijden met een stomp mes, tiitjan gezellig 
zwetsen (naast tdötn zeurig praten), ravötjan (naast ravötn) ravotten, 
schot jan zachtjes schudden, dót jan (st. L. dórkan) dutten, stótjan 
(telkens) even stoten, kwatjan spuwen (maar als men ’t vies vindt, 
heet het sp i-jn ), f iet jan telkens even piepen (b.v. van een manchester- 
broek; zo’n broek of de drager ervan heet wel na fietjabóks) ; snaot- 
jan en fótjan, flótjan geven beide een snelle beweging aan, het eerste 
van een wielrijder b.v., het tweede van een konijn of van de bliksem 
als er geen gevaar (meer) is; nogal veel gebruikt wordt toontjan 
prutsen, minder doontjan dutten. In de st., in L., Z-E. zou men cor
responderende ww. op -tken kunnen verwachten, maar zij zijn zeld
zaam; aldaar wel rcivötkan ravotten.
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§ 76. Over het woordaccent zij slechts het volgende opgemerkt. 
Scheidbare samengestelde ww. hebben de klemtoon op het eerste lid: 
vótsmietn weggooien, öfkniepm afknijpen, aowaleqn óverleggen (van 
een bewijsstuk); onscheidbare en afgeleide op de stamlettergreep: 
vagetn vergeten, aowaleqn beraadslagen, overleggen. Echter met 
klemtoon op het tweede lid: övnemm afpakken (zo ook: kep tem 
övnömm ik heb het hem afgepakt), udleenn uitlenen (zo ook: kep 
tem udleent), dfstèèrbrn afsterven (steeds met een datief des per- 
soons, b.v. daz oonz öfstaorbm dat kind is ons ontvallen). Omgekeerd 
met contrastaccent op de eerste syllabe: verkoopm, verkoch naast 
Vdkoopm, Vdkoch verkopen, verkocht.

Nominale samenstellingen hebben de klemtoon op het eerste lid, 
zo marklaow(ar), maarklaow vlaamse gaai, buskool § 59, zünklipsa 
§ 59, krübmbietar § 57, ni-jlaök" § 18, jandökij § 18, bi-jmeez § 26, 
kórhen § 8, kraannzömar § 8, zeubmdcilf zes en een half, ónöör § 50 
(maar met klemtoon op de tweede syll. de afleidingen: ónhöjar), 
óndeep ondiep, ó nwies, oonwies krankzinnig, lomp, nan oonwizn een 
idioot, een lomperd, ó nbVch § 72, 1. ó nvroom lomp, onverschillig, onge
manierd (st. ónvdloom; vgl. mndl. onvrome „niet flink, zonder geest
kracht”? zie ook Ned. Wdb. s.v. onvroom), ónklöör onhelder, ziek 
(van een lichaamsdeel), ó ngamak luizen, ziekte, onweer, I. ao"beunach 
oneffen, met kuilen (van bouwland).

Op de laatste syllabe ligt de klemtoon in piilgest § 74, vasalaomt 
(Beckum vaslaomt) vastenavond, platjabacirfs § 74; op de tweede in 
börmèèstar burgemeester, roobeetn rode bieten. Achterop ligt de klem
toon ook in de vlindernamen st. schamóm, 1. schilwip, schihwip, schir- 
wit (L. zömavü3 g a l); in ’n snapóp naam van een vroeger erve (nog 
familienaam), biedaböl, tietaböl § 64, slabit (ook slabite) slordige 
vrouw (gronings skebil, elders, o.a. in de Bommelerwaard, schabul?), 
Us., Br. ’n slavöört']3n een slordige, smerige vrouw (vgl. te Haspen- 
gouw slavods „luie, vuile vrouw”, elders in Z-Ndl. slavodder, enz.).

Beginaccent hebben: 
laaijkwèèrpach langwerpig, 1. ee"beumdch in zichzelf gekeerd, vri-jpös-
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tach vrijpostig, eenleustach in zichzelf gekeerd, eenzaam, stiefköpach 
stijfhoofdig, aarmeudach armoedig, inhaalach inhalig, aowehch § 3, 
deemeudach § 72, laatjkwïldch vervelend, aowajaörach overjarig, 1. acli- 
talestach achterlastig (van een kar; ’t Ned. Wdb. kent het van een 
schip), schaamachtdch schaamachtig, vlejzachtach (vleezachtach) 
gaarne vlees etend, greunachtach groenachtig, aawngoo"stach § 58, 
st. 1. ejarhaandach, ejaraanach onhandelbaar, eigenzinnig (Ned. Wdb. 
eenerhandig, Mndl. Wdb- eenrehantsch); en zo ook kateekar eekhoorn, 
ööTtmöschan Ootmarsum, ’n bi-jaraann het bijdehandse paard, en soms 
vólawasn, vólwasn volwassen.

In sommige dezer woorden vindt soms een andere accentuering 
plaats. Of en in hoever dit afhankelijk is van syntactische constellatie, 
heb ik niet kunnen beslissen. Mijn indruk is, dat de invloed daarvan 
gering is en andere accentuering zich vooral laat gelden bij personen, 
die ook wel Hollands spreken. Zo hoort men soms met klem op de 
tweede syllabe: aarmeudach, vri-jpöstach, inhaalach, maar juist bij 
de ouderen en de van ouder tot ouder hier wonenden is ook bij deze 
woorden het beginaccent vast. Vgl. èèwalt, eenvöwdach § 56.

Geen beginaccent hebben echter ó"meundach heel groot (ook adv. 
van graad), óndeumlak § 23, ónvaniilach onbenullig, 1. ó"wetn adv. 
van graad (b.v. ó n\vetn zeunach: erg zuinig; vgl. Bredero in Ned. 
Wdb. s.v. onwetend), wiedtöftach ver, udrüftach § 65, wispaltürach 
wispelturig, aowatötach overtollig, amböstach aamborstig, aarme- 
tach § 69, miidwilach kwaadaardig (§ 59). Evenmin het verster
kingswoord labèènach dat in zo verscheiden dialecten voorkomt, dat 
ik niet met het Ned. Wdb. zou willen aannemen dat het „wellicht uit 
hgd. „lebendig” ontstaan is; bezwaarlijk is misschien, dat een vorm 
met v in plaats van b niet schijnt voor te komen in ’t Ndl. Aan invloed 
van het affect op de accentplaatsing doet ook denken 1. warèènlak, 
wctrèèndlak waarachtig (vgl. bij Bredero: warentig; te Hengevelde: 
warestach, elders in de Achterhoek warej), ödèèntalak ordentelijk (niet 
hier, maar in het Fries en ook in de Betuwe — en zie nog Leopold I 
628 — is bekend: graweelig „gruwelijk”).

De in de vorige paragrafen genoemde vreemde woorden hebben het 
vreemde accent behouden. Klemtoon op de laatste syllabe hebben der
halve de ww. op -Vn, -ejan (§ 49), bVskoop (bVschoop) § 75, sókaraj 
cichorei, nötnbaschaot § 75, piejats pias, clown, grözV § 66, fasün § 65, 
fazaant § 65, prókaröör § 43, pastöör pastoor, struveln § 28, kalkün 
§ 28, traarjkïl § 23, aksies § 3, rapalmèènt uitbrander, lawaj § 3, enz. 
En op de voorlaatste syllabe: zalpeetar § 66, madalie enz., zie § 67;
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ravèènzie, advatèè"sie § 52, kómpaobal § 17, rabülie § 57, simsetja § 67, 
scharmótsa § 32, barmótja" § 32.

Beginaccent hebben b.v. plietsie § 74, luuzaves § 66, krïzis § 66, 
pieloo § 22, ekstrao § 18, maar ook sietoo § 22, veulietón § 65, söfie 
Sophie (Joodse vrouwennaam), sölie hondennaam § 67, tiras treknet 
(van jagers en vogelaars), eengaol gelijkmatig (vgl. daz m i-j eengaal 
dat is mij hetzelfde; bij jongeren met accent achterop: eegaal). Soms 
ook, als het woord bijzondere nadruk heeft: tootaal totaal b.v. van een 
boer, die tevergeefs een concours hippique bezocht: wi-j kónn da 
tootaal niks sejn), ónörm! enorm! pree"spaols voornamelijk (b.v. et 
koomp ta pree"spaols mir op an aj ■—: het komt er voornamelijk maar 
op aan dat je —). Verder met beginaccent amie oude hondennaam, 
nan vïzn amie een vies mens, satienet satinet, intree entreegeld, kaa- 
liekoo calicot, baazar bazar.

Vreemde woorden hebben veelal geen beginaccent; vandaar met 
klemtoon op de tweede syllabe: kooliraa cholera, palee (nu meestal 
pulie met accent voorop, een weversterm, eng. pulley: katrol), st. gane- 
statstraot De Genestetstraat, en muuzieküs musicus (door maziek); 
ik hoorde ook wel madieküs medicus en vaak mootör motor.

Nog al gewoon met eindaccent: dieploomaa diploma.
* * *
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I SUBSTANTIVA

a)  G e n u s

§ 77. Er zijn drieërlei substantiva: mannelijke, vrouwelijke en on
zijdige, die zich door de vormen der bijgevoegde lidwoorden, prono
mina en adjectiva van elkaar onderscheiden.

Als bil bijl „vrouwelijk” (f.) genoemd wordt, dan betekent dit, dat 
de Enscheder spreekt van: wöör is ta bil waar is de bijl? wöör ej da 
bil waar heb je de bijl? meta bil met de bijl; iim da bil om de bijl; 
na bil een bijl; n (a ) aandra bil een andere bijl; na schaarpa bil een 
scherpe bijl; dee bil die bijl; diza bil deze bijl; miena bil mijn bijl; 
diena, ówa bil jouw bijl; ziena bil zijn bijl; oonza bil onze bijl; ire bil 
hun bijl.

hus huis is onzijdig (n.) d.w.z. dat men zegt: ’t hus het huis (met 
nadruk op het lidwoord: et hus); in ’t hus in het huis; achta ’t hus 
achter het huis; ’n hus een huis; ’n aandar hus een ander huis; 
’n groot ar hus een groter huis; ’n groot hus een groot huis; dat hus 
dat huis; dit hus dit huis; dat groota hus dat grote huis; mien, dien, 
ów, zien, oons, ir hus mijn, jouw, zijn, ons, hun huis.

stool stoel is mannelijk (m.), d.w.z. men spreekt: ’n stool de stoel; 
in ’n stool in de stoel; van ’n stool van de stoel; na" stool een stoel; 
nan aandan stool een andere stoel; na" grootn stool een grote stoel; 
de" stool die stoel; dizn stool deze stoel; deni-jn stool die nieuwe 
stoel; mienn, dienn, ówn, zienn, oonzn, ï rn stool mijn, jouw, zijn, onze, 
hun stoel.

§ 78. Nauwkeurige onderscheiding van mannelijke, vrouwelijke en 
onzijdige woorden behoort tot de eigenaardigheden van dit dialect. 
Alleen buitenstaanders, die de tongval niet beheersen en het lidwoord 
n, m voor recht plat aanzien, gebruiken een vrouwelijk woord wel man
nelijk. Ver leren doet men het genusgebruik niet licht, wanneer men 
het tenminste eens gekend heeft, en op ’m groont op de grond, op ’m 
taofal op de tafel, in ’n kas in de kast, enz. klinkt den Enscheder
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vreemd, „raar” in het oor; bij op ’t pat op het pad, op ’t kèèrköf op 
het kerkhof, da pap de pap zal hij „Hollandse” invloed aanwezig achten 
en verder gebrekkig dialect horen.

Dat wil niet zeggen, dat er geen verandering van genus plaats vin
den kan, al verlieze men de verhoudingen hier niet uit het oog. Het 
lidwoord da wordt voor met n beginnende woorden weinig of niet 
gehoord: naast ’n zül van da_dur de drempel van de deur: ’n zül van 
niendur (want men hoort dan niet een gerekte n als b.v. in ’n nebm 
de snavel), en naast vür da niendur veelal va, vür niendur voor de 
benedendeur; d.w.z. dür is f., niendür veel m. Zo is ook st: «ós, nöz, 
1. neuz gewoonlijk m., dus ’n nös de neus, in 'n nös in de neus (al 
hoort men ook in da nös; vgl. reeds Leopold 1 554: an ’n nözze 
hangen); eveneens ’n natur de natuur (tiz nan kaolnatür het is koud 
in de natuur; maar te Uss. toch ook: da zit na k rï’gala natür e” er zit 
een kregele aard in) en wellicht is ook nachtagaal nachtegaal hier 
veelal m. (maar f. bij Woeste, Gallée) door de begin -n. Maar naol 
naald heeft steeds da als lidwoord, en verkorting van geminaten als 
in nanèèw een neef, mienèèw mijn neef bezorgt omgekeerd zulke woor
den nooit het lidwoord da.

Voor woorden, die met s anlauten, wordt d (a ) licht door ’t ver
vangen, zo ’t stat de stad (en: nao ’t stat, üm ’t stat; maar na 
groota stat en nooit ’n groot stat), ’t schooi de school (en: nao ’t 
school, in ’t school, maar nao da bürnschool naar de boerenschool, 
schoon vaak wel nao ’t stoomschool naar de Fabrieksschool). Soms 
(veelal niet) met ’t als lidwoord; straot straat, st. schür schuur; be
paald onzijdig in slit, sleet sleet (dunne stam) en zie verder de vbb. 
hier beneden.

§ 79. Ter vereenvoudiging der inventarisering volgt hier een opgave 
der substantiva met een ander genus dan De Vries en Te Winkel of 
Koenen en Endepols vermelden, schoon de vergelijking geen juist 
beeld geeft door het verschil i" de woordenschat en doordat de vorm- 
geschi edeni s hier buiten bespreking blijft.

a) Masculina (d.w.z. niet neutra) zijn baokij baken, bós struik, 
bouquet (een groot bos, een „woud” zou wel ’t bós zijn), bitar bitter 
(drank), bót been, deech deeg, deel (n.1. in ’n dirdn deel naast ’t 
dirda deel het derde deel), doons dons, dübmslach duiventil, èèn eind 
(.na" fraojn èèn een aardig eind), hes hars, huzraot huisraad, kèèrköf 
kerkhof, leem leem, öfal afval (soms n.), st. oondaschèèt, 1. óndascheet 
onderscheid (ook n.), utset uitzet, pün puin, pat pad (weg), pak pak
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(een kind zit in 'n pak; ook m. in de bet. pakket, maar n. in de bet. 
„costuum”), rus roest, stóf pluisjes, stuifzand, schüm schuim, slim 
slijm, smlr meer, vuil, tir teer, vürdeel voordeel, vvös was (v. bijen), 
zweet zweet.

Verder de vreemde woorden album album, damast damast, dim, 
diemt diemit, dapöt depot, kaaliekoo calicot, katün katoen, kneel ka
neel, patist batist, salpeetdr salpeter, satienet satinet, sam'e'ent cement, 
triep trijp, vietriejül vitriool, vanis vernis, zeeviejöt cheviot..

b) Masculina (niet feminina) zijn aarmoot armoede, as wagenas, 
baal, baal, baoj baai, brdkij brok, brök breuk, daot daad, diil dil (van 
een spade, enz.), els els (het gewone, oude woord is ziwal m.), füzal 
jenever, grep grijpbeweging, ges gist, gaarjk gang (tussen huizen), 
i"bös inborst (f. is bös borst), jas jas, kaa"var kamfer, kagsl kachel, 
kalk kalk, ki" kin, kólk, kolk, kool kool (plant), klutn kluit, kraann 
kraan, waterkraan, krop krop (van een vogel, salade), kriil krul, ’n 
krim de Krim (stadswijk), kötal keutel, liestar (st. ook liestat) lijster, 
lim  lijm, mus muis, nèèrf grasnerf, nebm snavel, nöt noot, ölie olie, 
övbraok afbraak, pap pap,paoschan Paschen (b.v. nan laatn p. een 
late P.), pekal pekel, pepar peper, prej prei, peunt punt, pókdl bult, 
rug, pip pip (ziekte), ries rijst, saabal sabel, schaa schade, schaa, 
schaan schaduw, schach schacht (stok), schin schin (ook n.), schimal 
schimmel (uitslag), schoof schoof, lus luis, ves, vös vorst (v.h. dak), 
kraom kraam, tödn lap, vod, pójar poeier, klej klei, traan traan (olie), 
bè'elt belt (stadswijk), schraaqn schraag, snee sneeuw, pöl peluw, 
sókar suiker, sókarej cichorei, snódn snor (maar f. is snór snor), spin
kop spin, stóbm boomstronk, staawn staaf, stiefsal stijfsel, stroop 
stroop, tabak tabak, nan taatn een taart, tes sto'ventest, vaal, vaalt 
mestvaalt, wös worst, klaowar klaver (ook fem.).

Verder worden ook deze vreemde woorden mannelijk gebruikt: 
alün aluin, balaans balans, kómkómar komkommer, öwtoo auto, pölkaa 
polka (dans), pluus pluche, pulie (weversterm, eng. pulley ,,katrol” ), 
rabarbar rabarber, spoo"s punch, spienaazie spinazie, zoodaa, soodaa 
soda, tiras treknet, tee thee, tilbrie tilbury, tram tram, trup troep, tal 
tule, venkal venkel, krizis crisis („malaise”) taksie huurauto, nötnba- 
schaot nootmuskaat, mets voetbalwedstrijd, slaot salade, agoosie 
negotie.

c) Feminina (niet masculina) zijn bèèrk berk, dan denneboom, 
dèèrm darm (kep ’t an da bleen dèèrm), fazaant fazant, groont grond, 
haanscha handschoen, kaant kant, zijde, knol knol, k'os kost (eten), 
klaow klauw (van een koe), kaarjkar kanker, kraan (L. krön) kraan
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(vogel), kul kuil, lap lap, leew leeuw, maantal mantel, möl molen, 
mul naafband, pöw paow, pauw, plooch ploeg, püt put, reep touw 
(waaraan het paard trekt), rüw rug, schooldar schouder, stüt stut, 
specht(a) specht, slep sleep (in de weverij), strop das, „zelfbinder”, 
spree spreeuw, ül uil, veer/k, veerjka vink, wrok, vrök wrok, waah 
wagen, waant wand, weent wind.

d) Feminina (niet neutra) zijn schanir scharnier, riejül riool, koliek 
{et hef ta koliek) koliek (ziektenaam! vgl. § 82).

e) Neutra (niet masculina) zijn bas bast (van de boom), èèijkal 
enkel (van de voet), haol hangijzer, kir keer ( ’t irsta kV, ook ’t Vsta 
maol), zin (iets in ’t sin hebben: van plan zijn; ut ’t sin praotn uit 
de zin praten), spigal spiegel, schür onweersbui, voondar (1. ook 
vóndar) vonder, weentar winter, zömar zomer, spiekar voorraad
schuur.

f) Neutra (niet feminina) zijn bob1 boor, bajanet bajonet, fabriek 
fabriek, 1. óndaschür soort voorportaal (en tmmschür) , 1. knej knie 
(st. knee is ook f.), katrol, katrol katrol, maark markt, muuziek, 
maziek muziek (d.i. meestal: de muzikanten), parpluu, papluu paraplu 
(soms f.), weulnrit molsgang, slit, sleet sleet, sprök spreuk, tiek tijk, 
st. zew, 1. zt3w zeef, zwir zweer.

§ 80. De Enscheder spreekt dus van ’n voot de voet, ’n reka'l de 
reu, ’n haann de haan, ’n aom de adem, ’n rèèqn de regen, ’n jas de 
jas, ’n düm de duim, enz. (niet gehoord — ook bij betr. onervaren 
immigranten niet — wordt dus da voot, da aom, enz.). Anderzijds b.v. 
an da grèèns aan de grens, an dee kaant aan die kant, da veerjk de 
vink en nooit an ’n grèè"s, an de" kaant, ’n veeijk enz. (soms hoort 
men zo iets in het hyper-Twents van lieden, die plat willen spreken 
maar ’t niet kunnen). Andere streektalen vergelijkend verwacht men 
allicht ’n voor de namen van personen der mannelijke sexe; dit is 
evenwel maar ten dele het geval. De boer spreekt van da hoont (1. bijna 
soms haownt), b.v. stil, da hoont blekt stil! de hond blaft; ik höör da 
hoont ik hoor de hond, maar st. ’n hoont en st. 1. nan hoont een hond; 
1. höbT van da hoont hebm precieze kennis van de feiten hebben (soms 
1., steeds st. hoor van ’n hoont). Zo ook 1. da knech de knecht, onze 
knecht (maar wat hek ta nan drao" knech a" wat is die knecht van 
mij traag), st. ’n knech (daar ook bij lieden, die een knecht hebben) en 
1. ’n knech, ’n ploochknech de ploegknecht (houten gestel voorop de 
ploeg, waarover de lijn); 1. da smit de smid (gewoonlijk heeft de buur
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schap één smid), dus i. bi-j da smit, nao da smit (soms nao ’t smit, enz., 
dat steeds door nao da smit weer vervangen kan worden), st. ’n smit. 
Voor den boer zijn hond, knecht en smid veel belangrijker en unieker 
wezens dan voor den burger. Vgl. 1. da snidar, st. ’n sntdar de kleer
maker, en van boeren, nooit van burgers hoort men da timama" de 
timmerman. Deze woorden hebben dus da voor zich op ’t 1. en in alle 
naamvallen.

Zowel st. als 1. da vaar (nooit ’n vaar) d.i. mijn, jouw, zijn, onze, 
jullie of hun vader, al betekent is ta vaar ók i"? gewoonlijk: is onze 
vader ook thuis? dat stün da vaar nig a" kan even goed op den vader 
van een ander betrekking hebben. Het woord heeft steeds het lidwoord 
(da) voor zich en da vaar sluit een mate van vertrouwelijkheid in als 
ndl. „vader”, zodat da vaar tegen een onbekende (uw, jullie vader) 
even onbescheiden intiem aandoet, als wanneer radioömroepers mee
delen, „dat thuiskomst gewenst is, daar vader ernstig ziek is”. Bij 
minder vertrouwelijkheid staat een bez. vnw. voorop: mie" vaar, ów 
vaar, die" vaar, zie" vaar, oons vaar, i r vaar-, alleen als aanspreek
vorm: vaar. Zo ook st. 1. da besvaar grootvader, maar een jongensspel 
van vroeger (ook op ’t 1.) was op ’n aoln (oo ln ) besvaa smietn (dat 
was een steen, die met een andere steen geraakt moest worden).

St. 1. da jórj beduidt zowel onze als mijn, jouw, zijn, jullie, hun zoon, 
al betekent wöör is ta jóij natuurlijk meestal: waar is onze zoon. Maar 
na" jórj een jongen, na" besn jórj (soms, met veel nadruk, 1. na besta 
jótj) een beste jongen. St. 1. da meestar, mèèstar de schoolmeester (niet 
alleen de hoofd-onderwijzer) en nooit ’n meester; 1. döör koomta 
scheepar o" meta schaop daar komt de schepe,r met de schapen aan, 
maar st. ’n schèèpar.

Het zijn dus de bel angr i j ke f i guren uit de marke
en de f a m i 1 i e h u i s h o u d i n g, die het lidwoord da, het „unieke 
lidwoord” da voor zich krijgen. De scheiding tussen de ’n en de 
da-woorden is treffend; oude stedelingen met een stérk taalgevoel, 
die veel op het land kwamen, klinkt da hoont boers in het oor.

St. 1. da jör de Jood (ook steeds na neta jör, na klooka jör een nette, 
verstandige Jood); 1 .da brü3m (ook bru3man, breuma") en da brut 
bruidegom en bruid (st. da of ’n brudagóm); st. 1. da baas de baas 
(hee’s ta baas hij is de baas; maar alleen van boeren hoorde ik: nao de 
schVbaas, nao ’t schVbaas, st. nao ’n schVbaas naar den barbier; steeds 
wöör is ta baas? waar is de eigenaar? Maar duidt baas niet op absolute 
zeggenschap en op bezit, dan heet het ’n baas: de man die in de 
fabrieken de leiding heeft over een aantal arbeiders, wordt ’n baas

B e z o e n , Klank- en vormleer 5
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„de opzichter” genoemd, vgl. hee ’z baaz wödn op ’t fabriek hij is 
fabrieksbaas geworden (iets anders dan „de baas van de fabriek” !) 
en b.v. van een flinke, manhaftige vrouw: tiz nan heeln baas.

Katholieken spreken van da pastöör (maar na” besn pastèöT), ande
ren van ’n p., maar soms toch van dapastöö'; zo ook da kaplaon naast 
(bij niet R.K.) ’n kaplaon. Als iemand besèft, wat de pastoor voor een 
Katholieke familie betekent, spreekt hij (ook als hij er mee spot) van da 
pastöör. Maar st. 1. ’n doomnee, ’n doomnV de dominee. Steeds da düwal 
de duivel (b.v. hee ’s ta duw al ia glat öf, nuw r'e'eqnt as te duwal, 1. de 
duwal mag wetn wöör b li3wn is, enz.) St. 1. de börmèèstar de burge
meester, maar ’n wethaoldar (1 . ’n wethooldar) de wethouder, \.da 
bakar, st. ’n bakar de bakker; st. 1. da bür de boer van het erf, ook 
de boer van het kaartspel (is ta bür ók i"?  smieta bür op ), maar 
st. ’n melkbür de melkboer, st. 1. hee ’s van ’n bür van boerse afkomst; 
wel da hoolthüza bür de boeren van de Holthuizer marke („de boer” 
in het algemeen is: nan bür), maar tis na" grootn bür hij heeft een 
grote boerderij; vgl. b i-j da priius, da móf in Duitsland.

In het kaartspel: da könak, da koonirjk (hee spöln da könak op ) 
de koning, maar een echte koning is een weinig levend begrip: 
’n könak van belgiej iz doot en in mijn materiaal vind ik geen enkele 
maal da könak (schoon het mij uit de mond van een ouden boer zo 
vreemd niet klinken zou). Ook steeds ’n döktar de arts, ’n mienistar 
de minister, en bij fabrieksarbeiders heet de fabrikant ’n hir de heer 
(da h ir zou trouwens een profanatie zijn). Gewoonlijk ook da majóór 
(ook 1 .da majür) de majoor (in het leger), da sazant, da sazjant de 
sergeant, da löjtnt de luitenant; zo ook bij 80-jarige boeren; vgl. nog 
1. da booda, st. ’n breebmbastelar de postbode.

Men mag zeggen dat da hier komt te staan voor de namen van 
figuren, dieren, enkelingen met een vooral maatschappelijk belang
rijke functie. De onderscheiding van een „mannelijk”, „vrouwelijk” 
en „onzijdig” genus is voor het Enschede’s wel bijzonder ongeschikt. 
„Hollandse invloed” is voor de „verklaring” van dit da naast ’n ten 
onrechte aangenomen (zie Taaltuin V 263). Van boeren, aan wie 
die invloed slechts een reeks cultuurwoorden schonk, hoort men dit 
da het vaakst en modern is het als jonge, verlichte fabrieksarbeiders 
spreken van ’n duwal in stee van da düwal, dat ook in de stad ’t 
gewone is.

§ 81. Nog enkele bijzondere gevallen, na" keal (k V l) een kerel, 
maar veelal betaa meta kVl Berta met haar man, en een vertellende
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boer spreekt van da kVl (of den k\rï ) , als hij den man tot hoofdpersoon 
promoveert; op ’t land, met nadruk op het adj.: na vröma kW. hij is 
een góeie kérel, na neta kW. Gewoon is dat in de stad niet; wel 
st. 1. mie" leewa göt! lieve hemel! mien leewa man! woo kom i- j op 
’m teks! hoe kom je er bij (ook ma" met sterke klemtoon). Vgl. da 
kömd’ en gaonda ma" de komende en gaande man.

Naast daz m i-j kapotagao" da ’n vós (of dür ’n vós door de vorst) 
steeds kep ta vöz in da haan en da vós hev alns kapbtamaakt■ Naast 
1. in da göwa tiet, st. in da gü tiet in de goede tijd, mie" leewa tiet! 
lieve hemel! uta tiet gestorven, kep ta tiet wa ik heb geen haast, nao- 
tiet na de tijd, ’n jö o r da tiet kriqn een jaar tijd krijgen, enz. kan men 
zeggen tiz na" slechn tiet, na" barürdn tiet, in den tiet naast slechta, 
enz. Verder nao Vn doot na haar dood, maar b i-j bang va da doot? 
(mögelijk is hier 'n doot), da doot koomp ir aj dèèijt en steeds üm 
da dood nich om de dood niet. Men mag vermoeden, dat hier vorst 
( ’n straotnmaakar hef ta wes zegt men als men opstaat na een vries- 
nacht), tijd (vgl. da weentadach ’s winters) en dood min of meer als 
macht gepersonifieerd zijn, maar dat gebeurt ook bij „schrik”, schoon 
ik niet anders ken dan ’n schrik de schrik.

St. bóln stier; maar I. bóln èn ból, en wel: hej ’z meta köw nö da 
ból (nooit bóln) hij is met de koe naar den stier, Tïsirjk hev na besta 
ból Teesink heeft een besten dekstier (die dan door de hele boerschap 
gebruikt wordt), maar staat men bij T. in de stal en ziet men het dier 
voor ’t eerst, dan zegt ook de boer dóór ej na" besn bóln, en st. 1. na" 
kop az na" bóln een rood, opgezet hoofd. De „dekstier van den lande” 
heeft dus da voor zich. ,

St. osn os; maar 1. ösn èn ösa; hev ej da osa dra vür at? Heeft hij den 
os (zijn os) al trekken geleerd? in de stal: daz na" besn osn; na osa 
iz völ staarkar az ’n pVt; slaopm az nan ösn.

Maar steeds hej ’z met ’n vèèrkrj nö ’n b ir (beer, dekzwijn), en ook 
steeds ’n sik de geit; vreemd is da leeuw de leeuw.

§ 82. Het lijkt erop, dat ook da voor ziektenamen op personificatie 
van machten berust. Een lidwoord ontbreekt hier nooit dan soms bij 
jongeren. Zo da kaarjkar hebm kanker hebben, da koliek hebm koliek 
hebben, maar ’n pip hebm de pip hebben, ’n póf hebm aan de bof 
lijden. Vgl. nog worm m. worm, maar van meubels: da worm zitri" 
en 1. da wólf in ’n stet hebm d.i. een staartziekte bij koeien door kalk- 
gebrek (de wolf in de staart hebben).

De vele ervenamen op -er hebben het lidwoord da voor zich en
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meestal betekent de naam niet zozeer de boerderij dan wel den eige
naar. Zo b i-j da wigar op de boerderij De Wigger (te L.), maar even
goed da wigar hef ta wes „De Wigger” is bij ons geweest; verder 
b.v. da kèèzar De Keizer (Uss.), da weawar De Wever (B.), da wief- 
ker De Wiefker (L.), da wesalar De Wesseler (Br.), enz. enz.

§ 83. Stof- en voorwerpsnaam verschillen soms: hee döta kook 
trof (f.) hij legt de koek van zijn boterham, maar na" kookrj een koek 
(zo ook pankook, na” pankookrj, plur. pankookrjs pannekoek, bloot- 
kook, bloot kookrj bloedkoek);_stut_i. wittebrood, na" stutn, ’n stutn 
een, het wittebrood; keez f. kaas, lekra keez lekkere kaas, maar nan 
keezn een kaas; scheeijka ham, maar na" scheerjkn een ham, ’n stük 
van ’n scheerjkn een stuk van de ham; ’t draot het draad (de koe zit 
in ’t draot), maar ’n draot de draad, va ’n draot kömm te voorschijn 
komen.

Verder is bön beun, zoldertje m. en f. (ook bij oude boeren) evenals 
wötal wortel, pries prijs, sup soep, pook pook; eek eek is m. en n., 
veulitón feuilleton is f., n. en m.

Schimp- en scheldwoorden blijven masc. als er een vrouw, fem. als 
er een man mee bedoeld is: biz nan grootn sik je bent een flauwe, 
eigenzinnige meid; na groota strot een hoogmoedige man; ’n aola (aol, 
1. oola, oo i) knol een oude knol (v. e. paard).

Invloed van een synoniem is moeilijk te constateren. Mogelijk is 
mü.r f. door waant wand. „Hollands” heten sloot en b óch (t), die door 
jongeren in de stad en dan masc. gebruikt worden, waarbij invloed 
der gewone namen (resp. graawn m., drèèj m.) denkbaar is. Zeker 
is dat niet blijkens § 79. En b.v. kalkün kalkoen behoeft niet fem. te 
zijn door de oude naam schrut f., schruthen, omdat men vooral aan 
het vrouwelijke dier denkt (vgl. trieshen „patrijs”, plur. trieshoondar, 
al zal men bij nadere beschouwing ook van nan trieshaann spreken). 
De animale functie interesseert hier boer noch burger, vgl. fazaant f. 
naast fazaantnhaann fazanthaan en ’n sik de geit. Invloed van homo
niemen ken ik niet; genoemd zij slechts knep m., taille (ook: kneep), 
knep f. korst of kapje van brood, 1. göörn tuin (m.), göörn garen (n.); 
over krop (halsgezwel, saladekrop, beide m.) valt niet te beslissen.

b) Enke l voudsvormen
§ 84. Allerlei vanouds fem. of later fem. geworden woorden hebben 

bij de oudere, ouderwetse generatie een a-uitgang, zo k'e'erka kerk,
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lapa lap, stölpa deksel, veeijka vink, weka week, straota straat, bóksa 
broek, meelta milt, pee"sa pens, tietkötirja tijdpassering, göta goot, 
gaarwa garf, bèèrka berk, piita put, kaanta kant, zijde. Maar een 
60—70 procent der Enscheders laat deze a niet horen dan in woorden 
op -scha als tascha tas (waarnaast tas, dat niet als plat geldt; steeds 
haa"scha handschoen; vgl. § 75). Dus soms nog èèna eend, maar 
steeds èèn, èènt eind(e) en nooit b.v. kopa kop, paka pak, sika geit 
(sik m., geit) of 1. wVka woerd.

Geen -a hebben fem. op -er, -el, -en: schooldar schouder, maant al 
mantel, ketn ketting. Evenmin fem., die vanouds -a missen: hut huid, 
tiet tijd, gat gat, slop zolderopening, groont grond, waant wand, weent 
wind, fazaant fazant; evenmin dèèrm darm (zie § 33), waah wagen, 
möör moeder (uit mooder; wel echter mööra voedsterkonijn naast 
mööT).

Ook masc. behouden echter bij ouderen hun uitgang (zöna zoon, 
gèènta gent, schöta geweerschot, ndl. scheut, nöza neus, ösa os ); 
neutra eveneens (heta hart, bera bed).

Steeds ontbreekt -a na vocalen, die overlang werden voor enkele cs.: 
st. staow (1. stöaw) stoof, 1. schtw vlasafval; ook in vreemde woorden: 
maztn fornuis, baskul bascule (vgl. kraanta krant, tèènta tent).

püta, straota, enz. klinkt in de mond van een jongen vreemd; ver
snelling van spreektempo (verband houdend met de industrialisatie 
van de stad?) zal de apocope wel bewerkt hebben. Overigens houde 
men met meer dan een apocope-etappe rekening; ook oude lieden 
spreken van dür deur, kei keel, bön zoldertje, zöl zool, kös kost (eten), 
kèèrmis kermis, köör kar, pöw pauw, m irt Maart, mej Mei en stük 
stuk, gamoot gemoed, hèèmp, hemt hemd, mei meel.

Steeds blijft a (behalve vaak voor vocalen en h) in het abstracta- 
suffix -te: schèèmta schaamte, kaölta koude (voor schaan, wir 
zie § 73).

c) Meervoudsvormi ngen
§ 85. Meervouden worden op verschillende wijze gevormd.
1) Door umlaut, gepaard met rekking in open syllabe: haöw (naast 

haöwa) hoven (§ 14) slèèh slagen, drüw trossen, druiven, truw troe
ven. Maar 1. hüza huizen (st. hüz) tegenover st. 1. müz muizen; de 
kans op umlaut is hier ongelijk, daar hus een oude es- os-, mus een 
oude i-stam is (zie W. de Vries, Is uu voor oe Holland in- en uitge
voerd? blz. 24).
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2) Door umlaut, waarbij een meervouds-a bij ouderen gehoord 
wordt: biischa (zie § 75), biik bokken (resp. biika), biit botten, kern 
kammen, zek zakken, stel stallen, wel wallen, klep klappen, slet ruwe 
doeken ter bekleding b.v. van een dier (sg. slat), hechta (zie § 74), 
stök stokken, köp koppen, nöt noten, pot potten, döp doppen, rök 
rokken, wösa worsten (zie § 74), heuk hoeken, beuk boeken, beum 
bomen, kneup knopen, heup hopen, steul stoelen, paöl palen (zie § 18), 
vöör voren, ploegsneden (sg. voor, voord), buuk buiken, struuk strui
ken, bèèrjk banken, törwa turven (§ 37), enz. Van wat ouderwetse 
woorden hoort men zelden mvv. zonder a, dus schietheupa hoppen 
(vogels; sg. schiethoop), staörka ooievaars.

3) Door umlaut, gepaard met syllabe-wegval (niet alleen van -a, 
vgl. § 73): draö draden, braö borden, planken, heu hoeden, wèèn 
wanden, wöör woorden, kleu kloten, maö metgezellen (sg. maot maat).

4) Door syllabe-wegval: pir paarden, taan tanden, bis koeien (zie 
§ 73, 74).

5) Door -n\ knökaln knokkels, krekaln krakelingen, stöpaln stop
pels, vöspaln sporen (§ 58), apaln appels, daaln dadels, bólstan bol
sters, siepaln uien. Bij jongeren zijn zulke vormen door knökals enz. 
vervangen en ook luidt een wat ouderwets woord als vöspaln soms 
vöspals.

6) Door -s. In de woorden met achtergevoegde (e)n, b.v. kraanns 
kranen, haanns hanen, st. baoltns, 1. booltns bouten, haazns hazen, 
graawns sloten, naawns naven, kübms kuipen, tutns papieren zakken, 
stóbms boomstronken. Vgl. ook ketns kettingen, döörns dooiers. In 
alle verkleinwoorden: kiimkas kopjes, Uss. (enz.) ketjas katjes. In 
woorden op -er, -el: ötas otters, schoonmaakas schoenmakers, daaldas 
daalders, liestas lijsters, smókalas smokkelaars, bröörs broers, ziistas 
zusters, lepals lepels, bödals borrels, st. böwals beugels, wachals kwar
tels, weeijkals winkels, schürs onweerbuien. Bovendien in de vreemde 
woorden öwtoos auto’s, kanoons kanonnen, sjaföörs chauffeurs. Verder 
zij genoemd dVs dieren (d ir duidt steeds op een groot of gevaarlijk 
dier, ook wel op een exemplaar dat groot is in zijn soort), dirns meis
jes, st. m'eèkas, 1. meakas, meaks meisjes, zöns, zdöns zoons, èènns 
(ook è'enn) einden, waaqns wagens, raamms ramen (sg. raam n.), 
naamms namen (sg. naam m.), 1. vöörs gecastreerde biggen (§ 34), 
jórjs jongens.

7) Door -er: hoondar kippen, ejar eieren, keendar kinderen, wichtar 
meisjes, kalwar kalveren, lamar lammeren, kllr klederen. Soms slitar, 
meestal slita, slit dunne stammetjes; dirjar, vaker diija, dirj dingen.
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8) Door -en (waarbij de sing. soms nog op -a eindigt): slüzn 
sluizen, küzn kiezen, 1. zü3qn zeugen, dübm duiven, prümm pruimen, 
rupm rupsen, üIn uilen, küln kuilen, ooqn ogen, roozn rozen, bloomm 
bloemen, born aren, oren, job rn jaren, kaazn klokhuizen, vaazn vazen, 
straotn straten, gaown gaven, staown stoven, haozn kousen, klaown 
klauwen, tónn tonnen, mown mouwen, köwn kooien, kraln kralen, 
gaarm, gaarwan garven, reepm touwen, sèèntn centen, schalmm schal
men, lapm lappen, st. schamómm vlinders, hiipm heupen, jödn joden, 
d urn deuren, enz. Vooral vormen zonder umlaut zijn hier genoemd.

9) Door -e: stüka stukken, steta staarten, heta herten, zeta bevlie
gingen (wits zet heeft iemand, die soms ineens bleek wordt), hoor?, 
hoor haren, kloompa klompen, al aownda elke avond (ook al aown), 
ülka bunzings, neta netten, scheepa schepen, freta, vreta fretten, 
1. z i3gda (ook zVqns) sikkels, 1. teja tenen, gaanza ganzen. Voor vocaal, 
h valt -a soms uit; bij jongeren steeds, dus stük stukken, kloomp 
klompen, of zij maken door -en het mv.: stükrj, kloompm, enz. Bij rek
king in open syllabe gebeurt dit laatste zelden.

10) Het meervoud is aan het enkelvoud gelijk bij virjar vingers, 
st. nèègal nagels, spijkers, apal appels (ook apaln), irapal aardappels, 
brömal bramen, krömal kruimels, schoon ,jongeren hier ook -s spre
ken; zelden met -s: st. vöwal, 1. vu3 gal vogels, vül veulens ,ku3ki] var
kens, vèèrkrj varkens, st. kuukrj, 1. keukq kuikens, imm bijenvolken. 
Wel niet toevallig is, dat hieronder geen feminina schuilen (met lid
woord da in enkel- en meervoud). Vgl. nog namen van gewichten, 
maten als vir poont vier pond, viev oons vijf ons, v lT voot vier voet, 
’n paa joo r (maont) een paar jaar (maand), t ïn geuln tien gulden, 
tin ü r tien uur, tin el tien el, enz. — bi" been heeft een plur. bin (bij 
jongeren b ïn).

d) Naamval l en
Naamvallen die zich door een woorduitgang kenmerken, zijn betrek

kelijk zeldzaam; genitieven met -s zijn smejs in de Meitijd, sèèrfs in 
de herfst, smaorqns, snions ’s morgens, snagns ’s nachts, daaqns over
dag, nig völ nüts niet nuttig, wat jórjs kriqn een kind krijgen, st. g in 
guts, 1. ge" gbws geen goeds, ’n stiikska" brüws een boterham. Vgl. 
ook ni-js nieuws, lekas lekkers, alns alles, niks (1. soms, maar zelden, 
met nadruk nikas) niets; gewoon zijn verbindingen als mienaaz jaa" 
Jan, de man van Mina (aldus vooral vroeger in de stad; de vrouw 
kreeg de familienaam van den man voor zich: hoomejas kaa Ka, de



vrouw van Homeier, bönbrooks hanaa Hanna, de vrouw van Borne- 
broek; maar na ervenamen zowel wigazbets Bets van de Wigger, 
als wigazdin Dina van de Wigger; tibazöörnt Arent van Berend ten 
Thij, enz.), doch mienaa zie" book Mina’s boek, wilm zie" baös 
Willems buis, da möör zienn jóij moeders jongen, da vaar ziena kips 
vaders pet. Historische datieven zijn vandaah vandaag, daal neer (adv., 
vooral in verbale samenstelling; vgl. nao daaltn naar beneden), 
ta hoop(a)  gao" tezamen gaan, ia gatj aan de gang (vgl. gaot ówn 
gaaijk ga je gang), ta vóln sprórj in volle draf, ta klaarjka gaon lawaai 
maken, ta gèèlda maakrj te gelde maken,hee is ta keenda hij is kinds, 
ta pös en ta pir kwam dr an besn (te post en te paard kwam hij aan
snellen; vgl. plur. pir paarden).

ïjj $❖
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II PRONOMINA

a) Persoonl i j k voornaamwoord
§ 86. Eerste persoon: sing. ik, -k, m i-j; plur. wi-j, -w, oons. 

Tweede persoon: sing. dów, -s,- stów, d i-j; sing. en plur.: i-j, -j, ów. 
Derde persoon: sing. masc.: hee (1 .h e j),  -a, em, na-, sing. fem. zee 
( l.z e j), i r, za; sing. neutr. et; plur. zee (1 .z e j ),  V , za.

De nominatiefvormen -k, -w, -j in samengetrokken inversie-vormen: 
zak zal ik, zöw zullen we, zöj zul je, zullen jullie, laok laat ik ( laow 
taoj), mók (1. mök) moet ik, enz. week weet ik, enz., hek heb ik (hew, 
hej), gaok (1. göak) ga ik, enz., staok (1. stöak ) sta ik, enz., dook 
doe ik (doow, dooj), zik, zeek (\.zejk) zie ik, enz., beeijk (1. zeeijk) 
ben ik (biw, b i-j 1. ziw, z i- j ) ,  kaaijk kan ik (köw, k ö j), wik wil ik, enz. 
Ook in de praeterita zök zou ik (zöw, z ö j),  hak had ik (haw, haj), 
deuk (1. deak) deed ik (deuw, deuj, enz.), wak was ik (waw, w aj), 
kootjk kon ik (ków, k ó j), wok wilde ik (wow, w öj), leuk liet ik, enz. 
Bovendien in wak wat ik (waw, waj), dak (ook ak) dat ik, ak als ik 
(aw, a j), ök of ik (öw, ö j). — Na w, j komt zulks ook in andere ww. 
voor, zo bliwk blijf ik (bliw, maar bliw i - j ) ,  vraowk vraag ik (vraow, 
vraow i - j ) ,  döwk durf ik, mag ik (döw, döw i - j ) ,  mawk, majk mag ik, 
lust ik (maw, maw i - j ) ,  zejk zeg ik (zew, ze j), maar zulke vormen 
(vooral vraow, bliw enz. bij ouderen bliw w i-j met een langere w 
dan in bliw i-j, die bij jongeren verkort wordt) hoort men vooral bij 
jongeren, die meer en vaker samengetrokken vormen (en ’k i.p.v. ik 
voor de persoonsvorm) dan de ouderen gebruiken.



De 2e ps. sing met dów (ook  duw, als ów naast uw; het verschil 
is trouwens zeer gering) heeft inversievormen op -s: bdgrips begrijp je, 
vröchs vraag je, koks kook je, zas zul je naast bagripstów, vröchstów, 
enz. vgl. was wat je, das dat je, as als je, öfs of je naast wastów, 
dastów, enz. (weinig gebruikte tussenvormen zijn bdgripstd, zasta enz.). 
De 3e ps. masc. op -a: bagripa, nè'empa neemt hij, neumta noemt hij, 
kana kan hij, kóna kon hij, wata wat hij, aza als hij naast bagrip hee 
(1 -h e j), enz. Geen enclisis echter van hee na zwakke praeterita: 
neumm hee (wel ook neumm ee) noemde hij.

za is de enclitische vorm bij zee, 1 .ze j: döt sa (1. dot sa) doet ze, 
doot sa doen ze, dooza toen zij (ook is za, vgl. iza, is hij). Ouderen 
gebruiken weinig za als onbetoonde vorm, dus zee döt ze doet; jonge
ren doen dat meer.

Over de aanspreekvormen dów, i-j slechts het volgende: dów geldt 
gewoonlijk vrouwen, kleine kinderen, soms zieken. Kinderen onderling, 
arbeiders t.o. den fabrikant gebruiken i- j; dów klinkt dan meewarig. 
Kinderen zeggen tot de moeder dów; tot /den vader i - j of dów, bij 
boeren steeds dów, wat van sterkere familiezin getuigen kan. Spreekt 
een kleinkind op het land haar grootvader aan met i-j, dan zegt men 
gaarne: i- j  dat is ta hoont, hej dat is ta gaa"s (met hej! wordt de gans 
verjaagd); maar een vreemde, die den ouden man vooral als huisheer 
ziet of hem zijn ouderdom niet wil laten voelen, zegt dan wel i-j, 
tenzij een gevoel van eerbied hem beheerst. In kort bestek laat zich 
dit gebruik niet beschrijven; de keuze wordt niet alleen door traditie, 
ook door aard, gevoelens van spreker èn aangesprokene bepaald. Maar 
het is veelal pijnlijk eerst i-j, later dów (of omgekeerd) te zeggen; 
de aangesprokene merkt het en ook, dat ’s sprekers gevoelens ten 
opzichte van hem of haar veranderd zijn. Voor redeloze dieren geldt 
vaak dów: mie" göt p ï 't  wöör wös tóch hen! (een voerman tot zijn 
ongehoorzaam paard). Vgl. Kloeke, Tschr. 39, 186; Naarding, Taal
tuin 4, 301.

Tussen na (bij sommigen na", nan) en em bestaat een accusativus- 
dativus verhouding: hee hev na wa k'e'ent hij heeft hem wel gekend, hee 
mag na nig l in hij mag hem niet, wi-j zeuqn (höörn) na wa wij zagen 
(hoorden) hem wel, hee höw na hij sloeg hem, ik har na (b.v. de jas) 
kraij üm an ik had hem verkeerd om aan, door hej na daar heb je hem, 
da" taow na vleeqn dan laten we hem vliegen, da" scheut hee nawa doot 
dan schoot hij hem wel dood, i-j maakt) na naa weelt je maakte hem 
erg wild, hee breg n’ a (ook: nan a) vót hij brengt hem al weg. Vgl. 
’n draarjk maakrj em kapot de alcohol maakte hem kapot, ik har em
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haost ’n nöz van ’n kóp schötn, aj dr em tiet too leutn als je hem er 
tijd voor gaf, et speet em naa het speet hem erg, dat baat em niks. 
Bovendien vervangt em na als het vnw. klem krijgt: em ken ik wa 
mlr ów nich ik ken hem wel, maar jou niet. In families die niet dan 
dialect spreken, blijft dit na ook bij de jongeren; bij enige taalmenging 
verdwijnt het. De meeste jongeren spreken slechts em, met de onbe
klemtoonde vorm arn, die overigens nogal zeldzaam is en van oude, 
goede sprekers nooit gehoord wordt. Hetzelfde geldt van za t. o. v. 
V (B. ü r § 11). Op voorzetsels volgt steeds em of V .

De keus van het vervangende vnw. wordt door het genus van het 
znw. bepaald: z’ iz V ta wiet (die mantel is haar te wijd); over de 
zon: zee zit achta da wölktj; over een beek: dóór is za nig dip (maar 
over na" graawn een sloot: dóór iza —); over na” sik een geit: hee ’z 
m i-j lözakömm; over rogge: za koomp al in da öörn; over klaver: 
dan mój za haost mèèjn; over haver: za bleujt a; over een wagen: 
nemt sa miT neem hem maar; over salade: hee 'z m i-j ta zür, i kan na 
nig etn; over melk: za kökt a ; over melk: hej z' al opazat?; over 
koffie (maar ook wel over tee m. thee): kaarjk sa dreerjkn?; over 
füzal: kaajk na dreerjkn; bij kaa"s ’t dreerjkn denkt men aan een 
mengsel of doktersdrankje. — De vorm i r wordt niet gebruikt om 
namen van voorwerpen te vervangen. Grote dieren als het paard (ook 
de merrie), de koe worden op het 1. met hej (koe en merrie in de stad 
wel met zee) aangeduid. Men (ook vrouwen) gebruikt wel hee, hej 
als ’t over een vrouw gaat, die vooral flink is of waarmee men niet 
intiem bekend is; bij sommigen is dit hee, hej gewoonte geworden. 
Ook een vader zegt wel hee, hej als hij zijn dochtertje (als het ziek 
ligt is et geschikter) of vrouw bedoelt, wat buitenstaanders lomp ach
ten en soms van weinig tederheid getuigt, maar veelal van een ver
dringing van het liefdegevoel; nooit echter zee, zej van een kleinen 
jongen (wel elders, b.v. te Lemele, N-Leusen) of man. Op een wat 
typisch mannetje (ook wel, maar minder op een vrouw) duidt et, ’t, 
dat niet zozeer minachting dan wel gemoedelijke ironie inhoudt, zodat 
men aan de echtgenote wel niet kan vragen iz et ók in? is uw man 
ook thuis? Hendrik is geen onsympathieke maar ook geen belangrijke 
figuur voor hem, die spreekt van dat henak in plaats van (den) henak; 
zo ook dat min naast dee min (Mina) enz. Buiten persoonsnamen 
komt deze neutralisering niet veel voor en dat man har aait nan dröpal 
an ’n snüwat bürjaln (had altijd een druppel aan de neus) stamt van 
een vaardig verteller. — Gewoon is ook: daz mien brööT; Graats, wat 
mienn zön is mijn zoon Graats.



Als beginwoord et: et rèèqftit het regent, et sal m i-j ni-j doo" het 
zal me verwonderen; overigens rest gewoonlijk slechts t: köj ’t wa 
kun je het wel, kiek iz óf ’t sn i-jt; voor of na een t resulteert dan een 
lange cs. (§ 60 I ) : smie-t in da tón gooi het in het vuilnisvat, hee lö-t 
wèèjn e" strèèjn hij maakt zich geen zorgen, enz. Maar naast rèèqnt? 
regent het? in de stad ook r'eèqntat? Naast gewoon wi-j doo-t ni wij 
doen het niet, bij oudere stedelingen wi-j dootat ni, maar bij hen ook 
wel wi-j zeuqn tat a wij zagen het al, dat is tat dat is het, ik schreef 
tat, döör haj tat daar had je het, zoo dooj tat zo doe je het, nu kan 
tat wa wèèn dat nu kan het wel zijn dat, enz.

Naast ik ook ika, b.v. ika nich ik niet; naast i - j ook i-jleu jullie.

b) Andere voornaamwoorden
§ 87. Wederkerende voornaamwoorden: eerste ps. sing. mi-j, plur. 

oons; tweede ps. sing. di-j, sing. en plur. ów; derde ps. sing. en plur. 
zik. Naast dee kèènn zik die kenden elkaar, ook: dee kèènn makaa; 
naast vür zik e" vür da jórj voor zichzelf en voor zijn zoon, ook: 
vür ziksölm.

Vragende vnw.: st. wel, 1. wej wie, wat wat; verbogen worden welk: 
welk hus welk huis, welka (soms weka) kraant welke krant, welkrj 
kVl welke man (zelfstandig gebruikt welkrj); watfa" kleet wat voor 
een jurk, an watfana kaant aan welke kant, watfana" staawn wat voor 
een staaf, plur. watfüka leu wat voor mensen (ook wüka leu), wó", 
wóna, wóna" wat voor een, hoe ’n (zelfst. gebruikt: wónn, wóneenn). 
Vgl. nog wel ziena fiets wiens fiets (zelfst. gebruikt: wel ziennt is tat).

Aanwijzende vnw.: neutr. dat, fem. dee ( \. dej, dee), masc. de", 
den; plur. dee (1. dej, dee). Neutr. dit fem. diza, masc. dizn; plur. 
diza. — Naast fem. dee soms, als het grootte aangeeft, deeda, b.v. 
st. van deeda bre-ta, 1. van dejda lerjta, wat dan nader bepaald wordt 
door meetstok of armgebaar (vgl. diza). Ook voor masc. met da- 
lidwoord (§ 80) staat den, dus de” b il' die boer; maar (§ 86) wel van 
een koe b.v. wat krich ten ( trtn) ’n g ir wat krijgt die (Catharina) een 
uier. Ouderwets zijn de genitieven 1. vür des voor die tijd, 1. t i3qn des, 
tiqn des tegen die tijd. Naast diza (fem) ook diz, düz, b.v. üm düz 
tiet tegen deze tijd. — Met van deeda bre-ta vgl. Taaltuin VI 256, n.

Onbepaalde vnw: wel, 1. wej iemand (b.v. I. is ta wej? is er 
iemand?), menagin, menageen menigeen, niims (ook gineen, genin) 
niemand, liik een beetje, wat iets, iets, ietska" een klein beetje, niks 
niets, wat sejt sommigen zeggen, alma” zech tat iedereen zegt dat,
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iedaneen iedereen, za hadn iedas ti" geuln ieder van hen had tien gul
den, tin öf taandar het een of ander; elk, elka, elkan ( elkrj) elke, g i" 
(g in ), gina, ginan (ginan, ginn) geen (I. gen enz.).

Bezittelijke vnw.: neutr. mien, dien, zien, oo"s, ów, V ; fem. miena, 
enz.; masc. mienn, enz., plur. miena, enz. Dus oons p irt ons paard, 
diena kips je pet, i rn stool haar stoel, ówa scheuln je schulden. Voor 
vaar, m öör, bröör, züstar, jórj staat de onverbogen vorm: mien vaar, 
oo"s moor (wel is mogelijk oonza moodar), ów bröö', die" züstar, 
oo"s jóij onze zoon, en ook oo"s gerat onze Gerard, oo"s hendriekaa 
onze Hendrika. — zien in de omschreven genitief heeft ook betrekking 
op vrouwen: diekaa ziena müs Dieka’s muts, da m öör zien kleet (naast 
diekaa ira müs, enz.). Bij kledingstukken, lichaamsdelen staat ge
woonlijk het lidwoord, ook bij de constructie met possessieve datief: hej 
sééntn in ’n tük? heb je geld in je zak, ’n jas antrekrj, vgl. hee zat 
cm in ’n tük hij was bezig in zijn zakken te graaien, hee hev em op ’t 
feskan spójn „op het vestje gespuwd”, een uitbrander gegeven; ’n kop 
ten deu m i-j da z i ' va" mijn hoofd deed er pijn van, hee greep em b i-j 
’n aarm hij greep hem bij de arm (vgl. J. H. Kern, Idealen en Grenzen, 
1924, 22). Ook: i- j  mot em aait ’n wiln doo" zijn zin geven, met ’n 
bèèdn met ons (jullie, hun) beiden (ook wel metn dree", metn v irn ). — 
Zelfstandig gebruikt ’n miennt de mijne (vgl. ’n ziennt, ’n diennt); 
d’oonz (a ) mijn familieleden, d’ ów (a ) de jouwen (b.v. 1. d’ oonz zeent 
hen röwmèèjn)- De onverbogen vorm staat voor èèqn eigen (1. eeqn): 
ów èèqn stool je eigen stoel.

❖ ❖
*

III ARTIKEL

§ 88. Het lidw. van bepaaldheid: neutr. et, ’t fem. da, masc. ’n 
(vgl. § 80). Over da vóór vaar, möör (niet voor moodar), jórj werd 
reeds gehandeld (§ 80). Gewoon is ook da vröw m’n (je, z’n) vrouw, 
da d't'n m’n (enz.) meisje, onze dochter, ’t wich idem, al kunnen ook 
deze een pron. poss. voor zich hebben (maar bröö ', züstar, nèèw, oom, 
meuj krijgen nooit da, steeds een pron. poss. voor zich; zonder lid
woord steeds henak Hendrik, ja" Jan, enz.).

In vaste verbindingen ontbreekt het lidw. veelal niet: in ’n slaop 
kömm in slaap vallen, nao ’t hus (soms nao hus), op ta jach op jacht, 
in ’t ber in bed, an da taofel aan tafel, in ’n stal op stal, nao da kèèrk. 
Wel in het spreekwoord muz az m bo', stet hept s’ al zij zijn aan elkaar
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gewaagd, vooral van familieleden (muis als moer, staarten dragen ze 
allemaal, vgl. Harrebomée), en in op slag dadelijk, op kóp en öörn 
hals over kop; ook nao ber naar bed. — Het lidwoord staat voor 
namen van ambachten, kundigheden, die geleerd worden: ik har em 
’t schaopschVn HTt; hee wol ’t snidan (het kleermakersvak) l i rn; voor 
ziektenamen: hee hef ta klem (de klem), hee hef ’t hèèmwee, hee hef 
ta koliek, hee hef ta kram in ’t bi" (kramp; over kram Frings 8 noot), 
hee har ’t liriejüm (delirium), et hef ta blekt) (de mazelen), enz.; voor 
stofnamen als in de irapal wadn bateun (waren schaars), ’n sókar 
hev aait slim dar wes, (bij fijt aan de vinger:) da" mój na (n ) in ’n 
hönach stekt) steke men hem in honing (wel i" soodaawaatar en dgl. 
„gemaaksels” ) ; voor namen van dagen: ’n vri-jdag j.1. of a.s. Vrijdag,
’n zaöndagmönn kom ik a"; voor mej: in ’n mej in de Meitijd, 1 .zes
wek in ’n mej midden Juni; voor eigen-(=: erve-)namen als da wesalar 
zie § 82.

Onbepaald lidw.: neutr. ’n, fem. na, masc. na", nan. B.v. ’n öö r 
een oor, ’n gat een gat, na mol een molen, na öör een aar, na ül een 
uil, na" boom een boom, nan aap een aap, nan daot een daad. Voor 
masc., die met nasaal anlauten, dikwijls niet meer dan na, b.v. na ma" 
een man, na mus een muis, na nöt een noot.

❖ ❖*

IV ADJECTIVUM

§ 89. De uitgangen zijn -a voor het fem. sing., -n voor het masc. 
sing., -a voor het meervoud. B.v. na groota köw een grote kooi, 
1. nè besta köw een beste koe, na rnooja schöört een aardige 
duit (eig. scherf), na aandra kips een andere pet, ’n aandan dach 
de volgende dag, metn krómm aarm kömm met de kromme arm komen, 
op kraamvisite gaan, stiln vri-jdach stille Vrijdag, neta leu nette 
lieden, groota gaat grote gaten; in vaste verbindingen wordt a soms 
niet gehoord, b.v. baar irapal aardappels zonder vlees, groente.

Het neutr. sing. eindigt op -a behalve als ’n een, gi", ge" geen, 
zó" zo ’n, wó" wat voor een, watfa" wat voor een voorafgaat, b.v. 
dat aola hus dat oude huis, ’t mooja wir het mooie weer, maar ’n sleg 
zömar een slechte zomer, ’n greun ej een rauw ei, zó" staark pVt zo ’n 
sterk paard, wón aolt kipska" wat voor een oud petje, enz.; boven
dien mooj wir mooi weer en dgl.
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Praedicatief gebruikt gaan sommige adjectiva (oude ja-stammen) 
nog wel eens op a uit als riepa rijp, dika dik, vasta vast, dichta dicht.

Het zelfstandig gebruikte adj. heeft als praedicaatsnomen een -en- 
uitgang: hee iz nan d'ur ganèèjdn en zee iz nan ó"wïzn hij is geslepen 
en zij is lomp, tiz na" proojösn hij (zij) is brutaal, 1. ’n vönsn de 
voorste (b.v. koe). Op deze wijze wordt het adj. veel gebruikt: tiz 
na” vadrèèjdn hij is een humeurig mens. Zonder uitgang is het adj. 
als de niet uitgedrukte persoonsnaam ook overigens met et wordt aan
geduid: et ( ’t )  iz wa ’n vröm hij (minder vaak zij) is wel een vroom 
mens, tis só" kt'e'e" króm het is zo’n klein mannetje met een bochel; 
ook als het adj. een juist genoemd neutrum vervangt. Naast nan aan
dar een ander, andere lieden, staat nan aandan (resp. na aandra, 
’n aandar) een andere (waarmee niet een ander mens bedoeld is). Het 
mv. van het zelfst. gebruikte adjectief eindigt op -n.

Stoffelijke bijv. nw. op -en en -eren hebben een -e in fem. en plur.: 
beuzna matn biezen matten, eekna paöl eiken palen, na staolna pin 
een stalen pin, köpana staown, koperen stoven, na haöltna schrüw 
een houten schroef, na wülna kies een wollen klets (vrouwenmuts).

Comparatieven eindigen op -ar, superlatieven op -st; zij worden 
als de andere adj. verbogen. Soms stlwadar stijver, dikadar dikker, 
laijadar langer, strerjadar strenger, enz. naast stiwar, enz. Praedica
tief gebruikte superlatieven eindigen op -sta: ’t moojsta was het 
mooiste was.

Opmerkelijk zijn de (oude datief-)vormen te lande: dür ’n glatn 
(gladn) door de gladheid (van de weg), 1. et loopm op ’m glatn 
het lopen op de gladde weg, 1. hej ’z Hik op ’m dwesn den ooln die 
oude man is gaarne in de contramine, 1. op ’m vlakrj is ’t naa kooit 
op het vlakke (niet door hout omgeven) land is het erg koud, 1. hej 
waz (ook har) niks op ’m drüktj hij had helemaal geen haast, b i-j ’n 
natn (inhaaln) bij het natte weer, bij regen (hooi inhalen), vgl. b i-j 
’n dreuqn (ook wel st.; mogelijk is ook iets op ’m dreuqn haaln iets 
op het droge, uit het water halen), st. 1. op ’m biestan w'e'en (w ean) 
wild, in de war, verbijsterd zijn, in ’n doorjkan in het donker, in ’n 
deustan (duustan) in het duister, et schint ut ’n roon ( ’n grizn, enz.) 
het is rood-, grijsachtig, st. w i-j kaönt s’ ut ’n gun (uit den goeden; 
jonger gujn, 1. goon, göwn) nig op we hebben er zoveel (b.v. pruimen) 
dat we ze niet op kunnen, zodat ze bederven. Vgl. hij weet va" gekag'eèt 
(vgl. Gron. oet gekns), helagèèt niet wat hij doen zal.

* **
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V ADVERBIUM

§ 90. Het bijwoord heeft gewoonlijk geen bijzondere vorm, of 
dezelfde vorm als het uitgangsloze adjectief. Behalve waar onder 
invloed van vroegere adverbiale -a de voorafgaande consonantver
binding) een andere ontwikkeling heeft gehad dan in het adjectivum, 
b.v. ik ep tar a laij aowa da vlöör loopm ik kom er al lang in huis; 
en in oude ja-stammen (§ 89) die de -a minder vaak verliezen dan 
de adjectiva: zee har zik dikd vabaölt zij had dik behuilde ogen, daz 
vasta wöoT dat is vast waar. Steeds zonder -a: gVn graag(vgl. stirn 
ster, kazVn kazerne § 84).

Bijwoorden met s-uitgang zijn gerjs aan de gang, maijs soms, 
n'e'erqns nergens, völtiets vaak, veelal, slagmaols vaak, kötns onlangs, 
ó"bazins onbeziens 1. ónoos § 73, 1. bahóts § 73, daaqns enz. (§ 86), 
eè"lak(s) eindelijk, eigenlijk, heemaol(s), heemaos helemaal, 1. mees- 
pa t(s ) meestal, gee l(s ) ni in ’t geheel niet; 1. witns alvast, reeds, zal 
wel een part. praes. bij 1. wetn, witn (weten) bevatten (vgl. Tschr. 
44, 194); 1. ud wilns met opzet, expres, misschien een part. praes. bij 
wiln willen (vgl. ndl. willens en wetens), maar kan uit * willenis ont
staan zijn (over dit suffix Sarauw II 50).

Enkele adverbia hebben diminutiefvorm: 1. slichkas expres (vnl. in 
mók tödr nuw slichkaz üm nao ’t stat? alleen daarvoor? vgl. ndl. 
slechts), efkas eventjes; zachkas zachtjes (vooral in zachkaz angaon 
langzaam vooruitlopen); vooral tot kleine kinderen netkas netjes 
(maar: dat was niet net van hem) en móz net stitkaz wè'e" 
je moet mooi stil zijn (jongeren gebruiken deze dimin. vaker, maar 
toch nooit b.v. bij min, wit, zeut, waarm, maagar, enz.). Alleen op het 
land de bijw. vormen stiln stil (b.v. hej kwam da stiln ansliepm stil
letjes aansluipen), loompm lomp (b.v. hej kan zoo loompm praotn 
lomp praten), stibm stijf, leepm beroerd, misselijk (wa wak tög leepm 
wat was ik toch beroerd; ook wel leepm vraoqn sluw vragen; in de st. 
alleen leep sluw), st. 1. hee is ta wa ni-jn too hij is er wel benieuwd, 
verlangend naar; misschien zijn dit oorspr. datief-vormen (Sarauw/II/96 
noemt andere, mnd., adverbia met eine nicht mehr bestimmbare Form 
auf -en; vgl. mndl. scieren, onmaten? Stoett, Mnl. Synt. § 191)-

too toe, dicht wordt ook verbogen: nan toon tük een gesloten broek
zak, ne too dür een dichte deur.

De bijwoordelijke superlatief: hee lög nog wa ’t hatsta van amaol 
hij liegt nog wel het hardst van allemaal, hee is ’t Vsta vótagao" hij 
is het eerst weggegaan, maar da" gita op ’m Vsn vót dan gaat hij des 
te gauwer weg. In het laatste geval worden graden van snelheid van
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één persoon vergeleken, zo ook b.v. in het spreekwoord as ta zün zit in 
’t westn beenta löjn op ’m bestn voelen de luilakken zich het best; et 
kost op sie" minst het kost minstens, maar toch ook (st.) da schör- 
wachsta schüöpa blVt op ’m hatstn de schurftigste schapen blaten het 
hardst.

Noemenswaard is nog „iemand iets heni" köjan” iets inpraten, nao 
’n èèn ena" in de richting van het eind (vgl. hgd. hinein, hinan), wi-j 
gaot op ’t luiz opa" wij gaan naar huis. Opmerkelijk is de vorm van 
het adv. met mee, mede (vgl. § 11).

ïfc ïj;•f!

VI PRAEPOSITIE

§ 91. De voorzetsels hebben verschillende vorm: a" aan, b i-j bij, 
butn buiten, üm om, met met, ta te (§ 86) enz. Een (bijwoordelijke) 
s-uitgang hebben 1. tens aan het eind (meestal bijw.), laqs langs, 
naöqns naast. — Zij staan voor zelfstandige woorden, soms, als zij 
met het ww. nauwer verbonden zijn, erachter: hee gürj ’t huz ut hij 
ging het huis uit. Een enkele maal, bij het beschrijven van een hevige 
werking op één plaats, er voor en er achter: hee sleutan ’t wal in da 
pèè"z i" hij dronk (slobberde) het wel op, hee kreeg mooj wat op ’m 
balg op hij kreeg flinke klappen, en ook wel doo leutn za ’t wal uta 
plez ut toen lieten ze de drank wel staan. Toevoeging van een bijwoord 
is gewoon in nao mienaa ( he") naar Mina, nao ’t huz (he") naar huis.

Opmerkelijk is teqn oonz aowar tegenover ons, teqn mekalölt aowar 
tegenover Mekkelholt. — Vgl. nog: hee ’z a wir an ’t drèèjn a", an ’t 
plükrj a" (met nadruk op het laatste ö") : hij is weer druk bezig te 
draaien, te melken (soms, maar niet steeds, volgens den spreker: 
te druk).

VII INTERJECTIE

§ 92. Interjecties laten zich, zonder intonatie en gebaar, moeilijk 
beschrijven bó is een gewoon woordje, dat vooral op ’t 1. en soms 
met lichte vraagtoon, aan een retarderend antwoord voorafgaat (waar
schijnlijk een rest van woo hoe), vgl. bó nee o nee, pó jö wa o zeker 
wel, bó wisa zeker. Instemming met eens anders woorden wordt be
tuigd met roepwoordjes als wisa (ook soms lang uitgehaald tot weeza, 
weeza); zee, 1. zej (zie!), oo, kiek, ja, juust of met döör ejt (daar heb 
je het), of das ’t ma net. „Natuurlijk” wordt vooral weergegeven door
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wat ’n wir (wat een weer). Verbazing door za wa (dat zal wel; vaak 
met enige vraagtoon), zee (z e j),  tó mir (eig. toe maar); alleen van 
boerenvrouwen hoor ik dikwijls wat seqn, dat eig. beduidt „wat zeg je 
me daar?” maar veelal weinig of geen vraagtoon heeft. Een uitroep van 
oneens zijn is haaj! of hö! van afkeuring fó j! foei; yan walging fa j!

* *

VIII VERBUM

§ 93. Het ww. heeft verschillende tijdsvormen met verschillende 
functies: praesens, imperfectum (praeteritum) en het met vormen 
van hebm, w'e'en samengestelde perfectum en plusquamperfectum. 
Formele modi zijn indicatief, imperatief.

De infinitief eindigt op -n (n, y, m ) : doo" doen, laotn laten, 
gadan grabbelen, teekij tekenen, hebm hebben. Een enkele genitief 
van de infinitief is: daatjkzwVt dankenswaard (dat zegt degeen, die 
aangeboden spijs, drank weigert), tiz melkrjstiet melktijd.

Het partic. praes. eindigt op -nd ( -n t ) én wordt als de adjectiva ver
bogen: l.hej görj valnt hij liep mank (euphemisme), l. schireqnt kiekij 
(ook schireqn) gemeen loeren (met halfgesloten ogen, van terzijde; 
oorsprong mij onbekend), den iz naa naonemmt die is erg lichtgeraakt, 
sliepstetnt met de staart tussen de benen, enz.; vliqndd gich vliegende 
jicht; masculina eindigden oorspronkelijk op -nden: b i-j nachtslaopm 
tiet als een ander slaapt(vgl. Verdam), a"kömm hèèrfs in de komende 
herfst. Zonder uitgang: tookij § 59; veelal: hee waz loopm hij was 
te voet.

Het part. praet. heeft bij de oudere lieden een praefix a, dat bij lijzig 
praten voor allerlei ww. en na allerlei andere woorden (ook mann. 
znw., b.v. ik ep em an ’n bek ahöwn, op zijn bek geslagen) gehoord 
wordt; jongeren spreken steeds het part. praet. zonder a, bij ouderen 
laat het soms sporen na (§ 63), het versnelde spreektempo bewerkte 
deze a-wegval (vgl. jonge wegval bij Sarauw I 328).

Het als adj. gebruikte partic. heeft een praefix ga- en, als het op -en 
uitgaat, een uitgang -na voor feminina of pluralia: gaspón-na piepm ge
sponnen pijpen, l. vroowa wast na valeaqna bitla vroeger had men ge
brekkige hulpmiddelen, st. balèèqna keeza belegen kaas; na" gaboonn 
bók een afgebonden (ontmand door afbinding van de balzak) bok; 
niet attributief: hee is slim gadao" erg op geld gesteld; in modaal ge
bruik: iww iz rajaal gaköjat nu eens openlijk gesproken. Vgl. nog daz 
na gamaakta möw dat is een doorgestoken kaart (mouw).
B e z o e n , K lank- en vorm leer
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Het partic. praet. wordt door een infinitief vervangen in zinnen als 
hee har dat putsn mótn hij had dat moeten poetsen (naast hee har 
bltwm mós hij had moeten blijven), wita wiw dee hept ó"wiez loopm  
könn (minder vaak: kaönt) witte wijven konden heel hard lopen.

De oude imperatiefvorm eindigt veelal op een t, die in verscheiden 
gevallen niet tot zijn recht komt. De vorm met t wordt gebruikt voor 
welgemeende waarschuwing: waogt uw nig op ’t rökies waag je niet 
op het ijs, waaronder het water weggevallen is, nemt ów dat tög nig 
nao trek je dat toch niet zo aan; of voor een uitnodiging: gaot sitn 
gaat u zitten, köm-tdr i" komt u binnen. Minder vriendelijk en beleefd 
is kom dr in, vgl. b.v. nog bltwta m ir blijf er maar, naast blief ta m ï ; 
tot een hond steeds: zwiech! Het getal bepaalt de vorm niet.

§94. De ui t gangen van de persoonsvormen der 
sterke ww:  de le ps. praes. sing. eindigt soms, bij oude lieden, 
op a, mist die overigens; de 2e ps. praes. sing. op s; de 3e ps. sing. 
praes. soms op t (zie § 74); de le, 2e 3e ps. praes. plur. op t. De 2e ps. 
van het meervoud dient ook voor de 2e ps. van het enkelvoud. — Bij 
inversie hebben de le, 2e ps. plur. geen t. Dus b.v. bij griepm grijpen: 
griep (d ), grips, grip, griept, griept, griept; inversievormen: griepik, 
gripstów (§ 86), grips (nooit gripta), griep wi-j, griep i-j, grieptsa.

De praeteritumvormen: greep, greeps, greep, greepm, greepm, 
greepm ; inversievormen greepik, greepstów (ook greeps § 86), greepa, 
greepm wi-j, greep i-j, greepm za. Naast greepm wi-j soms greep wi-j, 
zo ook naast kwamm wi-j, kwam wi-j, schoon eerstgenoemde vormen 
de gewone zijn. Over een groep ww. met vergaande samensmelting 
van persoonsvorm en pronomen bij inversie zie § 86. Bij de ww. op 
-schan eindigt de le ps. praes. sing. steeds op a, wascha (ik) was.

Sterke werkwoorden.  A. Abl autende werkwoorden
§ 95. Klasse 1. bliwn, blibm blijven: praesens bliw, blifs, blif, bliw t; 

praeteritum bleef (bleefs bleef, bleebrn)-, partic. praet. blebm, ablebm, 
1. ( 3 )b lt3wn zie § 11. Over de i van blifs, blif zie § 58. Over de stam
vocalen ï, ie ( griepm § 94) zie § 20. Als bliwn worden vervoegd 
dribm drijven, zwiqn zwijgen, kriqn krijgen, miqn pissen, wribm wrij
ven, wizn wijzen; ook g lin glijden, li" lijden, ri" rijden, stri" schrijden, 
snin snijden (1. glian, enz.). Als griepm : bietn bijten, smietn gooien, 
striekrj strijken, liekrj gelijken, kiekrj kijken, kniepm knijpen, drietn 
cacare, schietn schijten. — Over afwijkingen zie § 58: hee bliekt hij 
blijkt (wel ouderwets: dat iz wal ablekrj vaker gableekij, bleekij), et 
spiet em het spijt hem (part. praet. spetn).
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Klasse 2. schltn schieten: praesens schlt, schots, schit; praet. scheut 
(l.ook schoot) enz.; partic. praet. schötn (§ 12). Over de vocaal in 
schots, schöt zie § 58, 8. Zo ook: gitn gieten; valizn verliezen (praet. 
st. valeus, 1. valoos; part. praet. valöö' n ), vrizti vriezen (praet. st. vreus, 
1. vroos), liqn liegen, bddr'iqn bedriegen, vllqn vliegen.

Over de partic. praet. st.vlaoqn, \.vlöaqn, enz. zie § 12. 
rukrj ruiken, praesens: ruk, róks, rók, rukt; praet. reuk, enz. (1. ook 
rook). Zo worden ook vervoegd krupm kruipen, zupm zuipen, slutn 
sluiten, glupm loeren, sluktj slikken, duktj duiken, pusn blazen, prusn 
niezen; snübm snuiven, stübm stuiven, züqn zuigen, schübm schuiven. 
Over róks, rók zie § 58, over de partic. praet. rokt), st. snaobm, 
1. snöawn, enz. § 12. Jongeren, bij wie de schooltaal zich ook laat 
gelden, gaan ww. als pusn, prusn, glupm, sltikij vaak zwak gebruiken.

Klasse 3. dreetjkn drinken, praesens: dreeijk, dreerjs, dreeijt, dreeijt; 
praet dreuijk, enz. Over het partic. praet. droojkn, 1. bijna draotjkn 
§ 54; over de stamvocaal ee, 1. bijna èè § 53.

Dezelfde persoonsvormen hebben kleerjkn klinken, sleerjkn slinken, 
zeerjkn zinken, steeijkn stinken; veenn vinden (praet. veun, plur. veunn, 
partic. praet. voonn), beenn binden.

winn winnen heeft blijkens § 53 tot persoonsvormen: praesens win 
(w i"), wee"s, weent, plur. weent; praet. wiin ( wün),  weuns, wün 
(wii"), plur. wünn, partic. praet. wónn. Zo ook spinn spinnen, baginn 
beginnen. Bij jongeren ook vinn vinden, binn binden.

Over klemm klimmen (praet. ktöm, plur. klöm m ), zwömm zwemmen 
(praet. zwom, zwömm) zie § 4, § 57.

Met I en cs. na stamvocaal of 1, r voor stamvocaal: helpm helpen, 
praes. help, heips, helpt, plur. helpt; praet. hölp, plur. hölpm; partic. 
praet. hölpm. Zo ook trekij trekken, trevn, trefn treffen, vlechan, 
vlechten. Met rekking (§ 56): gèèln gelden (praet. gaöl, partic. praet. 
gaoln), schèèln schelden (praet. schaöl enz.), et swèèlt het zwelt 
(praet, zwaöl, zwèèln, part. praet. zwöln, zwèèlt). Vaak zwak ver
bogen: melkt] melken (praet. molk, part. praet. mölktj), smèèltn 
smelten; vgl. vechan vechten, praet, vechan part. praet. vöchan. Met r 
na stamvocaal: badèèrm bederven (praet. badörf, part. praet. ba- 
daorm), stèèrm sterven, bèèrqn bergen. Vaak zwak: besn barsten 
(soms praet. bös, part. praet. bösn). De vormen van wödn worden: 
praes. wöt (ook w ör), wös, wöt plur. wöt; praet. wör, wös, wör, plur. 
wödn-, part. praet. wödn.

Klasse 4. brektj breken, praesens: brek, breks, brek, plur. brekt; 
praet. brök enz., partic. praet. brokt). Zo ook sprektj spreken, stekt]
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steken, steln stelen (dów stèèls, w i-j stèèlt § 56; praet. stöl, plur. 
stöln), nemm (vgl. § 71 dów nèèrns, hee nèèmp). Bij het onregel
matige st. wè'eqn, 1. weaqn een praesens: st. wè'eh, wechs, wech, wè'eht 
(zie § 10), praet. weuch, partic. praet. st. waoqn, 1. wöaqn (§ 12).

zwVn een eed afleggen, praet. zwöör en zwirn, partic. praet. 
zwöörn. —• kömm komen (dów kooms, hee koomp § 71), praet. 
kwam, partic. praet. kömm.

Klasse 5. st. gewn. 1. g ïdwn, praesens st. gew, gefs, gef, plur. gewt; 
praesens 1. gVw, gifs, gif, plur. g i3wt; praet. st. 1. gaf, plur. gawn, 
gabm, gavn; partic. praet. st. gebm, 1. g i3wn.

st. 1. etn eten, praesens et, ets, et, plur. et; praet. at, partic. praet. 
getn, etn. Zo ook vretn vreten, metn meten, vagetn vergeten. Maar 
veelal zwak praet. metn mat; zo ook l'eèzn las. Voor ganeezn (intran
sitief, Hollandisme) vanouds: betan, a"betan, beteren.

zitn zitten, praet. zat, partic. praet. zetn; liqn liggen heeft een 
praet. st. lèè, 1. lea (dat hoort en dient bij leqn leggen), en een partic.
praet. st. lè'eqn 1. leaqn.

st. zi", l.zejn zien, praesens: st. zi (1 .z e j ), st. 1. zös, zot, plur. 
st. zit (1. z e jt ); praet. zeuch, 1. zooch, en (door zös, zöt): zaöch; 
partic. praet. st. zi", l.zejn.

Klasse 6. st. dr'e'eqn, \.dreaqn dragen (zie § 58, § 9), praet.
st. dreuch, 1. drooch, partic. praet. st. draoqn, 1. dröaqn.

jaaqn jagen (§ 58), praet. st. jeuch, jaaqn, 1. jooch, jaaqn; partic. 
praet. jach. — vraoqn vragen (hee vröch § 58), praet. st.vreuch. 
1. vrooch, vreuch, partic. praet. vraowt.

slao" slaan (hee stöt § 58), praet. st. sleuch, Look slooch) partic. 
praet. slaaqn. Opmerkelijk is 1. hej sleut hij slaat, dów sleuts jij slaat; 
1. slöan slaan, plur. praes. 1. slöat (st. slaot).

waschan wassen, praesens: wascha, waschas, waschat, plur. waschat; 
praet. wascha", wöscha", enz.; partic. praet. waschat. Daarnaast 
waska", waskas, enz. — wasn groeien, praet. wös, enz., partic. praet. 
wasn.

st.stao", \.stöan staan, praesens: stao ( \. stöa), stis, stit, plur. 
staot; praet. stön (stün), staö"s (ook steu"s), stön (s tiin ), plur. stönn, 
stiinn; partic. praet. st. stao", 1. stöan.

Zwak vervoegd worden bakrj bakken, lachn lachen, graawn graven.
Sterke werkwoorden.  B. Re dupl i c e r en de werk
woorden

§ 96. Als zwakke werkwoorden worden vervoegd utschèèdn uit
scheiden. hetn, heetn heten (partic. praet. het, soms hetn).
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slaopm slapen, praet, sleup (1. soms bijna slaöp), partic. praet. 
slaopm. zo ook blaozn blazen, praet. bleus (1. soms bijna bldös); 
brao", 1. bröan braden, praet. breut (1. ook broot), partic. praet. braon, 
1. bröan (juist zo st. rcion, \.röan raden); laotn laten, praet, leut (1. 
soms laöt), partic. praet. laotn. Over de verkorting van vocaal in de 
2e, 3e ps. sing. praes. (slöps, slöp enz.) § 58.

vatjn vangen; praesens; var/, vaags (ook va js ), vaarjk (§ 51), 
plur. varjt; praet. vöij ( vürj vooral bij jongeren), partic. praet. varjn. 
evenzo harjn hangen.

haoln, 1. hooln houden, praesens st. haol, hciöls, lidölt, plur. haolt 
(1. hooi, heuls, heult, hooit); praet. hciöl (st. bij jongeren heul), partic. 
praet. haoln, 1. hooln.

valn vallen, praesens: val, vaals (§ 56), vaalt, plur. vaalt; praet. 
vdöl (jonger veul), partic. praet. valn.

gao", l. g öan gaan, praesens: gao (Lgó0), gis, git, plur. gaot; 
praet. göij (jonger gürj), partic. praet. gao", 1. g ö an.

loopm lopen, praesens: loop, löps (1. löps), löp (1. löp ), plur. loopt; 
praet. leup (l.ook Idöp); partic. praet. loopm. Evenzo stootn, over 
’t praet. zie § 58.

vleukrj vloeken, rooprn roepen, zie § 58.

Sterke werkwoorden.  C. Praet  e r i t o - pr ae s ent i a  
§ 97. weetn (1. ook wetn, witn) weten; praesens: weet, wees, weet, 

plur. weet; praet. wiis, plur. wüsn; partic. praet. weetn (wetn).
döqn, \.dü3qn deugen; praesens: döw döchs, döch, plur. döwt 

(\ .dü3g t ) ; praet. dóchn (1. soms dógda); partic. praet. dóch.
könn kunnen, praesens: k a ", kaans, ka", plur. kaönt; praet. kón, 

plur. kónn; partic. praet. kaönt.
döwn, döbrn mogen, durven; praesens: döw, döfs, döf, plur. döwt; 

praet. dóf, dóftd (1. soms dóvdd), dófs, dóf (ook dófta, 1. soms doof), 
plur. dóvn; partic. praet. dóf, dóft.

zöln zullen; praesens zal (ik zal), zas, zal, plur. zaölt. praet. zöl, 
zös, zöl, plur. zöln; partic. praet. züölt.

möqn, \.mu3qn lusten, mogen; praesens: maw ( maj) ,  rnaws, mach, 
plur. möwt, \.mu3gt partic. praet. móch.

mótn, 1. maötn, mötn moeten; praesens st. mót, mós, mót, plur. mót 
(1. heeft meestal ö, bij ouderen aö in deze vormen); praet. mós, plur. 
mósn; partic. praet. mós, mótn. Gewezen zij nog op 1. wi-j (i-j, zej) 
mójn wij moesten, je moest, § 73.
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Zwakke werkwoorden
§ 98. Voor de persoonsuitgangen als voorbeeld streupm stropen; 

praesens: streup (zelden streupa), streups, streupt, plur. streupt; 
praet. streupm, streupms, streupm, plur. streupm.

De gewone praet.-vormen zijn ik (hee) hoown, gönn, zaorqn, maakt), 
hetn enz. ik (hij) hoefde, gunde, zorgde, maakte, heette. Daarnaast 
vooral bij oude boeren, zelden nog in de stad: hoowda, gönda, zaorgda, 
maaqdd, he-da, verder b.v. lagda lachte, közda kostte, balöawda be
loofde, streubda stroopte, enz. (zie § 73). Plur. soms hoowdn hoefden, 
enz. maar gewoonlijk, ook bij oude lieden, hoown.

In een kleine groep van zwakke ww. treedt vocaalverkorting op 
voor oorspronkelijke dd, tt, ts; vgl. beutn aanleggen van vuur, prae
sens: beut, böts, böt, plur. beut; praet. b'o-da of bödn, partic. praet. 
böt; kleedn kleden, hee kledn hij kleedde (1. ook kle-da), partic. 
praet. klet; badü", 1. badöjn beduiden, praes. dóvj badöts, hee bedot; 
praet. badö-da of badödn, partic. praet. badöt. Voor dgl. vocaalver
korting in st. IS", heu", breu", sprèèdn, meutn, vreutn, l.vöjn, gaapm 
zie men § 58. Ook „bloeden” doet daaraan mee: infin. st. blootn, 
bloo", bloodn, L. Br. bloo", Uss. blöan; st. 1. hee, hej bidt, bloot hij 
bloedt; praet. st. blootn, L. Br. bloodn, Uss. blöadn; partic. praet. 
st. bidt, bloot, L. Br .b loot, Uss. blöat. Dat ook te Uss., Br., enz. nog 
wel andere vormen gehoord worden en dat door de taalmenging der 
20ste eeuw bij jongere stedelingen hier en in andere ww. verkorting 
soms uitblijft, behoeft geen betoog.


