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Inleiding

Een vrij behoorlijk aantal dialecten die in de kop van Overijssel gesproken worden
zijn, mede dank zij de IJsselacademie, nu beschreven (zie de literatuur). Met het
verschijnen van dit boek worden hieraan toegevoegd - in alfabetische volgorde - de
dialecten van Kallenkote, Steenwijk en Steenwijkerwold. De grootste verschillen
tussen deze dialecten en het Nederlandse standaarddialect liggen enerzijds in het
klinkersysteem en anderzijds in de vormen van de werkwoorden en de zelfstandige
naamwoorden. Daarnaast zijn er kleinere verschillen in zinsbouw en woordaflei-
ding. Dat het klinkersysteem afwijkt van dat van het Nederlands blijkt alleen al
hieruit dat er in het Nederlands dertien à veertien verschillende klinkers kunnen
worden onderscheiden en in de drie genoemde dialecten twintig. Zijn er in het
Nederlands drie verschillende tweeklanken (ei/ij,  ui,  au/ou), in de in dit boek
beschreven dialecten zijn dat er zeven à acht.
De medeklinkersystemen van de drie dialecten verschillen niet veel van dat van het
Nederlands; voor wat het Kallenkotens betreft is er zelfs geen enkel verschil. Het
Steenwijks en het Steenwijkerwolds kennen de h niet maar wel de combinatie sk(r)
aan het begin van een woord, die in het Nederlands, behalve in leenwoorden als
‘scooter’ en ‘scrabble’, niet voorkomt. In het Steenwijks wordt de r achter in de
mond uitgesproken, d.w.z. ‘gebrouwd’, terwijl in het Kallenkotens en in het
Steenwijkerwolds deze klank wordt gevormd door het laten trillen van de tongpunt.
Wat de woordopbouw betreft, zijn de vormen van de zgn. sterke werkwoorden in de
drie dialecten nogal afwijkend van het standaard-Nederlands. Het voltooid deelwoord
van alle werkwoorden, zowel de zwakke als de sterke, heeft als voorvoegsel een e-.
Wat ook behoorlijk afwijkt zijn de regels voor de uitspraak van klanken en klank-
groepen. Het ‘inslikken’, bij voorbeeld, van de stomme e in de uitgang -en en het
als een neusklinker uitspreken van de combinatie ‘klinker + n’ in sommige geval-
len, dragen bij aan het - voor de buitenstaander - ‘exotisch’ karakter van de drie dia-
lecten. 

Bij het schrijven van dit boek heb ik wederom dankbaar gebruik gemaakt van de
ingevulde enquête-formulieren die de IJsselacademie me via mevrouw Bloemhoff
ter beschikking had gesteld. De grootscheepse dialectenquête waarvan deze formu-
lieren de weerslag vormen is in de jaren 1978-1981 uitgevoerd onder leiding van dr.
H. Bloemhoff. Er waren toen door hem o.a. informantengroepen gevormd in
Steenwijk, Steenwijkerwold en Kallenkote. Kontaktpersoon van deze groepen
waren destijds de heer Berkenbosch (Steenwijk), de heer O. de Vent
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(Steenwijkerwold) en mevr. F. Kloeten-Vogelzang (Kallenkote).
Ik dank dr. Bloemhoff en de instelling waaraan hij toentertijd verbonden was zeer
hartelijk voor het ter inzage krijgen van de resultaten. Ook mevrouw Bloemhoff zij
lof toegezwaaid voor de bereidwilligheid waarmee ze mij steeds met raad en daad
heeft bijgestaan. Het is langzamerhand een traditie geworden dat mevrouw
Bloemhoff zich ermee belast de historische (oudwestgermaanse) oorsprong van de
hedendaagse klinkers van de beschreven dialecten aan te geven. Niettemin nog
steeds mijn welgemeende dank daarvoor.
Daarnaast heb ik ook veel gehad aan de fonetische transcriptie van het Steenwijks
van de hand van Prof. Entjes, destijds genoteerd voor zijn Dialektatlas van Zuid-
Drente en Noord-Overijsel (1982).
De volgende personen hebben me laten profiteren van hun taalkundige kennis op
het gebied van hun dialect:
Voor het Kallenkotens: De heren G. Kloeten (geb. 1936) en M. Vos (geb. 1938),
die mij met hun grappen en het gedicht de schotteldoek zeer vermaakten.
Voor het Steenwijks: De heren L. de Vos (geb. 1924), J. Pieffers (1923-2002) en
R. Pit (geb. 1913), wier onderlinge discussies de zaken voor mij veel helderder
maakten. Jammer dat de heer Pieffers het verschijnen van het boek niet meer
mocht meemaken. In dankbare herinnering denk ik aan hem terug. Zijn broer, de
heer C. Pieffers (geb. 1929) heb ik bereid gevonden in voorkomende gevallen
enkele vragen te beantwoorden.
Voor het Steenwijkerwolds: De dames G. Oord (geb. 1922), H. Wardenier (geb.
1937) en de heer L.R. Bouwer (geb. 1936) die hun enthousiasme voor het dialect
niet onder stoelen of banken staken.
U allen zeg ik dank voor uw bereidwilligheid om ook de gekste vragen te beant-
woorden die ik - soms ook per telefoon - stelde, daarbij uw geduld niet verliezend,
zelfs als ik het na drie keer vragen nog een vierde keer probeerde. Uw inlichtingen
werden zeer gewaardeerd (alsmede de koffie, vaak ook nog met gebak erbij!).

Het boek wordt hierbij opgedragen aan mijn zus en broer, aan de broers en zuster
van mijn vrouw, aan de levenspartners van de genoemden, alsmede aan al hun kin-
deren. Zij allen zijn in roeriger tijden mij en mijn vrouw tot grote steun geweest.
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De notering van de klanken

Voor het noteren van het dialectmateriaal in dit boekje zijn de volgende uitgangs-
punten gekozen:

- De stomme e wordt geschreven zoals in het Nederlands gebruikelijk is: dudelijk
‘duidelijk’, dempig ‘dampig’, me’kaere ‘elkaar’. Hetzelfde principe geldt voor de
notering van de tweeklanken: reize ‘reis’, kauwen ‘kauwen’, kouze ‘kous’.

- In een open lettergreep en aan het einde van een woord worden de lange klinkers
uu:, ee,  oo,  öö,  aa en de korte klinker uu met één enkele letter geschreven
(behalve de ee aan het woordeinde), zoals ook in het Nederlands gangbaar is: su:te
‘zoet’, repe ‘ruif’, zee ‘zee’, oge ‘oog’, emöken ‘gemaakt’.Vóór de werkwoords-
uitgang -ien (uitgesproken als -jen) worden de lange klinkers, net als in het
Nederlands, met twee letters geschreven: gluu:ien ‘gloeien’, vlooien ‘vlooien’.

- De schuurklanken die met de tongrug worden uitgesproken (zie p. 37) worden als
volgt genoteerd: de stemhebbende variant wordt na een medeklinker of een lange
klinker als g geschreven, na een korte klinker, eventueel gevolgd door een n als
gg. Dus velge ‘velg’, zwaoger ‘zwager’, brógge ‘brug’, jónggien. Ook in de ver-
kleinwoordsuitgangen -gien en -egien wordt hij als g geschreven: schoegien
‘schoentje’ en hollegien ‘holletje’. De stemloze variant wordt als g genoteerd aan
het woordbegin en ook elders in het woord, in dit laatste geval mits hij in andere
vormen van het woord stemhebbend is. Dus gao! ‘ga!’, beweug ‘(hij) bewoog’
(vanwege beweuge ‘(ik) bewoog’), beweegt ‘(hij) beweegt (vanwege bewege ‘(ik)
beweeg’). In de overige gevallen wordt de stemloze variant genoteerd als ch, vgl.
ezöcht ‘gezocht’.

- Als in de in dit boek besproken dialecten een f of s aan het woordbegin wordt
gehoord, wordt die ook als zodanig geschreven. Dus: fuuftig ‘vijftig’, sestig
‘zestig’, sunne ‘zon’, su:te ‘zoet’.

Alle woorden die hierboven genoemd zijn, zijn afkomstig uit het Kallenkotens.

Deze uitgangspunten komen erop neer dat zoveel mogelijk wordt aangesloten bij
de regels van de Nederlandse spelling. Dat geldt ook voor die gevallen die hier niet
genoemd zijn maar die geen onoverkomelijke moeilijkheden zullen veroorzaken.
Wat betreft de woordklemtoon: deze valt in verreweg de meeste gevallen op dezelf-
de lettergreep als in het Nederlands. Hij wordt daarom alleen aangegeven als er ver-
warring mogelijk is, en dat gebeurt in zo’n geval d.m.v. een komma (’) vóór de
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beklemtoonde lettergreep, bijv.  ’dómmiet ‘zo meteen, dadelijk’, ’keze ‘kaas’, e’part
‘apart’.
N.B. In afwijking van de schrijfwijze zoals die tot nu toe in de Grammaticareeks
van de IJsselacademie is gehanteerd, wordt de èè-klank (van het Nederlandse leen-
woord scène) in dit boek niet geschreven als èè maar als ae. Dit is overeenkomstig
de spellingconventie in het Stellingwerfse taalgebied, waaraan de dialecten van dit
boek nauw verwant zijn. Men heeft daar destijds gekozen voor de schrijfwijze ae
omdat de Stellingwerfse ae meestal overeenkomt met de Nederlandse aa.
Vergelijk betaeling,  vaeker,  daegen,  kraekt (vgl. Bloemhoff 2002, resp. p. 52, 119,
121, 121).
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Kallenkote
De klinkers
In het dialect van Kallenkote vinden we de volgende klinkers:

v o o r +

gespreid

v o o r +

gespreidk o r t

ie

i

e

l a n g

ie:

ee

ae

k o r t

uu

u

ö

l a n g

uu:

eu

öö

v o o r + gerond achter +

gerond

achter +

gespreid

g e s l o t e n

hal f -ges lo-

t en

half-open

open 

k o r t

oe

ó

o

l a n g

oe:

oo

ao 

k o r t

a 

l a n g

aa 

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

Tot de klinkers behoort ook de zogenaamde stomme e, een klank die erg veel lijkt
op de voor geronde korte half-gesloten klinker u maar nooit de klemtoon heeft en
in het Kallenkotens in een aantal gevallen kan wegvallen. Zie hiervoor de
Uitspraakregels, p. 38-43.
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Vóór ng en r kunnen de korte ie,  uu en oe niet voorkomen. De ó komt niet vóór
een r voor en de o niet vóór een m ,  n of ng. Net als in het Nederlands komen de
korte klinkers niet voor aan het woordeinde. Een uitzondering op deze regel vor-
men de korte ie,  uu en oe.  Vgl. zie ‘zij’ (persoonlijk voornaamwoord), lu ‘lui
(zelfst. naamw., mv.), lieden’, joe ‘jou’.

Het Nederlands heeft een klinkersysteem dat van dat van het Kallenkotens afwijkt 
(vgl. Cohen e.a., 1961, p. 20):

v o o r +

gespreid

v o o r +

gespreidk o r t

ie

i

e

l a n g

ee

k o r t

uu

u

l a n g

eu

v o o r + gerond achter +

gerond

achter +

gespreid

g e s l o t e n

hal f -ges lo-

t en

half-open

open 

k o r t

oe

ó

o

l a n g

oo

k o r t

a 

l a n g

aa 

Het is duidelijk dat het Nederlandse klinkersysteem eenvoudiger is dan dat van het
Kallenkotens. In het gewone Nederlands komen de lange ie:,  uu: en oe: niet voor,
behalve als ze vóór een r staan, maar de gewone Nederlandse taalgebruiker valt deze
verlenging niet op omdat die het automatische gevolg is van de positie vóór de r.
De Kallenkoter echter die het woord rute ‘ruit’ van het woord su:te ‘zoet’ wil
onderscheiden moet bewust in het éne woord een korte uu, en in het andere een
lange uu: gebruiken. Zo maakt hij ook verschil tussen (ik) pie:pe ‘(ik) piep’ (lange
ie:) en piepe ‘pijp’(korte ie).
De ae,  öö en ao komen eveneens in het Nederlands niet voor.  Veel Nederlanders
maken ook geen verschil meer tussen de o en de ó. Ze gebruiken de laatste klank
vóór een neusmedeklinker, dus vóór m ,  n en ng en de eerste vóór alle andere mede-
klinkers. De Kallenkoter maakt evenwel bewust verschil tussen het woord drók
‘druk’ (zelfstandig naamwoord) en drok ‘druk’ (bijvoeglijk naamwoord).
De hierboven genoemde Nederlandse klinkers komen voor in de gewone
Nederlandse woorden. Er zijn nog wel een paar andere klinkers in het Nederlands,
maar die worden alleen maar gevonden in woorden die niet behoren tot de ‘norma-
le’ woordenschat. Enkele voorbeelden zijn:
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Hieronder volgt een beschrijving van alle klinkers van het Kallenkotens met een
groot aantal voorbeelden van woorden waarin ze voorkomen. De aanduiding ‘St’ of
‘Stwo’ achter het woord betekent dat het woord met precies dezelfde uitspraak
respectievelijk in het Steenwijks of in het Steenwijkerwolds ook voorkomt. Het is
zeer wel mogelijk dat er nog veel meer woorden zijn die in de twee of de drie dia-
lecten gelijk worden uitgesproken maar van de genoemde is dat volstrekt zeker.

ie

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

biele bijl
bienen binden
bliede blij
bliende blinde
diekies dijkjes
’dómmiet dadelijk, zo meteen
drieten schijten
fien fijn
gien geen
gries grijs
heuimiete hooimijt
ies ijs; eens
kiend kind
kiepe kip
knien konijn
kwiet kwijt
lieke meteen
liendeboom lindeboom
lienzaod lijnzaad
lieste lijst

liester lijster
mien mijn (bez. vnw.)
piepe pijp
pliesie politie
riepe rijp
siegrette sigaret
siepel ui
smieten smijten
snieden snijden
spiende spinde (zelfst. nw.)
stiesel stijfsel
tied tijd
vieme vim
wied ver
wief wijf
wien wijn
wiendvlaege windvlaag
zied zijde, kant
zwien zwijn

ie: team
ö löss
ao zone

öö freule
ae beige



In de hierboven gegeven woorden gaat de ie-klank terug op een:

a) oudwestgermaanse (verder: owg.) lange i, nl. in biele, bliede, diekies (beide ie’s), drieten,

gries, ies ‘ijs’, lieke, lien(-), lieste, mien, piepe, riepe, smieten, snieden, stiesel, tied, wied, wief,

wien, zied, zwien en waarschijnlijk ook liester.

b) owg. korte i voor de medeklinkercombinatie –nd: in bienen (waarin de d is weggevallen),

bliende, kiend, liende(-), en wiend(-).

c) owg. korte i elders: in dómmiet en waarschijnlijk eveneens vieme.

d) owg. ai die in het Oudsaksisch al een ee was en later verhoogd is tot ie: in gien en ies ‘eens’.

e) oude lange e die later is verhoogd: in (heui)miete.

Uit het Frans of rechtstreeks uit het Latijn zijn overgenomen de woorden fien, knien, kwiet, plie-

sie, siegrette, siepel en spiende; kiepe tenslotte is oorspronkelijk waarschijnlijk een lokroep.
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ie:

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

andie:vieandijvie
bie:n been
bie:st beest
blie:ke bleek (= bleekveld)
brie:f brief
die:pe diep
drie:vel drevel
drie:ven drijven
gemie:n gemeen
gie: pasgemaaid gras
gie:te (ik) giet
hie:l heel (bijv. nw.)
hie:te heet
ie:d eed
ie:kenhakholt akkermaalshout
ie:ne één
lie:ven (de) lijven
lie:ver liever
mie:ge (ik) urineer
mie:nen menen

mie:stal meestal
pie:pen piepen
Pissende Grie:te Sint Margriet
rie:t riet
schie:f scheef (verbogen

vorm)
spie:gel spiegel
spie:ke spaak
stie:n steen
Stie:nwiek Steenwijk
verdrie:t verdriet
versie:zen veroorloven
vie:ve vijf
vlie:gen vliegen
vrie:d wreed
wie:ge wieg
wie:ke week (het weken)
wie:zeboom ponder
zie:pe zeep
zwie:gen zwijgen
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De lange ie: gaat in het Kallenkotens terug op een:

a) owg. ai (in het Oudsaksisch een ee, later verhoogd tot lange ie): in bie:n, blie:ke, gemie:n,

hie:l, hie:te, ie:d, ie:ne, mie:nen, mie:stal, spie:ke, stie:n, Stie:n(-), vrie:d, wie:ke, zie:pe en

waarschijnlijk ook gie:, ie:ken(-) en schie:f.

b) owg. tweeklank io: in die:pe, gie:te, lie:ver, rie:t, verdrie:t en vlie:gen.

c) oude lange e in heel oude latijnse leenwoorden: brie:f, (Pissende) Grie:te, spie:gel en wie:ge.

d) owg. lange i in open lettergreep voor v en g: in drie:ven, mie:ge en zwie:gen.

e) owg. korte i , in dezelfde context gerekt: in drie:vel, lie:ven en vie:ve.

Pie:pen is een klanknabootsend woord; de herkomst van de lange ie van wie:ze(-) is onduidelijk;

jongere leenwoorden (aan Frans en Latijn) zijn andie:vie, bie:st en versie:zen.

uu

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

bruud bruid
bruun bruin
buten buiten
buust biest
buze (Stwo) (broek)zak, 

(schorten)zak
dudelijk duidelijk
duuster duister
geluud geluid
’huzien huisje, WC
juust juist
klute kluit
kruke kruik
kruud kruid
kruus kruis
kuken kuiken
kupe kuip
lu lui (zelfst. nw.

meerv.), lieden

luus luis
portefulie portefeuille
puun puin
rute ruit
schute boot, schuit
struke struik
suker suiker
tuun tuin
uut uit
vedusie fiducie
verluden de doodsklok luiden

(voor iem.)
zuden zuiden
zunig zuinig



De korte uu correspondeert in deze woorden met een:

a) owg. lange u (die als een lange oe moet hebben geklonken) in: bruud, bruun, buten, geluud,

huzien, klute, kruke, kruud, kruus, luus, rute, struke, tuun, uut, verluden en waarschijnlijk ook

kupe.

b) owg. iu: in dudelijk, duuster, lu, en zunig.

c) owg. io, die via een ie met ronding een uu is geworden: in buust.

d) owg. korte u + n: zuden (vgl. oudhoogduits sundan).

Leenwoorden zijn juust, portefulie, suker en vedusie. De herkomst van de uu van buze, puun en

schute is onduidelijk; kuken is mogelijk een klanknabootsend woord.
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uu:

De lange uu: klinkt ongeveer als de Nederlandse uu in ‘huur’ en wordt o.a. aange-
troffen in de volgende woorden:

De lange uu gaat in deze woorden terug op een:

a) owg. lange u: in bu:gen, du:zend, hu:re, hu:zen, klu:ven, lu:zen, mu:re, ru:zig, schu:re en

zu:ver. De klinker is hier lang gebleven in open lettergreep voor r, v, z of g.

b) owg. lange o in: gruu:n, muu:i, pru:verd, su:te, vu:len, zu:ken en waarschijnlijk ook spu:len.

Bij de verandering van lange o naar uu: is dikwijls umlaut in het spel.

De herkomst van de lange uu van snu:peri’je en stu:ver is niet duidelijk.

bu:gen buigen
du:zend duizend
gruu:n groen
hu:re huur (zelfst. nw.)
hu:zen huizen
klu:ven kluiven
lu:zen luizen
mu:re muur
muu:i moe (bijv. nw.)
pru:verd drankliefhebber

ru:zig druk, opgewonden
schu:re schuur
snu:pe’ri’je snoeperij
spu:len spoelen
stu:ver stuiver
su:te zoet
vu:len voelen
zu:ken zoeken
zu:ver zuiver
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oe

De korte oe wordt uitgesproken als de klinker van het Nederlandse woord ‘voet’.
Hier volgt een aantal woorden met deze klank:

De korte oe correspondeert in bovenstaande woorden met een:

a) owg. lange u: in boek, broes, doem, knoeste, koele, kroepen, moes, oele, poeste ‘puist’,

proeme, (in ’t) schoel, snoete, voel, voeste en zoepen.

b) owg. lange o in bloeme, (boe:ren)moes en schoe.

c) owg. korte u in kroem.

d) owg. tweeklank iu in joe en joen.

De woorden fesoen en schoele zijn leenwoorden uit het Frans resp. het Latijn. Onduidelijk is de

herkomst van de oe van poeste ‘plank’ en toeke. Het laatste woord gaat mogelijk terug op een

lokroep.

oe:

De lange oe: klinkt ongeveer zoals de Nederlandse oe in ‘boer’. Hier volgt een aan-
tal woorden met deze klank:

bloeme bloem
boek buik
boe:renmoes boerenkool
broes schuim
doem duim
fesoen fatsoen
joe jou
joen jouw
knoeste knuist
koele kuil
kroem krom
kroepen kruipen
moes muis

oele uil
poeste puist; plank (over de

groep in de koestal)
proeme pruim
schoe schoen
(in ’t) schoel (in de) luwte
schoele school
snoete snuit
toeke teef
voel bedorven, vuil
voeste vuist
zoepen zuipen

aarmoe:de armoede
bloe:d bloed

boe:renmoes boerenkool
boe:te boete



De lange oe van de hier genoemde woorden is afkomstig van een:

a) owg. lange o: in (aar)moe:de, bloe:d, boe:te, groe:ve, hoe:d, hoe:ven, koe:nen, moe:d,

moe:(der), roe:t, schoe:pe, stoe:l, vloe:re en voe:te.

b) owg. lange u: in boe:ren(-), droe:ve, koe:ze, moe:zen en waarschijnlijk ook roe:zig en

schoe:ven. De klinker is hier lang gebleven in open lettergreep voor r, v of z.

c) waarschijnlijk owg. au (die nadat die een oo geworden was, nog eens verhoogd is tot een oe:)

in spoe:k.

Moe:de, schoe:ren en vioe:le zijn leenwoorden. Goe:zen (in: ’t goe:st) is waarschijnlijk een

klanknabootsend woord.

i

De korte klinker i is gelijk aan die van het Nederlandse woord ‘pril’. Hierna volgt
een aantal woorden met deze klinker:
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droe:ve druif
(’t) goe:st (’t) plenst, giet
groe:ve begrafenis
hoe:d hoed
hoe:ven hoeven (werkw.)
koe:nen koeien
koe:ze kies
moe:d moed
moe:de mode
moe:(der) moe(der)
moe:zen muizen

roe:t roet
roe:zig stormachtig
schoe:pe schop, greep
schoe:ren schuren (werkw.)
schoe:ven schuiven
spoe:k vogelverschrikker
stoe:l stoel
vioe:le viool
vloe:re vloer
voe:te voet

bille dij
bizzen (onrustig) heen en

weer rennen (van
koeien)

dikke dik
drif (hij/zij) drijft
gezichte gezicht
glinte afrastering
hingste hengst

kringe kring
liggem lichaam
lid (hij/zij) lijdt
lippe lip
mig (hij/zij) urineert
milte milt
mit met, mee
ribbe rib
rikkeri’je afrastering
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schinke ham
schinken schenken
slim erg
slippe slip (van kledingstuk)
spinne spin
splitte asspie
sprikken (meerv.) aanmaakhout
stikt (hij/zij) steekt

titte vrouwenborst
vinke vink
(de) wichte (’t) gewicht
wilge wilg
wille plezier, voldoening
’wissigheid zekerheid
zichte zicht (werktuig)
zwil lange snede gras

In de hierboven genoemde woorden correspondeert de i met een:

a) owg. i: in dikke, gezichte, kringe, lippe, milte, mit, ribbe, schinke, slippe, spinne, splitte, vinke,

wichte, wilge, wille, wis(-), zichte, zwil, waarschijnlijk ook in slim en stikt en mogelijk in bizzen.

b) owg. e die ontstaan is uit een a met umlaut: in bille, hingste, schinken en waarschijnlijk ook

glinte en rikkeri’je.

c) owg. lange i die verkort is voor -gg: in liggem.

Van de i van sprikken en titte is de herkomst niet duidelijk.

Verder worden hier 3e pers. enk. o.t.t.-vormen van sterke werkwoorden genoemd die met klinker-

wisseling naast de hele werkwoorden zijn gevormd: drif (naast drie:ven), lid (naast lieden) en

mig (naast mie:gen).

ee

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

beze bes
deensdag dinsdag
dele deel, dorsvloer
heerd haard
’hege heg
keerze kaars
keze kaas
leerze laars
lege laag (bijv. nw.)

meert maart
mere merrie
neers aars
’neze nageboorte (van koe,

paard)
peerd paard
prekerd praatvaar
repe ruif
schere schaar



steern ster
tweeë twee
veerze vaars
vene veen
wedeman weduwnaar
weerd waard

(in de) wege (in de) weg
weke woerd; week (zeven

dagen)
zemels zemelen
zwepe zweep
zwere zweer (zelfst. nw.)
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De ee komt in deze woorden uit een:

a) owg. korte e die later is gerekt in open lettergreep en voor –r: in heerd, keerze, leerze, steern,

weerd, wege, zwere, waarschijnlijk ook neze en mogelijk in neers. Een owg. e kan ontstaan zijn

uit een oudere a met umlaut. Op een dergelijke e gaat de ee terug van beze, hege, meert, mere,

vene en waarschijnlijk ook peerd.

b) owg. korte i die later is gerekt: in dele, wede(-) en waarschijnlijk in zwepe.

c) owg. e òf i: in weke ‘week’ en zemels.

d) owg. lange a met umlaut: in keze, lege, schere.

e) owg. korte a (mogelijk met umlaut) die gerekt is: in veerze.

f) owg. ai: in tweeë.

Prekerd komt van preken, een oud leenwoord; de herkomst van de ee van deens(-), repe en weke

‘woerd’ is niet duidelijk.

u

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

brullefte bruiloft
brummel braam (=
vrucht)
(em) bukken (zich) bukken
(een) bulte (een) hoop, boel,

bult, heuvel
drunk (hij/zij) dronk
dunne dun
grundel grendel
gust niet drachtig
gutse guts 

hum hem
hummel hommel
hunnig honing
klummen klimmen
knuppen knopen
krubbe kribbe
krukke kruk
krulle krul
krummel kruimel
lubben castreren
luzze lus 
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mudde mud
mulder molenaar
muske mus
muzze muts
mut (hij/zij) moet
praotmuzze kletskous
punte punt
putte put

sunne zon
Sunterklaos Sinterklaas
tummeren timmeren
um(me) om
vruchte vrucht
vut weg (bijw.)
zulveren zilveren
zunde zonde

De u van deze woorden is afkomstig uit een:

a) owg. u (waarbij ook vaak een umlautsfactor in de volgende lettergreep is aan te wijzen): in

bukken, bulte, dunne, knuppen, krukke, krulle, krummel, lubben, mudde, mulder, putte, sunne,

um(me), vruchte, zunde en waarschijnlijk hummel en hunnig.

b) owg. i die onder invloed van omringende medeklinkers is gerond: in hum, klummen, krubbe,

tummeren, zulveren.

c) owg. e of i die is gerond: in grundel.

d) waarschijnlijk een a die is gerond: in brummel.

e) owg. lange u die later is verkort: in brullefte.

f) owg. o: in vut, waarin de klinker naar voren is geschoven zonder dat sprake is van umlaut.

Met klinkerwisseling in de verleden tijd zijn gevormd drunk (naast drinken) en zunk (naast zin-

ken), met klinkerwisseling in de 3e pers. enk. o.t.t. mut (naast moeten).

Leenwoorden zijn gutse, luzze, muske, muzze, punte, Sunt(-); de herkomst van de u van gust is

onduidelijk.

eu

De lange eu is gelijk aan de klinker van het Nederlandse woord ‘dreun’, maar zon-
der de tweeklankuitspraak. Zie hier een aantal woorden met eu:

breur broer
breurte beroerte
deupen dopen
deur door
deure deur
dreuge droog
dreugen drogen

eileuver ooievaar
euie ooi
euigien ooilammetje
eulie olie
geute goot (zelfst. nw. of

werkw.)
heufd hoofd



heugte hoogte
heui hooi
heur haar (bez. vnw.)
heuren horen
’keumótte zeug met biggen
keuper koper (stofnaam)
keur keuze
me’leur ongeluk
meule molen
neute noot
neuze neus

reuren roeren
scheuper scheper
scheure scheur (zelfst. nw.)
speur spoor (van een dier)
streuper stroper
teunbaank toonbank
veugel vogel
veule veel
veur voor (voorzetsel)
zeune zoon
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De eu gaat in bovengenoemde woorden terug op een:

a) owg. au (dikwijls met umlautsfactor): in deupen, dreuge(n), heufd, heugte, heui, heuren, streu-

per, teun(-) en waarschijnlijk ook euie en euigien.

b) owg. korte u (al dan niet met umlaut), die gerekt is: in deur, deure, geute, keuper (oude ontle-

ning), keur, meule, neute, scheure, veur en zeune.

c) owg. lange o (al dan niet met umlaut): in breur, breurte en reuren.

d) owg. korte o met rekking voor r of in open lettergreep: in eulie (een heel oud leenwoord),

speur en veugel. De eu van beide laatste woorden is niet door umlaut ontstaan maar een spontane

klinkerverandering.

e) owg. lange a (met umlaut en ronding): in scheuper.

f) owg. korte a (met umlaut, ronding en rekking): in neuze.

g) owg. korte i (met ronding en rekking): in heur en veule.

Onduidelijk is de herkomst van de eu van (ei)leuver en keu(mótte); meleur is een leenwoord.

ó

De korte ó is gelijk aan de klinker van het Nederlandse woord ‘dom’. Zie hier
enige woorden met ó:

bólle stier
(de) bós (het) bos
bosschóp boodschap
bótten botten
’dómmiet straks, zo meteen

drók druk (zelfst. nw.)
genóg genoeg
jónggien jongetje
kónte kont
lócht licht
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óp op
plókkevet plukvet
pódde pad (= dier)
pómpe pompe
rógge rug
rólle rol (zelfst. nw.)
schólder schouder

smókken kussen
(werkw.)
stókkien stukje
tólter schommel
trógge terug
vróg vroeg
wóllen wollen

De ó komt in bovenstaande woorden uit een:

a) owg. u: in bólle, (de) bós, bótten, drók, jónggien, kónte, óp, plókke(-), rógge, schólder, stók-

kien, trógge en wóllen.

b) owg. a (met ronding): in (bos)schóp, pódde en tólter.

c) owg. lange a (met ronding en verkorting): in dómmiet.

d) owg. lange o (voor bep. medeklinkers verkort): in genóg en vróg.

e) owg. tweeklank io (voor bep. medeklinkers verkort): in lócht.

Rólle is een leenwoord, en pómpe waarschijnlijk ook; smókken is een klanknabootsend woord.

Zól is met klinkerwisseling gevormd bij het werkwoord zullen.

oo

De lange oo is gelijk aan de klinker van het Nederlandse woord ‘boot’, maar zonder
de tweeklankuitspraak. Enkele Kallenkoter woorden met oo zijn:

boge boog
bone boon
domeneer dominee
groots trots
hoge hoog
koorze koorts
(óp de) loop (op) hol

lote loot
oge oog
oons ons (bez. vnw.)
plooie plooi
poorte poort
poze poos

De oo gaat in deze woorden terug op een:

a) owg. au: in bone, groots, hoge, (óp de) loop en oge.

b) owg. korte o, die voor r of in open lettergreep gerekt is: in boge, lote en poorte.

c) owg. korte u, die in deze context lang is geworden: in oons.

De woorden domeneer, plooie en poze zijn leenwoorden; koorze lijkt een vrij jong woord.



e

De korte klinker e is gelijk aan die van het Nederlandse woord ‘weg’. De volgende
woorden hebben deze klank:

De dialecten van Kallenkote, Steenwijk en Steenwijkerwold

24

allend alleen
allennig alleen
bedde bed
benevven naast
bezzem bezem
brek (hij/zij) breekt
delle del, laagte
dempig kortademig (van een

paard)
egge eg
enkeld enkel
ente eend
etgarde nagras
flezze fles 
gest gist
helster halster

hemp hemd
henne heen
jent knap, netjes
kellen tintelen
ketten ketting
krenge binnenste buiten
krentewegge krentenbrood
ledder ladder
lest laatst
met worstvlees
nekke nek
schelle bel (zelfst. nw.); 

(ik) scheld
zende zeis
zet tijd, poos

De e is in bovenstaande woorden afkomstig van een:

a) owg. e: in benevven, bezzem, et(-), gest, ketten (een heel oude ontlening), nekke, schelle (in

beide bet.) en zet. Een owg. e die ontstaan is uit een a met umlaut ligt ten grondslag aan de e van

bedde, delle, dempig, egge, hemp, kellen, krenge, (krente)wegge, lest en met.

b) owg. ai (met verkorting voor dubbele medeklinkers en bep. medeklinkercombinaties): in

allend, allennig, enkeld en ledder.

c) owg. a, mogelijk met umlaut: in ente, flezze en helster.

d) owg. i: in henne.

De e van zende is een samentrekking van *egi o.d. Brek is ontstaan door klinkerwisseling in de

3e pers. teg. tijd enk. o.t.t. bij het werkwoord breken; jent en krente zijn leenwoorden.
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ae

De lange klinker ae is gelijk aan de beklemtoonde klinker van het Nederlandse
(leen)woord ‘scène’ (zie bij De notering van de klanken, p. 10). Zie hier enige
woorden met een ae:

daele omlaag
daenken denken
faelen dweilen
gaepen gapen
gaer gaar
graeg graag
haemer hamer
haene haan
haeren wetten
haevergorte havergort
kaemer kamer
kraene kraan
lae lade
laene laan
laete laat
maegien meisje
maeken maken

mael meel
me’kaereelkaar
me’raekel mirakel
naegel nagel
naer naar, onaangenaam
plaeze plaats
raer raar
raeren huilen
schae scha
schaede schade
schaemel bleu, verlegen
saebel sabel
vaeke vaak
vandaegevandaag
waegen wagen
waeks waaks
waeter water

De meeste ae-klanken in het Kallenkotens komen uit een owg. korte a die later in open letter-

greep gerekt is. Dat is het geval in daele, gaepen, gaer, haemer, haene, haeren, haever(-), kae-

mer, kraene, lae, laete, maeken, mekaere, naegel, naer, schae, schaede, schaemel, vaeke,

vandaege, waegen, waeks, waeter en mogelijk ook laene.

Uit een owg. e (die later is gerekt in oorspronkelijk open lettergreep resp. voor neusmedeklinker

+ plofklank) komt de ae van mael en daenken; in daenken is de e ontstaan uit een oudere a met

umlaut.

Door samentrekking uit *agi o.d. is de ae ontstaan van faelen en maegien. In raeren komt de ae

uit een owg. ai, in graeg uit een lange a.

Leenwoorden zijn plaeze, raer en saebel.



ö

De korte klinker ö is gelijk aan die van het Nederlandse (leen)woord ‘löss’. Hier
volgt een aantal woorden met ö:
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bög (hij/zij) buigt
börd bord
bröds broeds
e’hölpen geholpen
e’höngen gehangen
gewölf gewelf
grömmig grimmig
grös (St, Stwo) gras
löp (hij/zij) loopt
lös los, open
pöppel populier
schöl (hij/zij) schold
schölk schort

schörstie:nmaantel schoorsteenmantel
stöppel stoppel
törf turf
trök (hij/zij) trok
verschöt (hij/zij) verschiet
vlög (hij/zij) vliegt
völ (hij/zij) viel
vrömd (Stwo) vreemd
vrömmes (Stwo) vrommes, vrouw
vrös (’t) vriest
zöchte (ik) zocht
zög (Stwo) (hij/zij) zuigt
zölf zelf

De ö is in de hier genoemde woorden afkomstig van een:

a) oude i, e of a die voor bepaalde medeklinkers is gerond tot een ö. Dat is in börd, gewölf,

vrömd en zölf gebeurd met een e, in grömmig met een i en in grös met een a.

b) owg. lange o met umlaut in bröds, waarin de klinker voor de medeklinkercombinatie –ds is

verkort.

c) owg. o: in lös en waarschijnlijk in schörstie:n(maantel). Verandering van o naar ö vond zonder

umlautsfactor plaats.

d) owg. u: in schölk, stöppel (een heel oud leenwoord) en törf.

Veel van de hier gegeven woorden zijn werkwoordsvormen die met klinkerwisseling zijn

gevormd, nl. bög (bij bu:gen), ehölpen (bij helpen), ehöngen (bij hangen), löp (bij lopen), schöl

(bij schellen), trök (bij trekken), verschöt (bij verschie:ten), vlög (bij vlie:gen), völ (bij val(l)en),

vrös (bij vrie:zen), zöchte (bij zu:ken) en zög (bij zoe:gen).

Pöppel is een leenwoord; vrömmes is een samentrekking uit (Ned.) vrouwmens.
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blöze (ik) blies
e’möken (Stwo) gemaakt
e’slöpen geslapen
höör haar (pers./ 

bez. vnw.)

jöge (ik) jaagde, joeg
lööt (hij/zij) liet
slöög (hij/zij) sloeg

öö

De lange klinker öö komt in het Nederlands niet voor, behalve in een paar leen-
woorden, zoals ‘freule’. In het Kallenkotens is de klank veel meer verbreid. Hier
volgen enkele woorden met deze klinker:

In höör komt de öö uit een owg. korte i die later is gerond en gerekt.De overige woorden met öö

zijn werkwoordsvormen die met klinkerwisseling zijn gevormd: blöze (bij blaozen), emöken (bij

maeken), eslöpen (bij slaopen), jöge (bij jaegen), lööt (bij laoten) en slöög (bij slaon).

o

De korte klinker o (die dus goed onderscheiden moet worden van de ó ) is de klin-
ker die voorkomt in het Nederlandse woord ‘stok’. De klank kan nooit voorkomen
vóór een zgn. neusmedeklinker, d.w.z. m ,  n of ng . Hieronder volgt een aantal
woorden met o:

appelhof boomgaard
bozzel borstel
brokke fors persoon
doppe dop
dorsen dorsen
drok druk (bijv. nw.)
holding houding
holt hout
jokken jeuken
klokke klok
kold koud
kolde koude (zelfst. nw.)
korste korst

kroppe krop
morren morgen (bijw.)
ofvorrelen afleden
old oud
opper (hooi)opper
ozze os
rogge rogge
rotte rat
schottel schotel
smolt uitgesmolten reuzel
snorre snor
snotte snot
sokke sok



stoppe stop, kurk
strotte strot
todde vod
tolter schommel

wold woud
wolke wolk
zolt zout
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In deze woorden komt de o uit een:

a) owg. o: in (appel)hof, brokke, doppe, holt, klokke, kroppe, morren, ozze, rogge, sokke, strotte,

todde, wolke en waarschijnlijk ook in snotte en stoppe.

b) owg. u: in drok, jokken, korste, schottel en waarschijnlijk ook bozzel.

c) owg. o òf u: in opper.

d) owg. a die voor –ld of –lt is gerond: in holding, kold(e), old, smolt, tolter, wold en zolt.

e) owg. a die elders is gerond: in rotte.

f) owg. e die gerond is: in dorsen.

(Of)vorrelen komt uit vorrel = vierde deel; snorre is een leenwoord.

ao

De lange klinker ao komt in het Nederlands niet voor, behalve dan in leenwoorden
als ‘zone’. Hij kan verkregen worden door de o van ‘stok’ wat langer aan te hou-
den. Zie hier een aantal woorden die deze klank bevatten:

achternao (bekeken) achteraf 
(bekeken)

aos aas
aovend avond
daoien dooien
daoke dak
daor daar 
euilaom ooilam
gaogel soort heester
gaon gaan
gaot (hij/zij) gaat
haoke haak
haor haar (zelfst. nw.)
jaor jaar
kraom kraam, bevalling

kraome kraam (op de
markt)

kwaod kwaad
kwaole kwaal
maond maand
maone maan
maot maat, kameraad
maote maat, afmeting
nao na
naor naar
naost naast
neutemuskaot nootmuskaat
paol paal
Paozen Pasen
raod raad
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schaole schaal
schaop schaap
schaorte scherf
schrao schraal, droog

(van land)
straol straal

straote straat
vaort vaart (= kanaal)
waofel wafel
zwaoger zwager
zwaor zwaar

De ao gaat in de hier gegeven woorden terug op een:

a) owg. lange a: in (achter)nao, aos, daor, gaon (en gaot), haor, jaor, kwaod, kwaole, maond,

maone, maote, naor, naost, paol, Paozen, raod, schaole, schaop, schrao, straol, straote, zwaor

en waarschijnlijk ook zwaoger.

b) owg. korte a die waarschijnlijk vroeg gerekt is (anders zou die klank in het dialect van

Kallenkote een ae of een aa geworden zijn): in aovend, daoke, (eui)laom, gaogel, haoke, schaor-

te, vaort en waarschijnlijk ook maot en waofel.

c) owg. au: in daoien.

(Neute)muskaot is een leenwoord; van de ao van kraom(e) is de herkomst niet duidelijk.

a

De korte klank a is gelijk aan de klinker van het Nederlandse woord ‘zak’. Hier
volgt een aantal woorden met a:

an aan
anlangenaanreiken
arfenisse erfenis
arfte erwt
arg erg
argens ergens
(em) argeren (zich) ergeren
bange bang
barg berg
barm berm
begravvenis begrafenis
blas (hij/zij) blaast
darde derde
darm darm

etgarde nagras
galle gal
garste gerst; twaalf koren-

schoven
garve (koren)schoof
grachte gracht
hakke hak
hakkies (kleine) achterham-

men
jazze jas
kammenet kabinet, kast
karre kar
kaste kast
katte kat



kladde (St) (punt)zak
lange lang(durig)
langers langs
lat (hij/zij) laat
latte lat
mak (hij/zij) maakt
mar maar
nargens nergens
pappe tepel
pesalm psalm
scharp scherp
slap (hij/zij) slaapt

sparre spurrie
starte staart
starven sterven
takke tak
varken varken
vasse vorst (van het dak)
veralde’reerd beduusd
wange wang
wapse wesp
wark werk
warre war
wasse was (zelfst. nw.)
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In bovenstaande woorden is de a afkomstig uit een:

a) owg. a: in an, anlangen (beide a’s), arg, (em) argeren, bange, barm, begravvenis, darm,

etgarde, galle, garve, grachte, hakke, hakkies, karre, kaste, katte, kladde, lange, langers, latte,

scharp, takke, varken, wange, wasse en waarschijnlijk ook wapse.

b) owg. e (al dan niet ontstaan uit een oudere a met umlaut) voor een r: in arf(enisse), arfte,

argens, barg, garste ‘gerst’, nargens, starte, starven, wark en warre.

c) owg. i (voor r): in darde (aanvankelijk met r vóór i (bijv. oudhoogduits dritto), later wisseling:

derde, darde) en waarschijnlijk ook vasse (met oorspronkelijk i voor r).

d) owg. lange a (met verkorting): in mar.

Met klinkerwisseling in de 3e pers. enk. o.t.t. zijn gevormd de werkwoordsvormen blas (bij blao-

zen), lat (bij laoten), mak (bij maeken) en slap (bij slaopen).

Leenwoorden uit het Frans en/of Latijn zijn kammenet, pesalm, sparre en veraldereerd. De her-

komst van garste ‘groepering van twaalf korenschoven’ en jazze is onduidelijk. Pappe is waar-

schijnlijk een kinderwoord (klankwoord).

aa

De lange klinker aa lijkt veel op de Nederlandse klinker in het woord ‘maag’ maar
wordt iets meer achter in de mond uitgesproken, waardoor hij wat donkerder klinkt
dan de overeenkomstige klank in het Nederlands. Zie hier een aantal woorden met
aa:
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aanders anders
aarm arm (bijv. nw.)
ate (ik) at
baank bank
braanden branden
daamp damp
gaank gang
haand hand
haarst herfst
klaampe (hooi)stapel
krale kraal
laand land
laank lang (m.b.t. afme-
ting)
laze (ik) las

maande mand
maank tussen (voorz.); 

kreupel
naarm arm (zelfst. nw.)
va vader
vaastenaovend vastenavond
valen vallen
vekaansie vakantie
vergate (ik) vergat
vingerhaanze handschoen (vingers

afzonderlijk
beschermd)

voesthaanze want (duim afzonder-
lijk beschermd, 
overige vingers 

De aa is in deze woorden ontstaan uit een:

a) owg. korte a die in een bepaalde context (meestal voor –r of voor neusklank + plof- of schuur-

klank) is gerekt: in aanders, aarm, baank, braanden, daamp, gaank, haand, klaampe, laand,

laank, maank, naarm, va, vaasten(-), valen en (vinger)(voest)haanze.

b) owg. korte e die voor –r een a werd en gerekt is: in haarst.

Met klinkerwisseling in de verleden tijd zijn gevormd de werkwoordsvormen ate (bij eten), laze

(bij lezen) en vergate (bij vergeten). Leenwoorden uit het (Oud)Frans zijn krale en vekaansie. De

herkomst van de aa van maande is niet duidelijk.

stomme e

Deze klank is gelijk aan de klinker van het Nederlandse woord ‘ze’. Hij lijkt wat
de uitspraak betreft veel op de u maar komt evenals in het Nederlands niet voor in
een beklemtoonde lettergreep. Veel meer dan in het Nederlands komt hij in het
Kallenkotens voor aan het woordeinde. Hier volgen enkele woorden met deze klin-
ker:

bakke (ik) bak
brógge brug
dasse das (kledingstuk)

dunne dun
edacht gedacht
e’part apart



evunnen gevonden
ezöcht gezocht
gutse guts
’keze kaas
klóngel klungel
krukke kruk
krulle krul

me’kaereelkaar
pe’salm psalm
pómpe pomp
rólle rol
saebel sabel
sunne zon
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De stomme e is het resultaat van verzwakking van allerlei klinkers in onbeklemtoonde positie,

bijv. de u in bakke, de i in dunne en de a in epart en krukke. In pesalm is een stomme e inge-

voegd om de uitspraak van de ongebruikelijke medeklinkercombinatie ps- te vergemakkelijken.

De tweeklanken

Een tweeklank is een korte klinker die tijdens zijn uitspraak van klank verandert en
wel zo dat hij tot een ie of een oe verkleurt, die dan meestal te horen is als respec-
tievelijk een j of een w. In tegenstelling tot het Nederlands, waarin we slechts drie
tweeklanken hebben, nl. ij/ei,  ui en au/ou, vinden we in het Kallenkotens een veel
groter aantal tweeklanken, die we op dezelfde manier als de klinkers in een schema
kunnen onderbrengen. De dik gedrukte benamingen slaan steeds op de klinker van
de tweeklank, d.w.z. op de eerste klank ervan. Onder elke dik gedrukte benaming
zijn steeds twee plaatsen mogelijk. Staat de tweeklank op de linker plaats dan gaat
hij uit op een j, staat hij op de rechter plaats dan gaat hij uit op een w:
Hieronder volgen de beschrijvingen van de Kallenkoter tweeklanken, met zoveel

v o o r +

gespreid

v o o r +

gespreid

i’j

ei

uj

ö i

uuw

v o o r + gerond achter +

gerond

achter +

gespreid g e s l o t e n

hal f -ges lo-

t en

half-open

open 

óu

au/ou 

ai

Geen enkele tweeklank kan staan vóór de medeklinkers r en ng.
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mogelijk voorbeelden:

uuw

Deze tweeklank bestaat uit een uu (vergelijkbaar met de klinker van het
Nederlandse woord ‘fuut’), gevolgd door de klank w (de eindklank van het
Nederlandse woord ‘leeuw’). De tweeklank komt weinig voor en is slechts aange-
troffen in het woord

weduuwvrouwe weduwe

De uuw-klank bestond in dit woord al in het oudwestgermaans, vgl. oudsaksisch widuwa, oud-

hoogduits wituwa.

i’j

De tweeklank i’j komt in het Kallenkotens vrij veel voor. Het eerste lid is gelijk
aan de klinker van het Nederlandse woord ‘pil’ , terwijl het tweede lid gelijk is aan
de j van het Nederlandse woord ‘jas’. Hier volgt een aantal woorden met een  i’j:

aeperi’je gekheid
bri’j brij
hi’j hij
kni’je knie
mi’j mij
ni’j nieuw
rikkeri’je afrastering
slikkeri’je versnapering

sni’j sneeuw
spi’jen spugen
ti’je teen
vri’j vrij (bijv. nw.)
vri’jen vrijen
wi’j wij
zi’j zij (pers. vnw.)
zi’je zeef (voor melk)

De tweeklank i’j gaat in deze woorden terug op een:

a) owg. lange i: in bri’j, hi’j, sni’j, spi’jen, vri’j, vri’jen, wi’j en waarschijnlijk ook zi’je.

b) owg. lange e, die later vermoedelijk eerst een lange ie is geworden en vervolgens i’j: in ti’je.

c) owg. korte i: in mi’j en zi’j.

d) owg. tweeklank io resp. iu: in kni’je resp. ni’j.



uj

De tweeklank uj heeft een eerste helft die gelijk is aan de klinker van het
Nederlandse woord ‘zus’, terwijl de tweede helft weer lijkt op de j van het
Nederlandse ‘jas’. Woorden met deze tweeklank zijn:
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Het achtervoegsel –i’je in aeperi’je, rikkeri’je en slikkeri’je komt uit het aan het Frans ontleende

achtervoegsel –ie.

(em) bemujjen (zich) bemoeien
blujjen bloeien
bujje bui

schrujjen schroeien
snujjen snoeien

De uj-klank gaat hierin terug op een:

a) owg. lange o met umlaut: in (em) bemujjen, blujjen en mogelijk ook in schrujjen en snujjen.

b) oude tweeklank die in de historische taalkunde wel ui2 genoemd: in bujje.

óu

De tweeklank óu wordt uitgesproken met in het eerste lid de klinker van het
Nederlandse woord ‘ton’, terwijl het tweede lid ongeveer gelijk is aan de laatste
klank van het Nederlandse woord ‘schaduw’. Enkele woorden waarin deze twee-
klank is aangetroffen, zijn:

nóu nou róu ruw

Zowel in nóu als in róu gaat de tweeklank terug op een oude lange u.
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ei

De tweeklank ei is gelijk aan de tweeklank in het Nederlandse woord ‘wij’ en komt
o.a. voor in:

boekweite boekweit
geite geit
kreie kraai
meien maaien
meinze mens
neien naaien

peinze pens
reize reis
streien strooien
vleis vlees
weien waaien

De ei van deze woorden komt uit een:

a) owg. ai: in (boek)weite, geite, reize en vleis.

b) owg. lange a met umlaut: in kreie, meien, neien en weien.

c) owg. e die is gerekt voor neusklank + schuurklank: in meinze.

d) owg. au met umlaut: in streien.

öi

Deze tweeklank wordt uitgesproken met als eerste lid de ö, de klinker van het
Nederlandse (leen)woord ‘löss’, en als tweede lid wederom de j van ‘jas’. Hij komt
voor in de volgende woorden:

flöiten fluiten
köieren kuieren
köif kuif

löi lui (bijv. nw)
möite moeite

De öi gaat in deze woorden terug op een:

a) zgn. ui2 (zie ook bij uj, hierboven): in flöiten, köieren en löi.

b) owg. lange o met umlaut: in möite.

c) owg. lange u: in köif. Een dergelijke lange u wordt in de Oostnederlandse dialecten doorgaans

een oe of een uu, en niet een tweeklank zoals in het Nederlands. Het woord kuif zal dus uit het

Nederlands zijn overgenomen, waarna de uitspraak van de tweeklank werd aangepast aan die van

andere öi-woorden in het Kallenkotens.



au/ou

Deze tweeklank is gelijk aan de Nederlandse tweeklank au/ou. Enkele woorden
hiermee zijn:
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bouwen bouwen; ploegen
grauw grauw
kauwen kauwen
kouze kous

schrouwend luidkeels
veugelkouwe vogelkooi
vrouwe vrouw
waorschouwen waarschuwen

De au/ou van deze woorden komt uit een:

a) owg. lange u: in bouwen.

b) owg. lange u of iu: in kauwen en (waor)schouwen.

c) owg. au (die voor een w een au-achtige klank gebleven is): in (veugel)kouwe en vrouwe.

d) owg. lange a + w: in grauw.

Kouze is een leenwoord, schrouwen(d) een klanknabootsend woord.

ai

Deze tweeklank, die uitgesproken wordt als de tweeklank in het Duitse woord
‘weit’, in het Engelse woord ‘night’ en in het Friese woord ‘heit’, begint als de a
in het Nederlandse woord ‘was’ en eindigt als de j van het Nederlandse woord
‘jeuk’. De tweeklank komt in het Kallenkotens slechts voor in het woord

wai wei, hui

De ai gaat in dit woord terug op een owg. ai. Deze klank correspondeert in het Kallenkotens

doorgaans met een lange ie, een ei of soms met een e (z.d.). Omdat wai het enige woord in het

Kallenkotens is met een ai, kan aangenomen worden dat het een leenwoord is: waarschijnlijk uit

het Fries en/of Stellingwerfs (in beide talen waai).
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De medeklinkers

De Kallenkoter medeklinkers zijn gelijk aan die van het Nederlands. Medeklinkers
bestaan uit schuur- en plofgeluiden die op verschillende plaatsen langs het keel-en
mondholtekanaal gevormd worden en wel vanaf de lippen tot aan de stembanden.
Ze ontstaan doordat twee organen geheel (plofklank) of gedeeltelijk (schuurklank)
contact met elkaar maken. De meeste medeklinkers hebben een stemhebbende en
een stemloze variant, afhankelijk van het feit of de stembanden al of niet trillen.
Daarnaast zijn er neusmedeklinkers, die hun ontstaan hieraan te danken hebben dat
een gedeelte van de uitgeademde lucht via de neus het lichaam verlaat. Dat gebeurt
als het zachte verhemelte naar beneden wordt gehaald. Voorts zijn er nog de l en de
r. De eerste wordt uitgesproken door middel van het verlagen van de zijkanten van
de tong, zodat de uitgeademde lucht aan weerszijden van de tong naar buiten kan
ontsnappen; de tweede door middel van het trillen van de tongpunt. Een aparte
groep vormen de halfklinkers w en j, die in sommige opzichten op klinkers lijken
en in andere op medeklinkers. Het schema van de Kallenkoter medeklinkers ziet er
als volgt uit:

Op Weijnen’s dialectkaart “H is geen foneem”, die aan het einde van zijn boek
(Weijnen 1966) is opgenomen, valt in Noordwest-Overijssel de grens tussen het h-
loze gebied en dat met h samen met de provinciegrens van Overijssel en Drente. In
werkelijkheid ligt deze grens dus een paar kilometer westelijker. Op de kaart van
Magda Devos (2002, p. 76) is deze situatie juist weergegeven. Steenwijk en
Steenwijkerwold behoren tot het gebied dat geen h heeft.

l ippen/tanden tongbeg in tongrug k e e ll ippen

s t e m l . s t e m l . s t e m l . s t e m l .s t e m l .
plofklank

schuurklank

neusklank

trilklank

zijkantklank

halfklinker

p b

m

f v

w

t d

s z

n

r

l

j

k

ch/g g/gg

ng

h



Uitspraakregels

1 .  Als een a of een aa wordt gevolgd door een r, wordt hij respectievelijk uitge-
sproken als een ä of een ää. De klank ä lijkt veel op de klinker van het Engelse
woord hat ‘hoed’, de ää op die van het Engelse woord have ‘hebben’. Voorbeelden:
kärre ‘kar’, häärst ‘herfst’.

2 .  Woorden die eindigen op -en(d), -em,  -el,  -er(d) hebben als bijzonderheid dat ze
de stomme e verliezen: daanzen ‘dansen’ wordt dan uitgesproken als daanz’n,  lig-
gem als ligg’m ‘lichaam’, stöppel ‘stoppel’ als stöpp’l enz. De medeklinker - n,
m ,  l,  r - die na de stomme e staat en overblijft na het wegvallen ervan wordt het
voornaamste deel van de lettergreep, d.w.z. hij wordt eigenlijk een soort klinker
(zie ook Nijen Twilhaar 1990, p. 77).
Veel werkwoordsvormen en meervoudige zelfstandige naamwoordsvormen in het
Kallenkotens eindigen net als in het Nederlands op -en.  Wanneer nu de stam van
dit soort woorden eindigt op één van de volgende medeklinkers: -p,  -b, -f,  -v,  -m,
dan heeft dit tot gevolg dat, na het wegvallen van de stomme e, de -n verandert in
een -m: kroepen ‘kruipen’ wordt tot kroep’m,  etrövven ‘getroffen’ wordt tot
etrövv’m,  zeumen ‘(om)zomen’ wordt tot zeum’m.  Als de laatste medeklinker van
de stam een v is, die voorafgegaan wordt door een lange klinker, dan verandert ook
de v in een m .  We hebben dan bijv. voor het woord schoe:ven ‘schuiven’ de vol-
gende reeks opéénvolgende veranderingen: schoe:ven > schoe:v’n > schoe:v’m >
schoe:m’m (vgl. Nijen Twilhaar 1990, p. 182).
Soortgelijke veranderingen doen zich voor wanneer de laatste medeklinker van de
stam een -k,  -ch, -g of -gg is, alleen wordt hier de n tot een ng: blie:ken ‘bleken’
wordt tot blie:k’ng. De –g, die door een lange klinker wordt voorafgegaan, veran-
dert ook in een ng. Dus: waegen ‘wagen’ > waeg’n > waeg’ng > waeng’ng. De 
-gg daarentegen, die door een korte klinker wordt voorafgegaan, wordt veranderd in
de stemhebbende tongrugplofklank, die we kennen uit de ons omringende talen
(Frans garçon, Duits gut, Engels good, Fries gjin) en die we voor ons doel schrij-
ven als G. Dus leggen ‘leggen’ > legg’n > legg’ng > leG’ng.
Is de laatste medeklinker van de stam een -w, dan verdwijnt, na het wegvallen van
de stomme e, ook de n , terwijl de w verlengd wordt en door de neus wordt uitge-
sproken (dit laatste verschijnsel heet nasalisering , zie hiervoor ook regel 9): bou-
wen ‘bouwen’ > bouw’n > bouw:.
N.B. De nasalisering wordt door een rechte letter aangegeven.
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Als de twee laatste medeklinkers van de stam van een werkwoord of een zelfstandig
naamwoord -nd- zijn, zoals bijv. in maande ‘mand’, braande ‘(ik) brand’ en hónd
‘hond’, dan verdwijnt in het meervoud de d:

maanden ‘manden’ > maan’n
(wi’j) braanden ‘(wij) branden’ > braan’n
hónden ‘honden’ > hónn’n

3 . De stomme e verdwijnt wanneer hij gevolgd wordt door een klinker.  Vgl.:

de rupse de rups d’oostkaante de oostkant
mit te nemen mee te nemen óp t’ eten op te eten
elke dag elke dag elk’ aovend elke avond
ik drie:ve ik drijf drie:v’ ikke? drijf ik?

4 . Net als in het Nederlands krijgen de half-gesloten lange klinkers oo,  eu,  ee als
ze vóór een r staan een wat doffere uitspraak dan wanneer ze vóór een andere mede-
klinker of aan het woordeinde staan: kóórze ‘koorts’, bréúr ‘broer’, méért ‘maart’.

5 . Een r die aan het einde van een woord vóór s,  t of n staat, wordt slechts door
een uiterst geringe tongbeweging tot stand gebracht, zodat hij niet of nog maar
nauwelijks hoorbaar is. Voorbeelden: ledde(r)s ‘ladders’, bo(r)st ‘borst’, vao(r)t
‘vaart’, stee(r)n ‘ster’. Hetzelfde is het geval met een r die aan het einde van een
beklemtoonde lettergreep vóór t,  d,  s,  z,  l,  n staat: pee(r)tien ‘peertje’, schao(r)te
‘scherf’, da(r)de ‘derde’, va(r)se ‘verse’. Tenslotte gebeurt het ook met een r die
vóór een beklemtoonde lettergreep staat die met een willekeurige medeklinker
begint: ve(r)lie:zen ‘verliezen’, ve(r)geten ‘vergeten’.
Voor het taalgevoel blijft in een aantal gevallen de r toch aanwezig, omdat hij in
een andere omgeving wel beter gehoord kan worden. De r van ledde(r)s of pee(r)tien
is goed hoorbaar in de ermee samenhangende grondwoorden ledder en pere. De r
van het voorvoegsel ver- is beter te horen in veraanderen ‘veranderen’ dan in
ve(r)lie:zen.
Een andere reden om aan te nemen dat de r voor het gevoel wel aanwezig is ook al
wordt hij niet gehoord, ligt in de toepassing van uitspraakregel 1 . De aa van laze
‘(ik) las’ wordt als een aa uitgesproken en die van haa(r)st ‘herfst’ als een ää.
Als de r aan het woord- of lettergreepeinde niet vóór één van de genoemde mede-
klinkers staat is hij wel goed hoorbaar, bij voorbeeld in arg ‘erg’ en arfte ‘erwt’.
Dat is te begrijpen doordat zich tussen de r en de erop volgende medeklinker een



stomme e ontwikkelt - een zogenaamde ‘svarabakhti-klinker’ - die maakt dat de r
als het ware aan het begin van een lettergreep staat, waar hij veel beter hoorbaar is:
arreg,  arrefte.

6 . Stemhebbende schuur- en plofklanken (zie p. 37) die aan het eind van een
woord staan, worden in het Kallenkotens, net als in het Nederlands (vgl. Booij
1995, p. 22) stemloos: de stemhebbende g van zuniger ‘zuiniger’ verandert, als we
de -er eraf halen, in de stemloze g van het bijvoeglijk naamwoord in de zgn. stel-
lende trap: zunig ’zuinig’. Hetzelfde geldt als we van de meervoudsvorm draoden
‘draden’ het achtervoegsel -en af halen: de eindklank van het enkelvoud draod is
stemloos, dus wordt als een t uitgesproken. Vgl. ook:

kalver kalveren kalf kalf
moe:zen muizen moes muis
(ik) blöze (ik) blies (hi’j) blös (hij) blies

7 . De Kallenkoter medeklinkers zijn onderworpen aan het verschijnsel assimilatie,
wat wil zeggen dat wanneer zo’n medeklinker gevolgd wordt door een klinker of
een andere medeklinker, hij sommige eigenschappen van deze (mede)klinker over-
neemt. De assimilatieverschijnselen in het Kallenkotens lijken gedeeltelijk op die
van het Nederlands (vgl. Booij 1995, p. 58-65). We hebben de volgende gevallen:
a. Een stemloze medeklinker die gevolgd wordt door een stemhebbende plofklank
of een klinker (altijd stemhebbend!) wordt zelf ook stemhebbend:

hi’j leub(< p) deur hij liep door
’t waz(< s) die:pe ’t was diep
wi’j binnen daor mid( < t) bezig wij zijn daar mee bezig
weed(< t) ie weet je
het glazzien iz(< s) ebarsten het glaasje is gebarsten
hi’j dreev(< f) in ’t waeter hij dreef in ’t water
wat zullen wi’j zward(< t) ewest hemmen! wat zullen we zwart zijn geweest!
ób(< p) –eraept opgeraapt

Deze regel geldt niet altijd als de stemhebbende plofklank aan het begin staat van
één van de kleine grammaticale woordjes, zoals de,  die,  dizze,  dit,  dat,  der (= er)
enz. In dat geval kan de d stemloos, dus een t worden:
óp tie (< die) diekies op die dijkjes
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mit te (< de) Karsdaegen met de Kerstdagen
de boe:r hef tat (< dat) kappien e’geten de boer heeft dat kapje gegeten
somers was ter (< der) wark ’s zomers was er werk

Het is ook echter ook mogelijk dat regel 7a wel wordt toegepast:

hi’j grib(< p) de biele hij grijpt de bijl
zi’j hev(< f) dat jonggien ehölpen zij heeft dat jongetje geholpen
mid(< t) de maande met de mand

Opmerkingen:
1. Regel 7a doet het effect van regel 6 soms teniet. Als namelijk een stemhebben-
de schuur- of plofklank aan het woordeinde maar wel midden in de zin vóór een
stemhebbende klank staat, wordt de eerste medeklinker weer stemhebbend:

opoe stund (niet stunt!) óp opoe stond op

2. Het is mogelijk een effect van regel 7a dat binnen een woord een oorspronkelijk
stemloze schuurklank soms tussen twee klinkers stemhebbend wordt uitgesproken:

gediggien (< gedichien) gedichtje
vizzen (< vissen) vissen
glazzies (< glassies) glaasjes
brie:vien (< brie:fien) briefje

3. Net als in het Nederlands is het zo dat wanneer twee gelijke medeklinkers op
elkaar volgen in de zin, zoals in mid de maande ‘met de mand’ (zie hierboven) ze
als één medeklinker worden uitgesproken.

b.  Wanneer een stemloze klank gevolgd wordt door een stemhebbende schuurklank
wordt deze laatste stemloos:

boeks(< z)eerte buikpijn
hi’j hef ók s(< z) ien kleren escheurd hij heeft ook zijn kleren

gescheurd
óp de trappe lööt f(< v)a de hie:te panne op de trap liet vader de hete pan 
valen vallen 
hi’j verlös f(< v)aeke geld hij verliest vaak geld



8 . Net als in het Nederlands wordt een n aan de erop volgende medeklinker geassi-
mileerd:

ankomen > angkomen aankomen
sien breur > siem breur zijn broer

9 a.  Als de neusmedeklinker n gevolgd wordt door een andere medeklinker in het-
zelfde woord of in het woord dat erop volgt, dan wordt de aan de n voorafgaande
lange klinker genasaliseerd. Dat betekent dat hij door de neus wordt uitgesproken
terwijl de n verdwijnt. Voorbeelden (de nasalisering wordt door een rechte letter
aangegeven):

daanzen > daazen dansen
daenken > daeken denken
woe:nzes > woe:zes ’s woensdags
Stie:nwiek > S tie:wiek Steenwijk
oons > oos ons

De korte klinkers die vóór een n + medeklinker staan worden alleen dan genasali-
seerd als de op de n volgende medeklinker geen p, b, m, t, d, n, k is:

jónggien > jóggien jongetje
kringgien > kriggien kringetje
inwarken > iwarken inwerken
ónzien > ózien onsje
zien vrouwe > zie vrouwe zijn vrouw

Geen nasalisering vindt dus plaats in:

zien niggies zijn nichtjes
mien neuze mijn neus
hónties hondjes
an die schaolties aan die schaaltjes
winter winter
ankomen aankomen, aanraken
enkeld enkel (bijwoord)
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drónkend dronken

In dit laatste geval wordt dus, waar mogelijk, regel 8 toegepast.

b. Staat de neusmedeklinker n aan het einde van een woord dan wordt dezelfde regel
toegepast, d.w.z. de aan de n voorafgaande korte klinker wordt genasaliseerd terwijl
de n verdwijnt:

brummeltien > brummeltie braampje
proempien > proempie pruimpje
wi’j sprungen der zo bi’j in > wi’j sprungen der zo bi’j i wij sprongen er zo

bij in
dat kunnen wi’j doen > dat kunnen wi’j doe dat kunnen wij doen

1 0. De h verdwijnt soms bij snelle spraak.

11 . De informanten die ik heb beluisterd hadden soms in plaats van een niet gena-
saliseerde lange ae een lange ää. Ze zeiden dus soms wäter ‘water’ in plaats van
waeter.

Bij de notering van de woorden wordt in dit boek met de meeste uitspraakregels
geen rekening gehouden, behalve als de Nederlandse spellingsregels gevolgd wor-
den. We schrijven dus niet: mit te Käzdaeng’ng daekt miem bréúr an dad aepie ‘met
de Kerstdagen denkt mijn broer aan dat aapje’ maar: mit de Karsdaegen daenkt mien
breur an dat aepien.  We schrijven dus ook niet blaoz’n ‘blazen’, gaat’n ‘gaten’,
esleep’m ‘geslepen’, drie:m’m, ‘drijven’, kuuk’ng ‘kuiken’, evrung’ng ‘gewron-
gen’, laG’ng ‘lagen’, bróG’ng ‘bruggen’, evleung’ng ‘gevlogen’ enz. maar:
blaozen,  gaten,  eslepen,  drie:ven,  kuken,  evrungen,  laggen,  bróggen,  evleugen enz.
Evenmin schrijven we ligg’m ‘lichaam’, sties’l ‘stijfsel’, liest’r ‘lijster’, duu:z’nd
‘duizend’, kuuk’ngs ‘kuikens’, pruu:v’rd ‘(drank)liefhebber’ maar: liggem,  stiesel,
liester,  du:zend,  kukens,  pru:verd.
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De persoonlijke voornaamwoorden die geen onderwerp zijn, worden gebruikt als
meewerkend voorwerp, als lijdend voorwerp, als wederkerend voornaamwoord en na
een voorzetsel. Voorbeelden van persoonlijke voornaamwoorden:

ik vu:le mi’j lange niet goed ik voel me lang niet goed
hi’j hef em zeer edaon hij heeft zich pijn gedaan
heb ie wel aos bi’j joe? heb jij wel aas bij je?
hi’j bukt em hij bukt zich
ie hemmen ’t edaone jij hebt ’t gedaan

De enclitica

De onbeklemtoonde persoonlijke voornaamwoorden onderwerp kunnen ook encli-
tisch gebruikt worden, wat wil zeggen dat ze achter het werkwoord (of eventueel
achter het voegwoord) komen te staan en met het voorafgaande woord één nieuw
woord gaan vormen. In zo’n geval verandert ik in -k,  ie in -j en hi’j in -ie. De
enclitica volgen meestal op een woord dat eindigt op een klinker. Deze slotklinker
is soms het gevolg van het wegvallen van een medeklinker. Hieronder volgen
enkele voorbeelden van wat zojuist beschreven is:

onderwerp niet onderwerp

bek lemtoond beklemtoond    onbe-

1e pers. enk.

2e pers. enk.

3e pers enk. mnl.

3e pers. enk. vr.

3e pers. enk. onz.

1e pers. mv.

2e pers. mv.

3e pers. mv.

ikke, ik ik, -k

ie ie, -j

hi’j hi’j, ie

zie, zi’j ze

het, et, ’t

wi’j wi’j, we

ie (mit mekaere), jullie

zie, zi’j ze

mi’j mi’j, me

joe

hum em

höör

het, et, ’t

oons

oe (mit mekaere), jullie

hun ze

De persoonlijke voornaamwoorden
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ie kunnen ‘jij kunt’

ku-j mi’j zeggen waor a-j hier hunnig kun je me zeggen waar
kopen kunnen? je hier honing kunt kopen?

dat ku-j wel an em maarken dat kun je wel aan hem merken

ie hemmen ‘jij hebt’

wat he-j joe bedaon! wat heb je je besmeerd!

Als gevolg van het feit dat ie twee betekenissen kan hebben, nl. ‘jij’ (niet encli-
tisch) en ‘ie’ (= hij, enclitisch), kan het voorkomen dat er geen klankverschil is
tussen de twee volgende zinnen, waarvan er één de tweede persoon en één de derde
persoon enkelvoud heeft (zie ook hierboven, p. 44):

zól ie dat edaon willen hemmen? zou jij dat gedaan 
willen hebben?

zól-ie dat edaon willen hemmen? zou ie dat gedaan 
willen hebben ?

Het enige verschil in uitspraak tussen deze zinnen is dat het niet enclitische ie de
nadruk heeft en het enclitische -ie niet.



De bezittelijke voornaamwoorden

Voorbeelden:

zien niggien zijn nichtje
ik hadde joen zuster niet heuren ankomen ik had je zuster niet horen

aankomen
mien neve leup een óntsteking in zien hals óp mijn neef liep een ontsteking

in zijn keel op
joen moe: en ziente lopen mit mekaere vut jouw moeder en de zijne

lopen samen weg
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bi jvoeg l i jk zelfstandig

mien

joen

zien

höör

oonze (met de-woorden)

oons (met het-woorden)

joen

hun

miente

joente

ziente

1e pers. enk.

2e pers. enk.

3e pers enk. mnl.

3e pers. enk. vrl.

1e pers. mv.

2e pers. mv.

3e pers. mv.
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De werkwoorden

De werkwoordstijden

Net als in het Nederlands bestaan in het Kallenkotens de volgende werkwoordstijden:
de o.t . t., de o . v. t ., de v. t . t ., de v. v. t ., de o.t . t . t ., de o . v. t . t ., de v.t . t . t . en de
v. v. t . t . Daarnaast is er de gebiedende wijs. De gebiedende wijs heeft in het
Kallenkotens zowel bij de sterke als bij de zwakke werkwoorden twee vormen: stam
en stam + 
- t. De eerste wordt gebruikt vóór een medeklinker, de tweede vóór een klinker:

waorschouw mien moe: waarschuw mijn moeder
waorschouwt em waarschuw hem

De stam kan gevonden worden door van de onbepaalde wijs (het hele werkwoord)
-en af te halen, bijv.  heuren ‘horen’; stam: heur-. N.B. Bij sommige sterke werk-
woorden eindigt de onbepaalde wijs niet op -en maar op -n. In dat geval vinden we
de stam door van het werkwoord -n af te halen, bijv.  gaon ‘gaan’; stam: gao-.

De zwakke werkwoorden

De o . t . t . heeft bij de zwakke werkwoorden de volgende vormen:
stam + -e ik lie:ne ik leen
stam + -en ie lie:nen jij leent
stam  + -t hi’j/zi’j lie:nt hij, zij leent
stam + -en wi’j lie:nen wij lenen
stam + -en ie lie:nen (mit mekaere) jullie lenen
stam + -en zie, zi’j lie:nen zij lenen

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

ie gaepen jij gaapt
gaep ie? gaap jij ?
ie zwie:ten jij zweet
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waorumme zwie:t ie so? waarom zweet je zo?
ie gleuven mi’j niet? je gelooft me niet?
of gleuv ie mi’j niet? of geloof je me niet?

De o . v. t . heeft de volgende vormen:
stam + -te / -de met de persoonlijke voornaamwoorden ik, hi’j / zi’j/zie (enkel-
voud);
stam + -ten /-den met de overige persoonlijke voornaamwoorden.
De regel die bepaalt of het de vorm met -t-, dan wel die met -d- is, is dezelfde als
die voor het Nederlands. Voorbeelden:

ik parste ik perste
ie dorsten jij dorste
het jonggien pakte de rupse het jongetje pakte de rups
hi’j lipte hij huilde
wi’j knupten wij knoopten
zien kneggien slingerde óp de rechte weg zijn knechtje slingerde op de rechte weg
zie raerde zij huilde
wi’j heurden wij hoorden
wi’j soe:sden over ’t ies wij suisden over het ijs 
zi’j beloofden zij beloofden

De voltooide tijden van de zwakke werkwoorden worden gevormd met het hulp-
werkwoord hemmen ‘hebben’, gevolgd door het voltooid deelwoord, dat net als in
het Nederlands en volgens dezelfde regels eindigt op - t of -d. Het voorvoegsel is
e-, tenzij het werkwoord zelf al een onbeklemtoond (!) voorvoegsel heeft. In dat
laatste geval komt er niet nog eens een voorvoegsel bij. Voorbeelden:

wi’j hemmen egaept wij hebben gegaapt
wi’j hadden ehoopt wij hadden gehoopt
ik hebbe mien haor ekamd ik heb mijn haar gekamd
hi’j hef zien kleren escheurd hij heeft zijn kleren gescheurd
de boe:r hef ’t mit de meid ’anelegd de boer heeft het met de meid
(’an- met -e-) aangelegd
zie hef höör versloekt (ver- zonder -e-) zij heeft zich verslikt
et hef edaoid het heeft gedooid
wi’j hemmen et ewaogd wij hebben het gewaagd
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ie hemmen mit mekaere veule espaerd jullie hebben veel gespaard
zi’j hemmen de bak leeg egooid zij hebben de bak leeg gegooid
De toekomende tijden worden gevormd door middel van het hulpwerkwoord zullen.
Voor voorbeelden hiervan zie: De hulp- en koppelwerkwoorden (p. 60)

Hieronder volgt een lijst van zwakke werkwoorden die in het Kallenkotens zijn
gevonden. Zoals hierboven al is gezegd, betekenen de aanduidingen (St) resp.
(Stwo) achter het werkwoord dat het woord met precies dezelfde uitspraak ook in
het Steenwijks, resp. het Steenwijkerwolds voorkomt:anlangen aanreiken
(het) anleggen (mit) (het) aanleggen

(met) 
(em) argeren (zich) ergeren
begunnen beginnen
(em) bemujjen (zich) bemoeien
beulen (St) loeien, schreeu-

wen
bizzen onrustig heen en

weer rennen (van
koeien)

blaekeren blakeren
blie:ken bleken
blujjen bloeien
boe:zen blazen (van de

wind)
bouwen ploegen; bouwen
braanden (St) branden
braoden (volt. deelw.  braden
ebraoden) (Stwo)
broe:zen schuimen
(em) bukken (zich) bukken
daanken (St, Stwo) danken
daanzen dansen
daoien dooien
deupen (St) dopen
dorsen dorsen
dreien (Stwo) draaien
dreugen drogen

drókken duwen
dukelen (St, Stwo) duikelen
faelen dweilen
fieliesie’teren feliciteren
gaepen (Stwo) gapen
gebruken gebruiken
gleuven geloven
glissen glijden
gluu:ien gloeien
goe:zen plenzen, 

gieten
haelen halen
haeren haren (van een

zeis)
heugen opbieden (bij 

verkoping)
heuren horen
hoe:ven hoeven
jokken jeuken
kaarmen kermen
kaarnen karnen
kellen tintelen
klummen (volt. deelw. klimmen
soms eklummen)
klu:ven (bestaat ook kluiven
als sterk werkw.)
knuppen (St) knopen
köieren kuieren



kreien kraaien (van een
haan)

leggen leggen
lie:nen lenen
lippen (St, Stwo) huilen
lubben castreren
lussen lusten
maarken (St) merken
meien (St, Stwo) maaien
menen menen
neien (Stwo) naaien
nikken knikken
nu:ren neuren
nuzzelen nestelen
ofdreugen afdrogen
ofromen afromen
ofschumen afschuimen
ofvorrelen afleden
ofzetten verstoten (van

een kalf, door
een koe)

óphemmelen opknappen
ópraepen oprapen
ópredderen opknappen
ópvóllen opvouwen
parsen (Stwo) persen
pie:pen piepen
potten poten
praoten (Stwo) praten
proesen niezen
pru:ven proeven
raeken raken
raeren huilen
raoden raden
raozen (St) razen
reuren (St, Stwo) roeren
schoe:ren schuren

schrujjen schroeien
slengeren slingeren
slie:ren glijden
slinteren glijden
smókken (St) kussen
sni’jen (St) sneeuwen
snujjen snoeien
soe:zen suizen
spaeren (Stwo) sparen
speulen spelen
speuren op zoek gaan
spi’jen (St) spugen
steuren storen
stoeken stokken, blijven

steken
streien strooien
streupen (St, Stwo) stropen
strunen struinen, dwalen
tummeren timmeren
ummespu:len omspoelen
ummezaegen omzagen
uutneudigen (St, Stwo) uitnodigen
uutneugen uitnodigen
vaeren (Stwo) rijden; varen
veraanderen (St, Stwo) veranderen
(em) verlaeten te laat komen
verluden de doodsklok lui-

den (over
iemand)

versie:zen veroorloven
(em) versloeken (zich) verslikken
(erin) versmeren (de boel) bevui-

len
vertovvelen verkreukelen,

verfrommelen
vlu:ken vloeken
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vóllen (volt. deelw. vouwen
evóllen) (Stwo)
vri’jen vrijen
vrozzelen worstelen
vu:len (Stwo) voelen
(em) waeren op zijn hoede

zijn
waogen wagen
waorschouwen waarschuwen
wazzen (volt. deelw. wassen
ewazzen)
weerlóchten (Stwo) weerlichten
weien (St, Stwo) waaien

(em) welteren rollen (van een
paard, in de wei)

weteren water geven (aan
dieren)

wie:ken (Stwo) weken
worren (volt. deelw. worden
eworden)
worselen stoeien
worsten worstmaken
zeumen (St, Stwo) (om)zomen
zi’jen zeven
zwie:ten zweten

De sterke werkwoorden

De sterke werkwoorden vertonen dezelfde verschijnselen als die in het Nederlands:
klinkerverandering in de o . v. t . en het voltooid deelwoord. De uitgangen in de
o . t . t . zijn de volgende:

1e pers. enk. -e 1e pers. meerv. -en
2e pers. enk. -en 2e pers. meerv. -en
3e pers. enk. -Ø (d.w.z. geen uitgang) 3e pers. meerv. -en

De uitgangen lijken dus veel op die van de o . t . t . van de zwakke werkwoorden,
behalve die van de derde persoon enkelvoud. Deze laatste vertoont nog een andere
afwijking, nl. in de verandering van de stamklinker (zie hieronder). In enkele
gevallen heeft de derde persoon enkelvoud een - t. Dat zal altijd bij het betreffende
werkwoord vermeld worden. De tweede persoon enkelvoud verliest zijn uitgang
zodra, om wat voor reden dan ook, de werkwoordsvorm vóór het onderwerp komt
te staan. De uitgangen van de o . v. t . zijn dezelfde als die van de o . t . t . Ook hier
verdwijnt de uitgang van de tweede persoon enkelvoud bij omkering van werk-
woordsvorm en onderwerp. Het voltooid deelwoord heeft net als bij de zwakke
werkwoorden het voorvoegsel e-. De voltooide tijden worden gevormd met behulp
van de hulpwerkwoorden hemmen ‘hebben’ en wezen ‘zijn’. De toekomende tijden
worden gevormd met behulp van het hulpwerkwoord zullen ‘zullen’. Voorbeelden:
ik blie:ve ik blijf



ie blie:ven jij blijft
blie:v ie blijf jij?
hi’j blif hij blijft
wi’j blie:ven wij blijven
ie blie:ven (mit mekaere) jullie blijven 
zi’j blie:ven zij blijven
hi’j zal blie:ven hij zal blijven
ie zóllen ebleven wezen jij zou zijn gebleven

De werkwoordsklassen
De sterke werkwoorden kunnen onderverdeeld worden in een aantal werkwoords-
klassen, voornamelijk op historische gronden. In dit boekje houd ik me aan de
klassificatie zoals die gegeven is in Bloemhoff-de Bruijn 1994, pp. 56-60.
Ik geef voor elke klasse steeds de vormen van de eerste persoon enkelvoud o . t . t .
(stam + stomme e), de derde persoon enkelvoud van de o . t . t ., de eerste persoon
enkelvoud van de o . v. t . (en soms de derde persoon enkelvoud van deze tijd, als de
uitgang onregelmatig is) en het voltooid deelwoord. De onbepaalde wijs
(het hele werkwoord) kan steeds gevonden worden door achter de stam -en of (in
het geval dat deze eindigt op een klinker) -n te plaatsen.

Klasse 1: ie(:) ~ i ~ ee ~ ee

biete ~ bit ~ bete ~ ebeten (St, Stwo) bijten
blie:ve ~ blif ~ bleve ~ ebleven (Stwo) blijven
driete ~ drit ~ drete ~ edreten schijten
drie:ve ~ drif ~ dreve ~ edreven (St, Stwo) drijven
griepe ~ grip ~ grepe ~ egrepen grijpen
kieke ~ kik ~ keke ~ ekeken (St, Stwo) kijken
kniepe ~ knip ~ knepe ~ eknepen (St) knijpen
krie:ge ~ krig ~ krege ~ ekregen (Stwo) krijgen
liede ~ lid ~ lede ~ eleden lijden
mie:ge ~ mig ~ mege ~ emegen (St) urineren, gieren
rie:ze ~ ris ~ reze ~ erezen rijzen
schiete ~ schit ~ schete ~ escheten schijten
schrie:ve ~ schrif ~ schreve ~ eschreven schrijven
sliepe ~ slip ~ slepe ~ eslepen (St) slijpen
sliete ~ slit ~ slete ~ esleten (St) slijten
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smiete ~ smit ~ smete ~ esmeten smijten
strieke ~ strik ~ streke ~ estreken (St, Stwo) strijken
zwie:ge ~ zwig ~ zwege ~ ezwegen (St) zwijgen

Onder deze klasse kan ook het werkwoord snieden gerangschikt worden, waarvan de
derde persoon enkelvoud o.t.t. met de uitspraak e enigszins afwijkt (ook bij knie-
pen,  griepen en sliepen komt deze uitspraak wel voor):

sniede ~ sned ~ snede ~ esneden snijden

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

bedrie:ge ~ bedrög ~ bedreuge ~ bedreugen bedriegen
biede ~ böd ~ beude ~ ebeuden (Stwo) bieden
bu:ge ~ bög ~ beuge ~ ebeugen buigen
kroepe ~ kröp ~ kreupe ~ ekreupen kruipen
lie:ge ~ lög ~ leuge ~ eleugen liegen
roepe ~ röp ~ reupe ~ ereupen roepen
schie:te ~ schöt ~ scheute ~ escheuten schieten
schoe:ve ~ schöf ~ scheuve ~ escheuven schuiven
stoe:ve ~ stöf ~ steuve ~ esteuven stuiven
verschie:te ~ verschöt ~ verscheute ~ verscheuten verschieten
verlie:ze ~ verlös ~ verleure ~ verleuren verliezen
vlie:ge ~ vlög ~ vleuge ~ evleugen vliegen
vrie:ze ~ vrös ~ vreur ~ evreuren vriezen
zoe:ge ~ zög ~ zeuge ~ ezeugen zuigen
zoepe ~ zöp ~ zeupe ~ ezeupen zuipen

De volgende werkwoorden die op een enkel punt afwijken van de hierboven
genoemde, kunnen ook tot deze klasse gerekend worden:

bewege ~ beweegt ~ beweuge ~ beweugen (Stwo) bewegen
breke ~ brek ~ breuke ~ ebreuken breken
gie:te ~ giet ~ geute ~ egeuten gieten
klu:ve ~ kluu:ft ~ kleuve ~ ekleuven kluiven
lope ~ löp ~ leupe ~ eleupen lopen
schere ~ scheert ~ scheure ~ escheuren scheren



spreke ~ sprek ~ spreuke ~ espreuken spreken
stele ~ steelt ~ steule ~ esteulen stelen
stikke ~ stikt/stek ~ steuke ~ esteuken steken
wege ~ weegt ~ weuge ~ eweugen wegen

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

drinke ~ drinkt ~ drunke ~ edrunken (St, Stwo) drinken
dwinge ~ dwingt ~ dwunge ~ edwungen dwingen
helpe ~ helpt ~ hölpe ~ ehölpen helpen
krimpe ~ krimpt ~ krumpe ~ ekrumpen (St, Stwo) krimpen
schelle ~ schelt ~ schölle ~ eschöllen schelden
schinke ~ schinkt ~ schunke ~ eschunken schenken
schrikke ~ schrikt ~ schrukke ~ eschrukken schrikken
slinke ~ slinkt ~ slunke ~ eslunken (St) slinken
spinne ~ spint ~ spunne ~ espunnen spinnen
springe ~ springt ~ sprunge ~ esprungen springen
stinke ~ stinkt ~ stunke ~ estunken (St, Stwo) stinken
trevve ~ treft ~ trövve ~ etrövven (St) treffen
trekke ~ trekt ~ trökke ~ etrökken trekken
vringe ~ vringt ~ vrunge ~ evrungen wringen
zinke ~ zinkt ~ zunke ~ ezunken (St) zinken
zwelle ~ zwelt ~ zwölle ~ ezwöllen (St) zwellen

Onder de werkwoorden van deze klasse kunnen ook gerekend worden:

biene ~ bient ~ bunne ~ ebunnen binden
viene ~ vient ~ vunne ~ evunnen vinden
starve ~ starft ~ störve ~ estörven sterven
zwaarve ~ zwaarft ~ zwörve ~ ezwörven zwerven

Klasse 4: ee ~ e ~ aa ~ eu

Slechts één werkwoord behoort tot deze klasse:

neme ~ nemp ~ name~namp ~ eneumen nemen
De stamklinker in de derde persoon enkelvoud van de o.v.t. is een korte a en de
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laatste medeklinker van deze vorm een p.
Het onder klasse 2 genoemde werkwoord stikken ‘steken’ heeft soms in de eerste
en derde persoon enkelvoud van de o.v.t. stak in plaats van steuke en steuk en is
dan een echt klasse 4 werkwoord, zoals het dat ook oorspronkelijk was.

Klasse 5: ee/i ~ e/i ~ aa/a ~ ee

Als de eerste persoon enkelvoud o.v.t. een lange aa heeft, dan blijft deze klinker in
alle personen van de o.v.t. gehandhaafd, behalve in de derde persoon enkelvoud,
waar hij vervangen wordt door een korte a. Heeft de eerste persoon o.v.t. een korte
a, dan blijft deze ook in de derde persoon enkelvoud, maar in de overige personen
van de o.v.t. wordt deze vervangen door een lange aa.

bidde ~ bid ~ bad ~ ebeden bidden
ete ~ et ~ ate ~ e’eten eten
geve ~ gef ~ gave ~ e’geven geven
ligge ~ lig ~ lagge ~ elegen liggen
vergete ~ verget ~ vergate ~ vergeten vergeten
vrete ~ vret ~ vratte ~ e’vreten vreten
zitte ~ zit ~ zatte ~ ezeten (Stwo) zitten

Tot deze klasse kan ook het volgende, op een enkel punt afwijkende, werkwoord
gerekend worden:

leze ~ leest ~ laze ~ elezen lezen

Wat niet afwijkt is de manier waarop de lange aa en de korte a in de vormen van de
o.v.t. verwezenlijkt worden.

Klasse 6: ae /ao ~ a ~ öö ~ öö/ao

Oorspronkelijk behoorden de volgende werkwoorden tot deze klasse:

draege ~ drag ~ dröge ~ edrögen dragen
slao ~ slat ~ slöge ~ eslaone slaan

Later hebben zich hieronder ook geschaard:



blaoze ~ blas ~ blöze ~ eblaozen (St) blazen
jaege ~ jag ~ jöge ~ ejögen jagen
laote ~ lat ~ löte ~ elaoten laten
maeke ~ mak ~ möke ~ emöken (St, Stwo) maken
slaope ~ slap ~ slöpe ~ eslöpen (St) slapen

Overige sterke en/of onregelmatige werkwoorden

De resterende werkwoorden hebben een afwijkend gedrag en kunnen dus niet gerang-
schikt worden onder één van de hiervoor genoemde klassen. Steeds zullen de vier
reeds bekende vormen gegeven worden, eventueel aangevuld met nadere informatie.
Als in de o.v.t. twee vormen staan, gescheiden door ~ , dan is de eerste die van de
eerste persoon enkelvoud en de tweede die van de derde persoon enkelvoud. 

brenge ~ brengt ~ brachte ~ ebracht brengen
daenke ~ daenkt ~ dachte ~ edacht denken
doe ~ döt ~ deud ~ edaone doen
flöite ~ flöit ~ fleute ~ efleuten fluiten
gao ~ gaot ~ gónge ~ egaone gaan
hange ~ hangt ~ hönge ~ ehöngen hangen
holle ~ holt ~ hölle ~ ehöllen houden
koeme ~ kómp ~ kwame~kwam ~ ekomen komen
stao ~ staot ~ stunne~stund ~ estaone staan
val(l)e ~ valt ~ völle ~ evöllen vallen
verkope ~ verkocht ~ verkochte ~ verkocht, verkoft verkopen
wete ~ wet ~ wuzze ~ eweten weten
zegge ~ zegt ~ zee~zeed ~ ezegd zeggen
zie ~ zet ~ zag(g)e~zag ~ eziene zien
zu:ke ~ zöcht ~ zöchte~zöchte ~ ezöcht zoeken

N.B.
• In het meervoud van de o.t.t. en in de tweede persoon enkelvoud van het werk-

woord koemen vinden we komen in plaats van koemen.
• De voltooide deelwoorden die eindigen op een stomme e (edaone,  egaone, eslaone,

estaone,  eziene) verliezen deze als ze niet aan het einde van een zin staan. 
Vgl.: ik heb em eziene ‘ik heb hem gezien’ tegenover: zól-ie dat edaon hemmen?
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‘zou ie dat gedaan hebben?’

De hulp- en koppelwerkwoorden

Van de hulp- en koppelwerkwoorden hemmen ‘hebben’, kunnen ‘kunnen’, maggen
‘mogen’, moeten ‘moeten’ ,  wezen ‘zijn’ ,  willen ‘willen’, worren ‘worden’ en zul-
len ‘zullen’ volgen hieronder de vervoegingen in de o.t.t. en de o.v.t. alsmede het
voltooid deelwoord:

hemmen

o . t . t . o . v. t .

ik hebbe ik heb ik hadde ik had
ie hemmen jij hebt ie hadden jij had
hi’j/zi’j hef hij/zij heeft hi’j/zi’j had hij/zij had
wi’j hemmen wij hebben wi’j hadden wij hadden
ie hemmen mit mekaere jullie hebben ie hadden mit mekaere jullie hadden
zi’j hemmen zij hebben zi’j hadden zij hadden

voltooid deelwoord

ehad gehad

N.B. Wanneer het persoonlijk voornaamwoord van de tweede persoon achter het
werkwoord komt te staan, dan wordt in de o.t.t. heb gebruikt:

Hoeveule heb ie der heuren valen? Hoeveel heb je er horen vallen?

kunnen

o . t . t . o . v. t .

ik kan ik kan ik kón ik kon
ie kunnen jij kunt ie kónnen jij kon
hi’j/zi’j kan hij/zij kan hi’j/zi’j kón hij/zij kon



wi’j kunnen wij kunnen wi’j kónnen wij konden
ie kunnen mit mekaere jullie kunnen ie kónnen mit mekaere jullie konden
zi’j kunnen zij kunnen zi’j kónnen zij konden

voltooid deelwoord

ekund gekund

maggen

o . t . t . o . v. t .

ik magge ik mag ik mógge ik mocht
ie maggen jij mag ie móggen jij mocht
hi’j/zi’j mag hij/zij mag hi’j/zi’j móg hij/zij mocht
wi’j maggen wij mogen wi’j móggen wij mochten
ie maggen mit mekaere jullie mogen ie móggen mit mekaere jullie mochten
zi’j maggen zij mogen zi’j móggen zij mochten

voltooid deelwoord

emagd gemogen

moeten

o . t . t . o . v. t .

ik moete ik moet ik muzze ik moest
ie moeten jij moet ie muzzen jij moest
hi’j/zi’j mut hij/zij moet hi’j/zi’j mus hij/zij moest
wi’j moeten wij moeten wi’j muzzen wij moesten
ie moeten mit mekaere jullie moeten ie muzzen mit mekaere jullie moesten
zi’j moeten zij moeten zi’j muzzen zij moesten

voltooid deelwoord
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emutten gemoeten

wezen

o . t . t . o . v. t

ik bin ik ben ik was ik was
ie binnen jij bent ie waren jij was
hi’j/zi’j is hij/zij is hi’j/zi’j was hij/zij was
wi’j binnen wij zijn wi’j waren wij waren
ie binnen mit mekaere jullie zijn ie waren mit mekaere jullie waren
zi’j binnen zij zijn zi’j waren zij waren

voltooid deelwoord

ewest geweest

N.B. Het werkwoord wezen wordt vervoegd met het hulpwerkwoord hemmen.
Voorbeeld:
Wat zullen wi’j allemachtig zwart ewest hemmen! Wat zullen wij allemachtig

zwart geweest zijn!

willen

o . t . t . o . v. t .

ik wille ik wil ik wolle ik wou
ie willen jij wilt ie wollen jij wou
hi’j/zi’j wil hij/zij wil hi’j/zi’j wol hij/zij wou
wi’j willen wij willen wi’j wollen wij wilden
ie willen mit mekaere jullie willen ie wollen mit mekaere jullie wilden
zi’j willen zij willen zi’j wollen zij wilden

voltooid deelwoord



ewild gewild

worren (N.B. zwak werkwoord!)

o . t . t . o . v. t .

ik worre ik word ik worde ik werd
ie worren jij wordt ie worden jij werd
hi’j/zi’j wort hij/zij wordt hi’j/zi’j worde hij/zij werd
wi’j worren wij worden wi’j worden wij werden
ie worren mit mekaere jullie worden ie worden mit mekaere jullie werden
zi’j worren zij worden zi’j worden zij werden

voltooid deelwoord

eworden geworden

zullen

o . t . t . o . v. t .

ik zal ik zal ik zól ik zou
ie zullen jij zult ie zóllen jij zou
hi’j/zi’j zal hij/zij zal hi’j/zi’j zól hij/zij zou
wi’j zullen wij zullen wi’j zóllen wij zouden
ie zullen mit mekaere jullie zullen ie zóllen mit mekaere jullie zouden
zi’j zullen zij zullen zi’j zóllen zij zouden

Voorbeelden:
wi’j zullen zwie:ten wij zullen zweten (o.t.t.t. van zwie:ten)
ie zóllen mit mekaere zwie:ten jullie zouden zweten (o.v.t.t. van zwie:ten)
ik zal ezwie:t hemmen ik zal gezweet hebben (v.t.t.t. van zwie:ten)
zi’j zóllen ezwie:t hemmen zij zouden gezweet hebben (v.v.t.t. van zwie:ten)
De lidwoorden
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bepaald onbepaald

de het, et, ’t een
(enkel- en meervoud) (enkelvoud) (enkelvoud)

Voorbeelden:
een wie:ge een wieg
de sni’j de sneeuw
et bie:n het been (ledemaat)
de bie:nen de benen
’t maegien het meisje

Voor het onbepaald lidwoord, als dat voorafgegaan wordt door een klinker + één of
meer medeklinkers, geldt uitspraakregel 2 (zie p. 38):

an een wie:ge —> an’n wie:ge aan een wieg
óp een wie:ge —> óp’m wie:ge op een wieg
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De aanwijzende voornaamwoorden

met de-woorden met het-woorden

dizze deze dit dit
die die dat dat

Voorbeelden:

óp die brie:de plaanke op die brede plank
dizze reize deze reis
dit maegien dit meisje

Als de aanwijzende voornaamwoorden zelfstandig worden gebruikt, blijven ze
gelijk aan de hiervoor genoemde bijvoeglijke aanwijzende voornaamwoorden:

dizze takke en die deze tak en die
dit hóntien en dat dit hondje en dat
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ie:ne één
tweeë twee
drieë drie
vie:re vier
vie:ve vijf
zesse zes
zeuven zeven
achte acht
negen negen
tiene tien
elf elf
twaelef twaalf
dartiene dertien
veertiene veertien
vuuftiene vijftien
zestiene zestien
zeuventiene zeventien
achttiene achttien
negentiene negentien
twintig twintig
ie:nentwintig éénentwintig

tweeëntwintig tweeëntwintig
enz.
dartig dertig
feertig veertig
fuuftig vijftig
sestig zestig
seuventig zeventig
tachtig tachtig
negentig negentig
hónderd honderd
hónderdie:ne honderdéén
hónderdtweeë honderdtwee
enz.
tweehónderd tweehonderd
driehónderd driehonderd
vierhónderd vierhonderd
enz.
du:zend duizend
tweedu:zend tweeduizend
enz.

De telwoorden

De hoofdtelwoorden

De telwoorden die eindigen op een stomme -e verliezen deze klank als er een ander
woord op volgt. Vgl.:

in ie:n keer in een keer
twee warvels twee wervels
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De rangtelwoorden

eerste eerste
tweede tweede
darde derde
vie:rde vierde
fuufde vijfde
zesde zesde
zeuvende zevende
achtste achtste
negende negende
tiende tiende
elfde elfde

twaelefde twaalfde
dartiende dertiende
veertiende veertiende
fuuftiende vijftiende
enz.
twintigste twintigste
ie:nentwintigste éénentwintigste
enz.
dartigste dertigste
enz.

Opmerking: Zoals men hierboven kan zien is de uitspraak van f en v en s en z in
de verschillende vormen van eenzelfde telwoord niet constant.

Met zijn …

Op alle zojuist genoemde vormen wordt regel 2 (p. 38) toegepast, zodat de stom-
me -e- in de uitgang wegvalt. In zeuvenen gebeurt dat zelfs tweemaal, zodat de uit-
spraak van dat woord zeum’m is, precies gelijk aan die van het woord zeuven.

mit zien tweeën met zijn tweeën
mit zien drieën met zijn drieën
mit zien vie:ren met zijn vieren
mit zien vie:ven met zijn vijven

mit zien zessen met zijn zessen
mit zien zeuvenen met zijn zevenen
enz.
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De verkleinwoorden

In het Kallenkotens vindt men de volgende verkleinwoordsuitgangen:

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

bargien bergje
hoe:tien hoedje
krukien kruikje
wespien wespje

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

brummeltien braampje
peertien peertje
schaoltien schaaltje
zeuntien zoontje

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

naarmpien armpje
doempien duimpje
liggempien lichaampje

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

eigien eitje
kni’jgien knietje
schoegien schoentje
tröigien truitje

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

knienegien konijntje
kribbegien kribbetje
snorregien snorretje
spellegien spelletje
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-kien (te vergelijken met het Nederlandse -kje). Vgl.:

koninkien koninkje
penninkien penninkje

Wanneer het zelfstandig naamwoord eindigt op een stomme -e, wat in de Oost-
Nederlandse dialecten veel vaker het geval is dan in het Nederlands, dan verdwijnt
deze klinker altijd vóór onverschillig welke verkleinwoordsuitgang. Vgl.:

neuze neus > neuzien
laene laan > laentien
proeme pruim > proempien
ti’je teen > ti’jgien
bille dij > billegien

N.B. Als een zelfstandig naamwoord eindigt op een stomme e, valt deze volgens
regel 3 (p. 39) weg als hij vóór een andere klinker komt te staan. De stomme e
die in het woord billegien voorkomt is dus niet dezelfde e als die van bille, maar
behoort tot de uitgang -egien, want ook een woord dat niet op een e eindigt, krijgt
als verkleinwoordsuitgang -egien, als de regel voor het plaatsen van deze uitgang
(zie hieronder, p. 72) op het woord van toepassing is, vgl. spel > spellegien.

Uitspraakregel 9b is op alle uitgangen van toepassing, zodat ien wordt uitgespro-
ken als ie (geschreven met rechte letter), d.w.z. het gaat hier om een neusklinker
(zie p. 43).

In het meervoud worden de laatste drie letters (ien) van alle verkleinwoordsuitgan-
gen tot ies:

bargies bergjes
peerties peertjes
naarmpies armpjes
eigies eitjes
spellegies spelletjes
penninkies penninkjes
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Sommige meervoudige verkleinwoorden hebben de functie van een bijwoord:

stillegies stilletjes
zaggies zachtjes

Het achtervoegsel -ien

De verkleinwoordsuitgang is -ien als de laatste medeklinker van de stam één van de
volgende is:

• een stemloze plofklank (p, t,  k)
• een d, voorafgegaan door een andere medeklinker of een lange klinker
• een schuurklank (f, s, g, v, z, gg ).

De vóór het achtervoegsel staande medeklinker wordt stemloos uitgesproken als hij
in het grondwoord een plofklank was (naolde ‘naald’ > naoltien). Is hij daarentegen
een schuurklank dan wordt hij altijd stemhebbend uitgesproken (brie:f ‘brief’ >
brie:vien,  neve ‘neef’ > nevien,  barg ‘berg’ > bargien).
Na een korte klinker (behalve na ie,  uu,  oe) wordt de enkele medeklinker die vóór

het achtervoegsel -ien staat, dubbel geschreven.
Bij deze verkleinwoorden geldt dan ook nog de uitspraakregel, die ook in het
Nederlands bestaat, dat wanneer een schuurklank gevolgd wordt door een -t of een -
d, deze laatste medeklinkers verdwijnen.
Evenals hierboven betekenen de afkortingen ‘St’ resp. ‘Stwo’ dat het grondwoord
en het verkleinwoord ook met dezelfde uitspraak in het Steenwijks resp. het
Steenwijkerwolds voorkomen:

arfte erwt arvien
barg berg bargien
bie:te biet bie:tien
brie:f brief brie:vien
dag dag daggien
draod draad draotien

(St, Stwo)
droe:ve druif droe:vien
egge eg eggien
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gaanze gans gaanzien
garve garf garvien
glas glas glazzien
grachte gracht graggien
harbarge herberg harbargien
’hege haag ’hegien
hingste hengst hingzien
hoe:d hoed hoe:tien
hónd hond hóntien
kiepe kip kiepien (Stwo)
korste korst korzien
kroeg kroeg kroegien
kruke kruik krukien (Stwo)
laoge laag laogien
lief lijf lievien
lieste lijst liezien
lippe lip lippien 

(St, Stwo)
maegd meid maegien
maond maand maontien (Stwo)
meinze mens meinzien
moes muis moezien
naolde naald naoltien
nekke nek nekkien

(St, Stwo)
neute noot neutien

(vrucht) (St, Stwo)
neuze neus neuzien
neve neef nevien
nichte nicht niggien
poorte poort poortien (Stwo)
putte put puttien

(St, Stwo)
rógge rug róggien
rotte rat rottien

(St, Stwo)
schaop schaap schaopien



Kallenkote - de verkleinwoorden

69

Het achtervoegsel -tien

Als de laatste medeklinker van de stam een l,  r of n is en de daaraan voorafgaande
klinker lang is of een stomme e, of soms een korte ie,  uu of oe, dan is het achter-
voegsel van het verkleinwoord -tien. Dit achtervoegsel komt ook voor bij die
woorden waar de -n van de stam wordt voorafgegaan door een -r. Ook hier ver-
dwijnt weer de stomme e die eventueel achter de laatste medeklinker van de stam
staat:

Bij uitzondering komt -ien ook voor met woorden waarvan de laatste medeklinker
een -d is die wordt voorafgegaan door een korte klinker:

pad pad pattien (St)
rad rad rattien (St)

Als de laatste twee letters van de stam –ng zijn, wordt in het verkleinwoord een gg
uitgesproken en daarvóór een neusklinker gezegd:

ding ding dinggien
jonge jongen jonggien
kringe kring kringgien

Ook afwijkend is:

oons ons (100 gr.) onzien

schip schip schippien
slakke slak slakkien

(St, Stwo)
titte vrouwen- tittien (St)

borst
wilg wilg wilgien
’zeve zeef ’zevien
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aoder ader aodertien
aore ader aortien (St, Stwo)
brummel braam(bes) brummeltien (St, Stwo)
gulden gulden guldentien (Stwo)
hoorn hoorn hoorntien
jaor jaar jaortien (St, Stwo)
kuken kuiken kukentien (Stwo)
laene laan laentien (Stwo)
ledder ladder leddertien (St, Stwo)
maone maan maontien (St, Stwo)
mere merrie meertien
meule molen meultien (St)
mu:re muur muu:rtien (St)
nie:re nier nie:rtien (St, Stwo)
paere peer paertien (St)
schaole schaal schaoltien
smoel smoel smoeltien
spie:gel spiegel spie:geltien (St)
stiekel stekel stiekeltien (Stwo)
stie:n steen stie:ntien (Stwo)
stoe:l stoel stoe:ltien
straol straal straoltien
tolter schommel toltertien
vloe:re vloer vloe:rtien (Stwo)
waegen wagen waegentien
zeune zoon zeuntien (Stwo)
zwaore zwoerd zwaortien
zwien zwijn zwientien (Stwo)

N.B. Er zijn dus twee woorden maontien. Het ene hoort thuis in de groep van het
achtervoegsel -ien en vormt het verkleinwoord van maond ‘maand’ en het andere is
afgeleid van het woord maone ‘maan’, en heeft dus het achtervoegsel -tien. In het
eerste geval is het dus maont-ien en in het tweede geval maon-tien. Een soortgelij-
ke eigenaardigheid doet zich voor bij de letterreeks gien, vgl. kroeg-ien ‘kroegje’
(p. 68) en koe-gien ‘koetje’ (p. 71).
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Het achtervoegsel -pien

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

bezzem bezem bezzempien (St, Stwo)
bodem bodem bodempien (St)
boom boom boompien (St, Stwo)
doem duim doempien
euilaom ooilam euilaompien (St)
helm helm helmpien
kaome kam kaompien (St)
liggem lichaam liggempien
naarm arm naarmpien
proeme pruim proempien (St)
raem raam raempien (St)
riem riem riempien (Stwo)

Het achtervoegsel -gien

Het achtervoegsel -gien vinden we als het woord eindigt op een klinker (uitgezon-
derd de stomme e), een tweeklank of wanneer de laatste medeklinker van de stam
een j of een w is:

bujje bui bujgien
ei ei eigien
kni’je knie kni’jgien
koe koe koegien
lae la(de) laegien
schoe schoen schoegien
slee slee sleegien
stro stro strogien
ti’je teen ti’jgien
tree tree treegien
tröi trui tröigien
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vlo vlo vlogien
vrouwe vrouw vrouwgien

Het achtervoegsel -egien

Het achtervoegsel -egien wordt gebruikt als de laatste medeklinker van de stam een
b,  d,  l,  r,  m of n is, wanneer deze wordt voorafgegaan door een korte klinker die
geen stomme e is. De hierboven genoemde medeklinker wordt in het verklein-
woord met twee letters geschreven, behalve als de aan deze medeklinker vooraf-
gaande korte klinker een ie, een uu of een oe is:

bedde bed beddegien
biele bijl bielegien
bille dij billegien
buul (slome) vent bulegien
hol hol hollegien
karre kar karregien
kladde (punt)zak kladdegien
knien konijn knienegien
koele kuil koelegien
kómme kom kómmegien
kribbe kribbe kribbegien
krulle krul krullegien
molle mol mollegien
pódde pad (= dier) póddegien
ribbe rib ribbegien
rólle rol róllegien
smoel smoel smoelegien
snorre snor snorregien
spel spel spellegien
spinne spin spinnegien
spul spel; 

(boeren)bedrijf spullegien
stóbbe stobbe stóbbegien
vieme vim (100 bos) viemegien
wanne wan wannegien
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N.B. Het woord smoel heeft dus twee verkleinwoorden, smoelegien en smoeltien
(zie p. 70). Het eerste verkleinwoord lijkt de normale vorm te zijn (zie de regel
hierboven), terwijl het tweede waarschijnlijk onder invloed van het standaard-
Nederlands gevormd is.

In uitzonderlijke gevallen wordt de uitgang -egien ook gebruikt voor de woorden
waarvan de laatste medeklinker van de stam een d is die wordt voorafgegaan door
een n met daarvóór een korte klinker:

zende zeis zendegien

Het achtervoegsel -kien

Het achtervoegsel -kien wordt aangehecht aan woorden die eindigen op -ing als de
klemtoon valt op de lettergreep die daaraan voorafgaat:

bókking bokking bókkinkien
hering haring herinkien
koning koning koninkien
penning penning penninkien
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De meervoudsuitgangen

Het achtervoegsel -en

De normale meervoudsuitgang is -en, maar volgens uitspraakregel 2 (p. 38) wordt
de stomme e nooit uitgesproken, evenmin als dat bij de werkwoordsvormen die op
-en uitgaan het geval is.
Hieronder volgt een aantal woorden dat in het meervoud –en krijgt, waarbij nog
opgemerkt moet worden dat als het grondwoord eindigt op een stomme e, deze
wegvalt voor het achtervoegsel, net zoals dat ook bij de verkleinwoorden gebeurt:

barg berg bargen (Stwo)
brógge brug bróggen
draod draad draoden (St, Stwo)
dwaarg dwerg dwaargen (St, Stwo)
gaank gang gaanken
hoe:d hoed hoe:den
jaor jaar jaoren (St, Stwo)
kaarke kerk kaarken (St, Stwo)
kaste kast kasten (Stwo)
kiepe kip kiepen (Stwo)
knien konijn knienen (St)
kni'je knie kni'jen (St, Stwo)
koele kuil koelen (Stwo)
korste korst korsten
kribbe kribbe kribben
kringe kring kringen (St, Stwo)
lieste lijst liesten (Stwo)
lippe lip lippen (St)
maond maand maonden (St, Stwo)
meule molen meulen
nekke nek nekken (Stwo)
paere peer paeren (St)
piepe pijp piepen (St)
repe ruif repen
schaop schaap schaopen
schelle bel schellen
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schölk schort schölken
slakke slak slakken (St, Stwo)
spiende spinde spienden (St, Stwo)
stie:n steen stie:nen (Stwo)
struke struik struken (Stwo)
ti'je teen ti'jen (Stwo)
velge velg velgen
wie:ge wieg wie:gen (St, Stwo)
wilge wilg wilgen (St, Stwo)
zende zeis zenden
zwien zwijn zwienen

Als de eindmedeklinker van het zelfstandig naamwoord een -f of een -s is, dan ver-
andert deze klank vóór de meervoudsuitgang -en in respectievelijk een -v of een -z:

baos baas baozen
bós bos bózzen
brie:f brief brie:ven (Stwo)

Sommige zelfstandige naamwoorden hebben een a in het enkelvoud en een ae in
het meervoud:

blad blad blaeden
dag dag daegen
glas glas glaezen
rad rad raeden

N.B. Let ook op de verandering s > z!

Bij weer andere woorden verandert de korte klinker van het enkelvoud in een lange
klinker in het meervoud maar de kwaliteit (het timbre) van de klinker verandert
niet:

dief dief die:ven
gat gat gaten
huus huis hu:zen
kruus kruis kru:zen
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lief lijf lie:ven
luus luis lu:zen
moes muis moe:zen
slag slag slagen
vat vat vaten

N.B. Let op de veranderingen s > z en f > v!

In sommige gevallen wordt er in het meervoud een d aan het grondwoord toege-
voegd:

lae la laeden
slee slee sleden
snee snee sneden
tree tree treden

Bij drie woorden is het meervoud niet -en maar -nen, terwijl soms in het meervoud
ook de stamklinker wordt verlengd:

koe koe koe:nen
schoe schoen schoe:nen
sprao spreeuw spraonen

Bij twee andere woorden is het meervoud niet -en maar -jen (geschreven als in het
Nederlands):

vlo vlo vlooien
zee zee zeeën

Soms is het meervoud heel onregelmatig:

hemp hemd hemmen
maegd meid maegen

Het achtervoegsel -s
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De woorden die uitgaan op -er,  -el,  -em,  -en of die waarvan de laatste twee mede-
klinkers -rm of -rn zijn, krijgen een meervoud op -s:

baakster baker baaksters
baarm berm baarms (St)
bezzem bezem bezzems (St, Stwo)
brummel braam (= vrucht) brummels (St, Stwo)
daarm darm daarms (St, Stwo)
deken deken dekens (St)
deurwaerder deurwaarder deurwaerders
Duutser Duitser Duutsers
gröndel grendel gröndels
helster halster helsters
hoorn hoorn hoorns
kaemer kamer kaemers (St, Stwo)
krummel kruimel krummels (St, Stwo)
kuken kuiken kukens (St)
ledder ladder ledders (St, Stwo)
liester lijster liesters (St, Stwo)
naarm arm naarms
oorworm oorwurm oorworms (St)
pöppel populier pöppels
schottel schotel schottels
snaeter snater snaeters
spie:gel spiegel spie:gels (St, Stwo)
staeken staak staekens
steern ster steerns
stöppel stoppel stöppels
tolter schommel tolters
vaezel geslachtsdeel (v. dier) vaezels
varken varken varkens (St)
veugel vogel veugels
waegen wagen waegens
warvel wervel warvels (St, Stwo)
wie:zer wijzer wie:zers (St)
Ook enkele andere woorden krijgen een -s in het meervoud:
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domeneer dominee domeneers
horlozie horloge horlozies
portefulie portefeuille portefulies

Het achtervoegsel -er

Enkele woorden nemen in het meervoud het achtervoegsel -er:

ei ei eier
(eui)laom (ooi)lam (eui)laomer
kalf kalf kalver
kiend kind kiender

Andere vormverschijnselen
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De hierna volgende achtervoegsels worden in het Kallenkotens gebruikt om woor-
den van het ene soort af te leiden uit woorden van een ander type. De omzetting
van de ene woordsoort in een andere wordt door middel van een pijl aangegeven.

-en
zelfstandig naamwoord —> bijvoeglijk naamwoord

lie:men lemen
rie:ten rieten
wóllen wollen
zulveren zilveren

-erd
werkwoord —> zelfstandig naamwoord

prekerd praatvaar
pru:verd drankliefhebber

-eri’je
werkwoord —> zelfstandig naamwoord

aeperi’je gekheid
rikkeri’je afrastering
slikkeri’je versnapering
snu:peri’je snoeperij
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Het bijvoeglijk naamwoord

Hieronder volgt een aantal bijvoeglijke naamwoorden uit het Kallenkotens. De bij-
voeglijke naamwoorden die gelijk zijn aan die van het Nederlands (bitter,  driest,
goed,  groot,  klein,  mooi enz.) zijn niet vermeld. Voor de bijvoeglijke naamwoor-
den geldt net als voor de zelfstandige naamwoorden dat het aantal woorden dat op
een stomme e uitgaat groter is dan in het Nederlands.

bange (Stwo) bang
bliede (Stwo) blij
bliend (St, Stwo) blind
brie:d breed
bruun (Stwo) bruin
dempig kortademig 

(van een paard)
die:pe (St, Stwo) diep
dikke (Stwo) dik
dól dol
dreuge (St, Stwo) droog
drok druk
dunne (Stwo) dun
duuster (St) duister
fien (St, Stwo) fijn, teer, dun
gaer (St) gaar
geil (St, Stwo) welig
gemie:n gemeen
geve gaaf
gries (St, Stwo) grijs
gruu:n groen
grömmig grimmig
gust (St, Stwo) niet drachtig
hie:l heel
hie:te heet
hoge hoog
hups leuk, aardig
hu:verig huiverig, bang
jent knap

jóng jong
kroem krom
kwaod (St, Stwo) kwaad
laete (St) laat
lange (St) lang (van tijd)
leeg leeg
lege laag
lie:f lief
lillijk lelijk
maank (St, Stwo) kreupel
muu:i moe
naer (St, Stwo) naar, onaangenaam
ni’j (St, Stwo) nieuw
óld (Stwo) oud
rejaal (Stwo) royaal
riepe (St) rijp
ri’j royaal, vrijgevig
roe:zig stormachtig
róu (St) ruw
schaarp scherp
schie:ve scheef
schraol schraal
siek (St) ziek
smeu lenig
stief stijf
stille stil
su:te zoet
taoi (St) taai
vars (St) vers
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veule (St) veel
vri’j (St, Stwo) vrij
vróg (St, Stwo) vroeg
vrömd vreemd
waeks waaks

waor (St, Stwo) waar
wied ver, wijd
zunig (St) zuinig
zu:ver (St, Stwo) zuiver

De stomme e aan het woordeinde kan alleen maar opgemerkt worden:

1. wanneer het bijvoeglijk naamwoord gecombineerd wordt met een koppelwerk-
woord:

’t koren is riepe het koren is rijp
de panne blif hie:te de pan blijft heet

2. wanneer het bijvoeglijk naamwoord als bijwoord wordt gebruikt:

de veugel vlög hoge de vogel vliegt hoog

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

de dikke katte de dikke kat
een dun korzien een dun korstje

Als een bijvoeglijk naamwoord eindigt op -ies of -ief verandert dat uiteinde in de
verbogen vormen - d.w.z. de vormen met een stomme e erin - in -ie:z- of -ie:v-:

een gries huus een grijs huis
grie:ze kreien grijze kraaien
een stief bie:n een stijf been
stie:ve kni’jen stijve knieën

In sommige gevallen verandert voor een stomme e een -d in een -i (uitgesproken j):

een kwaod wief een kwaad wijf
een kwaoie kerel een kwaaie kerel
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De trappen van vergelijking worden net als in het Nederlands gevormd door middel
van de achtervoegsels -er en -st , waarbij weer opgemerkt moet worden dat net als
bij de andere achtervoegsels de bijvoeglijke naamwoorden die eindigen op -e deze
klank steeds verliezen:

dikke dikker het dikste dik
hie:te hie:ter het hie:tste heet
kroem kroemer het kroemste krom
lange langer het langste lang
vróg vrógger het vrógste vroeg

De uitdrukking op zijn + overtreffende trap wordt in het Kallenkotens weer-
gegeven met óp zien + overtreffende trap + -e:

op zien leegste op zijn laagst

Bijvoeglijke naamwoorden afgeleid van stofnamen eindigen op -en en krijgen nooit
als uitgang een -e:

golden (St, Stwo) gouden
ie:zeren ijzeren
keuperen koperen
lie:men lemen

rie:ten rieten
wóllen (St) wollen
zulveren zilveren
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De tijdsbenamingen

Dagen

sundag zondag sundes ’s zondags
maendag maandag maendes ’s maandags
deensdag dinsdag deenzes dinsdags
woe:nsdag woensdag woe:nzes ’s woensdags
donderdag donderdag dónders donderdags
vri’jdag vrijdag vri’jdes vrijdags
saoterdag zaterdag saoters ’s zaterdags

Maanden

De namen van de maanden in het Kallenkotens zijn gelijk aan die in het
Nederlands, behalve meert ‘maart’ en meie ‘mei’.

Feestdagen

Karsdaegen Kerstdagen
Goeie Vri’jdag Goede Vrijdag
Paosdaegen Paasdagen

Paozen Pasen
Hemelvaart Hemelvaart
Pinksteren Pinksteren

Jaargetijden

veurjaor lente
somer zomer

haarst herfst
winter winter
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Syntactische verschijnselen

1. Een afhankelijke vraagzin wordt ingeleid met het partikel as:
wi’j zullen ies kieken as der wat óp staot ‘we zullen eens kijken of er wat op staat’.

Hetzelfde partikel wordt gebruikt na vraagwoorden (waor ‘waar’, hoe ‘hoe’, waor-
umme ‘waarom’, wat ‘wat’, wie ‘wie’ enz.) in bijzinnen:
ku-j mi’j zeggen waor a-j hier hónnig kopen kunnen? ‘kun je mij zeggen waar je
hier honing kunt kopen?’
ik wil joe graeg uut de doeken doen wat a-j mit een schotteldoek allemaole doen
kunnen ‘ik wil je graag uit de doeken doen wat je met een vaatdoek allemaal kunt
doen’.
N.B. In de zojuist genoemde zinnen is het partikel as afgekort tot a- vóór het
enclitisch voornaamwoord -j ‘je’.

2. Bij werkwoorden in de voltooid tegenwoordige tijd die in een bijzin staan
kennen we in het Nederlands twee volgordes:
a. de rode volgorde: hulpwerkwoord + voltooid deelwoord: Ik geloof niet dat hij
is gekomen.
b. de groene volgorde: voltooid deelwoord + hulpwerkwoord: Ik geloof niet dat
hij gekomen is.
In het Kallenkotens, evenals in veel andere Oost-Nederlandse dialecten vinden we
alleen de groene volgorde: wi’j zullen ies kieken as der wat óp estaon hef ‘we zul-
len eens kijken of er iets heeft opgestaan’.
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Uitdrukkingen eigen aan het Kallenkotens

bi’j de winterdag ’s winters
dat was toen overal mit dat ging vroeger nu eenmaal zo
snoeken baggeren snoeken vangen (door het modderig

maken van het water)

Kallenkoter tekst

De schotteldoek (fragment)

De jóngeren zullen ’t wel niet weten
en de ólden willen ’t het lie:fst zo gauw meugelijk vergeten,
mar ik wille joe graeg uut de doeken doen
wat a-j mit een schotteldoek allemaole kunnen doen.
Het begunde ’s morrens al vróg mit warken bi’j de heerd.
Dan was de schotteldoek al dadelijk veule weerd.
Want de haanden worden smerig van het roe:t en van de as
en hoe kreeg-ie ze weer schone, as der gien schotteldoek was?
Dan moe-j koffie klaor maeken, de melkers kwamen weer,
even de schotteldoek deur de koppies en schone waren ze weer.
De kiender kwamen van bedde, opoe stund óp,
allemaole gauw even de schotteldoek um de kop.
Dan muzzen de kiender naor schoele, is ’t ónder de neuze nog glad,
even de schotteldoek en zie waren weer netties óp pad.
Kwam de boe:r ’s middes weer, had wat mest an de haanden,
de piepe was smerig, wol ók niet zo best meer braanden.
Even ónder de kraene, was ’t dikste der wel weer of,
en de schotteldoek dreugde alles natuurlijk weer of.
De manlu waren veur ’t eten een borrel gewoon,
even de schotteldoek deur de glazzies dan waren die ók weer schoon.
Krie:g ie dan ’s aovends vezite of sundes of mit ni’jjaor,
mit de schotteldoek waa-j de hele dag klaor.
De domeneer kómp óp huusbezuu:k en ók zo’n man
bied ie gien daegs koppien koffie an.
De sundagse koppies kunnen wel ies wat stovvig wezen,
mar de schotteldoek kan ók dizze kwaole genezen.
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Wollen kinder niet heuren, manlu pasten niet óp,
kregen ze even een klap met de schotteldoek um de kop.
En bi’j de winterdag kón-ie vaeke heuren:
De schotteldoek was oons óp de taofel bevreuren.
Zo bin wi’j dan mit de schotteldoek de dag ies rónd egaon,
was ieder hen bedde, was ’t warken edaon.
Óp ’t blokkien mit spiekers ligt de schotteldoek en die wacht
tot het wark weer begunt nao de rust van de nacht.

Enkele typische kenmerken van het Kallenkotens – ten opzichte van de dialecten
in de onmiddellijke omgeving ervan - zoals die in dit gedicht voorkomen:
1. De aanwezigheid van de groep sch aan het begin van een woord (schotteldoek,
schone).
2. De aanwezigheid van de h aan het begin van een woord (haanden,  heuren).
3. De aanwezigheid van een z tussen twee klinkers waarvan de eerste kort is (dizze,
glazzies,  muzzen).
4. Waar de wat meer naar het zuiden gesproken dialecten een ää hebben, heeft het
Kallenkotens (en ook het Steenwijks en het Steenwijkerwolds) een ae (vaeke,
graeg,  maeken).
5. De aanwezigheid van het bijwoord/voorzetsel um (ook elders in West-Overijssel
wel bekend, maar niet in het Steenwijks en het Steenwijkerwolds, waar óm(me)
gezegd wordt).
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Steenwijk
De klinkers en medeklinkers

De gewone klinkers en medeklinkers van het Steenwijks zijn gelijk aan die van
het Kallenkotens - zie de schema’s op de pagina’s 11 en 37 - met één uitzondering:
in het Steenwijks komt de h niet voor als klank. Daarnaast is de klankcombinatie
sch(r) aan het begin van een Steenwijker woord niet aanwezig maar sk(r) wel.
Voorts wordt de r achter in de keel uitgesproken en is dus een zogenaamde ‘brouw-
r’. De korte klinkers in het Steenwijks kunnen niet gevolgd worden door een v of
een z. Slechts één uitzondering heb ik op deze regel gevonden, nl. het woord buze
‘(broek)zak’. Voorts komt de ó niet voor vóór een r . De overige uitsluitingen van
klanken in een bepaalde omgeving zijn voor het Steenwijks gelijk aan die voor het
Kallenkotens (zie p. 12).
De lezer wordt voor het begrijpen van de schrijfwijze van de hierna volgende woor-
den verwezen naar de pagina’s 11-32 en 9.
We geven hieronder voor elke klinker van het Steenwijks een aantal voorbeelden.
Er is naar gestreefd alleen die woorden op te nemen die niet al in het gedeelte over
het Kallenkotens zijn vermeld, behalve als de uitspraak duidelijk verschilt.

ie

bieten bijten
dwiel duizelig
euimiete hooimijt
fiet fijt
gevelties geveltjes
glieden glijden
griepen grijpen
kiele kiel (kledingstuk)
lieden lijden
misskien misschien
piene pijn
rieme riem
ries rijshout
sien zien

skieterd schijterd
sliepen slijpen
slieten slijten
spieker spijker
spiet spijt (zelfst. nw.)
strieken strijken
tiek tijk
tieke teek
verskiet keuze
vieftiene vijftien
vienen vinden
zeuventiene zeventien



In de hierboven gegeven woorden gaat de ie-klank terug op:

a) een owg. lange i: in bieten, glieden, griepen, lieden, piene, ries, skieterd, sliepen, slieten, spie-

ker, strieken en de verkleinwoorduitgang –ies in gevelties.

b) een owg. korte i in: vief(tiene) en vienen.

c) een owg. tweeklank io: in rieme en verskiet.

d) een owg. korte e (waarschijnlijk) in tieke.

e) owg. eha, na samentrekking: in (mis)skien (uit scehan), sien (uit sehan), (vief)tiene en (zeu-

ven)tiene (uit tehan).

f) oude latijnse lange e, in heel oude leenwoorden: in tiek en (eui)miete.

Jongere leenwoorden zijn fiet en spiet; de herkomst van de ie van dwiel en kiele is niet geheel

duidelijk.

ie:
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bedrie:gt (hij/zij) bedriegt
blie:ven blijven
die:f dief
ie:zer ijzer
kie:ven kijven
krie:gen krijgen
lie:fste liefste
skie:ten schieten

skrie:ven schrijven
slie:rte lange rij
tie:zerd kieskauwer
vrie:st (het) vriest
wie:ge wieg
wie:zer wijzer (van een

klok)

De lange ie van deze woorden komt uit een:

a) owg. lange i die in open lettergreep voor v, z en hier mogelijk g en voor –r + plofklank lang

gebleven is: in blie:ven, ie:zer, kie:ven, skrie:ven, slie:rte, wie:zer en mogelijk ook krie:gen.

b) owg. tweeklank io: in bedrie:gt, die:f, lie:fste, skie:ten en vrie:st.

c) owg. ai (in het Middelnderlands/Middelnederduits een ee, later verhoogd tot een lange ie): in

tie:zerd.

d) oude lange e: in oud latijns leenwoord wie:ge.
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uu

In bovenvermelde woorden komt de korte uu uit een:

a) owg. lange u (die als een lange oe moet hebben geklonken): in bule, buten, luden, luken, uud,

uus en usien, waarschijnlijk ook krulen / krule(-) en mogelijk sulen.

b) korte u + n (uit mund), na uitval van de neusklank: in Genemuden.

c) owg. tweeklank iu: in Duutsers.

Leenwoorden zijn juustement, portefulie en sukelao. De herkomst van de uu van buze, ofkukelen,

ruufte en stufer is onduidelijk.

uu:

bule zak, buidel
buten buiten
buze (broek)zak
Duutsers Duitsers
’Genemuden Genemuiden
juustement juist, precies
krulen kruien
krulewaegen kruiwagen
luden luiden (werkw.of

zelfst. nw. mv.)

luken luiken
’ofkukelen afvallen
portefulie portefeuille
ruufte ruif
stufer stuiver
sukelao chocola
sulen glijden
usien huisje, w.c.
uud huid
uus huis

bu:gen buigen
buu:rvrouwe buurvrouw
bu:zen biezen (= waterplan-

ten)
du:vel duivel

kluu:ft (zij/hij) kluift
kru:zen kruisen
u:verig rillerig
u:zen huizen
vuu:r vuur

De lange uu gaat hier terug op een:

a) owg. lange u: in bu:gen, buu:r(vrouwe), kluu:ft, kru:zen (van kruus) en u:zen (van uus). De

klinker is hier lang gebleven in open lettergreep voor v (kluu:ft komt van klu:ven), z, g en voor r.

b) owg. tweeklank iu: in du:vel en vuu:r. De klinker bleef hier lang in open lettergreep voor v en

voor r.

De herkomst van de lange uu van bu:zen en u:verig is niet duidelijk.



oe

bloeme bloem
boek buik
doeme duim
doodgoelder hond die onheilspel-

lend jankt
kloete kluit

moeten moeten
oele uil
skoelen schuilen
stoete brood
toe toen
soepen zuipen

broe:zen bruisen
droe:fien druifje
goe:zebrook sufferd
goe:zerd sufferd
labbedoe:ze oorvijg
skoe:ven schuiven

snoe:ven snuiven
stoe:rs stuurs
’toe:toorn schreeuwlelijk
zoe:r zuur
zwoe:re zwoerd
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In bovenstaande woorden komt de korte oe uit een:

a) owg. lange u: in boek, doeme, kloete, oele, skoelen, soepen en waarschijnlijk ook stoete.

b) owg. lange o:.in bloeme, moeten en vermoedelijk ook toe.

c) owg. tweeklank iu: in (dood)goelder.

oe:

De lange oe van de hier genoemde woorden gaat terug op een owg. lange u die lang is gebleven

in open lettergreep voor v en z en voor r: in broe:zen, droe:fien (van droe:ve), zoe:r en waar-

schijnlijk ook goe:ze(brook) en goe:zerd, skoe:ven, snoe:ven en stoe:rs.

De herkomst van de lange oe van (labbe)doe:ze en zwoe:re is onduidelijk; toe:t in toe:toorn is

een klanknabootsend woord.

i

beskimmeld beschimmeld
binnen (wij, jullie, zij)

zijn, (jij) bent
fikkien borstzak
ilde hilde

ingst hengst
ink inkt
itte hitte
kik (hij/zij) kijkt
kribbe krib



Steenwijk - de klinkers en medeklinkers

91

De klank ee van bovenvermelde woorden is ontstaan uit een:

a) owg. ai: in allenig, (drokke)dreet, ete, speke, zepe en waarschijnlijk ook skeef en sleten.

ligge (ik) lig
minse mens
pinke pink (éénjarige koe)
pitte pit
’rikkege afrastering
skimme schim
skinke ham

skippien scheepje
stik steek (geb. wijs)
stikkel stekel
timpe stuk, punt
tippe timp, hoekig stuk

grond

In de hierboven genoemde woorden correspondeert de i met een:

a) owg. i: in beskimmeld, itte, kribbe, ligge, skimme, skippien, waarschijnlijk ook skinke en

mogelijk pitte.

b) owg. e: in stik, vermoedelijk ook stikkel en mogelijk ilde. Soms is de owg. e ontstaan uit een

oudere a met umlaut: in ingst, minse en waarschijnlijk ook rikkege

Ink is een leenwoord; fikkien is waarschijnlijk een affectieve klankvorm; de herkomst van de i

van pinke, timpe en tippe is niet duidelijk. Verder wordt hier de 3e pers. enk. o.t.t.-vorm kik

genoemd die met klinkerwisseling naast kieken gevormd is, en binnen van het werkwoord wezen.

ee

al’lenig alleen
bete biet
breef brief
drokkedreet zeurkous
eerden aarden (bijv. nw.)
’ege heg
emel hemel
’erik haring
ete heet
klevekwasten klissen, klitten

(vruchten)
lege laag (bijv. nw.)
’letien liedje
neet niet (bijw.)

neve neef
reden kammen (van haar)
reet riet
skeef scheef
skeel scheel
skene scheen(been)
skepen schepen
skreeuwekster Vlaamse gaai
sleten balkenslieten
speke spaak
verdreet verdriet
wezeboom ponder
zepe zeep
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brugge (ook: brógge, brug
zie hieronder)
drup drop
dust dorst
gewulfte gewelf
grundel grendel
knuppel knuppel
muske, musse mus
musse muts
nustelt (zij/hij) nestelt
putte put
skufterig bang
(ook: skófterig,  
zie hieronder)

skuld schuld
skulk schort
skuppe schop (werk-
tuig)
skutter schutter
stunk (zij/hij) stonk
sulveren zilveren
terugge terug
un hen, hun
unnig honing
ups hups
vullem veulen
wus ie? wist jij?

De u-klank is in deze woorden afkomstig uit een:

a) owg. u (waarbij ook vaak een umlautsfactor in de volgende lettergreep is aan te wijzen): in

brugge, dust, putte, skuld, skulk, skutter, terugge, vullem en waarschijnlijk ook skuppe en moge-

lijk unnig.

b) owg. i of e die onder invloed van omringende medeklinkers is gerond: een i in sulveren en un,

een e of i in grundel, en een e in gewulfte en nustelt.

c) owg. o met umlaut: in drup, knuppel en waarschijnlijk ook ups. Met klinkerwisseling in de

verleden tijd zijn gevormd stunk (naast stinken) en wus (naast weten). Leenwoorden zijn muske

en musse (in twee betekenissen); de herkomst van de u van skufterig is onduidelijk.

b) oude lange e: in de oude leenwoorden bete en breef.

c) owg. korte i, die in open lettergreep is gerekt tot ee: in emel, kleve(kwasten), neve, skepen

(meervoud van skip), en waarschijnlijk skene.

d) owg. korte e, eveneens in (eertijds) open lettergreep en voor r gerekt: in eerden, skeel en ege

(in ege ontstond de e uit een oude a met umlaut).

e) owg. tweeklank io: in letien, neet, reet en verdreet.

f) owg. lange a met umlaut: in lege.

g) owg. korte a met umlaut: waarschijnlijk in erik.

h) owg. ai of i: in skreeuw(-).

De herkomst van de ee van reden en weze(-) is niet duidelijk.

u
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eu

aepeneuten pinda’s
(óm) bemeuien (zich) bemoeien
bleuien bloeien
dreuge droog
e’beuden geboden (volt.

deelw.)
e’reupen geroepen
eufd hoofd
euge hoog
eugte hoogte
eui hooi
euie ooi
euilam ooilam
eulekoken oliebollen
(een) eupe (een) hoop
eupen open (bijv. nw.)
greuien groeien
greun groen
greunte groente
leugen leugen

meu moe (bijv. nw.)
meuilijk moeilijk
meuite moeite
’ópeseupen opgezopen
preuverd iemand die ze wel

lust, proever
(de) Reune de Reune (water-

naam)
skeuper scheper
skeure scheur (zelfst. nw.)
skeut scheut
sneuien snuffelen
speulden speelden
steuk stak
streuien strooien
teugen tegen
vleuken vloeken
wiendskeute windvlaag
zeuken zoeken
zeuven zeven (telw.)

De eu gaat in bovengenoemde woorden terug op een:

a) owg. au (dikwijls met umlautsfactor): in dreuge, eufd, euge en eugte, eui, eupe, streuien en

waarschijnlijk ook euie en euilam.

b) owg. lange o (al dan niet met umlaut): in bemeuien, bleuien, greuien, greun, greunte, meu,

meuilijk, meuite, preuverd, vleuken en zeuken.

c) owg. korte u (al dan niet met umlaut) die gerekt is tot eu: in (aepe)neuten, leugen, skeure,

skeut en (wiend)skeute.

d) owg. korte o met umlaut: in eule(koken) (een oud leenwoord) en eupen.

e) owg. lange a, met umlaut en ronding: in skeuper.

f) owg. e (ontstaan uit a met umlaut) met ronding en rekking: in teugen.

g) owg. i met ronding en rekking: in speulden en zeuven.

Met klinkerwisseling in de verleden tijd zijn gevormd de werkwoordsvormen ebeuden (bij bie-

den), ereupen (bij roepen), (óp)eseupen (bij soepen) en steuk (bij stikken).

Onduidelijk is de herkomst van de eu van Reune en sneuien.



ó

De ó komt in bovenstaande woorden uit een:

a) owg. u: in (an)kómp, bók, bókkend, bóssel, brógge, drókken, króm, (laank)tónge, mógge,

ómme, ónd, óp, plókvet, rógge(-), skólder, terógge, wólle, wóst, wóttel en waarschijnlijk mótten

en tónte.

b) owg. lange a die later verkort en gerond is: in dómmiet.

c) owg. lange o die later verkort is: in genóg, mós, mót en vróg.

d) owg. tweeklank io: in lócht.

e) owg. i die voor –m gerond is: in óm.

Met klinkerwisseling in de verleden tijd zijn gevormd de werkwoordsvormen kónnen (bij

kunnen) en móggen (bij maggen).

Nóchter is waarschijnlijk een leenwoord uit het Latijn; smókken is een klanknabootsend woord;

sók(ke) is door samentrekking ontstaan uit *swali:k; de herkomst van de ó in skófterig is niet dui-

delijk.
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ankómp (als zij/hij) aankomt
bók bok
bókkend bokking
bóssel borstel
brógge brug
’dómmiet meteen, straks
drókken drukken, duwen
genóg genoeg
kónnen konden
króm krom
laanktónge kletser
lócht licht (zelfst. nw.)
mógge mug
móggen mochten
mós (zij/hij) moest
mót (zij/hij) moet
mótten morsen
nóchter nuchter

óm hem
ómme om
ónd hond
óp op
plókvet plukvet
róggestrenge ruggegraat
skófterig bang
skólder schouder
smókken kussen (werkw.)
sókke zulke
terógge terug
tónte vod, lap, slonzige

vrouw
vróg vroeg
wólle wol
wóst worst
wóttel wortel
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oo

De oo gaat in deze woorden terug op een:

a) owg. lange o: in blood, bool, brook, do, dook, doon, fote, good, groten, ko, koke, mo, moder,

mood, ood, (Vos)ook, opel, (padde)stool, root, sko, skole en mogelijk ook in krooie.

b) owg. au: in bome, dood(goelder) en oor.

c) owg. korte o, die voor r of in open lettergreep gerekt is: in boge en boorde.

d) owg. korte u, die in bep. contexten lang is geworden: in foorde, ekomen en oons.

Loze is een leenwoord.

blood bloed
boge boog
bome boom
(een) bool (een) boel
boorde boord
brook broek
do doe (geb. wijs)
doodgoelder hond die onheilspel-

lend jankt
dook doek
(ie) doon (je) doet
ekomen gekomen
foorde voor (zelfst. nw.)
fote voet
good goed
(de) groten (de) groeten
ko koe
koke koek
krooie kruiwagen

loze schuur
mo moe (zelfst. nw.)
moder moeder
mood moed
ood hoed
ook hoek
oons ons (pers. vnw.,

bez.vnw.)
oor oor
opel hoepel
paddestool paddestoel
root roet
sko schoen
skole school
stool stoel
’Vosook Voshoek (buurt-

schap bij
Steenwijk)



e

De e is in bovenstaande woorden afkomstig van een:

a) owg. e: in belle, bessem, (braand)nettel, ellig, lesse en stennen. Een owg. e die eerder is ont-

staan uit een oude a (meestal met umlaut) ligt ten grondslag aan de e van egge, emp, ente, les-

send, skellen en waarschijnlijk ook ekke.

b) owg. ai, met verkorting voor dubbele medeklinker: in ekkel en lellijk.

c) owg. a: in wespe.

d) owg. i: in enne.

ae
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belle bel (zelfst. nw.)
bessem bezem
braandnettel brandnetel
egge eg
ekke hek
ekkel eikel
ellig kwaad, nijdig
emp hemd

enne heen (bijwoord)
ente eend
lellijk lelijk
lesse les (zelfst. nw.)
lessend laatst, onlangs
skellen schillen (werkw.)
stennen steunen, kermen
wespe wesp

aene haan
aepeneuten pinda’s (lett.: ape-

noten)
aever haver
baentien baantje
blaeden bladeren
blaeren blaten
daegen dagen
daeken daken
draeien draaien
dwaelen dwalen
gaer gaar

gaeten gaten
glaezen glazen
kaerel kerel
klaegen klagen
kraeie kraai
kraeien kraaien (werkw.)
laeden laden (werkw.)
maechies meisjes
maegd meid, wicht
maege maag
naeien naaien
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De ae-klank is in deze woorden afkomstig uit een:

a) owg. korte a die later in open lettergreep gerekt is: in aene, aepe(-), aever, dwaelen, gaer,

klaegen, laeden, maege, saemen, skaemen, slaeger, staeken, tael, vaeren, waeteren, zwaene en

waarschijnlijk ook baentien, snaeter en swaevel.

b) owg. korte e die weer teruggaat op een oudere a met umlaut en die gerekt is in oorspronkelijk

open lettergreep en voor neusmedeklinker + schuurklank: in kaerel en waarschijnlijk ook twaelf.

c) owg. lange a met umlaut: in draeien, kraeie(n), naeien en waeien.

d) owg. lange a: in vlaege. Dat is bijzonder: in het dialect van Steenwijk is de oude lange a

meestal een ao-klank geworden (zie daar). Vermoedelijk is het woord vlaag aan het Nederlands

ontleend en is het woord daarna aan het dialect aangepast.

Door samentrekking uit *aga o.d. is de ae ontstaan van maegd en maegies.

Met klinkerwisseling in het meervoud zijn gevormd blaeden (bij blad), daegen (bij dag), daeken (bij

dak), gaeten (bij gat), glaezen (bij glas), paeden (bij pad), raeden (bij rad) en slaegen (bij slag).

Leenwoorden zijn paer en skaeze. Raetel(-) is mogelijk een klanknabootsend woord.

ö

paeden paden
paer paar
raeden raderen
raetelkónte praatvaar
saemen samen
(óm) skaemen (zich) schamen
skaeze schaats
slaegen slagen (zelfst. nw.

meerv.)
slaeger slager
snaeter snater

staeken staken (werkw.)
swaevel zwavel
tael taal
twaelf twaalf
vaeren rijden
vlaege vlaag
waeien waaien
waeteren water geven (aan

dieren), drenken
zwaene zwaan

esköllen gescholden
göt (zij/hij/het) giet
lös los, open
Möppel Meppel
öllen hielden 
ölp (zij/hij) hielp

sköttel schotel
sköttelgood aardewerk
verböd (zij/hij) verbiedt
völle (ik) viel
zwöl (zij/hij/het) zwol



Veel van de hierboven genoemde woorden met ö zijn werkwoordsvormen die met klinkerwisse-

ling zijn gevormd, nl. esköllen (bij skellen), göt (bij gie:ten), öllen (bij ollen), ölp (bij elpen), ver-

böd (bij verbieden), völle (bij valen) en zwöl (bij zwellen). 

Uit een owg. u met umlaut komt de ö van sköttel(-), uit een o de ö van lös. In Möppel is de ö

ontstaan door ronding van een oudere e of a.

öö

Alle hier genoemde woorden met öö zijn werkwoordsvormen die met klinkerwisseling zijn

gevormd bij de hele werkwoorden.

o

In de hier genoemde woorden komt de o uit een:

a) owg. o: in fot, nog, ol en mogelijk skor(-).

b) owg. u: in borst, kort en drok(-) (als drok hier opgevat moet worden als ‘druk’).

c) owg. o òf u: in opper.

Met klinkerwisseling zijn gevormd de werkwoordsvormen ebrocht (bij brengen) en zol (bij zul-

len). Rolle is een leenwoord.
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edöön gedaan
edrögen gedragen
emöken gemaakt
eslögen geslagen
eslöpen geslapen

evören gevaren
evrögen gevraagd
jögen joegen, jaagden
’oferöden afgeraden

borst borst
drokkedreet zeurkous
ebrocht gebracht
fot weg (bijwoord),

vort
kort kort

nog nog
ol hol
opper (hooi)opper
rolle rol (zelfst. nw.)
skorsteen schoorsteen
zol zou
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ao

allemaole allemaal
aor haar (zelfst. nw.)
aost haast (bijw., zelfst.

nw.)
aozen azen
baord baard
blaoze (ik) blaas
daor daar
elemaole helemaal
gaoren garen
jaor jaar
kaochies kaantjes
kaome kam
kaorte kaart
kaskenaode ophef, poeha
maoltien maaltje
maor maar (voegwoord,

bijwoord)
naod naad
naolde naald

paole paal
praoten praten
praoties praatjes
raopeulie raapolie
raosel raadsel
saoterdag zaterdag
skaole schaal
skaop schaap
skaort scherf
skraol schraal
slao sla (zelfst. nw.)
soldaot soldaat
spaonder spaander
sprao spreeuw
staon staan
sukelao chocola
taofel tafel
taoi taai (bijv. nw.)
taorte taart
vraogen vragen

De ao gaat in deze woorden terug op een:

a) owg. lange a: in aor, aozen, blaoze, daor. jaor, maoltien, maor, naod, naolde, paole, raop(-),

raosel, skaole, skaop, skraol, spaonder, sprao, staon, taoi, vraogen en waarschijnlijk ook

saoterdag.

b) owg. korte a die waarschijnlijk vroeg gerekt is (anders zou die klank in het dialect van Steenwijk

een ae of een aa geworden zijn): in baord, gaoren, skaort, taofel en mogelijk ook kaome.

In allemaole en elemaole is -maol samengetrokken uit –mahal.

Leenwoorden uit de romaanse talen zijn aost, kaorte, kaskenaode, slao, soldaot, sukelao en taorte.

De herkomst van kaochies is onduidelijk; praot- is een klankwoord.



a

In de hier genoemde woorden is de a afkomstig uit een:

a) owg. a: in akke, faste, grachte, grafte, jachs, karre en panne.

b) owg. e voor een r: in barg en fars.

c) owg. i voor een r: in karse(-).

Marse in karsemarse is een oud leenwoord.

De herkomst van de a van assebassien, (kleve)kwasten, labbe(-) en slakke is niet duidelijk.

aa
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akke hak
assebassien borreltje
barg berg
fars vers (bijv. nw.)
faste vast (bijwoord)
grachte gracht
grafte gracht
jachs loops

karre kar
karse kers
karsemarse rug
klevekwasten distels
labbedoe:ze oorvijg
panne pan
slakke slak

aals hals
aand hand
aarbaarge herberg
aarfst herfst
aarfte erwt
aarg erg (bijw.)
aargens ergens
aarm arm (zelfst. en bijv.

nw.)
baanderdeure achterdeur (van de

deel)
baansedeure achterdeur (van de

deel)
braanderig branderig
braandnettel brandnetel

daanken danken
daansen dansen
draank drank
dwaarg dwerg
gaanze gans (zelfst. nw.)
gaven gaven (werkw.,

o.v.t.)
kaampe kamp, bouwland
kaant net (bijv. nw.)
kaarke kerk
kaarmen kermen
kaarnstok karnstok
kraante krant
kwamen kwamen
laanktónge kletser
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lagen lagen (werkw.,
o.v.t.)

lazen lazen
maargpiepien mergpijpje
maarklauwer Vlaamse gaai
mekaander elkaar
naargens nergens
oostkaante oostkant

skaarp scherp
skaat schaduw
slaank slank
vaal val (gebied. wijs)
vaarve verf
veraanderen veranderen
waante want (zelfst. nw.)
waark werk

bessem bezem
boge boog (zelfst. nw.)
dikke dik
dreuge droog
egaon gegaan
elfte helft
emaeid gemaaid
karre kar

koste korst
krulewaegen kruiwagen (2 maal

een stomme e)
pitte pit
putte put (zelfst. nw.)
skutter schutter
sporte sport (van ladder)

De aa is in deze woorden ontstaan uit een:

a) owg. korte a die in een bepaalde context (meestal voor –r of voor neusklank + plof- of schuur-

klank) is gerekt: in aals, aand, aarg, aargens, aarm, braand-, daanken, draank, gaanze, kaampe,

kaarmen, laank(-), maarg(-), mekaander, naargens, skaarp, vaal, vaarve, veraanderen, waante

en waarschijnlijk ook baander(-), baanse(-), maark(-), slaank en mogelijk skaat.

b) owg. e die voor r een a en met rekking een aa is geworden: in aarbaarge (beide aa’s), aarfst,

aarfte, dwaarg, waark en waarschijnlijk kaarn(-).

c) owg. i die voor een r een a werd en gerekt is: in kaarke.

Met klinkerwisseling in de verleden tijd zijn gevormd de werkwoordsvormen gaven (bij geven),

kwamen (bij komen), lagen (bij liggen) en lazen (bij lezen).

Leenwoorden zijn daansen, kraante en (oost)kaante; mogelijk ook kaant ‘net’.

stomme e

Voor de uitspraak en het voorkomen van deze klank verwijs ik naar de beschrijving
van het Kallenkotens (p. 31). Zie hier enkele woorden met deze klinker:



De stomme e is het resultaat van verzwakking van allerlei klinkers in onbeklemtoonde positie,

bijv. de o in boge, de i in dikke en dreuge en de a in koste. In bessem is een tussenklank inge-

voegd (oudsaksisch besmo).

De tweeklanken

Om het hieronder vermelde schema te begrijpen dient het vergelijkbare schema in
het gedeelte over het Kallenkotens geraadpleegd te worden, alsook de opmerkingen
die daar gemaakt worden (zie p. 32).
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v o o r +

gespreid

v o o r +

gespreid

i’j

ei

uj

uuw

ui

v o o r + gerond achter +

gerond

achter +

gespreid g e s l o t e n

hal f -ges lo-

t en

half-open

óu

au/ou

ai

Voor de beschrijving van de hieronder volgende tweeklanken, behalve de ui, wordt
verwezen naar de vergelijkbare tweeklanken in het Kallenkotens (zie p 32 e.v.)

uuw

skaeduw schaduw

De tweeklank –uuw is in dit woord ontstaan door invoeging van een tussenklank tussen d en w

(oorspronkelijk *skadw).

i’j

bi’j bij
bi’jekorf bijenkorf
i’j hij
li’jte luwte

mi’j mij
sni’jen sneeuwen
spi’jen spugen
vri’jen vrijen
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De tweeklank i’j gaat hier terug op een:

a) owg. lange i: in i’j, sni’jen, spi’jen en vri’jen.

b) owg. korte i: in bi’j en mi’.j

c) owg. korte i + de overgangsklank j: in bi’je(korf).

d) owg. tweeklank eo: in li’jte.

uj

bujje bui

De uj van bujje was al vroeg een tweeklank; een dergelijke klank wordt in de historische taal-

kunde wel ui2 genoemd.

óu

nóu nu, nou
róu ruw

Zowel in nóu als in róu gaat de tweeklank terug op een oude lange u.

ei

anfeilen aandweilen
eide heide
eiden heiden

eierkolen eierkolen
reize reis
weide wei(de)

De ei komt in al deze woorden uit een owg. ai, behalve in (an)feilen: feil ontstond door samen-

trekking uit *fagil.



De au/ou van deze woorden komt uit een:

a) owg. au (die voor een w een au-achtige klank gebleven is): in ouwen, skouwen en Stouwe.

b) owg. lange a (+ w of o): in klauwe en rauw.

c) owg. lange u of iu: in waorskouwen.

Een klanknabootsend woord is skrouw(-); de herkomst van de au in (maark)lauwer is niet duidelijk.

De dialecten van Kallenkote, Steenwijk en Steenwijkerwold

104

buis (wam)buis
duit duit
fluiten fluiten

lui lui
spuiten spuiten

In elk van de bovenstaande woorden is de ui een oude tweeklank, een zgn. ui2 (zie ook bij uj, hierboven).

au/ou

klauwe klauw
maarklauwer Vlaamse gaai
ouwen houwen
rauw rauw
skouwen schouwen (van

eieren)

skrouwekster Vlaamse gaai
(de) Stouwe (de) Stouwe (buurt-

schap bij
Steenwijk)

waorskouwen waarschuwen

ai

wai wei, hui

De ai gaat in dit woord terug op een owg. ai. Deze klank correspondeert in het Steenwijks door-

gaans met een ee, ei of soms met een e (z.d.). Omdat wai het enige woord in het Steenwijks is

met een ai, kan aangenomen worden dat het een leenwoord is: waarschijnlijk uit het Fries en/of

Stellingwerfs (in beide talen waai).

ui

De tweeklank ui wordt op precies dezelfde manier uitgesproken als in het
Nederlands. Hieronder volgen een paar voorbeelden:
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Uitspraakregels

Deze zijn voor het merendeel gelijk aan de uitspraakregels van het Kallenkotens (zie
p. 38-43), behalve dan dat de regels 1 0 en 11 voor het Steenwijks niet bestaan.

Voor uitspraakregel 2 geldt het volgende: Waar in het Kallenkotens na een korte
klinker de gg- vóór de uitgang -en als G wordt uitgesproken, blijft in het
Steenwijks de schuurklank gehandhaafd. Dus wordt bróggen ‘bruggen’ uitgespro-
ken als brógg’ng. De overige opmerkingen die onder regel 2 voor het Kallenkotens
vermeld staan gelden ook voor het Steenwijks.

Regel 7 ziet er voor het Steenwijks iets anders uit: Een stemloze eindplofklank die
vóór een woord staat dat met een klinker begint wordt normaliter niet stemheb-
bend. De t in Opoe staot óp ‘Opoe staat op’ wordt niet als een d uitgesproken.
Hetzelfde geldt voor woorden die een stemloze plofklank ergens middenin hebben:
De p in de uitdrukking ópevreten ‘opgevreten’ blijft een p . Bovendien geldt alléén
de laatste van de 3 opmerkingen die onder regel 7a staan ook voor het Steenwijks.

Daarnaast heeft het Steenwijks de volgende uitspraakregels:

1 2 . Wanneer één van de volgende gesloten of halfgesloten lange klinkers ie:,  uu:,
oe:,  ee,  eu gevolgd worden door één van de schuurmedeklinkers die door het heffen
van de tongrug worden uitgesproken: -ch,  -g,  -g(g), dan hoort men na die lange
klinker een soort stomme e, hieronder weergegeven met het symbool ë:

(ik) lie:ëge (ik) lieg
bu:ëgen buigen
zoe:ëgen zuigen
eëge heg
veuëgel vogel

Deze regel blijft zijn uitwerking behouden ook nadat regel 2 (zie p. 38) is toege-
past:

bu:ëng’ng buigen
zoe:ëng’ng zuigen
1 3. Een r volgend op één van de lange halfgesloten klinkers ee,  eu,  oo - die dus



volgens uitspraakregel 4 (p. 39) als éé,  éú,  óó worden uitgesproken - verandert in
een soort stomme e (genoteerd als ë) wanneer hij vóór een andere medeklinker of
aan het einde van een woord staat. Datzelfde geldt ook voor de lange gesloten klin-
kers ie:,  uu:,  oe:.  Voorbeelden:

vie:ë glaezen bie:ë vier glazen bier
baargen die vuu:ë spi’jen bergen die vuur spugen
bi’j de ééëd bij de haard
’t pééëd lop véúë de ni’je karre ’t paard loopt voor de nieuwe kar

In de hier niet genoemde gevallen gedraagt de r zich als beschreven in uitspraakre-
gel 5 (p. 39).

1 4 . Net als in het Nederlands is het laatste gedeelte van de tweeklank ui geen w
maar een j als de tweeklank aan het einde van een woord staat. Voorbeeld:

se worden löi ze worden lui.
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De persoonlijke voornaamwoorden

onderwerp niet onderwerp

bek lemtoond beklemtoond    onbe-

1e pers. enk.

2e pers. enk.

3e pers enk. mnl.

3e pers. enk. vrl.

3e pers. enk. onz.

1e pers. mv.

2e pers. mv.

3e pers. mv.

ikke, ik ik, -k

ie, ieje ie, -j

i’j ie

si’j se

et, ’t

wi’j we

jullie

si’j se

mi’j me

oe

óm óm, em

eur er

et, ’t

oons

jullie

eur se

Voorbeelden:

’k eb mien aor neet ekaomd ik heb mijn haar niet gekamd
dee wóllen dasse wapperde eur óm de skólders die wollen das wapperde om haar

schouders
i’j bukt óm, em hij bukt zich
ie moeten oe naargens an laoten steuren je moet je nergens door laten

storen

De enclitica

Voor de betekenis van dit woord wordt de lezer verwezen naar p. 44. De vormen
van de enclitica in het Steenwijks zijn gelijk aan die in het Kallenkotens, evenals
het gebruik ervan en hun aantal. Vgl.:

són aost a-k! zo’n haast had ik!
’dómmiet gao-k naor uus straks ga ik naar huis
oe lange waa-j daor? hoe lang was je daar?



De bezittelijke voornaamwoorden

Voorbeelden:

eur familie hun familie
mien vaeder en sienten mijn vader en de zijne
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bi jvoeg l i jk zelfstandig

1e pers. enk.

2e pers. enk.

3e pers enk. mnl.

3e pers. enk. vrl.

1e pers. mv.

2e pers. mv.

3e pers. mv.

mien

oen

sien

eur

oonze (met de-woorden)

oons (met het-woorden)

jullie

eur

mienend, mienten

oenten

sienten

eurnten
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De werkwoorden

De werkwoordstijden

Deze zijn wat betekenis en aantal betreft helemaal gelijk aan die van het
Kallenkotens (vgl dus p. 47).
De gebiedende wijs in het Steenwijks wijkt enigszins af van die van het
Kallenkotens, omdat hij identiek is met de stam, wat zowel voor de zwakke als
voor de sterke werkwoorden geldt:

slao em neet sla hem niet
do de deure lös doe de deur open

De zwakke werkwoorden

De uitgangen van de tijden van de zwakke werkwoorden in het Steenwijks zijn
helemaal gelijk aan die van de zwakke werkwoorden in het Kallenkotens 
(vgl. dus p. 47). In de hierna volgende lijst met zwakke werkwoorden is er naar
gestreefd alleen die werkwoorden op te nemen die niet al in het gedeelte over het
Kallenkotens zijn vermeld, tenzij er weer een duidelijk verschil in uitspraak was.
Als een werkwoord gevolgd wordt door de aanduiding (Stwo), dan betekent dit dat
het werkwoord ook voorkomt in het Steenwijkerwolds met dezelfde uitspraak.

aelen (Stwo) halen
(óm) aargeren (Stwo) (zich) ergeren
anfeilen aandweilen
aoren haren, wetten

(van een zeis)
aozen (óp) (Stwo) azen (op)
(óm) bemeuien zich bemoeien
bestellen bevelen, com-

manderen
bidden bidden
blaeren blaten
bleuien bloeien
broe:zen bruisen
daansen dansen

deuien dooien
draeien draaien
drókken duwen, druk-

ken
dwaelen dwalen
euren (Stwo) horen
fielese’teren feliciteren
gaeren (op)rapen, ver-

zamelen
genezen
(volt. deelw.: genezen) genezen
gie:selen snel ronddraai-

en
gleuven geloven



goelen huilen, janken (van
een hond)

greuien groeien
gunteren (Stwo) begerig kijken
jaoken jeuken
klaegen klagen
kneupen knopen
knikken knikken
kokken glijden (met een

slee vanaf een
hoogte)

kraeien kraaien
krummelen sukkelen
kwielen kwijlen
laeden laden
lippen huilen
luden luiden
maeien maaien
mótten morsen
naeien naaien
neumen noemen
nustelen nestelen
oesten hoesten
ofrikken afrasteren
ofspeuren afzoeken
ofzetten te vroeg geboren

doen worden (van
een kalf)

open hopen
ópneumen opnoemen
ouwen houwen
oven hoeven
parsen persen
raeken raken
raozen razen
reden kammen (van haar)
si’jen zeven (van melk)

(óm) skaemen (zich) schamen
skellen schillen
skeuken schuren (met de rug

tegen een paal;
tegen jeuk)

skeuren scheuren
skoelen schuilen (tegen de

regen)
skoe:ren schuren
skouwen schouwen (van

eieren)
skreeuwen schreeuwen
skudden schudden
skutten schutten (van vee)
sneuien nasnuffelen
spaeren sparen
speulen spelen
spi’jen spugen
staeken staken
stennen steunen, kreunen
steuren storen
streuien strooien
sulen glijden
uut’aelen (Stwo) uithalen
uutneudigen uitnodigen
(óm) verslókken (zich) verslikken
veulen voelen
vleuken vloeken
vri’jen vrijen
waarken (Stwo) werken
waeien waaien
(óm) waeren zich hoeden
waeteren drenken
waorskouwen waarschuwen
wassen wassen
(volt. deelw.:
ewassen)
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(óm) welteren op de rug gaan 
liggen (van
paard)

worden (volt. deelw.: worden
eworden)
zetten zetten

De sterke werkwoorden

De eigenschappen van de sterke werkwoorden in het Steenwijks zijn vergelijkbaar
met die in het Kallenkotens (vgl. p. 51).
Als in het Steenwijkerwolds alle werkwoordsvormen gelijk zijn aan die van het
Steenwijks, dan worden deze gevolgd door de aanduiding (Stwo).

De werkwoordsklassen

Evenals bij het Kallenkotens (zie p. 52) zijn de hieronder gegeven vier vormen
respectievelijk die van de eerste persoon enkelvoud o . t . t ., de derde persoon enkel-
voud o . t . t ., de eerste persoon enkelvoud o . v. t . en het voltooid deelwoord.
Als ergens in een kolom twee vormen vermeld staan, kan steeds aan de uitgang
herkend worden om welke vormen het gaat.

Klasse 1: ie(:) ~ i ~ ee ~ ee 

De werkwoorden die tot deze klasse behoren zijn dezelfde als die van de ermee over-
eenstemmende klasse van het Kallenkotens (zie p. 52). Er zullen daarom slechts
enkele voorbeelden worden genoemd. Er is één klein verschil met de werkwoordsvor-
men van deze klasse in het Kallenkotens. In het Steenwijks hebben de vormen van
de eerste persoon enkelvoud van de o.v.t. soms wel de uitgang -e en soms niet:

gliede ~ glid ~ gleed ~ egleden glijden
griepe ~ grip ~ greep ~ egrepen grijpen
kieke ~ kik ~ keke ~ ekeken kijken
krie:ge ~ krig ~ kreeg ~ ekregen krijgen
liede ~ lid ~ leed ~ eleden lijden
skiete ~ skit ~ skeet ~ esketen schijten
skrie:ve ~ skrif ~ skreve ~ eskreven schrijven
smiete ~ smit ~ smeet ~ esmeten smijten
sniede ~ snid ~ snede ~ esneden snijden
strieke ~ strik ~ streke ~ estreken strijken



In een enkel geval vinden we in de derde persoon enkelvoud van de o.t.t. zowel de
vorm met i als een vorm met e:

blie:ve ~ blif/blef ~ bleve ~ ebleven blijven

Soms vinden we in de derde persoon enkelvoud o.t.t. de regelmatige vorm en daar-
naast een vorm met de uitgang -t zonder klinkerverandering:

lieke ~ lik/liekt ~ leke ~ e’leken lijken
rie:ze ~ ris/rie:st ~ reze ~ e’rezen rijzen

Klasse 2: ie(:) /uu(:) /oe(:) ~ u /ö /i  /ó /o ~ eu ~ eu

In de derde persoon enkelvoud van de o.t.t. kunnen we verschillende soorten korte
klinkers tegenkomen.
Evenals bij klasse 1 vinden we ook hier in de eerste persoon enkelvoud van de
o.v.t. zowel de uitgang -e als de afwezigheid van deze uitgang.

biede ~ böd ~ beud ~ ebeuden bieden
gie:te ~ göt ~ geute ~ egeuten gieten
kroepe ~ krop ~ kreupe ~ ekreupen kruipen
roeke ~ rok ~ reuke ~ ereuken ruiken
roepe ~ rop ~ reup ~ ereupen roepen
skie:te ~ skut ~ skeute ~ eskeuten schieten
skoe:ve ~ skóf ~ skeuve ~ eskeuven schuiven
snoe:ve ~ snóf ~ sneuve ~ esneuven snuiven
soepe ~ sop ~ seupe ~ eseupen zuipen
verbiede ~ verböd ~ verbeud ~  verbeuden verbieden
vlie:ge ~ vlig ~ vleuge ~ evleugen vliegen

In een aantal werkwoorden van deze klasse vinden we in de derde persoon enkel-
voud van de o.t.t. de uitgang -t en de afwezigheid van klinkerverandering:

bedrie:ge ~ bedrie:gt ~ bedreug ~ bedreugen bedriegen
bu:ge ~ buu:gt ~ beuge ~ ebeugen buigen
klu:ve ~ kluu:ft ~ kleuf ~ ekleuven kluiven
lie:ge ~ lie:gt ~ leug ~ eleugen liegen
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mie:ge ~ mie:gt ~ meuge ~ emeugen piesen
verlie:ze ~ verlie:st ~ verleur ~ verleuren verliezen
vrie:ze ~ vrie:st ~ vreure ~ evreuren vriezen

De volgende werkwoorden, die op een enkel punt afwijken van de hiervoren
genoemde, kunnen ook tot deze klasse gerekend worden:

bewege ~ beweegt ~ beweug ~ beweugen bewegen
breke ~ brek ~ breuke ~ ebreuken breken
fluite ~ fluit ~ fleut ~ efleuten fluiten
lope ~ lop ~ leupe ~ eleupen lopen
neme ~ nemp ~ neume ~ eneumen nemen
skere ~ skeert ~ skeure ~ eskeuren scheren
spreke ~ sprek ~ spreuke ~ espreuken spreken
spuite ~ spuit ~ speute ~ espeuten spuiten
stele ~ steelt ~ steule ~ esteulen stelen
stikke ~ stik ~ steuk ~ esteuken steken
wege ~ weegt ~ weuge ~ eweugen wegen

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

Ook bij deze klasse zijn de werkwoorden nagenoeg dezelfde als die van de ermee
overeenstemmende klasse van het Kallenkotens (zie p. 54). Er zal dus ook hier
volstaan worden met slechts enkele voorbeelden:

dwinge ~ dwingt ~ dwunge ~ edwungen dwingen
elpe ~ elpt ~ ölpe ~ e’ölpen helpen
glimme ~ glimt ~ glumme ~ eglummen glimmen
klimme ~ klimt ~ klumme ~ eklummen klimmen
skelle ~ skelt ~ sköl ~ esköllen schelden
skrikke ~ skrikt ~ skrukke ~ eskrukken (Stwo) schrikken
vringe ~ vringt ~ vrunge/vrung ~ evrungen wringen

In de o.v.t. van dit laatste werkwoord zijn voor de eerste persoon enkelvoud twee
vormen mogelijk. Dit is aangegeven door de schuine streep.
De volgende werkwoorden, met een enigszins afwijkende uitspraak, kunnen tot
deze klasse gerekend worden:



biene ~ bient ~ bunne ~ ebunnen (Stwo) binden
staarve ~ staarft ~ sturf ~ esturven sterven
viene ~ vient ~ vunne ~ evunnen (Stwo) vinden
zwaarve ~ zwaarft ~ zwörf ~ ezwörven zwerven

Klasse 4

Volgens Bloemhoff-de Bruijn 1998, p. 63 hadden de werkwoorden van deze klasse
in de o.v.t. de klinkers aa/a. De meeste werkwoorden van deze klasse hebben nu de
vormen van klasse 2 aangenomen.

Klasse 5: ee/i ~ e/i ~ a ~ ee

’ete ~ et ~ at ~ e’eten eten
’geve ~ gef ~ gaf ~ e’geven geven
ligge ~ lig ~ lag ~ e’legen liggen
mete ~ met ~ mat ~ e’meten meten
vergete ~ verget ~ vergat ~ vergeten vergeten
vrete ~ vret ~ vrat ~ evreten vreten
zitte ~ zit ~ zat ~ e’zeten zitten

Tot deze klasse wordt traditioneel ook gerekend het volgende werkwoord, ondanks
een kleine vormafwijking:

leze ~ leest ~ las ~ e’lezen lezen

Behalve in de eerste en de derde persoon enkelvoud, vinden we in de overige vor-
men van de o.v.t. een aa in plaats van een a. Na deze aa veranderen de slotmede-
klinkers f en s in respectievelijk v en z en wordt de g als een stemhebbende mede-
klinker uitgesproken.
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Klasse 6: ae /ao ~ a ~ öö ~ öö

De werkwoorden van deze klasse zijn vrijwel gelijk aan die van de klasse 6 in het
Kallenkotens, met dien verstande dat in de eerste persoon enkelvoud van de o.v.t.
geen uitgang -e voorkomt en dat de stamklinker van het voltooid deelwoord alleen
maar öö is. Oorspronkelijk behoorden tot deze klasse de volgende werkwoorden:
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draege ~ drag ~ dröög ~ edrögen dragen
slao ~ slat ~ slöög ~ eslögen slaan

In de loop der tijden hebben zich ook onder deze klasse geschaard:

braode ~ brad ~ brööd ~ ebröden braden
jaege ~ jag ~ jöög ~ ejögen jagen
laote ~ lat ~ lööt ~ elöten laten
praote ~ prat ~ prööt ~ epröten praten
raode ~ rad ~ rööd ~ eröden raden
slaope ~ slap ~ slööp ~ eslöpen slapen
smaeke ~ smak ~ smöök ~ esmöken smaken
vraoge ~ vrag ~ vröög ~ evrögen vragen

Overige sterke en/of onregelmatige werkwoorden

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

ange ~ angt ~ önge ~ e’öngen hangen
begunne ~ begunt ~ begón ~ begónnen beginnen
brenge ~ brengt ~ brocht ~ ebrocht brengen
denke ~ denkt ~ dochte ~ edocht denken
do ~ dot ~ deu~deuden ~ edöön/edaon doen
gao ~ gaot ~ gunge ~ egaon gaan
kome ~ kómp ~ kwam~kwamen ~ ekomen komen
kope ~ kocht ~ kochte ~ ekocht kopen
olle ~ olt ~ ölle ~ e’öllen houden
segge ~ seg ~ see~seden ~ esegd zeggen
sie ~ sig ~ sagge ~ esien zien
stao ~ staot ~ stón ~ estöön staan
stote ~ stot ~ stootte ~ estoten stoten
vaere ~ vaert ~ vöre ~ evören varen, rijden
vale ~ vaalt ~ völle ~ evöllen vallen
verkope ~ verkocht ~ verkochte ~ verkocht verkopen
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weet ~ wet ~ wuste ~ eweten weten
zeuke ~ zocht ~ zochte ~ ezocht zoeken

N.B.
• De derde persoon enk. o.v.t. van doon ‘doen’ is i’j deud.
• Bij omkering van ie wusten ‘jij wist’ wordt deze vorm wus ie.
• De vormen met -en die onder de o.v.t. staan, worden gebruikt in het meervoud en

in de tweede persoon enkelvoud.

De hulp- en koppelwerkwoorden

Van de hulp- en koppelwerkwoorden emmen ‘hebben’, kunnen ‘kunnen’, maggen
‘mogen’, moeten ‘moeten’, wezen ‘zijn’, willen ‘willen’ en zullen ‘zullen’ volgen
hieronder de vervoegingen in de o.t.t. en de o.v.t. en het voltooid deelwoord. Het
koppelwerkwoord worden ‘worden’ is in het Steenwijks een zwak werkwoord,
behalve dan dat het voltooid deelwoord eworden is (zie p. 111).

emmen

o . t . t . o . v. t .

ik ebbe, eb ik heb ik adde, ad ik had
ie emmen jij hebt ie adden jij had
i’j/si’j ef hij/zij heeft i’j/si’j ad, adde hij/zij had
wi’j emmen wij hebben wi’j adden wij hadden
jullie emmen jullie hebben jullie adden jullie hadden
si’j emmen zij hebben si’j adden zij hadden

voltooid deelwoord

e’ad gehad

N.B. Bij omkering van ie emmen ‘jij hebt’ wordt dit: eb ie.
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kunnen

o . t . t . o . v. t .

ik kan ik kan ik kón ik kon
ie kunnen jij kan ie kónnen jij kon
i’j/si’j kan hij/zij kan i’j/si’j kón hij/zij kon
wi’j kunnen wij kunnen wi’j kónnen wij konden
jullie kunnen jullie kunnen jullie kónnen jullie konden
si’j kunnen zij kunnen si’j kónnen zij konden

voltooid deelwoord

ekund gekund

maggen

o . t . t . o . v. t .

ik mag/magge ik mag ik mógge ik mocht
ie maggen jij mag ie móggen jij mocht
i’j/si’j mag hij/zij mag i’j/si’j móg hij/zij mocht
wi’j maggen wij mogen wi’j móggen wij mochten
jullie maggen jullie mogen jullie móggen jullie mochten
si’j maggen zij mogen si’j móggen zij mochten

voltooid deelwoord

emagd gemogen



moeten, mótten

o . t . t . o . v. t .

ik moete/mótte ik moet ik mós ik moest
ie moeten/mótten jij moet ie móssen jij moest
i’j/si’j mót hij/zij moet i’j/si’j mós hij/zij moest
wi’j moeten/mótten wij moeten wi’j móssen wij moesten
jullie moeten/mótten jullie moeten jullie móssen jullie moesten
si’j moeten/mótten zij moeten si’j móssen zij moesten

voltooid deelwoord

emoeten gemoeten

wezen (in snelle spraak ook: wenen)

o . t . t . o . v. t .

ik bin ik ben ik was ik was
ie binnen jij bent ie waren jij was
i’j/si’j is hij/zij is i’j/si’j was hij/zij was
wi’j binnen wij zijn wi’j waren wij waren
jullie binnen jullie zijn jullie waren jullie waren
si’j binnen zij zijn si’j waren zij waren

voltooid deelwoord

ewest geweest
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N.B. Het werkwoord wezen kan zowel met wezen als met emmen vervoegd wor-
den:

ik bin daor ewest/ ik eb daor ewest ik ben daar geweest
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willen

o . t . t . o . v. t .

ik wille ik wil ik wol ik wou
ie willen jij wilt ie wollen jij wou
i’j/si’j wil hij/zij wil i’j/si’j wol hij/zij wou
wi’j willen wij willen wi’j wollen wij wilden
jullie willen jullie willen jullie wollen jullie wilden
si’j willen zij willen si’j wollen zij wilden

voltooid deelwoord

ewild gewild

zullen

o . t . t . o . v. t .

ik zal ik zal ik zolle ik zou
ie zullen jij zal ie zollen jij zou
i’j/si’j zal hij/zij zal i’j/si’j zol hij/zij zou
wi’j zullen wij zullen wi’j zollen wij zouden
jullie zullen jullie zullen jullie zollen jullie zouden
si’j zullen zij zullen si’j zollen zij zouden



De lidwoorden

bepaald onbepaald

de et, ’t een
(enkel- en meervoud) (enkelvoud) (enkelvoud)

Voorbeelden:

een sikke een geit
de stikke het paaltje
de skepen de schepen
’t olde usien het oude huisje
et kappien van de stoet het kapje van het brood
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De aanwijzende voornaamwoorden

bijvoeglijk zelfstandig

met de-woorden met et-woorden met de-woorden met et-woorden

disse deze dit dit disse, dissente deze ditte dit
dee die dat dat dee die dat dat

Voorbeelden:

dee ko is gust die koe is niet drachtig
dat kleine raempien dat kleine raampje
dat kan-k neet doon dat kan ik me niet permitteren
eur aarm en dee van Endrik haar arm en die van Hendrik
dissente is skeel deze is scheel
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De telwoorden

De hoofdtelwoorden

e:ne één
twee twee
dree drie
vie:re vier
fie:ve vijf
zesse zes
zeuven zeven
achte acht
negen negen
tiene tien
elf elf
twaelf twaalf
dartiene dertien
veertiene veertien
fieftiene vijftien
zestiene zestien
zeuventiene zeventien
achttiene achttien
negentiene negentien
twintig twintig
enentwintig éénentwintig

tweeëntwintig tweeëntwintig
dreeëntwintig drieëntwintig
enz.
dartig dertig
veertig veertig
fuuftig vijftig
sestig zestig
seuventig zeventig
tachtig, tachentig tachtig
negentig negentig
ónderd honderd
ónderd’ene honderdéén
ónderd’twee honderdtwee
enz.
tweeónderd tweehonderd
dreeónderd driehonderd
enz.
du:zend duizend
tweedu:zend tweeduizend
dreedu:zend drieduizend
enz.

eerste eerste
tweede tweede
darde derde

vie:rde vierde
fuufde, fiefde vijfde
zesde zesde

De stomme e aan het einde van sommige telwoorden verdwijnt als dit telwoord
gevolgd wordt door een zelfstandig naamwoord:

tien gaanzen tien ganzen
veertien konen veertien koeien

De rangtelwoorden
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zeuvende zevende
achste achtste
negende negende
tiende tiende
elfde elfde
twaelfde twaalfde
dartiende dertiende
veertiende veertiende
fuuftiende, fieftiende vijftiende
enz.

twintigste twintigste
dartigste dertigste
enz.
ónderdste honderdste
tweeónderdste tweehonderdste
enz.
du:zendste duizendste
tweedu:zendste tweeduizendste
enz.
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De verkleinwoorden

De regels voor de vorming van de verkleinwoorden in het Steenwijks zijn gelijk
aan die in het Kallenkotens (vgl. p. 65-73), met één uitzondering: wanneer in het
Kallenkotens de zelfstandige naamwoorden de verkleinwoordsuitgang -gien of 
-egien krijgen, krijgen de vergelijkbare Steenwijker zelfstandige naamwoorden de
uitgang -chien, respectievelijk -echien.De regels voor de overige verkleinwoordsuit-
gangen worden hier niet herhaald. Er is van uitgegaan dat de uitzonderingen die
gelden voor de Kallenkoter verkleinwoorden niet gelden voor die uit het
Steenwijks. Als er in dit laatste dialect uitzonderingen zijn op de hoofdregel dan
worden deze wel vermeld. Voor elk type achtervoegsel worden enkele Steenwijker
voorbeelden gegeven, waarbij er naar gestreefd is geen woorden te vermelden die al
in het gedeelte over het Kallenkotens zijn genoemd.

Het achtervoegsel -ien

In tegenstelling tot wat in het Kallenkotens gebeurt, wordt de vóór het achtervoeg-
sel staande medeklinker altijd stemloos uitgesproken (koe:ze ‘kies’ > koe:sien).
Net als in het Nederlands verdwijnen in het verkleinwoord de t en de d die vóór 
-ien staan, als deze t en d worden voorafgegaan door een schuurklank (gezichte
‘gezicht’ > gezichien,  ruufte ‘ruif’ > rufien,  maegd ‘meid’ > maechien). Staat nu na
een korte klinker (behalve na ie,  uu,  oe) één enkele medeklinker vóór het achter-
voegsel -ien, dan wordt deze medeklinker dubbel geschreven. Als de medeklinker
vóór -ien echter een ch is, dan worden de aan deze ch voorafgaande klinkers uu:,
uu,  ee,  oo,  aa met twee letters geschreven en de u,  i,  e,  o,  ó,  a met één.

aarbaarg herberg aarbaarchien
aarfte erwt aarfien
big big bichien
bókkend bokking bókkentien
bós bos bóssien (Stwo)
bóst borst bóssien
breef brief ‘brefien
dag dag dachien (Stwo)
dómpe neus (scheldwoord) dómpien
droe:ve druif droe:fien
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fote voet fotien
gaank gang gaankien
gaanze gans gaansien (Stwo)
gezichte gezicht gezichien (Stwo)
grachte gracht grachien (Stwo)
koe:ze kies koe:sien
kroeg kroeg kroechien
lief lijf liefien (Stwo)
lieste lijst liesien (Stwo)
lócht licht lóchien (Stwo)
maegd meid maechien
mónd mond móntien (Stwo)
muske mus muskien
naolde naald naoltien
nichte nicht nichien (Stwo)
ood hoed otien
ook hoek okien
pennek penning pennekien
’repe ruif ’repien
rógge rug róchien
ruufte ruif rufien
tónte vod tóntien
wie:ge wieg wie:chien
wóst worst wóssien

Bij uitzondering is het mogelijk dat als de laatste stammedeklinker een d is, voor-
afgegaan door een korte klinker, toch het achtervoegsel -ien wordt gebruikt:

rad rad rattien
pad pad pattien

Het achtervoegsel -tien

blaore blaar blaortien (Stwo)
bone boon boontien (Stwo)
deken deken dekentien
keuken keuken keukentien
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leugen leugen leugentien (Stwo)
nie:re nier nie:rtien (Stwo)
opel hoepel opeltien
regel rij (palen) regeltien
stool stoel stooltien
straole straal straoltien (Stwo)
swien zwijn swientien (Stwo)
talter schommel taltertien
vaarken varken vaarkentien
wóttel wortel wótteltien (Stwo)

Het woord meule heeft een afwijkende verkleinwoordsvorming:

meule molen meulentien
(vgl. ook de meervoudsvorm van meule, p. 131)

Het achtervoegsel -pien

aarm arm aarmpien
baarm berm baarmpien (Stwo)
doeme duim doempien
elm helm elmpien (Stwo)
lichem lichaam lichempien (Stwo)

Het achtervoegsel -chien

auto auto autoochien
kni’je knie kni’jchien
kouwe (vogel)kooi kouwchien
plooie plooi plooichien
ri’j rij ri’jchien
sko schoen skoochien
slee slee sleechien (Stwo)
ti’je teen ti’jchien (Stwo)
trui trui truichien
vrouwe vrouw vrouwchien (Stwo)
zee zee zeechien
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Het achtervoegsel -echien

bedde bed beddechien (Stwo)
belle bel bellechien
biele bijl bielechien
karre kar karrechien (Stwo)
knien konijn knienechien
krulle krul krullechien (Stwo)
ribbe rib ribbechien (Stwo)
rolle rol rollechien
snorre snor snorrechien (Stwo)
spel spel spellechien
spinne spin spinnechien (Stwo)
spul spul spullechien
sterre ster sterrechien (Stwo)
stóbbe stobbe stóbbechien (Stwo)
zende zeis zendechien



De meervoudsuitgangen

Het achtervoegsel -en

Evenals in het Kallenkotens (p. 74) is de normale meervoudsuitgang van de zelf-
standige naamwoorden -en. De stomme e van deze uitgang wordt volgens uit-
spraakregel 2 (p. 38) nooit uitgesproken, evenmin als dat het geval is bij de werk-
woordsuitgangen op -en. Hieronder volgt een aantal meervouden op -en, waarbij
nog opgemerkt moet worden dat als het grondwoord eindigt op een stomme e, deze
wegvalt voor de stomme e van het achtervoegsel volgens regel 3 , geformuleerd op
p. 39 (zie ook p. 74).
In de voorbeelden is er naar gestreefd geen woorden te noemen die in het
Kallenkotens precies zo worden uitgesproken. Er is ook van uitgegaan dat de
Kallenkoter uitzonderingen in principe niet gelden voor het Steenwijks tenzij dit
uitdrukkelijk is vermeld.

baank bank baanken (Stwo)
barg berg bargen
bille dij billen (Stwo)
blaore blaar blaoren (Stwo)
boek buik boeken
bólle stier bóllen
bome boom bomen
bone boon bonen (Stwo)
book boek boken
bós bos bóssen
doppe dop doppen (Stwo)
gaanze gans gaanzen (Stwo)
geute goot geuten (Stwo)
grachte gracht grachten (Stwo)
grafte (verouderd) gracht graften
ingst hengst ingsten
kaome kam kaomen
kouwe (vogel)kooi kouwen
krókke kruk krókken
kroppe krop kroppen (Stwo)
lesse les lessen
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lócht licht lóchten (Stwo)
lot lot lotten
maone maan maonen (Stwo)
muske mus musken
musse mus mussen (Stwo)
naolde naald naolden
neute noot neuten (Stwo)
neuze neus neuzen (Stwo)
ol hol ollen (Stwo)
ood hoed oden
ook hoek oken
pennek penning penneken
pómpe pomp pómpen (Stwo)
poorte poort poorten (Stwo)
putte put putten (Stwo)
ribbe rib ribben (Stwo)
skaole schaal skaolen (Stwo)
skeure scheur skeuren (Stwo)
skinke ham skinken
skok schok skokken (Stwo)
slot slot slotten
sokke sok sokken (Stwo)
speke spaak speken
stool stoel stolen
straole straal straolen (Stwo)
swepe zweep swepen
swien zwijn swienen
tónte vod tónten
trogge trog troggen (Stwo)
vlekke vlek vlekken (Stwo)
weke woerd weken (Stwo)
wolke wolk wolken (Stwo)
wóst worst wósten
zeune zoon zeunen (Stwo)

Als de laatste medeklinker van een zelfstandig naamwoord een f of een s is, dan
veranderen deze klanken vóór de uitgang -en in respectievelijk v of z. Dit gebeurt 



echter alleen als de klinker die vóór deze medeklinker staat lang is:

breef brief breven
die:f dief die:ven

Sommige zelfstandige naamwoorden hebben een a in het enkelvoud en een ae in
het meervoud:

blad blad blaeden
dag dag daegen
dak dak daeken
gat gat gaeten
glas glas glaezen
pad pad paeden
rad rad raeden
slag slag slaegen
vat vat vaeten

N.B. Let op de verandering s > z!

Weer andere hebben in het enkelvoud een korte klinker en krijgen in het meervoud
een lange, maar de kwaliteit (het timbre) van de klinker verandert niet:

kruus kruis kru:zen
luus luis lu:zen
moes muis moe:zen
skip schip skepen
uus huis u:zen

Bij een paar woorden die eindigen op een klinker is het meervoud niet -en maar -nen:

ko koe konen
sko schoen skonen
sprao spreeuw spraonen
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Andere woorden die eindigen op een klinker hebben als meervoud -jen, geschreven
als in het Nederlands:

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

Bij weer andere wordt er een d aan het grondwoord toegevoegd:

snee snee sneden
tree tree treden

Bij enkele woorden is het meervoud heel onregelmatig:

emp hemd emmen
gaank gang gangen
maegd meisje maegen

Het achtervoegsel -s

Net als in het Kallenkotens krijgen de woorden die uitgaan op -er,  -el,  -em,  -en of
die waarvan de laatste twee medeklinkers -rm of -rn zijn een meervoud op -s. In
het Steenwijks krijgen bovendien nog de woorden die op -lm,  -ek of -ing eindigen
in het meervoud een s. In de hierna volgende voorbeelden komen in principe geen
woorden voor die gelijk zijn aan die van het Kallenkotens:

aarm arm aarms
aoder ader aoders
braandnettel brandnetel braandnettels (Stwo)
doorn doorn doorns
elm helm elms
lichem lichaam lichems
naegel nagel naegels
oorn hoorn oorns (Stwo)
pennek penning penneks
raosel raadsel raosels
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Het achtervoegsel -ers

Enkele woorden hebben in het meervoud in het meervoud de uitgang -ers
(historisch gezien een dubbel meervoud):

ei ei eiers
kalf kalf kalvers
kiend kind kienders
laom lam laomers

’regel rij (palen) ’regels
’rekel reu ’rekels (Stwo)
stikkel stekel stikkels
stufer stuiver stufers
talter schommel talters
velling velling vellings
worm worm worms

N.B. Het woord pennek heeft dus twee meervouden, op -en (zie p. 129) en op –s.

Het volgende woord met een meervouds-s heeft een enigszins afwijkende vorm:

bókkend bokking bókkens

Ook een meervoud op –s heeft merrie, een woord dat eindigt op een klinker: 

merrie merrie merries

Het woord meule heeft een afwijkend meervoud (historisch gezien een dubbel meer-
voud):

meule molen meulens
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Andere vormverschijnselen

De hierna volgende achtervoegsels worden in het Steenwijks gebruikt om woorden
van het ene soort af te leiden uit woorden van een ander type. De omzetting van de
ene woordsoort in een andere wordt steeds door middel van een pijl aangegeven.
Vergelijkbare vormen van woordafleiding zijn ook in het Kallenkotens aangetroffen
(zie p. 79).

-ege
werkwoord —> zelfstandig naamwoord

rikkege afrastering

-er
werkwoord —> zelfstandig naamwoord

doodgoelder onheilspellend jankende hond
speuler speler

-erd
werkwoord —> zelfstandig naamwoord

goe:zerd sufferd
preuverd drankliefhebber
skieterd schijterd
tie:zerd kieskauwer
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aarm (Stwo) arm
aordig (Stwo) aardig
ard hard
dwiel duizelig
eel heel
eilig heilig
ellig kwaad
ete heet
euge hoog
eupen (ook: open) open
gaer gaar
gloeperig stiekem
groos trots
jachs loops
kaant net, schoon
lege (Stwo) laag
lellijk lelijk
meu moe

oge (Stwo) hoog
óld oud
open open
riaal royaal
roeg (Stwo) ruw
seute zoet
skeel (Stwo) scheel
skeve scheef
skichtig schichtig
skófterig bang
skone schoon, proper
skraol schraal
skufterig bang
soe:r zuur
taoi taai
ups leuk, aardig
u:verig rillerig

Het bijvoeglijk naamwoord

Hieronder volgt een lijst met Steenwijker bijvoeglijke naamwoorden. De opmer-
kingen die over de Kallenkoter bijvoeglijke naamwoorden gemaakt zijn (zie p. 80
e.v.) gelden ook voor het Steenwijks. Als een bijvoeglijk naamwoord met precies
dezelfde uitspraak ook in het Steenwijkerwolds voorkomt is dit aangegeven met
(Stwo).
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De tijdsbenamingen

Dagen

sundag zondag sundes ’s zondags
maendag maandag smaendes ’s maandags
deensdag dinsdag deenzes dinsdags
woe:nsdag woensdag woe:nzes ’s woensdags
dónderdag donderdag dónderdes donderdags
vri’jdag vrijdag vri’jdes vrijdags
saoterdag zaterdag saoterdes ’s zaterdags

Maanden

De namen van de overige maanden zijn gelijk aan die van het Nederlands.

Feestdagen

Jaargetijden

jannewaori januari
febrewaori februari
meert maart

april april
meie mei

Karsdaegen Kerstdagen
Óldejaorsaovend Oudejaarsavond
Ni’jjaor Nieuwjaar

Paosen/Paozen Pasen
Pinksteren Pinksteren

veurjaor lente
somer zomer

aarst herfst
winter winter



Uitdrukkingen eigen aan het Steenwijks

sneu kieken beteuterd kijken
in de goeiigeid in hemelsnaam, zo gauw
een lange leip van een wief een lang, mager wijf
een angeklede bessemstaele een magere vrouw (lett.: een aangeklede 

bezemsteel)
óp de loop gaon op hol slaan
de ele nachte liggen te de hele nacht liggen te piekeren, geen oog dichtdoen
kraenewaeken
Möppeler móggen bijnaam voor de inwoners van Meppel (lett.:

Meppeler muggen)
óp de karsemarse op de rug
’t lop óm vie:r ure het loopt tegen vieren
neet good dege wezen niet goed wijs zijn

De dialecten van Kallenkote, Steenwijk en Steenwijkerwold

136

Steenwijker teksten

Een paer “moppies” van de ólde Rabbi Stokvis
De Rabbi woonde bi’j sien skoonzeune in de Weemstraote naost Appien de Vos, de
slachter. I’J was dus een buu:rman van oons. Wi’j woonden in de ólde boe:rderi’je
(1732) en as ’t waarm weer was stón de koffie óp de dele.
’s Morrens kwam de Rabbi vaeke langs. I’J ad altied gezellige praoties, vól umor.
Een paer gevallechies kan ik mi’j nog erinneren (óngeveer 1920):
“Jan Pit”, see i’j, “ie weten net zo good as ikke dat er geboden is: Gij zult niet
begeren uws naasten vrouw. Nóu dan gao-j toch een deure wieder.”
Een aandere keer: “’t Was toch een groot wónder dat Elia in vu:rige waegens ten
emel voe:r. Maor zol i’j sien achterwaark neet ebraand emmen?”
“Weet ie an welke kaante van de ark Noach zat?” “Nóu, nee.”
“Man, nogal glad, an de binnenkaante natuurlijk.”
De Rabbi sprak keurig Nederlaands, maor ómwille van ’t dialect eb ik dat in ’t
Steenwiekers deur-egeven.

Ieder sien meug
Wat ef dee Koba van de keuperslaeger toch een kaskenaode. Se lop as een stoterse
aene over de straote en seg gien minse meer goejedag: mit de kinne óp ’t kammenet
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en óp oge akken lop se iederene veurbi’j. Se ef deur de weke een ood óp en wat
veur ene. ’t Liekt wel een fruitskaole. Se is twee jaor in de Ollaandse wereld ewest
as dienstmeid. In Ilversum gleuve ik. Maor dee gekkigeid ef se van gien vremde.
Eur moder ef sóms ook van dee vremde meneuvels. Maor alla, ieder sien meug.

Een buu:rvrouwen-praotien
“Seg, Grete, e-j ’t al eurd? Klaosien Berends is esturven.”
“Wat vertel ie mi’j nóu? Ik eb eur lessend nog esien.”
“Nóu, ik leup zo net nog deur de Illegie:rstraote en jao eur: witte laekens veur de
ruten. Nóu, dee is ook neet óld eworden. Se is van mien leeftied. De bu:ren zullen
’t wel drok emmen óm te elpen en te regelen. Ofleggen en zo. Se zal vanaovend
wel ekist worden. Kiek daor gaot Gerriet de leedansegger al. ’k Mag dee man neet
lieden mit sien skreeuwende stemme. Moe-j óm euren: Hela! Heden overleed
Klaasje te Velde, oud 58 jaar. De begrafenis zal plaatsvinden aanstaande zaterdag
om 10 uur vanuit het sterfhuis. Volgen vrij...”

(Met toestemming van de auteur, de heer R. Pit, overgenomen uit de rubriek ’t Steenwieker okien

van de Steenwijker Courant)

Enkele typische kenmerken van het Steenwijks - ten opzichte van de dialecten in
de onmiddellijke omgeving ervan - zoals die in deze stukjes voorkomen:
1. De aanwezigheid van de halfgesloten lange klinkers ee en oo waar de dialecten

in de omgeving gesloten klinkers hebben (dee,  neet,  good,  ood).
2. Waar de meer zuidelijke dialecten een ää hebben, heeft het Steenwijks een ae

(vaeke,  waegens). Dit laatste geldt ook voor het Kallenkotens en het
Steenwijkerwolds.

3. Afwezigheid van de h aan het begin van een woord (aene,  ood,  Ilversum,  umor).
Dit geldt ook voor het Steenwijkerwolds.

4. De aanwezigheid van de groep sk(r) aan het woordbegin (skreeuwende). Ook
elders in Overijssel komt dit verschijnsel veelvuldig voor, alleen niet in het
Kallenkotens.

5. De persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden van de derde persoon die met
een s beginnen (se,  sien). Het verschijnsel doet zich ook voor in het
Steenwijkerwolds.

6. De aanwezigheid van een lange aa vóór een r + medeklinker (achterwaark,
waarm). Ook in het Kallenkotens en het Steenwijkerwolds komt het verschijn-
sel voor.
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Steenwijkerwold
De klinkers en medeklinkers

De klinkers en medeklinkers van het Steenwijkerwolds zijn gelijk aan die van het
Steenwijks (zie p. 87 en ook pp. 11 en 37), behalve dan dat de r geen brouw-r is
maar, evenals in het Kallenkotens, wordt uitgesproken door het laten trillen van de
punt van de tong. In tegenstelling tot het Steenwijks kunnen korte klinkers wel
voorkomen vóór een -v- of een -z- , zij het sporadisch. We geven hieronder voor
elke klinker een aantal voorbeelden die zo veel mogelijk verschillend zijn van de
woorden die onder het Kallenkotens en onder het Steenwijks zijn opgenomen. Voor
de schrijfwijze en de uitspraak zie pp. 13 - 32.

ie

In de hierboven gegeven woorden gaat de ie-klank terug op een:

a) owg. lange i: in altied, glieden, grieperig, lief, lieke, skieterd, stief en mogelijk ook stiele.

b) owg. korte e of i: in stiekel.

De ie van diesel kan uit een i komen,maar ook uit een oude ee die is verhoogd tot ie.

Ciefer en mesiene zijn leenwoorden; de herkomst van de woorden fietse en pieke is niet duide-

lijk.

altied altijd
ciefer cijfer
diesel distel
fietse fiets
glieden glijden
grieperig begerig
lief lijf

lieke (óld) even (oud)
mesiene machine
pieke kuiken
skieterd schijterd
stief stijf
stiekel stekel
stiele stalpaal
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ie:

De lange ie komt in bovenstaande woorden uit een:

a) owg. ai, die in het Oudsaksisch al een ee was en later is verhoogd is tot ie: in allie:nig, ie:ke,

ie:ne, ie:ns en swie:te.

b) owg. tweeklank io: in nie:re, rie:t, skie:te en verlie:ze.

c) owg. korte i: in zwie:pe.

In gie:r is de lange ie ontstaan door samentrekking uit geder en verhoging van de klinker.

Zie:m is een leenwoord; de herkomst van de lange ie van die:zig en die:zelig is niet duidelijk.

uu

De korte uu gaat hier terug op een:

a) owg. lange u (die als een lange oe moet hebben geklonken): in dukelen, geluud, luusteren,

tumelen en waarschijnlijk geruus(loos).

b) owg. korte, resp. lange i, die beide in deze context zijn gerond: in fuve resp. pupe.

c) zgn. ui2: in duten. Deze ‘Nederlandse’ ui is ‘aangepast’ aan het dialect van Steenwijkerwold,

waarin de uu vanouds veel meer voorkomt.

d) owg. tweeklank iu: waarschijnlijk in stuten.

Niet duidelijk is de herkomst van de uu van buus(-), buze en tule.

allie:nig alleen
die:zelig nevelig
die:zig nevelig
gie:r uier
ie:ke eik
ie:ne één
ie:ns eens

nie:re nier
rie:t riet
skie:te (ik) schiet
swie:te (ik) zweet
verlie:ze (ik) verlies
zie:m zeemleer
zwie:pe zweep

buusdoek zakdoek
buze (broek)zak
dukelen duikelen
duten duiten
fuve vijf
geluud geluid

geruusloos geruisloos
luusteren luisteren
pupe pijp
stuten stuiten
tule melkkrukje
tumelen tuimelen
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uu:

In deze woorden gaat de lange uu terug op een:

a) owg. lange u, die voor r en in open lettergreep voor g lang is gebleven: in buu:gt, buu:rte en u:re.

b) owg. tweeklank iu: in sluu:p(-).

c) owg. tweeklank io, via een ie die gerond werd: in buu:st.

d) owg. lange o met umlaut: in gruu:nte.

oe

buu:gt (hij/zij) buigt
buu:rte buurt
buu:st biest

gruu:nte groente
sluu:pwespen sluipwespen
u:re huur

citroene citroen
doeste borstelig en rechtop-

staand haar (van
bijv. varken), recht-
opstaand gras

doestig stekelig, borstelig,
warrig

doodgoelder huilende hond (die
onheil verkondigt)

gloepen gluren
gloeperig gluiperig
gloepertien gluiperdje
gloeps gluiperig
goelen huilen (van een hond)

joe jou
koe koe
koeke koek
loeken luiken (zelfst. nw.

mv.)
roef ruif
roeg ruw, ruig
skoe schoen
soemer zomer
soen zo’n
troefel troffel
verkroepen (de school)verzui-

men, spijbelen

In deze woorden komt de korte oe uit een:

a) owg. lange u: in gloep(-), loeken, roeg, verkroepen en waarschijnlijk ook doest(-).

b) owg. tweeklank iu: in joe en waarschijnlijk ook (dood)goelder en goelen.

c) owg. lange o: in koe, koeke, skoe en soen.

d) owg. korte u: in soemer.

Leenwoorden zijn citroene en troefel; de herkomst van de oe van roef is niet duidelijk.
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oe:

De lange oe van de hier genoemde woorden gaat terug op een:

a) owg. lange u, die lang is gebleven voor r en in open lettergreep voor z, g en v: in broe:s (van

broe:zen), doe:zen, soe:r-, soe:zen, zoe:ge en waarschijnlijk stoe:ven.

b) owg. korte u die in open lettergreep lang is geworden: in voe:gel en waarschijnlijk ook

koe:gel.

c) owg. lange o: in bloe:d, oe:d, oe:ven, skoe:le(-) en woe:ns(-).

De herkomst van de lange oe van stoe:ze(-) en swoe:rtien is niet duidelijk.

i

bloe:d bloed
broe:s schuim
doe:zen suffen
koe:gel kogel
oe:d hoed
oe:ven hoeven (werkw.)
skoe:lemeester schoolmeester
soe:rbraand brandend maagzuur

soe:rstang zuring
soe:zen suizen
stoe:ven stuiven
stoe:zebólten lisdodden
swoe:rtien zwoerdje
voe:gel vogel
woe:nsdag woensdag
zoe:ge (ik) zuig

bóllepiste zweep
dinkien dingetje
dizzel dissel
fris vers
ge’wiseid zekerheid
glissen glijden
ilde koezolder (als stro-

bergplaats)
in heen
laangdizzel lange dissel
lillijk lelijk
lippen huilen
melkjister melkhok

ringe ring
skinken (kleine) achterham-

men
skippien scheepje
slicht vlak, effen
’sprinkaene sprinkhaan
stikke paaltje (in de grond)
tiggen tegen
vinke vink
vlig (hij/zij) vliegt
voe:gelverskrikker vogelverschrikker
zinnig mak
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In de hierboven genoemde woorden correspondeert de i met een:

a) owg. i: in dinkien, gewis(eid), in, lippen, ringe, skippien, sprink(-), stikke, vinke, (voe:gel)ver-

skrikker, zinnig en waarschijnlijk ook skinken en slicht.

b) owg. lange i die voor bep. medeklinkers is verkort: in dizzel en (laang)dizzel.

c) owg. ai die een ee werd en later verkort is: in lillijk.

d) owg. e in tiggen en mogelijk ook ilde.

Aan het Duits ontleend is het woord fris; niet duidelijk is de herkomst van de i van (bólle)piste,

glissen en (melk)jister.

Verder wordt hier genoemd de 3e pers. enk. o.t.t.-vorm vlig, die met klinkerwisseling naast

vlie:gen gevormd is.

ee

achterneers achterstevoren
beddestee bedstee
’beke beek
’bere beer (mannetjesvar-

ken)
bleke bleek(veld)
deensdag dinsdag
eerd haard
eerpels aardappels
elemaole helemaal
’erebeien aardbeien
evertasse hagedis
grepe greep (vork)
keerse kaars
keersiesboom (bloeiende) wilde

kastanje
kleveklasse kleefkruid, klis
lanteern lantaarn

meense mens
’meze mees
’neze nageboorte (van een

koe)
peerd paard
’pere peer
rekel reu
skee schede
Steemek Steenwijk
Steenwiek Steenwijk
stele steel
’teve teef
veertien veertien
veraldereerd verbouwereerd
’vere veer
wedevrouw weduwe
zwere zweer

De ee van deze woorden komt uit een:

a) owg. ai: in achterneers, bleke, elemaole, grepe, meze, skee en waarschijnlijk Steemek en

Steenwiek.

b) owg. korte e (al dan niet met umlaut uit een oudere a ontstaan) die in open lettergreep, voor –r

of voor neusklank + schuurklank is gerekt: in (bedde)stee, beke, bere, eerd, eerpels, ere(beien),
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meense, neze, stele, zwere en waarschijnlijk ook keers(-), peerd, pere en rekel.

c) owg. korte i die in open lettergreep is gerekt: in kleve(-), teve en wede(-).

d) owg. tweeklank io: in veertien.

e) waarschijnlijk owg. lange i die voor bepaalde medeklinkers verkort is: in deensdag.

Het woord vere is ontstaan door samentrekking: uit bijv. oudsaksisch fethara. Leenwoorden zijn

lanteern en veraldereerd; de herkomst van evertasse is niet duidelijk.

u

De u komt in de hier genoemde woorden uit een:

a) owg. u met umlaut: in rugge, sukke (oudsaksisch sulik, uit germaans *swa-li:ka) en mogelijk

in zulle (als zulle hier oorspronkelijk hetzelfde woord is als zul = drempel).

b) owg. e (al dan niet gevormd uit een oudere a met umlaut) die onder invloed van omringende

medeklinkers is gerond tot u: in gewulfte, nust en vrumd.

c) owg. lange o met umlaut die verkort is voor bep. medeklinkers: in bruds.

d) owg. lange u (mogelijk met umlaut), verkort voor bep. medeklinkers: in utter.

Gutse en (melk)pulle zijn leenwoorden uit Frans resp. Latijn; de herkomst van rupse en tumpe is

niet duidelijk; brumsen zal een klanknabootsend woord zijn.

eu

bruds broeds
brumsen biezen, onrustig

heen en weer rennen
(van koeien)

gewulfte gewelf
gutse guts
melkpulle melkbus
nust nest

rugge rug
rupse rups
sukke zulke
tumpe top, stuk, uiteinde
utter speen (van een koe)
vrumd vreemd
zulle borststuk

beug (hij/zij) boog
beuke beuk
beuzeling bunzing
bleute schapenvacht
’deurbreken doorbreken
eunster unster
euren horen

evleugen gevlogen
geleuve (ik) geloof
gleuve litteken
karnmeule karnmolen
kleuve deukhoed
leug (hij/zij) loog
leupen liepen



De dialecten van Kallenkote, Steenwijk en Steenwijkerwold

144

neuze neus
ón’neuzel onnozel
Reune Reune (beek)
skeute (ik) schoot
steuf (hij/zij) stoof

streupen stropen
uutneudigen uitnodigen
weugen (wij) wogen
zeug (hij/zij) zoog
zeume zoom

bókkien bokje
bóllepiste zweep
bólter (grote) knikker
(een) bónke een boel, heel veel
bröidegómme bruidegom
(mi’j) dónkt (mij) dunkt
gólden gouden
klómpe klomp
kólde kou (zelfst. nw.)
mógge mug
ók ook
óld oud
óllen houden

ólt hout
ónning honing
pómpe pomp
smólt (gesmolten) varkens-

vet
sólder zolder
stókkien stukje
stómp bot, stomp
tónge tong
vól vol
waorómme waarom
weerómme weer, terug

De eu gaat in bovengenoemde woorden terug op een:

a) owg. au (dikwijls met umlautsfactor): in euren, geleuve, streupen, (uut)neudigen en zeume.

b) owg. korte u (al dan niet met umlaut) die gerekt is tot eu: in deur(-), eunster en (karn)meule.

c) owg. lange o met umlaut: in beuke.

d) owg. korte a met umlaut, ronding en rekking: in neuze.

Met klinkerwisseling in de verleden tijd zijn gevormd de werkwoordsvormen beug (bij bu:gen),

evleugen (bij vlie:gen), leug (bij lie:gen), leupen (bij lopen), skeute (bij skie:ten), steuf (bij

stoe:ven), weugen (bij wegen) en zeug (bij zoe:gen).

Onduidelijk is de herkomst van de eu van beuzeling, bleute, gleuve, kleuve, onneuzel en Reune.

ó

In bovenstaande woorden komt de ó uit een:

a) owg. u: in bókkien, bólle(-), bónke, dónkt, klómpe, mógge, stókkien, stómp, tónge en

(waor/weer)ómme.

b) owg. u of o: in ónning en vól.

c) owg. o: in bólter, (bröide)gómme, gólden, ólt en sólder.
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d) owg. a die voor –ld en –lt is gerond: in kólde, óld, óllen en smólt.

e) owg. au, die een oo werd in het Oudsaksisch en later is verkort: in ók.

Een klankwoord is waarschijnlijk pómpe.

oo

De oo gaat in deze woorden terug op een:

a) owg. au: in (ie:ken/waeter)boom, kooie, loop, oge (in beide betekenissen), oost(-), rood, sloot,

togen en waarschijnlijk rofien en stook(-).

b) owg. korte o die voor r of in open lettergreep is gerekt: in (ege)doorn, oord, ozen en

(piele)boge.

c) owg. korte u, die hier voor neusklank + schuurklank lang is geworden: in oons, oonze en joon-

chien.

d) owg. lange o: in vro en mogelijk ook in krooie en moren.

Jode, loodse, en viole zijn leenwoorden; de herkomst van (maark)loper en vlooie is niet duidelijk.

e

egedoorn hagedoorn
ie:kenboom eikenboom
jode jood
joonchien jongetje
kooie kooi
krooie kruiwagen
loodse loods
loop hol (zelfst. nw.; van

ww. hollen)
maarkloper Vlaamse gaai
moren prutsen
oge hoog; oog
oons ons
oonze onze

oord halflitermaat
oostkaante oostkant
ozen kousen
pieleboge pijl en boog
’rofien wondkorstje
rood rood
sloot sloot
stookokke stookhok
togen aanslepen
viole viool
vlooie vlo
vro vroeg
waeterboom (water)populier

beddestee bedstee
bessem bezem
dempig kortademig (van een

paard)

ekke hek
emmel schoon, netjes
ende eind
enter eenjarig paard
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kedde ket, hit
krek juist, precies
legge (ik) leg
plekke plek
sende zeis
skelle bel, schel (zelfst.

nw.)
slegge greppel, geul
sterre ster
trekgaeten trekgaten
twenter tweejarig paard
velge velg

ael haal (gebiedende
wijs)

aerden aarden (werkw.)
aeren wetten, scherpen
aerspit aambeeldje (voor het

wetten)
’baelie wastobbe
begraeven begraven
blaederen bladeren (zelfst. nw.

mv.)
blaerkop blaarkop
blaet (hij/zij) blaat
boomgaerd boomgaard
daele naar beneden
gaef gaaf (bijv. nw.)
graeg graag
kaesen kaatsen
kraeie kraai (= vogel)
kraele kraal

kwaeken kwaken
laeden laden (zelfst. nw.

mv. ; werkw.)
laeke kleine beek
laeken laken (zelfst. nw.)
maechies meisjes
naer naar (bijv. nw.)
plaese plaats
raederen raderen
staeken staken (werkw.)
stael steel
staele steel (van schop)
uut’aelen uithalen
vaerdig vaardig
vaerskalf vrouwelijk kalf
vaeten vaten
waeterboom (water)populier
’zaekien zaakje

De e is in bovenstaande woorden afkomstig van een:

a) owg. e: in bessem, skelle, sterre, velge en waarschijnlijk emmel en trek(gaeten)

b) owg. e die eerder is ontstaan uit een oude a (meestal met umlaut): in bedde(-), dempig, ende,

legge, vremd en waarschijnlijk ook ekke.

c) owg. ai: in enter en twenter.

In sende is de e wellicht ontstaan door samentrekking uit *segis. Niet duidelijk is de herkomst

van de e van kedde, plekke en slegge. Krek komt uit het franse woord correct.

ae



Steenwijkerwold - de klinkers en medeklinkers

147

Emöken is een werkwoordsvorm die met klinkerwisseling gevormd is bij maeken; de öö van

rölen komt waarschijnlijk uit een oude ui2, een in het Middelnederlands al bestaande tweeklank.

De ae gaat in deze woorden terug op een:

a) owg. korte a die later in open lettergreep of voor –r + andere medeklinkers is gerekt: in ael,

aerden, aeren en aer(spit), begraeven, blaer(kop), (boom)gaerd, daele, laeden, laeke, laeken,

naer, staeken, (uut)aelen, vaers(-), waeter(-) en zaekien.

b) owg. korte a met umlaut, voor r + medeklinker gerekt: in vaerdig.

c) owg. lange a met umlaut: in kraeie.

d) owg. lange a: in gaef en graeg. Dergelijke lange a’s zijn in het dialect van Steenwijkerwold

meestal een ao geworden (zie daar). De woorden gaef en graeg hebben dus een bijzondere klank:

denkelijk zijn ze als gaaf en graag ontleend aan het Nederlands en is daarna de klank aan het

dialect aangepast.

e) owg. korte e die later in open lettergreep is gerekt: in stael en staele.

In maechies is de ae door samentrekking ontstaan uit *aga o.d. Met klinkerwisseling in het

meervoud zijn gevormd blaederen (bij blad), raederen (bij rad) en vaeten (bij vat). Leenwoorden

zijn baelie, kaesen, kraele en plaese. Blaet en kwaeken zijn klanknabootsende woorden.

ö

böd (hij/zij) biedt
göt (hij/zij) giet
gröppe groep (in koeienstal)

grös gras
stölpe stolp
vörke vork

e’möken gemaakt rölen ruilen

In de hier genoemde woorden komt de ö uit een:

a) owg. u voor een –r: in vörke.

b) owg. a met ronding: in grös.

Gröppe is met ronding ontstaan naast greppe of grippe. Böd en göt zijn werkwoordsvormen die

met klinkerwisseling zijn gevormd naast bieden resp. gie:ten. De herkomst van de ö van stölpe is

niet duidelijk.

öö
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In de hier genoemde woorden komt de o uit een:

a) owg. o: in brokkien, (deur)poste (een heel oude ontlening), knokkel, toppe, trogge en mogelijk

skor(stie:nmaantel) en troste.

b) owg. u: in skottel en waarschijnlijk zodde.

c) owg. a die gerond is: in rotte.

Met klinkerwisseling zijn gevormd de werkwoordsvormen dot (bij doen) en ebrocht (bij

brengen). Portie een leenwoord uit het Frans; de herkomst van de o van molle is niet duidelijk.

ao

brokkien brokje
deurposte deurpost
dot (hij/zij) doet
ebrocht gebracht
knokkel knokkel
molle mol
portie portie

rotte rat
skorstie:nmaantel schoorsteenmantel
skottel schotel
toppe top
trogge trog
troste tros, groep noten
zodde heideplag

aodem adem
aor haar (zelfst. nw.)
aordig aardig
aore aar
aoren haren (zelfst. nw. mv.)
aosem asem
aoste haast (bijwoord)
baos baas
blaore blaar
braoke bouwvallig huis
braom brem
daod daad
daoke grote hoeveelheid
daotum datum
draod draad
edaon gedaan
gevaor gevaar

graoperig begerig
kammeraod kameraad
kaonen kanen
kaonties kaantjes
kaort kaart
klaor klaar
Klaos Klaas
klaover klaver
kraomen bevallen (van een

kind)
kwaol kwaal
meulebaos molenaar
naolde naald
naost naast
naoweide naweide
praotgraeg praatvaar
saobel sabel

o
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skaorte scherf
slaopen slapen
snaore snaar
straole straal
sukke’lao chocola

traone traan
waopen wapen
waor waar (bijv. nw., vra-

gend vnw.)
waorómme waarom

adde (ik) had
al al
alster halster
arde hard, snel
asteblief asjeblieft
balke balk
batse (holle) schop
batte plank (over de groep

in de stal)
blattien blaadje
evertasse hagedis
fratse frats
gasterd viezerik
gattien gaatje
(et) gemaggien testikels
Jannes Janus
kamme kam

kleveklasse kleefkruid, klis
panne pan; brede, platte

schop
pattien paadje
rattien raadje
skram ram (castraat)
skramme (mager) varken
snabberd snater
stallanteern stallantaarn
trappe trap
varken varken
vrachte vracht
wabblief? wat zeg je?
walle wal
wanne wan
zak zak
zat (hij/zij) zat

De ao gaat in deze woorden terug op een:

a) owg. lange a: in aodem, aor, aoren, aosem, blaore, braom, daod, draod, gevaor, kwaol, naol-

de, naost, nao(weide), slaopen, straole, waopen, waor(-) en waarschijnlijk ook snaore.

b) owg. korte a die waarschijnlijk vroeg gerekt is (anders zou die klank in het dialect van

Steenwijkerwold een ae of een aa geworden zijn): in skaorte en vermoedelijk ook aordig, 

(-) baos, braoke en daoke. In aore en traone is de ao samengetrokken uit –aha (oudhoogduits

ahar resp. trahan). Met klinkerwisseling is de deelwoordsvorm edaon (bij doen) gevormd.

Leenwoorden uit verschillende talen zijn daotem, kammeraod, kaort, klaor, Klaos, saobel, sukke-

lao en waarschijnlijk aoste. De herkomst van de ao van graoperig, kaon(-), klaover en kraomen

is onduidelijk; praot(graeg) is een klankwoord.

a
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aangst angst
aarbaarg herberg
aarf erf
aarfenisse erfenis
aarfst herfst
aarke hark
aarnst ernst
aarte erwt
aas als
baanke bank
beddekaaste bedstee
braandnetel brandnetel
daanken danken
kiepemaande kippenmand

kraben krabben (werkw.)
laampe lamp
noordkaante noordkant
plaanke plank
rejaal royaal
skorstie:nmaantel schoorsteenmantel
spaansien (kleine) glazen knik-

ker
sukade sukade
vaaste vast
waren waren (werkw. o.v.t.

mv.)
zaacht zacht
zoe:rbraand brandend maagzuur

In de hier genoemde woorden is de a meestal afkomstig uit een owg. a: in arde, al, alster,

as(teblief), balke, blattien, gattien, gemaggien, kamme, panne, pattien, rattien, stal(-), trappe,

varken, wabblief, walle, wanne, zak en waarschijnlijk (ever)tasse, gasterd, skram en skramme.

De a van vrachte is vermoedelijk ontstaan door samentrekking (germaans *fra-aihti). Met klin-

kerwisseling in de verleden tijd zijn gevormd de werkwoordsvorm adde (bij emmen ‘hebben’) en

zat (bij zitten). De herkomst van de a van batse, (kleve)klasse en snabberd is niet duidelijk.

Batte, fratse, (stal)lanteern en waarschijnlijk Jannes zijn leenwoorden.

aa

De aa is in deze woorden ontstaan uit een:

a) owg. korte a die in een bepaalde context (meestal voor –r of voor neusklank + plof- of schuur-

klank) is gerekt: in aangst, aas, baanke, (bedde)kaaste, (-)braand(-), daanken, kraben, (skor-

stie:n)maantel (een heel oude ontlening), vaaste en zaacht.

b) een owg. e (al dan niet ontstaan uit een oudere a met umlaut) die voor –r een a en met rekking

een aa is geworden: in aarbaarg (beide aa’s), aarf, aarfenisse, aarfst en aarnst.

Met klinkerwisseling in de verleden tijd is gevormd de werkwoordsvorm waren (bij wezen). De

herkomst van de aa van aarke, (kiepe)maande en spaansien is onduidelijk. Leenwoorden uit het

Frans zijn laampe, (noord)kaante, plaanke, rejaal en sukade.
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stomme e

Voor uitspraak en voorkomen van deze klank verwijs ik naar de eendere klank in
het Kallenkotens (p. 30). Hier volgen enkele woorden in het Steenwijkerwolds die
deze klank bevatten:

De stomme e is het resultaat van verzwakking van allerlei klinkers in onbeklemtoonde positie,

bijv. de o in nie:re en rejaal, de i in meule en de a in ege(doorn).

De tweeklanken

Het hieronder volgende schema is te begrijpen na raadpleging van het vergelijkbare
schema in het gedeelte over het Kallenkotens (zie p. 32).

beni’jd benieuwd
bi’jspul groente
bri’jen brouwen (= keel-r

uitspreken)
sli’jen vruchten van de slee-

doorn

snuusteri’jen snuisterijen
stri’jen strooien (van mest)
Thi’j Thij (= buurtschap)
ti’je teen
tummerderi’je getimmer

aarte erwt
die:zig nevelig
’egedoorn haagdoorn
e’möken gemaakt

meulebaos molenaar
nie:re nier
rejaal royaal

v o o r +

gespreid

v o o r +

gespreid

i’j

ei

uj

ö i

v o o r + gerond achter +

gerond

achter +

gespreid g e s l o t e n

hal f -ges lo-

t en

half-open

óu

ou

ai

i’j
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De tweeklank i’j gaat in deze woorden terug op een:

a) owg. lange i: in bri’jen.

b) owg. korte i: in bi’j(-).

c) owg. tweeklank iu: in beni’jd

d) owg. lange e die waarschijnlijk eerst een lange ie is geworden: in ti’je.

e) waarschijnlijk owg. au: in stri’jen. De au wordt in het Oudsaksisch een lange o (stro:ian). met

umlaut streuien, waarna de klank nog verder naar voren schoof: stri’jen.

De i’j van sli’jen is uit een ee ontstaan die is samengetrokken uit ouder eha (oudhoogduits

sleha).

Het achtervoegsel –i’je in snuusteri’jen en tummerderi’je komt uit het aan het Frans ontleende

achtervoegsel –ie. De herkomst van de i’j in het toponiem Thi’j is niet duidelijk.

uj

De uj-klank gaat in bovenstaande woorden terug op een:

a) owg. lange o met umlaut: in blujjen, brujjen, glujjen, grujjen, mujje, mujte en waarschijnlijk

rujjen, skrujjen en snujjen.

b) owg. au met umlaut: in (te) uj en uj(miete) en waarschijnlijk ook duj en strujge (zie bij 

stri’jen, hierboven).

c) een oude tweeklank (een zgn. ui2 ): in bujje.

Smuj komt waarschijnlijk uit *smudi. Fuj en uj zullen als klanknabootsingen moeten worden

beschouwd.

blujjen bloeien
brujjen broeien
bujje bui
duj dooi
glujjen gloeien
grujjen groeien
mujje tante
mujte moeite

rujjen roeien
skrujjen schroeien
smuj lenig
snujjen snoeien
strujge gehakt stro, rietafval
uj! hallo!, dag!
te uj en te fuj te hooi en te gras
ujmiete hooimijt
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óu

-jóun -jongen (na eigen-
naam)

nóu nou, nu
skróuwen schreeuwen

breien breien
dreien draaien
eier eieren
eigen eigen
geite geit
klein klein

meid meid
meien maaien
(de) meis (de) (grote) meisjes
weite boekweit
zweien zwaaien

böis wambuis
bröidegómme bruidegom
köif kuif

köisien kalfje
ströien strooien (van zout)
tröichies truitjes

De óu van nóu gaat terug op een owg. lange u. Skróuwen is een klanknabootsend woord; uit

–jonge is waarschijnlijk door snelle spraak –jóun ontstaan.

ei

De ei van bovenstaande woorden komt uit een:

a) owg. ai in: eigen, eier, geite, klein en weite.

b) owg. lange a met umlaut: in dreien en meien.

Breien komt door samentrekking uit oudsaksisch bregdan, meid uit magath, meis uit meisjes/mei-

sies. Zweien is een jong woord, wellicht uit swaden ‘zwaaien met een zeis’.

öi

De öi van deze woorden gaat terug op een:

a) oude tweeklank, een zgn. ui2: in böis en tröichies.

b) owg. au met umlaut: in ströien (zie ook stri’jen en strujge hierboven).

c) owg. lange u: in bröid(-) en köif. Omdat een lange u in het Steenwijkerwolds meestal een uu

of een oe geworden is en geen tweeklank öi, moeten we aannemen dat deze twee woorden aan

het Nederlands (bruid, kuif) zijn ontleend en daarna aangepast aan de uitspraak van de tweeklank

öi in het Steenwijkerwolds.
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In deze woorden komt de ou uit een:

a) owg. au (voor een w is de au een au-achtige klank gebleven): in ouwen en (wede)vrouwe.

b) waarschijnlijk owg. lange u: in douwen

c) owg. lange u of de tweeklank iu: in (waor)skouwen

Jouk zal een regionale uitspraakvariant van Jacob zijn.

ai

ou

douwen duwen
Jouk Jacob
ouwen houwen

waorskouwen waarschuwen
wedevrouwe weduwe

wai wei, hui

De ai gaat in dit woord terug op een owg. ai. Deze klank correspondeert in het Steenwijkerwolds

doorgaans met een lange ie, ee, ei of soms met een e (z.d.). Omdat wai het enige woord in het

Steenwijkerwolds is met een ai, kan aangenomen worden dat het een leenwoord is: waarschijn-

lijk uit het Fries en/of Stellingwerfs (in beide talen waai).

Uitspraakregels

Deze zijn grotendeels gelijk aan die welke gelden voor het Steenwijks (zie 
p. 105), die op hun beurt weer voor het merendeel gelijk zijn aan die van het
Kallenkotens (zie p. 38 e.v.).
Uitspraakregel 2 , die zowel voor het Kallenkotens als voor het Steenwijks geldt,
is voor het Steenwijkerwolds iets uitgebreider.  Woorden die eindigen op een klin-
ker gevolgd door -(d)den kunnen facultatief, na het inslikken van de stomme e, met 
-(n)n’n worden uitgesproken: adden ‘hadden’ > add’n > ann’n,  beddesteden ‘bedste-
den’ > beddesteed’n > beddesteen’n. Dit is niet precies hetzelfde als wat er gebeurt
met maanden ‘manden’, dat als maan’n wordt uitgesproken (vgl. p. 39), omdat in
dit laatste geval de klinker niet gevolgd wordt door -(d)den maar door 
-nden. De opmerking ten aanzien van regel 2 die onder het Steenwijks (p. 105) is
gemaakt, geldt niet voor het Steenwijkerwolds. Dit dialect volgt in dezen het
Kallenkotens: wi’j laggen ‘wij lagen’ wordt uitgesproken als wi’j laG’ng.
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De persoonlijke voornaamwoorden

Voorbeelden:

ik eb mien aor niet ie:ns ekamd ik heb mijn haar niet eens gekamd
sullen we de paol even losvrikken? zullen we de paal even loswrikken?
aas we daor ewest waren als we daar waren geweest
aas ie dat edaon sollen willen emmen,  als jij dat gedaan zou willen heb-
a-k nooit mit joe epraot ben, had ik nooit met je gepraat
ie moenen joe naargens deur laoten storen je moet je nergens door laten storen
emmen jim de rekel an sie:n koemen stappen? hebben jullie de reu aan zien komen

stappen?
emmen jim em de suker wel sie:n wegen? hebben jullie hem de suiker wel

zien wegen?
die fietse van joe is wel aordig die fiets van jou is wel aardig
se seden dat se de sende emmen sie:n liggen ze zeiden dat ze de zeis hebben zien

liggen
nóu lop-ie arde weg nu loopt ie hard weg

onderwerp niet onderwerp

bek lemtoond beklemtoond    onbe-
1e pers. enk.

2e pers. enk.

3e pers enk. mnl.

3e pers. enk. vrl.

3e pers. enk. onz.

1e pers. mv.

2e pers. mv.

3e pers. mv.

ikke, ik ik, -k

ie, ieje ie, -j

i’j ie

sie se

et

wi’j we

jim

sie se

mi’j me

joe

um em

eur eur

et

oons

jum

un se
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De enclitica

Voor de betekenis van dit woord en de toepassing ervan, zie p. 44.

Voorbeelden:

soen aost a-k zo’n haast had ik
e-j em wel ies wat euren vertellen? heb je hem wel eens iets horen vertellen?
oe lange waa-j daor? hoe lang was je daar?

De bezittelijke voornaamwoorden

bi jvoeg l i jk zelfstandig

1e pers. enk.

2e pers. enk.

3e pers enk. mnl.

3e pers. enk. vrl.

1e pers. mv.

2e pers. mv.

3e pers. mv.

mien

joe

sien

eur

oonze (met de-woorden)

oons (met et-woorden)

joe

eur

miende

joende

siende

Voorbeelden:

mien neve mijn neef
joe zuster je zuster
sien nichien zijn nichtje
oonze beide ónden onze beide honden
eur dochtertien hun dochtertje
da-s siende dat is de zijne
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De werkwoorden

De werkwoordstijden

Voor wat betreft het aantal en de betekenis van de werkwoordstijden, zie p. 47.

De gebiedende wijs is gelijk aan die van het Steenwijks, wat zowel voor de
zwakke als voor de sterke werkwoorden geldt.

De zwakke werkwoorden

De vormen van de tijden van het zwakke werkwoord in het Steenwijkerwolds zijn
gelijk aan die van de twee hierboven beschreven dialecten (zie p. 47, 48 en 109).
Er is echter één uitzondering: als de stam van het werkwoord eindigt op een -t of
een -d en de klinker hieraan voorafgaande is kort, dan zijn in de o . v. t . de uitgan-
gen -ede (eerste en derde persoon enkelvoud) en -eden (tweede persoon enkelvoud;
meervoud.). De uitgang van het voltooid deelwoord is in zo’n geval -ed.
Voorbeeld:

Toch komen ook bij deze werkwoorden de vormen op -te en -de voor.

In de hierna volgende lijst van zwakke werkwoorden is er naar gestreefd zoveel
mogelijk werkwoorden op te nemen die alleen in het materiaal van het
Steenwijkerwolds zijn aangetroffen en niet, met dezelfde uitspraak, in dat van het
Kallenkotens en/of het Steenwijks.

ik weddede ik wedde
ie weddeden jij wedde
i’j/sie weddede hij/zij wedde
wi’j weddeden wij wedden

jim weddeden jullie wedden
sie weddeden zij wedden

ewedded gewed

aerden aarden
aeren haren
anwaarken opschieten
baldiksen lawaai maken
begrujjen begroeien
(em) bemujjen (zich) bemoeien

beulen schreeuwen
blaeten blaten
blujjen bloeien
breuden broeden
bri’jen brouwen (spreken

met keel –r)
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brujjen broeien
brumsen biezen
daanken danken
daansen dansen
deupen dopen
doe:zen suffen
douwen duwen
dreien draaien
dreumen dromen
dri’jen draaien
feilen dweilen
flusteren fluisteren
geleuven geloven
gie:ren geren
gie:ten gieten
gie:zelen rennen
glissen glijden
gloepen gluren
glujjen gloeien
goelen huilen (van een

hond)
goe:zen suizen
grimmelen fijn sneeuwen
grómmen fijn sneeuwen
grujjen groeien
gunderen reikhalzend uitzien
jokken jokken; jeuken
kiffelen slijpen, kerven
klaaien kliederen
klitsen (zachtjes) slaan
knaarpen knerpen
kraben krabben
kraomen bevallen (van een

kind)
kwaeken kwaken
laeden (volt. laden
deelw.  e’laeden)

leggen leggen
lippen huilen
lotten loten
luden luiden
luusteren luisteren
malborden walsen, effenen (van

bouwland)
meien maaien
messelen metselen
mie:riken zaniken
moren prutsen
neuren op het punt staan te

kalven
nikken knikken
nustelen nestelen
oepelen hoepelen
oe:ven hoeven
’ofvorrelen embryotomie toe-

passen (bij een koe)
óllen houden
ómmezaegen omzagen
óp’aelen ophalen
óp’emmelen schoonmaken, aan

kant maken
óprumen opruimen
ouwen houwen
plumpen plonsen
porken peuteren, pulken
prakke’zeren prakkizeren
preuven proeven
proe:zen prakken
rakken schelden
raomen rukken
raozen razen
repen dekken, bespringen
reren loeien
rossen beknorren
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rölen ruilen
rujjen roeien
sie:veren zeveren
skeuken scheuken
skillen ondiep ploegen
skóbben scheuken (van

hond), krabben
skómmelen najaarsschoonmaak

houden
skreunen schrijnen
skróuwen schreeuwen
skrujjen schroeien
skulen schuilen
skumen rondschuimen
slaegen slagen; lijken (op)
slichten effenen
sloten schoonmaken, uit-

diepen (= van een
sloot)

smaeken smaken
snisteren spetteren
snokken snikken
snujjen snoeien
soe:zen suizen
staeken staken
staemeren stotteren
stippen (in de jus) dopen
stoeken haperen
straampelen strompelen
stri’jen strooien (van mest)
stroffelen struikelen
ströien strooien (van zout)
strujjen strooien

stuten stuiten
swie:ten zweten (ook sterk

ww.)
talteren schommelen
tiepelen knutselen
tie:zen met lange tanden

eten
togen aanslepen
tumelen tuimelen
tummeren timmeren
uutrichten uitvoeren, uithalen
uutrissen uitrusten (met)
verkroepen spijbelen
verluden uitluiden
verni’jen vernieuwen
verstaffen vergaan, verschim-

melen
verstikken (de geit) op een

andere plaats zetten
verstókken verstellen (= van

kleding)
’vraogeleren naar de catechisatie

gaan
vrikken wrikken
vrosselen worstelen, stoeien,

ravotten
waenen pootje baden
(em) waeren zich hoeden
waogen wagen
waorskouwen waarschuwen
zaachten helen (= van een

wond)
zwi’jen zwaaien

Voor de zwakke werkwoorden die behalve in het Steenwijkerwolds ook in het
Kallenkotens en/of in het Steenwijks voorkomen, zie pp. 49 e.v. en 109 e.v.
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De sterke werkwoorden

Voor wat betreft de algemene eigenschappen van de sterke werkwoorden, zie 
p. 51.

De werkwoordsklassen

Evenals in het Kallenkotens en het Steenwijks kunnen in het Steenwijkerwolds de
sterke werkwoorden ondergebracht worden in een aantal werkwoordsklassen, voor-
namelijk op historische gronden. De klassificatie gegeven in Bloemhoff-de Bruijn
1994, p. 56-69 is weer mijn uitgangspunt voor de hierna volgende klasse-indeling.
Voor elke klasse worden steeds de volgende vormen gegeven: eerste persoon enkel-
voud o . t . t . (stam + stomme e), derde persoon enkelvoud o . t . t ., eerste persoon
enkelvoud o . v. t .,  voltooid deelwoord. De onbepaalde wijs (het hele werk-
woord) kan gevonden worden door achter de stam -en of (in het geval dat deze ein-
digt op een klinker) -n te plaatsen.

Klasse 1: ie(:) ~ ie(:) /i  ~ ee ~ ee 

gliede ~ glid ~ glede ~ e’gleden glijden
griepe ~ grip ~ grepe ~ e’grepen grijpen
skiete ~ skit ~ skete ~ e’sketen schijten
smiete ~ smiet ~ smete ~ e’smeten smijten
swie:te ~ swie:t ~ swete ~ e’sweten zweten

N.B. Het laatstgenoemde werkwoord hoorde oorspronkelijk niet bij deze groep
maar kan er nu wel bij gerekend worden vanwege de gelijkheid in vorm.

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

bedrie:ge ~ bedrie:gt ~ bedreuge ~ bedreugen bedriegen
bu:ge ~ buu:gt ~ beuge ~ ebeugen buigen
gie:te ~ göt ~ geute ~ egeuten gieten
lie:ge ~ lie:gt ~ leuge ~ eleugen liegen
skie:te ~ sköt ~ skeute ~ eskeuten schieten
stoe:ve ~ stoe:ft ~ steuve ~ esteuven stuiven
verlie:ze ~ verlie:st ~ verleure ~ verleuren verliezen
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vlie:ge ~ vlig ~ vleuge ~ evleugen vliegen
vrie:ze ~ vrie:st ~ vreur ~ evreuren vriezen
zoe:ge ~ zog ~ zeuge ~ ezeugen zuigen

De volgende werkwoorden, die in de o.t.t. enigszins afwijkende vormen hebben,
kunnen ook tot deze klasse gerekend worden op grond van hun vormen in de o.v.t.
en het voltooid deelwoord:

bewege ~ beweegt ~ beweuge ~ beweugen bewegen
breke ~ brik ~ breuke ~ ebreuken breken
flöite ~ flöit ~ fleute ~ efleuten fluiten
neme ~ nimp/nimt ~ neume ~ eneumen nemen
skere ~ skeert ~ skeure ~ eskeuren scheren
spreke ~ spreekt/sprik ~ spreuke ~ espreuken spreken
stikke ~ stikt/stik ~ steuke ~ esteuken steken
wege ~ weegt/wig ~ weuge ~ eweugen wegen

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

beginne ~ begint ~ begunne ~ begunnen beginnen
dwinge ~ dwingt ~ dwónge ~ edwóngen dwingen
elpe ~ elpt ~ ulpe ~ e’ulpen helpen
klimme ~ klimt ~ klómme ~ eklummen klimmen
skelle ~ skelt ~ skölle ~ esköllen schelden
slinke ~ slinkt ~ slónke ~ eslunken slinken
spinne ~ spint ~ spunne ~ espunnen spinnen
swemme ~ swemt ~ swumme ~ eswummen zwemmen
treffe ~ treft ~ tröffe ~ etröffen treffen
trekke ~ trekt ~ trökke ~ etrökken trekken
vringe ~ vringt ~ vrunge ~ evrungen wringen
zinke ~ zinkt ~ zónke ~ ezunken zinken

De twee volgende werkwoorden kunnen ondanks vormafwijkingen toch tot deze
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klasse gerekend worden:

staarve ~ staarft ~ sturve ~ esturven sterven
zwaarve ~ zwaarft ~ zwörve ~ ezwörven zwerven

Klasse 4

Volgens Bloemhoff-de Bruijn 1998, p. 63 hadden de werkwoorden van deze klasse
in de o.v.t. de klinkers aa/a. De meeste werkwoorden van deze klasse hebben nu de
vormen van klasse 2 aangenomen. De andere hebben zich elders genesteld.

Klasse 5: ee ~ i  /e /ee ~ a ~ ee 

’ete ~ eet ~ atte ~ e’eten eten
geve ~ gef ~ gavve ~ e’geven geven
leze ~ lis/leest ~ lazze ~ e’lezen lezen
ligge ~ lig ~ lagge ~ e’legen liggen
vergete ~ vergit ~ vergatte ~ vergeten vergeten
vrete ~ vrit ~ vratte ~ e’vreten vreten

In alle vormen van de o.v.t. die eindigen op –en wordt de stamklinker aa.

Klasse 6: ae /ao ~ ae /ao ~ eu /öö~ eu /öö

De volgende werkwoorden behoren tot deze klasse:

begraeve ~ begraeft ~ begröve ~ begröven begraven
draege ~ draegt ~ dreuge ~ edreugen dragen
slao ~ slaot ~ sleuge ~ esleugen slaan

Eén ander werkwoord kan hiertoe gerekend worden:

blaoze ~ blaost ~ bleuze ~ ebleuzen blazen

Overige sterke en/of onregelmatige werkwoorden
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ange ~ angt ~ unge ~ e’angen hangen
brenge ~ brengt ~ brochte ~ ebrocht brengen
doe ~ dot ~ deu (i’j deud) ~ edaon doen
gao ~ gaot ~ gunge ~ egaon gaan
jaege ~ jaegt ~ jeuge ~ ejaegd jagen
knuppe ~ knupt ~ kneupe ~ ekneupen knopen
koeme ~ kómp/kómt ~ kwamme/kwame ~ ekoemen komen
laote ~ laot ~ leute ~ elaoten laten
lope ~ lop ~ leupe ~ eleupen lopen
ólle ~ ólt ~ ulle/ölle ~ e’ullen houden
segge ~ segt ~ see ~ esegd zeggen
sie ~ sig ~ sagge ~ esie:n zien
slaope ~ slaopt ~ sleupe ~ eslaopen slapen
stao ~ staot ~ stónne ~ estaon staan
stote ~ stot ~ stötte ~ esteuten stoten
vale ~ vaalt ~ vulle ~ evalen vallen
wasse ~ wast ~ wusse ~ ewussen wassen
wete ~ wet ~ wusse ~ eweten weten
zu:ke ~ zöcht ~ zochte ~ ezocht zoeken

N.B.
• In de o.v.t. van doen zijn de meervoudsvormen en die van de tweede persoon

enkelvoud deuden.
• In de o.v.t., derde persoon enkelvoud van koemen ‘komen’ is de klinker van de

stam in beide gevallen een korte a.
• In de o.v.t. van seggen zijn de meervoudsvormen en die van de tweede persoon

enkelvoud seden.
• Het hele werkwoord bij sie is sie:n.

Voor de sterke werkwoorden die behalve in het Steenwijkerwolds ook in het Kallen-
kotens en/of in het Steenwijks voorkomen, zie respektievelijk pp. 52-56 en 111-116.

De hulp- en koppelwerkwoorden
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Hieronder volgen de vervoegingen in de o.t.t. en de o.v.t. en het voltooid deel-
woord van de werkwoorden emmen ‘hebben’, kunnen ‘kunnen’, maggen ‘mogen’,
moeten /moenen ‘moeten’, sullen ‘zullen’, wezen ‘zijn’, willen ‘willen’ en worden
‘worden’.

emmen

o . t . t . o . v. t .

ik ebbe ik heb ik adde ik had
ie emmen jij hebt ie adden jij had
i’j/sie ef hij/zij heeft i’j/sie adde hij/zij had
wi’j emmen wij hebben wi’j adden wij hadden
jim emmen jullie hebben jim adden jullie hadden
sie emmen zij hebben sie adden zij hadden

voltooid deelwoord

e’ad gehad

N.B. Bij omkering van ie emmen ‘jij hebt’ wordt dit: eb ie.

kunnen

o . t . t . o . v. t .

ik kan ik kan ik kón ik kon
ie kunnen jij kan ie kónnen jij kon
i’j/sie kan hij/zij kan i’j/sie kón hij/zij kon
wi’j kunnen wij kunnen wi’j kónnen wij konden
jim kunnen jullie kunnen jim kónnen jullie konden
sie kunnen zij kunnen sie kónnen zij konden

voltooid deelwoord
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ekund gekund

maggen

o . t . t . o . v. t .

ik magge ik mag ik mógge ik mocht
ie maggen jij mag ie móggen jij mocht
i’j/sie mag hij/zij mag i’j/sie móg hij/zij mocht
wi’j maggen wij mogen wi’j móggen wij mochten
jim maggen jullie mogen jim móggen jullie mochten
sie maggen zij mogen sie móggen zij mochten

voltooid deelwoord

emeugen gemogen

moeten /moenen

o . t . t . o . v. t .

ik moete ik moet ik mósse ik moest
ie moeten/moenen jij moet ie móssen jij moest
i’j/sie moet hij/zij moet i’j/sie mós hij/zij moest
wi’j moeten/moenen wij moeten wi’j móssen wij moesten
jim moeten/moenen jullie moeten jim móssen jullie moesten
sie moeten/moenen zij moeten sie móssen zij moesten

voltooid deelwoord

emoeten gemoeten

sullen
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o . t . t . o . v. t .

ik sal ik zal ik sol ik zou
ie sullen jij zal ie sollen jij zou
i’j/sie sal hij/zij zal i’j/sie sol hij/zij zou
wi’j sullen wij zullen wi’j sollen wij zouden
jim sullen jullie zullen jim sollen jullie zouden
sie sullen zij zullen sie sollen zij zouden

wezen

o . t . t . o . v. t .

ik bin ik ben ik was, wazze ik was
ie binnen/bin jij bent ie waren jij was
i’j/sie is hij/zij is i’j/sie was hij/zij was
wi’j binnen wij zijn wi’j waren wij waren
jim binnen jullie zijn jim waren jullie waren
sie binnen zij zijn sie waren zij waren

voltooid deelwoord

ewest geweest

N.B. Het werkwoord wezen wordt óf met wezen óf met emmen vervoegd:
et is kóld ewest, et ef kóld ewest het is koud geweest

willen

o . t . t . o . v. t .

ik wille ik wil ik wólle ik wou
ie willen jij wilt ie wóllen jij wou
i’j/sie wil hij/zij wil i’j/sie wól hij/zij wou
wi’j willen wij willen wi’j wóllen wij wilden
jim willen jullie willen jim wóllen jullie wilden
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sie willen zij willen sie wóllen zij wilden

voltooid deelwoord

ewild gewild

worden (N.B. zwak werkwoord)

o . t . t . o . v. t .

ik worde ik word ik wordde ik werd
ie worden jij wordt ie wordden jij werd
i’j/sie wordt hij/zij wordt i’j/sie wordde hij/zij werd
wi’j worden wij worden wi’j wordden wij werden
jim worden jullie worden jim wordden jullie werden
sie worden zij worden sie wordden zij werden

voltooid deelwoord

eworden geworden
De lidwoorden
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De vormen, het aantal en het gebruik van de lidwoorden in het Steenwijkerwolds
zijn gelijk aan die van het Steenwijks (zie p. 120).

De aanwijzende voornaamwoorden

De vormen, het aantal en het gebruik van de aanwijzende voornaamwoorden in het
Steenwijkerwolds zijn gelijk aan die van het Kallenkotens (zie p 62), met één uit-
zondering, nl. dat in plaats van dizze gezegd wordt: disse.

De telwoorden

De hoofdtelwoorden

ie:ne één
tweeë twee
drieë drie
vie:re vier
fuve vijf
zesse zes
zeuven zeven
achte acht
negen negen
tiene tien
elf elf
twaelf twaalf
dartien dertien
veertien veertien
fuuftien vijftien
zestien zestien
zeuventien zeventien
achttien achttien
negentien negentien
twintig twintig
ie:nentwintig éénentwintig

tweeëntwintig tweeëntwintig
enz.
dartig dertig
feertig veertig
fuuftig vijftig
sestig zestig
seuventig zeventig
tachtig tachtig
negentig negentig
ónderd honderd
ónderdie:ne honderdéén
ónderdtweeë honderdtwee
enz.
tweeónderd tweehonderd
drieónderd driehonderd
enz.
du:zend duizend
du:zendie:ne duizendeen
enz.
tweedu:zend tweeduizend
enz.

N.B. Met sien fu:ven betekent: met zijn vijven.
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De rangtelwoorden

eerste eerste
tweede tweede
darde derde
vie:rde vierde
fuufde vijfde
zesde zesde
zeuvende zevende
achste achtste
negende negende
tiende tiende
elfde elfde
twaelfde twaalfde
dartiende dertiende
veertiende veertiende
fuuftiende vijftiende
zestiende zestiende
enz.

twintigste twintigste
ie:nentwintigste eenentwintigste
enz.
dartigste dertigste
feertigste veertigste
fuuftigste vijftigste
sestigste zestigste
seuventigste zeventigste
enz.
ónderdste honderdste
tweeónderdste tweehonderdste
enz.
du:zendste duizendste
enz.
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aand hand aantien
aarbaarg herberg aarbaarchien
aarke hark aarkien
aarte erwt aartien
baord baard baortien
barg berg barchien
blaeg blaag blaechien
bost borst bossien
brie:f brief brie:fien
brugge brug bruchien
diek dijk diekien
doek doek doekien
dwaarg dwerg dwaarchien
’ege heg eechien
kaarke kerk kaarkien
kiste kist kissien
klute kluit klutien

De verkleinwoorden

De hoofdregels voor de vorming van de verkleinwoorden in het Steenwijkerwolds
zijn gelijk aan die in het Kallenkotens en het Steenwijks. Deze regels zijn gefor-
muleerd op p. 65 e.v. en ze zullen hier dus niet herhaald worden. Er is wel van het
principe uitgegaan dat de uitzonderingen die gelden voor de Kallenkoter verklein-
woorden niet gelden voor die van het Steenwijkerwolds. Als er in dit laatste dialect
uitzonderingen zijn op de hoofdregel dan worden die hieronder vermeld.
Bij elk soort verkleinwoord-achtervoegsel wordt een aantal Steenwijkerwolder voor-
beelden gegeven, waarbij er naar gestreefd is geen woorden te vermelden die al in
de gedeelten over het Kallenkotens en het Steenwijks zijn genoemd. De
Steenwijkerwolder verkleinwoorden die wat uitspraak betreft geheel gelijk zijn aan
die in het Kallenkotens en het Steenwijks zijn bij genoemde dialecten vermeld.

N.B. De Kallenkoter achtervoegsels –gien en –egien zijn in het Steenwijkerwolds
–chien en –echien.

Het achtervoegsel -ien
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knecht knecht knechien
knoeste knuist knoesien
koeke koek koekien
köif kuif köifien
latte lat lattien
lieste lijst liesien
maegd meisje maechien
maot maat (2 betekenissen) maotien
meense mens meensien
musse muts mussien
muus muis musien
neuze neus neusien
nöst nest nössien
oe:d hoed oe:tien
oe:k hoek oe:kien
ónd hond óntien
skaop schaop skaopien
skinke ham skinkien
snoete snuit snoetien
start staart startien
tippe hoek tippien

(v.e. tafel, akker)
trogge trog trochien
tumpe uiteinde tumpien

(v. brood, vinger)
uus huis usien
velge velg velchien
voete voet voetien
wie:ge wieg wie:chien
wilge wilg wilchien
wost worst wossien
zwoerte zwoerd zwoertien

N.B. maegd betekent voornamelijk ‘(dienst)meid’



De dialecten van Kallenkote, Steenwijk en Steenwijkerwold

172

Bij enkele woorden van deze groep verandert de klinker a van het grondwoord in
het verkleinwoord in de klinker ae:

blad blad blaetien
gat gat gaetien
glas glas glaesien
pad pad (= weggetje) paetien
rad rad raetien

Ook andere klinkerveranderingen komen voor:

gaaste gast gassien
kaaste kast kassien
skip schip skepien

Heel onregelmatig is de verkleinwoordsvorming bij:

jonge jongen joonchien
wange wang wangchien

Het achtervoegsel -tien

braandnettel brandnetel braandnetteltien
grundel grendel grundeltien
kaemer kamer kaemertien
keuken keuken keukentien
laene laan laentien
leidel leidsel leideltien
liester lijster liestertien
meule molen meultien
mu:re muur muu:rtien
oorkroeper oorwurm oorkroepertien
oorn hoorn oorntien
regel rij (palen) regeltien
spiegel spiegel spiegeltien
staele steel staeltien
stallanteern stallantaarn stallanteerntien
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traone traan traontien
tule melkkrukje tuultien
voe:gel vogel voe:geltien
zwaene zwaan zwaentien

Het achtervoegsel -pien

baarm berm baarmpien
daarm darm daarmpien
ujlaom 
(verouderd) ooilam ujlaompien
vieme vim viempien

Het achtervoegsel -chien

bujje bui bujchien
ei ei eichien
kni’je knie kni’jchien
koe koe koechien
kooie kooi kooichien
lae la(de) laechien
skoe schoen skoechien
slee slee sleechien
tröi trui tröichien

Het achtervoegsel -echien

belle bel bellechien
bille dij billechien
bule buidel, zak bulechien
euilam ooilam euilammechien
kamme kam kammechien
karre kar karrechien
koele kuil koelechien
kule kuil kulechien
kribbe krib kribbechien
kringe kring kringechien
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molle mol mollechien
ol hol ollechien
padde pad (= dier) paddechien
rolle rol rollechien
skelle schel, bel skellechien
spel spel spellechien
wal wal wallechien
wanne wan wannechien

Het achtervoegsel -kien

ding ding dinkien
’ering haring ’erinkien
gange gang gaankien

N.B. Als gevolg van uitspraakregel 9b (p. 43) wordt de verkleinwoordsuitgang uit-
gesproken met de neusklinker ie, dus aarbaarchie, kaemertie, baarmpie, laechie,
wallechie, erinkie, enz.
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De meervoudsuitgangen

Het achtervoegsel -en

Net als in het Kallenkotens (p. 74) en het Steenwijks (p. 128) is de meest voorko-
mende meervoudsuitgang van de zelfstandige naamwoorden -en. De stomme e van
deze uitgang wordt evenmin als in de beide andere dialecten uitgesproken (vgl.
regel 2 , p. 38). In de voorbeelden is er naar gestreefd geen woorden te noemen die
in het Kallenkotens en het Steenwijks precies zo worden uitgesproken. Er wordt
vanuit gegaan dat de uitzonderingen in het Kallenkotens en het Steenwijks niet in
het Steenwijkerwolds voorkomen, tenzij ze uitdrukkelijk als zodanig vermeld
staan.

aarke hark aarken
baanke bank baanken
bós bos bóssen
braom brem braomen
evertasse hagedis evertassen
fietse fiets fietsen
geite geit geiten
keerse kaars keersen
kiepebenne kippenmand kiepebennen
kleuve deukhoed kleuven
kniene konijn knienen
kraele kraal kraelen
laampe lamp laampen
laeke (kleine) beek laeken
lu:ze luis lu:zen
molle mol mollen
mótte zeug mótten
nöst nest nösten
oe:d hoed oe:den
ol hol ollen
peinze pens peinzen
plaeze plaats, boerderij plaezen
pupe pijp pupen
rugge rug ruggen
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sende zeis senden
slegge geul, goot sleggen
stölpe stolp stölpen
swien zwijn swienen
tumpe stuk(je), kap(je), top(je) tumpen
tu:re leidsel (voor één paard) tu:ren
vinke vink vinken
vrömmes vrouwmens vrömmesen
zeume zoom zeumen
zie:m zeemleer zie:men
zodde heideplag, zode zodden
zwie:pe zweep zwie:pen
zwoe:rte zwoerd zwoe:rten

Als de laatste medeklinker van een zelfstandig naamwoord een f of een s is, dan
veranderen deze klanken vóór de uitgang -en in respectievelijk v of z. Dit gebeurt
echter alleen als de klinker die vóór deze medeklinker staat lang is. Voorbeelden:

baos baas baozen
brie:f brief brie:ven

Sommige zelfstandige naamwoorden hebben a in het enkelvoud en ae in het meer-
voud:

dak dak daeken
gat gat gaeten
glas glas glaezen
pad pad paeden
slag slag slaegen
vat vat vaeten

N.B. Let op de verandering s —> z, die hierboven is besproken.

Bij sommige woorden verandert de korte klinker in het enkelvoud in een lange
klinker in het meervoud, maar de kwaliteit (het timbre) van de klinker verandert
niet:



Steenwijkerwold - de meervoudsuitgangen

177

kruus kruis kru:zen
lief lijf lie:ven
uus huis u:zen

N.B. Let op de veranderingen s —> z en f —> v!

Bij andere vindt naast de verlenging ook klankverandering plaats:

lot lot loten
slot slot sleuten

In sommige gevallen wordt in het meervoud een d aan het grondwoord toegevoegd:

beddestee bedstede beddesteden
lae la(de) laeden
slee slee sleden
snee snee sneden
sprao spreeuw spraoden
tree tree treden

Heel sporadisch is het meervoud niet -en maar -nen:

koe koe koenen
skoe schoen skoenen

Het achtervoegsel -s

De woorden die uitgaan op -er(d),  -el,  -em,  -en of die waarvan de laatste twee
medeklinkers -rm of -rn zijn, krijgen een meervoud op -s.  Voorbeelden:

bessem bezem bessems
daarm darm daarms
eerappel aardappel eerappels
emmer emmer emmers
koe:gel kogel koe:gels
laeken laken laekens
lanteern lantaarn lanteerns
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oorkroeper oorwurm oorkroepers
oorn hoorn oorns
skieterd schijterd skieterds
troefel troffel troefels
voe:gel vogel voe:gels

Het achtervoegsel -er

Enkele woorden nemen het achtervoegsel -er:

ei ei eier
kalf kalf kalver
kiend kind kiender
laom lam laomer

Het achtervoegsel -eren

Twee woorden hebben als meervoudsuitgang -eren, waarbij bovendien nog klinker-
verandering optreedt:

blad blad blaederen
rad rad raederen

Andere vormverschijnselen
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arde hard, snel
biester stormachtig
briek gammel, sukkelend
bruds broeds
dempig kortademig (van

een paard)
gaef gaaf
gloeps gluiperig
ie:te heet
kóld koud
krenge binnenstebuiten
leeg leeg
mu moe
naer naar, onaangenaam

ón’neuzel onnozel
skaarp scherp
skie:ve scheef
skóchtig schichtig
slaank slank
stille stil
sunig zuinig
su:te zoet
vlugge vlug
vremd vreemd
vróg vroeg
vule veel
zaacht zacht
zinnig mak

De overige vormverschijnselen lijken sterk op die van het Kallenkotens (zie p. 79)
en het Steenwijks (zie p. 133).

Het bijvoeglijk naamwoord

Hieronder volgt een lijstje met bijvoeglijke naamwoorden uit het Steenwijkerwolds.
Voor de niet genoemde woorden gelieve te kijken onder de vergelijkbare hoofdstuk-
ken van de beschrijvingen van het Kallenkotens (p. 80) en het Steenwijks 
(p. 134). Alle opmerkingen die over het Kallenkoter bijvoeglijk naamwoord
gemaakt zijn, gelden ook voor het Steenwijkerwolds (zie p. 80). Net als in het
Kallenkotens zijn er in het Steenwijkerwolds veel meer bijvoeglijke naamwoorden
die op een stomme -e eindigen dan in het Nederlands. Hieronder volgen er enkele:
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De tijdsbenamingen

Dagen

zundag zondag sundes ’s zondags
maendag maandag smaendes ’s maandags
deensdag/deenzerdag dinsdag deenzers dinsdags
woe:nsdag/woe:nzerdag woensdag woe:nzers ’s woensdags
donderdag donderdag dónders donderdags
vri’jdag vrijdag vri’jdes vrijdags
saoterdag zaterdag saoters ’s zaterdags

Maanden

jannewaori januari meert maart
febrewaori februari meie mei

De namen van de overige maanden zijn gelijk aan die van het Nederlands.

Feestdagen

Paozen Pasen Karstdaegen Kerst
Pinksteren Pinksteren

Jaargetijden

veurjaor lente aarfst herfst
soemer zomer winter winter
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Uitdrukkingen eigen aan het Steenwijkerwolds

uut gaasten gaon op visite gaan, een dagje uit gaan
uut praoten gaon op visite gaan
altied óp de rittel wezen altijd de hort op zijn
mooi óp glee wezen goed op gang zijn
mit de knienen deur de traelies vreten erg mager zijn (lett.: met de konijnen

door de tralies mee-eten)
niet naekend wezen er warmpjes bij zitten (lett.: niet naakt

zijn)
et zal mi’j ni’je doen of… het zal mij benieuwen of…
dat dot mi’j ni’je dat verbaast me
óp zien vaeder slaegen op zijn vader lijken
uut de tied wezen overleden zijn
et an de tied emmen de tijd hebben
veur’deure wezen buitenshuis zijn
de skoenen in ’t vet zetten een feest in het vooruitzicht hebben
niet al te vlógge wezen zich niet helemaal fit voelen
bi’j de waarken blie:ven bij huis blijven
laand bi’j de waarken emmen land vlak bij huis hebben
waarkstelligeid maeken aanstalten maken
stee in de zied emmen pijn in de zij hebben
uut de broek gaon een grote boodschap doen in het veld
et zwarte gaoren niet uutevunden emmen het buskruit niet uitgevonden hebben
eur de kachel anmaeken haar op de kast krijgen
zien melk kookt over hij heeft het hemd boven de broek
kort veur de kónte wezen kort aangebonden zijn, gauw driftig zijn
um ómme emmen kwaad zijn
er wisse van wezen er zeker van zijn
een bek as een biele emmen een scherpe tong hebben
an de loop wezen diarree hebben
te passe ewest wezen een ongeluk gehad hebben
in de bie:nen gaon opstaan
alles an de kónte emmen slechts dat wat men draagt als bezit heb-

ben
veur de poelegrap voor de flauwe kul
acht geven opletten
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’k Kwam em tegen die in vrógger jaoren
Een echte jónge was ewest.
’t Was mi’j verteld deur ólde meensen
En nóu raod ie wel de rest.
Ik vreuge em: toe, laot mi’j wat euren
Van joe spel in jóngenstied,
Dan sal ik eel stille luusteren;
Raek ie ók de draod niet kwiet.
Nóu, dat kón; i’j sol vertellen,
Maar dan zittend , nee, niet staon.
Dus wi’j kreupen ónder de liende
Waor a-j vaeke langers gaon.

Of wi’j vrógger oons verveelden?
Wel oe koem ie daor nóu bi’j?
Nee, dat moe-j joe niet verbeelden;
Nee, dan weet ie niks van Thi’j.
As kleine jónge gungen wi’j oepelen,
Tollen, knikkeren en nog meer.
As ik daorvan gao vertellen
Beleve ik eel mien jeugd ie:r weer.

Ja, wat leupen wi’j graeg te zwaarven
Langs een wal en deur et laand;
Mit de polsstok slotien springen;
Brummels plukken; ’k eure et nog:

Kiek, wat zitten ie:r toch dikken.
Koem toch gauw, waor blie:ven jim
toch?
As wi’j neuten gungen plukken
- sjónge jónge, dat was wat -
’t Gunge der ómme wie de meesten
En de grootste troste ad.
Bartling gooien sie-j nóu nooit meer
En toch bromde soen ding mooi,
A-j dwarsdeur een gaetien möken.
’k Zette em wel naost mien kooi.
Peertien mennen deuden wi’j vule
In de allerjóngste tied.
Ók wel pupestaele gooien,
Posseleinstie:n wó-j niet kwiet,
’t Was et ónderstók van ’t koppien
Mit een stókkien stael der an.
’k Wille joe ók nog even vertellen
Da-k nóu niet meer bókstaon kan;
Want dat moe-j bi’j ’t bókkienspringen.
’k Wete best dat ik niet deuge
Want ik gunge meest stiekum oger
As een aander overvleug.

Meulties möken wi’j óp de sku:re.
Die dreiden dan mit vule wiend.

et niet wachten kunnen geen tijd hebben
glimmen as een peerdekeutel in er piekfijn uitzien
de maoneskien
goed weer veur laete kikkers regenachtig weer
óp de loop op hol

Steenwijkerwolder tekst

Tiepel Tappelen (fragment)
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Enkele typische kenmerken van het Steenwijkerwolds - ten opzichte van de dialec-
ten in de onmiddellijke omgeving ervan - zoals die in dit gedicht voorkomen:

1. De aanwezigheid van persoonlijke voornaamwoorden tweede persoon meervoud
die eindigen op -m (jim).
2. De aanwezigheid van een tweeklank in sommige werkwoorden (dreien) waar het
Steenwijks en andere dialecten in Noordwest-Overijssel ae + i hebben. Ook het
Kallenkotens heeft in deze werkwoorden een tweeklank.
3. De aanwezigheid van de vorm möken, een verleden tijdsvorm van het werk-
woord maeken, dat evenals in het Kallenkotens en het Steenwijks een sterk werk-
woord is.
4. De eigenaardige vorm met een uu in woorden als pupestaele, in de nabijheid van
met de lippen gevormde medeklinkers, waar andere Overijsselse dialecten een ie
hebben. Ook in het Steenwijks komt dit verschijnsel voor.

In de wal een utte maeken;
Och, wat doe-j al niet as kiend.

Baeden gungen wi’j net as jim nóu
Tussen ’t rie:t en ’t entekroes.
Maar wi’j kenden nog gien badcel
En vuul minder nog een does.

’k Wól joe nog wel meer vertellen
Maar ’t wordt wat kóld, ’k geleuve da-k

gao.
Was ik nóu maar overende,
’t Is een toe:r veurdat ik stao.
Nóu, et beste, denk niet: i’j kletste
Nee, dat bin ik niet ewend,
Vraog et maar an iederie:ne
Die ie:r Tiepel Tappelen kent.

Pé Plat (auteur)
(Opgenomen met toestemming van de 
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