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I N L E I D I N G .

Het dialect, dat in dit werkje behandeld is, wordt gesproken 

door de bewoners van een streek W estelijk  van het Zwarte- 

water en Noordelijk van de Geldersch-Overijselsche grens. 

A lleen in het stadje Genem uiden, hoewel W estelijk van het 

Zwartewater gelegen, wordt een tongval gesproken, die van het 

behandelde dialect aanm erkelijk afwijkt.

D e aangeduide landstreek om vat dus :

iste. Den polder M astenbroek m et de dorpen G rafhorst, 

IJselmuiden, W ilsum  en ’s H eerenbroek.

2de. Het Kampereiland.

3de. Een veenstreek ten Zuiden der stad Kam pen m et de 

dorpjes Zalk en Kam perveen.

4de. De stad Kam pen.

Van de bewoners der stad Kam pen spreken slechts enkele 

het dialect zuiver. Het zijn de boerenbewoners der buitenwijk 

Brunnepe en de arbeiders in de stad. D och ook bij hen be

merkt men reeds den invloed van de beschaafde spreektaal.

In de drie andere genoem de streken is het dialect overal 

vrijwel hetzelfde, ’t Spreekt van zelf, dat de grensstreken het 

m eest afwijken. A lleen voor het dorpje Kam perveen heb ik 

nagegaan hoe groot deze afwijkingen zijn, ten eerste, omdat 

het daar gesproken dialect het m eest afwijkt en vervolgens, 

omdat het een soort overgangsdialect is tusschen het door 

mij behandelde en het dialect der N. W . V eluw e door Dr. 

Schothorst bewerkt.

A ls uitgangspunt heb ik het K am pereilandsch genom en, daar 

dit door de meerdere afgelegenheid van het eiland en zijn uit

sluitend boerenbevolking het zuiverst is. W aar het dialect van
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de boerenbewoners der stad zelf of van het Kamperveen afwijkt 
van het Kampereilandsch dialect, heb ik daar telkens op ge 
wezen.

Bij het beschrijven der klanken heb ik deze telkens vergeleken 
met die uit het beschaafde Nederl. of andere talen.

Hoewel het niet mogelijk is alleen op het gehoor af de 

klanken zuiver te bepalen, meen ik toch op deze wijze een niet 
al te vaag overzicht van de klanken in het dialect te kunnen 
geven. De meeste klanken toch schijnen gevormd te worden 
als in het Nederlandsch, daar de bewoners dezer streek, wan

neer ze de Nederlandsche spreektaal aanleeren, deze gemakke
lijk en zuiver spreken. Ze hebben slechts een paar moeilijk
heden te overwinnen, n.1. de uitspraak der //, vgl. § 33, en die 
der explosieven voor sonante «, vgl. § 30.



H O O F D S T U K  I.

U it s p r a a k  e n  s c h r ijf w ijz e  d e r  k l a n k e n  in  d e n  t o n g v a l  

v a n  K a m p e n  e n  O m s t r e k e n .

K l i n k e r s .

§ I. Om de verschillende klinkers, die in dit dialect ge
hoord worden, weer te geven, gebruiken we onderstaande tee- 
kens. Hun waarde wordt in de volgende § § omschreven.

a ê  ie eu ö  öë j

a ë  ie u o oe

d' e v  ö ö ü

a' i  ö o ü

§ 2. a heeft den klank van Ned. aa in raak, doch komt
slechts in zeer weinig woorden voor, b.v. jap  (diepe snede);
sabpl (sabel).

§ 3 . a komt overeen met de a in Ned. dak, b.v. pak (pak); 
kat9 (kat).

§ 4. d' is een a, maar meer naar voren met sleeptoon uit
gesproken, b.v. za-l (zaal) ; kd'nisr (kamer).

Opm. In K. V. wordt deze a' bijna als a uitgesproken 
in overeenstemming met het dial. der aangren
zende plaatsen op de Veluwe. Vgl. W. van 
Schothorst, Het dial. der N. W. Veluwe, § 57.

§ 5* a’ is geheel de vorige klank, maar korter, b.v. da't
(dat); a'sa (as).
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\ 6 . e komt overeen met de e in Ned. geven, doch heeft 

een zwakken z-achtigen naklank, b.v. stek (steek); bëvn (beven).

§ 7. ë  klinkt wat langer dan de e in Ned. met. De kaak
opening is zoo mogelijk nog wijder, b.v. bëda (bed); zëgn
(zeggen).

§ 8 . e is gelijk aan de e in Ned. met, b.v. gek (gek); ledar (ladder).

§ 9. ie heeft sleeptoon en klinkt wat langer dan de ie in

Ned. riet, b.v. blievn (blijven); tiegp (tijding).

§ 10. ie komt overeen met de ie in Ned. riet, b.v. diek (dijk); 
bieX.11 (bijten).

§ 11. i' is een open klank, wat langer dan de 1 in Ned.
kip, b.v. bi'ga (big); Ivgn (liggen).

§ 12. i  wordt wat minder open en korter uitgesproken dan

de vorige klank, dus als i  in Ned. kip, b.v. spit (spit); diks (dik).

§ 13. eu is gesloten als in Ned. spreuk, b.v. reuk (reuk); 
geuts (goot).

Opm. De eu heeft in K. V. soms een klank, die neigt 
naar de ü. Vgl. § 81 en W. v. Schothorst, Het 
dial. der N. W. Veluwe, § 24.

§ 14. u heeft denzelfden klank als de u in Ned. put, b.v. 
spul (spel); muda (mud).

§ 15. ö  stelt een open ^-klank voor als in ’t^Fransche
peur, b.v. öh  (Aaltje); strötien (straatje).

§ 16. «i? is korter dan ö terwijl de kaakopening iets wijder

is, ongeveer als de eu in ’t Fransche pejiple, b.v. tos (los) ; 
ópsr (opper).

Opm. Deze ö heeft in K. V. een klank, die zeer dicht 
bij dien der ö staat.
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§ 17- ö geeft den langen gesloten i-klank weer als in Ned.
hopen, b.v. köp (koop); rozs (roos).

Opm. Voor r wordt deze ö door de inwoners van 
Kampen bijna als ö uitgesproken.

§ 18. o is de gesloten o als in Ned. dom, b.v. bok (bok); 
ton3 (ton).

g 19. ö komt overeen met de a in het Engelsche fa ll, b.v. 

kwöt (kwaad) ; ströta (straat).
Opm. ö klinkt in K. V. wat meer gesloten. Vgl. W.

van Schothorst, Het dial. der N. W. Veluwe, § 6.

§ 20. o klinkt als de voorgaande klank maar korter, dus als 

de o in Ned. hok, b.v. stok (stok) ; rota (rat).

§ 21. öë is wat langer dan de oe in Ned. boer, b.v. vöêt

(voet) ; schöëh (school).

§ 22. oe komt overeen met de oe in Ned. boek, b.v. doek

(doek) ; stoepd (stoep).

§ 23. £ is een lange «-klank als in Ned. schuur, b.v. düar
(duur) ; bügn (buigen).

§ 24. ü wordt eenigszins korter uitgesproken dan ü, b.v. iit 
(uit); schüta (schuit).

§ 25. 3 is het teeken voor alle toonlooze klinkers en klinkt

als de tweede e in Ned. edel, b.v. gdluk (geluk); kat* (kat).

T  w e e k l a n k e n .

§ 26. Evenals de klinkers kan men de tweeklanken naar de 
lengte van het eerste bestanddeel onderscheiden in korte en lange.

§ 27. De meeste klinkers kunnen het eerste bestanddeel 

vormen, terwijl het tweede steeds een j  of w is.
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B.v. opsajn (ophitsen); arjn (aaien); krêjn (kraaien); tj (ei); 
vri-jn (vrijen); euj (hooi); blijs (bui) ; löj (lui); göjn (gooien); 

f o j  (foei); böj (baai) ; griijn (groeien) mawn (mauwen); kawn 
(kauwen); mëivz (meeuw); kiws (kieuw) ; mowa (mouw); roew 

(ruw).
Opm. De schrijfwijze i-j is gekozen om verwarring met 

Ned. ij te ontgaan.

M e d e k l i n k e r s .

g 28. De medeklinkers b, d, ƒ, g, j ,  k, /, m, p, s, t, zv, 2, 
ch, ng verschillen in uitspraak niet van de Ned. klanken. Vgl. 

echter § 30.

§ 29. De n wordt meestal uitgesproken als in het Ned. en 

is dus dentaal of gutteraal. Soms echter vormt zij met den 
voorgaanden klinker een nasale vocaal. Dit heeft meest plaats, 
wanneer het woord het laatste van een zin is en komt meer 
voor bij lange dan bij korte vocalen.

§ 30. De 71 is aan het eind van een woord dikwijls sonant
(»silbenbildend” ) hetgeen klankverandering van den vooraf- 
gaanden medeklinker ten gevolge kan hebben. De explo-
sieven verliezen dan de explosie. Medeklinkers, die aldus
niet volkomen uitgesproken worden, zullen we met andere let
ters drukken en de sonante n weergeven door n.

§ 31. De r  wordt vaak als Ned. r uitgesproken, zoo b.v. 

altijd aan het begin van een woord, b.v-. rok (rook). Voor een 
slot-r na lange vocaal hoort men echter dikwijls een korten 
tf-klank. W e geven dit weer door ar, b.v. jö ar  (jaar) ; bië,lr  (bier); 
soms hoort men alleen den #-klank en is de r  verdwenen, we 
schrijven dan ook alleen a, b.v. büat3 (buurt); z&to (pijn).

§ 32. De v wordt meer stemloos uitgesproken dan in het 

Nederl.

g 33. De h wordt aan het begin der woorden niet uitge



sproken. Sommigen echter doen haar hooren, juist waar het 
niet behoort. Vooral merkt men dit op, als ze eenigszins 
»deftig” spreken. Ook bij het lezen van Nederl. woorden komt 
deze verwarring voor. Voor enkelen is het bijna ondoenlijk de 
h weg te laten voor eenige woorden, die met een klinker be
ginnen, wanneer deze gevolgd worden door andere woorden, 

die met een h aanvangen. Daar dit verschijnsel echter niet 
algemeen is, zullen we de k steeds weglaten.
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H O O F D S T U K  II.

D e  G e r m a a n s c h e  K l a n k e n  i n  h e t  D i a l e c t  v a n  K a m p e n  

e n  O m s t r e k e n .

K l i n k e r s .

GERM . KO RTE a IN GESLOTEN LETTERGREPEN.

I 34. Germ. a b leef in gesloten lettergrepen meestal a ; b.v. 

achta acht (os. aktó)\ apal appel (ohd. apful)\ angst angst (ohd. 

angust); balk balk (ohd. balko) ;  banka bank (os. bank); blat 

blad (ohd. blat) ; dach dag (os. dag) ; gat  gat (os. gat) ; galga 

galg (ohd. galga); kana kan (ohd. kanna); kata kat (ohd. kazza); 

lam lam znw. (ohd. lamb); lata lat (ohd. latta) ; nat nat (ohd. 

naz); rat wiel (ohd. rad) ; slach slag (ohd. slag) ; smal smal 

(ohd. sinal)', tanga tang (ohd. zanga)\ vasts vast (os.f,'ast) \vlas 

vlas (ohd. flah s); wanga wang (os. wanga) ; zvasn wassen (os. 

wahsan).

O ok bleef a in het Enkelvoud der Praeterita van de sterke 

verba der 4e en 5e klasse ; b.v. g a f  ga f (os. gaf)  ; brak brak 

(os. brak).

Opm. 1. Het achtervoegsel schop heeft o; b.v. bdschop 

boodschap (mnl. bodeschap).

Opm. 2. Een ö  heeft köma kam (os. camb).

35. Germ. a werd voor n -)- dentaal a ; b.v. andar ander 

(ohd. andar) ; ant hand (ohd. hant) ; brant brand (ags. brand) ; 

dansn dansen (ohd. dansön); ganza gans (ohd. g a n s); lant land 

(ohd. land) ; manda mand (ags. mand) ; planta plant (ags. plant) ; 

rant rand (ohd. rant) ; schanda schande (ohd. schanta); tant
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tand (os. tand) ; want wand (ohd. zvant) ; zant zand (ohd. 

sant).

Opm. i. Een korte a hebben enkele uit het Fransch 

ontleende woorden, b.v. klandiezie klandizie 

naast klanta (fra. chalandise) ; lanti?'n lantaren 

(fra. lanteme) ; ledakant ledikant (fra. lit de 

camp); schandal schandaal (fra. scandale); 

amandal amandel (ofra. amandele); ook fazanta 

fazant (ohd. fasant).

Opm. 2. Want, voegw. (os. /nuand) heeft ook a. Zie 

verder § 36 f.

\ 36. Germ. a werd a■:

a. voor r  -j- cons., zie echter j! 38 en 37b ; b.v. a-rrn arm 

bvnw. (os. arm ); a-s hars (ohd. harz) ; a-rch erg bvnw. (ags. 

earg); da-rm darm (ohd. daram ); ma-rk merk (ags. mearc); 

na'rm arm znw. (ohd. arm ); pa-t part (fr. part) ; scha'rp scherp 

(os. scarp) ; va-rva verf (ohd. faraw a ); wa-rm warm (ohd. os. 

warm) ; zwa-rm zwerm (ohd. swami).

Opm. bórch gesneden beer (ohd. barch) en niórk merg 

(os. marg) hebben ö, evenals grós gras (os. gras), 

K . V . echter gres.

b. voor j  in a 'spjl haspel (ohd. haspel) ; a-ss as (ohd. ahsa); 

ga-st gast (ohd. gast)', ga'spal gesp (zie Dr. Franck, Etym . wdb. 

i. v. gaps); ook ga'S gas heeft deze vokaal, evenals ja 'sa  jas.

c. voor ch in dra-chtach drachtig (vgl. ohd. traht); gasla-cht 

het geslachte (vgl. ohd. slahta) ; gra-chta, K . V . gra-fta gracht 

(ohd. g r a ft) ; scha-chta schacht (os. ohd. ska f t ) ; shl'chtn. slachten 

(vgl. ohd. slahta) ; sla-chtti gelijken (mnl. slachten).

d. voor k  in a%kar akker (os. accar); ja -k  jak  (fra. jaque) ; 

ja-kan jakkeren (zie Dr. Franck i. v .) ; ka-Vn kakken (lat. caccare); 

kra-k krak (ohd. chrac); a-kstar ekster (uit agastra, zie Dr. Franck, 

Etym . W db. i. v.).

Opm. D e a- in [an)ama-kt (aan)gemaakt is verkort uita- 

(vgl. os. gimacod).

e. voor t in fra-tsa kuur (ags. fraet, zie Dr. Franck, Etym. 

W db. i. v .); anfa-t handvat en va-tn vatten (zie Dr. Franck i. v. 

vat) ; da-t dat (os. that).
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Opm. dat luidt soms det.

f .  voor n -J- dentaal :

ie . in afleidingen van ant, b. v. cïiidsch handig (vgl. Dr. 

Franck, Etym . YVdb. i. v. luuidig) ; a-ndaln handelen (ohd.

hantalön) ;

2e. a'tup  hennep (ohd. hanaf) ; a'ntj K . E. a-ndj eend (ohd. 

anut); ga'nto gent (ags. ganot) ; larntm rondslenteren (zie Dr. 

Franek i. v. lanterfant) ; ra’n s jl  ransel (zie Dr. Franck, Etym . 

W db. i. v.) ; spa'nn spannen (ohd. span?ian).

g .  in a'lstor halster (mnl. halster) ; fr a 'jn  franje (mnl. f  randje); 

pa'pdl populier (mhd. pappel); zzva'lvp zwaluw (ohd. szuahva).

§ 37. Germ. a werd ü' :

a. vóór slot-r in ba-r open (os. bar) ; ka\r) kaar (ohd. char); 

pamr  paar (lat. par).

b. vóór r  -f- dentaal in kd'tj kaart (lat. charta); anva'n aan

vaarden (vgl. ohd. anafart); ta'tj taart (fr. tarte).

§ 38. Germ. a werd ö  vóór r  -j- dentaal, waar in het Ned. 

de vocaal tot a gerekt werd, vgl. Dr. J. te W inkel, Gesch. 

der Ned. Taal, blz. 61 ; b.v. böat baard (ohd. bart) ; böas baars 

(ags. bears, baers) ; göan garen (ohd. garn) ; öat aard (os. ard) ; 

schöard schaard (ohd. skart); vöat vaart {os. f  a rd ); zivöara zwoord 

(ags. szt/eard).

Opm. 1. Köar3 kar (ohd. charra) heeft ook deze vocaal. 

Opm. 2. Voor uitzonderingen zie § 37b.

§ 39. Germ. a werd ö :

ie . vóór ld  en //, b.v. kolt koud (ohd. kalt), K . V . vskdln 

verkouden ; amv9 molt havermout (vgl. os. malt) ; öln houden 

(ohd. haltan) ; dit oud (ohd. alt) ; 'oldas ouders (ohd. altrön) ; 

schöldz schouw (vgl. ohd. scaltscif) ; smolt smout (ohd. sm als); 

voln vouwen (ohd. faltan).

Opm. ienvöwdzch schijnt uit de beschaafde spreektaal 

ontleend, zoo ook kozusz kous (mlat. calcia).

Opm. bjzuöldolös en bozuölschop, zie W db. en vgl. os. 

waldan hebben ö.

2e. in Jlöw flauw (mnd. jla u ); o f  a f (os. af)  ; róts rat (ohd.
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ratta) ; schoft poos (vgl. ohd. scaffön) ; slok slap (os. slak); slop 

slap (ohd. slap).

Opm. Later ontleende woorden behouden de a, b.v. 

alt halte.

G e r m . k o r t e  a i n  o p e n  l e t t e r g r e p e n .

| 40. Germ. a werd in open lettergrepen meest a\ b.v.

a-dil adel (ohd. adat); drii'gu  dragen (ohd. tragan); ga-r  gaar

(ohd. garo) ; grü'vn  graven (ohd. graban) ; kla-gn klagen (ohd. 

chlagön); ma-gj maag (ohd. mago); ma-Vn maken (os. makön); 

spa-n sparen (ohd. sparon) ; sta-pil stapel (os. stapal) ; w agn

wagen, zuw. (ohd. wagau) : wartsr water (os. watar); zwa-na

zwaan (ohd. swana).

Opm. 1. Deze a b leef a in K . V . am nageboorte van

eene merrie (vgl. os. likhamo) ; avntüar  kans

(fra. aveuture) : kawn kauwen (zie Dr. Franck, 

Etym . W db. i. v.) en krab  koraal (mnd. corale).

Opm. 2. a- hebben bjgrafsniss  begrafenis naast grii-vn ;

va-ll vaalt (ags. fa lo d  fald) en het achter

voegsel -  sa-nt (germ. ’samo) b.v. wa'rksa'vi

ijverig ; voor zelsim  zie Dr. J. te W inkel,

Gesch. der Ned. taal, blz. 184.

| 41. Germ. a werd in open lettergrepen ö in bos baas (zie 

Dr. Franck i. v.) ; gögsl K . V . g a g s !  gehem elte (ags. geag l); 

lievalö lieverlede (vgl. mnl. met liever lade) ; mot makker (vgl. 

ohd. gimazzo) ; slön slaan (ohd. slahan) ; schrö(l) schraal (mnd. 

schraae); stol staal (ohd. stahal); tofsl tafel (ohd. tavala); tröns 

traan ml. (ohd. trahan); trön traan vr. (zie Dr. Franck i. v .) ;

vaudön vandaan (vgl. mnl. danen); verder in ontleende woor

den dötjni datum (lat. datum) ; jöbal fabel, (lat. fabula), K. V. 

echter fa -b .il; kamsrot kameraad (fra. camerade); slö  salade (fra. 

salade); spösie tusschenruimte (lat. spatium); stösie staatsie (lat. 

statio); stöt staat (lat. status).

Opm. Voor r  hoort men ö  i i i : blö“rs blaar (mnl. blare); 

ö“r j  aar (ags. ear uit ahir) ; snö"rs snaar (ags. 

snear).
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§ 4 2* Germ. a werd a in enkele woorden, b.v. bslazsn be

lazeren (vgl. mnl. belasert) ; gajz  slons (vgl. os. gigado) ; gavsl 

gaffel (ohd. gabala) ; j a  ja (got. ja)  maar jöbreuar  jab ro er; 

twalvn twaalf (zie Dr. Franck i. v .) ; vzbaznt verbazend (vgl. 

mnl. bazen) en in eenige ontleende woorden als sa bslsabel (fra. 

sabre) ; s ja h  sjaal (fra. chalé) enz.

Opm. i. Een ö  heeft grözri grazen, K . V . echtergrëzn, 

vgl. grós l  36.

Opm. 2. Een a heeft ook magn mogen.

G e r m . e u i t  a v o o r  i, j ,  i n  g e s l o t e n  l e t t e r g r e p e n .

| 43. Germ. e door umlaut uit a b leef meest e in gesloten 

lettergrepen, b.v. deVn dekken (ohd. deckan) : denkn denken 

(got. pankjan); engst hengst (ohd. hengist) ; kevan kammen 

(ohd. chemben); lest, K . V . la-st laatst (vgl. ohd. lezzist naast 

lazzost) ; neta net (got. nati) ; scheh schil (got. skalja) ; teln 

tellen (os. telljan) ; zetn zetten (got. satjan).

Opm. I. Deze e wordt i  in bib  bil (uit belli mv. van 

bal) ; k il  kil (zie Dr. Franck i. v.) ; kimpa-na 

K. V . kempa-ne kemphaan (vgl. mnl. kempen 

uit kamp jan) ; schilfar schilfer (zie Dr. Franck 

i. v.) ; stringa, strink streng znw. (ohd. strang, 

strengt).

Opm. 2. blusn blusschen heeft als in het Ned. u uit e 

(mnl. bltsschen). Ook schulpt schelp heeft 

deze vocaal (vgl. M. A . van W eel, H et Dial. 

van W estvoorne, § 39).

Opm. 3. Een ö heeft st'ólts stelt (ohd. stelza) ; K . V. 

echter stelte.

§ 44. V oor r  is de umlauts-*’ niet te herkennen, daar zoo

wel e als a voor r a■ wordt. In somm ige woorden echter is 

deze e voor r  gerekt tot ë, b.v. ê^rek haring (ohd. haring) ; 

pê“t paard (ohd. p fa ra frid ) ; niê"rj merrie (germ. marhjö, zie 

Dr. Franck i. v.), doch ma-rievuln en nachma-rie; nië’H Maart 

(ohd. Merze) ; rechfêadach rechtvaardig (bij vaart, zie Dr. Franck 

i. v.) ; wêdawë“d3chejt tegenspoed (vgl. ohd. widarwart, mhd. 

widerwertic).
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Opm. i .  schieahnk scheerling (vgl. ohd. scarno) heeft u\

Opm. 2. bikë'ss doorgereden aars (vgl. ohd. ars) heett

ook deze ë.

Opm. 3. e uit a wordt gerekt tot ë  in bêds bed (ohd.

betti); ënds eind (got. andeis); êg» o f  êg> heg

(ohd. hegga uit hogjo) ; krentawëgz krentebrood 

(ohd. zveggi) ; lëgn leggen (got. lagjan) ; mënse 

K  V . rni'nsj mensch (os. mennisko); zëgn zeg

gen (os. seggjan).

Opm. 4. pa-nss pens (mnl. pense) heeft d V gl. Dr. 

Franck i. v.

§ 45. Umlaut van a tot e kom t niet voor in de verbuiging 

der nomina, b.v. kalvas kalveren (ohd. kelbir). V oor den um

laut bij verkleinwoorden zie § 170.

In den 3en pers. enk. praes. veroorzaakt de oorspr. i  wel 

verandering in den voorgaanden klinker, doch geen regelmati- 

gen overgang van a tot e, b.v. c j  vólt hij valt, vgl. § 220, 225, 

234, 239, 243 en 247.

G e r m . e u i t  a v ó ó r  i, j ,  i n  o p e n  l e t t e r g r e p e n .

I 46. Germ. e uit a in oorspronkelijk open lettergreep werd 

ë  b.v. bëtsr beter (got. batisa) ; ëzsl ezel (got. asilus) ; gjnë^n 

generen (got. ganasjan) ; kë*n vegen (ohd. cherian) ; këtel ketel 

got. katils); lëpal lepel (ohd. le f j i l ) ; schëp»l schepel (os. scapil); 

vën veen (vgl. got. fa m ); vrêmt vreemd (os. frem ip i); wëtan 

drenken (mnl. weteren met j a  sufif. van water).

Opm. 1. V oor vjdëdsgn  verdedigen zie Dr. J. te W inkel, 

Gesch. der Ned. taal, blz. 44.

Opm. 2. Smëln smalen beantwoordt aan mhd. smeln 

uit smaljan ; K . V . smöln aan mnl. smalen.

Opm. 3. ~ï_bëz3 bes (zie Dr. Franck i.v.) luidt in het K . V. 

biezs.

Opm. 4. bëkjn bakeren en ondjrëVn, vuur onder de 

asch leggen, hebben in het dial. v. K . V. 

een a-.

Opm. 5. In K . V. ma-njch. heeft de a' in gesloten let

tergreep umlaut.



§ 47. Germ. agi werd e j  in f e j l  dweil (bij vegen, vgl. echter 

W. van Schothorst, Het Dial. van de N. VV. Veluwe, § 68) ; 

viejt meid (zie Dr. Franck i. v. maagd)) p e jl  peil (uit pagil).

Opm. 1. eg (ohd. egida) luidt in het dial. ëgj.

Opm. 2. iezn ijzen beantwoordt niet aan ohd. egison, 

maar is een afleiding van ies ijs.

GERMAANSCHE aê (d).

§ 48. Germ. aê  (W. Germ. a) werd meestal ö, b.v. bdkzvöm 

bekwaam (ohd. biqudmi) ; blözn blazen (ohd. bldsan) ; bron bra

den (ohd. bratan) ; dot daad (ohd. taf) ; dröt draad (ohd. draf); 

gön gaan (ags. gdn) ; kwöt kwaad (ohd. qndt); möna maan (ohd. 

mand) ; nölda naald (ohd. nddal) ; öl haal, vr., (ohd. hahala); 

öl aal (ohd. dl) ; p ol paal (ohd. p f d l) ; röm K . V . rd'm  greep 

(mhd. ram) ; rot raad (os. rad); sprö spreeuw (ond. spra) ; ströh 

straal (ohd. strdla) ; ströta straat (os. strdta); zot zaad (os. sdd).

Opm. a werd ö  in öst haast (ofra. hdste) ; K . echter öst.

§ 49. Germ. d  werd ö  voor r, b.v. blöarz blaar (ohd. bldtara); 

böar  draagbaar (ohd. bdra), daarnaast in het dial. van K. ook börie, 

vgl. Ned. berrie ; döar  ook da'(r), zie woordenlijst, daar (os. thar); 

gdvöar  gevaar (vgl. ohd. fara) ; jö ar  jaar (os. jdr) ; klöar  klaar 

(lat. cldrus) ; öpnböar  (mnl. openbare) ; öar  haar (os. har); öara 

ader (ohd. ddara) ; wöar  waar bvn. (os. war) ; wöar  waar bw. 

(os. hzvdr); zwöar  zwaar (os. swdr).

Opm. Jongere umlaut maakte deze ö  tot eu, in de 

verkleinwoorden en ook in zweztHo naast 

zwöar, zwaar.

§ 50. Germ. d  werd d' in bjtd-mn passen (mnl. betamen) ; 

dwa's dwaas (ags. dwdês) ; a'rfchand'mj erfgenaam (mnl. e rf- 

ghendme) ; g ra ’ch graag (os. gradag); rd’mn ramen (ohd. ramen)] 

zie naast dit rd'mn röm § 48 ; ta'm shk  tamelijk (vgl. ohd. 

gizdm i) ; vzna'm voornaam bvnw. (mhd. vürname). Ook in 

altd'r altaar (ohd. altdri); kandala’r  kandelaar (mnl. kandelaré) ; 

rd'pd raap (lat. rapmrf).

Opm. De d' werd verkort tot a% in geda'chts gedachte 

(ohd. gidakti), en ja 'm zr  jammer (ohd. jdmar).

i 8
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§ 5 i .  Germ. a bleef a in d a h k  dadelijk (naast dot, os. dad) ; 

g r a f  graaf (mnl. gravd) ; ta j sinterklaaskoek naast töj taai (ohd. 

zakt) ; zahch  zalig (os. salig).

Opm. i. Deze woorden zijn waarschijnlijk aan de be

schaafde spreektaal ontleend.

Opm. 2. Ook de plur. van de praeterita der 4e en 5e 

klasse behielden a, b.v. brdkn braken (os. 

brakun).

Opm. 3. De a door syncope der 11 voor ch ontstaan 

uit a werd a, b.v. ci7idacht aandacht (ohd. 

anadaht) ; zachtz zacht (os. sa fti adv. sdfto); 

en in de praeterita : bracht bracht (got. brahta); 

dacht dacht (got.jbahta) ; acktjdbcht heeft echter

o als in Ned. ; gedachte luidt geda-chtz.

§ 52. Germ. a gevolgd door zv werd ow, b.v. blbzv blauw 

(ohd. blao) ; gröiv grauw (ohd. graó) ; klozvo klauw (ohd. claiva) \ 

lozu lauw (ohd. lció)\ pozvz pauw (lat. pavo)\pozvs paus (lat.-gr. papas).

Opm. I. Uitzonderingen op dezen regel zijn razv rauw 

(ags. hraêw) ; nazv nauw, als dit ten minste 

identiek is met got. nëhzvs, zie Dr. J. te W in

kel, D e Noord-Nederl. Tongvallen, blz. 86 en 

snazvn snauwen (mhd. snazven).

Opm. 2 mazvn mauwen (mhd. mazve?i) heeft voor zv 

lange a.

Opm. 3. stols (zie Woordenlijst) heeft ook o uit a, als 

het ten minste met stön samenhangt.

§ 53. Germ. a voor volgende j  werd ë, b.v. drëjn draaien 

(ohd. draja?i) ; krëjn  kraaien (ohd. chrajan) ; mëjn maaien (ohd. 

maen) ; nëjn naaien (ohd. najan); zvëjn waaien (ohd. zvajan) ; 

zejn  zaaien (os. sdjan).

Opm. Eene uitzondering maakt krajd kraai (os. kraid), 

vgl. Dr. J. te W inkel, D eNoord-N ed.Tongvallen 

blz. 123 en 124; doch wel krëjlök kraailook.

§ 54. Umlaut van de Germ. a tot ë  heeft plaats in : brezvn 

breeuwen (uit 'brewian, vgl. M. A . van W eel, Het Dial. van
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W est-Voorne, § 47 en Dr. J. te W inkel, Gesch. der Ned. taal, 

blz. 69) ; gêongar geeuwhonger (vgl. ohd. g a k t); gcva K . g d 'f  

gaaf (mhd. gaebe uit 'gooi, vgl. Dr. J. te W inkel, Noord-Ned. 

Tongvallen, blz. 105); kêz3 kaas (ohd. chasi); lêgs laag (uit 

*lagi, vgl. Dr. J. te W inkel, Noord-Ned. Tongv. blz. 89); krêmsr 

kramer (uit kramari ; waarschijnlijk uit het Duitsch overgenomen ; 

zie woordenlijst i. v. paYnkrêmsr); schë“rs schaar (een meer

voudsvorm ; vgl. ohd. skar skarï); zie W. v. Schothorst, Het 

Dial. der N. W . Veluwe § 108, opm. 1.

Opm. 1. Graag luidt grarch (vgl. § 50) maar in het dial.

van K . V . g rêcli; zie Dr. J. te W inkel, De 

Noord-Ned. Tongvallen, blz. 106.

Opm. 2. Voor refjln  rafelen zie Dr. Franck i .v .  rafelen.

G e r m . e in  g e s l o t e n  l e t t e r g r e p e n .

§ 55. Germ. e b leef e in gesloten lettergreep, b.v. beru mand 

(mlat. benna); besam bezem (vgl. ags. besma) ; enk K . ook inkat 

inkt (mlat. encaustum) ; genter K . gunter ginds (vgl. got.jainar, 

mnl. ginder  en gunder) ; gabet gebed (os. gebed) ; ^ r f g i s t  (mnl. 

g est); knecht knecht (ohd. chnecht) ; les les (ohd. leczja lat. lectio) ; 

mes K . V . ma's mest (got. maihstus); smeltn smelten (ohd. 

stnelzan) ; vechtii vechten (ohd. fehtan) ; venstsr K . V . venster 

(ohd. fenstar); wech weg (os. weg) ; zesa zes (os. seks).

Opm. brejn breien heeft e j  uit egd (os. bregdan); vejnzn 

veinzen heeft e j  uit e vóór n (mnl. veinzen, venzen).

§ 56. Germ. e wordt a vóór r  -j- cons. (vgl. § 44), b.v. 

ba-rch berg (os. berg) ; ba-sn bersten (ohd. brestan); fa-rm  ferm 

(fra. ferm e  lat. firm u s); ga-ste gerst (os. gersta) ; ka-ss kers (ohd. 

chersa); pa'sn  persen (ohd. presson) ; sta'rvn sterven (ohd. sterban); 

va-rgn vergen (os. ohd. f  ergon) ; wa-rk werk (os. werk); zwa'rvn 

zwerven (os. swerban).

Opm. 1. Eene a• hebben o o k : ba-fj b ef en ka-fn  keffen.

Opm. 2. W ar (oh. werra) luidt met Duitsche v ocaa l: wiear3 .

§ 57. Uitzonderingen op den regel in de vorige paragraaf 

zijn : eenige woorden, waar de e vóór r  -j- dentaal gerekt is



tot ë, nl. ë lda in ëarapal en in ëabëza, anders meest d'da aarde 

(got. airpa) ; ê*t voorkam er (ohd. herd)\ gëa?ia gaarne (ohd. 

gemo); kë*sa kaars (ohd. kerzd); lantëan lantaren (mnl.lanterne, 

fra. lanterne); fe'za laars (zie Dr. Franck i. v .) ; stëana ster (ohd. 

stemo) ; vëata K . V . en K . va'ta verte (vgl. got. fairra, ohd. 

ferro ); wëlt waard (ohd. werd), maar w a'dëln waardeeren ; 

zwë,lt zwaard (os. swerd).

Opm. I. ö  uit ë  vóór r  -|- dentaal hebben gavöata ge

vaarte (mhd. geverte) en pöas  paars (fra. pers, 

mlat. -persus).

Opm. 2. ó hebben : bót bord (ags. bred) ; dósn dorschen 

(ags. prescan) ; vórm vorm (uit vermen, lat.

firm are, vgl. Dr. J. te W inkel, Gesch. der

Ned. Taal, blz. 64); wödn worden (os. zverthan). 

O ok nöst K . V . nest nest (ohd. nest) heeft deze 

vocaal.

I 58. Germ. e werd i  in disa deze (os. pesi) ; disal bijl (mnl. 

dessel, ohd. dehsala) ; gistan gisteren (ohd. gestaron) ; rika rek

voor kippen (mnl. ree), hierbij ook riVnga omheiming van lat

werk en het ww. rzkn zulk eene om heiming maken ; spikta'kal 

spektakel (fra. spectaclë).

Opm. zustar heeft als in ’t Ned. u uit we (ohd. os.

swestar), evenals s u f  (vgl. ohd. szuebban) en zul,

zie W oordenlijst, (ohd. swella).

G e r m . e i n  o p e n  l e t t e r g r e p e n .

§ 59* Germ. e werd in oorspronkelijk open lettergrepen ë, 

b.v. bëar  beer (ohd. beró) ; brëkn  breken (got. brikari) ; ëakawn 

(mnl. edercauwen, ercauwen) ; g ë l  geel (ohd. geld); ganëzn ge

nezen (got. ganisan) ; lëvn leven (ohd. lebën) ; lëzn lezen (got. 

lisan) ; mëtn meten (os. metan) ; nëva neef (ohd. nefo, lat. nepos) ; 

rëgn regen (os. regan) ; stëkn  steken (os. steka?i) ; wëgn wegen 

(ohd. wegan) ; zwëval zwavel (ohd. swebal, sweval).

Opm. 1. stewn stenen (mnl. stenen) heeft e.

Opm. 2. Eene dm uit e hebben ma’l  meel (ohd. meld), 

waarschijnlijk onder invloed van ma'ln malen ;
2
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pa-ral parel (mnl. perele, ohd.perlo) ; pa-r) peer 

(ags. peru, lat. piruni] ; wa-b'örch waarborg, zoo 

dat althans teruggaat op ohd. wero, mnl. were.

Opm. 3. ridm êan redeneeren heeft i  uit e.

§ 60. W aar door syncope samentrekking plaats had, werd 

de e :

1°. ie in gjschiedsniss geschiedenis (vgl. ohd. gescehan) ; 

tien3 (os. tehari).

2°. ie in zien (os. sehan).

30. e j  in ze jl  (os. segel); zejsn  zeis (ohd. segansa voor se-

gasna, zie Dr. Franck i. v.).

4°. eu in leuch K . V . lêch ledig (mnl. ledec/i), vgl. § 69.

Opm. V oor de ö  van kövan komen, zie Dr. J. te W inkel,

Gram. Fig. in het Nederl., Blz. 244.

G e r m . ê.

§ 61. Germ. ê  werd ie in hiear  hier (ohd. hiar) en te in 

schiebk  schielijk (vgl. ohd. scërd).

Opm. De vocalen der praeterita van de oorspronkelijk 

redupliceerende verba luiden eu, u en i, b.v. 

leut liet (os. lét) ; sleup sliep (os. slêp); unk hing 

(ohd. hiang); gink  ging (ohd. giang) ; zie verder 

l  244 en 245.

§ 62. ê in ontleende woorden werd ie:

a. in biet) en bietaw'ótil K . V . bëtjwötal beetwortel (ohd. bieza, 

lat. bèta); brief brief (os. brêf, lat. brevis); riem) roeispaan 

(mnl. rieme, lat. rêmus).

b. in ieVn ijken (lat. aequare) ; kriet krijt (ohd. krïda, lat. crëta); 

miet3 mijt (lat. mêta), later overgenomen als mêt m e e t; piens 

pijn (ohd. pina , mlat. pêna); pries prijs (vgl. lat. pretium) ; tiek 

tijk (mnl. tïke, lat.-gr. thêca) ; zied3 zijde (ohd. stde, mlat. sêta).

Opm. Dezelfde vocaal heeft üpiet tapijt (mnl. tapijt uit 

ofra. tapit, lat. tapêtum) en fanient venijn (mnl. 

venijn fen ijn , lat. venênum).
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§ 63. ê  in ontleende woorden werd ie in spiegslspiegel (ohd. 

spiagal, lat. speculum); spiez3 spijs (mlat. spësa); viean vieren 

(ohd. fir[r)ön, lat. fêriarï).

Opm. biest beest (mnl. beeste uit ofra. beste, lat. bestia) 

heeft ie.

G e r m . i  i n  g e s l o t e n  l e t t e r g r e p e n .

§ 64. Germ. i  bleet in gesloten lettergreep i, b.v. b3gio.n 

beginnen (ohd. biginnan) ; bitsr bitter (ohd. bittar) ; dwingn 

dwingen (os. thwingan) ; krimpn krimpen (ohd. chrimpfan) ; mit 

met (ohd. mit); nicht3 nicht (ohd. n ift) ; smit smid (ohd. smid) ; 

stiks, zie wdl. (ags. sticca) ; stiVn stikken (ohd. sticchen) ; stil) 

stil (os. stilli); stinkn (ohd. stinkan) ; viln villen (os. filja n ); vis 

visch (os. fisk) ; wilt wild (ohd. w ildi) ; zingn zingen (ags. sin- 

gan) ; zinkn zinken (ohd. sinéan).

Opm. 1. i- hebben b ïg 3 big (eng. pig) en li-gn liggen 

(os. liggian).

Opm. 2. Dinssdaeh Dinsdag heeft i  ; voor K . V . Dienss- 

dach zie volgende § en Mnl. W db. II, Kol. 

209, i. v. Dinxdach.

I 65. Germ. i  werd ie voor n -)- dentaal, b.v. bienn binden 

(os. bindari) ; blient blind (os. blind) ; kient kind (ohd. chind) ; 

liendsbom linde (ohd. linta) ; spiends kast (ohd. spint) ; vienn 

vinden (ohd. findan) ; wiean winden (os. windan) ; wient wind 

(os. wind) ; wientont (ohd. wint).

Opm. 1. Uitzonderingen zijn indsn hinderen (ohd. hin- 

tarön)\ lint lint (mnl. lint); V3slinn verslinden 

(ohd. slintan) ; wintsr winter (os. wintar); 

zindsbk  zindelijk (mnl. zinlijk, zie echter Dr. 

Franck i. v.) ; voor g r  ent3 grind en gruntsl 

grendel, zie § 6 6  en 67.

Opm. 2. Een ie uit i  heeft ook diessl distel (ohd.

distil), indien dit woord tenminste niet terug

gebracht moet worden tot een vorm met 

lange i.

Opm. 3. In het dial. van K . blijft i  v ó ó r d e n t a a l  i.
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§ 66. . Germ. i  werd e in enkn K. V. echter mVn hinken
(ohd. hinchan); garee ht (ohd. girihti) ; gr ent9 grind (vgl. ags.
grindan) ; let deksel (ohd. hlit); plechtach plechtig (vgl. ohd. 

pjliht); rest een groot getal (zie Dr. Franck i. v. rist) ; sleta 
K. V. sla'tj slons (ohd. slis); zzuemn zwemmen (os. swimman).

Opm. Voor r werd e uit i  am in ka'rka kerk (ohd. 
chirihha); ka'stiet kerstmis (vgl. mnl. kersten, os. 
cristin); kna'sn knersen (mnd. knirsen) ; scka'rm 
K. V. schirm scherm (ohd. scirm) ; zua’rkn wer
ken (os. wirkian).

I 67. Germ. i  werd u in brumal braambes (ags. brembel, zie 
W. van Schothorst, Dial. der N. W. Veluwe, § 84); gruntal 
grendel (ohd.grintit) ; jutmus (in toonlooze lettergreep) jutmis (vgl. 
voor het laatste deel ohd. missa); spul spel (os. spit) ; tusn 
tusschen (ohd. zwiskên) ; um hem (os. imu) ; zulvar zilver (ohd. 
silabar), K. V. echter zilvar.

Opm. 1. In het dial. van K. V. hebben nog u kruba
kribbe (os. kribbja) ; rumpal rimpel (vgl. ohd. 
rimpfan).

Opm. 2. Sint luidt sunda, sonda.

G e r m . i in  o p e n  l e t t e r g r e p e n .

§ 68. Germ. i  in open lettergrepen werd <?, b.v. belt beeld 
(os. bilip); bêvn beven (ohd. bibên); êmal hemel (os. himit) ; 
grëp greep mnl. (germ. * gripi, ohd. g r if ) ; krëgal fier (germ.

krigil, zie echter Dr. J. te Winkel, Gesch. der Ned. Taal, blz. 
70); nëta neet (ags. hnita); nëar neer (ohd. nidar) ; schëman
schemeren (vgl. os. skimön) ; slë slede (ohd. slita slitó) ; vrë 
vrede (os. frithu) ; wëka week (os. wika); zëkar zeker (os. sikor). 
Ook in het praet. plur. en part. van de werkwoorden der ie 
klasse, b.v. bëx.71 beten (os. bitun) ; grëpn grepen (os. griptiri); 
abetn (os. bitan) ; agrëpn (os. gripari).

Opm. De ë  werd verkort tot e in wet wet (uit witod, 
vgl. ohd. wizzost) ; welk welk (os. hwilik) en ena 
(K. V.) ëna heen (ohd. hina).
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§ 6g. Germ. i  in oorspr. open lettergreep werd door ^-um
laut eu in euar haar vnvv. (os. iro); leunn leunen (os. hlinön); 
reusa reus (ohd. risó) ; speuln spelen (os. spilön) ; veula veel (ohd. 
filu) ; zeuvn zeven (ohd. sibun).

Opm. In het dial. van K. V. heeft ook sleupn slepen 
(uit slipön) deze eu.

§ 70. Germ. i  in oorspr. open lettergreep werd ie in bietien
beetje (vgl. os. biti) ; kiefta kievit (mnl. kruit, zie Dr. Franck
i. v.); kieh kiel (mnl. kidel) ; kieln kittelen (zie Dr. Franck i. v.
en vgl. het vorige woord); kriewaln krieuwelen f  kriwilön, ohd. 
chrewelön).

Opm. 1. Van bolapietsa bulpees is het tweede lid waar
schijnlijk uit het nnd. ontleend met ie uit f, 
(vgl. hd. peitsche) en dus niet hetzelfde als pees.

Opm. 2. De i  bleef in b i j  bij vz. (os. bi) ; vi-jant 
vijand (got. fijands) ; vri-jri vrijen {got. f  rijön),
doch vriend (got. frijönds) luidt in het dial.
vrenty K. V. vrint; kiwa K. V. kiewj kieuw 
(ohd. chiwa).

Opm. 3. Ned. bij znw. (ohd. bid) luidt bi-ja. Ook de 
Fransche uitgang ie, Ned. ij, werd i-ja, b.v. 
lötarija loterij.

Opm. 4. Uit het Fransche partie vormde men twee 
woorden met verschillend accent, n.l. pci'tiej 
sommigen en pati-ja partij.

G e r m . i.

§ 71. Germ. i  werd meestal ie b.v. bietn bijten (os. bïtari) ; 
diek dijk (os. die) ; griepn grijpen (ags. gripan) ; gries grijs (os. 
gris)] ies ijs (ags. is); l i t f  lijf (ohd. lib) ; liek lijk (os. lïk) ; riepa 
rijp (ags. rïpe); schienn schijnen (os. scinan) ; slietn slijten (os. 
slïtan); stief stijf (ags. s t i f ) ; zvief wijf (os. wif)\ zieda zijde (os. sida). 

Opm. 1. Ook uit het Latijn en Fransch ontleende woor
den hebben ie, waar het Ned. ij heeft, b.v. 
kwiet kwijt (mlat. quitus) ; siefar cijfer (mlat. 
cifra); ra dies radijs (fra. radis). Eene uit-
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zondering is kwansüs kwansuis (lat. quamsi). 

Voor andievie andijvie zie volgende g.
Opm. 2. bang3schejt3r  iemand, die bang is, naast schietn

schijten (ags. scïtari) en tejgsr tijger (mnl. 
tiger) naast gstiegot getijgerd hebben de uit
spraak van het Nederl.

Opm. 3. I11 het dial. van K. V. werd i  onder invloed
der labialen u in pups pijp (ags. pipe), vuvs 
vijf (ags. f l f )  en fuftüch.

g 72. Germ. i  werd i e :
a. voor g, v en s, b.v. kriegn krijgen (mnd. krige?i) ; riegs

rij (ohd. riga); viegs vijg (ohd. fig a ) ; drievn drijven (ohd.
trïban); rïèvn rijven (mnd. riveri) ; schrievn schrijven (ohd. scri- 
ban); rlêzn rijzen (os. risan) ; viezsl vijzel (mnl. visel) ; wiezs 

wijze (os. wisa).
Opm. Wanneer slot-/ of s bij verlenging van het woord 

v of z wordt, gaat ie over in ie, b.v. lie f  lijf,
mv. lievn ; gries grijs, mv. griezs.

b. voor r, b.v. giellrsch gierig (ohd. g in )  ; liears draaiorgel 
(ohd. lira) ; miears mier (ags. mire); sliean glijden (zie Dr. 
Franck i. v. slieren).

c. wanneer er door syncope der d  contractie plaats had,
b.v. lïèn lijden (ohd. lïdari) ; rien rijden (ags. ridan), maar rie-
tüch rijtuig ; strien strijden (ohd. strïtari) ; tiega tijding (uit tïdsgd

mnd. tïdinge).
Opm. 1. Een ie hebben ook biebal bijbel (mnl. bibel) en

piepii piepen (vgl. M. A. van Weel, Het Dial.
van West-Voorne, § 68).

Opm. 2. K. V. heeft hier liejn, riejn, enz. Vgl. § 145, 8.

g 73. Germ. i  ging over in den tweeklank i - j :
a. waar zij in auslaut stond, b.v. in bri-j brij (ohd. bri); 

vri-j vrij (ohd. fr i) ,  ook in vri-jdach Vrijdag (ohd. friatag); 

wi-j wij (ofr. wi).
Opm. 1. Ook in bli-j blij (ohd. blidi) en ti-j tij (mnl.

ghetïde), waar de i  door syncope en contractie
in auslaut kwam te staan.
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b. vóór zv, nadat deze gesyncopeerd was, in spi-jn spuwen 
(got. speiwan) en sni-jn sneeuwen (ohd. snizvan).

c. bij syncope der h in di-jn groeien (ohd. diha.it) ; ri-ja rij 
(mhd. rihe) ; ri-jn rijgen (ohd. rihan) ; vli-jn vlijen (os. jïïhan) ; 
vri-ja wreef (ohd. riho uit zvrihon); zi-it zeef voor vloeistoffen 
(uit ' si/ia, vgl. ohd. sihan).

Opm. i. Al de in deze paragraaf behandelde woorden

hebben in het dial. van K. V. iej.
Opm. 2. bieb bijl (ohd. bïhal) en vieb vijl (o\id. fïhala)

hebben ie.
Opm. 3. riegs rij beantwoordt aan ohd. riga ; riegn op

een rij staan kan beantwoorden aan mnl. rigen 
met g  uit den plur. praet., doch is waarschijn
lijk een denominatief van riegj.

£ 74. Germ. i  werd verkort tot i :
a. voor ch in dichts dicht (mhd. dichte); disolboom dissel 

(ohd. dïhsld); liclum lichaam (os. likhamó) ; licht licht bvnw. 
(os. liht); litëkn litteeken (ohd. lihzeihhan).

b. in bizn biezen (mnl. bisen ohd. pisöri); liwn linnen (os.
linin); schitaks K. V. schietakd uitsteeksel van het springge- 
wricht tussche dij en koot bij schietn (ags. scïïan); vlim vlijm 
(mnl. vlime, zie echter Dr. Franck i. v.); zvit wit (got. hzveits).

G e rm . o in  g e s l o t e n  l e t t e r g r e p e n .

§ 75. Germ. o in gesloten lettergreep werd ö, b.v. dochtjr
dochter (os. dohtar) ; Got God (os. god); klopn kloppen (ohd. 
klopfön); kn'op3 knop (ohd. kjiopf) ; kop kop (ohd. kopf) ; <?/hol 
(ags. hol) ; ósa os (ohd. ohso) ; btsr otter (ohd. ottar); rogj rogge
(os. roggo) ; rok rok (ags. rocc) ; schot schot (ohd. scoz) ; stok
stok (ohd. stocch) ; strotj strot (mhd. strozze); troch trog (ags. 
trog) ; volk volk (ohd. folk) ; wolka wolk (os. zvolcan).

Opm. 1. o werdt gerekt tot ö in door invloed der 1, in 
dlpiepa holpijp (vgl. ohd. hol) ; schob ijsschol 

(ohd. scholla) heeft soms ook ö.
Opm. 2. Een a uit o heeft kraplaps kroplap (vgl. ohd. 

chropf).
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§ y6 . Germ. o werd vóór r -f- cons. ö, b.v. börgn borgen 

(ohd. borgë?ï) ; kórf korf (ohd. chorb) ; órgal orgel (ohd. orgela) ; 
sriórVn snorken (mnl. snorken); sch'órf schurft (ohd. scorf) ; 
zörga zorg (ohd. sorga).

Opm. i. De verba der 3e klasse hebben óók, waar geen 
r cons. volgt, naar analogie van de verba 
met r  in het part. ó uit o, b.v. jmólVn gemol
ken (ohd. gimolkan); puóchtn gevochten (ags. 

fokten).
Opm. 2. Uitzonderingen op dezen regel zijn fos  forsch 

(mnl. fortse); vos vorst van het dak (mnl.
vorst) en vost, K. V. vors vorst vrl. (ags. forst).

Opm. 3. Deze 'ö hebben ook dópn doppen, denomina
tief bij dbps (ohd. topf) ; jóV?i jokken (vgl. lat. 
jocus); k'óstjr koster (mnl. coster) ; lós los (ags. 

los) en öpjr opper (zie Dr. Franck i. v.).
Opm. 4. K. V. mcvrgn heeft waarschijnlijk een oorspr.

a, zie Dr. N. v. Wijk, Tijdschrift XXIV, 7— 15.

§ 77. Germ. o werd ö vóór r -j- dent., waar ook het Ned.
de vocaal gerekt heeft of waar zich in het Ned. een svarabakti-

vocaal na de r ontwikkelde, b.v. böat boord (os. bord) ; döan 
doorn (ohd. dom) ; kö,ld9 koord (fra. corde) ; möat moord (ohd. 
mord) ; nöat noord (ohd. nord) ; pöata poort (fra. porte) ; sö“t 
soort (fra. sorte); vöan voren (ohd. forhana) ; vöat dadelijk (ags. 
fortk); wöat woord (os. word).

Opm. 1. Waar de o eerst door metathesis voor de r 

kwam te staan en ook in het Ned. geen rek
king plaats heeft, daar ging ze over in ö, b.v. 
bost (mnl. borst got. brtists) ; kóste korst (mnl. 
corste, ohd. krusta); spóta sport (mnl. sporte, 
ohd. sprozzó).

Opm. 2. een u uit o voor r  -f- dentaal heeft vut weg 
(ags. forth).

§ 78. Germ. o werd o in bok bok (ohd. boe); dol dol (ohd. 
dol) ; doh kruk aan een zeis (ags. p o ll); vol vol (ohd. fol)\ woh 

wol (ohd. wolla); w olf wolf (ohd. wolf).
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G erm . o in  o p e n  l e t t e r g r e p e n .

I 79. Germ. o in open lettergreep werd ö, b.v. böd> post
bode (os. bodo); böan boren (ohd. borön); bövn boven (os. biobaii)\

bodsm bodem (os. bodam) ; öpn hopen (ags. hopiari); övn oven 
(ohd. ovan); övjr over (ags. o f  er) ; smöan smoren (ags. smorian); 
zöh zool (ohd. sola).

Opm. 1. In enkele woorden werd o öë of oe, b.v.fiöëh
viool (fra. viole) ; gzmoedsrë'H kalm ; ni-jmöêts
nieuwmodisch (fra. mode) ; oera?ija oranje (fra. 
ora?ige) ; opstoekn opstoken (mnd. stoken). In 
het dial. van K. V. bovendien in röën rooien, 

waar de öë misschien uit andere vocaal ont
stond, zie Dr. Franck i. v. ; doch deze klank
hoort men daar ook in pöëknets naast pöVn

(zie Woordenlijst) en in doelhof doolhof (vgl. 
mnl. dolen).

Opm. 2. Een ö uit o heeft schöstien, K. V. echter 
schöastën (zie Dr. Franck i. v. schoor).

§ 80. Germ. o in open lettergreep werd eii in geuta goot (uit
’ gota, mnl. gote) ; keupsr koper (ags. copor). Ook werd o tot
eu in de participia van de werkwoorden der 2e en 4e klasse,

b.v. zbeun geboden (os. gibodan) ; skeuzn gekozen (os. gicoran) ;
abreuVn gebroken (os. gibroken).

Opm. 1. g3böan geboren heeft echter ö, vgl. § 211, opm.
Opm. 2. detiza doos heeft ook eu. Vgl. echter Dr.

Franck i. v. doos.

Opm. 3. Misschien gaan al deze woorden terug op een
grondvorm met i, zoodat ze onder § 92 ge
bracht moeten worden.

G e rm . ö .

§ 81. Germ. ö werd zoowel oe als öë, zonder dat hiervoor 

regels te geven zijn. De umlaut van deze ö luidt ü, ü  of eu.
In het dial. van K. V. is ö voor i, j ,  steeds overgegaan in een
klank, die het midden houdt tusschen eu en ü. Zie g 13.
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Opm. De jongere umlaut, die plaats heeft bij de ver

kleinwoorden, is steeds ii of ü, b.v. broek broek,
vklw. brükien, stoel stoel, vklw. stültien.

§ 82. Germ. ö werd oe in bloemj bloem (ohd. bluoma) ; boek
boek (ags. bok); boekwejts boekweit (vgl. ohd buohha); boeta 
boete (got. böta); broek broek (ags. bröc) ; doek doek (ohd. 
tuoch); gloet gloed (ohd. gluot); koel koel (ags. col); ploech ploeg 
(ags. plöh) ; roem roem (os. hrörri) ; roepn roepen (ohd. hröpan); 
roekalös roekeloos (mhd. mochelös) ; stoepj stoep (ohd. stuofd) ; 
toe toen (ohd. dhuo); enz.

Opm. De ö in het praet. van de verba der 6e klasse 
werd eu en ö, zie § 241.

§ 83. Germ. ö werd ïïê in a'rmöëdj armoede (ohd. aramuoti) ;
blöët bloed (os. blöd) ; Jlöëar3 vloer (ags. Jlör) ; gröëvz graf (ohd.
gruoba); köë koe (os. cö); öëk hoek (ags. höc) ; öêst hoest (ohd. 
huosta); öëvs hoef (ohd. huoba) ; schöê schoen (os. sköh) ; stöêl 
stoel (os. stol); vöë'r wagenvracht (ohd. ftiodar); vöêt voet (os. 
föt); enz.

Opm. 1. döën doen (os. don) luidt in het dial. van K. V.
don ; möër moeder (ohd. muotar) is in K. V.
möar en in K. mödar.

Opm. 2. krom kroon (ohd. corona, lat. corona) heeft ö, 
evenals köta koet.

Opm. 3. Voor spöëk spook zie Dr. Franck i. v. spoken.

§ 84. Germ. ö voor i  of j  werd ü :
a. wanneer de i  of j  onmiddellijk op de ö volgde, b.v.

blüjn bloeien (os. bidjan) ; bamüjn bemoeien (ohd. viuöjan);

brüjn warm houden (mnd. bröien) ; glüjn gloeien f  glöjan, mhd. 
gluejen) ; grüjn groeien (* gröja?i, mnd. gröie?i) ; rüjn roeien 
(mnd. röjen) ; snüjn snoeien (zie Dr. Franck i. v.)

Opm. Ned. knoeien luidt knöjn.
b. in bütn (een vuur) aanleggen (os. bötjan); drüs droes

(ohd. druosi); spüln spoelen (ags. spëlan) ; vüln voelen (os. följan).
Opm. blüszm bloesem (ags. blös?na) heeft waarschijnlijk 

de vocaal van blüjn aangenomen.
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§ 85. Germ. ö vóór i  of j  werd ü in brun broeden (uit
brödjan, ags. brëdan) ; griïn groen (os. gröni) ; mü moe (ohd.

muodi) ; nümn noemen (uit nörnjan voor nömnjan, denominatief 
van nömn, zie Dr. Franck i. v.) ; wüln zich onrustig bewegen 
in den slaap (uit * wöljan, ohd. wuolleyi); zükn zoeken (os. 
sokjan); züta zoet (os. suöti).

Opm. Ook vlükn vloeken had een /^-praes. (* flökja?i).

\ 86. Germ. ö voor i  of j  werd eu in beuk* beuk (ags. bëke); 
metija tante (vgl. ohd. kolzmuojci) ; reuan roeren (os. hrörjan), 
doch baröëat onaangenaam.

Opm. breiir broer (ohd. bruödar) heeft umlaut door in

vloed der verborgen vormen, ags. dat. sing. brëper.

§ 87. Germ. ö werd in enkele woorden verkort tot o, u of ö :
a. tot o : vóór m in blom bloem van meel (bluoma); -dom 

-dom (mnl. doem, os. döm) en vjdomn verdoemen (ohd. tuomen) ; 
vóór ch in gsnocht genoeg (os. ginög); rochaln rochelen (vgl. 
ags. hrög) ; vroch vroeg (mnd. vröch) ; vóór n in wonsadach 
woensdag (ags. wodenesdaeg).

b. tot u : vóór t in mutn moeten (os. mötan) en tut tot (* tote 
ohd. zuo ze); voor ch in ruchba'r ruchtbaar (vgl. ohd. hruoft) ; 
nuchton nuchteren (ohd. nuohturn, zie Dr. J. te Winkel, Gesch. 
der Ned. Taal, blz. 72).

c. tot ö : in bröt en brötsal broedsel en bröts broedsch, alle 
bij briïn broeden (vgl. ags. bröd) ; m'öjta K. V. müjt? moeite 
(vgl. ohd. muoi) ; zócht praet. van zükn zoeken (onfr. suohta).

Opm. Voor de verkorte vocalen van het praet. der 
werkwoorden der 6e klasse zie g 241.

G erm . u  in  g e s l o t e n  l e t t e r g r e p e n .

§ 88. Germ. u in gesloten lettergreep werd o, b.v. boh stier 
(vgl. ags. bulluca); gazont gezond (ohd. gisunt) ; gront grond 
(ohd. grunt) ; krom krom (ohd. chrumb) ; scholdar schouder (ohd. 
scultarra); tonj ton (ohd. tunna) ; to?igj tong (ohd. zunga) ; 
trofal troffel (uit * trujla, zie Dr. Franck i. v .); K. V. troef al 
beantwoordt aan mhd. trüfel\ wo?tda wond (os. wunda) ] wondar
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wonder (os. wunda). Verder ook in bos bosch (ohd. busk) ; 
mof? mof (mlat. mujfula); pont pond (os. pund).

Opm. i. u werd ö  in het praefix ur, b.v. öalbch oorlog
(mhd. urlougé).

Opm. 2. botar boter (ohd. butera) heeft o.

Opm. 3. Frommelen luidt froemaln.

I 89. Germ. u werd ö vóór r cons., b.v. börgar burger
(vgl. os. burg) ; dóst dorst (ohd. durst) ; d'örvn durven (ohd. 
durfan); gödal gordel (ohd. gurtil); stötn storten (ohd. sturzen) ; 

worm worm (os. wurm); wötal wortel (ohd. wurzala).
Opm. 1. Ook de verba der 3e klasse met l  -)- cons.

en de in § 230 genoemde hebben in het praet. 
plur. ö uit o naar analogie van de werkwoor
den met r  -f- cons., b.v. ölpn hielpen (os.
hulpun\); vöcktn vochten (ags. fuhton).

Opm. 2. Een o voor r  cons. hebben vost vorst ml.
(os. furisto) ; mosn morsen (vgl. mhd. mursch) ; 

tótaldoeva tortelduif (ohd. turtulduba), K. V.
echter tótaldoeva.

Opm. 3. slodarach slordig is geen uitzondering, daar
het samenhangt met slodder, zie Dr. Franck i. v.

Opm. 4. Het dial. van K. V. heeft in plaats van ö
vóór r  -J- cons. vaak u, b.v. dunm, wurm, enz. 
murmsrêan heeft elders ook u.

\ 90. Germ. u vóór i, j ,  werd u, b.v. br̂ uga brug (ags.
brycg) ; druVn drukken (ags. pryccan) ; duna dun (ohd. dtmiii) ;
dunVn dunken (os. thunkian); knupol knuppel (uit ' kmippilo 
mhd. knupfel); kusyi kussen ww. (ags. cyssan) ; kusTi kussen 
znwd. (ohd. chussin); mug3 mug (os. muggia) ; puta put (ags. 
pytt) ; rugj rug (os. hruggi); schuén schudden (os. skuddian) ; 
stuk stuk znwd. (os. stucki); tukn talmen (mhd. zücken); zunda 
zonde (os. sundia) ; zulte zult (ohd. sulzia).

Opm. 1. eu hebben geunst gunst (vgl. ags. est) ; keunst
kunst (os. pl. kunsti); leunza luns (vgl. ags.
lynes).

Opm. 2. ö als umlaut van u hebben rösa rusch (ags.
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ryscc) ; schódal schotel (ohd. scuszila); stópjl 

stoppel (ohd. stupfila).
Opm. 3. iisbelt heeft e, naast bult (zie Dr. Franck i. v.).
Opm. 4. Geen umlaut hebben bocht bocht (ags. byht) ;

bocht slechte waar (zie Dr. Franck \.v.)bocJul 
bochel (zie Dr. J. te Winkel, Gesch. der Ned. 
taal, blz. 68).

Opm. 5. Daar o en u voor r  -f- cons. beide ö werden, 
is hier de umlaut niet meer te herkennen.

§ 91. Germ. u werd ook u in sommige woorden, waar geen

i of j  volgde :
a. in eenige woorden, die een u in de volgende lettergreep 

hadden, b.v. lucht lucht (got. luftus); lust lust (got. lustus) ; 
pimtd punt (lat. punctum); vrucht vrucht (lat. fructus).

b. voor nas. -)- cons. in bozundar bijzonder (vgl. os. sundar); 
gunn gunnen (os. giunnan); ktinn kunnen (os. kunnan); zuna 
zon (ohd. sunnd); ook in het praet. plur. en part. van de verba 
der 3e klasse voor n cons., b.v. bunn bonden (os. bundun)', 

zbunn gebonden (os. bundan).
c. in ju k  juk (got. juk) en ut3 hut (ohd. hutta).

Opm. In het dial. van K. V. heeft men vaak o in plaats 
van 11 in de woorden, behandeld in deze en de 

vorige paragraaf, b.v. broga brug, locht- lucht.

G erm . u  in  o p e n  l e t t e r g r e p e n .

§ 92. Germ. u in open lettergreep werd eu, b.v. beul beul 
(ohd. butil) ; beuaU beurt (ohd. giburida); deuarj deur (ohd. 
turi, pl.) ; eulie olie (lat. oleum) ; eunach honing (ags. huneg) ; eupe 
heup (ags. hype) ; gleuvp gleuf (uit * glubi, zie echter Dr. Franck 
i. v .); kreupel (ags. 'crypel); leugn leugen (os. lugina); meuh 
molen (ohd. midi) ; neuz? neus, zie Dr. J. te Winkel, Gesch. der 
Ned. Taal, blz. 40); peuh  peul (*puit), 'K.W.poeh beantwoordt aan 

mnd. püle ; sleutjl sleutel (os. slutil) ; steua?i storen (ags. styrian) ; 
vleugal vleugel (ohd. jlugil) ; zeuna zoon (onder invloed van 
den plur. suni).

Opm. 1. u werd eu door analogie in het praet. plur.
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van de werkwoorden der 2e klasse, b.v. beun 
boden (os. buduti); geutn goten (os. gutun).

Opm. 2. Zonder umlaut bleven jö t  Jood (uit Jtidaeus)’, 

könak koning (ohd. chuning) naast keunakskop 

koemaag. Vgl. W. van Schothorst, Het Dial. 
der Noord-West-Vel uwe.

Opm. 3. Afwijkende vocalen hebben : jukte  jeukte (vgl.
ags. gicpa); ju k n  jeuken (uit ’ juhjan , ags. 
gyccan), K. V. echter jeukts en jeukn  ; vuln 
veulen (ohd. fu lin ) ; drölzln talmen (uit * dnitil, 

zie Dr. Frank i. v. dreutjl) en gröln leedver
maak scheppen (vgl. mhd. grüllen).

G erm . ü .

g 93. Germ. ü  werd zoowel ü (ü) als oe [öë); ü  en öê heeft 
men steeds voor g, v, z , voor r en bij contractie.

Opm. In het dial. van K. V. heeft men meer ü(u)dan
elders, b.v. broen bruin (ags. brüti), K. V. brün;
loek luik (mnd. lüke), K. V. lük.

§ 94. Germ. ü  werd oe b.v. in broen bruin (ags. brün); broes 
schuim (vgl. mhd. brüzen) ; boek buik (ohd. buk) ; doem duim 
(ohd. dümo) ; doesn een dutje doen (zie Dr. Franck i. v. be
dotten) ; gloepn gluipen (vgl. ofri. glüpa) ; kloet* kluit (mnl. clüte, 
mnd. klute); klöaloed9r  louter (ohd. (A)lüttar); koem stil (ohd. 
chumön) ; kroepn kruipen (mnl. crüpen) ; proemz pruim (ohd.
pfrüma) \ roew ruw (ags. ruk) ; roem ruin (mnd. rune) ; sloekz

strot (ohd. slüch) ; sloemsn sluimeren (vgl. ags. slüma) ; schoem
schuim (ohd. scum) ; toemaln tuimelen (ohd. tümalon) ; voest vuist
ohd. fust) ; zoepn zuipen (ags. süpan).

§ 95. Germ. ü  werd öë, b.v. in böëar  boer (ohd. gibüró); 
döëvz duif (ohd. tuba) ; klöëvn kluiven (ohd. chlübon) ; töëan 

loeren (mnd. luren)', pöëan peuren (uit ' püder, zie Dr. Franck 
i. v .); schöëar  onweersbui (ohd. scur); schöëvn schuiven (ags. 
scüfan); snöëvn snuiven (mhd. snüben); zöëgn zuigen (ohd.
sugan) ; zöëar zuur (ohd. sur).

■■
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Opm. Wanneer bij verlenging van een woord ƒ  en s 
overgaan in v en z, wordt oe ook öë, b.v. stroef 

stroef (mnd. strüf), comparatief stroever; moes 
muis (ags. mus), mv. möëzn.

§ 96. Germ. u werd ü, b.v. in bütn buiten (os. bütan); briit 
bruid (ohd. brüt) ; dükn duiken (ohd. tuhhan); krüs kruis (ohd. 

chrüzi) ; kriit kruit en kruid (ohd. c/irüt); lüs luis (ags. lus) ; 
lüstan luisteren (ohd. (h)lustrên) ; plüm pluim (lat. pluma) ; riim 
ruim (ags. rum) ; strüka struik (mnd. struk) ; schiiln schuilen 
(mnl. schuiert); tün omheining (ags. tun) ; üs huis (os. kus) ; iit 

uit (os. ut) ; ziidn zuiden (os. sud).
Opm. i. Ook bzschüt beschuit heeft deze vocaal.
Opm. 2. lüs lisch behoort hier waarschijnlijk ook bij, 

vgl. Dr. Franck i. v.

§ 97. Germ. ü  werd u, b.v. in biïar? buurman (ohd. bür); 

bügn buigen (ags. bugan); düan duren (mnd. duren); düznt dui
zend (ohd. düsunt); krün kruien (ags. cmdari): lün luiden (ags. 
hlydan); müarj muur (ohd. mura); plüzn pluizen (mnd. plüsen); 
run ruien (mnd. ruden)\ sIuzp sluis (mnl. sluzp); schiiar3 schuur 

(ohd. scüra); zïïvar zuiver (ohd. subar).

§ 98. Verkorting der ü  tot u had plaats in brulfta bruiloft 

(mnl. brüloft) ; krumzl kruimel (misschen niet van den stam 
krum maar van krum, vgl. eng. crum(b). Zie Dr. Franck i. v. 
kruini) ; ktich?i kuchen (uit * kuhjan, zie Dr. J. te Winkel, Gesch. 
der Ned. taal, blz. 73); snuf snuif naast snöëvn, zie echter Dr. 
Franck i. v . ; zucht zucht (uit * suft vgl. ohd. süftion).

Opm. 1. Een o uit ü  heeft vocht vocht (ags.fuht);now  
K. V. noe nu (ags. nu) ; dofst doffer (mnd. 

duvere.
Opm. 2. bbwn bouwen (os. buan) heeft o.
Opm. 3. treuan treuren (mnl. truren) heeft de vokaal 

van het Ned. aangenomen.
§ 99. Eenige woorden uit de schrijftaal overgenomen, of 

met onzekere oorspronkelijke vocaal, hebben als in het Ned. 

dj, nl. böjs bu is; böjtjln buitelen; döjt d u it; dreuchpr'öjnur
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droogpruimer met dialectisch eerste lid ; flöjtn  fluiten ; kpj'öjt 
kajuit; köjan kuieren; l'ój lu i; löjböjs luiaard; prójka pruik; 

r'öjln ruilen ; rójva ru if; sl'ójjr sluier ; spöjtj spuit; stöjtn stuiten.

Opm. I. Fornuis (ofr. fornaise) luidt fjniis.
Opm. 2. Bui luidt bnjj.

T w e e k l a n k e n .

G e r m . ai.

§ 100. Germ. ai werd evenals in het Nederl. ë  voor r , //, 
w en als er in de volgende lettergreep geen i, j  volgde ; zie 
Dr. J. te W inkel: Feestbundel Matthias de Vries, blz. I50vlgg. 
Zie echter § 102.

§ 101. Germ. ai werd dus ë  in bëlr mannetjesvarken (ags. 
bar); brët breed (got. braips); dël deel (got. dails) ; dëch deeg 
(ags. dak); ëar3 eer (ags. ar); ëw eeuw (got. aiws); gëan geeren
(vgl. ags. gara); gëst geest (ags. gast); klët kleed (ags. clap);
lët leed (ohd. leid) ; lëa7i leeren (got. laisjan); mër meer (got.
mais); tëkn teeken (ags. tdcu); vrëza vrees (ohd. freisa); zëpj
zeep (ags. sape); zwët zweet (ags. svat).

Ook in het praet. sing. van de verba der iste klasse, b.v.
grëp greep (ags. grap); snët sneed (ags. sndd).

Opm. 1. Germ. ai werd verkort tot e in elavn elf (os.
ëlleban, ohd. einlif); echt echt (ofri. ëft uit
ëhaft); eftach hevig (zie Dr. Franck i. v .); ekzl
K. V. echter ëktl eikel (ohd. eihhild); enkolt
enkel (got. ainakls); eta hitte (zie Dr. Franck
i. v .); etar etter (ohd. eit(t)ar); ledar ladder
(uit lëdra, ohd. hleitar); nemar emmer (os.
ëmbar); reku reiken (ohd. reihhen); ve?it vent
(fri. feint uit feimnöt, zie Dr. J. te Winkel,
Gesch. der Ned. taal, blz. 75): vet vet (ohd.
feizzit).

Opm. 2. Verkorting van ai tot i  had plaats in gin geen 
(ohd. nih(h)ein); liUk leelijk (ags. laplic); twin- 

tzch twintig (ohd. zweinzuc); vzblikn verbleeken
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(vgl. ohd. blcih); vli-jn vleien (uit ’ flaihjan, 
ohd. jlëken).

Opm. 3. werd ö in klövar klaver (uit * klaifri, vgl. ags. 
claëfre).

Opm. 4. a uit ai in onbetoonde lettergreep heeft aaien 

azijn (mnl. aizijn, ofra. aisin).

§ 102. Germ. ai werd ie in bieii been (ags. ban); bliek bleek 
(ags. blac). Het werkwoord luidt zoowel blieVn als blëkn.fieksa 
feeks (vgl. ags. facen en zie Dr. J. te Winkel, Feestbundel 

Matthias de Vries, blz. 160) ; iena een (got. ains) ; ies heesch
(ohd. lieis); iet eed (got. aips) ; ieta heet (ags. kat) ; ietn heeten
(got. haitan); liesta leest (got. laists); sckief scheef (ags. scdf) ;
schien scheen (vgl. ags.. scaenan) ; stien (ags. stan) ; tie K. V.
tieja teen (ags. tahe); wiek week (ags. wac).

Opm. 1. ie hebben ook, hoewel er een i, j ,  volgde,
driegn dreigen (uit tkraigjan, zie Cosijn, Taalk. 
bijdr. II, blz. 318, os. thrëgian) en lienn leenen 
(ags. laënan).

Opm. 2. spieka speek (ags. spaca) luidt in K. spëka of
spa ka. Het laatste beantwoordt aan mnl.
spake, ohd. spakha.

Opm. 3. giesal geesel (ohd. geisala) heeft ie, evenals

iempien schoorsteenkrekel, zoo dit samenhangt 
met heem ; zoo ook zwiepn zwiepen (vgl. ags. 
swdpan).

Opm. 4. In het dial. van K. en K. V. hebben al deze
woorden ë. Daarentegen hadden elders vele 
andere woorden vroeger ook ie, daar heel 
oude menschen nog spreken van briet, twie, 

zwiet, enz.

§ 103. Germ. ai voor volgende i, j  werd ej, b.v. arbejdn, 
zie woordenlijst (got. arbaidjan); bejda beide (os. bëdkia, bëdkiii) ; 
bleja blei (uit * blajja, ags. blaëge); ej  ei (uit ’ ajjo, ags. aëg) ; 
ejda heide (got. haithi) ; i j  dn heiden (ags. kaepan); ejgn eigen 
(got. aigin); ejsn eischen (ags. dscian) ; ejstan stoeien (vgl. ohd. 
keisti, ags. kaësti); -ejt -heid (zie Dr. J. te Winkel, Feest
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bundel Matthias de Vries, blz. 157); ejn heien (uit * liahjan, 
zie Dr. J. te Winkel t. a. p. blz. 158) j g ejl vruchtbaar (uit

* gaili, vgl. ags. agaëlan) ; klejn klein (ohd. chleini) ; lejn leiden 
(os. lëdiari) ; rejsn reizen (ags. raësan) ; sprejii spreiden (ags. 
spraëdan) ; sejk?i zeiken (uit * saigjan ohd. seihhen).

Opm. I. K. V. schejj scheede beantwoordt aan ags.
scaëd, os. scëdia; vlejs vleesch aan ags.flaësc.

Opm. 2. Voor eikn naast ëkn eiken, zie Dr. J. te Win
kel, Feestbundel Matthias de Vries, blz. 155 
en blz. 161, hiernaast ook ie kn ; zie voor 

mënn meenen, t. a. p. blz. 161.

G e r m . au.

§ 104. Germ. au werd ö, b.v. blöt bloot (ohd. blos); bom 
boom (ags. bëdm) ; bönj boon (ags. bëari) ; döt dood (got. daupus) ; 
göchaln goochelen (zie Dr. Franck i. v .) ; grot groot (ags. grëat) ; 
galöf geloof (ags. gelëafa); köp koop (ags. cëdp) ; lön loon (ags. 
lëan) ; löpn loopen (got. hlaupan); nöt noot (got. naups) ; ögz 
oog (ags. ëage) ; öhk gering (vgl. ags. ëdpe) ; röm room (ags. 
rëdm) ; rövn rooven (ohd. rouböri) ; schot schoot (ags. scëdt) ; 

stötn stooten (got. stautan); stro stroo (ags. strëaw) ; töm teugel 
en broedsel (ags. tëam) ; vlö vloo (ags. Jlëah) ; ook köl kool 
(lat. caulis); klöstar klooster (mlat. claustrum) ; pos poos (lat. pausa).

Opm. 1. Germ. auw werd dw, b.v. döw dauw (ags.
dëaw) ; dwn houwen (ags. hëdwan) ; schöwn 
bezichtigen (ohd. scouwön); vrowa vrouw (ohd. 

frouwa).
Opm. 2. De au werd verkort tot o in bongvt boom

gaard; ok ook (got. auk) en inz/rcwz^vrouwmensch 
mv. vrolii; tot ö in baknbpt, K. V. baknup in

eengedrongen bij knoopen; tot u in knup knoop en 
knupn knoopen, die echter ook op een anderen 
grondvorm kunnen teruggaan,, zie Dr. Franck
i. v. knoop; tot ö in het praet. en part. van 
köpn (os. cöpön), nl. k'óft zkóft.

Opm. 3. Voor bros, dof, lo f en lós zie Dr. J. te Win
kel, Gesch. der Nederl. taal, blz. 76.
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§ 105. Germ. au werd eu voor volgende i, j ,  b.v. a'nda- 
kreuza eendenkroos (vgl. ohd. chrösi, zie Dr. Franck i. v. kroos); 
bleu bleu (os. blöpi); beuza erg (ohd. bösi, vgl. Kern. Tijd
schrift VIII, blz. 43 vlgg.) ; deujn dooien (ags. pazvian); deupn
doopen (got. daupja?i); drenga droog (eng. dry); euft hoofd 

(os. höbid); euan hooren (os. hörian); eugn hoogen (denomina
tief bij hoog, got. hauhs); euj hooi (got. hawi) ; gleuvn geloo- 
ven (got. galaubjan) ; kleuvn klooven (uit * kiattèjan) ; neugn
aansporen om iets te gebruiken (ohd. nötigön), hierbij neudack 
en neuch, zie Woordenlijst; sneu sneu (’ s?iopi) ; streujn strooien 
(got. strauja?i) ; streupn stroopen (germ. ’ straupjan) ; teunuch 

zonder bezigheid (vgl. os. tarnt) \ teuwn toonen (uit * taugnjan) ; 
treust troost (got. trausti).

Opm. 1. Op een grondvorm met i (j) wijzen ook:

euzn hoozen ; retistar rooster ; teuvm tooveren ;
zeum zoom.

Opm. 2. Ook de au van het praet. sing. der 2e kl.
werd eu. Verg. § 221.

Opm. 3. Geen umlaut vertoonen daarentegen enkele
werkw., b.v. dövn uitdooven (uit daubjan); gp- 

dögn (uit daugjan, ags. gedëgan) ; göjn gooien 
(’ gaujan, zie Dr. Franck i. v. gauw); schöjn 
bedelen (* schaujan, vgl. got. skëwjan).

Opm. 4. Loop (ohd. louf, ags. hlyp) luidt zoowel loop
als leup, maar altijd leups loopsch; evenzoo 
stöt, steut stoot (ohd. stöz).

Opm. 5. In kowe kooi (uit cauzuia, lat. cavea) werd auw
voor j  ow en in mowa mouw (germ. * maujo,
zie Dr. Franck i. v.) au voor j .

Opm. 6. Loozen (got. lausjan) luidt lösn door verwarring

met lösn losmaken.

G e r m . eo.

§ 106. Germ. eo werd ie in badriegn bedriegen (os. driogan);
bien bieden (ags. beódan) ; biear  bier (ags. beór) ; dienn dienen
(os. pionön) ; dieps diep (ags. de óp) ; gietu gieten (ags. geótan);
kiezn kiezen (ags. ceósan) ; liesta lies (zie Dr. Franck i. v.) ;
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lïëgn (ags. leógan); nieara nier (ohd. niorö) ; riet riet (ags. hreód) ; 
schie\ii schieten (ags. sceótan); stiear  stier (ags. sieór) ; vzliezn 
verliezen (ags. forleósan); vanieln vernielen (zie Dr. Franck i. v .); 
viearj vier (os. fior); vliegn vliegen (ags. fleógan) ; vriezn vriezen 
(ags. freósa?i); wieg? K. V. weg? wieg (os. wioga, zie echter Dr. J. 

te Winkel, Gesch. der Ned. taal, blz. 70); wïën wieden (os. wiodöri).

§ 107. Germ. eo werd ie in biest biest (ohd. biost)\ d ief dief 
(ohd. diob); gznietn genieten (os. niotan) ; iedzr ieder (ohd. 
iozvedar); knie knie, met gevocaliseerde w (os. kneo); lie f lief 
(os. Hof); riemj riem (os. riomo); striem3 striem (uit * streomo, 
zie Dr. Franck i. v .) ; vadriet verdriet (ohd. urdrioz); zieh  ziel 

(uit * siola, got. saiwala) ; ziek ziek (os. siok).
Opm. I. Voor r  werd eo ë  in dëln3 meisje (ohd. diorna) ;

f ë ‘lt3ch veertig (os. fiortig); vëatien9 veertien 
(ohd. fiorzéha.11). Verrel luidt in het dial. vörsL

Opm. 2. eo werd ü in büz? K. V. biez3 (uit beusa) en 
fleut3melk afgeroomde melk, vgl. os. fliotan en 

eng. to fleet afroomen.
Opm. 3. Verkorting tot i  had plaats in licht licht (os. 

lioht).

G e r m . iu.

§ 108. Germ. iu werd ü  in bsdün te kennen geven (vgl. 
germ. phidjan) ; g3tüg3 getuige (mhd. geziuc) ; düar  duur (ohd. 
tiuri) ; düvsl duivel (ohd. diubil); stüa?i sturen (stiurjan); vüar 
vuur (uit * fiuir , zie Dr. J. te Winkel, Gesch. der Ned. taal).

§ 109. Germ. iu werd ü in düdahk duidelijk (vgl. germ.
piudjan , zie Dr. Franck i. v. duiden) ; düstar duister [ags.pystrë); 
kükn kuiken (ags. cycen); lü lieden (ags. leóde); vlüs vlies (mhd. 
vliuz).

Opm. I. In plaats van ü uit iu vindt men öë in köëza kies 
(zie Dr. Franck i. v.) en oe in stoets staartbeen 
(ohd. stiuz).

Opm. 2. Verkorting van iu tot u had plaats in luchtn 
bijlichten en lucht3 lantaarn (vgl. got. liuhtjan).
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§ ito . Germ. iu w werd ow in brbwn brouwen (ohd. 
brtuwan) ; rown rouwen (ohd. hriuwan) ; vatrown vertrouwen 
(vgl. mhd. triuwan); wa'schown waarschuwen (vgl. ohd. sciuhan).

Opm. I. iu werd i-j in li-j K. V. liew luw (os. hleo); 
ni-j nieuw (got. niujis).

Opm. 2. oe voor w hebben oew, bezit. vnw. (vgl. ohd.

iuwar) en K. V. kloewii kluwen (ohd. chliuwa).
Opm. 3. schiw zie woordenlijst heeft i  uit iu voor w 

(vgl. mnd. schüwa).
Opm. 4. spruw (mnd. spriiwe) luidt sprëw (zie Dr. 

Franck i. v.)

O n d u i d e l i j k e  k l a n k e n .

§ u i .  Klinkers in toonlooze lettergrepen werden evenals in 
het Nederl. onduidelijk. Deze onduidelijke klank wordt weer
geven door <?, vgl. § 26, b.v. bagrip verstand; töfal tafel.

§ 112. In de volgende woorden heeft het dial. een ondui- 
delijken klank, waar het Nederl. een duidelijken klinker heeft, 
nl. almanak almanak; baron baron ; fakant vacant ; fakdnsie 
vacantie; faza?ita fazant; kadetien kadetje; kalendar kalender ; 
kamilda kam ille; kandl kanaal; kapok kapok; kapot kapot; 
kastel kasteel; katoen katoen ; katrola katrol; licham lichaam ; 
palejs paleis ; panel paneel; pastöltr  pastoor ; piepkaneel pijpkaneel ; 
radies radijs; ravotn ravotten; manieara manier ; matrasa matras; 
matröza matroos ; natüara natuur, doch ook natüara; pa'rkament 

perkament; satien satijn ; tabak tabak : tamast damast; tapiet 
tapijt; testame?it testament; gomalastiek gomelastiek; kradiet 
vertrouwen; matöl metaal; abraköza abrikoos; bazundar bijzon
der ; lüsafa's lucifer ; ma'sanist machinist; sagd'ra sigaar ; vazieta 
visite; w^lach naast wêulicht zie Woordenlijst; kazien kozijn; 
prabë'n probeeren ; raziena rozijn ; sükald' chocolade ; sükerejn 
cichorei; awgustas augustus; dötam datum ; ?naziek muziek ; 
sakd’da sukade; zie ook § 172, Opm. 1.

§ 113. In sommige woorden had tevens syncope plaats, b.v. 
bomadë'n zie Woordenlijst; fëbawa-rie Februari ; fanel flanel;
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gadien gordijn ; gafiëla garnaal; kanütn kornuiten ; niakd'ra el
kander ; makëln mankeeren en K. V. makëaraga ongesteldheid ;
kaset corset ; pasël perceel; schanieara scharnier; sikatd'ras secre
taris ; sikatëara secretaire.

Opm. I. Een geheel woord werd gereduceerd tot 9 in
ans9 handschoen ; badieza paradijsappel; bongat 
boomgaard; lantar landheer; marnas mans

persoon ; nöbar buurman ; disa muil met houten 
zool (uit holske voor holtskö) ; vromas vrouws
persoon.

§ 114. De vokaal der praefixen blijft meestal onveranderd,
b.v. antwöH antwoord ; oncrndach onhandig ; bfdrëjn afdraaien.

Opm. 1. Voor ë'kawn zie § 59.
Opm. 2. De klinker van veuar  voor wordt toonloos in

vanartn voornaam en in varüt naast veurüt 
vooruit, maar steeds varütsicht vooruitzicht.

§ 1 1 5 .  De suffixen -aard, -erd, -baar, -ig, -ing, -lijk, hebben eene 

toonlooze vokaal en luiden -at, -bar, -ach, -aga of -ak, -lak, b.v. bastat 
bastaard; sliinat slimmerd; ëtbar eetbaar; kbsbar kostbaar; 
driftach driftig; kopach koppig ; richtaga richting ; të'raga tering ; 
ë,trak haring ; könak koning ; ëah k  eerlijk ; lilak leelijk.

Opm. 1. Het suff. -ling behoudt de vokaal, b.v. kra-
kalink krakeling. Zoo ook pëzdariiik pezerik
en lëwarink leeuwerik, beide met ingevoegde
n en wëtai~ink wetering.

Opm. 2. Ned. -zaam werd verkort tot -za'm, b.v. deiich-
sa'm sterk ; voor zelsam zie § 40 Opm. 2.

Opm. 3. Het dial. van K. behoudt steeds den uitgang
ing.

Opm. 4. Voor öpnböar  zie § 49.

§ 116. De volgende suffixen behielden eene duidelijke vo
kaal : -a'zie -age, b.v. stela'zie stellage ; -dom -dom, zie § 87a,
b.v. riekdom rijkdom ; -ejt -heid, b.v. gekejt gekheid. Het

meervoud van de woorden op heid komt niet voor. -ina 
-in, b.v. konagina koningin ; -i-ja -ij, zie § 73, b.v. schildari-ja
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schilderij; -lös -loos, b.v. oldalös ouderloos ; -ruvr -naar,
b.v. nëvana'r evenaar aan den wagen, maar K. V. nëvndar; 
möadana'r moordenaar; -nisa -nis, b.v. groetanisa groetenis ; 
-schop -schap, zie § 34, b.v. weènschop weddenschap.

Opm. 1. Uitzonderingen zijn kenasa kennis en vonas 
vonnis, met nis onmiddellijk na den toon.

§ 117. In de volgende woorden ging de vokaal geheel ver

loren (elisie).
1. In aptëk apotheek; avntüar  avontuur; bahn behalve; 

brö zie woordenlijst; brulfta bruiloft; gleuvn gelooven en 
ondaglöva hondengeloof, doch galöva ge lo of; kapsiendas grauwe 
erwten (kapucijners); kaptol kapitaal ; kiefta k ievit; knien konijn ; 

kra'fta karaf; krab  koraal; krek ju is t; övnd avond ; sjë*t sajet 
K. V. sjet zie g 126, 7 ; stólastë'n solliciteeren ; tilbrie tilbury ; 
truga terug.

2. Toonlooze e voor n valt steeds weg ; terwijl de n dan 
sonant wordt (silbenbildend), zie § 31, b.v. lëvn leven; lëvndach 
levend ; löpn loopen ; kastn kasten ; dëkns dekens.

Opm. In den uitgang enen verdwijnen de beide e’s met 
syncope der n, b.v. rëkn rekenen ; tëkn  teekenen.

3. De uitgang eren luidt met syncope der r -an, b.v. klöwten 
klauteren ; iezdan ijzeren.

4. Beweging en bokking verliezen de i  en vokaliseeren de 
n, bawëgnga, bukrik. Evenzoo gevormd is riknga omheining bij 
het werkwoord rikn. Rekening luidt rëknga, vgl. rëkn onder

2 Opm.
Opm. varienaga is afgeleid van vereenen en niet van 

vereenigen.

§ 118. De volgende woorden hebben wel een duidelijke 
vokaal behouden, maar ondergingen toch verandering, n.1. alözie 
horloge ; gadamie God doem m e; ganëla garnaal \janëvar jenever ; 
grita grutto ; ka'rparöl korperaal ; labendach zie Woordenlijst; 
körkazösie catechisatie ; rieutabaschbt notemuskaat; pardóws par
does ; pastalejn porselein (aardewerk); pölntö paletot; pontofal 
pantoffel, K. V. echter pantofal; riejcil royaal ; saldöt soldaat;
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sacharejnach korzelig (vgl. chagrin); sikatd-ras secretaris ; sikatë,lra 

secretaire ; sjenë lust, pleizier, voor gen ie; sükald' chocolade; 
siikarejn cichorei.

§ 119. Tusschen /- en r- verbindingen ontwikkelde zich steeds 
eene soort toonlooze vokaal (svarabhakti), die echter sleehts in 

enkele woorden zoo duidelijk is, dat we haar schrijven, n.1. 
ahmacktoch almachtig ; ahmeugnt zie woordenlijst; ahmits soms ; 
a'rabamrga herberg ; ba'rabiear  barbier; ba'ramota m arm ot; lula- 
breul,r zie woordenlijst; sacharejiiach korzelig.

Opm. Een a werd ook ingevoegd in bietaïuötalbeetwor

tel ; bldzapiepa blaaspijp ; dingsadack K. V. diensa- 
dach D insdag; imakar im ker; K. inkat in k t; 
kafameida wanmolen ; ondeuganietdeugniet;pasalm 
psalm ; singaneta zie woordenlijst; vadikamie ver
dik mij ; wonsadack Woensdag.

§ 120. Een groot aantal woorden gaat in het dial. uit op a. 
Deze a heeft zich in de meeste gevallen uit een anderen klin
ker ontwikkeld, die in het Nederl. geapocopeerd werd. Zie 
§ 151 en § 177.

Bij sommige woorden echter is deze a achtergevoegd, b.v. 
a nda eend ; ganëla garnaal; fieksa feeks ; fieta fijt; kcrrwatsa 
karwats; kiefta k ievit; kra'fta karaf; kwiela kw ijl; papagdja 
papegaai, enz.

Opm. 1. Ook de ie  pers. Praes. Sing. behoudt de a. 
Zie echter § 211.

Opm. 2. Bij ziet zijde (kant) daarentegen is de a steeds 
geapocopeerd.

O v e r z ic h t  v a n  d e  k l in k e r s  v a n  h e t  D i a l . t e n  

OPZICHTE VAN HET GERMAANSCH.

§ 121. Korte vokalen.
Dial. a uit Germ. a § 34, §  35 Opm. 1 en 2, § 40 Opm. 1. 

» a » » a §  51 Opm. 3, §  52 Opm. 1.

» a t» » o § 7 5 Opm. 2.
» a » » ai § 101 Opm. 4.



Dial. a' uit Germ. a § 36, § 40 Opm. 2.
* ar > » a § 50 Opm. 1.
» a' » » f  § 56.

» » » i  §  66 Opm.

45

Dial.  ̂ uit Germ. a § 43.

» » 4’ § 55. § 59 ° p m- i-
» » / § 66, § 68 Opm.

» » // § 90 Opm. 3.

» » <71 § 101 Opm. 1.

Dial. uit Germ. a § 43 Opm.

» f  § 58, § 59 Opm. 3.
» > ë  § 61 Opm.

» » § 64, § 65 Opm. 1, §  70 Opn
» ■ i §  74.
» » ai §  101 Opm. 2.
» » w  §  107 Opm. 3.
» » iu § 110 Opm. 3.

Dial. ie uit Germ. e § 60, 1.
» te » » ë  §  62.

» ie » » i  §  65 en Opm. 2.

» * » ï  §  72, § 73c- Opm. 1 en 2.
-» ie ■» » tfz' § 102 Opm. 3.
» zV » » é’ö §  107.

Dial. o uit Germ. a § 34 Opm. 1.
» o » » <? § 78.

» 0 » » 0 § 87
-> o » 7/ § 88, § 90 Opm. 4.
» o » » u § g8 Opm. 1.
» o » » §  104 Opm. 2.

Dial. <) uit Germ. a § 39.

» o > » « §  S2 en Opm. 3.
» o * » <7 § 75, § 76 Opm. 2.
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Dial. o uit Germ. u §  89 Opm. 2.
» ö > » au §  104 Opm. 1 en 2, § 105 Opm. 5.

Dial. u uit Germ. a § 43 Opm. 2.

» u » » e § 58 Opm.
» u i » § 61 Opm.
» « > » i  §  67 Opm. 1 eu 2.

» u » » 7  § 71 Opm. 3.
> « » » ö §  87
* « » » u § 90, § 91, §  92 Opm. 3.

» u » » «
» 7̂ » » au § 104 Opm. 2.
» u » > iu § 109 Opm. 2.

Dial. ö uit Germ. a § 3 6 a Opm., § 43 Opm. 3.
» ö » » e § 57 Opm. 2.
» <? » > 0 § 76 en Opm. 1 en 3, § 77 Opm. 1.

§ 79 Opm. 2.
» ö * » 0 82 Opm., § 87 c.
» ö » » k § 89 en Opm. 1, § 90 Opm. 2.
» <b' » » au § 105 Opm. 6.

Dial. ü uit Germ. ö §  81 Opm. § 84.

» ü » » a §  96.
■» ü •» » eo §  107 Opm. 2.
» £ » » z# § 109.

Dial. oe uit Germ. o §  79 Opm. 1.
» oe » » ö § 82.
» oe » » « §  94.
» oe » » iu § 109 Opm. 1, § 110 Opm. 2.

§ 122. Lange vokalen.
Dial. a uit Germ. a §  35, §  42.

§  51, § 53. Opm. 

§ 37. § 40.
§ 5°. § 54 Opm. 
§  59 Opm. 2.

------------



Dial. ë  uit Germ. a § 44 Opm. 3.

» ë  » . a § 53.

Dial. ë  uit Germ. a § 44, § 46.

> » » 5  §  54.

» ?  5 § 57. § 59-
» ë » » / §  68.

> i7 » » § 101.

> ë  » » § 107 Opm. 1.

Dial. i' uit Germ. i  § 04 Opm., §  44 Opm. 1.

Dial. ie uit Germ. e § 00, 2.

» /7 > » ë  §  61, §  63.
t> ie » #z § 102 en Opm. 1 en 2.
» ie > » eo §  106.

Dial. ö uit Germ. a §  38, §  41 Opm.
» ö » » a § 49.

» ö » >  ̂ § 57 Opm. § 60 Opm.
» ö  » » 0 § 77, §  79, §  8 0  Opm. 1.

» ö > » <? § 83 Opm. 1 en 2, § 84 a Opm.
> ö > » u § 88 Opm. 1.
» ö » » zz §  92 Opm. 2.
» <? » » #zz §  104, §  105 Opm. 3.

Dial. ö uit Germ. a §  34 Opm. 2, § 41.
» ö » » *2 § 48.

» 0 » » 0 § 75 Opm. 1.
» ö > » <zz §  101 Opm. 3.

Dial. <?zz uit Germ. a § 49 Opm. 1.
» eu ■» » e § 60, 4.

eu t> ë  § 61 Opm.
» é*zz > » i  §  69.
»  é’ZZ ■» »  o  §  8 0 .

» eu » » <? § 8 2  Opm., § 8 6 .

» é’« » » // § 90 Opm. 1, § 92 en Opm. 1.

47



Dial. eu uit Germ. ü  § 98 Opm. 3.

» eu » » au § 105 en Opm.

Dial. ö uit Germ. a § 42 Opm. I.

» ö » * a §  48 Opm. r.

» ü » » « § 92 Opm. 3.

Dial. ü uit Germ. ö § 81 Opm., § 85.
» ü » > u § 92 Opm. 3.
» w » » u §  97.
» # » » iu § 108.

Dial. uit Germ. 0 § 79 Opm. 1.
» öë > » 0 § 83.
» öë » » « §  95 en Opm. 1.

§ 123. De tweeklanken.
Dial. ej uit Germ. a § 47.

» ej » » <? § 55 Opm., § 60, 3.
» ej » » z § 71 Opm. 2.

* ej * » ai § 103 en Opm. 1 en 2

Dial. *-.ƒ uit Germ. i  § 73.

> i-j » » eo §  11 o Opm. 1.

Dial. ïy uit Germ. u § 99.

Opm. Voor de overige tweeklanken zie 
vokaal van het eerste lid.

4S

men onder de



H O O F D S T U K  III.

M e d e k l i n k e r s .

I 124. De uitspraak der medeklinkers is vrijwel dezelfde als 

die in het beschaafde Nederlandsch. Zie § 29— 35.
Ook ondergingen ze in hoofdzaak dezelfde veranderingen als 

in het Nederlandsch. W e wijzen dus in de volgende paragrafen 
slechts op enkele verschijnselen, waar het Dial. afwijkt van de 
beschaafde spreektaal.

I. P r o t h e s i s .

§ 125. Prothesis had plaats:
1. van g  in giezsl ijzel en het werkwoord giezaln ijzelen. 

Deze g  is waarschijnlijk de slot-g van roeg ruig, dat alleen 
voorkomt in roegiezal K. V. roewiezjl ijzel.

2. van n (de slot-11 van lidw. of vnw.) in ncrrm arm ; 
nelsn els ; nëvandr K. V. nëvndar (met epenthetische d  en syn
cope der a) evenaar aan den wagen.

Opm. Voor ncrn arren en na'nslë arreslede, zie Dr. J. 
te Winkel, De Gramm. Fig. i. h. Ned., blz. 77.

3. van s in sjakin jakkeren en in den uitroep sjongsjongj. 

Vgl. M. A. van Weel, Het Dial. van W.-Voorne, § 114, 3.
4. van t in tjanVn janken en tnêgntsch negentig. Voor het 

laatste woord vgl. Dr. J. te Winkel, De Gramm. Figuren in 
het Ned., blz. 53.

II. E p e n t h e s i s .

§ 126. Ingevoegd werden ;

I. d  na liquida o f s (z):
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a. in comparatieven, b.v. feld ar  feller ; gamêndar gemeener ; 
düadar duurder ; dundar dunner ; bitadar bitterder ; fie?idar fijner; 
wiezdar wijzer.

b. in sommige woorden, b.v. enkaldn enkelen; faniendach 

venijnig; fasoendalak fatsoenlijk ; galdari-ja galerij, ook in de 
17e eeuw reeds in dezen vorm bij Vondel e. a. ; iezdar ijzer; 
kapsiendas grauwe erwten (kapucijners); kamilda kamille ; lienda 

lijn ; muldar molenaar; K. V. nêvndar evenaar aan den wagen; 

pêzdarink (ook met epenthetische n) pezerik ; picldar pijler ; 
te ld  ar tafelbord vgl. mnd. teller.

Opm. In de telwoorden op lej, b.v. twëdalej tweeërlei; 

driedalej drieërlei; veuldalej velerlei enz. wordt 
ook eene d  ingelascht.

2. j  in dijü'Vn diaken ; fiejöëla viool ; kriejöêln krioelen ; in 
den plur. van vlö, nl. vlöjn vlooien.

3. k  in K. elkstiek elastiek en K. V. köê,lkn koeren.

4. / in kriiln naast kriin kruien ; kwispaldö,lr  kwispedoor.
5. m in K. V. orrmpoen harpoen; kamanet kabinet tevens met 

assimilatie ; pampieilr  papier ; twnpien, zie woorden 1., eigenlijk ver- 
kleinw. van top.

Opm. Voor trampn naast trapn vgl. Eng. tramp.

6 . n in böandavol boordevol (vgl. Ned. Wdb. i. v. boordevol) ; 
K. V. en K. ënkeullntien eekhoren; estrink estrik; zenga-1 effen, 
gelijkmatig, door bijgedachte aan iena een ; knibaln kibbelen ; 
in den pl. van köë, n.1. köënn koeien; konfótien K. V. kon fa-tien 
enveloppe (couvert); lëzuarink leeuwerik; na-nslë arreslede, met 

n van den pluralis ; pêzdarink pezerik ; polntö paletot, met syn
cope der e; rentanë(ln redeneeren ; rözndomp roerdomp, vgl. mnl. 
rosdomp; s?iachns ’s nachts, met verlies der t, vgl. § 136, 5; 
tachiitach tachtig; verder in verscheiden pronomina, b.v. onznda, 
euanda, onze, hare.

Opm. In K. V. vekölnejt verkoudheid van z>aköln ver

kouden is de n dus niet epenthetisch.
7. /  in emp hemd met apocope der d\ doch emtrok

borstrok.

8. ;  in kwaksn kwakken; sjoksn sjokken ; smaksn neer
smakken en tëgnswöadach tegenwoordig.

9. t in galëgntejt gelegenheid; kna stan knersen ; K. V.
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kriestsbêza kruisbes ; last3 lasch ; postale)n porcelein (aardewerk) ; 
stöldë'yi soldeeren ; stohstëan solliciteeren ; pr3}est3r  professor.

Opm. I. Voor bohpietse bullepees, zie § 70, opm. 1.
Opm. 2. De t van liesta lies is waarschijnlijk niet in

gevoegd. Zie Dr. Franck i. v. lies.

Opm. 3. Voor de ng in Dingsadach zie Dr. Franck
i. v. Dinsdag.

Opm. 4. De klinker van sjê“t sajet wijst op vroegere 
epenthetische r, die later voor t weer gesyn

copeerd is.

§ 127. Naar analogie van woorden op -heid, afgeleid van 

woorden, die uitgingen op -ig, als nietigheid, heeft het dial. vaak 
-ach iugevoegd voor den uitgang -ejt, b.v. ampa'tachejt eigenaar
digheid ; g3mënachejt gemeenheid ; g3zwinddchejt gezwindheid ; 
grösschejt, met verlies van de t van grot, trotschheid ; vals3chejt 
valschheid ; z^rschejt ontsteking, bij zëar ; zinachejt lust, trek, 

bij zin.
Opm. 1. Bij ma7is3chejt trotschheid komt ook het adj. 

mans3ch trotsch voor.
Opm. 2. riöchejt nabijheid schijnt op dezelfde wijze ge

vormd te zijn van riö nabijzijnd.

§ 128. Naar eenzelfde analogie voegen veel woorden voor 
den uitgang -3ch -ig, ar in, b.v. diez3r3ch dijzig ; griendsrach 
grijnig ; K. ind'Idarach inhalig ; kruld3r3ch krullig ; kzvieldarach 

kwijlend ; luldarach praatziek ; röz3r3ch naast rözach kouwelijk
Opm. Na liquida wordt tevens d ingevoegd, vgl. § 126, 1.

§ 129. 3I werd ingevoegd in K. V. ejnd3lsts laatste; wassl- 

doek vaatdoek, naar analogie van schöd3ldoek vaatdoek ; ziedsl- 

deu,lr3 zijdeur naar mid3ldeu,lr3, zie woordenlijst; K. V. echter 
ziedeuar3 ; knubeldükien zie woordenlijst, bij knupn knoopen.

Opm. I. Iedereen luidt steeds ied3renien3.
Opm. 2. sing3ring3 sering voegde ing  in.



III. P a ra g o g e .

§ 130. In de volgende gevallen werd een medeklinker achter- 
gevoegd :

1. eene k  bij a'rvialink hermelijn onder invloed van de 
woorden op -link, ting.

2. eene n bij lichmisn lichtmis, vgl. § 168; viien mij, 3e en 
4e nvl. van het pron. pers. von den eersten pers., doch gadaviie 
een bastaardvloek ; stalsta'kn, zie woordenlijst naast sta’kz staak ; 
scha-sn schaats, waar de n waarschijnlijk eene meervouds-w is ; 

verder bij verscheiden pronomia, b.v. disn, welkn, K. ook 
welknt.

Opm. 1. Bij balvn behalve (onfra. behalvon)\ nelsn 

els (mnl. elsenc), in het K. V. ging deze slot-w 
over in tn ; en zeisn zeis (mnl. zeisene) is de n 

niet paragogisch.
Opm. 2. eugn en meugn heug en meug zijn waarschijn

lijk infinitieven.
3. eene p  in kwamp kwam, K. V. kwam , kump komt 

komt (3e pers. Sing.) en nemp neemt (3e pers. Sing.)
4. eene r bij bangar ban g; de comparatief heeft ook den 

stam met r, maar de superlatief niet, vgl. § 180 Opm. 2, en 
§ 183 Opm. 2 ; en bij döm3nëar  dominee.

5. eene s bij eigns eigen. De s  van lü stfa ’s is die van 
den pluralis. Een nieuw meervoud luidt lüszfcrsn.

6. eene t (d) bij alënt alleen ; a'ltz g ie r; K. bateunt gezocht, 
duur, vgl. J. H. Gallée, Wdb. van het Geld.-Overijs. Dial., i. v. 
betïm; dronknt dronken ; dub alt dubbel; enkzlt bvnw. en bijw. 
enkel, soms ; fonient venijn ; gdnocht genoeg ; kra'ftd karaf; 
K. V. liekat gelijk ; mist m is; nd'knt naakt (vgl. nvla. naken) ; 
rift reef.

Opm. 1. Bijna alle woorden op -er hebben eene / aan
genomen, naar analogie van de uitgangen -erd, 

-aard, b.v. k ik jt  kikker; maar kikpdril kikker- 
r it ; rakjt rakker ; slöpat slaper ; vliegjt vlieger. 
In den plur. valt deze t echter voor weg, 
b. v. vliegas vliegers, vgl. § 104. Voor de 
syncope der r  voor t zie g 134.
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§ 131. da werd achtergevoegd :
1. bij de telwoorden zeuvnda, nëgnda, elavnda en tzvalvuda, 

zeven, negen, elf en twaalf.
Opm. Deze vormen worden gebruikt naast zeuvn, «igv*, 

enz., meer in het K. V. dan elders.
2. bij vele pronomina, b.v. de zelfst. bezitt. da mienda, da 

zienda, da euanda, enz.; disnda deze ; oenda hoedanig ; zonda 
hoedanig; zvafnda wat voor een.

Opm. 1. alënach alleen heeft ach achtergevoegd, evenals 
mansach, zie § 127; zelvas zelf as uit ers; 

gewulfta gewelf ta.
Opm. 2. In K. V. worden de pronominale vormen op 

da weinig gebruikt.

I V . A p h a e r e s is .

§ 132. Aphaeresis had plaats:
1. van ka in boesaköl kabuiskool.
2. in plaats van geheel en gemakkelijk zegt men êl en 

makalak.
Opm. 1. Voor ga van het part. perf. zie § 211, 3.

Opm. 2. Voor de aphaeresis der h zie § 33.

V . S y n c o p e .

§ 133. In de volgende woorden had syncope plaats:
1. van eene f  in dazelda dezelfde.
2. van eene g  in ba'ramota bergam ot; dd’s daags ; món mor

gen, waar ook de r wegviel, K. V. echter nta'rgn, vgl. g 76, 
Opm. 4; öskiïkii zie woordenlijst en § 136, 3.

Opm. In zinVns zinkings werd gut. n dent. n.
3. van eene / in as als ; a'zaneuta hazelnoot; fanel flanel ; 

fawiel fluweel; ma ka-ra elkander ; pontpnbloema plomp ; zok zulk.

4. van eene n :
a. in het suf. *ing, b.v. ra'vuga raming ; ëarak haring ; könak 

koning; tëaraga tering.
Opm. In het dial. van K. blijft de uitgang ing zonder 

syncope, dus könijig, tëaring, enz.
4
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IX . Me t a t h e s i s .

§ 139. Metathesis vinden we in fra 'ju  franje; prmianbk 
parmantig en tramienn stuipen.

Opm. 1. In wepsa wesp had geene omzetting plaats
(vgl. mhd. wefsè).

V e r s c h e r p i n g  v a n  m e d e k l i n k e r s .

§ 140. Sommige woorden beginnen met eene f  waar het 
Nederlandsch v heeft, vgl. § 32, n.1. f  akant vacant; fakansie 
vacantie ; fanient venijn; fanis vernis; fasienr vizier; fiejöëla 

v io o l; fies vies ; fi\.n vitten ; flë,lmoes vleermuis ; Jiêabos vlier
struik ; jlt^rëga vlierheg; fii^ r  vlier ; Jiöëara vloer.

Opm. 1. Eene s voor Ned. z  heeft sondar zonder, en 
sunaschöëla Zondagsschool, onder invloed van 

smidd's des Zondags. Eene t voor d  heeft 
tamast damast.

Opm. 2. Voor de aanvangsconsonanten van de tel
woorden f^tach, ficftach, sestach en seuvntach, 
zie Dr. J. te Winkel, De Gramm. Fig. in het 
Ned., blz. 51 vlgg.

Opm. 3. De g  van gat wordt verscherpt in het com
positum vangchat, K. V. echter vanggat, zie 
wdl.

§ 141. In het midden van een woord wordt de d  soms ver

scherpt tot t, n.1. bij K. V. en K. a'?ita eend; entalda'rm endel
darm ; gentar ginder ; gruntal grendel ; muntach mondig ;plejtöj 
pleidooi; rentan^n redeneeren ; tontalpbt tondeldoos.

Opm. 1. upalp^t hobbelpaard is in verband gebracht
met upaln.

Opm. 2. fasier vizier en öchalak goed uitziend, verscher
pen de s en g.

§ 142. Een zachte medeklinker wordt in auslaut steeds 
scherp uitgesproken evenals in ’t Nederlandsch, b.v. dach d a g ; 

döt dood.
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Opm. i. Een overgang van g  tot k  aan het eind van 
een woord vinden we in ü'kplpk akelig en stek 

in de uitdrukking gin wec/i o f  stek wëtn.

Opm. 2. Bij verlenging van het woord keert de zachte 
consonant terug, doch bij a'kplpk blijft hij soms, 
dus zoowel a kphkp, als a'kplpgp.

Opm. 3. Voor de verscherping van den slot-cons. vóór 
het diminutiefsuf. zie g 171.

g 143. De slot-7/£- wordt n k :
1. bij eenlettergrepige woorden op -ang, -ong, -ing,b.v. gank 

ga n g ; lank lang, ook lanksa'm langzaam, maar langs langs; 
jonk  jong; spronk sprong; dink ding; rink ring.

2. bij de woorden op -ling, b.v. gietslink  gieteling; öldplink 

ouderling; stomplink stommeling.
3. bij bnVnk bokking; ketnk ketting en wëtorink wetering.

Opm. I. De overige woorden op -ing eindigen met syn

cope der n op -pk o f -PgP, b.v. ë“rpk haring ; 
të'rpgp tering, zie echter § 117, 4.

Opm. 2. In de verbogen vormen is de ng gebleven,
b.v. jongp mënsn jonge menscheu; dingn 
dingen.

Opm. 3. Het meervoud van de woorden op -pk gaat 
uit op -pks of -pngn, b.v. ë lrpks en ëarpngn 

haringen, zie g 166.

V e r z a c h t i n g  v a n  m e d e k l i n k e r s .

g 144. In de volgende woorden werd een consonant ver
zach t: awgörgien augurkje; dödp dot, zie echter Dr. Franck

i. v . ; grödn graten ook grodorpch vol graten ; schödpl schotel 
en de afleidingen schödpldoek vaatdoek en ofsch'ódpln achterstel
len, K. V. schötpl ewz. ; sundp S in t; zömidienp terstond; ojibozoest 
onbesuisd.

Opm. De aanvangscons. werd alleen verzacht in bpdiezp 
paradijsappel K. V. ppdiezp; vlesp flesch en zökp 

sok.
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b. in den uitgang -enen, b.v. tëkn  teekenen, rekn  rekenen.

c. voor s in ies eens, ereis; marnes manmensch; vromas 

vrouwmensch, zoo ook dc n der verkleiningsuitgangen voor de 
meervouds-.r, b.v. ka'mzties kamertjes.

d. voor k in makê'n mankeeren en K. V. makëaraga onge
steldheid.

5. van eene w in katiear  kwartier; wëdaman weduwnaar en 
wëdavrowa weduwe.

Opm. 1. roepa rups heeft geen syncope (vgl. ohd. rüpa).

Opm. 2. Voor syncope van eene t, zie § 174, Opm. 2.

§ 134. De r wordt gesyncopeerd :
1. voor dentales, vgl. Dr. J. te Winkel, De Gramm. Fig. in 

het Nederl., blz. 174, b.v. bódn borden; badüa?i borduren; 

köada koord ; zwë"dn zwaarden ; dëuna meisje ; ka'na karn.
Opm. Ook voor sonantische 11, b.v. lë"n leeren, vöëan 

voeren.
këal  kerel; spiealink  spiering ; wëalicht weerlicht.
ba'sta barst; ka'sa kers; va's vers en voor de s van het 

meervoud, vgl. § 164.
kót kort; vëata verte ; zweuat3 zwaarte ; lë'zj laars ; vëaZ3 vaars.

Opm. De r van den uitgang -eren wordt steeds gesyn
copeerd, doch blijft in het dial. van K., b.v. 
indarn hinderen, elders indan.

2. In composita verliest het eerste lid de slot-r, als het
tweede met een consonant aanvangt, b.v. achtadeura achterdeur ; 

jlë amoes vleermuis ; pbldajonga polderjongen ; schëabös barbier ; 

t^kwast teerkwast; valbf verlof; vëamcin veerman ; veuabëlt voor
beeld ; wa'temeula watermolen.

3. r  viel ook weg in sikatü'ras secretaris en sikatë‘lra secretaire.

VI. A p o c o p e .

§ 135. Apocope vinden we:
I. van n in jonga jongen en n ë  neen ;

Opm. Geen apocope hebben kö  kaan, vgl. mnl. ca d e;
meula molen (ohd. muli naast m u h n ); schoe schoen 
(os. skohs). In het meervoud hoort men de n



echter wel schoenn, zie § 169, Opm. 3. tie K. V. 
tiejj teen (ohd. zëha); toe toen (os. thö).

2. van t in ach acht (subst.); ech h e ft; v?gif vergift; K.V.
baknup beknopt; krek (uit correct) netjes ; mark m arkt; mes K.V. 

ma's m est; vós vorst van het d a k ; K .V . vors vorst, koude;
K.V. vórs vorst.

Opm. 1. wë'hch mist de t in löp nö dj wë’hch, anders

zuë'licht weerlicht.
Opm. 2. In het dial. van K .V. wordt de t na ch regel

matig geapocopeerd.
Opm. 3. Niet geapocopeerd is de t van scórf schurft

(vgl. ohd. scorf) en roes, zie wdl. en Dr. Franck

i.v. oudroest.
3. Facultatief is de apocope der r in  da'{r) daar, zie wdl. en 

ka'(r) kaar en van l  in K.E. eng<?(l) hengel en schrë[l) schraal. 
Misschien zijn in het laatste woord twee synoniemen samen 
gevallen, n.1. schral en schra, zie Dr. Franck Etym. Wdb. i.v. 

schraal; drëvs drevel heeft steeds apocope der /, snugp snugger 
der r, evenals g ë  zie wdl.

4. Op zich zelf staan lem lemmer en mombak mombakkes.

V II. A s s i m i l a t i e .

§ 136. Volkomen assimilatie had plaats :
1. van nd tot n in ansp handschoen ; bienn binden ; brann 

branden ; ëiistz laatste; K.V. onnglövp zie w d l.; stunn stonden ; 
vpslinn verslinden ; vienn vinden ; wenn wenden ; wienn winden ; 
vgl. verder § 162.

2. van ts tot s in achstp achtste; a'vprechs averechts, K.V. 
a'vpreks met overgang van ck in k ; blötfoes blootvoets ; fpsoen 
fatsoen ; eufstel, hoofdstel; gamust gem utst; gros (uit gröts) 

trotsch ; isn hitsen ; kd'sn kaatsen ; klosn klutsen ; knusjln knut
selen ; lesta laatste; köas3 koorts ; meszin metselen ; musz muts; 
nösak (uit naadzak) zie w dl.; plarsa plaats; riesaln ritselen; 
rössl raadsel; ronsal rondsel; ronsaln kwanselen (vgl. dial. duitsch 
runtsen); scha-sn schaats ; vanans vandehandsch ; zelsam zeld
zaam (vgl. mnl. zeltsiene); verder bij superlatieven van woorden 

op f t y pt, en cht. Zie ook § 164.
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Opm. Bij eufstelt rösal, ronsal en vanans werd de t 

verscherpt uit d.

3. van st tot s in ba'sn bersten; K.V. besie?i grootmoeder; 
bösjl borstel; diesal distel; fis  al fistel; kisdam kistdam; kösbzr 
kostbaar; kosn kosten ; lusn lusten ; tnesn mesten ; osn K. östn 

haasten; ösküVn zie woordenlijst; pesn (uit pesten) plagen ; 
poesn (uit poesten) stenen, vgl. echter mhd. pfusen ; pöskantöar 
postkantoor; proesn niezen ; teksa tekst; wosaln worstelen ; zie 
ook § 172.

4. van f s  tot s in arrst herfst zonder syncope der r  voor s;  

stiesal stijfsel; v*gës vergeefs. Voor den overgang van f t  tot ƒ  
zie § 172.

5. van cht tot ch in a'chn hijgen ; lichmisn lichtmis ; mockn 

mochten; nachrarvn nachtbraken; nachma'rie nachtmerrie; 
nachscrm goedennacht (samen); plechn plachten ; rechbank? recht

bank ; rechfê^dack rechtvaardig; ruchbarr ruchtbaar; snachns 

des nachts ; tóchchat tochtgat; tochslöt tochtsloot; zachies zacht
jes, zie ook § 172.

6. van ld  tot l  in bewölschop vgl. os. waldan ; gein gelden; 

goln gouden ; pehga%ste gepelde gerst; scheln schelden ; vakoln 
verkouden; voln vouwen, maar steeds voldz vouw.

Opm. geltnsniedzr heeft soms assimilatie van It tot /.
7. van mb tot m in bom?dëan bombardeeren zie w d l.; boms- 

zied .9 bombazijn, zie wdl.; ka?n?net kabinet, zie § 126, 5.
8. rd  tot r  in anva'n aanvaarden ; ë^bëz? aardbei; ëarapol 

aardappel; öan aarden ; öar3ch aardig ; schöar j  schaard ; zwöar9 
zwoord.

9. Op zich zelf staan afaköt advokaat; maiius manmensch ; 

ma'nos merinos; vromas vrouwmensch ; emn hebben ; pra'k3zêan 
(uit praktiseeren) zie woordenlijst; niemadah (uit niet met al) 
niemendal en oIsj (uit holstkö) muil met houten zool; strondink 
nietswaardig ding, ondeugend nest; wafn wat voor een ; zelas zelf.

§ 137. Gedeeltelijke assimilatie.

1. Zachte spiranten worden verscherpt na scherpe conso
nanten, b.v. blötfoes bloodvoets ; knapsak knapzak ; liefsêat3 buik
pijn (vgl. zëatj) ; mesfa'lt mestvaalt; ütflucht uitvlucht; vutchön 
weggaan.
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Opm. I. Dit geschiedt ook, wanneer een zachte mede
klinker aan’t slot verscherpt is, b.v. bloetswëar 

bloedzweer; dötchrd'var doodgraver ;plöchchëst 
plaaggeest.

Opm. 2. anfci't handvat heeft volkomen assimilatie
van t uit d  en /  uit v.

Opm. 3. De t van üt assimileert zich in samenstel
lingen geheel met volgende d, b.v. iidrd'gn

uitdragen.
2. Gedeeltelijke assimilatie hebben we ook in ambëlt aan

beeld ; bongat boomgaard; ambóstach aamborstig ; K.V. gropmöl'r 

grootmoeder; kanfar kam fer; konfö"r kom foor; oenda de uwe.
Opm. De overgang van m tot n in kanfar en konföar

wijst op labiodentale uitspraak der ƒ.

VIII. S y n a l o e p h e .

§ 138. Samentrekking van twee vokalen na syncope der d  

komt veel voor, b.v. basten besteden ; bron brooden ; knën kneden ; 
la' lade; lë 'r  leder; leuch led ig ; lü lieden; möê'r moeder; 
rien rijden; riïn ruien (uit 'ruden, vgl. mnd. ruden); scha'lak 

schadelijk; snë snede; sukala.' chocolade; valën verleden ; vrë  

vrede; wien wieden ; z a 'l  zadel, enz.
Opm. 1. Het dial. van K.V. heeft in de werkw. geen

samentrekking, daar de d  overgaat in j .  Vgl. 
W. van Schothorst, Het dial. der N. W. 
Veluwe, § 274a. In het dial. van K. blijft 
de d, b.v. rien K .V. riejri, K. riedn rijden ; 
valën, K .V. vslëjii, K. valëdn verleden.

Opm. 2. De d  bleef behouden in neudach naast 7ieuch 
(zie woordenlijst), in schejdn scheiden en soms 

in smëdn smeden.
Opm. 3. maka’ra elkander heeft de d  uitgestooten,

nadat reeds vroeger de n was weggevallen, 
vgl. Dr. J. te Winkel, De Gramm. Fig. in het 
Nederl., blz. 168.

Opm. 4. Wegvalling van eene w veroorzaakte samen
trekking in ögnbrön wenkbrauwen.
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O v e r g a n g  v a n  m e d e k l i n k e r s  i n a n d e r e .

g 145. Dit had plaats in de volgende gevallen:

1. r  werd d  in dwa'daln dwarrelen; dwa' dalach duizelig;
opscha'daln opscharrelen en waarschijnlijk ook in bidalach driftig, 
vgl. VV. v. Schothorst, Het Dial. der N. W. Veluwe, Wdl., i. v.

biralach.
Opm. Waarschijnlijk is deze overgang eigenlijk epen

thesis der d y waarvoor dan de r  wegviel. Vgl. 
g 12Ó, 1 en g 134.

2. w r werd vr, b.v. gavricht gewricht; vrak  w rak; vrat o

wrat; vrcVn wreken,- vrievn wrijven; vri-ja w reef;vringn wrin
gen ; vrbka wrok; vriitn wroeten.

3. r  werd / in bagaln baggeren K. V. echter bagan : dobaln 

dobberen ; flambözo framboos ; K. V. keutalböë,lr  kleine boer ; 
maneuvals grimassen.

Opm. 1. De l  van kbpalniöndach koppermaandag is
misschien oorspronkelijk.

Opm. 2. Omgekeerd werd l  r  in K.V. bela-nwr belhamel.

4. 1n ging over in b in ba'ramota marm ot; neutobaschot

notemuskaat.
5. ch werd k  in K. V. a'vareks averechts; niks niets en 

sükzrejn cichorei door bijgedachte aan siikar suiker.

6. f t  werd als in het Nederl. cht behalve in K. V. gra'fto  

gracht; schiftoch schichtig en het praet. en part. van kopn 

koopen, n.l. köft dköft.

7. De palatale ch en g  in vreemde woorden werden s  en z, 

b.v. plüs pluche; sacharejmch (vgl. chagrin) korzelig ; siikala- 

chocolade; m a'sw ist machinist; nusienj machine ; sjnêan genee- 
ren, en het suff. -ei'zie -age.

Opm. g  werd z in lozê'n logeeren en alözie horloge.

8. d  werd j ,  steeds wanneer zij intervocalisch stond in het 
dial. van Kamperveen. Elders slechts in döja doode ;gaja  slons 
(uit gade) ; goeja goede ; pojar K. V.poejar  poeder en röja roode.

9. II werd d  in bëdafieu,lr  bellefleur ; K. V. bëdaröz.? belleroos.
10. k  werd ch in va'rknschbt varkenskot.

11. De praep. var wordt vervangen door ba in baschrikt 

verschrikt en onbateugn ongepast (voor onvertogen).
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§ 146. Op zich zelf staan crrjt3 erwt ; bulssk bunsing ; 

fb ksê 'n  forceeren ; K. V. jioetjii in ’t water plassen ; fiesshm ie 

gelaat (physionomie); komclie komedie ; K. kloew3l  kluwen, zie 
echter Dr. Franck i. v. ; körk3sösie catechisatie; niörk K. V. 

m'órf merg ; K. V. mrb?l navel; K. V. nelsom els (uit elsene); 
örgplist organist; orhrcjn  eau de cologne; pa'hmoen parelmoer; 
pi?ik3lpöas pimpelpaars, K. V. echter pimp3lpö,ls ; puls puts; 
schömmot schorremorrie; stëw3ch stevig; stökfa'rv3 stopverf; 

tci’rvibröt voor tarwebrood, zie wdl. eu vergelijk tcrrv3 ; visien 

lëgn, K. V. echter wisien Icgn, zie wdl. ; voetsoeg3r  K. V. voet- 

soev3r  voetzoeker; wicndö"r3 windhoos.



H O O F D S T U K  IV.

V e r b u ig in g e n  e n  V e r v o e g in g .

Z e l f s t a n d i g  N a a m w o o r d .

G e s l a c h t .

§ 147. Verschil tusschen mannelijke en vrouwelijke substan
tieven blijkt niet meer uit de buiging der woorden zelf, noch 
uit die der bepalende woorden.

Een spoor van onderscheiding der geslachten heeft men alleen 

bij de pron. pers. en poss., maar het gebruik van vrouwelijke 

pronomina is zeer beperkt.
Men gebruikt ze alleen van vrouwelijke personen en nog niet 

altijd.
Zoo zegt men even goed van eene vrouw : e j  trekt sien ja 'k  

an , als sie trekt euar  ja 'k  an.

Voor vrouwelijke dieren gebruikt men steeds het ml. pron. 
Van eene kip zegt men b.v. e j  e f  slécht.

§ 148. Afgezien dus van deze gevallen, dat het vrouwelijk 
geslacht aangeduid wordt, kan men zeggen dat alle woorden, 
die niet onzijdig zijn, mannelijk zijn. Men herkent de beide 

groepen gemakkelijk aan het bepalend lidwoord ml. da, onz.«?/, 
vgl. § 185. In sommige gevallen duidt ook de buiging van het 
adiectief het geslacht aan, vgl. § 178.

§ 149. In het algemeen zijn dezelfde woorden onzijdig, die 
het ook in het Nederl. zijn. Mannelijk zijn echter :

a'ndzkreuz3 eendenkroos ; brö zie woordenlijst; piepkanël pijp
kaneel ; kreuzj kroos.
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Ook köada koord is steeds mannelijk.
Onzijdig daarentegen bi'ga b ig ; blöëtswë"r bloedzweer; dril 

gestold vleeschnat; drup drop (stofnaam); enga(l) hengsel; gom 
gom ; knot bundel garen ; kusnslöp kussensloop ; pinka pink ; 

pötsmit potsmet ; zwêar zweer ; euƒ(.?) ooi ; öl haal. gadien gor
dijn is steeds onzijdig.

Opm. kiita kuit is ml., maar men zegt ook at kiït fant 
bien met apocope der a.

V e r b u i g i n g .

I 150. Afzonderlijke vormen om de naamvalsverhoudingen 
uit te drukken heeft het substantief niet meer.

De nominatief-vorm geldt voor alle casus. Ook de begelei
dende woorden hebben voor alle naamvallen slechts één vorm.

E n k e l v o u d .

§ 151. Een groot aantal zelfstandige naamwoorden eindigt 
in den nom. sing. en dus ook in de andere, nvl. van het enkel
voud op a. Deze a is bij het meerendeel der woorden oor
spronkelijk, bij sommige echter paragogisch.

Een nom. zonder geapocopeerde a vindt men bij :
1. de zwakke o f 72-st., b.v.

d'na (got. iianci) ; a'za (ohd. haso) ; böda (ohd. boto); möna 
(os. mano) ; na'via (os. namo); nëva (ags. ?iefa); bsa (ags. oxd).

asa (ohd. as ca) ; blöza (os. bldsa) ; bloema (ohn. bluoma) ; dëana 
(ohd. diorna) ; doeva (os. dubci) ; kêla (ags. ceole) ; kwêna (os. 
quena) ; lieara (ohd. lira) ; öëara (ohd. huorra) ; planta (ohd. phlanza) ; 
schöla (os. scala) ; stêana (got. stair?io); ströta (os. strdta); tonga 
(ags. tunge) ; zuna (os. sunnd).

a'ta (ohd. herzci) ; öga (os. ögo) ; öara (ohd. öra).

Opm. Verscheidene ml. woorden hebben de a geapoco
peerd, b.v. bêar  (ohd. bero); êar  (os. hêrro) ; lëw 
(ohd. lewo).

2. de «-stammen, b.v.
a’da (os. ertlia); boeta (os. bötci) ; ëara (ohd. era) ; lê̂ ra (ohd. 

lërd) ; nachtaga-la (os. nachtigala) ; piena (os. pina); piepa (ohd.



p fifa ); stang? (ohd. sta?iga); zie ld (os. seola) ; zórg? (ohd. sorga) ; 

Verder de verbaalabstracta op -3g3 (unga), b.v. richtjgs (os. 
richtunga); mü'?i3g3 (ohd. manunga) \ mën3g3 (ohd. mënungd).

3. de /<z-stammen, b.v. brug3 (ohd. brucca); zunda (os. sundia) ; 

eb  (os. hellid) ; en3 (ohd. henna) ; stringj (ohd. strengt) naast 
strink; verder de woorden op -nis3 en -ins, b.v. ko?t3gin3 (ohd. 
kuningin) ; g3liek3?iis3 (ohd. gehhnissa).

4. de z£/<z-stammen, b.v. klöw3 (ohd. klaiva) ; va’rv3 (ohd. 
farawa); röw (ohd. hriuwa) en tröw (ags. treowe) hebben de 
3 geapocopeerd;

bron is een plur. tantum met contractie, vgl. ohd. brazva bra.
5. sommige jw-stammen, b.v.
beds (got. badi); ënd3 (got. andeis); net3 (got. nati) ; weit3 

(os. hwëti); këz3 (ohd. chdsi) ; put3 (ohd.phuzzï) \ rug3 (os. hniggi); 
elends (os. elilenti).

Opm. De woorden op d ’r ,  s r  hebben de 3 geapocopeerd 
evenzoo s t u k , b u l t ,  r i e k  e.a.

6. enkele i-, ti- en consonantstammen, b.v. bretiks (ags. 
bryce); deuar3 (os. duri, vgl. Dr. Franck Etym. Wdb. i.v.); eup3 

(got. hups); neuts (ags. hnutu); zeuns (got sunus) ; ganzs (ohd. 
gans) ; gejt3 (ags. g a t) ; vör3 (ohd. furuh).

§ 152. De Gen. omschrijft men meest met van. Slechts in 
adverbiale uitdrukkingen als : snachns des nachts ; somss des 

zom ers; dors des daags en in bepaalde formules als möë,ls 
kient moeders kind ; vd's jong? vaders jongen, hebben we een 
spoor van vroegere verbuiging. Een andere manier om het 
genitief-begrip uit te drukken is het gebruik van het pron. 
poss. achter het subst, vooral, wanneer dit een persoonsnaam 
is, b.v. Jan zien pet3, Jans pet ; mien öm zien üs, mijn ooms 
huis. Ook d? mejt zien of euar  ja 'k  het jak van de meid vgl.

§ 147-

§ 153. De Datief wordt omschreven met an of is gelijk aan 

den Nom. en Acc. Een spoor van ouden datiefvorm vindt men 
nog in vanda'g3 vandaag ; da'b  naar beneden ; tskienda kindsch ; 
t3wëg3 te w eeg; indswëgs in den weg.



65

M e e r v o u d .

§ 154. Evenals in het Nederl., wordt bij sommige woorden 

de onvolkomen klinker van het enkelvoud in het meervoud in 
open lettergrepen volkomen, b.v. ga t, ga 'tn  gaten ; lot, lotn 

loten; weg, wëgn wegen ; schip, schëpn schepen.
Opm. 1. De onvolkomen a wordt in open lettergrepen

a-, de i  ë. Vgl. § 40 en 68.
Opm. 2. Dak en dal behouden in het meervoud vaak

de onvolkomen vocaal: dakn daken ; daln dalen.
Opm. 3. W at in deze § aangaande het meervoud ge

zegd is, geldt ook voor den gen. en dat. sing. 

b.v. dars, daga bij dach dag.

§ 155. De uitgangen voor het meervoud zijn n en s. In 

het algemeen beantwoorden ze aan de overeenkomstige uit
gangen in het Ned.

Opm. n wordt na vokaal n.

§ 156. Alleen in het meervoud komen voor: w«-nw maden, 
nöbastön&n verwanten ; d-nabalkn hanebalken ; a'sns hersenen ; 
blëkns mazelen; fonütn kornuiten; komphmentn om slag; lan- 
dzn-jn landerijen ; lörvn lurven ; mjneuvjls grimmassen ; ögnbrön 

wenkbrauwen ; onköstn onkosten ; pökns pokken ; zënuls zemelen ; 
zinkns zinkings.

§ 157. Behalve van de woorden, wier beteekenis geen meervoud 
toelaat en die dus ook in het Ned. geen meerv. hebben komt 

er geen meervoud voor van : beba grootmoeder, mot kameraad ; 
stiear  stier ; tiegs tijding en de woorden op -ejt -heid.

§ 158. Een meervoud op s, waar het Ned. e?i heeft, heb
ben : a'tbch hertog; bëar  beer ; böar  boor; da'rm darm ; ëarapal 
aardappel; f 9siear  vizier; jufrbw  juffrouw; ka?itöilr  kantoor; 
ka'rwej karwei; ketznk ketting; koevöët koevoet; ivarm arm ; 
ondiear  ondier; röëar  roer; scha'duw schaduw ; schalm schakel ; 

scha'rm scherm ; schöëar  bui ; spiear  spier ; stëan ster; vórm 
vorm ; walm walm ; wörm worm ; zalm zalm ; zzuëar zweer.
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Daarentegen kokn koks ; sjefn  chefs ; om?i ooms.

§ 159. De woorden op a vormen steeds het meervoud op n, 
waarvoor de a wegvalt, b.v. bah bal baln; fo~uka kruk krukn; 
stema stem stemn.

§ 160. De subst., die in het Nederl. hun plur. op s of en 
vormen met verschil van beteekenis, hebben, voor zoover ze 

voorkomen, s, behalve knecht en stuk, die n hebben; zeuna heeft 
zeuns en zeuwn.

§ 161. Van de neutra, die in het Nederl. het meervoud 
vormen op -ers of -eren, hebben de volgende -as met syncope der r. 

kalvas kalveren ; kiendas kinderen ; lamas lammeren ; ejas eieren; 
klët heeft klëln ; bien been en volk volk hebben regelmatig n, 
evenals blat en rat, maar de beide laatsten hebben ook bld'n 
en ra’n.

goet heeft geen meervoud en van lied komt alleen het ver
kleinwoord lietien voor.

§ 162. Substantiva op nt [nd) assimileeren de nt tot n voor de 
n van het meervoud, b.v. bant, bdïin banden; brant, bravin 
branden ; ont, onn honden ; vrent, vrewn vrienden ; wient, wienn 
winden.

§ 163. Na volkomen klinkers valt de d  soms weg voor de 

meervouds-/*, b.v. bröt, bron brooden ; klët, klën kleeden ; pat, 
pd'n enz.

Maar steeds böda, bödn postboden ; gaböt, gabödn geboden.
Opm. grödn is zoowel het meervoud van grot graat 

als van grot graad.

§ 164. De woorden, die uitgaan op r, verliezen deze steeds 
voor de meervouds-j, b.v. breullr, breu,ls broers ; dömanë'r, döma- 
nëas dominés ; bëkar, bëkas bekers ; börgar, börgas burgers.

De uitgang -at (-erd, -aard) assimileert in den plur. ts tot s, 
b.v. dikat, dikas dikkerds ; bastat, bastas bastaards ; bongat, bongas 
boomgaarden.
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§ 165. De verkleinwoorden, zie § 170— 177, vormen het 
meervoud steeds op s, maar verliezen voor de s de n van -ien, 
b.v. ka'sien, kamsies kastjes; ka'nu tien, ka'nuties kamertjes; 

stökien, stökies stokjes.

§ 166. Substantiva op -(l)ink, -{l)i?ig hebben in het meervoud 
[l)ingn, b.v. oldalink, bldjlingn ouderlingen, die op jk  heb-
een ?ngn of jks, b.v. könzks of könjngn koningen; êarjks of 
ê'rpngn haringen ; penaks of perungn penningen.

§ 167. De composita met man vormen het meervoud op 

lil of nemen een s  aan, b.v. timjmans naast tivulïi, vëamans 

naast vealü.

Manws manspersoon eu vronus vrouwspersoon hebben steeds 
manlü en vrolü.

§ 168. BalVn zoldering boven den stal, fra 'jn  franje, lichmisn 
lichtmis en lüsjfa's lucifer dienen zoowel voor enkel- als
meervoud. Doch men vormt ook weer nieuwe meervouden 
bal\ans, frajns, lichmisns en lüsafa'sn. De vormen fra'ja, lichmis 
en lüsjfa'r worden zeer zelden gebruikt.

Opm. 1. scha'sn schaats is steeds enkelvoud, het meer
voud luidt schci-sns.

Opm. 2. Het plurale tantum poXuis, pokken heeft ook 
dubbelen meerv.-uitgang.

§ 169. Onregelmatig meervoud hebben: emp, emn hemden; 
köë, köênn koeien ; sc/iöë, schöënn schoenen ; tië tiemi teenen ; 
vlö, vlöjn vlooien.

Opm. 1. slach heeft sld’g.? slaag en sld-gn slagen.
Opm. 2. Niet onregelmatig, maar eigenaardig zijn de

meervouden van kristn en rêdn, nl. kristun, 
christenen, en rëdnn redenen.

Opm. 3, schoe schoen en tie teen hebben dus in het 

enkelv. nog den oorspronkelijken vorm, doch 

in het meerv. reeds een paragogische n, vgl. 
§ 135, 1 Opm.
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V e r k l e i n w o o r d e n .

§ 170. De verkleinwoorden worden gevormd door achter
voeging van het suff. -ien {-tien, -pien, -chicn en -jchien).

Dit suff. bewerkt, zoover de stamklinker dit toelaat, umlaut. 
Hierdoor w ordt:

a a' b.v. pak pa'kien pakje ; kat ka'tien katje. 
a a' b.v. bant ba'ntien bandje; mando ma'ntien mandje. 
ö ö b.v. strotj strötien straatje ; blözs blösien blaasje.
o ö b.v. bk ökien hokje ; kop köpien kopje.
o u b.v. bok bnkien bokje ; ont untieji hondje. 

ö eu b.v. köl keultien kooltje ; pöt peutien pootje. 
öë ü b.v. öëk ükien hoekje; stöël stültien stoeltje. 
oe ü b.v. doek diikien doekje ; broek briikien broekje.

Opm. 1. De quantiteit blijft dezelfde, behalve bij de d 
(uit a voor n + dent), die tot a' verkort wordt 
en bij bëda, betien bedje; ënde, entien eindje. 
Voor gat en pat, zie § 173 opm. 2.

Opm. 2. De oe (öë) heeft vaak geen umlaut, b.v. boei, 
boeltien boeltje; schöëh, schöëltien schooltje; 

en voor r  nooit, b.v. böëar, böëatien boertje; 
möëar9, möëatien moertje.

Opm. 3. Woorden met ow als kowa kooi, kozusa kous 
benevens kantöar kantoor en konföar komfoor, 

weifelen tusschen vormen met en zonder 
umlaut, b.v. kowgien naast köwgien, kowsien 
naast k'ówsien, kantöatien en kanteuHien, kon- 
fö atien en konfeuatien.

§ 171. De a gaat voor het diminutiefsuff. steeds verloren. 
De scherpe of verscherpte slotcons. blijft, b.v. golva, golften 
go lfje ; öga, euchien oo gje; reizs, reisien reisje.

Opm. De slot-«£-, die verscherpt is tot nk keert voor 
het suff. terug, b.v. a'rmalink, a’rvidlingien her- 

melijntje'; rink, ringien ringetje; dink, dingien 
dingetje.

§ 172. Woorden op st, cht en f t  verliezen voor het suff.
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ien de t, b.v. a-rftj, tvrfien erwtje; kist 9, kisien kistje ; krci'ft?, 
kra'fien karafje.

§ 173. Het suff. -chien komt steeds onmiddellijk achter een 
klinker of tweeklank, b.v. bi-j9, bi-jchien bijtje; ej, ej chien eitje; 

knie, kniechien knietje; snê, snêchien sneetje; stro, streuchien 
strootje.

Opm. 1. De meerlettergrepige woorden op -ie, als 
kwa'rie, trü'lie verzwakken die ie tot 9, b.v. 

k?na'r9chien kanarietje ; trarbchien tralietje.
Opm. 2. gat en pat vormen het verkleinwoord ook 

door -chien na syncope der t en rekking der 

vocaal, n.1. ga’chien gaatje, pa.'chien paadje, K. 
echter gd tie?i en partien.

§ 174. Woorden met onvolkomen vocaal gevolgd door d, b 
of liquida hebben als verkleiningsuitgang -achieii, b.v. dam 
da'machien dammetje; krabo, kra'bachien krabje ; tob 9, tuba chien 
tobbetje; vod9, vödachien vodje; snor?, sriórachien snorretje; 
tob, töbchien tolletje.

§ 175. Woorden met volk. vocaal gevolgd door /, r, n en 
de woorden op -?r, -9I en -n  vormen hunne verkleinwoorden op 
-tien, b.v. ba'?i9, ba’ntien baantje; blöarj, bleuHien blaartje; mezib, 
meultien molentje ; a'kjr, a'katien akkertje ; lêvn, lêvntien leventje.

Opm. I. De slot-r wordt voor de t van tien gesynco
peerd.

Opm. 2. De woorden met ie voor / weifelen tusschen 
-9chien en -tien, b.v. vieb, viebchien en vieltieji 
vijltje ; bieb, biebchien en bieltien bijltje.

§ 176. Het suff. -pien hebben de woorden op m, wanneer 
daaraan geen onvolkomen klinker onmiddellijk voorafgaat (vgl. 

§ 174), b.v. alm, a'lmpien halmpje; scha'rm, scha'rmpien schermpje ; 
bödam, beuaampien bodempje; proema, prüvipien pruimpje; 
riema, riempien riempje.

5
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H e t  B i j v o e g e l i j k  n a a m w o o r d .

§ 177. Sommige adjectieven eindigen, praedicatief gebruikt, 
op eene s.

Het zijn meest oorspronkele ja-jö-stammen, n.1. beuzs (ohd. 
bost) boos ; diks (os. dicht) d ik ; driests (os. pnsti)  driest; duns 

(os. punni) dun; rieks (os. rïki) rijk; riep3 (os. ripi) rijp; stilp 
(os. stilli) s t il; schön3 (os. sköni) schoon ; zachts (ohd. scmfti) 
zacht; zilts (os. sivöti) zoet; gëvs (* gaevi) gaaf; lëgs (' laegi) laag 
vgl. Dr. J. te Winkel, De Noord-Nederlandsche Tongvallen, afl.
I, § 4 en 6. Verder hebben eene 3 : dichts, d icht; dieps diep ; 
(gs)lieks gelijk ; la'ts la at; iets heet; logs log ; vasts vast en 
zölts zout.

Opm. bangsr bang, K. echter bangs, heeft ook nog eene 
r achtergevoegd; snugs snugger daarentegen 

heeft de r verloren.

§ 178. Het attributieve adjectief gaat bijna altijd uit op s, 
b.v. sn blds man een oude man ; st möjs pê,lt het mooie paard; 
langs hierin lange beenen. Een vorm zonder 3 komt alleen 
voor in het onzijdig enkelvoud, als het adj. alleen staat of 
voorafgegaan wordt door een woord met onbepaalde beteekenis, 
b.v. goet euj goed h ooi; elk klejn kient elk klein kind ; sn 
a't e j  een hard ei.

Opm. Ook de adj., die praedicatief gebruikt eene s 
hebben, verliezen in dit geval de s, b.v. sn dun 
stökien een dun stokje ; lëch wa'tsr laag water.

§ 179. In sommige uitdrukkingen zijn nog verbogen naam
vallen van het adj. bewaard gebleven, b.v. goetsmoets goeds

moeds ; lanksa'nidrant langzamerhand ; ni-jdwets nieuwerwetsch ; 
öldsgszvönts oudergewoonte; öldswets ouderwetsch.

Opm. De laatsten met syncope der r.

§ 180. De comparatief wordt gevormd door achtervoeging 
van -sr. Wanneer het adj. eindigt op /, n, r, s (2) of een klin
ker, wordt eene d  ingevoegd, b.v. f e l , feldsr  feller ; schel, schcl- 

dsr scheler; gsmën, gsmêndsr gemeener ; bitsr, bitsdsr bitter
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der; diiar, düadar duurder; mü, miïdar moeder ; wies, wiezdar 

wijzer.

Opm. i. De slot-r gaat voor d  verloren.
Opm. 2. bangar en snuga vormen beide den comparatief 

van een positief op -ar : bangadar banger ; s/mga- 

dar snuggerder.

§ 181. Verscheiden eenlettergrepige adjectieven hebben naast 
den gewonen comparatief een vorm met dubbel comp. suffix, 
Vgl. W. Draajer, Wdb. van het Deventersch Dial., i. v. langerder, 

b.v. langadar naast lang o r  langer; dikj der naast dikor dikker 

enz. Ook bëtar (vgl. M. A . van Weel, Het dial. van West- 
voorne, § 134) heeft bëtadar beter.

Opm. min, gering, heeft als comperatief m indar; min, 

gemeen, minar.

§ 182. De comparatief heeft dezelfde uitgangen als de posi
tief. Een enkele maal echter wordt de a weggelaten, b.v. at 

grötar iis, het grootere huis; da langar weg, de langere weg.

§ 183. De superlatief neemt het suff. -sta aan, b.v. slim, 

slimsta slimste ; a'rm, a-rmsta armste.
Adjectieven op f t ,  p t  en cht verliezen voor -sta de t, b.v. 

badroeft, badroejsta bedroefdste ; baknopt, baknöpsta beknoptste ; 
echt, echsta echtste.

Woorden op s voegen -ta achter den stam, b.v. wies, wiesta 

wijste.
Opm. 1. De slot-r verwijnt voor -sta, b.v. zö?lr, zöëasta 

zuurste. Vgl. § 134.
Opm. 2. bangar heeft in den superl. den stam zonder r, 

bangsta ; snuga een stam met r, snugasta.

Opm. 3. Een eigenaardige superl. is ënsta uiterste van 

ënda eind.

§ 184. De superlatief eindigt steeds op a, b.v. ejistagrösta- 

vanalanwla, hij is het grootst van allen ; elköltstekient, elk 

oudste kind.
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L i d w o o r d .

§ 185. Het lidwoord van bepaaldheid is voor het mnl. en 
vrl. enk. en voor het meerv. da, d, voor het onz. enk. et, at.

Men bezigt d  voor klinkers, da voor medeklinkers, et en at 

worden gebruikt, naar gelang men met meer of minder nadruk 
spreekt. Sporen van verbuiging vindt men alleen nog in be

paalde uitdrukkingen als desnöts desnoods; da'rgalaka derge
lijke ; dana'chsien, Zie W d l.; löpfeuadandi\.nda't loop naar den 
drommel.

§ 186. Het lidwoord van onbepaaldheid is 911 voor alle ge
slachten enk. Het blijft ook onveranderd. Het gebruik van 

dit lidwoord, als ook van het lidwoord van bepaaldheid stemt 
overeen met het gebruik in het Nederl.

H e t  V o o r n a a m w o o r d .

a. H e t  p e r s o o n l i j k  v o o r n a a m w o o r d .

§ 187. Het pron. van den eersten persoon :
Sing. Nom. ika, ik, ak, k.

,, Acc. miert, ma.

Plur. Nom. wi-j, wa, w.

„ Acc. ons.

De vorm ika staat steeds absoluut als antwoord op een vraag 
of bij een tegenstelling, b.v. wieistöar r ika, Wie is daar ? Ik. 
ejbvika ? Hij of ik ?

Ik  en w i-j worden zoowel achter als voor het werkwoord 
gebruikt als er de nadruk op valt, b.v. iksêgada'tatsöis, ik zeg 

dat het zoo is ; da'trönwi-j, dat raden wij.
Valt er geen nadruk op dan gebruikt men voor het werk

woord ak en wa en ook achter het werkwoord, als dit op een cons. 
eindigt, waspeuln wij spelen, en speulnwa spelen wij, aksach 

ik zag, zachak zag ik. Eindigt het werkwoord op een klinker 

of wordt de slotmedeklinker gesyncopeerd, dan gebruikt men k 

en zv, b.v. snièk snij ik, doew doen wij, vgl. § 212.

Opm. 1. De praeterito-pres. verliezen voor het pron. 
den slot-cous., b.v. wek weet ik, zak  zal ik.
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Opm. 2. De acc. vorm ma komt zeer zelden voor en
alleen als er geen nadruk op valt.

g 188. Het pron. van den tweeden persoon plur. wordt ook 
gebruikt voor den sing.

Sing. en Plur. Nom. ie ja, iej, j .

„ „  „ Acc. oew.
ieja gebruikt men in hetzelfde geval als ika, b.v. ika'ovieja1

ik of g ij; wieeftivtadön r Wie heeft dat gedaan ? ieja Gij.
j  gebruikt men, als er geen nadruk op valt, na een klinker,

b.v. w i j  wil je, sloj slaat gij. In andere gevallen iej.

§ 189. Het pron. van den derden persoon.
Aangaande het gebruik van den vrouwelijken vorm zie men 

§ 147-
Mnl. Vrl. Onz.

Sing. Nom. ej, a. zie, z?. et, 9t, t.
,, Acc. um, om, m. euar, Z9. et, 9t, t.

Alle gesl.

Plur. Nom. zie, Z9.
„  Acc. euar, Z9.

De vormen ej, um, zie, euar  en et worden gebruikt, als men 
er nadruk op legt, in andere gevallen de andere vormen, 9 

echter staat alleen achter het werkw.
De vormen m en t gebruikt men alleen na toonlooze 9, b.v. 

ikchriep9m ik grijp hem, maar ikslöam ik sla hem en ej zie tot, 

hij ziet het.
Opm. 1. De oude gen. er luidt ar of d*rt men zegt 

evengoed ejevarginiena als ejeftargiuiena hij 

heeft er niet een.
Opm. 2. In plaats van zie zegt men in het dial. van 

K. V. zë.
Opm. 3. Het onz. et wordt vaak vervangen door da't.

§ 190. Het refl. pron. is am, soms versterkt door eigns of 
zelf, b.v. ejwastam of ejwastameigns hij wast zich (zelf) ; ejschë'tavi 

of ejschëHamzelf hij scheert zich (zelf).
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Opm. In het dial. van K. E. gebruikt men ook z c / j s , 

b.v. umzelas hem zelf.

§ 191. Het wederkeerige voornaamwoord is m jnd'rj, vukd'rj. 

Opm. Zoowel het refl. als het wederk. v.n.w. blijven 
onverbogen.

b. H e t  b e z i 11 e 1 ij k v o o r n a a m w o o r d .

§ 192. De bijv. gebruikte bezittelijke voornaamwoorden 
luiden :

Enk. Meerv.

ie pers. micn. ouzo.
2e pers. oew. oew.
3e pers. zien, mnl. en onz. euar.

eu"r, vrl.

Zij worden niet verbogen, doch o t iz j  verliest voor een onz. 
subst. soms de <?, b.v. ons pëat naast onzj pë"t ons paard.

§ 193. Zelfstandig gebruikt luiden ze:
Enk. Meerv.

ie  pers. d j miendj, d j otizj of onzndj.

2e pers. dj oendj (K. V. oeivdj). d j oendj (K. V. oewdj).

3e pers. dj ziendj, mnl. en onz. d j euandj (K. V. d j ewadS).
dj euandj vr. (K. V. dj cuadj).

Zij worden niet verbogen maar nemen in het meervoud soms 
eene n aan, b.v. d j miendn naast d j miendj de mijne(n).

Opm. 1. In het dial. van K. gebruikt men ook vormen 
als dj mienX.ndj de mijne, dj zientndj de zijne.

c. H e t  a a n w i j z e n d  v o o r n a a m w o o r d .

§ 194. De aan wijzende voornaamw. zijn :
Enk. dzsj, mnl. en vr. dit onz. Meerv. disj.

,, die, mnl. en vr. da't onz. Meerv. die.
Zij worden zelfstandig en bijvoegelijk gebruikt, doch in het 

eerste geval gebruikt men voor disj, liever disn o f disndj. 

dit en da't nemen soms eene j aan, vooral als ze zonder
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werkwoord gebruikt worden, b.v. watwz-jemn, dit{a)öfta' t{a) wat 

wilt gij hebben, dit of dat.
Geen van deze woorden wordt verbogen, doch dis n da heeft 

in het meervoud soms eene
Opm. I. Een spoor van oude verbuiging vinden we 

nog in uitdrukkingen als : vandiedadikta, van 
die dikte, vandiedareuchta, van die hoogte, 
vgl. W. van Schothorst, Het dial. der N. W. 

Veluwe, § 309.
Opm. 2. gëna komt alleen voor in de uitdrukking dezen- 

gëna, deze en gene, die waarschijnlijk aan 

de schrijftaal ontleend is, daar de vorm dëza 

overigens niet voorkomt.

§ 195. Het aanwijzend voornaamwoord die. da't wordt bijna 

regelmatig gebruikt na het onderwerp, als dit een subst. is,
b.v. mienömdiezêcht mijn oom zegt, at kien ta * tschrëwt het kind huilt.

d. V r a g e n d e  v o o r n a a m w o o r d e n .

§ 195. De vragende voornaamwoorden zijn:
1. wie, wat, zelfst. gebruikt, wie vraagt naar personen, wat 

naar zaken.
2. welke. Het wordt bijv. en zelfst. gebruikt, in het laatste 

geval gebruikt men echter liever welk.11 of welknda, K. ook 

welVnt.
3. wafar bijv. en zelfst. Alleen zelfst. w af 11 en wafnda K. 

ook w af ut.
4. oen (hoedanig), meerv. oeka, alleen bijv. Zelfst. gebruikt 

luidt het oenda (ook oeniena) meerv. ocknda.

Opm. Deze vormen komen ook voor met o.
5. wafew'riena, wat voor -een, meerv. wafeuawelnt wordt 

alleen zelfst. gebruikt.

§ 197. Al deze woorden blijven onverbogen, zoodat, behalve 
bij de onder 4 en 5 genoemde, dezelfde vorm voor enk. en 
meerv. van alle geslachten gebruikt wordt. We moeten echter 

het volgende opmerken :
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ie. dat welko voor een onz. subst. in het enkelvoud de .? 
verliest.

2e. dat de gen. van wie omschreven wordt door wiezsn, 

b.v. wiezDnboekista't, wiens boek is dat.

3e. dat welkndo en wafndo in het meervoud eene n kunnen 
aannemen.

4e. dat in een uitroep of als men vraagt naar iets, dat men
niet verstaan heeft, de vorm wat» gebruikt wordt.

c. B e p a l i n g a a n k o n d i g e n d e  v o o r n a a m  w.

§ 198. Als bepalingaankondigende voornaamw. worden ge
bruikt :

ie. die, da't, wie, wat, die steeds onverbogen blijven.
2e. zon (zoo een), meervoud zokj, bijvoegl.
3e. zonda, meerv. zok.11, zóknd», zelfst.

4e. d»zeld», onz. tseld», meerv. dazeldn, zelfst. ; bijvoegelijk is 
het meerv. d»zeld».

ƒ. B e t r e k k e 1 ij k v o o r n a a m w .

§ 199. Alleen die en da't worden als betrekkelijke voor
naamw. gebruikt. Voor de gen. van die  gebruikt men soms 
diez»n. Na een voorzetsel bedient men zich van een vorm 
met w, b.v. djkëalanwiebkta• t»zëchtep, de man, aan wien ik dat 
gezegd heb.

Opm. 1. Het betr. voornw. en de betr. voornaamw.

bijwoorden worden steeds gevolgd door óf. 

Dit ó f  trekt met een pron. pers. van ien of
2en persoon samen tot ok, a k ; oj, aj\ ow,

a w ; 3tüstöaro j (of aj) injivöntemn, het huis, 

waarin gij gewoond hebt; ddköpmarivanwieok 

(of ak) ta'tjköftep, de koopman, van wien ik 
dat gekocht heb.

Opm. 2. Voor de betr. voornaamw. bijw. zie § 268.
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g . O n b e p a a l d e  v o o r n a a m w o o r d e n .

§ 200. D e onbepaalde voornaam woorden zijn : men, iemdnt, 

gimnëns?, ien?, gi?iien3, iets, niks, wat, ahs, alle zelfstandig 

gebruikt.

Rij voegelijk alleen iena, steeds gevolgd  door een familie

naam.

Verder de uitdrukkingen dienbftandor de een o f ander, 

onz. tiënöftandar en dëzengën? deze en gene, vgl. § 194, 

Opm. 2.
Opm. 1. niemant komt zeer zelden voor, het bijv. zeksr 

nooit.

Opm. 2. A l deze woorden blijven onverbogen.

T e l w o o r d e n .

§ 201. D e hoofdtelwoorden zijn : ien3, tzuëjs o f twiejz, driejz, 

vie<lr3, visvz (K. V . v u v p ), zes3, zeuvn, acht3, nëgn, tiend, ehvn, 

twahvn , da’tieiu, vëHienj, v ie f  tien?, enz. ; twintoch, da'i?ch, f ë “- 

tach, fieftdch, sestjch, seuvnt?ch, tachnt?ch, tnëgnt?ch, ondat, 

ond?tenien?, düznt.

Opm. 1. Zeven, negen, e lf en tw aalf luiden ook : zenvnd?, 

nëgndj, ehvndd, tzvahvnd?, vgl. § 131.

Opm . 2. Beide is al?bejd? o f  ahbejdn.

§ 202. Aangaande den oorsprong der slot-^ bij de telwoorden 

ien? tot nëgntien3 zie men M. A . van W eel, Het Dial. van 

W est-Voorne, § 173. De telwoorden verliezen deze 3, als zij 

voor een substantief staan, b.v. ikept??~viear? ik heb er vier, 

maar ikepfiefpiepn ik heb vijf pijpen. Zelfstandig gebruikt 

nemen ze een n aan, b.v. mitsienviean met zijn v ieren ; in- 

ach\.nv?dëln, in achten verdeelen.

§ 203. De volgende onbepaalde hoofdtelwoorden worden ge

bezigd : al?möl? allen ; elkenien? iedereen : enk?l? en kelen ; gj- 

nocht g e n o e g ; ie d?renten? iedereen; mën?gien? K .V . ma'n?gien? 

m enigeen; pa 'tie j som migen ; stukbfwat enkele ; veul? v e le ; 

v?schejdn verscheidene; wejnsch weinig.
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Opm. I. v9schej6.1i en wejnach missen steeds de 9. 
Opm. 2. soiii9g 9 en enkjh luiden zelfst. gebruikt: 

sonugn en enkfldn.
Opm. 3. Luttel komt nooit voor, ah  en et9h k j  zelden.

§ 204. De rangtelwoorden vertoonen weinig afwijkingen : 
êast9, twëd,9, da'd.9, viead9, vievd9, zczdo, zeuvnd*, achst9, nêgnd9, 
tiend9, ehvnda, twalfd9 of twalvnd9, da-tiend9, twint9chst9, 
damt9chst9, enz. Zij blijven steeds onveranderd, behalve wanneer 
zij den datum aanduiden, in welk geval ze een n aannemen,
b.v. tisfandd'g9d9vieadn, -achstn, -twint9chstn. Ook zegt men : 
dpoeveulstn de hoeveelste; djzöveulstn de zooveelste, in alle 
naamvallen.

Opm. 1. Om breuken uit te drukken, bezigt men steeds 
het woord pbsie (portie), b.v. twcda'd9pbsies, 

twee derde, drieviead9posies, drie vierde.
Opm. 2. De gewone manier om naar een datum te 

vragen is : wafeuama'n9chstn K. zvelkjina-n9chstn.

W e r k w o o r d .

Algemeene opmerkingen.

§ 205. De vervoeging van het werkwoord in het Dial. komt 
in vele opzichten overeen met die in het Nederl. In het alge
meen echter is er eene neiging sterke werkwoordeu zwak te 
gebruiken. Vele sterke werkwoorden zijn geheel zwak gewor
den, andere hebben alleen een zwak praet. of part. Sommige 
ook hebben sterke en zwakke vormen naast elkander.

§ 206. De vervoegde vormen der werkwoorden worden be
trekkelijk weinig gebruikt. Meestal bedient men zich van eene 
omschrijving, nl. een vorm van het werkwoord wëzn -f- an 
lidw. -f- inf., b .v .:

ik bin ant lëzn, ik lees. 
ej was ant speuln, hij speelde.

Alleen bij werkwoorden, die eene momentaneele handeling 
noemen als schrikken, struikelen, opvliegen, enz., gebruikt men
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steeds de vervoegde vormen. Heeft bij deze werkwoorden 
echter de handeling herhaaldelijk plaats, dan gebruikt men weer 
den omschreven vorm, b.v. ej zuas ant striikzln, hij struikelde 

herhaaldelijk.

S t e r k e  w e r k w o o r d e n .

Uitgange?i.

§ 207. Pracscns.

Overzicht.

Ind. Imp. Inf. Part.
Sing. 1. —  <?. geen uitgang. —  n. —  nt.

2. —  n.
3. —  t  of geen uitgang.

Plur. 1. —  11.
2. —  71.

3. —  71.
Opm. Voor de uitspraak van de 71 en voorafgaanden 

consonant van deze en andere werkwoordsvor
men, zie men § 30 en § 117.

§ 208. Indicatief.
Blijkens bovenstaand schema hebben de uitgangen veel over

eenkomst met die in het Nederl.
We moeten echter het volgende opmerken :
a. De ie pers. sing. heeft steeds den uitgang <?, zie echter 

§ 2 1 2  en § 210 Opm. Bij de werkwoorden, die in het praes. 
samentrekking hebben, wordt de <? meest weggelaten, b.v. i k  

b ï ê  ik bied ; i k  sto ik sta. Toch hoort men soms ook hier 
de <?, b.v. i k  b i e z  ik bied ; i k  S7 iiea  ik snijd.

b . De 2e pers. sing. wordt vervangen door den 2en pers. 

plur.
c. De 2e pers. plur. heeft evenals de ie en 3e pers. plur. 

den uitgang n.
d .  De 3e pers. sing. mist dikwijls den uitgang t .  Hiermee 

gaat steeds verkorting of verandering van den stamklinker ge
paard. Zie de § g over de stamvorming.
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§ 209. Infinitief, Imperatief en Participium.

De Imper. heeft zoowel plur. als sing. geen uitgang. Hij 
.wordt vaak omschreven door n m t n  moeten.

De Inf. heeft als uitgang », het Part. n t .  Het Part. wordt
weinig gebruikt en bijna alleen attributief.

§ 210. P r a e t e r i t u m .

Overzicht.
Ind. Part.

Sing. 1. —  3 of geen uitgang. 3 —  n.
2. —  n.

3. —  geen uitgang.
Plur. 1. —  n.

2. —  n.
3. —  n.

Opm In het Dial. van K. V. heeft de ie pers. sing. 
de 3  niet.

§ 211. 1. Aangaande den Ind. merken we slechts op:
a . dat de ie pers. sing. soms eindigt op 3 en soms de 3

mist zonder dat hiervoor een regel te geven is. Men zegt b.v. 
even goed i k  l a g  als i k  l a g 3 , i k  g i n k  als i k  g i n g 3. In het al
gemeen gebruikt men in bijzinnen meer den vorm met 3 dan 
in hoofdzinnen. Waarschijnlijk is het een analogievorm naar 
den xen pers. praes. sing.

b . dat ook hier de 2e pers. plur. den 2en pers. sing. ver
vangt en evenals de ie  en 3e pers. plur. op n  eindigt.

2. Het Part. heeft als uitgang n  en als praefix*?. Dit praefix 
is echter g 3 als het Part. attributief gebruikt wordt.

Wanneer het werkwoord met een klinker begint, wordt de 3 

dikwijls niet gehoord, men zegt dus evengoed d ö ln  gehouden 
als o l n .

Opm. g 3 b ö an  geboren beschouwt men als adjectief.

§ 212. Wanneer het subjectspron. op het werkwoord volgt, 
ondergaan de uitgangen allerlei veranderingen :

a .  De 3 van den ien pers. valt steeds weg, b.v. i k  lö p 3  ik loop, 
maar lö p  i k  loop ik ; i k  s p e u h  ik speel, maar s p e u l  i k  speel ik.
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b. De 2e pers. sing. en plur. verliest steeds den uitgang n 
voor het pron. iej, b.v. iejdririkn gij drinkt, maar drinkiej drinkt gij.

c. Wanneer de stam van een werkwoord op een klinker 

eindigt, smelt het pron. samen met het werkwoord,
b.v. zien iej ziet gij, wordt ziej.

beun iej boodt gij, wordt beuj.
d. Soms gaat ook de slot-cons. van den stam verloren, 

b.v. kriegn iej krijgt gij, wordt kriej.
e. Ook voor het pron. zvi-j wij, gaat de n van den uitgang 

soms verloren.
Het pron. wordt dan verkort tot zv,

b.v. löXn wi-j laten wij, wordt lözv ;
kriegn zvi-j krijgen wij, wordt kriezv ; 

döën zvi-j doen wij, wordt döëw.

S t a m v o r m i n g .

\ 213. De stam van het praes. is de inf. zonder uitgang, 
behalve de 3e pers. sing. van sommige werkwoorden, zie § 2o8<̂ .

§ 214. De stam van het praet. wordt gevormd door klank
verwisseling. Door analogie is meestal de klinker van den 
sing. en plur. dezelfde geworden. In enkele gevallen is die van 
den sing. kort maar die van den plur. lang gebleven.

K l a s s e  I.

§ 215. Germ. i\ a i;  i ; i.

Dial. ie of ie;  ë ; ë-y ë.
b.v. bietn bijten : praet. bët, bëXn; jbëXn. 

blievn blijven : ,, blëf, blëvn; ablëvn.
lien lijden : ,, lët, lën ; jlën.

§ 215. Als bieX.11 gaan :
1. b s z z v i e k .11 bezwijken ;

2. b l i e k n  blijken ;
3. d r i e t n  schijten ;

4. g r i e p u grijpen ;

8. sckieX.11 schijten
9. sliepn slijpen ;

10. slieXn slijten ;
1 1. sniieXn smijten ;



5- kiékn kijken; 12. striékn strijken;
6. knieptt knijpen; 1 3 . vpdwienn verdwijnen;
7. krieX.it krijten ; 1 4 . v3wieX.it verwijten ;

15. wiekn wijken.
Opm. 1. schiemi heeft ook zwakke vormen, b.v. ej 

schiemi hij scheen ; part. aschient.
Opm. 2. ütsliepn uitsliepen is steeds zwak.

§ 217 Als b l i e v n  gaan :
I. d r i e v n  drijven ; 6. r i e v n  rijven ;
2. k i e v i t  kijven ; 7- s c h r i e v i t  schrijven

3- k r i e g n  krijgen ; 8. s t i e v n  stijven ;

4- p r i e z i t  prijzen; 9- v r i e v i t  wrijven ;

5‘ r i e z n  rijzen ; 10. w i e z i t  wijzen ;
II. zwiegn zwijgen.

Opm. 1. kievit en vrievit hebben soms zwak praet. b.v. 
ej kievit hij keef; ej vrievit hij wreef.

Opm. 2. rievn is meest zwak.

§ 218. Als lien gaan:

1. rien rijden;
2. snien snijden;
3. strien strijden.

Opm. Deze werkwoorden hebben in alle vormen samen
trekking na uitstooting van de d , dus ook zie ren 

zij reden ; zie snên zij sneden, enz.

§ 219. Steeds zwak zijn di-jn  dijen en ri-jn  aanrijgen.
Spi-jn spuwen is zwak en sterk.

In het laatste geval zijn de vormen onregelmatig, spi-jn, spuj, 
spujn, aspujn (niet K. V.)

§ 220. A l de in § 215— § 218 genoemde werkwoorden ver
anderen in den 3en pers. sing. praes. de ie of ie van den stam 
in e, K. V. i, behalve bliékn blijken ; vadwienn verdwijnen ; 
kievit kijven ; stievn stijven ; schiemi schijnen en rievn rijven, 
b-v. ej grep K. V. grip hij grijpt; ej kek K. V. kik hij k ijkt; 
ej krech K. V. krich hij krijgt; ej let K. V. lit hij lijdt, enz.;
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maar ej kieft hij k ijft; ej vjdwient hij verdwijnt; ej bliekt hij 

blijkt, enz.

K l a s s e  II.

§ 221. Germ. eo of iu ; au ; u; o.
Dial. ie, ii of öë; eu ; eu ; eu,

b.v. gïëtn gieten : praet. geut, geutu ; Jgeutn. 
sliitn sluiten : „ sleut, sleutn ; ssleutn.
schöëvn schuiven:,, scheuf, scheuvn ; 3 scheuvn.

Opm. De vokaal van het praet. plur. is dus ook door
gedrongen in den sing. en in het part.

g 222. Als gietn gaan :
1. bzdriegn bedriegen; 5- Hegn liegen;
2. bïën bieden ; 6. sc/iietn schieten ;
3. gjnietn genieten ; 7. vliegn vliegen ;
4. kïezn kiezen ; 8. vriezn vriezen.

Opm. 1. gmietn heeft in het praes. ie en in het K. V.

een zwak praet.
Opm. 2. bïën heeft in alle vormen samentrekking, b.v. 

beun, sbeun.
Opm. 3. vrïêzn en vallëzn hebben vreuar, mreuan en 

vsleiï'r, vjleuan.

I 223. Als slütn gaan :
1. bügn buigen ;
2. sprüXn spruiten;
3. diikn duiken.

Opm. bügn heeft in het praes. ii.

£ 224. Als schöëvn gaan :
1. kroepn krnipen; 4. stöëvn stuiven;
2. schröëvn schroeven ; 5. zöëgn zuigen, zoogen ;
3. snöëvn snuiven; 6. zoepn zuipen.

Opm. 1. kroepn en zoepn hebben in het praes. oe.
Opm. 2. zöëgn beteekent zoowel zuigen als zoogen en

heeft in beide beteekenissen soms zwakke
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vormen, b.v. zie zöëgn zij zogen of zoogden, 
jzöëcht gezogen of gezoogd.

Opm. 3. brbwn brouwen, rown rouwen, schil In schuilen 
en klöëvn kluiven zijn zwak.

§ 225. A l de werkwoorden dezer klasse veranderen den 
stamklinker in den 3en pers. praes. sing. in ö, b.v. ej göt hij 
giet; ej bót hij biedt; ej schr'óf hij schroeft.

Opm. 1. dilV.11 heeft echter dïïkt.

Opm. 2. Het Dial. van K. V. heeft in plaats van de 'ó 

vaak u, b.v. at stu f  het stuift en in gjnieï.11 

geene verandering, dus ej ganiet, vgl. § 222.

K l a s s e  III.

§ 226. In deze klasse onderscheiden we twee groepen :
1. Germ. i ; a ;  u ; u.

Dial. i ; u ; u ;  u.

b.v. drinkn drinken : praet. drunk, dru nkn ; jdrunkn.

De u van den plur. is ook in den sing. doorgedrongen.
2. Germ. e ; a ; u ; o.

Dial. e, a ; ö ; ö ; o,

b.v. gein  gelden : praet. gölt, g ö ln ; jg'óln.

sta'run sterven : „ stö rf störvn; zstörvn.

In het praes. werd de e voor r a% zie § 56. De 0 is voor r  

regelmatig in het praet. plur. en part. (zie § 76 en 89) en van
daar ook bij de andere verba ingedrongen, ook in den sing.

§ 227. Als drinVii gaan :
I. baginn beginnen ; 11. spiwn spinnen;
2. bienn binden ; 12. springii springen

3- blin\an blinken ; I3- stinkn stinken ;

4- dingn dingen ; 14. vienn vinden ;

5- dringn dringen ; ï 5- vringn wringen ;
6. klivan klimmen ; 16. zvienn winden ;

7- klinVn klinken ; 17- wiwn winnen ;
8. schenk.11 schenken ; 18. zendn zenden ;

9- schrikn schrikken ; 19. zingn zingen ;

10. slink.11 slinken ; 20. zinkn zinken.



Opm. i. biean, vienn en wienn hebben een afwijkende 
vokaal in het praes. Vgl. § 65.

Opm. 2. foginn heeft in het praet. sing. meest bjgon 

K. V. bjgos.
Opm. 3. Aangaande schenkn, schrïkn en sendn, zie 

men § 260.
Opm. 4. spinn heeft soms zwakke vormen, spinn, ospint.

Ook schrïkn heeft zwakke vormen, schrik», 
jschrikt, en is in het K. V. steeds zwak.

§ 228. Als gein gaan :
1. elpn helpen ; 4. scheln schillen ;

2. melkn melken ; 5. smehn smelten ;
3. scheln schelden; 6. zweln zwellen.

Opm. scheln schelden heeft ook zwakke vormen : ej 
scheln hij schold ; aschelt gescholden.

§ 229. Als sta'rvn gaan :
1. bsda-nm bederven ;

2. zwa'rvn zwerven ;
3. ba'sn bersten.

Opm. 1. zwa'rvn is soms zwak, b.v. ej zwa'rvn hij zwierf;

szwa'rft gezworven.
Opm. 2. ba'sn heeft meest zwak praet., b.v. ej ba'sn 

hij berstte en naast het part. sbösn zba'sii 

K. V. ook oba'st gebarsten.

§ 230. Dezelfde vormen als gein en sta'rvn hebben verder:
1. trekn trekken; 3. vleclitn vlechten ;
2. vechtn vechten ; 4. zwemn zwemmen.

Opm. wödn worden heeft zwak praet. ej wödn hij werd

en als part. pwödn geworden.

K l a s s e  IV.

§ 231. Germ. e ; a; a; o.

Dial. I. ê; en ; eu; eu.
2. ê\ a\ a\ eu.

b.v. 1. stëln stelen: praet. steul, steuln; psteuln.
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2. nemn nemen : praet. nam namtt; aneumn.

g 232. Als stëln gaan :
1. bjvëln bevelen; 3. schêan scheren;
2. bjzuëgn bewegen ; 4. wëgn wegen ;

5. zwëan zweren (van eene wonde).

§ 233. Als nëm 11 gaan:
1. brëVn breken ;
2. sprëkn spreken ;
3. stë\an steken.

Opm. 1. köm n komen heeft de volgende vormen : 
kwamp K. V. kw am ; kzvamn ; jköm n  K. V. 
jkeum n.

Opm. 2. plëgn plegen heeft geen part. en als praet. 
sing. en plur. plechn.

§ 234. De volgende werkw. veranderen in den 3en pers. praes. 
sing. den stamklinker :

bzzvëgn, e j  bazvöch hij beweegt. 
brëVn, e j brek hij breekt. 
komn, e j kump hij komt. 
nêmn, e j nemp hij neemt. 
stêkn, e j  stek hij steekt. 
wëgn, e j  w'óch hij weegt.

K l a s s e  V .

§ 235. Germ. e i ;  a ;  a ;  e.

Dial. ë  i  (r ) ; a ; d  ; ë.

b.v. gëvii geven : praet. g a f  \ g a v n ; agëvn.

lig n  liggen : praet. lag, lagn; jlëgn.

Voor de a van den plur. praet. zie men § 51, Opm. 2.

§ 236. Als gëvn gaan :

1. ëtn eten ; 4. wëzn zijn ;
2. lëzn lezen; 5. ziën zien.
3. vagëtn vergeten.
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Opm. I. ë\n heeft in het part. dubbel praefix, n.1. jgëtti

en in K. V. praet. plur. atn.

Opm. 2. lëzn heeft vaak zwak praet. ej lëzn hij las en
soms zw. part. olëst.

Opm. 3. wëzn heeft praet. sing. ie pers. ook wö'rj,

zie § 2i i ,  pl. wa'ii en zw. part. ozvest.
Opm. 4. zién heeft, als in het Ned., in het praes. en

part. contractie.

§ 237. Als U'gn gaat ook zi\.n zitten doch de plur. praet. 
luidt zatn.

Opm. 1. Van bidn hoort men zeer zelden sterke vormen.
Opm. 2. bidn en zitn hebben een kortere praesens-

vokaal.

§ 238. De volgende woorden zijn in het praet. steeds zwak 
en hebben sterk part. :

1. trën treden ; 3. gznëzn genezen ;
2. mëtn meten ; 4. wëvn weven.

Opm. 1. trën heeft steeds saamgetrokken vormen en
soms een zw. part. ztrët.

Opm. 2. wëvn heeft ook zw. part. awëft.

§ 239. Verandering van stamklinker in den 3en persoon
praes. sing. komt voor bij :

1. gëvn, ej g ej K. V. g i f  hij geeft.
2. ëtn, ej et hij eet.
3. lëzn, ej les (niet K. V.) of lëst hij leest.
4. gznëzn, ej ganes (niet K. V.) of gsnëst hij geneest.
5. trën, ej fret of trët hij treedt.

Opm. 1. De 3e pers. praes. sing. van trën is gewoonlijk
trët, alleen zegt men da-notretokipj de haan 
treedt de kip.

Opm. 2. knën kneden dat overigens geheel zwak is
heeft ej knet.



K la s s e  VI.

g 240. Germ. a ; ö; ö ; a.

De meeste werkwoorden dezer klasse zijn zwak geworden, 
slechts enkele zijn geheel of gedeeltelijk sterk.

De vocalen der stammen zijn zeer verschillend, zoodat nauwe
lijks twee woorden gelijke stamvorming hebben.

g 241. Sterk zijn nog:
1. slon slaan: praet. sleug, sleugn\ jsla-gn.

2. zwêan zweren (eed) : praet. zweuar, zweuan ; jzweuan.

3. wasn wassen : praet. w'ós, wösn ; awasn.

4. wasn wasschen : praet. w ’ós, wösn ; awasn.

Opm. 1. wasn wassen heeft als part. ook awósn.

Opm. 2. wasn wasschen heeft ook als part. jwösn en
soms zw. praet.

g 242. Sterk part. maar zwak. praet. hebben :
1. gra'vn, graven, part. agra'vn.

2. ma'In, malen, » amarln.

3. lachn, lachen, » alachn.

4. baVn, bakken, » pbakn.

Opm. 1. Van al deze woorden komen echter ook zw.
part. voor : zgra-ft, jma'lt, jlacht, abakt.

Opm. 2. schepn heeft alleen een sterken vorm in :
göteftawë'ltchaschapn God heeft de wereld ge
schapen, blijkens het praefix en de vocaal van
het part. uit de boekentaal overgenomen.

§ 243. Verandering van stamklinker in den 3en pers. praes. 
sing. heeft alleen slön slaan : e j slóch.

Opm. 1. Deze verandering van stamklinker komt ook
voor in vr'öch van het oorspronkelijk zw. vrögn

vragen.

K l a s s e  VII.

R e d u p l i c e e r e n d e  w e r k w o o r d e n ,  

g 244. Voor deze klasse geldt hetzelfde wat aangaande
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klasse VI gezegd is ; zie g 240. Alleen de vocaal van het praes. 
beantwoordt aan de oudere vormen.

§ 245. Sterk zijn nog:
1. brön braden: praet. breut, breun; abrön. Evenzoo rön raden.
2. blözn blazen : praet. bleus, blenzn ; ablözn. Evenzoo lötn 

laten en slöpn slapen.
3. angn hangen : praet. unk, ungn ; jungn. Evenzoo va?ign 

vangen.
4. valn vallen : praet. veul, veuln ; avóln Evenzoo b o va In 

bevallen.
5. oln houden : praet. eult, e u ln ; abln.

6. löpn loopen : » leup, leupn ; aleupn.

7. roepn roepen : » reup, reupn ; oreupn.

8. stötn stooten: » steut, steutn ; osteutn.

Opm. 1. löpn heeft ook als part. slöpn.

Opm. 2. vogön heeft een part. vagangn met de betce- 
kenis verleden.

Opm. 3. Over gink  bij gön gaan zie § 254.

§ 246. vabawn verbannen, zoltn zouten, scheidn scheiden en
ietn heeten hebben sterk part., vabawn, azohn, ascheidn en 
aëtn, maar zwak praet.

§ 247. De volgende werkwoorden veranderen den stam
klinker in den 3en pers, praes. sing.
1. brön, ej br'ót hij braadt. 7. bavaln, et bavölt het bevalt.
2. rön, e j rót hij raadt. 8. oln, e j  dit hij houdt.
3. blözn, e j blos hij blaast. 9. stötn, e j  stöt hij stoot.
4. lötn, e j lót hij laat. 10. löpn, e j  löp hij loopt.
5. slöpn, e j slóp hij slaapt. 11. roepn, e j  róp hij roept.
6. valn, e j vólt hij valt. 12. ietn, e j  et hij heet.

P r a e t e r i t o  P r a e s e n t i a .

\ 248. wëtn weten.
Praes. sing. 1. wët of wëta (zie § 211). 3. wet. 2. wëtn. 

plur. 1. 2. 3. zvët 11.
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Praet. sing. i en 3. zvus. 2. wusn. plur. 1. 2. 3. wusn.

Part. 3wêtn.

§ 249. kunn kunnen.
Praes. sing. 1. 3. kan. 2. kunn. plur. 1. 2. 3. kunn.

Praet. sing. 1. 3. kon. 2. komt. plur. 1. 2. 3. konn.

Part. 3hint.

Opm. De uitgang n van den plur. en 2 pers. sing. 
wordt soms weggelaten, b.v. zie kun.

§ 250. zuln zullen.
Praes. sing. 1. 3. zal. 2. zuln. plur. 1. 2. 3. zuln.

Praet. sing. 1. 3. zol. 2. zoln. plur. 1. 2. 3. zoln.

Part. 3zult.

§ 251. magn mogen.
Praes. sing. I. 3. mach. 2. magn. plur. 1. 2. 3. magn.

Praet. sing. 1. 3. moch. 2. mochn. plur. 1. 2. 3. mochn.

Part. smacht.

§ 252. mutn moeten.
Praes. sing. 1. 3. mut. 2. mutn. plur. 1. 2. 3. mutn.

Praet. sing. 1. 3. mos. 2. mosn. plur. 1. 2. 3. mosn.

Part. smut.

Opm. De 2e pers. sing. praes., de plur. praes. en de inf. 
hebben ook in plaats van mutn, mun.

§ 253. dörvn durven.
Dit werkwoord is in het praes. regelmatig zwak, maar heeft 

als praet. sing. 1. 3. dos. 2. dosn. plur. 1. 2 .3 . dosn. Hiernaast 
echter ook de zwakke vormen dörvn.

O n r e g e l m a t i g e  v e r b a .

§ 254. 1. doen doen.
Praes. sing. 1 doe. 2. doen. 3. dut. plur. 1. 2. 3. doen.

Praet. sing. 1 deu. 2. deun. 3. deut. plur. 1. 2. 3. deun.

Part. edön.
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2. s'ton staan heeft in den verleden tijd stunt, plur. 
stunn, part. aston. De 3de pers. sing. praes. luidt 

stiet.

3. gön gaan heeft als verleden tijd gink, plur.gingn 

part. agön. De 3de pers. sing. praes. is giet.

§ 255. Vormen van het werkwoord T>zij?i” .
De inf. praet. en part. komen niet voor, men gebruikt daar

voor steeds vormen van wëzn, zie § 236.
De ind. praes. lu idt:
Sing. 1. bin. 2. binn. 3. is. plur. 1. 2. 3. binn.

§ 256. zviln willen.
Praes. sing. 1. 3. wil. 2. zviln. plur. 1. 2. 3. zviln.

Praet. sing. 1. 3. zuol. 2. zvoln. plur. 1. 2. 3. zuobi.

Part. azoilt.

Z w a k k e  w e r k w o o r d e n .

§ 257. Praesens.

De zwakke werkwoorden hebben in het praes. dezelfde uit 

gangen als de sterke, zie § 207 en 208.
De 3e pers. praes. sing. heeft echter altijd den uitgang t, zie 

§ 208.

§ 258. Praeterituni.

Het praet. heeft in alle personen den uitgang n uit dan (d«) 
die onmiddellijk achter den stam van het praes. komt.

Alle personen zijn dus in vorm gelijk geworden aan den inf., 
vgl. Dr. M. Bruijel, Het dialect van Elten Bergh, § 377 en 
Dr. J. te Winkel, de Gramm. fig. iu het Nederl., pag. 94— 96 ; b.v. : 

ik speuln, ik speelde ; 
ie j » jij speelde;
e j  » hij speelde;
zvi-j » wij speelden ;
ie j » gij speeldet;
zie » zij speelden.

§ 259. Participum.

Het partic, wordt gevormd door het praefix a en den uitgang t.
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Hetzelfde wat aangaande het praefix bij het sterke werk
woord is opgemerkt, geldt ook hier, vgl. § 211.

De t is na een consonant met stemtoon onecht, zoodat zij 
in de verbogen vormen d  wordt.

§ 260. Sterk of gedeeltelijk sterk zijn geworden : 
ï. ja-gn hard rijden heeft sterk praet. jeug, jeugn , maar 

zw. part. jja-cht.

2. vrögn vragen heeft praet. vreucli, vreugn, part. dvröcht.
3. scheln schillen is geheel sterk : schöl, schóln ; oschóln.
4. schrew.11 zengen : schrón, schrönn; aschrönn.
5. stelXn stolten : stólt, stóltn ; astölXn.

Opm. Voor schenken, schrikken en zenden zie § 227.

§ 261. Onregelmatigheden vertoonen :
de?iVn denken, praet. dacht, dachX.11; jdacht.
brengn brengen, 
köp 71 koopen, 
zükn  zoeken, 
lëgn leggen, 
zegn zeggen, 
Opm. 1. De 

van
3e

bracht, brachXn ; jbracht, 
köf, kófn ; jk  'óft. 
zócht, zóchXn ; jzócht. 
lê lêch, lën lëgn ; alëcht. 
zë zëch, zën zëgn; jzëcht. 

pers. praes. sing. van zükn is zócht;
ii, köf.

Opm. 2. dunkn, dat overigens zwak is, heeft in den 3en 
pers. praes. sing. diicht.

§ 262. emn hebben. 
Praes.

Sing. I. ik ep, eb9 :
» 2. ie j emn :

e j e f:  

zvi-j emn :

2. ie j emn :

3. zie emn :

» 3-
Plur. 1.

Praet. Part.
dat.

Opm.

Sing. 1. ik at\
» 2. iej adn :
» 3. ej at'.

Plur. 1. zvi-j adn :
» 2. iej adn :
» 3. zie adn.

De vorm ebd alleen in afhankelijke zinnen, maar 
niet altijd.
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Bij w o o r d e n .

§ 263. Van de bijw. van plaats komen »heinde” en de samen
stellingen met »-waarts” nooit voor, b.v. herwaarts is : iearëiu.

Voor »naar beneden” bezigt men steeds nöonden, voor naar 
omlaag nöda'h en umdci’h, vgl. § 153.

§ 264. »Ooit” en ^somtijds” worden weinig gebruikt.
«Steeds” , »thans” , »dikwijls” en ^terwijl” nooit. Voor »reeds” 

en ^alreeds” bezigt men al, voor »eens” , »ereis” ies.
Stra'kies, ook toestra'kies, beteekent steeds »zooeven” , een poosje 

»geleden” . ^Straks” wordt weergegeven door ta'mê, »dadelijk 

door dahk< zödahk, vöildahk of vöat. »Sinds” is nödietiet, »on
langs” is lesnt. Voor »des nachts” wordt de vorm snachns gebruikt.

§ 265. Als bijw. van hoedanigheid gebruikt men steeds adj. 
in onverbogen vorm. Bijw. op -lijk, ais »scherpelijk” kent men niet. 
Vaak komen daarentegen bijw. voor met den verkleiningsuit
gang -ies, als za'chies, züties, lanksa-mpies.

§ 266. »Zeer” als bijw. van graad wordt niet gebruikt. Men 
heeft daarvoor tal van woorden als ël, a't, a'rch, bra'f, enz.

§ 267. De bijw. vormen de trappen van vergelijking als de 
adj. De superlatief eindigt altijd op 3, b.v. : ejlöpzta'tsta, zie- 
schrefjtmöjstj.

Opm. Ook de bijw. met verkleiningsuitgang, vgl. § 265 
hebben comparatie, b.v. za'chiezdsr, za'chiestD.

§ 268. Als betr. vnw. bijw. gebruikt men steeds »daar” -|- 
voorz. Beide worden steeds gescheiden, b.v. d3stöëldöarokopsat, 
de stoel, waarop ik zat, vgl. § 199 Opm. 1.
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abadoedas,
-abraköza, 

achy 
iï'ch, -

^crchn (niet K.), 

achndël

achstar 
achtalf, 
achta, 
achtabaks, 
achtabüata, 
achtadeuara, 
achtadocht, 
achtaga  ̂
achta këar, -  
achtsla.’dar, -  
achtalant,

achtand'ma, 
achtarïö, 
achtar, 
achtaran, 
achtarekar 

achtarënda, 
achtar of,

A.

oorveeg.
abrikoos.
acht.
Den Haag, dana'chsien, het er slecht 

af brengen, 
hijgen ; waarschijnlijk evenals hijgen 

een klanknabootsend woord, 

botervat inhoudende 20 K.G. boter, 
vgl. vierendeel, 

achtste.
zeven en een half. 
acht.
achterbaks.
achterbuurt.
achterdeur.
achterdocht.

achting.
achterstel van een boerenwagen, 
achterlaadgeweer.
achterland; alles wat oostelijk v. Zwolle 

ligt, noemt men achtalant. 
familienaam, 
achterna, later, 
achter, 
achteraan, 
krat.
achtereind.
achteraf.
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aclitarïit, achteruit, terug
achtariitböëan, achteruit gaan in zaken.
achtondaty achthonderd.
a'da, aarde, als hemellichaam ; in andere

gevallen spreekt men van gront. 
ei'dol," adel.

^afaköt, advokaat.
d'gadöan,— hagedoorn.
d'gal, hagel; bi-jd'galenonwëar, bij hoog en

laag.
ü'grei (niet K.),~" haarspit en haarhamer.

d'ja, haai, alleen : ejisfeuadd'jn, hij is voor
de haaien. 

d'jn, aaien.
a'k, - aak.
ak, hak, houw.

aka, hiel, daVnlötnzien, gaan loopen : iemant
anaksetn, iemand belasteren.

aka, soort spade.

a ' k a l a k akelig, vgl. M. A. v. Weel, Dial. v.
W.-Voorne, i. v. akelig.

^akames, hakmes.
-  a'kema'nachien, kwikstaart.

a'ker, 7- akker.
akavietien, akefietje.

- aVn, hakken, schoffelen,
aksal, haksel.
a'k star, — ekster; ajana' kstarn opa * riestüan, kriejayi-

bontavögahvêaruma, als men een 
ekster naar Parijs stuurt, krijgt men 
een bonten vogel terug.

a l,"  al.
— a'l, haal, klap ; optd'lgön, op den loop

gaan.
ala', tusschenw. om aan te sporen, vgl.

fra. allez. 
ala'rvi, alarm.
alagd'ra, allemaal.
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a h  ga-tien, 
alejnsie,- 
ahmachtsch,

ahmeugnt (niet K.),-" 

s'ahm its  (niet K.), 

ahmöh, 
alênjch,

alënt, 
ahrandz,

—alf,
■^alfelfien,
' a'lfien, 

alfschejt (niet K .),"

—ialiens,

alm,
almanak,

- a'ln, 

alözie, 
als,

alsam, • 

alsölt,

alt, -

-
alta'r, — 

d'lta  
-d'ltabak,

— d'ltakeldar,
— d'lt9köara, 

altsmit, 
altiet,

samenraapsel.
langzamerhand, zachtjes aan. 
almachtig, zeer; ahmachtjchköt, zeer 

kort.
zeer, meest als uitroep gebruikt.
soms, misschien.
allemaal.

alleen; vaak gebruikt: ëruch en
alënDch, waaruit misschien het ach- 
tergevoegde jcli te verklaren is. 

alleen, 

allerhande, 
half.

halfelfje, kop kofflie met boterham, 
halve cent, vaatje boter van 10K. G. 
helft van een afstand, 

gelijk ; tismienetallens, ‘t is me het
zelfde, 

halm. 
almanak.

halen ; refl : zijn best doen.
horloge.
hals.

alsem; alleen zöbitzrasalsam, zoo bit
ter als alsem, 

hout met riemen om de halzen der 
paarden bevestigd, waarmee de dis
sel gedragen wordt, 

alt. 

halte, 
altaar, 
gier.

kar, waarmede de gier over het land 
gebracht wordt, 

gierput, 
zie a'ltsbak. 
soms, misschien, 
altijd.
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'  a-kn, gier over het land brengen.

— altös, altijd.

alü/i, aluin.
- a'm (K. E.), am (K. V), nageboorte van een merrie ; zie Kui

pers, Wdb. der Ned. Taal, i. v. ham 
II. De a’ tn wordt zoo hoog mo
gelijk in een boom gehangen, want 
hoe hooger de a'm hangt, des te 
hooger zal het veulen den kop 

dragen.

amandsl, -** amandel.

ambacht, — ambacht.

-ambelt, aanbeeld, zie Dr. Franck, Etym. Wdb. 

der Ned. taal, i. v.
amböstjch, aamborstig.

-a'tnjr, hamer.
armzslach, - schapenwolkjes.
amt, ambt.
an, aan.
d'7i (niet K.),— haren, een zeis scherpen.
anarln, aanhalen ; ejistsrmitana'lt, hij is er 

mee opgescheept.
a'nas, harnas.
anbakn, kleven ; dosnëbaktan, de sneeuw bakt 

aan.
anbrengn, aangeven bij de politie.
anbütn (niet K.) aanleggen (een vuur).

andacht, opmerkzaamheid.

— (K. V. en K.), eend.
a'nddch, handig.

-  a'ndskreuzj, eendenkroos.

a'ndal, handel.
a'ndaln, handelen.
a'ndjlwieza, handelwijze ; tischi7impniear3va7ia'7idol- 

wiczpy ’t is geen manier van doen.

—  a'ndsiiej, K. V. en K. elders antej, eendenei.
a-nddrióst (K. V. en K.), eendennest.

-  andpr, ander.
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andoralf\ 
andjs, 

andievie, 
andi-jn (niet K.) 
andöënbk-, K. V. 
andrëjn,

—andrievn,
- a'n3,

-  a 'r w b a lV n ,  

aruma kt,
'  (l'UJp,
~ d'iupöt, 

anpschcutn, 
anêtn, 
a n e tig n ,

- anfa't, 
angjl,"
a'ng9ln (K. E.),-"

angjrjck,

- angêvn,
- angiezdar, 

angn, 
angst, — 
anies,

-ankdrnjlink, 

ankömn, 
anlëgn, 
anlöp,

-anlöpn, 
anlötn, -  

anrna'Vn,

anmötjgn,
annênugj,

annêmjbk,

anderhalf, 
anders, 

andijvie, 
aangroeien. 

a7idönldk, teerhartig, roerend, 
aandraaien, 

aandrijven, 
haan.
hanebalken.

opgescheept, vgl. ana'ln. 
hennep.
hanepoot, slecht geschreven letter.
een beetje dronken.
vlugger eten.
ophoogen.
handvat.
angel.

lusteloos rondloopen, sukkelend zijn, 
een frequentatief van angn, vgl. 
Verwijs’ Ned. klass. II, blz. 62. 

lusteloos, hangerig, 
aangeven.
hangijzer, tisDnangiezdjr, ’t is een last.
hangen.
angst.
anijslikeur.

opgeschoten jongen.
aankomen, raak zijn.
aanleggen.
aanloop.
aangaan bij ; vlugger loopen. 
aanloten.
aanmaken (kachel), voortmaken; ie- 

mantietsanmaVn, iemand met iets 
opschepen; zie anjma'kt. 

aan matigen.

het doen van belijdenis, 
aannemelijk, aardig.



99

annënulink, iemand, die belijdenis doet.
annêmn, aannemen, belijdenis afnemen.
anöln, aanhouden ; van een voorwerp, dat

stuk is of een dood dier zegt men : 
tisbjdörvn uman tab In. 

anpaYn, aanpakken, beslag leggen op.
7~anpa't, bijzonder, afgezonderd.

anpa'tjchejt, eigenaardigheid, nuk.
anpzran, nauwelijks
anpiepn, - de pijp aansteken.
anplakb'ót, aanplakbord.
anplaVn, aanplakken.
atiprötn, aanpreeken, vriendelijk toespreken.
anpunX.il, een punt aanmaken.
anrann, aanranden.
ansckafn, aanschaffen.
anss, handschoen.
anslach, aanslag.

anslön, aanslaan, opsnijden.
anspa'nn, aanspannen.
ansprêVn aanspreken, bezoeken (zieke).
ansprëkjr, aanspreker.
ansprökp, vertroosting.
a'nstach, ernstig.

anstëk?i, aansteken.
anstön, bevallen.

—ant, hand.
—'antamoch, mak en speelsch.

antêa7i, hanteeren.
antodn, aansleepen.
antrekahk, aanlokkelijk, teergevoelig.
antreVn, aantrekken.
antwöat, antwoord.
anva'n, vlugger rijden.
anvü'n, aanvaarden.
anwiwn, toenemen, vooral in gezondheid.
anzêgn, bekend maken, dat iemand dood is.

anzien, aanzien, uiterlijk.
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a'p’ "  
apjch, 
a'pjköl, — 
ap3l, 
apzlpint 
a'p3ti, 
a-pzneutieti, 
a'psri-jj,

a%pöar  (K. E.), 
april, - 
aptëk,
-< r r ,

a'ra'nwr,

a'rbejdn,
a'rch,
a'rch,
a%r9ba'rg3,
a'rfchjna'ma,
a'rfta,

-a'rfüSy
a'rfüsköëks,

a'rgzn, 
a'rgns,

-a'rinzn, 
a r  ka, 
a'rm, — 
a’rmjlink, - 
a'rmöëda, 
a'rmöëddchy—• 
a'rpoen, K. V. a'rmpocn, 
a'rpüs, -  
a'rst, 
a'rvz,

-a'rvn, 
as, 
a's,

aap.

happig.

apenkooi.
appel.
appelmoes.
haperen.
aardnoot.
aperij.
happen.
spichtig gras.
April.

apotheek.
-aar.
haarhamer.
in barensnood zijn (alleen van een dier).

erg (subst)
erg (bvn. en bw.)
herberg.

erfgenaam.

erwt.
boeldag.
koek, die op een boeldag verkocht, 

getrokken, geslagen of gehakt wordt, 

ergeren, 
ergens, 
herinneren.
hark ; houterig mensch ; oud huis.

arm (bvnw.)
hermelijn.
armoede, twist.
armoedig.
harpoen.

harpuis.
herfst.
e r f; pl. : erfgenamen.
erven.
als.

hars.
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asz, asch.
a'sa, as.
asjbasti, hassebassen.

—a'sien, veulen; vocat. a 's; waarschijnlijk lat. 
asinus.

a'sns, hersenen.
asnschup9 — schop, waarmee men de asch opschept.
a'snsiektd, hersenvliesontsteking.
a°spal (K.) haspel, onhandig mensch a'7idjcJiazn- 

zakmita'spals, zeer onhandig.
a'spnln, tobben, twisten.

'Trspit, haarspit.
astjrantoe, zeer hard; ejlöchlastjrantoe, hij liegt 

geweldig.
ci'stich, K. V. a'sjhko, a'stich dot, hardstekendood.
astranty- astrant.
art, haat.
a't, hard.

_ a'te, hert.
a'ta, hart.
a'tach, zout.
amt3 klep 9, hartklep (in een pomp).
a'tfochtsch, hardvochtig.
a'tklopBgd, hartklopping.
a'tliêv9ck, geen ontlasting hebbend.
a'tlöp3ri-j?y hardrijderij.
a'tn, haten.
a'toch, hertog.
avzklap, umana-vaklap, bij de geringste aanlei

ding, telkens.
a’Vjlös, haveloos.

— d'vamolt, havermout.
"-a'vzr, haver.

a-varechs, K . V .: a'vareks, averechts, alleen in a'vjrechsfakên, ge
heel verkeerd.

—  a'vn, haven.
avntüan, — wagen.
avntüar, kans, gelu k; optavntiiar, op goed geluk,

7
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awgörgien, 
awgustas, 
awöar [niet K.),

a-za,
a-zaneuta,

 ̂ a'zapat,

- iï'zaslöpit'n, 
a'zaspronk,

—- azien,

baba In, 
ba'fa,

bagaln, K. V. bagan, 
—bak, — 

bakbiest, 
bakabö(lt, 
bakal, 
bakar,

—baklampa,—

ba'kn,
~ba’k?i,

-bakiis,—

bal,

balch, 
baldodach, 
bala,

— balêlln (niet K.),

bd'lie, 
balk,

balVnbri-i,

augurk.
Augustus.
pak aan, voila; vgl. M. A. van Weel, 
Dial. van Westvoorne, i. v. a‘\var. 

haas.
hazelnoot.

hazepad.
lichte sluimering.
beentje uit den achterpoot van een 
haas, 'gebruikt als sigarenpijpje, 

azijn.

B.
babbelen.

bef.
baggeren.
bak, anba'kienkbjie, een kopje koffie.

iets, dat groot in zijn soort is.

bakkebaard.
groote knikker.

bakker.
koperen lamp, die kan staan en hangen, 
en waarin men raapolie brandt, 

bakken, 
baken
bakhuis, gezicht. Zie Dr. Franck, Et.

Wdb., i. v. bakhuis.
bal (onz.); schertsend : grötbahnitklejn-
êarapals, van iets dat niet meeviel.

buik.
baldadig.
bal (ml.), muis van de hand.
balleeren. Zie Kuipers, Wdb. der Ned.

taal, i. v.
tobbe.
balk.
zoldering boven de deel. 
soort leverworst.
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balvn,
ba'713,
bangar,

bangaschejtar,

banka,
bant,
b ante ha'da [uiet K.),

— bantont, 
bar,
bamr (niet K.),
b a 'rch y

ba'rchcliaty

ba'rchkape,
—ba'rchna'gal,

" ba rchröê,

ba'rckspila,

ba'rchstöëly
— ba'rchwög3y

ba'rabiear,

— ba'i'amota, 

ba'rgn, 

ba'rm,

—dja’sn,
—ba'snda, 

ba'sta, 
bastat,

— bartay
— bd'tn, 

bats.

behalve.
baan.
bang.
iemand, die bang is.

bank ; deuadabanka, gevvoonlijk.
band.

dikke twijg. De bantcha'da wordt dwars 
over het riet gelegd, en met twijg 
aan het latwerk gebonden, 
kettinghond, 
bar.

vlak, open. 
berg, hooiberg.

gat, van boven naar beneden in een 
hooiberg gemaakt, waardoor men het 
hooi naar beneden werpt, 
bergkap.
bout, waarop de kap van een hooiberg 
rust.

paal, waarop de kap van een hooiberg 
rust.

spil, waarmee men de ba'rchwöga rond
draait.

ijzer, waarop de ba'rchwöga rust. 
dwarsbalk met houten schroef, waarmee 
men de ba'rchkapa omhoog draait, 
barbier.

marmot, bergamot.
bergen, ruimte hebben voor.
kant van weg of dijk.
bersten.
zeer.
berst.

bastaard.
baat.
baten.

stuursch ; Zie Kuipers, Wdb. der. Ned. 
taal, i. v. batsch.
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bats3 (niet K.), 
battola,

-bad'gn, 
beba, K. V. : besien,

- bada'n, 

bada'run,
bëda,

-'bëdajleuar,
- bëdakasta,
' bëda In,

badëln,
bëdalöga,

- badenkalak,

- bëdastë, 
bëda stro, 
badienaga,
badieza, K . V. : padieza, 
badöëst,

ba drie gil,
- badrietn,

badroeft,

badün, 
badüan, 

"badüvaln,
' badwang,

-badwelmn,
- baëar,

-  basrearjch,

platte schop.
een soort to l; o o k : bat.

behagen (w.w.).
grootmoeder (verouderd) : vgl. Dr. G.J.
Boekenoogen, De Zaansche volkstaal,

i. v. bebbe.
bedaren.
bederven.
bed ; inbëdakömn bevallen.

bellefleur.
bedstede.
bedelen ; meer gebruikt wordt schöjn. 

bedeelen.
zoldering onder het bed, waar het stroo

op ligt.
bedenkelijk.
plank in een bedstede.

bedstede.
bedstroo.
avondmaal.
paradijsappel.
in de war, beteuterd ; vgl. Dr. G. J. 
Boekenoogen, De Zaansche volkstaal, 

i. v. beduusd, 
bedriegen.
beschijten ; ba drie toewma' niet maak 

maar niet zoo’n drukte, 
bedroefd, zeer gering; anbadroeftbietien, 

zeer weinig.
te kennen geven (meest door teekens).

borduren.
bedriegen.
bedwang, dwang; mutnisbadwang ik

laat me niet dwingen.
bedwelmen.

beheer.
begeeren.
begeerig, gulzig.
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—bagin,
baginn,

"bagra'fenisD, 
bagra'vn, 
bpgrip,

-'bjgrötohk,
- bjgrötn, 

bejda,
-  bejn,
- bejtzl, 

bêk, 
bek,
bekort, K.V. bci'kzii,

—bêkjr, 
bekarjch, 
bekjri-ƒ<?,

—-b3keuan, 
bakieVn,

—baklach,

ba knopt, K. V. boknup,

beköf,
-'bjkomjji,

—'bakömri,
— baköan,
-  bëkstar, K. V. bei'kar, 

bzkü^n,
-bakwöm,

—bjlabn,
belarmsl, K. V. beid'mor,

— b 3 lang,
—bolazan,

beh,

—balêdogïi,
—- b21(̂ 71,
-  behrözj, K. V. bêdjrözo,

begin.
beginnen.
begrafenis.
begraven.
verstand.
jammer, aan het hart gaand.
begrooten, aan het hart gaan.
beide.
beieren.

beitel.
beek.

bek, mond ; jnbekopseUi, uitvaren.
bakeren.
beker.
geneigd tot a&’kw” . 
woordentwist, 
bekeuren, 
bekijken.

beklag, medelijden, 
schreeuwerig spreken, twisten, 
ineengedrongen ; an ba knop tb iesien, een 

koe, die wat klein van stuk is. 
doodmoe, bekaf, 
bekommeren, 
bekomen, bedaren, 
bekoren, 
baker.

in orde brengen, ook in gunstigen zin.
bekwaam, bruikbaar.
belabben.
belhamel.
belang.

bedriegen.
bel, oorbel, die vrouwen echter niet in 

de ooren maar in de muts dragen, 
beleedigen.
(een paard) leeren trekken, 
belroos.
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balevn,
balëzn,

baliedanisa,
belVn, K. V. en K. bölkn, 

balofta,

balöpn,
balövn,
belza,
bamietan,

bamüjn,
banazut,
benda,
bena,
baneta (niet K.), 

bengal, 
band dan,

berita (niet K.),

banui,

blPr,
bëar,
bëarach,

bare dn,
baröë̂ t,
baron,
baschêXn,

baschirnalt, 
baschriens (K. E.) 
baschrikt, 

baschiit,

ondervinden.
door het lezen van tooverformules 

genezen, 
belijdenis.
bulken, zie Dr. Franck, Etym. Wdb.

i. v. balken-, 

belofte, 
beloop, 
bedragen, 
beloven, 
spoorrichel. 
belasteren, 
bemoeien, 
bang. 

troep, 
mand.
muts voor kleine meisjes, 

deugniet.
in beslag nemen, wegens te lage aan

gifte, benaderen, 
bentgras; vgl. J. Vercoullie, Etym.

Wdb. der Ned. taal, i. v. bent. 
verstand, ikandarginbanulinkriegn, zegt 

men, als men iemand niet wakker 

kan krijgen, 
beer.
mannetjesvarken, 
naar den beer verlangend, 
beredderen, 
onaangenaam, naar. 
baron, dikke kerel, 
bescheten ; van geld, dat men kwijt 

is of allicht kwijt raken zal, zegt 
m en: kwolda'katinnbaschêtnbültienat. 

beschimmeld, bleu. 
schrijlings, 
verschrikt, 
beschuit.
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basef,

basefn, 
besam, 
basjoechaln, 

baslabn,

bas lach,
-  baston,

baslbt,

—baslütn,

—best, 
basteltn, 
basten,

—bastendach,

bastemn,
—baston,
—baston,
-~bët,
—tbata-mn, 

bateim, K. bateunt,

batien (niet K.),

batoetat,

bengal, 
beuka,

— beul,
-  beuan, 

beuar,

— beuas, 
beuata,

denkbeeld ; <?jeftarnikschinbascfan, hij 
begrijpt er niets van. 

beseffen, 

bezem, 
beetnemen.
bemorsen ; ejzalamdamietan ba sla bn, hij 

zal er niet te veel van krijgen, 

beslag, deeg.
beslaan ; anstukldntbaslön, er vee in 

brengen, 
verband, sluiting, 

besluiten, 
best.
zie steltn.
besteden ; refl. : zich verhuren, 
kalm ; stilen bestendachma• daknë'p n in -

wendach, zegt men van iemand, die 
ze achter de mouw heeft, 

bestemmen, 

bestaan (w.w ). 
broodwinning, karakter, 

beet. 
passen.
gezocht, duur, vgl. J. H. Gallée, Wdb.

v. h. Geld.-Overijs. dial., i. v. betün. 
batienlö\.n, laten rusten, niet spreken 

van. Vgl. mnl. tien, en voor de 
bet. Ned. begaan, 

bedremmeld, beteuterd ; Vgl. Verwijs, 
Ned. klass. II, bl. 67. 

beugeltasch. 

beuk. 
beul. 
optillen.
til ; ejeftaranbeuaran, hij kan het ter

nauwernood optillen, 
beurs, 
beurt.
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benzs (niet K.), 
bdvëhi,

— bëvjr,
— bêvatien,

—bêvts,
— bëvn,
-  bawëgri,

— bawëgngz, 
bewies,

— bjwiesien, 
bDwiezti{
bjwöldjlös (niet K.),

- bawölschop (niet K.),
—bëza, K. V. biezj,

-  bëzsch, 
bazejV.11, 
bazöëayi, 
bBZÖrgn, 
bpzundzr, 

bzzwiekn, 
bazwiemn, 
bib dn,

—bid cl ach, 
bidjhch.

bidn, 
biebdl, 
biecht<?,

—biejmiesicn (K. V.), 
bieb,

-bien, 
bien, 
bienn,

erg ; beuswë'r, ruw weer. 

bevelen.
bever (grof weefsel).
soort van bever, ook molsfel genaamd.
van bever.
beven.
bewegen.
beweging.
bewijs.

een heel klein beetje, 
bewijzen.
bewusteloos roerloos, 
bewustzijn, beweging, 
bes ; zie Dr. J. Franck, Etym. Wdb.

i. v. 
bezig, 
bewateren, 
bezuren, 

bezorgen, 
bijzonder, 
bezwijken, 
bezwijmen, 
bibberen, 
biddag.
driftig, gejaagd, waarschijnlijk het

zelfde woord als birzbch bij W. v. 
Schothorst, Het Dfal. der N. W. 
Veluwe, Wdl. 

bidden, 

bijbel.
biecht, berisping, 
winterkoninkje, 
bijl. 
bieden, 
been.
binden, een geschenk geven op een 

verjaardag, dat eigenlijk op den 
arm moet gebonden worden.
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— bie'r, 

— biest, 

biest, 

biestsr,

bietjw'ötal, 

bietien, 

bietn, 

bïg*,

bi-jqns (niet K.),

bi-jdaant, 

b i-jj,

— bi-ikans, 

bi-jkök, 

bi-jzuna,

— bikjL,

biksln,

-bikePsBs

biVn, 

fók»,

bild,
-bihk,

—bibwagn,

binn,
bischop,

—bitir,
Jiits,

bizii (niet K.) 
blafn,

—bla'kjr,

— blarm3,

bier.
biest.
beest.
bijster, erg ; biest3rwë*r, ruw weer. 

Vgl. Ned. Wdb. i. v. bijster 
bvn. 4. 

beetwortel, 
beetje, 
bijten, 
big.
bij (vz.).

bijdehandsch ; atbi-iansspëH, het lin
ker paard, 

bijdehand, 
bij (znw.). 

bijna, 
groente, 
bijzon, 
bikkel, 
bikkelen.

doorgereden aars, ook wel pikëas?, 
waarbij men denkt aan pikn, 
kleven, 

bikken.

eten, vgl. Spaansche Brab. reg.
922.

dij.
billijk.
beenen; ejgietmita bibwagn , hij gaat 

te voet. 
binnen, 
bisschop.

bitter, jenever met bitter, 
bits.

wild rondloopen van koeien, biezen.
blaffen.
blaker.
blaam.



-  blat, 
blatstih, 
blejj,

—blëVn (ook blieVn), 
blê\tns (niet K.), 
bl^n,

- bles,

bleu, 
bliek, 
bliekn,

—blienda'za,

- bliendj,

— blient,
blientlapj (niet K,)

—blievn, 
bli-j,

-b lik ,
—blikssm, 

blikstien, 
blindjr, 
blinVn, 
bloemt,

-blöët, 
blöëtsöêgdr, 
blöëtspi-jsgj, 

blöêtspi-jn, 
blöëtswë^r,

-blok,
blom,

blaks 3Vi, bliksem, als bastaardvloek; vgl. Dr. 

J. te Winkel, Gramm. Fig. in het 

Ned., blz. 164. 

blad. 
bladstil, 
blei.
bleeken.

mazelen.
huilen; ook gebruikt voor schapen 

en kalveren, 
witte streep voor den kop van een 

paard of koe. 
bleu. 
bleek, 
blijken.
paardevlieg; vgl. het dial. Duitsche 

daze, paardevlieg; men meent dat 
ze blind zijn. 

vensterluik, 
blind.
lap, dien men een koe voor den kop 

hangt, om te beletten, dat zij over 
slooten springt, 

blijven, 
blij.
blik (onz.) 
bliksem.

bastaardvloek, vgl. dondersteen.
verbastering van bliksem.
blinken.
bloem.
bloed.
bloedzuiger.
bloedspuwing.
bloedspuwen.
bloedzweer.
blok.
bloem van meel.



—blomzütj,

— blont,
— blöara,
— blöarp, 

blösbalch,
— blöt, 

blötfoes, 
blözj, 
blözDpiepz, 
blözn, 
b lu f71.

—iblüjn , 
bliiszm, 
blusn,

- bobel,
— bobjlkop, 

bob 3 In, 
bochol, 
bocht,

^ bocht,
• böd-9,

— bödzm,
— bödn of bön (K. E.),

boefien,

boek, 
boek, 
boeksiek,

— boekslön (niet K.), 
boekwejta, 
boel, 
böêndar, 
böëwn,

_böêar,
^boesaköl (niet K.),

een vroege appel ; blomziitakieVn, on.
noozel kijken, 

blond, 
blaar.
zwarte koe met witten kop.

blaasbalg.
bloot.
blootvoets.
blaas.
blaaspijp.
blazen.

bluffen ; op eene bepaalde manier 
domino spelen, 

bloeien, 
bloesem, 
blusschen. 
bobbel.
iemand met dik hoofd.
bobbelen.
bochel.
bocht.
slechte waar.
postbode.
bodem.

bekendmaken, dat er iemand gestor
ven of geboren is. 

broodje ; vgl. Kuipers Wd. der Ned.
taal i. v. boef. 

boek. 
buik.
beursch, zwanger.-—
hijgen, vooral van een dier.
boekweit.

rommel, veel ; anboelvolk, veel volk.
boender.
boenen.
boer.

buiskool; klein dik ventje.

111
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— boetj, 
boezeroen, 
bof; 
böp, 
böj,

—böjn,

~~böjs, 
böj tal, 
b'öjtaln,

—bok.
bok,
ból (niet K.),

boh, 
bohch, 
bohpietsj, 
boln,
bölnmöndach,

bölsta't, 
böltj, 
bolwa'rk,

—■ bom,

—bom,
-  bomramn, 

boni3dëan, 
bonuziedj,

bomjzöê'n (niet K.), 
bömkrüp3tien,

—

^ bömseuchtj,

boete.
boezeroen.
bof (ziekte).

boog.
baai.
baaien.

buis.
kleine dreumes.

buitelen.
bok.
platboomd vaartuig, 
varken met afgekorten staart; jongste 

knecht, wiens speciaal werk het is, 

de varkens te verzorgen, 
stier.
tochtig (van koeien), 

bullepees.
springen, van een stier.
Maandag in Januari, waarop de jong

ste knechts en meiden naar de stad 
gaan.

varken met afgekorten staart, zie aöI. 

bout.
plantsoen, vgl. fr. boulevard, 
iets, dat groot in zijn soort is ; a'rgii- 

stdbomingöjn, iets in de war sturen, 
boom, kloet, 
bengelen.
met geweld op of tegen iets slaan, 
bombazijn ; zieda voor zien, door bij

gedachte aan zie da, zijde, 
er maar zoo op los leven, 
boomkruipertje.
een schuit met een boom voortbe

wegen.

zeer e r g ; vooral crrgnsbömseuchtj- 
tëgnopsiert. 

boren.
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— böand?vol,

— bönj, 

bongal/

bongzln,
bongjt,
bonkj,

— bont,
- böar,

— böar K. ook xörie, 
bórch,

bórchtocht,
- borsl, 

börgj,
— börgDmejster, 

börgpr, 
bórgn,
bos,

—bos,
-bos, 

böas, 
bosbom, 
bösjl, 
bost, 
bot,

--bot,
~ bot,

— böt, 
bót,

— böat, 
böat, 
böatd'iu,

— bötbrgj,

bötomoU (niet K.),

boordevol. Vgl. Ned. Wdb. i. v. boor
devol.

boon ; indabönn in de w ar; Vgl.
Tijdschr. IX, blz. 263, vlgg. 

ijzer dat met een ketting aan den 
poot van een paard bevestigd w ordt; 
ejevnbongslanbien, hij is getrouwd, 

bengelen, 
boomgaard.

groot stu k ; oude knol.
bont.
boor.
baar.

gesneden beer, ook bë'bórch ge
noemd, 

borgtocht, 
borrel, 
borg.

burgemeester.
burger.
borgen.
baas.
bos.

bosch.
baars.
borstboom.
borstel; nekhaar van een varken.
borst.
bod.
bot.

bot (bvnw.), stomp.
boot.
bord.
boord.
baard.

kemphaan.
big van +  50 K.G.

langwerpige houten bak, waarin de
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böaten,9y 

bbtar, 

böfospönj, 
botazi-ja,

bövn,
-  bövnlast,
- bövnmejstsr, 

bbwmejstjr, 
böwmejstJtien, 
bown,

~ brabrin,
- bra'f,
- brak,
~ bra'kj,

" £r<rk», 
brandzrzch, 
brandjwien,

-brann,
brant,
brantkastz,

- brantnëtal, 
brantöit, 
brëjn, 
brêjriölifo,

- brëjöltien,
-  brëVn,
-  brem,

brengn,

breuk9, 
breuar,

-  brëwn, K. V. brëm?i.

bÖt371,

boter gekneed w ordt; Vgl. Kuyper, 

Wdb. der Ned. taal, i. v. moud. 
tot boter worden ; tbbtjtwel, ’t zal 

wel gaan. 
wijfje van den kemphaan, 
boter, 
boterspaan.
zeef, waarmee men de boter van de 

melk schept, 

boven, 
bovenlast.
hoofd van eene school, 

eerste knecht, 
akkermannetje, 
bouwen, ploegen.
brabbelen; broddelen van breiwerk.
braaf; bra'fwat, heel wat.
brak, zoutachtig.
bouwvallig huis.
braken.
branderig, driftig, 
brandewijn.
branden, sterk verlangen.
brand, brandstof.
brandassurantiemaatschappij.

brandnetel.
brandhout.
breien.
breinaald.
breihoutje.
breken.
alleen in : zözoltasbrem, zeer zout, vgl.

Dr. Franck i.v. brijn. 
brengen, 
breed, 
breuk, 
broer, 

breeuwen.
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'brief, 
briefka'tj, 
bri-j, 
bri-jn, 

bri-jpot, 
brik,  ̂
brih,

~ brö (niet K.), 
broek, 

broek,
broen K. bnin,
broes,
bröêzn,
brodjlap3,
brodjln,
brokj,

bromzt,

bromklöt,
bromn,

- bron,
' brons, 

bros,

br'öt (niet K.),
bröt,
bróts,

"  bróts 3I, 
brbwn, 
brugz, 

brüjzrach,
'  brüjn, 

brukien,

-  brulfta, 
bruin, 

brunwL

brief.
briefkaart.

brij.
brouwen; vgl. Dr. Franck i.v. brouwen.
brijpot.

puin.
bril.
soort kast in den vorm van een bureau.
broek.

broekland.
bruin.
schuim.
schuimen.
broddellap.

broddelen, zie brabaln. 
brok.
bromvlieg, brompot, 
soort tol.
brommen, mopperen.
braden.
brons.
bros.

broedsel.
brood.
broedsch.
broedsel.
brouwen.
brug.
drukkend (v. h. weer), 
broeien van h o o i; warm houden, 
boterham ; vgl. J. H. Gallée, Wdb. van 

het Geld. Overijs. Dial., i.v. brügge, 
en Ned. wdb. i.v. brugge. De k 
voor g  misschien onder invloed van 
stukien, stukje en brö kien, brokje, 

bruiloft, 
brullen, 

braambezie.
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brmmlknop, gouden knoop in den vorm van een 
brumd, die onder de kin gedragen 

wordt.
~ briin, broeden van vogels, peinzen.
-  brüt, bruid.

bufol, lompe kerel.
- bügn, buigen.

bujs, bui.
bujach, buiig.
biikn, bukken.
buktik, bukking, standje.

- bül, papieren zak.
buldan, bulderen.

-  bulsjk, bunzing.
bult, bult, gebochelde; anbultgelt, veel geld.
bultzrack, vol bulten.

- bunddr, bunder.
- biian, buur zijn.

- büar3, buur.
busj, bus.

- büat9, buurt.
~bütn, buiten (vz.).

bü\.n, villa.
- K. V. biez3, bieze.

D.

dachf- dag.
~ dachüadar, arbeider.

- dachüar9, dagloon.
-  dardalf, derdehalf.

da'dj, derde.
dak— dak.

■ dakschëar?, K. V. bci'rchschëarj, kleinigheid, iernantumdedakschëar3- 
stüan, iemand vergeefs laten loo- 
pen. Vgl. rohpztrön en zie Dr. G. 

J. Boekenoogen, DeZaansche Volks
taal. i. v. dakschier.
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dal, ' 
da'ld ar, -

" da'fo, 
dalak, 
darln, 
dam, 
damp, 
dan, 
dank, 
dankdach. 
dansn, 
dapar,— 
da'(r),

da'rch,

- da'rm,
- da's, 

da'sa,
- da't, 

da'tach, 

dam Ui, 
da'tiena, 
da'van, 
dawahi,

dêch,
dëga (niet K.), 
dëgalak,- 
dek,- 
dekar, - 
deVn, 
dëkii, 
deksals,— 

dël

~dëla}

dela,

dal.
daalder.

naar beneden; o o k : nödd'la en umdalc.
dadelijk.
dalen.
dam.
damp, mist.
dan.
dank.
dankdag.
dansen.
dapper, gezond.

daar; alléén in den zin van pak aan, 
anders : döar. 

derrie; denzelfden vorm heeft het 
Nederduitsch. 

darm. 
daags, 
das.
dat, ook uitgesproken det.
dertig.
dartel.
dertien.
daveren.
stoeien; vgl. Dr. Franck Etym. Wdb.

i. v. dauw el. 

deeg.
groei, pleizier. 
degelijk, 
dek, deksel, 
dekker.
een (rieten) dak maken, 
deken, dak. 
drommels I 
deel.
plank; achterhuis en speciaal de vloer 

(v. klei) in een achterhuis, 
deuk.



'  dein, 
demp och, 
denvpn, 

dc,lnj' 
dens, 
de?tkn,

— dëanschek, 
desnöts;— 
deuchsa'm, - 
deucht, -

- deugn,
•— deuagons, 

deujy 
deujn, 
deuks, 
deup, 
deu^n, 
deupüsien, 
deuar, 
deuars, 

deuaröksr,
■deuarö k n,
deuaslach,
deuaslön,
denzs,
dichts,
die,—
dief, ~
diefstal, -
diek,
dienn,
dienst,—
dieps,
diear, —
diesol,

diezsrsch (niet K.), 
“ dija’kn, 

di-jn,

1 18 

deelen.
aamborstig (van paarden).

dempen.

meisje.
den.
denken.
meisjesgek.
desnoods.
sterk, eerlijk.
sterkte, deugd.
deugen, zich goed gedragen.
gewoonlijk.

dooi.
dooien.

deuk.
doop.
doopen.
doophek (K. V. deiip'ókien).
door.
deur.
doorroker.
doorrooken.
vergiettest, (K. V. drëvsl). 
gallopeeren, opsnijden, 
doos. 
dicht, 

die. 
dief. 
diefstal, 
dijk.
dienen, in betrekking zijn.
dienst, betrekking.

diep.
dier.

distel.
dijzig.
diaken.
groeien.
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diks, 

dikst, 
dikpa'nse, 
dingss,

dingn,

dingssdach, K. V.
dinky

diss, 
dissi,

- disslböm, 
disnds, 
dit,-
ditnda'ts,

distansie,"
dbbsl,
dbbsln,
dobslstien,"
dochtsr,-
dods,

dodskiikn (niet K.)

dodsrsch,
doedsly K. düdsl.
doedsldöp,
doedslzak,—
doek, —
doel, "
doem,
doemslinky
doemkracht,

doen, K. V. dön, 
doesn (niet K.), 

doestsrsch.

dik.
dikkerd.

iemand met een dikken buik. 
ter aanduiding van iemand, wiens 

naam men zich niet zoo gauw her
inneren kan. 

afdingen. 
dienssdag, Dinsdag, 

ding. 
deze.
dissel (soort bijl), 
dissel (van een wagen), 
deze (zelfst.). 

dit.
weergaasch; löpfeuadsndi,inda't loop 

naar den drommel, 
afstand, 
dobber.
dobbelen, dobberen.
dobbelsteen.
dochter.
dot.

een kuiken, dat slecht in de veeren 
z it ; iemand, die er haveloos en 
vuil uitziet. 

geen deeg hebbend, 
lischdode. 
suffert. 
doedelzak, 
doek. 

doel. 
duim. 
duimeling.
dommekracht; Vgl. Kuiper, Wdb. der 

Ned. Taal i. v. 
doen.

een dutje doen. 
slaperig, onwel.
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döëvs, duif.
döêzslseh, duizelig.
döëzeln, duizelen.
d0fy ~ dof, vochtig.
dof; - doof, verdoofd.

dofst, doffer.

—döfköls, doovekool.
d of pot,~ doofpot.

^ doagendsr (K. doagundsr), daar, ginds.
"  döjs, doode.

döjs, slons.
döjsch. slonzig.
d'ójt,- duit.
dok, overblijfselen van riet, biezen enz., die 

bij hoog water tegen den dijk drij
ven, vgl. mnl. daken, vast zijn, hech
ten, Vlaamsch, tegen aan komen.

doktsn, doktoren, knutselen.
doktsr, - dokter.
dol, - dol.
doh (niet K.), kruk aan een zeis.

—dölof (K. V. döëlof ), doolhof (als raadsel in een almanak).
—dolüs (niet K.), soort kamrad.

-dom,- -dom.
dom,'~ dom.
doms In, sluimeren.
dömsnëan, domino spelen.
dömsnêar, dominé.

—döan, doorn.
dondsdach, Donderdag.
dondsr, donder.

— dönsch, dan ig: ejevdikendönschtspaVn, Hij is 
ernstig ongesteld.

donksr, “ donker.
dons,~ dons.
dops, dop.
döpn, doppen.
döar, daar, vgl. dd'(r).
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döaT9. dooier.
d'örp, dorp.
döarum3, daarom.
dórvn, durven.
d'ósn, dorschen.
dóst. dorst.
döstsch, dorstig.
dÖty- - dood, bvnw. en znwd.
dötchra'vsr, - doodgraver.
dötsm. datum.
dötkistz, doodkist.

- dövn, uitdooven.
dow, dauw.
ddwtrapn} dauwtrappen.
dowwórniy dauwworm.
drachty - kleederdracht, vracht; inda'tchoetsi-

drachty dat goed is sterk.
dra'cktjchy drachtig.

draf;" draf.

dra'g3rr~~ drager bij een begrafenis.
- dra'gn, dragen, drachtig zijn.

dra-ky - onaangenaam mensch.
dranky — sterke drank.

—drarvHy draven.

drëfy- gang (fig.).
dregs, dreg.
drëjy draai, bocht.
drëjarsch, duizelig.
drëjjty streek, draaierij ; rnidrëjzsumagön, niet

te vertrouwen zijn.
drëjkolky draaikolk.
drëjny draaien.
drek, ~ etter.
drem, - gejaagdheid ; vgl. Mnl. Wdb. i. v.

dremmert.
drentshiy talmen.

—drët, veest.

— drëterach (niet K.), diarrhee hebbend, nietig.
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dretichpr'ójmar,— droogpruimer.
drcugj, droog; een koe * stiet dreugj” , als zij 

geen melk geeft.
dreugn, drogen.
dreuiu, eentonige wijs, gezeur.
drëva. drevel.
driedalej, drieërlei.
driegjmenXn, bedreigingen.
driegn, dreigen.
drie ja, drie.
driepa'pt. met drie spenen melk gevend.
driestj, driest.
drietn, schijten.
drievn, drijven.
drift, — drift.
driftdch, - driftig.
dril — gestold vleeschnat, en alles, wat daar

op gelijkt.
driln, trillen.
dringn, dringen.
drinkn, drinken.
dröëva, druif.
drom," droom.
dromodd'rjs, dromedaris, lomperd.
drömn, droomen.
drön, uitrafelen.
dronknt, dronken.
drösn, wegloopen.

—dröt, draad.
drötzhch (niet K.), talmend.
drötjln (niet K.), talmen.

-  drötna'gzl, draadnagel.
druk, - druk, bvnw.
drukst, duw.
drukn, drukken.
drumpjl, drempel.
drup, druppel, aftreksel van zoet hout.
drupn, druppelen.
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drumena, er om heen.
- drüs, droes, meestal kwödrüs, een gevreesde 

paardenziekte.
dubalt, dubbel.
düdalak, duidelijk.
d u f al, duffel.
du fa Is,- duffelsch.
dükar. duiker, duikersluis.

-diikn, duiken.
duldn, - verdragen.

-  dumal, dreumes, suffert, bij dom, evenals de 
volgende woorden.

dumalach, kindsch.
dumaln,— sufferig zijn; rondloopen (v. een klein 

kind).
dump a In, dompelen.

" düan, duren.
duna, dun.
dunega (niet K.),~~ slaap, Vgl. Mnl. Wdb. i. v. dunninge II.
dunkn, dunken.
düar, - duur (znw.).
düar, — duur (bvnw.).
dus, — dus.

-  düstar, duister.

düvaka'tar, bastaardvloek ; tadiivaka'tar ook düva- 
kiï'tasa jonga.

—̂ düval, duivel.
■—düvalstoejti'gar, handlanger bij allerlei werk.

düziitf- duizend.

dwa'dalach duizelig.

-  dwci'daln, dwarrelen.

"  dwiï'ln, ronddwalen.
dwiï' Isprökn, - ijlen. Het substantief, waarvan dit 

werkwoord is afgeleid, is niet meer 

in gebruik.
dwa's, dwars, lastig.
dwd'S,- dwaas.
dwcrsslöt, dwarssloot.
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dwa'sdrievn,
dwingn,

dwarsdrijven.
dwingen.

E.

ebohk,

-ë abëz3,
—ech, 

echplejstor, 

— echt, 
echX.1i,

— êadj,

—êdzl,
ê“d3r,

- êdn,

efn ,
efnties, 
eftach, 
egp of ëgp,

—ëagistjn,

eJ>

- ejdj,

—ejdzbesïm,
— ejdjboendsr, 

ejdn, 
—ejgshk, 

ejgn,

ejgngzrejt,
ejgns,

meest van dieren ; 
een mooie koe ; vgl.

goed uitziend, 
jnebshkbiesien, 

dit woord bij Hooft, 
aardbezie, 
heft.

hechtpleister.
echt.
hechten.

aarde ; de meer gebruikelijke vorm is 
a’dj. 

edel.
eerder, liever.

alleen in den uitroep ochëdn ! voor: 
och h eer! 

eventjes, 
eventjes, 
zeer hevig.

heg, K. V. dak'ötëgd en djlangëgj, vgl. 
kants.

eg-
eergisteren.
hij.
ei.

heide.
bezem van heide, 
boender van heide, 
heiden, dom mensch. 
eigenlijk.

eigen ; djrismëag 3liekasejgn, zegt men 
als men twijfelt, of iemand iets wel 
toebehoort, 

eigenwijs.

ze lf; ikejgns, ik zelf; vanejgns, vanzelf.
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ejl, heil, alleen in veulejlenzëgnintni-j3jö ar,
en iksiedzrgmejlin.

- ejlant, eiland.
ejhch, heilig ; netsöejlech, wis en zeker.

-ejleuvzr, ooievaar. x

_ ejlaivjsbloemz, koekoeksbloem, flos cuculi.

~~ejn, heien.
_ ejsn, eischen.
-  ejstsyi, stoeien, lawaai maken.
— ejt, -heid.
-  ëk (niet K.), azijn.

êilkawn, herkauwen.
eks, hek.
ekzl, eikel.
ëkal, alleen : iemantövadëkalarIn, kwaad van

iemand spreken.
- ëkal, af keer.
-ëksln, krabben.

êkeuantien, K .V. ënkeuantien, eekhoorn, altijd het verkleinwoord.

ëkn, ejkn of ie kn, eiken.
eksa, heks, lastig wijf.

gaaf, ongeschonden. 
eldsr, helder.

- ëh, K. E., nageboorte van een koe.

eb, el.
eb, hel.

-  ebboga, elleboog.
ebbbwn, ruzie maken ; van eb  hel.
ebch, kwaad, boos.
ebgj, helling, scheepstimmerwerf.

-ê abk,. eerlijk.
_ êabk, heerlijk.

elendz, ellende.
- ëbstiek, K. elkstiek, elastiek.

ebvëg9, helleveeg.

_ ebvn, elf.
elffa, helft.

-ë* links, in ernst.
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- elk,, elk.

elrn, helm ; mz'dnelmgsböan, met een helm 
geboren.

eln, hellen.
_ <?/pw, helpen.

elzolt. elzenhout.
— ënul, hemel.

em n, hebben.

empy hemd.
- ëmröt, heemraad.

emtr'ok, borstrok.
- ëan, eeren.
- en, en.

ëndj, eind.

^ënj, K. V. heen.
enz, hen.

-ënoklët, K. E. en K, eneklët, lijkkleed.
enga(l), K. E., hengsel.
engjl, hengel.

-engzl, engel.
engslmanda, hengselmand.
engsal, haak, scharnier.
engst, hengst.
engstjbiear, bier, dat de houder van een hengst 

schenkt op den betaaldag van het 
dekgeld.

engst3böëar, boer, die een dekhengst houdt.
K. inkt.

^enkal, enkel (znw.),
enkslt, soms.
enk3lt, enkel, dun.

-  enkjpöt, hinkperk.
-erikn, K. z«k«, hinken.
-ëans, in ernst, vgl. ëalinks; twotëans, het 

wordt ernst.
-  ënstj, K. V. eindjlstj, op het eind zijnde, uiterste.

entelda'rm, endeldarm.
enter, eenjarig paard.
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- entn.

'  ê*niis,
ë lr,

-er,

- êarap3l,
- ë'r?, 

ëarak,

- êaschop, 

esnböm,
'  ëast, 

estrink,

- ëat, 
êtbar, 
ftchjl, 
etchateuj, 
eto,

-  <?£?«,

<Ft«, 
ets ach, 
euchtJ.

eufstel, 
euft, 
eugn, 
eugn, 
eugn,

—eugnschop (niet K.), 
euj,
eujba'rch, 
eujbbw, 
euj bult,

euj9, 
eujn, 

eujlüzp,

enten.
heerenhuis.
heer.
er. r

aardappel, ook w e l: ë'pjl. 
eer.

haring-; öchëarak, verbastering van 
och Heere ! 

heerschap, rare snuiter, 
esch. 
eerst.

estrik, blauwe knikker, 
haard, voorkamer, 
eetbaar, 

etgroen.

hooi van de tweede snede, 
hitte.
etter afgeven.
etter.
eten.
verhit.
hoogte; ikandjrgineuchtavankriegn, ik 

begrijp er niets van. 
hoofdstel, 
hoofd, 
heug. 
heugen, 
ophoogen. 
herinnering, 
hooi. 
hooiberg, 

hooitijd.
hoop hooi, vooral het hooi, dat dage

lijks uit den berg in huis gehaald 
wordt, 

hooi. 
hooien, 
kafnaald.
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euj schéén, 
eujspiear , 
eujwëgsr, 
euj zoty 

eulie, 

euliekan.3, 

euliekra'pien, 
euan,
euand3, K. V,
euiwch,

eupjy
euar, 

eusfat, 
euvsl, 
euv3lë“r,

euzn,
- êvada'sp,
- ëvn,
- ëvnoldar,
_ ëvnrëdschejt,
- ëvnties,
- m/,
- ëwschy 

3went, 
ëwsrink, 
ëzsly

hooi in een schip laden.
hooispier.
hooiweger.
hooizaad.

olie.
oliekan.

K.V., euliekna'pztien, oliekoek, vgl. fra. crêpe, 
hooren. 

euad3, de hare.

honig.
heup.
haar (bez. vnw.).
hoosvat.
heuvel.

het leer van schoen of laars, dat de 

wreef bedekt, het eerste deel uit 
ö w  met umlaut, vgl. Duitsch über. 

hoozen. 
hagedis.

even, een klein poosje.
iemand, van gelijken leeftijd.
evenredigheid.
eventjes.
eeuw.
eeuwig.
gewoon, gewend, 
fistel.
ezel, domoor.

F.

- fabriek,
- fa-lie,

fa 'rm ,

- fëbawa'rie,

fe jl,
fejln ,

fabriek.

alleen : iemantopsienfd'liegëvn, iemand 
afranselen, 

ferm ; zeer, fa'rmkolt, zeer koud. 
Februari, 

dweil.

dweilen, wegslingeren.
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fskansie, vacantie.
f 9 kant, vacant.

fel, _ verzot.

fjmielie, familie.

fjn e l , flanel.
fjnienddch, vergiftig, venijnig.

■fanient (niet K.), vergift, venijn.
fjn is, vernis.

fanüs, fornuis.

■"fjnüspot, fornuisoven.
p s ie ar, vizier.
fjsoen, fatsoen, vorm.

fasoendshk, fatsoenlijk.
fëst, feest.
f ê at3cJl, veertig.
fswiel, fluweel.
fawiehi, fluweel.
fzzanta, fazant.
fieftach, K. V. fuftsch, vijftig.
fiejöêh, viool.
fieksj, feeks.
fien, fijn.
fieriöly geheel en al.
fies, v u il; kieskeurig, fiezsva'rknswö&nniet- 

fet, vieze varkens worden niet vet.

fiesshmte, gelaat.
fiestsrseh, kouwelijk.
fiets, fijt.
fiks, flink.
fissi, fistel.
fitn, vitten.
flabsn, fladderen ; vgl. Dr. Franck Etym. 

Wdb. i. v. fleb.

fla'ds, flarde.
-flambözz, framboos.
flapüt, flapuit.

-fla'tsr, oorveeg.

fti^bos, vlierstruik.
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fl&'moeSy vleermuis.
flê ar, klap.
flf'rêg?, of -ëg9, vlierheg.
fleuar, fleur.

-  fleuar?chy fleurig.
fleutjmelk, zure, afgeroomde melk.
flip'r, aftreksel van vlier.
flikflöjsr , flikflooier.
fiikflöjn, flikflooien.
flikjn, flikkeren.
flink. flink.
flodsmuss, floddermuts.
flodsn, flodderen, plassen.
floers, vloer.
flÖ^Sy floers.
fiöjts, fluit.
flöjtn, fluiten.

-flöw, flauw.
fliim , fluim.
fliists?i, fluisteren.
f  obzl, K. V. en K. fa'bsl, fabel.
fochsln , met moeite op een drafje
foekj, fuik.
foekjpöt, rommelpot.

foep, kracht, energie.
foetsn, mompelen, knorren.

f°j> fooi.

fbjy foei.
föks, fok, bril.
fokn, fokken.
föksëan, lastig vallen.
fontejn , fontein.
fopn, foppen.
fós, forsch.
fowts, fout.
fr a 'jn , franje.
fra'tss, gril, kuur.

—fr is , frisch.



froemsln, frommelen.
fröj, zeer ; nog al, fröjwai, vrij wat.

fronssin. fronselen.

G.

gadamie, een bastaardvloek, god doem me.

ga'ds, garde.
g a f si, gaffel.
gajs, slons ; zie Dr. Franck i. v. gade.

galdsri-js, galerij.
g a h , gal.

galg*
galp, schreeuw.
gal])n, schreeuwen.

oprapen.
ga'ngsln, lusteloos rondslenteren, bij gaan als

a-ngsln bij hangen. 
gank, gang; zooveel men tegelijk dragen

kan, b.v. sngankmelk. 

ganks, aan den gang.
ga'nts (niet K.),‘ gent.
ganzs, gans.
ganzsböt, ganzenbord.

gd-pn, gapen.
-gd'r, gaar ; bij zijn verstand.

ga'rvs, garf.
gors, gas.
ga'slicht, gaslicht.

ga'spsl, gesp.
gerst, gast.
gasts, zes of acht garven rechtop tegen el

kaar gezet. 

ga'sts, gerst.
gastsrsch, vies, vuil, Dr. Franck, Etym. Wdb.

i. v. garstig, 

gastst, smeerpoes.

Kastüs, gasthuis.

i3 i
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gat,

gavsl, 
gaw , 
gawdief, 

gawdievnwë^r, 
g ë  (niet K.),

gsalts,
gsbet,

gsbeuan,
gsbint,
gsblëar,
gsböiln,
gsbot,
gsböats,
gsbrek,

gsbrekdbk,
gsbrük,
gsbrükn,

g 3 da'chts,
gsda'chtsniss,
gsdawsl,

gsdienstsch, 
gsdi-jn, 
gsdöë, 

gsdöêchien, 
gsdögn, 
gsdönts,

a'nkien,
gsdult, 
gsdüvsl, 
gsejm ,

gei1*
gsjoel,

gat, achterste, ook bastaardvloek voor 
God. 

gaffel, 
gauw. 
gauwdief, 
mistig weer.

streek gras, die door de maaiers in 
eens gemaaid wordt, waarschijnlijk 
een afleiding van geeren. 

gehalte, 
gebed, 

gebeuren, 
gebint, 
gehuil, 

geboren, 
gebod, 

geboorte, 
gebrek, 

gebrekkig, 

gebruik, 
gebruiken, 

gedachte, 
souvenir.
gestoei, zie dawsln. 
gordijn, 

gedienstig, 
groeien, toenemen, 
herrie, drukte.
klein boerenplaatsje, zie spuhchien.
gedoogen.

gedaante.
drankje.
geduld.
gezanik, drukte, 
geheim.
vruchtbaar, weelderig, 

gejoel.
geit : sngejtsvanndëans, slons
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gek, gek ; draaiende kap van een schoor
steen.

gek, krankzinnig ; gekwëznmit, veel houden
van.

gakarrm, gekerm.
gekejt, gekheid.
gekn, gekheid maken.
gjknöj, geknoei, geknutsel.
gskriï’k, gekraak.
geksch?ln, gekscheren.

gêl, geel.
g 3 lach, gelach.
gzlach, gelag.
getech, gallig.
gslcgntejt, gelegenheid.
gotiek, gelijk (znw.).
gjlieks, tegelijk, gelijk.
gjlieksmsj, gelijkenis.
gein, kosten.
galop, geloop.
gelövs, geloof.
geit, geld.
gel{t)7isniedor (niet K.), iemand, die dieren castreert, vgl. Dr.

Franck, Etym. Wdb. i. v. geld.
gjluk, geluk.
gslüt, geluid.
gzmach, mannelijke schaamdeelen.
gsmak, gem ak; mitchamak, gemakkelijk, lang

zamerhand.
gzmën, gemeen, oneerlijk, slecht.
gsmënschejt, oneerlijkheid, slechtheid.
gimëntj, gemeente.
gDmoedsrêH, kalm ; m eest: dötchamoedarëat, zeer

kalm.
gemitst, gemutst.
gëan, geeren.
gêan3, gaarne.
ganëh, garnaal.

9
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gjnë'n ,
gjjieuk,
gjnêzn,
gjnieX.il,

g mocht,
gjnodj,
gjnüdjch,
gjnöt,
gentjr, K. guntor, 
gêongjr,

gjrak  (niet K.),
gjrecht,
gjrej,
gjricht,
gjrief,
gjrievn,
gjroep,
gjschiedsnisj,
g 3 sc hikt,

gjsla'cht,
gjslachtj,
gjspikslt,

g j  spits,
gest,
gêst,
gastel,
gjsticht,
gjsfödjch,
gostundor (niet K.), 
gjtal, 

gjtiegjt, 
gjtügj, 
geunst, 
geutj ,

generen.
gezanik.
genezen.
genieten.
genoeg.
genade.
genadig, toegeeflijk, 
genot, gemak, 
ginder.

geeuwhonger ; vgl. Dr. J. te Winkel, 
Gesch. der Ned. taal, blz. 44, en 
Verdam, Tijdschr. 6, blz. 294 en 

vlgg- 
geraÈy 
gerecht, 
gerei.
gerecht, spijs, 
gerief, 
gerieven, 
geroep.
geschiedenis, verhaal.
geschikt.
het geslachte.
geslacht, familie.
gespikkeld.
gespuis.
gist.
geest.

gestel.
gesticht.
kalm, aanhoudend.
getob, drukte.
getal.

getijgerd.
getuige.
gunst, kracht.
g o o t; plaats in het achterhuis, waar 

de karn staat. Vgl. ïikien.
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geutjgat, gootgat.
gjval, geval.
gsvd'r (niet K.), rijtuig.
gêv9, K. ga 'f, gaaf.
géval, gevel.
gsvliik, gevloek.
gêvn, geven.
g3vöar, gevaar. ;
gJVÖllt9, gevaarte.
gjvricht, gewricht.
gzviil, gevoel.
gjwa'zuödn, gewaar worden.
gjwelt, geweld.
gjwêtn, geweten.
gawicht, gewicht.
gjwihch, gewillig.
gswts, gewis.
gswödu, geworden.
gawön, gewoon.
g9Wulft9, gewelf.
g9zach, gezag.
g9zicht9, gezicht.
g9zin, gezin.
g9Z0Jlt} gezond.
gpzwiudachejt, vlugheid.
g9zwint, vlug, handig.
giea7i, gillen, snel voortbewegen.
giear, uier.
giear9chi gierig.
giessl, geesel.
giesp9ln, zeer hard loopen.
gietalink, gieteling.
giet9r, gieter.
gïetu, gieten.
giezjl, K. V. iez9l, ijzet; vgl. roegiezsl.
giezsln, ijzelen.
g if tj , gift
gifts (niet K.), een ruw gebakken bekervormig voor-
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g*n>__
giniena,

gips,
gisn,
giston,
gladekar,

glans,
glanzastien, K. E.,

glanzn, 
glas, 
glat,

gld'zama'kar,

gld'zn, 
gleuva, 

gleuvn, 
glibarach,

gliean, K. V. gliejn, 
glimn, 
glimsmêar, 
gloep ar ach, 
gloepat,
£-/0£’pW, 
gloeps, 
gloet, 
glüjn, 
glündach,

göchaln, 
g'ódal, 
go e chaln, 
goetköp,

werp, waaruit men pap e e t; vgl. 
/krt« zijn vierkant, ̂ z/tw rond.

geen.
niemand.

gips-
gissen.
gisteren.
handige kerel; vgl. Kuipers Wdb.

der Ned. Taal, i. v. gladakker. 

glans.
steen, waarmee men het strijkgoed 

glanst, 
glanzen, 

glas.
g la d ; geheel, glatfakêilt, heelemaal 

verkeerd.
glazenmaker, insect van de familie 

der waternimfen, (libellula depressa 

en aeschna grandis.) 
glazen, 
gleuf, 
gelooven. 
glibberig, 
glijden, 

glimmen, 
schoensmeer, 
gluiperig, 
gluiperd, 
gluipen.
gluiperig, valsch.

gloed.
gloeien.
gloeiend, zeer ; glündachk'olt, zeer 

koud. 
goochelen.

.gordel.
giegelen.
goedkoop.
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goety goed (znw.), manufacturen.
goet, goed (bvn.)
goetschiks. goedschiks.
göëzn, met gedruisch stroomen ; vgl. Eng. 

to gush.
gofat. dikkerd.
gögal, K. V. ga'gal, gehemelte.

g°j'h werpen.
goln, gouden.
gblt. goud.
golva, golf.
gom, gom.
gomalastiek, gomelastiek.
gomanichies, een bastaardvloek.
gay, garen.
gon, gaan.
göndswech, langzamerhand.
göar (niet K. V.), vies, onzindelijk.
görgjln, gorgelen, rochelen.

gbt, God.
göte, gort.
götjbül, zak, waarin gort gekookt wordt.
grabjl. alleen in : tagrabalgöjn.
grabjln, grabelen.
gra'ch, K. V. grëch, graag, gewild.
gra'chto, K. V. gra-fta, gracht.
graf, graf.
graf, graaf.
gramietarch, knorrig, boos.
grap, grap.
grü'vn, graven.
grazv, grauw.
grawn, grauwen.
grênn, grenen.
grens, grens.
grenta, grint.
grentakista, gat aan den kant van den weg,

waarin men grint bewaart.



grentwech,
grëp,
grêpa,
grenta,
griendarach,

griep, 
griep ar ach, 

griep?/, 
gries, 
gr ies via'l, 
griezal, 
griezalach, 
griezaln,

g r if
g r if  al,
grildarach (niet K.), 

(niet K.),

griln,
gritj,
griwaltien,
grödarach,

groes,
groetanisa,
gröëva,
gr&wibröt,

groezamentu,

grof,
grbfachtach, 

gröln, 
g rondarach, 
g r out,
grós, K. V. 
gros,

grintweg.
greep.
mestvork.
groote.
grijnig; angriendarachpëllt is een paard, 

dat bijt en slaat, als men het aan
raakt, ookgrienach ; vgl. Dr. Franck 

i. v. grijne?i. 
influenza.
de influenza hebbend.

grijpen.
grijs.
griesmeel.
rilling,
griezelig.
griezelen.
vlot, zeker.
griffel.
grillig, rillerig, 
rilling, 
rillen, 
grutto.
heel klein beetje, 
vol graten, 
gruis, 
groetenis. 
graf, begrafenis.
brood, dat op een begrafenis gebruikt 

wordt.
gruizementen. Ook in den sing. ge

bruikt, 
grof.
eenigszins grof.
leedvermaak scheppen.

grondig.
grond.
gras.
trotsch.
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grosachejt, 
grot, 

grot, 
zröt, 
grötfü'r,
grötmöêar, K. V. gropmöar,

grüzn, K. V. grëzn, 
grüjn,

grïuiböëar,
grünmoes,
gruntal,
grupa,

grupn,
gruwalak,

gul,
guldn,

gulp*,
gulzach,
gumt,

(niet K.).

trotschheid.
groot.
graad.
graat.
grootvader.
grootmoeder.
grijs.

grazen ; de koeien op stal gras voeren, 
groeien.

groen; iemantchrünoplliefzvëzn, iemand 
slecht gezind zijn. 

groenboer, 

groenmoes, 
grendel.
groep achter de koeien, greppel.
greppels maken.
gruwelijk.
hartelijk.
gulden.

gulp, spleet in de broek.
gulzig.

gunnen.
niet drachtig ; gustakofie, koffie zon

der melk ; Vsfl. Ned. Wdb. i. v.

iedabot, telkens.
ie dal, ijdel.
iedar, ieder.
iedareniena, iedereen.

ieja, gij.
ieku, ijken.
ieknböm, eik.
ietlldns, inlandsch, vgl. hier te lande.
ie mant, iemand.
iempack (niet K.), lichtgeraakt, vgl. griendarech.

iempien, schoorsteenkrekel,(gryllus domesticus.)
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iendracht. eendracht.
iena, een.
iengarl, effen, gelijkmatig.
ienkenach, eenkennig.
ienpa'rach, eenparig.
iens, van gelijke meening, eens.
iens pan, lamoen.
ienvówdach. eenvoudig.
ienzcrm, eenzaam.

(niet K.), hakmes.
iepnböm, iep.

iear, hier.

ies, heesch.

ies, eens, ereis.
ies, ijs.

ies dan, ijzeren.

iesdar. ijzer.
ieskeldar, ijskelder.
iesnd'gal, ijsspijker.

ie stap a, ijspegel.

iet, eed.

iets, heet.

ieX.11, heeten.
iezagrim, ijzegrim.
iezn, ijzen.

-i-ja, -ij*
ik{j), ik.
ilda (niet K.), zolder boven den stal, Gron. hild.
imboel, inboedel.
imakar, imker.
in, in.
ina'hch, K. inci'ldarach, inhalig.
indan. hinderen.
indar, hinder.
inach, innig.
ingawant, ingewand.
inlaks&n, verminderen, vooral van boter, bij

het kneden.
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inschrievsgs, ondertrouw, inschrijving.

inschrievn, ondertrouwen, inschrijven.
instëksr, iemand, die het hooi van den wal op

het schip werpt. 
instëkn, insteken, vgl. instëksr.
intëan, verminderen.

inwendsch, inwendig.
«■», hitsen.

J

ja-
jacht, jach t; tisjacht, ’t is er overvloed.
jarger, jager.
ja 'gn , op jacht gaan, snel rijden.
ja 'k, jak.

ja'ksn, op een sukkeldrafje loopen ; meest
gebruikt van een stier, die achter 
koeien aanloopt. 

ja'nur, jammer.

jci?iet, juist.

janëvzr, jenever.
janawarrie, Januari.
jdp , een diepe snede ; verder al wat groot

is in zijn soort. 
ja ‘S3, jas.

jawel, jaw el; dat kun je denken.
jazss, bastaardvloek ; Jezus.
jcucht, jeugd.
jswël, juweel.
jicht, jicht.
jöbreuar, jabroer.
jöëln, joelen.
jökn, verzachtende uitdrukking voor liegen.
jongp, jongen ; sjongs-jongs, uitroep.
jongslinksfsriensgs, vereeniging van jongelingen met een

stichtelijk doel. 

jonk, j ° ng (znw.)
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jonk, jong (bvn.).

jonkwödn, geboren worden.

jö ‘lr, jaar.

jö arjch, jarig.

jö ilrjch, hokkeling.

j'órk, j ark.

jö t, Jood.

j u f 371, passen ; schiefenschelda• tjufjtwel, het 
komt er niet zoo precies op aan.

jufzr, juffer ; lange dunne paal.

jufrbw , juffrouw.

ju jn  (niet K.), een kind op de knie laten rijden, een 
klanknabootsend woord.

ju k , juk.

jiikn, K. V. jeukn, jeuken.

jïikte, K. V. jeukte, jeukte.

jülie, Juli.

jünie, Juni.

jüst, juist.

jüstement, juist.

juten, een schommelende beweging maken.

jutepd'rD, juttepeer.

jutmus, Jutmis, Vgl. Kuipers Wdb. der Ned. 

taal i. v.

K.

ka'bsl, kabel.

kcï'bplkówsj, kous, waarin een kabelfiguur ge

breid is.

kabsln, kabbelen.

kac/ul, kachel.

ka'chn, hoesten van een paard, een klank
nabootsend woord.

kaf, kaf.

kafzmeuh (niet K.), wanmolen.

ka'fn, keffen.

kd'kj, kaak.
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ka'kalbont, 

ka'kaïn, 
ka*k//, 
ka'kstoel, 
kd'l,
kd'hka'k,
kalf,
kalfkoe,

kalk,
kalkoen,
kalm,
kalviena,

kalvn,
kamanet,

ka'mar,
kamaröt,
kamp,

kamprii,
kamrat,
kandahvr,

ka'na,
kana,
ka'nabant,
ka'nadöpn,

ka'namenla, 
ka'nap at, 
ka'napëat, 
ka'nas, 
ka'na staf, 
ka'nastöël, 
kanfar, 
kankablöëma, 

kankar,

kakelbont.

kakelen.
kakken.
kinderstoel.

kaal.
drukte, verbeelding, 

kalf, goede sul.
een koe, die een kalf werpt, als ze 

ruim een jaar oud is. 

kalk. 
kalkoen, 
kalm.
kalvilleappel. 
een kalf werpen.
soort kast ; zie teekening er van bij 

Kuiper, Wdb. der Ned. Taal, i. v. 
kabinet, 5. 

kamer, 
kameraad, 

stuk land. 
onbeslist, quitte, 
kamprit. 
kamrad, 
kandelaar, 
karn.
kan, liter.

koperen band om de karn. 
leeren doppen, die het karnpaard voor 

de oogen heeft, 
karnmolen.

pad, waarop het karnpaard loopt, 
karnpaard.
iets, wat dik in zijn soort is. 
karnpols.
schraag, waarop de karn gelegdwordt. 
kamfer.
kikkerbloem (ranunculus sceleratus). 
kanker.
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kcrnn, 
kans, 
ka'nspl, 
kant,

kants,

kantöar, 

kaps, 
ka'psr, 

kapn,
kapsiendss,
kaptol,

ka\r),
kd'rsch,
ka’ rkas,
ka'rks,
ka'rmn,
ka'rmss,
ka'rpsr,
ka'rpsrdl,
ka'rvsL,

ka'rvn,
ka'rwatss,
ka'rwej,
kas,
ka'sdach, 
ka'ss,
ka'sksna'zie, 
ka'sn,

ka'spsl, 
kasts, 
kastslejn, 
ka'stiet,

karnen.
kans.
wat tegelijk gekarnd wordt, 
alleen in de uitdrukking : kantenklöar, 

kant en klaar, 

k an t; dskötskants is die kant van het 
huis, waar de paarden en kalveren 
staan. De koeien staan aan de 
langs kants, K. V. vgl. ëgs. 

kantoor, 

kap. 
kaper.

kappen hakken, 
grauwe erwten.

kapitaal ; ook als bvti. gebruikt, b.v.
snkaptölüs, een prachtig huis.
klaar.
karig.

karkas.
kerk.
kermen.
kermis.
karper.

korporaal.
kervel.
kerven.
karwats.
karwei.
kas.
Kerstdag.
kers.
drukte, pocherij, vgl. gasconade. 
kaatsen, alleen in een kinderdeuntje: 

ka'ssdsbaikepoewal. 
kerspel.
kast, gevangenis.
herbergier.

kerstmis.
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ka'ta, kaart.
kata, kat.
katacJi, kattig.
katakop, een vrouw, die kattig is ; viooltje.
katasta't, kattestaart.
katocla, katuil, soort voetzoeker.
korts, tusschenwerpsel, om katten te ver

jagen.
kawn, kauwen.
kadetien, kadetje.
këgal, kegel.
keja, kei.
kaj'öjt, kajuit.
kêl, keel.
këal, kerel.
keldabeun, kamertje boven den kelder.

keldaloek, kelderluik.
keldamota, keldermot.
kalendar, kalender.
kelta (niet K.). koude; dakeltindawn, winterhanden.

In deze uitdrukking steeds kelta, 
anders meest kolda. 

kamêla, kameel.
kamëlie, komedie.
kamies, ambtenaar bij de belastingen.
kamies, kommiesbrood.
kamilda, kamille.
kemn, kammen.
kë*7i (niet K.), vegen.
këan, tegenhouden, omdraaien.
kanal, kanaal.
kana'rie, kanarie.
kanël, kaneel.
kenasa, kennis, bekendheid, bewustzijn.
kanütn, kornuiten.
këp, kerf, insnijding.

këpar. alleen : optakëparbaschowt, als men de
zaak nauwkeurig beziet.
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kapok, 
kapot, 
kêar,
kêar (niet K.), 
këltsa, 

kaset, 
kasjoe, 
kësont, 
ka stamja, 
kastel, 
kêt, 
kêtal, 
ketar,

katier,
katoen,

katoenn.
katrola,
keXank,
keukn,
keuan,
keunakskop (niet K.),
keunst,
keunstach,
keupan,
kenpar,
keuar,

keuaraga,

keutaböëar,
kezital,
keuza,
kêza,
ka zien,
kêzn,
kida,
k ief la,

kiekn,

K. kezitalboear,

kapok.
kapot.
keer.
veeg.
kaars.
corset.
taan.
keeshond.

kastanje.
kasteel.
keet.
ketel.
ketter ; vooral : vlüVrienliegnaznketar, 

erg vloeken en liegen, 
kwartier.
katoen ; katoengêvn, zijn best doen.
katoenen.

katrol.
ketting.
keuken.
keuren.
koemaag.
kunst; pl. kuren.

kunstig, vernuftig.
koperen.
koper.
keuze; stempel op goud en zilver;

andakeuagëvn, laten kiezen, 
keuring, 
kleine boer. 
keutel, 
keuze, 
kaas. 
kozijn.
kaas worden, 
klein paard.
kievit; löpnaznkiefte, snel loopen. 
kijken.
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kü,kövnti 
kieldjnch, 

kieh, 
kieh, 

kieln, 
kienu, 
kiendadoek. 
kiendjrachtjch, 

kienspul, 
kient, 

kievarzch, 
kievn, 
kiezn, 
kikodril, 
kikjt. 

kil, 
kims,
kimpd'ns, K. V. en K.

kinj,
khubak,
kinsbaksa • vuchien, 
kinköëst, 
ki?iköan, 

kipj, 
kip och, 
kipök,
kipndra'fien, 

kipnnöst, 
kipsd (niet K.) 
kisdam, 
kistj,
kistjbiear (niet K.)

kitsjn,

kistazvci'srn,

avond vóór St. Nicolaas.
geneigd tot »kieln” .
kiel (kleedingstuk).
kiel van een schip, wig.
kittelen.

kiem.
luier.
kinderachtig.

kienspel.
kind.
geneigd tot kijven.
kijven.
kiezen.
kikkerrit.
kikker.
kil.
horizon. 

kempa'rw, kemphaan, 

kin.
kinnebak.
gerookte varkenskinnebak. 

kinkhoest, 
kinkhoorn, 
kip.
bijziend.
kippenhok.
sukkeldrafje.
kippennest.
muts voor kleine meisjes.

kistdam.

kist
sterke drank, die geschonken wordt, als 

een meid of knecht in een nieuwe 
betrekking de kleerkist halen, 

weigeren van een geweer, afwijzen 

voor een examen, 
wagen, waarmee de kleerkist gehaald 

wordt.
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kiwj, K. V. en K. kieuw3,
klachts,
klad3,

kladsrpch,

kladpampiear> 
kld'gsrdck, 
kld'gn, 
klam, 
klamp3, 
klandiezie, 
klank, 

klant.3, 
klap, 
klap3, 
klapmdnds,

klapolt,

klapföfsl,
kla'rk,
klas3,
klci't3bd'n3 (niet K.),

kld'tsn (niet K.),
klej,
klejn,
klej?izêar3ch, 
klem, 
klï&n,
klëp3l,
klep3,
klep3r,
klepn,
klêard'zie,
klêt,
kletsn,
klets3r3ck,

kieuw.
klacht.
klad ; jnêhkladp vrij wat. 
vol kladden ; kladm ckw ê'r regen

achtig weer. 
vloeipapier, 

geneigd tot klagen, 
klagen, 
vochtig, 
klamp, 

klandizie, 
klank, toon.

k lant; d3kld7iX.1i, de jongelui, 
klap.
klep van een broek, 
mand met twee klappen, waarmee de 

boerinnen naar de markt gaan. 
zömd'g3raz7iklapolt, broodmager, 
klaproos, 
klaptafel, 
klerk, 
klas.
iemanloptskld'tsbd nsbreng71, iemand in 

opspraak brengen, 
klateren, kletsen, 
klei. 
klein.
kleinzeerig, bekrompen.
klem.
kleeren.
klepel.
klep.
klepper.
klepperen.
kleeding; vgl. kleedage.
kleed.
kletteren.
geneigd tot kletsen.



149

kletskop,
klets 11,
kleumar,

kleumn,
kleuar.

kleuvn,
klêvdklasD,
klêvjrzch,
klêvn,
klëtwd'gn,
kliear3,
klikien,
klikn ,
klikspötu,
klik,

klim, 
k limit, 
klinkj,

klinkar,
klinVii,
klinkna'gzl,
kloek,
kloeVn,

kloetj,
kloetaroch,
klöêvn,
kloewsl, K. V. kloewn,
kloft3,
klok,.
kloke,
klokj,

kloküs,

een kaal hoofd ; soort gebak.

klappen ; werpen.
kleumer.

kleumen.
kleur, glans.
klooven.
klis, vgl. mnl. classe.
kleverig.

kleven.
huifwagen.
klier ; halsboordje.
kliekje.
klikken.
klikspaan.
zeven en een halve minuut, b.v. klik- 

feu arieiu.
het klimmen; tisjnêleklim, ’t is vrij hoog. 
klimmen, dekken van een hengst, 
vallend deurijzer, uitwendige geslachts- 

deelen van eene merrie; vgl. het 
Vlaamsche klinke ; övadj klink jgön, 

omkomen, doodgaan, 
klinker, 
klinken, 
klinknagel, 
kloek.
klokken; atejdci'tkloekt, er zit een 

kuiken in ; dakoptiekloektmien, mijn 

hoofd bonst, 
kluit.
vol kluiten.
kluiven.
kluwen.
klomp, kluwen.
slok.
klok.
klokhen.

klokhuis.
10
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klöaloedjr (niet K.), louter.

klomp, klomp.

klont3, k lont; meest als verkleinwoord : klnn- 
tien, kandijklontje.

klopn, kloppen.

klöar, klaar, helder.

klöarj, jenever zonder bitter.

kloSJ, klos.

klosn,- klutsen.

klöstjr, klooster.

klöt, teelbal.

klövpr, klaver.

klowd, klauw.

klown, krabben.

klowtsn, klauteren.

klungjl, waardeloos ding.

klungdln, beuzelen, verboden omgang hebben 

met.

klungslöh (niet K.)t brandewijn met stroop, vgl. voor het 
tweede lid eng. ale. Voor het eerste 
zie Dr. Franck Etym. wdb. i.v. 
klungel. De o waarschijnlijk onder 
invloed van den eigennaam öb ; vgl. 

van Aaltje zingen.

kna'gn, knagen.

knap, mooi.

knap, knal.

knd'p, knaap, dikkerd.

kjiapn, knappen ; ejkentotknapn (ook : klapn) 
vandazwëpa, hij weet, hoe het hoort.

knapsak, alleen : oldaknapsak, oude knol.

knarpn, knarpen, jammeren.

knarsn, knarsen.
kna'stjbot, kraakbeen.
kna'stjn, knarsetanden.

knar ster (niet K.), zware tabak, bldjknarstar oude kerel.

knaw, knauw, dauw.

knawjln, knagen.



knawn, 
knecht, 
knel, 
kneln, 
knën, 

knëp,
knëton (niet K.),
kneuk.il,

kneukdlnbos,

kneu fan,
knentjr,
kneuzn,
knibaln,
knie,
knien,
kniepp,

kniepn,

knieptangs,
kniewöga,
kniezn,
knik3 bib,
knikzr,
kni\an,
knip?,
knipmusD,
knipslach (niet K.),
kndkj,

knobal,
knoest<?,
knofabch,
knofoln (niet K.),
knojlök,
knöj,

een knauw toebrengen.
knecht.
knel, klem.
drukken.

kneden.
kneep ; knëpn, streken.
kibbelen.
kneukel, kreukel.

deiiakneukalnboschön veel ellende on
dervinden ; vgl. W. Draaijer Wdb. 
van het Deventer Dialect i.v. kn'okke- 
lenbos. 

kreuken, 
kreuk, 
kneuzen.
kibbelen, afdingen.
knie.
konijn.

gespleten houtje, waarmee iets vast
gezet wordt ; iemantjkniepaoptdsta't- 
zetn, iemand in het nauw brengen, 

knijpen, 
knijptang, 
knieholte, 
kniezen.

iemand met lange dunne beenen. 
knikker.

doorbreken met een knak.
knip, beursje.
muts van kant.

laagte in een wagenspoor.
been ; vooral alskriöks, halswervel.
knobbel.
knoest.

verstijfd door de koude, 

frommelen, door elkander schudden, 
knoflook, 
knauw, duw.

I5 i
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knojn,

knöb,

knolgrün,
knolra'pa,
knön,
knöp,
knopt,
kribt,
knubsldükien,

knul, 
knup, 
knupdl, 

knussin, 
kö,

köad3,
köê,
koebci'rch,

koeeuj,
köëks,
koekzlöë'n,
köêkameuh,

köëkzslön,
köêkatreVn,
koekoek,
koekoeks,

koel, 
koeh, 
koeln, 
koe In, 
koeltroch. 
koem,
kö^n, K. V. kö^kn, 

koepsl,

knoeien, verboden omgang hebben 
met, b.v. meUmejtinüsknöjit. 

knol, oud paard, 
knollen ; ook alleen grïïn. 

koolraap, 
knorren, 

knoop, 
knop.
streng garen.
zijden doekje, door de vrouwen op 

de borst gedragen, 
onnoozel, onhandig mensch. 
knoop in een touw, vloek, 

knuppel, 
knutselen.
uitgebraden stukje spek of vet. Zie 

Kuipers Wdb. der Ned. Taal i.v.kaan. 

koord, 
koe.
hooiberg voor het hooi, dat men voor 

eigen gebruik heeft, 
hooi voor eigen gebruik, vgl.pë^deuj. 

koek.
koekeloeren.
molen om lijnkoeken te malen, 

koek slaan, vgl. a'rfüsköëkj. 
koek trekken, 
koekoek.
hebbende de kleur van een koekoek, 

b.v. een kip. 

koel. 
kuil.
koel maken.
in een kuil doen, b.v. aardappels.

koelbak.
stil, lusteloos.

koeren.

koepel.
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kö&'s,
koest,
koetsj,
koes tin,
koevinkj,

koevoet,
koeweja,
köëza,
köëznzê'tj,

kofid,
kofiezöty
kögzl,

köjan,

köjzrösie,
kok,
kokalzn,
köksr,
kokat,

kok n, 

kol',
kölda, K. V. kelta, 
kbldar (niet K.), 
koldarach, 
koh,

köh, 
kolêara, 
kolf,; 
kolk,
kölkn (niet K.),
kolt,
költëar,
koltfiestjr,
könw,

koniD,

koers.

koest.
koetswagen.
koesteren.
gele kwikstaart, (motacilla flava).
koevoet.
koeweide.
kies.
kiespijn.
koffie.
koffiedik.
kogel.
wandelen ; vgl. Dr. J. te Winkel, De 

Gramm. Fig. in het Ned., blz. 199, 
i.v. keu. 

bezoek, 
kok.
kokhalzen.
koker.

kokkerd, vgl. Dr. J. te Winkel, Gesch.
der Ned. Taal, § 57. 

koken, 
kool.

koude,vgl.keltz'jnkolda een pruim tabak.
een paardenziekte.
kouwelijk.
witte plek voor den kop van koe of 

paard, vgl. Tijdschr. IX, blz. 232 vlgg. 
kool. 
cholera.
ondereind van een geweer, 
kolk, vijver.
oprispen (klanknabootsend woord).
koud.
koolteer.
iemand, die kouwelijk is. 
kam.

kom, kopje.
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koma, K. V. koenu,

komar, 
komkovur, 

kom 11,
kömndazvech,

komof,
komphmen\.n,
köan (niet K. V.),

köan,
könak,
konföar,
konfötien, K .V . kon fa'tien, 
konkal, 
konkaln, 
koyita, 
kop, 
köp, 
kop ach, 
kopal,
kopalmön dach, 
kop aio It (niet K.),

köpar,
kópientoesahi,
köp 71,
köpsë'Ha,
kopstuk,
kopwilga,

köara,

köral, 
körf, 
kór ka, 
kórkazant,

duiker (van hout) vgl. mnl. coi?nne, 
met de beteekenis k is t; Kiliaen 
kom, ar ca.

kommer, 
komkommer, 
komen.

opköm ndawechivëzn, aankomen.
afkomst.
drukte, groeten.
korrel.
met een kar vervoeren.
koning.
komfoor.

enveloppe.
koffiepot.
in ’t geheim overleggen, 
achterste.

hoofd, kop, een maat voor droge waren.
koop.
koppig.

menigte.
tweede Maandag na Nieuwjaar, 
hout, waardoor twee koeien aan el

kaar bevestigd worden, om ze te ver
hinderen, over eene sloot te springen, 

kooper.
kopje buitelen, 
koopen. 
hoofdpijn. 
stijl kop.
knotwilg; vgl. M. A. van Weel, Het 

Dial. van West. Voorne, i.v. koapböm. 
kar ; daköarawipn, een miskraam krij

gen, 

korrel, 
korf. 
kurk.
catechisant.
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k'órkozösie, catechisatie.
kosbar, kostbaar.
köas3, koorts ; iemdnteköasöfschrievn, iemand 

danig onder handen nemen.

kÖSlly kosten.

kost, kost.
kóste, korst.

koster, koster.

kót, k ort; geltkótmü'Yn wisselen, kótbi-j 
dicht bij.

köte. koet, (fulica atra).
kötevoel, nageboorte van een koe.

kótns, onlangs.

kowj, kooi.
kÓWS3, kous.
köws3vöëtn> opkdws3vöët?iy zonder klompen of 

schoenen.

krab 3, krab.
krab 3 In, krabbelen.

krabn, krabben.

kracht, kracht.

kra'fte, karaf.

krci'g3, kraag.

krajs, kraai.

kra'k (niet K.), krak.

kra'kslink, krakeling.
kraken.

krab, koraal; zörötaznkrah, zoo rood als 
bloed.

kram, kram,

kramp, kramp.

kra'nsch, kranig.
krang3 (niet K.), verkeerd, averechts; bij krengen, zie 

Kuipers Wdb. der Ned. Taal.
krangköp, lastig mensch.
krans, krans.
kram7is3ln, talmen.
krante, krant.
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krap, 
krap au, 
krap 3, 
krap lap 3, 

kras, 
kraschat, 
kras3, 
krasn, 
krjdiet, 
krêgsl,, 

krëgahch, 
krëjn, 
krëjlök, 
krek, 
kreng3,

krents, K. V. krinto, 
krentska'ksr (niet K. V.) 
krentjpla' sien, 
krent3r3ch,
krent3ivëg3 (niet K.), 

kreimn,
kreup3l,

kreu,Z3,
krib3, K. V. krubs, 
kribnbietsr, 
krieg3tien, 
kriegn,

kries3bëz3y K.V. kriestsbiezs, 
kriet,
krie\.n (niet K.), 
kriewshch, 
kriewaln, 
krika'nds, 
krinunëtech, 

krirupn, 
kring3,

bekrompen.
ternauwernood.

boekslot, draaibare houten grendel, 
vrouwenborstrok zonder mouwen, 
kras, flink.
zakgat in een vrouwenrok.
kras (znw.)
krassen.
vertrouwen.
fier geprikkeld.
geprikkeld, prikkelbaar.
kraaien.
kraailook.
juist, netjes.
kreng, lastig mensch of dier. 
krent, zweertje aan den mond. 
kleingeestig mensch. 
krentebroodje. 
krenterig.

krentebrood, dat men een kraam
vrouw stuurt, 

kreunen, 
kreupel.
alleen zözöëraskreuzs. 
krib.
kribbenbijter.
krijgertje.
krijgen.
krioelen.
kruisbes.
krijt.
huilen van kinderen, 

prikkelend, prikkelbaar, 
prikkelen.

wintertaling, (anas crecca). 
onaangenaam, in hooge mate. 
krimpen.
kring ; 3nkrin  ̂umdsmönsdanzaltwel-
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gon, een kring om de maan voor

spelt mooi weer.

krip, rouwfloers.

krisX.11, christen.

kroech, herberg.

kroep, croup.
kroep a, klein, ineengedrongen wezen.

kroepn, kruipen.

kroes, kroes (bvnw.)

krols (niet K.), hitsig van katten.

krom, krom.

krom 3, kraam, kinderbed, rommel.

krömkient, kraamkind.

krompöt, iemand met kromme beenen.

kröri3, kroon, kruin.

kronkal, kronkel.

kronkshch, kronkelig.

kronkjln, kronkelen.

krop, krop.

krot, oud, vervallen huis.

krüderoch, gekruid ; netjes gekleed.

krüks. kruik.

kruko, kruk.

kruldarach, krullig.

krulo, krul.

kruin, krullen.

kruwul, kruimel.

krumahch, kruimelig, beuzelachtig.

krumoln, kruimelen, beuzelen.

krün, kruien ; ook met ingevoegde l: krüln.

kriis, kruis.

krüsenkras, in alle richtingen.

krüt, k ru it; kruid.

kriiwa'gn, kruiwagen.

kuba, kleine fuik uit wilgenrijs gevlochten.

kuchn, kuchen.

/è?V'k«, kuiken, zonderling.

kuln (niet K.), voor den mal houden.
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küln, voortrollen ; vgl. W. Draaijer Wdb. van 
het Deventersch Dial. i. v.

kundj, kennis.

kundsch, bekwaam.

kunn, kunnen.

kiipz, kuip.

kiipjr, kuiper.

küpn, kuipen.

küarj, kuur.

kus, kus.

kusn, kussen (w.w.)

kusn, kussen (znw.)
kusnslöp, kussensloop.

kusristöcht (niet K.), kussensloop.

küt, vischkuit.

küt(j), kuit.

kwaba, kwab.

kwaböl, puitaal (cobitis fossilis), vgl. 7nêapoetj.

kwak, kwak, menigte.

kwarkorsch, babbelachtig.

kwa'kat, iemand, die babbelt.

kwakjln, bij afwisseling vriezen en dooien.

kwakslwintzr, winter, waarin het ïkwakslt” .

kwd'Xzn, kwaken, babbelen.

kzvaksn, neersmakten.

kwa'lie, kwalie.

kwalstzr, fluim.

kwansaln, kwanselen.

kwansüs, kwansuis.

kwast, borstel, grappenmaker.

kwa'tal, kwartel; zödöfaznkwa'tal, zoo doof als 

een kwartel.

kwa'tien, kwartje.

kwek* (niet K.), kweek, (agropyrum repens).

kwën.3, onvruchtbare koe.

kwetsn, kwetsen.

kwiebzs, kwibus.

kwiek, vlug, gezond.
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kwieldorpch, kwijlend.
kwieh, kwijl.
kwieln, kwijlen.
kwiendprpch, kwijnend.
kwiew.ii, kwijnen.
kwiet, kwijt.
kwisppldöar, kwispedoor.
kwispjln, kwispelen.
kwöh, kwaal.
kwöt, kwaad.
kwötsê'r. kwaadaardig hoofdzeer, schuld. 

L.

Lei', lade.
labendoch, zeer ; waarschijnlijk overgenomen van 

Duitsche grasmaaiers.
lachn, lachen.
laf, laf, niet zout genoeg.
lak, niet zout genoeg.
lak, lak.
la'Vn, laken.
Id'Vnveldar (niet K.), zwarte of roode koe met breede witte 

streep om het lijf.
laks, traag.
lam, lam (znw.)
lam, lam (bvnw.)
Iam3?id'r9ch, vervelend, onaangenaam.
lamlul, lammeling.
lampp, lamp.

' lamstral, lamstraal.
lan (niet K.), dwarsbalk, waarop de kop van een 

hooiberg rust, vgl. lawii.
ld'?i, laden.
landpri-jn, landerijen.
langs, langs.
lank, lang.
lanksa'm, langzaam.
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lanküt, languit.
lankvjrekt, languit.
lankwargn, langhout.

lankwa*rp3ch, langwerpig.

lann, Het benedenste hooi in een hooiberg 
wordt in verschillende blokken af
gestoken. Dit noemt men lan« en 
elk blok heet lan', vgl. lan.

lanter (niet K.), landheer.
lant^n, lantaren.

la'nten (niet K.), rondslenteren.

lantlöpor, landlooper.

lapkêzj, lapkaas.
lapkop, beest met half witten kop.

lap 3, lap, dronkaard ; pnlapsetn zijn best 
doen.

lapn, een lap zetten op, klaarspelen.

lapsak, vervelend mensch.

lapwief, vrouw, die de kleeren van boeren
knechts in orde houdt.

la'rie, larie.
last, last, lading.
lastj, lasch.
lasten, misbruik maken van het woord god.

lastn, lasschen.

larte, laat.
late, la t; andïlate, uitgeput.
la'techejt, indjld'techejt, laat.
lavêan, laveeren.
lawdj, lawaai.
lebp, leb.
lechcha'dz (niet K. V.), zie bantcha'da.
ledar, ladder.
lëdj kant, ledikant.
lëdamöX.?}, lidmaten, ledematen.
Iëg3, laag.
lëgj, eierstok van kippen.
Jïgj, laag korenschooven op den dorschvloer.
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ligplaats.

tëgn, liggen.

'lejy -lei.
lejp, lei.
lejn, leiden.
lejzêl, leidsel.
lek, lek (znw.)
lek, lek (bvn.)
-bk, -lijk.
lekzr, lekker.
lekn, lekken.
lelie, lelie.
leb, lel.
lem, lemmer.
lëm, leem.
lenipa (niet K.), onhandige, slordige meid.
lends, lende.
leng9, soort van bederf in de melk ; vgl. W.

lenap (niet K.),

Draaijer, Wdb. v. h. Deventersch 

dial. i. v. 
lemmer.

lep, roepnaam voor een schaap.
lëp, leep.
lëpal, lepel.
lëpalblat, lepelblad.
lëpjlkists, doosje, waarin men lepels bewaart.
lëpalk'ost, kost, die met den lepel gegeten

lëpalrak (niet K.),
wordt, 

rek voor lepels.
lëpdt, leeperd.
lepla?n, lam, dat van de moeder genomen

lepn,
en met melk gevoed wordt, 

met kleine teugjes drinken.
lëan, leeren (w.w.)
lëan, lederen ; lêanlap3, stuk zeemleer.
lêar, leder.
lëar3 (niet K. V.), catechisatie, leer.
les, les.
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lesrit, K. V. lesies,

lestj, K. ook : la'ste, 
let,
letjdoek, 

letsr, 
le ton, 
letn,
leuch, K. V. lêck,

leugn,
leunn,
leiinza,
leup, ook : löp,
leups,
leiitjn,
lëvpn,
lëvsr,
lëvjwöst, K. V. ma'lwóst,
lëvn,
lëvn,
lëvndach,
lëwprink,
l&ZJ,
lëaZ3 klomp,

lëzn,
lichmisn, 
licht, 
licht, 
lichtj, 
lichzm, 
lichtn, 
lichtn, 
lief,

lief,

onlangs; vgl. W. Draaijer, Wdb. v.
h. Deventersch dial. i. v. lesse?id. 

laatste, 
deksel, 
letterdoek. 
letter.
letteren (w.vv.)
hinderen.
ledig.
leugen.
leunen.
luns.

loop.
hitsig van honden, 
talmen, zeuren, 
leveren, 
lever.
leverworst.
drukte, lawaai.
leven.
levend.
leeuwerik.
laars.
klomp, waaraan de schacht van een 

laars bevestigd is, gebruikt door 
slootgravers; ook: klomplëazj. 

lezen.
lichtmis, Lichtmis (2 Febr.)
licht (znw.)'

licht (bvn.)
waarschijnlijk.
lichaam, gevaarte.
weerlichten.
lichter maken.
buik; Jtoptliefemn, op het punt zijn 

een jong te werpen, iets in den zin 
hebben, 

lief.



liefsëat3, buikpijn.
liegn, liegen.
lick, lijk.

liekdöan, likdoorn.
lieks, K. V. liekjt, gelijk, quitte.
licVn, gelijken.

lieks, uitroep bij het knikkeren in gebruik,
zie riims. 

liekstë (niet K.), litteeken.
liekwa-gn, lijkwagen.

Hem, lijm.
lien, lijden.
lienda, lijn.

liendzböm, lindeboom.
lieneulie, lijnolie.
lienkoeke, 1 ij n ko e k.
liewn, leenen.
lienzöt, lijnzaad.
lieara, draaiorgel.
liesta, leest.
liesta, lies.
liestd, lijst.
lietien, liedje.
lievalö, lieverlede.

lign, liggen.
li-j, luw.

li-jto, luwte.
likien, klein beetje.
UVn, likken.
lifok, leelijk.
linkar, linker.
liwn, linnen.
lint, lint.
lip3 , lip.
lipn, huilen.
lis3, lus.
list, list.
lit, lid.

ï Ó3
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UtëVn, litteeken.
litmöta, lidmaat.
lobas, lobbes.
lödeuar  K. E., laat door, een kinderspel.
loedjt, beroerling.
loek, K. V. lük, luik.
lö^lapa (niet K.), oogklep.
101*11, loeren.
löë'r (niet K. V.), het loeren ; akepamindalöcar, ik heb 

hem in de gaten.
löf, ook lof, loof.

lo f lof.
l'oga, laag.
lÖgP, log.

löj, lui.
löjböjs, luiaard.
lok, look.
lökj, lok.
lökn, lokken.
lol', plezier.
löm, loom.
lomat, lommerd.
lomp, lomp.
lompa, vod, lap.
lön, loon.
long3, long.
lorikn, scheel zien.
lönn, loon geven.
löpn, loopen.

lora, lor.

lörkn, lurken.

l'órvn, alleen: iemdntinzienlórvnpakn, iemand 
bij de kraag vatten.

lós, los.

(niet K.), slim.
-lös. -loos.
löslievach, ontlasting hebbend.

lósn, lossen ; anvoereujlösn, het hooi van



den wagen in den hooiberg wer
pen ; wa’talösn, water loozen.

lós

löt, lood.
lot, lot.
lötböm, boom, die gebruikt wordt bij het 

neerlaten van de bergkap.
löta, loot.
lötari-ja, loterij.
Lötn, (de bergkap) neerlaten.
lötn, laten.
lötn, aderlaten.
lötn, loten.
lÖttOW, touw, dat gebruikt wordt bij het neer

laten van de bergkap.
lów, lauw.
lözê^n, logeeren.
lü, lieden.
lubn, ontmannen.
lucht, lucht.
luchta, lantaarn.
luchtach. frisch, dun gekleed.
luchtn, bijlichten.
luchtn, alléén : iemantnietlucht?iófsienmagn, 

iemand niet kunnen uitstaan.
luVn, gelukken.
lui] pijp aan een pomp, penes.
luldarach, praatziek, half dronken.
lulabreuar, iemand, die veel babbelt.
luln, kletsen.
lumal, lummel.
lün, ' luiden.
lüs, luis.
Lus, lisch.
lüsafa's, lucifer.
lüsics (niet K. V.), uiterwaarden, bij lüs, lisch.
lusn, lusten.
lust, lust, plezier.
lüstan. van lustre.

n
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lüstsn, luisteren, influisteren.

liizsbos, luisbosch.

M.

macht, macht; mmachtchelt, veel geld.

ma'cht (niet K.), meid.
ma'chien, meisje.
mag3, maag.
md'gjr, mager.
magn, mogen.
mak, mak.
makjhk, gemakkelijk.

md'kn, maken.
mal, mal.
md'l, meel.
matejan, mallejan.
mabmeuh, draaimolen.
ma'In, malen.
md'ln, tobben, mijmeren.
mamjs (niet K.), manspersoon.
man, man.
mand3, mand.

md'nj, nekhaar van een paard.

ma'ns kap 3, maankap.
md'n3g 3, vermaning ; mdn3g3vanköëznz&lt3, een

klein beetje kiespijn.

mang3lwót3l, mangelwortel.

mank, jnank.

tnanksliek, melancholisch.

ma'r\n, maden.

ma’nbs, merinos.

mans, mans.

mansjch, trotsch.

mansschejt (niet K.), trotschheid.

mdntal, mantel.

md'r, maar.

ma’rievuln, merrieveulen.
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ma'rk, markt.
ma'rk, merk.
ma'rkn, merken.
ma'rkn, een merkteeken geven.
mds, achterste, alleen in : likmiendsmas, vgl. 

maesdarm, mestdarm, bij Kiliaen.
ma's, marsch !
ma'sj, mars, buik.
ma'sakë l̂, marskramer.
ma'sjnist, machinist.
mast, mast.
mat, ovjtmatkömn, verassen, betrappen.
matj, mat.
martaln, martelen, tobben.
niawn, mauwen.
më, mede.
mëadjweg ns, op verschillende plaatsen.
mej, Mei.
mejblümpien, madeliefje.
niëjjr, maaier.
mëjn, maaien.
mej star, meester.
mejt, meid.
mejzüntien, madeliefje.
maka'ra. elkander.
m3këan, mankeeren.
ni9kêar3g 3 (K. V.), ongesteldheid.
mëakob, koet.
mëb, windhalm, (aspera spica venti).
melk, melk.
melkchoet, tonnen, vaten, en alles, wat bij de 

melkerij behoort
melkn, melken.
melknap, melknap.
melknemjr, melkemmer.
melkövnt, de tijd van melken ’s avonds.
melkparrk, omheinde ruimte, waarin het vee ge

molken wordt.



i68

melkrak,

melktiet, 
mana'ra,
mënach, K. V. ma-nach, 
mênagie?u, K. V. ma'nagiena, 

maneer, 

mengal,

rek, waarop men het melkgoed legt 

te drogen, 
tijd, om te melken, 
elkander, 

menig.
, menigeen, 
mijnheer.
naam van een maat, alleen gebruikt 

in : diekoegevnmengalmêilraznösa, van 

een koe, die weinig melk geeft.

mengn, mengen.

maneuvals, gebaren.

manie,lra, manier.

;/z<Fn/*, meenen.
zware vrachten voeren.

mensa, K. V. minsa, mensch.

mep, klap.

mëpenak (niet K.), godspenning.

mënpoeta, puitaal.

mêar, meer.

marci'kal, mirakel.

më*ra (niet K.), merrie.

ma re la, morel.

mes, mes.

mes, K. V. mest.

mesald'r, metselaar.

me sa bi, metselen.

masiena, machine.

meskalf, mestkalf.

mesri, mesten.

mesn, de mest uit den stal verwijderen.

mêsta, meeste.

me stok, mesthok.

mesfa'lt, mestvaalt.

met, met (znw.)

mët, meet.

mëat, Maart.

mêatach, krolsch.
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mêtn, nieten.
maföl, metaal.
matras a, matras.
matröza, matroos.
metwost, metworst.
meug?fok, mogelijk.
meugn, têgneugnenmeugn, tegen heug en

meug.
meuja, tante.
meula, molen.
mêwa, meeuw.
meza, mees.
maziek, muziek.
midach, middag; smafomidach. schertsend voor

een lang mensch.
midal, middel.
midaldeuara. deur tusschen voor- en achterhuis.
midalknecht (niet K.), tweede knecht.
midn. midden.
midndeuar, middendoor.
mien, mijn (vnw.)
mie wn, mijnen.
mieara, mier.
mieas, zoetachtig.
mieta, mijt.
mieter, alleen : löpnödamietar, loop naar den

drommel en iemdntopsienmietargëvn,
iemand afranselen.

mieter ach, vuil.
mie tan, vuil werk doen, zaniken.
mieX.11, een mijt zetten.
miezard'bal, miserabel.
migaln (niet K.), stofregenen.

mikken.
mikmak, mengsel, allegaartje.
milt, mild.
milt, milt.
miltfw'r, miltvuur.
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min,
mindzr,
min 3,
minazêan,

miscrndalti,

misn,

mispsl,
mispunt,

mist,
mist,

mit,
modsbeugsi,

modan,
möad3na'r,

ynodsr,

modn,
möadn,
moelëzpl,
möëar, K .V. mÖar, 
möëaras,
möëar3y
moes, 
moet,
möëz3keut3l,
möêz3rióst,
möêazieky

moj,
möjts, K. müjta,
möksr,
mol,
mbh,

mbtebult,
mohrit,

moln, 
molsjely

gering, gemeen.
minder, vgl. § 181 Opm.
min.
verminderen.
mishandelen.
missen.
mispel.
onaangenaam, vervelend mensch.
mis.
mist.
met (voorz.)

baggerbeugel.
baggeren.
moordenaar.
modder.
rooien (aardappels).
moorden.

muilezel.
K. mödsr, moeder, wijfjeskonijn. 

moeras, 
schroefmoer. 
muis. 
moed.
muizenkeutel.
muizennest.
moederziek.
mof.
mooi.
moeite.
moker.
maal, maaltijd, 

mol.
molshoop.
lange gang, die de mol graaft even 

beneden de oppervlakte, waardoor 
ophoopingen van aarde ontstaan, 

molm.
zie bëv3tien.
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mombak, mombakkes.
mompjln, mompelen.

K.V. ma'rgn, morgen.
möndach, Maandag.
niöna, maan.
1)10713 k, monnik.

7)l07lSt3r, gedrocht.

monstjr, staal.
mout, maand.

mop, mopshond.

inöpien, koekje.
m'órk, K. m'örf, merg.

mós, mos.
mosdöt, morsdood.
mbs3ch, morsig.
mos3pot, morspot.
mosTi, morsen, hier en daar iets op den 

grond laten vallen.
most3t, mosterd.
möat, moord.
mot, opgeveegd stof.
mot, makker.
mot3, maat.
mot3, zeug, vgl. Kuiper, Wdb. der Ned. 

taal.
mot3, mot.
motok, hok, waar de zeug biggen krijgt
motrêgii, motregen.
mow3, mouw.
mü, moe.
müabloevi3, muurbloem.
17iud3, mud.
71111f, muf.
mug3, mug.
müaglas, raampje in den muur, waardoor men 

van het voorhuis op de -ïdëh” kan 
zien.

mul, mul.
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müh, 
mumaln,

Muntjch,
muntien,
?7iüara,
mumnjr^n,

mus?,
VlUtJ,
mutien,
mutn.

nachmcrrie,

nachra'vn (niet K.),
nachsa'm (niet K.),

nacht,
nachtsga'h,

na'gal,
na.'galbit,
nd'knt,
na'ma,
na% riy
na'Tislë (niet K.), 

nap,
?iarr, 
na'rgTis,
7iarm,
?iat (adj.),
7iat (subst.),
?iatüaro, ook 7iatiiara, 
nd'valy ook ?td'bal, 

7iaw, 
nê,

molenaar, meikever, 

muil (vr.)
kauwen als iemand, die geen tanden 

heeft, 
mondig.
muntbiljet van 10 gulden ; mondje.

muur.
morren.
muts.
noodzakelijkheid, 

gedwongen huwelijk, 
moeten.
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N.

nachtmerrie: klit in de manen van 
een paard, 

nachtbraken, 
goeden nacht 1 
nacht, 
nachtegaal, 
nagel.
rookvleesch.
naakt.
naam.
arren.
arreslede.
nap.
naar (bvnw.) onpasselijk.
nergens.
arm (znw.)
nat.
jus.
aard.

navel.
nauw.
neen.
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neba,

nêfien (niet K.)f 
nëgar,

nëgii, K. V. nëgnda,
nëgnögj,

nagösie,

nëjn,
neka,

nelsatt, K, V. nelsam, 
nëmcrr, 

nëmcrsëkar,

nentar,
nëmn,
nëpiesmusa,
nëar}
nëaraga,
net,
nëta,
neta,
nëtalach,
nëva,
nëval,
nëvana'r, K. V. nëvndar, 
neudach, 
neuch (niet K.), 
neuchkópien (niet K.),

neugn, 

neuta,
netitabaschöt, 
neutaböm, 
neuvar (niet K.), 

neuza,
neuzaklomp,
nichta,

neb.
mug.
neger.

negen, vgl. § 131.
bloedvin.
handel.

naaien.
nek.
els.

neen maar ! uitroep van verwondering, 
neen maar zeker ! uitroep van bevesti

ging, 
emmer, 

nemen, 
neepjesmuts, 
neer.
nering ; andrukanëaraga, drukte.

juist, zoo pa§.
neet.
net.

lichtgeraakt, lastig, 
neei.
dauw, mist.
evenaar aan den wagen.
noodig.
dringend.
kopje, dat men drinkt, omdat er 

op aangedrongen wordt, 
aansporen om iets te gebruiken ;

lötoewnietneugn, tast maar toe. 
coïre, zaniken, 
noot.
notemuskaat.
noteboom.
op ’t randje. Vgl. Gron. nuver. 
neus.

van voren spits toeloopende klomp, 
nicht.
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niemant, niemand.

niemadah, niemendal.

niear9, nier.

niet, niet.

nietJ, niet.

nietsmin, niettemin.

niets, driftig. Deventersch nits.

niets kop, driftkop.
ni-j, nieuw ; tsalmien iesni-j3 do en, ik ben er

nieuwsgierig naar.

ni-jmelkt, pas gekalfd hebbend.

ni-jmöêts (niet K.), nieuwmodisch.

ni~js, nieuws.

ni-jschie*rjch, nieuwsgierig.

nikzl, nikkel.

nikn, nikken.

niks, niets.
niköpn, ja knikken.
nip 3 tien, alleen : optnipstien, op het nip

pertje.
nö, naar, na.
nö, nabijzijnde ; riöfamilie, naaste familie.
riobsr (niet K.), buurman, die bij een begrafenis dra

ger is.
riöbssplicht (niet K.), plicht van den
nöbsstöndn, bloedverwanten.

noblesj, soort appel.
noch, nog.
nöchejt (niet K.), nabijheid.
riödan, naderen.

nöadn, Noorden.

noests, knoest.

riöjöar, najaar.

nöjt, nooit.

riolds, naald.

nomjr, nummer.

non non.

non (niet K.), een kreunend geluid voortbrengen
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van koeien, vgl. Dr. Franck, Etym. 
Wdb., i. v. neuriën.

riööan. besmettelijk zijn.
nops, nop.
nopn (niet K.), bijten in de manen om elkaar te

jeuken (van paarden).
nösak, zak in den naad.
riósjln, K. V. nes3In, nestelen.
nöst, naast.

nóst, K. V. nest, nest.
rióstej, nestei.
nöstjkitkn, jongste kind.
nöstsrach (niet K.), brommig.
nöstan (niet K.), zeuren van kinderen.
nöt, naad.

nöt, nood.
nöat, noord.
nötjy zangnoot.
nötwëar, noodweer.
növjnant, navenant.
köw, K. V. nu.

nuchten, nuchteren.
nuks, nuk.
nul, nul.
nümn, noemen.
nüan, het opzwellen der uiers eenigen tijd

voor het kalven.
nüassl, het opgezwollene in de uiers.
nut, nut.

0 .

och, och ! ach !
öch?hk, goed uitziend.
öadël, oordeel.
ödsr, K. V. odsr, orde.
oe, hoe.
oedj, hoede.
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oef3n, 
oefsna'r, 
öëk, 
oekd, 
öëkj, 
oeh, 
oepsly 
ot^ra'njj, 
öëar3, 
öëars, 
öt'rjjonk, 
öëst, 
öëstn, 
öët, 
oet,

oew,

¥>

of>
dfakn,
öfa'ndjch,
öfangn,
o f ba'sin,

ofbeuln,
ofbrann,
öfbrökj,
bfbrbksln,
ofchront,
ofch a nk ,

ofchcunst,
ofchietn,

bfchön,
bfchot,
ofdeVn,

oefenen.
oefenaar.

hoek ; jnöëklant, een stuk land. 
optoekszitn, op de hurken zitten, 
vischhaak.
soort nachtvlinder, uiltje.

hoepel.
oranje.
hoer.
oer.
hoerekind.
hoest.
hoesten.

hoed.
huid, lichaam; jtindoetemn, ziek zijn ;

stoptoetemn, van plan zijn. 

hoef. 
hoeven, 
uw, u. 
of. 
af. 
tuin.
afhakken, K. V. : afsnauwen.
afhandig.
hellen.
afbasten.
afbeulen.

af branden.
afbraak.
afbrokkelen.
afgrond.
ontlasting.
afgunst.
afgieten ; dsknohiofchietn wateren.
afgaan.
afgod.
dak van een huis nemen, pak slaag 

geven.
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üfdöpn, 
öfdrëjn, 
bfdrinV.li, 
ofdrön, 
ofsn,
ofsrstompt, 
o f f  e In, 
bjföëan,

oflëgny 
ofniefsln,
bfra'fsln (niet K.), 
bfrêfsln (niet K.), 
ofrichXn, 
ofroln,

ofrömn, 
ofschejt, 
ofschêan, 
ofscJiietii,
ofsch'ódsLn, K. V . o f schots In,
ofschröëvn,
ofsetsr,

ofslön,

ofsnien, 
ofstant, 
ofstrien,

ÖgSy
ögnblik, 
ögnbröny 
ógöar,
dj (niet K.),

öjstsrsch, K. üstsrsch,

°jt,

pak slaag geven, 
afdraaien.
afdrinken (een twist), 
afhalen (van boonen). 
offeren.
verbazend, zeer. 
afvellen.
voor het naar bed gaan het vee ver

zorgen.
afleggen, ontkleeden (een lijk).
ontfutselen.
aframmelen.
afrafelen.
eene berisping toedienen. 
snd&'nofroln, met een meisje in het 

hooi liggen vrijen, 
den room van de melk nemen, 
afscheid, 
afscheren, 
afschieten, 
achterstellen, 
afschroeven.
afzetter, koe, die te vroeg een kalf 
werpt; kalf, dat te vroeg geboren wordt, 
afslaan; niksofslonasfiiegn, alles aan

nemen, 
afsnijden, 
afstand, 
ontstrijden, 
oog. 
hoog. 
oogenblik. 
wenkbrauwen, 
wimpers.
hu i; öjiska'nsinelksbörgs, de een is al 

niet beter dan de ander, 
ruw (van het weer), 
ooit.
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ok, ook.
ok, hok.
öka, haak.
ök n, haken.
okn, samenwonen alsof men getrouwd is.
öks, haaks.
okseuft, okshoofd.

ol, hol (znw. en bvnw.)
öl, haal.
öl, aal.
ölböm, balk, waaraan de haal hangt.
bldajöar, oudejaar.
bldjjöllsdach} oudejaarsdag.
oldjjoasövnt, oudejaarsavond.
bldjdsboldar, holderdebolder.
bldslink, ouderling.
bldalös, ouderloos.
oldsr, ouderdom.
bid is, ouders.
öhk, klein, gering ; oeöhkzrontoem&'vlöjn, 

leege vaten klinken ’t hardst.
öliefant. olifant.
oln, houden.
öalbch, oorlog.
ölpieps, holpijp.
olsa, muil met houten zo ol; vgl. Kuipers, 

Wdb. der Ned. Taal i. v. holsblok.
olsdköh, houtskool.
olt, hout.
olt, oud.
olteka, houtstek.
oltfoel, afval, oud vu il; veuarbltfoellöX.nlign, 

zich niet bekommeren om.

öltn, houten.

oltroest, oudroest.

öm, oom.
onul, hommel.

omp3, homp.
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ompaln (niet K.),
ömzëgar,
on-,
on,
öan,
ona'ndach,
onbaimlach,

onb 3 schoft,
onbateugn,
o?ibazöëst,

ondabloema,
ondabroek,
ondadoems,
ondadöna,
ondëga,

ondaglöva, K. V. onnglöua,

ondagront,
ondamelk,
ondapant,
ondar,

ondarêVn, K.V. ondara'Vn,
ondarans,
ondaspit,
ondat,

ondeuganiet,
ondawech,
ondier,
ondók, K. V. onnok,
öane7iza,
oneuzal,
ongedön,
ongal,

ongamcik,
ongamakalak,
onganödachy
ongar,

ongavëar,

kreupel gaan, strompelen.
oomzegger.
on-.
oneven.
aarden.

onhandig.
onbenullig.
onbeschoft.
ongepast.
onbesuisd ; zeer.
paardenbloem.
onderbroek.
onderduims.
onderdaan ; schertsend : been. 
tondêga, in de war. 
cjevnondaglöva atjieislievarastabotn, zegt 

men van iemand die inhalig is. 
ondergrond.
zoete, afgeroomde melk.

onderpand.
onder.
onderrekenen (vuur).
onderhands(ch).
onderspit.
honderd.
deugniet.
onderweg.
ondier.
hondenhok.
lastig, eigenwijs mensch. 
onnoozel.
leelijk; ongadönwëilr, slecht weer.
gesmolten vet.
ongemak, ongedierte.
ongemakkelijk.
ongenadig, zeer.
honger.

ongeveer.
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Ollky honk.
onköstn, onkosten.
onkrüt, onkruid.
onlustach, lusteloos.
onröt, onraad.
ontkroepn, ontkruipen.
ontchrüjn, ontgroeien.
ontrievn, ontrieven.
ontsiXn, later opkomen (van de maan).
onvjschihch, onverschillig, ruw.
onwat, woesteling ; vgl. Ned. Wdb. i. v.
onwêar, onweer.
onwëXnt, ruw, barbaarsch.
onwies, gek.
onzshch, onzindelijk (van dieren).
onzün, K. V. ongzzien, slecht uitziend, vgl. mnl. onziene.

op, op.

öp, hoop (mnl.).
opa'In, ophalen, afhalen.
opawn, ophanden.

opbrêVn, oprispen, tegenvallen.

opbrengn, opbrengen.

opcha'n, oprapen.
opchieX.il, opgieten.

een beetje koken ; nog eens koken.

opkömn, opkomen.

opköpn, opkoopen.

opkrimpn, opkrimpen.

opla'zsr, slag, houw.

opla'zsn, zich uit de voeten maken.

optëgn, voorrijden (op schaatsen).

oplejn, bij een boeldag het vee voorleiden.

oplepn, met melk opfokken.

oplichter, oplichter.

oplichXn, oplichten, optillen.

oplöp, oploop.

opncuksr, opstopper.

hopen.
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opnboar, openbaar ; voor den klinker van 
vgl. § 49. *

oppoX.li, oppotten.
opredn, opredderen.

oprejn, zich boos af angstig maken, vgl. Mnl* 
Wdb. V ; kol. 1820, i.v. opreiden, 4.

oprich\n, oprichten.
opröëar, oproer.
opsajn, ophitsen.
opschcrdsln, opscharrelen.
opsëgn, opzeggen.
opsien, opspraak.
opsiXn, niet naar bed gaan.
opspeuln, uitvaren.
opstoekn, in ’t geheim aanzetten.
opstreupn, opstroopen.
opstrickn, opstrijken; vooral: 3töaropstriekn, vgl. 

striekebant.
opsükn, opzoeken, een bezoek brengen.
öar, haar.
öara, oor.
öarp, aar.
öarj, ader.
öarsch, aardig.
örgsl, orgel.
örgs list, organist.
örkan, orkaan.
orbrejn (niet K.), eau de Cologne, eau de la reine.
o s 3 , os.
Ö S311I, adem ; ginössmgëvn, niets zeggen.
öskükii (niet K.), kuiken in den nazomer uitgebroed, 

rare snuiter ; uit oogst en kuiken, 
hoewel men het woord oogst niet 
kent.

ósv/, K. £rt;z, haasten.
öst, Oost.
öst, haast.
östjc/i. haastig, plotseling.
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östn, Oosten.
öaty aard.
otp, overblijfsel van eten, waarmee ge

morst is.
otedoks, orthodoks ; iemdntbtedbkstpwöarejtscgn,

iemand duchtig onderhanden nemen. 

btpr, otter.
ötien, horretje.
övpbödjch, overbodig.
övjdöt, overdaad.
öavëgpy oorveeg.
övpgönd?, jnövjgöadjboh, stier van meer dan

2 jaar oud. 
övpkötn, overkoten.
övpmón, K. V. övpma'rgn, overmorgen. 
övjr, over.
övprant, overhand.
övzrcrrvn, overerven, besmettelijk zijn.

övprpch, overig.
övprëndp, overeind.
övproln, overhouden.
övptólpch, overtollig.
öviiy oven.
övnt, avond.
o w p I, ouwel.
own, houwen.
öaivörm, oorworm.
ö z p , kous (weinig gebruikt).
öaza'kp, oorzaak.

P.

pacht, 
pachtpr, 
pachtn, 
padp,
padaschietpr of padppisar, 

pd'jn ,

pacht.
pachter.
pachten.

pad.
strondje op ’t oog. 

paaien.
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pak, pak ; snpak, veel.
pakeuj, geperst hooi.
pakn, pakken, gevangen nemen.
paknkrëmsr, koopman, die met een pak manufac

turen rondreist; vroeger meest 
Duitschers.

pakwa'rk, pakvverk.
pal, pal ; dowientispalwest, de wind is pre

cies West.
pa'hmoen, paarlemoer.
palm, palm.
pampier, papier.
pans. pan, dakpan.
paiukoeks, pannekoek.
panakoekspatu, koekenpan.
panëarjk, panharing.
pa'nss, pens, buik.
pant, pand.
pa-p3, paap.
pa'ps, speen.
p ap3ga'j3, papegaai.
pa'psl, populier.
pa'psln, van populierenhout.
/öpw, met pap bestrijken of beleggen.
pa'r, paar; twêjiznpiï'r, de een is juist als 

de ander.
pa'rddws (niet K.), pardoes ; uit het Spaansch par dios, 

vgl. N. N. Taalmay, IV 240 vlg.
pa'rs, peer.
pa'rslstien, parel.
pa'rsplü, parapluie.
pa'rk, perk.
pa'rksment, perkament, omslag van een boek.
pa'sa, pers.
pamsn, persen.
pasn, passen.
pastjlejn, porcelein.
pat, pad.
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pa‘t,
pa'ticj,

pa'tien, 
pë'djbivrch,

pê'dobonj, 
p ëldjgrej, 
pëadzkeut3l, 
pë'djkontj,

peadjtüch, 
pë'dcuj, 
pejl,
pejs (niet K.),
pëkzl,
pëkjl^rjk,
pehga'stj,
pjlejs,
penp,
perwk,
pjnël,
pe?ig3ln,
penjvögjl, K.V.
pëpjr.
p3salm,
pjsël,

pesköp, 
pesn, 
pest,

pestö"r, 
pëat, 
pet3, 
pjti-jp, 
pëtreulie,

part.
sommigen : accent op de eerste let

tergreep, 
tweeling.
hooiberg voor het hooi, dat verkocht 

wordt; vgl. koeba'rch. 
paardenboon. 
paardetuig. 

paardekeutel.
kalf, dat van achteren wat dik is, 

zoodat het eenigszins op een paard 
gelijkt, 

paardetuig.
hooi voor den verkoop, 
peil.
rust (alleen bij kinderspelen), 
pekel.
pekelharing, 
gepelde gerst, 
paleis.
pen, pin. 
penning, 
paneel, 
afdingen. 

spa'nrvögzl, vlinder.
peper.
psalm.
perceel ; tiznpzsël, ’t is een lastige 

zaak. 
treiteraar, 
plagen, kwellen.
alleen : astzpest, zeer, in hooge mate, 

b v. ejlógastjpest. 
pastoor, 
paard, 
pet. 
partij, 
petroleum.
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pëtreuliekann, petroleumkan.
pëtreuliekë'l, man, die petroleum vent.
pëtreulielamps, petroleumlamp.
peuh, K. V. poeh, peul.
peuhg?, peluw, met abn. sufif. -ing.
pen Lm. peuteren, knutselen.
pëzdorink, perzerik.

pëzj. pees, spier.

piek. piek.
pieldjr, pijler.
pieh. piji.
piehbögj, pijl boog.

pielö, bombazijn ; vgl. J. H. Gallée, Wdb. 
v. h. Geld.-Overijs. D ial, i. v. pilo.

pielsta't (uiet K.), paard met dunnen staart, paard, dat 
niet mak is.

pietu, pijn. •
p i e p K. V. pupj, pijp.
piepjrjch, pieperig.
piepkdtiël, pijpkaneel.
piepn, piepen.
piepnkrabjr, pijpenuithaler.
piepnpörkjr, pijpenuithaler.

pieansoep, vermicellisoep.
pir'r£  / worm, penes.
pieastëk3ch, wormstekig.
pietzrjck, klein, gering.
pietotieu (niet K.), iets, dat klein in zijn soort is.
pietlutjck, kleingeestig.

piets3, 3ii pietsj, veel.

pi-jböjs, dik buis.
pi-jötjr, dikke luis ; vgl. Gr. nCwv.

pik, pek.
pikorjch, kleverig.
pikien, wrok.
pikmëjjr (niet K.), Duit-sche grasmaaiers; voor ’t eerste 

deel zie pikstrik.

pikn, pikken.
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pikn, 
pikstrik, 
p ih ,
pimpaln, K.V. pumpaln,
pinkboh,
pinkj,
pinkjlpöus, K. pimpjlptr's, 
pin kir ?i,
pinkfëuZ3,

pinkstobLoevu,

pinkstjbögy (niet K. V.), 
pin ks ton, 
pip,

pips, 
pisbak, 

pischrietp, 
pispot, 

pis 3, 
pissbedp, 

pisn, 
pit, 
pit3,
plagt,
plakj,

plakn,
plaksëgsl,
plan,
planka,
planto,

pld'sa,
plasd,
pia'sien,

kleven.
strekel, besmeerd met pik en zand. 
pil.
veel drinken, 
stier van één jaar. 

pink, jong rund. 
pimpelpaars, 
kleine vinger.
pink, die voor 't eerst gekalfd 

heeft.

gele lisch (iris pseudacorus) en akker- 
veldkers (cardamini pratensis), 

pinksterkroon.
Pinksteren.
eene kippenziekte ; ejeftspipwech, hij 

heeft een knak gekregen, 
niet frisch uitziend, snibbig, 
pisbak.
sinte Margriet.
pispot.
pis.
iemand, die in ’t bed watert, 
wateren.

pit (overdrachtelijk), 
pit (letterlijk), 
plagge.
plat afgesneden stuk, meest als ver

kleinwoord ; 3tipla'kien, eensneedje 
wittebrood, 

plakken, 
plakzegel. 
plan.
plank, vonder.
plant; vooral planten, die men ver

plant, als kölpldnt3, enz. 
plaats, boerenplaats, 
plas. 
broodje.
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plasn, plassen.
plat, plat.
plii'tj, plaat, haardplaat; bi-jd3pla't3zitny bij 

den haard zitten.
pla'tntddj (niet K.), dweil, waarmee de '»plattj"  wordt 

schoongemaakt.
platsak, platzak.

pliï'tStÖVJ, plaatstoof.

plechtjch, plechtig.

plêgn, plegen.
plejn , plein.
plejstjr, pleister.

plejstjn, pleisteren.
plejstjn, aan leggen bij een herberg.
plejtn, pleiten.
plejtöj, pleidooi.

plicht, plicht.
plint3, vloerlijst.

plöchchëst, plaaggeest.

ploeg, ploeg.
ploet3n, K. V. jloet3n, in het water plassen.

flo j■, plof.
plofn , ploffen.

pldg3, plaag.
ping3 (niet K.), dikke gesmede spijker.
pluVn, plukken.
pluköan, plukharen.

pliim , pluim.

plump, plomp.

plum^n, in het water vallen.

plund3?i, plunderen.
pliis, pluche.
plüs, pluis (bvnw.),
plÜZ3 , pluis (znw.),
plüzn, pluizen.
pocluln (niet K.), zeulen.

pochn, pochen.
po dj, oud vu il; vgl. W. Draaijer, VVdb. van 

het Deventersch Dial. i. v.



podtk, pudding.
podjrjch (niet K.), slecht uitzien<i. verflenst.
poe djl, iemand, die niet met zijn werk voort

kan.
pocdjljg rap, vew'djpocdjhgrap, voor de aardigheid.
pücdjlkoutj, hetzelfde als poedjl.

poe dj lil. knutselen, slordig werken.
poch, jonge eend; vgl. M. A. v. Weel, 

Dial. van West-Voorne, i. v. pieh  
en poeh.

pöc“u, peuren.

pocpj, Duitscher.

poc\»i, poepen.

pots, poes.

pocsn (niet K.), stenen.

poespas, mengelmoes.

poestj, puist.

poetsn, poetsen.
pofjrjch, dik, opgeblazen.

pofn, op crediet geven, op crediet nemen.
pojjr, K. V. poejjr, poeier.

puk, pook.
pokdehch, pokdalig ; vgl. deh.
pokjl, lichaam; vgl. M. A. v. Weel, Dial. 

v. WTest-Voorne, i. v. pöks.
pökn, poken ; met een stok in de modder 

steken, om de visch in het net te 
jagen.

pöknetj, K. V7. poeknetj, net, waarin de visch gejaagd wordt 
door met een stok in het water te 
plonzen.

pok/is, pokken.
pöldjjongj, polderjongen.
pöldjr, polder.

pöh, groepje planten ; vgl. strontp 'oh.
pöh, paal.
polka (niet K.), gekristalliseerde soda.
pólntö, paletot.



polsj, pols.

pols.7, polsstok.

polsndra-gjr, polsdrager.

pomjrans, pomerans.

pomp .7, pomp.

pompn, pompen, zwaar hoesten.

pom-pnbloevu, plomp, waterlelie; Vgl. Dr. Verwijs 
en Verdam, Ned. YVdb., i.v. plomp.

pon, porren.

pons. punch.

pont, pond.

pontopl, K. V. pan tofjL, pantoffel.

pop ■?, pop.

pörkn. peuteren, porken.

pö,ls, paars.

pos, poos.

pösfü<lr, paaschvuur.

pbsie, portie, deel.

pbskantöllr, postkantoor.

pösmöndach, Paasch maandag.

pösn, Paschen.

post, post.

pot, poot, been.

pot, pot : 9nra'rpbtë\.n, een rare snuiter.
potd, poot, stek.

pdatD, poort.

pötjr, iemand, die poot ; aardappel om t-e 
poten.

potlot, potlood.
pötn, poten.
potroenj, jongste meid.

pots och, grappig.

potsviit, potsmet.
potwien, portwijn.
pOWD, pauw.
pows, paus.
pracht, pracht.
pra'kazëan, peinzen, malen, bedenken.



pnvkjzösie ,
pra'vi,
pratn ,
prjbë'n,
prjfestjr,
prëVn,
prëkstoel,
p m n auhk ,
prcnto,
prentnboek.
presn,
prjzeyit,
pries,
priezoch,
priezn,
prik ,
prikjldrdt, 
priVn, 
prik ökien, 
prins, 
proeh , 
proelipj, 
proehi, 
proema,
proemzstieji (niet K.),
proemn,
proesn,
pröjkj,
pronkn,
prop 3,
propröëar,
pröt,
profos,
prötfolk,
prötii,
p ru h .
prüsns,
pruts bi,

gepeins.
praam.
pruilen.

probeeren.
professor.
preeken.
preekstoel.
parmantig.
prent.

prentenboek.
dwingen.
cadeau.
prijs.
duur.
prijzen.
prik.
prikkeldraad.
prikken.
ijshaak.
prins.
zuur gezicht, 
iemand, die pruilt, 
pruilen.
pruim, takakspruim.
p rui mesteen.
tabak pruimen.
niezen.
pruik.
pronken.
prop, ineengedrongen wezen.
proppenschieter.
praat, taal, praatjes.
avondbezoek.
hetzelfde als »prötas” .
praten.
prul.
kwaad, slecht gehumeerd. 
borrelend koken.
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pratsj, K. V. prcuz?,
pruts n,
priivn,
pufoticn,
pulsj,
punte,
punter.
pute,
putjr,

rabat,
rabjln,
rak,
ra'k,
rakjt.
ra'Vn,
ra'kolk,

ram,
rd'?n,
rarnugz,
ranuln,
ramejitn,
rd'mn,
ramp,
ratig3,
rank,
rankj,
ra'tisjl,
ra' ns j lil,
rdnt,
rap,
ra'pj,
rapu,

hoop vuil, vuile boel.
knoeien.
proeven.
poffertje.
puls.
punt.
punter.

put.
putter.

R.

oud, versleten voorwerp.
vlug spreken.
rek.
raak.
deugniet.
raken.

holte onder de haardplaat, waar 
’s nachts het vuur gelegd wordt, 

ram. 
raam. 
raming, 
rammelen, 
geweld maken, 
ramen, 
ramp. 
rang.
rank (bvnw.)
rank (znw.)
ransel, buik, slaag.
ranselen.
rand.
gebarsten (van aardewerk), 
raap.
een klapperend geluid maken, vooral 

van tanden en gebroken aardewerk; 
rap stannvatidskoldj, beven van kou.
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ra'r, raar.

ras, ras, soort.

rat, rad.

rat, niet kreupel.
ra'te In, ratelen.

ra'Li Is c kt'hek, opgewonden, oproerig.

raiv, rauw.
raiulëlr (niet K.), ruwe, onbeschofte kerel.
rë*bek (niet K.)f schreeuwer.

w A  (K. V.), tochtig, van schapen.
rechbanko. rechtbank.
ree hfêa doch, rechtvaardig, stijf, houterig.
rechter, rechter (bvnw.)
rechter, rechter (znw.)
rechtn, proces voeren.
recht, recht (bvnw.)
recht. recht (znw.)
rëdohk, matig, gematigd.
rêdohkejt, redelijkheid ; inrëdohkejt, fatsoens

halve, matig.
rad ie s, radijs.
redn, redden.
r<?d«, reden.
rëfzl, rafel.
rëfoln, rafelen, afhalen van boonen.
rêgol, regel.
rëgn, regen (znw.)
rëgn, regen (w.vv.)
rejgdr, reiger.
rejköma, haarkam.
rejn, kammen, de spenen van eene koe 

vochtig maken vóór het melken.
rejzo, reis.
rejzn, reizen.
rëkal, rekel, rakker.

rekn, rekken, reiken.

rëkn, rekenen.
rëkngo (niet K.), rekening.



193

rekt?, ynëhrektj, lange duur of groote af
stand.

remn, remmen, een voer hooi, dat scheef

op den wagen staat, recht trekken. 
remtöw, touw, waarmee men »remt” .
renetj , renetappel.
rë'n (niet K.), schreeuwen, huilen. Drentsch rê"ren.

rentj, rente.
rentonë'n, redeneeren.
rëpj, trektouw van een paard.
rëpzln, op elkaar springen van tochtige koeien:

klauteren, vgl. Gron. repelen. Dev. 

re-ppelen.
repn, haasten.
rest, pnrest —  veel.

rëta, reet.
reuk, reuk, eau de Cologne.
reukjlesien. reukfleschje.
reuan, roeren.
reuar3ch, troebel.

reustjr, rooster.
reutj, honingraat.
reuzz, reus.

reuzal, reuzel.
r9viear, rivier.
r<wö\.n, ravotten.
rzzienz* rozijn.
rib), rib.
ribazaVn, ribbezakken ; Vgl. Verwijs, Spaansche

Brabander, blz. 82, aant. 1. 
rich.il, richel.
richtjch, richtig.
richtjgj, richting.
richtn, richten.

ridjnëan, redeneeren ; vgl. rentznëan.
ridanösie, redeneering.
riegj (niet K.), rij.

riegn, op een rij staan, of stellen.
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riejal, 
riek, 
riek dom, 
rieko, 
riekjhk,

riema, 
rienu, 

rien, 
riep 3,

riepn,

riesehi (niet K.) 

ritst,
riestnbri-j,

royaal, 

rijk (znw.) 
rijkdom, 
rijk (bvnw.)
verkwistend ; riekjhkcJunocht, een 

beetje te veel. 
riem.
roeispaan, 
rijden (te paard).
rijp ; een koe is ^riepj', als ze ge

schikt is om verkocht te worden, 
rijp worden, een weinig vriezen, 
ritselen ; zie Dr. Franck, Etym. Wdb.

i. v. 
rijst.
rijstebrij. Kinderen vragen elkaar :

watejlievjr riestnbr-i endöanietbi-j o f 
stokfisondjbbtjr.

riet, riet.
rietj. reet.
rietkatz, karkiet.
rietlant. rietland.
rietscha'rm, schutting van riet.
rietspiear, rietspier.
rietüch, rijtuig.
rievj, rijf.

rievn, rijven.
riez3, rijs.
riezjbesam, K.V.,ga'd3bes3m,bezem van berkenrijs.
riezsch, slank, opgeschoten.
nez3miet3, rozenmijt.

riezn, rijzen, vallen.
rift (niet K.), reef.
ri-ja, liniaal.
ri-ja, rij.
ri-jn, rijgen.
ri-jvetjr, rijgveter.
rik3, rek, voor kippen.
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nkn, 
rikuga, 
rila,
rim (niet K.),
rimpal, K. V. runip.il,
rimpalach,
rink,
rit,
rizalavê,ln, 
roe Ju In, 
roclialpot,

roeböl, 

roeboloch, 

roef,

roegiezal, K. V. roewiezel,
roe kalos,
roekn,
roem,
roemn,
röên (K. V’ .),
roena, K. V. rüna,
roepa,
roep n,
röëur,
röëarach, K. V. reuarach, 
roes,

roest,
roe star ach,
röët,
roet,
roeta,
roew.

eene omheining maken.
omheining.
ril, rilling.
plank in een kast.

rimpel.
rimpelig.
ring.
rit.
een besluit nemen, 
rochelen.
iemand, die rochelt, 
roede (van een hooiberg), molenwiek, 

are.
hermoes (equisetum arvense), ruwe 

kerel.
met veel i>roebbr, vroolijk, opgewon

den; men denkt aan roezv, ruw en bol. 

roef. 
rijm.
roekeloos.
ruiken.
roem.
prijzen.
rooien van aardappelen
ruin.
rups.
roepen.
roer.
bewegelijk, druk.
alléén : inrtaroesköpn, voetstoots koo- 

pen ; vgl. Vlaamsch de ruize, bij 
De Bo. 

roest.

ruw (van het weer), slecht gehumeurd.
roet.
onkruid.
ruit, glasruit.
ruw.
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roezpln, bij den roes koopen, zie >roes«., een 
slag naar slaan.

rof, ietsinnrofdocn, in een oogenblik afroffe
len ; vgl. het tusschenwerpsel roef.

rofpl, berisping.
rögj, rogge.
rogpbröt, roggebrood.
röj, opröj, op den gis.
röjj, roode.
röjn, rooien.
röj In, ruilen.
r'ójvp, ruif.
rok, rok.
rok, rook.
rökn, rooken.
rob, rol, rolpens.
robpdtrön (niet K.), een patroon, waarnaar men de koe-

maag in stukken snijdt voor rol
pens ; zie echter dakschê'rp.

rolo^j, rollaag, muurtje, waar de koeien met 
de achterpooten op staan.

röm, K. V. ramm, greep, aanval.
röm, room.
ronul, rommel.
romp hi, rommelen, donderen.
rdm.11, een greep doen.
romp, romp.
rompslomp, rompslomp ; vgl. Kuipers Wdb. der 

Ned. taal i. v.
rön, raden, aanraden.
rondump, snee roggenbrood.

rongp, houten of ijzeren steun van een wa- 
genladder.

ronpkn (niet K.), hinniken; Vgl. Verdam, Tijdschr. 

XVI, blz. 201.

ronspl, rondsel.

ronspln, kwanselen, sjacheren ; vgl. dial. duitsch 

mutsen.
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ront,

röms,

ropat,

roparack,

ropn,

ros, 

rösjl, 

rösj, 

ros komp, 

rosn, 

rot, 

rot, 

rot,

rötbösien, 

rotckanzs, 

rótj, 

rotn, 

rövp,

rövn,

row,

rown,

röza,

rözjch,

rözarech,

rözn,

rözndomp (niet K.),

ruchba'r,

ruga,

ru j (niet K.),

riijn,

ruk,

nikn,

rukwient,

riiln,

rum ,

rond.
Roomsch. 
dikkerd, 
ruw, slordig.
uittrekken ; vgl. Duitsch raufen, en 

Zuid-Ned. röpen. 
ros (bvnw.) 
raadsel, 
rusch. 
roskam.
roskammen, slaan.
raad.
rood.
rot.
roodborstje.
rotgans.
rat.
rotten.
korst op eene wonde, bovenste ge

deelte van een klomp, 
rooven. 
rouw.
in den rouw zijn, berouwen, 
roos, koude, 
kouwelijk, koortsig, 
hetzelfde als nrözach” . 
razen.
roerdomp; zie Dr. Franck, Etym.

Wdb., i. v. roerdomp. 
ruchtbaar, 
rug.
ijlend (in de koorts).
roeien.
ruk.
rukken.
rukwind.
voortrollen.
ruim.

*3
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rüvis, uitroep bij het knikkeren, waardoor 
hij, die het roept, het recht krijgt, 
alles, wat hem in den weg ligt, op 
zij te zetten.

riimta, ruimte.
rün, K. V. rüjn, ruien.
run tien, rondje.
rusta, rust.

rusXn, rusten.
riitar, ruiter, snaak.
rütazalva, zalf tegen ongedierte.

rïtzie. , ruzie.

S.

sdbal, sabel.
sacharejnach, korzelig.
safrön, salï’raan.
saldöt, soldaat.
salpëtar, salpeter.

sam men, verkorting van goeden dag samen 
accent op de laatste lettergreep.

sa-mn, samen.

sap, sap.

satan, satan.

scha-, schade.

schabarach, schabberig.

scha’chta, schacht.
sc ha-dmv, schaduw.
scha-kal, schakel.
scha-la. schaal van een ei.
scha-lak, schadelijk ; scharhkluln, opsnijden.
schalk, grappenmaker
schalm, schakel.

scha’ mn, schamen.
schamp ar, spottend.

schaman. schampen, schimpen.
schampschot, schampschot.
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sc ha'7i, schaden.
sc hand al, schandaal.
schandahch, schandalig.
schanda, schande.
schans, schans.
scha-ra, schaar, menigte.
scha'rtn, K. V. schirm, scherm.
sclta'rp, scherp.
scha' rva, scherf.
scha's )i, schaats.
scha'snies, berijdbaar ijs.
scha.' snlöpn, schaatsenrijden.
schat, schat.
scha'tan, schateren.
schd'va, schaaf.
schd'vn, schaven.
schë, K. V. scheja, schede.
schabonkaln, rondsluipen.
schëabös, barbier.
schejbotar, boter, die men maakt, als de koeien 

pas in het land of pas op stal zijn, 
dus geen zuivere grasboter of hooi- 
boter.

schejdTi, scheiden.
schejslöt, scheisloot.
schejtarach, diarrhee hebbend, bang.
schel, niet haaksch.
schël, scheel.
sc hela, schel, bel.
sc hela, schil.
schelm, schelm.
schehi, schelden.
schehi, schillen.
scheln, bellen.
schëIn, schelen ; atkamnienikschëln, ik geef er 

niets om.
schëmarach, schemerig.
schë77ian, schemeren.
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schë'mes, scheermes.

sc hen dn, schenden.
schjniear9, scharnier.
schenVn, schenken.
schë'an, scheren.
schëpsl, schepel.
schëpn, in een schip brengen.
schep n, scheppen.
scheprat, scheprad.
schë'rj, schaar.
scheiï'n, scheuren.
scheuar, scheur.
scheut, scheut, vaart.
scheutjch, toeschiecelijk.
schief\ scheef.
schiehk, plotseling.
schiealink (niet K.), dollekervel.
schien, scheen.
schienn, schijnen.
schteilr, slank.
schiear, onbevrucht van een ei ; vgl. Got.

skeirs, helder, duidelijk.
schietfsnient (niet K.), dreumes ; Gron. schietvemien.
schietn, schijten.
schietn, schieten.
schievj, schijf.
schiftjch, schichtig.
schiftn, hotten van melk; zie Dr. Franck, 

Etym. Wdb. i. v.
schik, plezier, deeg.
schikn, schikken, (steeds onovergankelijk).
schiks (bvnw.), diagonaal (bvnw.)
schildzri-js, schilderij.
schüdjriy op schildwacht staan.
schihnky schelling.
schilfjr, schilfer.
schilfjrDch, schilferig.
schil fan, schilferen.
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schiltpadp, 
schim, 
schim,

schimsl,

schimpbch, 
schim pin, 
schimpn, 
schitakj, 
schiw,

schob, 
schop,

schöpumark, 
schob9 (niet K.), 
schobpjak, 

schobpn (niet K.), 
schobpt,
schödpl, K. V. en K. schötpl, 
schödpldoek (niet K.V.), 
schödplrak, 
schoe,
schocfköarp, 

schöëb, 
schoem, 
schoevia'kpr, 
schoem?}, 
schöêa?i,

schoear,
schoevn,

schildpad, 
roos op het hoofd, 

schaduw, vooral de schaduw van een 
persoon ; van een huis, boom, enz. 
bezigt men meer scha’duw. 

schimmel, grijs paard, onderstel van 
een boerenwagen, 

schimmelig, 
schimmelen, 
schimpen.

hiel van paard of rund. 

wit bord of doek, waarmee men het 
werkvolk waarschuwt, dat het tijd 
is, om te eten. Vgl. W. Draaijer, 
VVdb. van het Deventersch Dial. 
i. v. schiw. 

weegschaal.

schaap ; ergnschöpofkömn, ergens be
kaaid afkomen, 

schapen markt, 
soort plank, 
schobbejak, 
schobben, 
schobberd, 
schotel, 
boezelaar.
rak voor schotels en borden.
schoen.
schuif kar.
school.
schuim.
schoenmaker.
schuimen.
zich vormen tot eene onweerswolk, 
schuren, rondslenteren op straat om 

een vrijer, 
onweersbui, 
schuiven.
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schofzl, schoffel.
schofjln, schoffelen.
schoft, schouder van een dier, kromme rug.

schoft, poos.
schöftiet, rusttijd.
schoftn, rusttijd houden.
schöjar, bedelaar.

schöjn. bedelen.
schöjns, schuin.
schöjnsmesëttd jr , rare snuiter.

schok, schok.
schoVn, schokken, schrokken.

schold>, pont.
schöldj, K. schol, ondiep.
schold ar, schouder.
schblk, boezelaar; Fri. schelk; Dev. schöl-

dök.

schob, ijsschots, soms ook uitgesproken :
schob.

scholtj, politieagent.
schonuln, schommelen, nasnuffelen.

schöan, stutten.
schöm, klaar, rein.
schönmöëar, K.V. schönmöar , schoonmoeder. 
schönva-r, schoonvader.
schönzustpr, schoonzuster.
-schop, - -schap.

heesch.

schöarz, schaard.
schoremot, schorremorrie.
schorf, schurft.
sch'órk, schurk.
sch'östien, K.V. en K. schöastên, schoorsteen.
schöstienklët, kleedje om den schoorsteenmantel,

schot.

schot, groei, het opschieten.
schoot.
scheef, geruit.
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schowa, toezicht; schbwama'Vn, een sloot
schoonmaken. 

schöwn, in oogenschouw nemen.
schrabdy schrab.
schrabn, schrabben.
schra'gj, schraag.

schram, mager varken; zöina'gjrazuschram,
zeer mager. 

schratidjr, schrander.
schrap, schrap.
schra’pDt, schraper.
schra-pn, schrapen.

schrew?}, zengen ; schrijnen van eene wonde.
schrêw, schreeuw.
schrëwzrjch, schreeuwerig, vaak huilend.
schrêw?}, schreeuwen, huilen.
schrien (niet K.), wijdbeens loopen.
schriev?}, schrijven.

schrift, schrift, schrijfboek.
schrik, schrik.

schrikdljöar, schrikkeljaar.
schrik?}, schrikken.
schrit (niet K.)f kruis (van een broek).
schrö{l), schraal.
schrobzr, schrobber.
schrobsza'gp, schrobzaag.

schrob?}, schrobben.
schröêv9, schroef.
schröëv?}, schroeven.
schröêundrcjsr, schroevendraaier.
schrötd, smalle plank. Vgl. ags. screadja?i.
schudjkop?}, het hoofd schudden.
schudjr, werktuig, om het hooi over het land

uit te spreiden. 
schud?}, schudden.

schükn, K. en K.V. scheuk?}, scheuken ; dieschörfeftieschükt, men 
kan aan iemand wel zien, of hij 
schuldig is.
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schuld, schuld.

schuin, schuilen.

schulpa, schelp.

schümlêpd, schuimspaan.

schümjt, iemand, die alles doorzoekt en door
elkaar haalt.

schümn, nasnuffelen.

sc hup, schop (mnl).

sc hup 9, schop (vr.)

schupn, schoppen.

schüar3, schuur.

schut, schutting, scherm.

schüta, schuit.

schutjgj, schutting.

schiitjn, met een schuitje varen.

schuX.li, een schip door een schutsluis bren-?

gen.

schutslüza, schutsluis.

s9ga'7ikisien. sigarenkistje.

spgiï' iipiepien, sigarenpijpje.

SDga'TP, sigaar.

saka'da, sukade.

S3küar, zeker, nauwkeurig.

seldarie, selderij.

sêh , lange reeks.

s 3 ment, cement.

sjnêan, geneeren.

sent, cent.

sestjch, zestig.

s 9 tien, satijn.

seuvntjch, zeventig.

siefsr, cijfer.

siepjln% sijpelen.

siepögD, druipoog.

siearöt, sieraad

sietö, terstond.

sik, roepnaam voor kalveren en geiten.

sik 9, geit, kinbaard.
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sikafieuarack,
sikata'ras,
sikatê'ra (niet K.),
simpal,
singal,
singaneta,

singaringa, 
sits, 
sjakan, 
sjako, 
sjala, 

sja'rp, 

sje f, 
sjanê,
sj?lt, K. V. sjet,
sjêza,

sjoksn,
sjow,
sjowar,
sjowarach,
sjown,
slabakn,

slaba, 
sla'bagien, 
slabn (niet K.), 
slach,

slach, 
slachböm, 
slachiezda?', 
sla'chtar, 
sla'chtiet, 
sla'chtn, 

sla'chtn, 
sla'%3,

sikkeneurig, 
secretaris, 

secretaire, 
onnoozel. 
buikriem, singel.

zilveren voorwerp aan eene horloge
ketting, 

sering, 
sits.
jakkeren.
schako.
sjaal.
sjerp.
chef.
lust, plezier.
sajet.
sjees.
sjokken.
vracht, afstand.
sjouwer.
geneigd tot sjouwen, 
rondloopen, dragen, 
slabbakken; vgl. Dr. J. te Winkel, 

Gramm. Fig. in het Ned. pag. 
142.

slib, vermengd met draadwieren. 
morsdoek, borst van een overhemd, 
morsen.
slag, knip, stuk land; opslach, 

dadelijk, 
soort, 
slagboom.
knip om ongedierte te vangen.
slager.
slachttijd.
slachten.
gelijken.
slaag ; vgl. § 168.
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sld'gjr,
slagölt (K. E.),
slagöarp,
slaks,
slak3 dop 3,
slanga,
slü'V3,
sld'vn,

slê,
slecht,
slêdöan,
slemp 3,
slêp,
slëpkö,lr3,
slêpn, K. V. sleupn, 
sleta, K, V. sla'ts, 
slêts, K. V. slietsrsch, 

sleuar, 

sleutel,
sleutskonte (niet K.), 

sleuten (niet K.),

sleu“wa'rk, 
slib3r3ch, 

slief (K. E.), 
sliem, 
sliemsrach, 
sliean, 
sliepn, 
sliep stien, 
slietd,

slieter,

zwengel.
slagboom.
slagader.

slak.
slakkenhuis.
slang.

slaaf.
moeilijk werk doen.
slede.
slecht.
sleedoorn.
waterige massa, slechte koffie.
sleep, het sleepen.
kar op drie wielen.
slepen, sleepen.

slons, lichtekooi.
sleetsch.
sleur.
sleutel.
iemand, die tsleutet” ; zie volgend 

woord.
morsen, laten vallen. Vgl. W. Draaijer, 

Wdb. van het Deventersch Dial. 
i. v. slatem. 

sleurwerk. 
glibberig, 
potlepel, 
slijm, 
slijmerig, 

glijden, 
slijpen, 
slijpsteen.
gespleten boompje, dat dwars over 

de balken gelegd wordt, en waar
op men dan koren, riet, of iets 
anders le g t; vgl. Kuipers Wdb. der 

Ned. taal i. v. sliet. 
slijter.
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sliet9swiez9, op de manier van een slijter: bij 
kleine beetjes.

slietn, slijten ; ietswilnslietn, iets gaarne kwijt 
zijn.

slim. slim, erg.
slimat, slimmerd.
slindjba-iu (niet K. V.), glijbaan.
slindjn (niet K. V.), baantje-slieren.
slingpti, slingeren.
slingjr, sliuger; ziensling9remn, plezier heb

ben.
slink, ondiepe, dichtgegroeide sloot.
slinVii (niet K.), slinken, verminderen.
slip9, slip, gleuf, gestoken in een hooi- 

berg.
slö, salade.
slobjn, slobberen.
slodjrjch, slordig.
slod9vos, iemand, die slordig is.
sloeka, strot.
sloékn, slikken.
sloemzn, sluimeren.
sloenwr, sluimering.
slöë*n, sluimeren (van zieken); vgl. mnd. 

slüzen.
sloepn, sluipen.
slöëar9ck, onwel, slaperig.

slof, vochtig.
slof aks, iemand, die sleepvoetend loopt.
slof9, muil (vr.).
slofn, sloffen.
sl'ójar, sluier.

sl'ójzn (K. V. slunzn), hetzelfde als »sleut9n” , maar nooit 
van eene vloeistof.

slok (niet K. V.), slap.
slok, slok ; verkleinwoord : slukien, borrel.
slomp (niet K, V  ), groote hoeveelheid.
slön, slaan.



208

slo?id3, schort.

slop, slaap.

slop, slap.

slop, sloop.

slöpjr, slaper, binnendijk.

slöpsrach, slaperig.

slöpmusD, slaapmuts.

stöpn, slapen.

sl'órf, slurf.

slörpn, slorpen.

slot, slot.

slot, sloot.

slötchront, K. V. slötsal, modder, die uit een sloot gehaald is.

slötn, modder uit eene sloot baggeren.

slötöwj, werktuig, waarmee men »slöt” .

slötswal, kant van eene sloot.

sIövj, afgetobde vrouw.

slövn, zwaar werk doen.

slungzl, slungel.

slütn, sluiten, passen.

sliizj, sluis.

smachtn, vurig verlangen.

smak, smak ; 3?ismak, zeer veel.

sma-k, smaak.

sma-Vn, smaken.

smakn, smakken (met de lippen).

smaks?}, neersmakken.

smal, smal.

sma'fo, smart ; mitsma• tjvjlangn, hevig ver

langen.

smë(d)n, smeden.

smëadödd, iemand, die vuil is.

sm^kanus, iemand, die iets vuil m aakt; ge-
meene vent.

smëkn, smeeken, altijd : bidnensmêkn.

smêalap, gemeen sujet, ook van dieren.

smêln, K. smöln, smalen.

smelt?}, smelten.

4
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smean, smeren ; jmsme*?}, op den loop gaan ; 
iemantsmêan, iemand een steek 
onder water geven.

stnë^poetsj, smeerpoes.
smë^r, smeer, vet.
s?në*rpcJi, vuil.
smeuln, smeulen.
smê'zak, smeerpoes.
smit'stjt} smeerpoes.
smietn, smijten; d.irischinsmietfimitjmusjnö, er 

is volstrekt geen kans om het te 

krijgen.
smikaln, snoepen; Deventersch smukkelen 

smullen.
srnit, smid.
snïöy len ig; Deventersch smeu.
smöt (niet K. V.), smaad.
smoel, mond, gezicht; Vgl. Dr. J. te Winkel, 

Gesch. der Ned. taal, blz. 43.
smoesien, smoesje.
smok, kus.
smokjln, een koe slachten, zonder er belasting 

van te betalen.
smokn} kussen.
smökn, rooken.
smolt, smout.
smöan, smoren.
smówsn, bedrog plegen ; vgl. Kuipers Wdb. 

der Ned. taal i. v.
smuln, smullen.
snachns, des nachts.
sndj, snaai ; pnsnajinemn, dronken zijn.
snü'k, snaak.
snakn, snakken, sterk verlangen.
snapn, betrappen.
sna't, erwtensoep ; ginsna't, volstrekt niets.
sna-ten, snateren.
snü’tjr, mond; ziensnd'tsröln, zwijgen.
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sna’val, snavel.
snaivn, snauwen.
snê\ snede.
s?iê, sneeuw.
snëbah, sneeuwbal.
sneu, sneu.

snien, snijden.
sniesal, haksel.
sniestjn, sissen.
smestjt, sisser in : ?ni\.?}s?iiest3tajiöpn, met een 

sisser afloopen.

sni-jn, sneeuwen.
snik, snik.

snik?i, snikken.
s?iip3, snip (scolopax gallinago).
snipjr, snipper.
s?i ips?iöadjri-j3, dingen van weinig waarde.

snoek, snoek.

snoepst, snoeper.
snoepn, snoepen.
s?ioet3, snuit.
snöëv?}, snuiven.
snön, snorren.
snöar3, snaar.
snort, snor.
sn'ördbot, snorrebot.
snörkn, snorken.
snot, een kippenziekte.
snotdbeb, snot.
snotsdoek, neusdoek.
s?iot3n, huilen.
snot3neuz3, snotneus.

snaisr, snot.
snotsrech, verkouden, onbeduidend.
s?wtf3ciik3mien, bastaardvloek.

Stiltf, snuif.
s?iug3 (niet K.), snugger.

snüjmes (niet K.), snoeimes.
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s?iujn, snoeien.
söbor, sober.
soep, soep.

söj, saai.
söhböln, sollen.
somj, som.

somagn, sommigen.

soms, misschien (in vragen).
somtiets, soms.
sondar, zonder.
sop 3, sop.

sop3r3cli, vochtig, drassig.
söat, soort.
spa?i, handbreed.
spd'ii, sparen.

spandëan, besteden.
spa'nn, spannen, eene koe de achterpooten

vastbinden tijdens het melken ; 
tsald3rspa'wn, het zal er op aan 
komen.

spa'ns, raar.
spat, aderspat.
spatböt, spatbord.
spa'tsln, spartelen.
spek, spek.

spekswöar3, spekzwoord.
speld3, speld.
speln, spellen.
speln, spelden.
speuln, spelen.

speuls, speelsch ; tochtig van sommige die
ren.

speuan, speuren.
speuar (niet K.), spoor.
spiegsl, spiegel.
spieks, K. V. spëk3, K spek of spa'k3, speek.
spiek3r, spijker.

spie11 link, spiering.
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spiea?id''knt, spiernaakt.
spiena'zie, spinazie.
spie?idj (niet K.), spinde.
spient (niet K.), spint (maat).
spie“r, spier.
spiet (niet K.), afval van vlas.
spiet, spijt.
spietech, jammer.

spietn, spijten.
spierwit, spierwit.
spiezïy spijs.
spi-jj, speeksel.
spi-jn, spuwen, braken.
spikzl, spikkel.
spikta'ksl, spektakel.
spifo, spil.
spitukóp, spin.
spindwëbDy spinneweb.
spinswëkd, vacantieweek voor dienstboden.

spinn, spinnen van eene kat, logeeren.
spi?ister, . logé ; ook voor mannen gebruikt.

spit, spit, stok waaraan men worst hangt.

Spitn, spitteu.

spits, spits.

splëte, spleet.

splinter, splinter.

splinterzch, splinterig.
split (niet K.), splits in een touw.
splitfë'ars, splitpen.

splitsn, splitsen.

splitn, twee einden touw door een split ver
binden.

spöëk, spook.
spoken.

spoet, spoed.
spöjte, spuit.
spon 3, spaander.

spösie, tusschenruimte.
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Spöjttl, spuiten.
spölktrjch (niet K.), kakelbont.
spöamandj, mand met deksel, vooral door jonge 

meisjes gebruikt op marktdagen ; 
vgl. klapmanda.

spöan, sparen.
sponjgj, sponning.

_ spons, spons.
spöar, spoortrein.
spöarj, dakspar.
spot, spot.
spötd, sport.
spotdr, spotter, vloeker.
spotn, spotten, vloeken.
sprêjn, spreiden.
sprëVn, spreken.
sprenksln, sprenkelen.
spreukj, spreuk, uitdrukking.
spreukien, sprookje.
sprëw, spruw.
sprika, dun takje, mager mensch.
spring 3t, koe, die over eene sloot springt.
springn, springen.
sprinkd'na, sprinkhaan.
sprei, spreeuw.
sproeta (niet K. V.), sproet.
sproetal', sproet.
spröka, spraak, taal, uitspraak.
sprokaln, sprokkelen.
spronk, sprong.
sprüta, spruit.
spriiX.1i, spruiten.
spul, sp el; tisnetbftspulsprek, ’t is toevallig ; 

tiznspul, ’t is erg.
spüln, spoelen.
staf, staf.
std-ka, staak ; zöstiefaznstd'ka, zoo stijf als

een paal.

H
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stakjt, stakkerd.

starkn, staken.

stal, stal.

starh, staal, monster.

stalsta-kn, staak tusschen twee koeien, waaraan 
deze vastgebonden zijn.

stambönz, stamboom

std'man, stotteren.

stamp, stam.

stampn, stampen.

sta-n, staren.

stangd, stang.

stank, stank.

stant, stand.

stap, stap.
sta-psl, hoop.

stapii, stappen.

starfüs, sterfhuis.
sta-rk, sterk.

sta'ryn, sterven.
stat, stad.
sta't, staart.
sta'tmeuh, molen, die vanzelf naar den wind 

draait door een windscherm.
sta'tnap, nap met handvat.
sta'ttöw, touw, waarmee de staarten der koeien 

opgebonden worden.
sta'V3, staaf.
stë, plaats.
stêgp, steeg.
stejgsn, steigeren.
stejg3r, steiger.
stejl, steil.
stek, zie weck.
stëk, steek, driekante hoed; ginstck, vol

strekt niets.
stêksl, stekel.
stêk3lböat, stekelbaard.
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stekjlviïrkn, stekelvarken.
stëkiï, mlëpastëkjtopandötfa'rkn, sl i m m erd 

(ironisch).
stëkn, steken.
stekri-jj, balk, die dwars over de koeien loopt 

en waaraan de »stakns”  bevestigd 

zijn.
stëks, steeksch. Vgl. W. Draaijer, Wdb. v. 

h. Deventersch Dial. i. v. stes.
stel, stel, lichaamsbouw.
stel, stengel, handvat.
s te la'zie, stellage.
stehch, stellig.
stehchien, stilletje.
stëln, stelen.
steltn, stollen, vgl. nd. stultan en § 260.
sterns, stem.
s tenue k, stemmig.
stenugj, verkiezing.
stemn, stemmen.
stempel. stempel.
stëan, ster.
stengjl, stengel.
stenn, stenen.
steuchie?i (niet K. V.), poosje; Vgl. M. A. van Weel, Het 

Dial. van West-Voorne, i. v. stuitje.
steun, steun.
steuan, storen. v
steunn, steunen.
steut, stoot.
steuts, stootsch.
stëvn, steven.
stëwach, stevig.
stic/itn, stichten.
stiechbeugzl, stijgbeugel.
stief, stief.
stiefkbpjch, stijfkoppig.
stiegn, stijgen.
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stiekam, 
stiekamst, 

stiel, 
stienis, 
stie?i,
stienklövar,
stienköl,

stiear,
stiespl,
stievn,
stiftj,
stikj,

stikieta, 

stzkn, 
stikzient, 
stifo,
stihchies,
stinkat,
stinkit,
stip,
stipp,
stippl,

stipn,
stobp,
stoékn,
stöël,
stöëlmats,
stöëlmcitdr,
stoelsta-pjl,
s toe Is tikd,
stoep 9,

stoep3, K. stüp9,
stöë's,
stoetci'sp9l,
stoet9,

stöëi)9r9ch,

stiekum, in ’t geheim, 
iemand, die alles stiekum doet. 

stijl.
koppig, Fri. stiemsk. 

steen.
steenklaver.

steenkool.
stier.
stijfsel.
stijf maken, stijf worden, 

stift.

paaltje, waaraan een dier gebonden 
wordt; spaak in een stoel; iemantn- 
stik9stëkn, iemand dwarsboomen. 

snikheet, 
stikken.
bijziend, Grou. stikzijnig. 
stil ; stihzvêzn, bidden, 
stilletjes.
stinkerd ; inzienstink9tsi\.n, bang zijn.
stinken.
stip, punt.

jus, vleeschnat.
punt.
indoopen.
stuk van een boomstam.
stuiken.
stoel.
stoelen mat.

stoelenmatter.
stoelpoot.
stoelsport.
stoep.
stuip.
stuursch.
onhandig mensch. 

groot wittebrood, 
stoffig.
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stöêvn, 
stof', 
stof, 
stofir, 
stofn, 
stöjt,

stöjtar,
stöjtn,
stok,
stökjr,
stökobönj,
stokfa'rvj,

stökn,
stol,

stöhstêln, 
stöldëan, 
stöln, 
stolp3, 
stols,

stolt3, K. V. en K. steltz,
stom,
stomalink.
stoma hl,
stomp,
stomp a,
StÖfl,
stöpd,
Stóp 31,
st'ópsllant,
stopn,
stdpsjêat,
stórm,
stösie,
stöt,
stöt (niet K. V.), 
stötsr, •

stuiven.
stof.
weefsel.
stoffer.
stoffen.
stu it; opstöjt, plotseling; ook opstöjt- 

enslach. 
groote knikker, 
stuiten. •
stok. 
stoker.

stokboon (phaseolus multiflorus).
stopverf.
stoken, branden.
staal.
solliciteeren.

soldeeren.
stalen.
stolp.
uitroep bij het knikkeren, het tegen

overgestelde van rüms, zie aldaar, 
stelt, 
stoom, 
domoor, 
stommelen, 
stomp (bvnw.). 
stomp (znw.).
staan ; iemantstön, iemand vertrouwen.
stop.
stoppel.
stoppelland.
stoppen.
sajet om kousen te stoppen, 
overstrooming, storm, 
statie.
stand, vertooning. 
stoot, vgl. steut. 
stooter.
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stoten, stotteren.

stofkante, stootkant.

stötn, stooten.
stötn, storten.
StÖVJ, stoof.

stovn, stoven.

StdlV3, stuw.

stown, opstapelen.

straf9, straf.

strafn, straffen.

stra'kies, zoo pas.

stram, stram.
s tramp 3, afgescheurde tak.
strabant (niet K.), brutaal.

strek, streek (vrl.).

strek, streek (mal.).
strékn, zich uitrekken (van een paard).

stremn, stremmen.
streinsal, stremsel.
strêp, streep.
streujn, strooien.
streujsal, strooisel.
streupat, strooper.
streupn, stroopen.
striekabant, band om het haar.
strieklint (niet K.), hetzelfde als striekabant.

strijken.

striem?, striem.
strien, twisten.
striepsa (niet K.), slaag.
striet, woordentwist.
strietchiearach, twistziek.
strik, strik.
strik, strekel.
strenga (niet K. V.), streng (znw.).
stringabêza, aalbes.
strink, streng, touw aan den halster.
stro, stroo.
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stro te,
stro te,

strötjongj,
strök,
ström,
strömn,
s tromp j l?i,
strondink,
stront,
stronterjch,
strontjongj,
strontpóte,

strop,
stropj,
ströplikar,
strótj ,

strükz,
strükoln,
stuk,

stumpPt, 
stüan,
stundjfi (niet K.),
stüar,

stüte,
stute,
stutn,
suf,
sufjt,

sükodink,
sïikold',
siiksr,
sükarejn,

sükzsundaklös,
sükxdj'ótel,

stroef.
straal.
straat.

straatjongen.
strook.
stroom.
stroomen.
strompelen.
ondeugend nest, nietswaardig ding.
stront, ruzie.
nietig.
strontjongen.
een pol gras op de plaats, waar de 

mest van eene koe gevallen is. 
stroop, 
strop, 
vleier, 
strot, 

struik, 
struikelen.

stuk, jnstukófwat, enkele; anstukëru, 
bijna; stukien, elk muziekstuk be
halve psalm, 

stumperd. 
sturen, 
tobben, 
stuur, 
stuitbeen, 
stut. 
stutten, 
suf.
sufferd.
gebakje van suiker.
chocolade.
suiker.
cichorei.
sinterklaasgebak.

suikerwortel.

2 19
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S l i k a l ,  

sukalach, 

sukaln, 
sul,
sunda, K. V. sonda, 
sunda klos, 
sundama'tn, 

sundapêtar, 
sunaschöëla,

tackntach,
tafarël',
taj,
taka,

takabos,
taksa,
taksa,
taksapöt,
tal,
ta-l,
talmn,
talblt,

taltar, 
tam, 
ta'më, 
ta'malak, 
ta?npar, 

ta'n, 
tanga, 
td'nn,
tdnnta'rgari-ja, 

tant, 
tantjlejs, 
tap 9,
tap ka’mar,

sukkelaar.
sukkelend.
sukkelen, ziekelijk zijn.

sul.
sint.
St. Nicolaas, Sinterklaasgebak.

St. Maarten.
St. Peter.
Zondagsschool.

T.

tachtig.
tafereel, spektakel.
sinterklaaskoek.
tak.
takkenbos.
taak.
iemand met kromme beenen.
hetzelfde als taksa.
tal.
taal.
talmen.
eikenhoutjes, die bij het getal ver

kocht worden, 
schommel, 
tam. 
straks, 
tamelijk, 
zuurachtig, 
taan. 
tang.
met taan kleuren.
tantalisatie.

tand.
tandvleesch.
ijskegel.
gelagkamer.
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tapn, tappen.

taps, kegelvormig.

ta'r^n, tergen.

ta'rmbröt, tarwebrood dat men op begrafenissen 
gebruikt, vgl. gröevnbröt; elk brood 
heet ta-rv9.

ta-fo, taart.

ta’tn, tarten.

ta, te.

tê, thee.

tabak, tabak.

tadëga, terdege.

tëgn, tegen.

tëgnfoeten, tegenpruttelen.

tëgnstrien, tegenstrijden.

tëg?fswöadjch, tegenwoordig.

tejgar, tijger.

tëkn, teeken.

tëk?i, teekenen.

teksa, tekst.

të^kwast, teerkwast.

tel, tel; nik sinte Iwëzn, weinig geacht worden.
teldar, tafelbord.
teleuastebgj, teleurstelling.

taleuasteln, teleurstellen.

te In, tellen.

tamast, damast.
temn, temmen.

tëmn (niet K.), hooi op hoopen trekken, vgl. Dr. 
Franck, Etym. Wdb. i. v.

tempal, tempel.
tëun, teren.
tëan, met teer bestrijken.

tenta, tent.
tentwa'gn, wagentje op veeren.

tëpal, tepel.

tapiet, vloerkleed.

tëar. teer (subst.).
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têar, zwak, gemakkelijk breekbaar.

tëarachtech, teringachtig.

têarjg3, tering, vertering.

tjrmien, termijn.

tJSiJ, test, vgl. gift?.

tjstjment, testament.

të'tonj, teerton.

teugpl, teugel.

teunuch, zonder bezigheid.

teunn, toonen.

teutdbeb, vrouw, die babbelt.

teuXn, babbelen, kletsen.

teuvsn, tooveren.

teuvDnd-r, toovenaar.

teuvpreksa, tooverheks.

tjvrën, tevreden.

tjivêgj, tjwëgpbrengn, veroorzaken.

tichdl, tichel.

tichalwci'rk, steenbakkerij.

tie (K. V. tiejj), teen.

tiegp, tijding.

tiek, tijk.

tieala?itejntien, tierlantijntje.

tiean, tieren.

tiean, lawaai maken.

tiejida, tiende.

tiena, tien.

tiet, tijd.

ti-j, tij.

tikn, tikken.

tilbrie, tilbury.

timdman, timmerman.

timan, timmeren.

tin, tin.

/znw, tinnen.

tip 3, tip.

titj, tepel.

tjalk, tjalk.
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tja?ikn, janken.
Mëgntach, negentig.
toba, tobbe.
tobn, tobben.
toch. toch.
tbchchat, tochtgat.
tbchslöt, tochtsloot.
tocht, tocht.
tbda, vod.
toén, sleepen.
toe, toen.
toe, dicht.
toebrengn, op iemands gezondheid klinken.
toef, kuif.
toe ka, teef.
toekomst, toekomst.
toe ma In, tuimelen.
toëar , moeilijke zaak.
toesabolia, bloemstengel van de lischdodde.
toeslön, toeslaan.
toestant, toestand.
toestel, toestel.
toestel?}, inkoopen doen, vooral bij een huwelijk.
töëtn, tuiten.
töë t̂ien, pruik.
toeval, toeval, meevaller.
toevahch, toevallig.
to eva dan, langzamerhand.
toevhicht, toevlucht.
tof al, tafel.
töj, taai.
töj?iat, taai vocht, dat koeien voor het eerste 

kalven in de uiers hebben.
töjtarach, topzwaar.
tol, tol.
tolbös, tolbaas.
tb la, tol (speelgoed).
toleka, tolhek.
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tölgelt, 

töm, 
töm, 
töm, 
töan,
t0 H3 ,
tong3, 
tong3blöar3,

tón,
tontjlpöt, 

top, 
tor3, 

tórf,
tórf schip,
tórkn,
tórvn,
tbtaldöëv3 (K. tötsldöëvs),

tow,
tows,

tra'chtsr,
tra'ch\.n,
trakta'tien,
trakt3ment,
traktêan,
traktösis,
trap,
trapêan,
tra'Lie,
trampn,
trampföëtan,
trap3,

trapn,
trë,
trefn,

trejtsn, 
trejtsr,

tolgeld.
toom.
broedsel.
nageboorte van een varken.
toren.

ton.
tong.
tongblaar.
tornen.
tondeldoos.
top.
tor.
turf.
turfschip.
Turken, soort aardappelen.
turf opdoen.
tortelduif.
touw.
gedresseerd ; towsmd'kn, dresseeren 

van paarden, 
trechter, 
trachten, 
traktaatje, 
traktement, 
trakteeren. 
traktatie, 
schop.
betrappen, vgl. Fr. attraper. 
tralie.
trappen, schoppen.
trappelen van kwaadheid of pijn.

trap.
trappen.
trede, stap.
treffen.
spoortrein.
treiteren.
iemand, die treitert.
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trék, trek.
tre kn, trekken.
trekplejstar, trekpleister.
trekpot, trekpot.
treksd'g?, spanzaag.
treksdnt, gebaggerd zand.
trzmienn, stuipen.
treuan, treuren.
treust, troost.
treustar, trooster.
triep, trijp.
triln, trillen.
troebdl, troebel.

- troep, troep, wanordelijke boel.
troet, een meelkost.
trofjl (K. V. troefdI), troffel.
trbch, trog.
tröj, trui.
tromp, trom.
trön, traan (vrl.).
trönp, traan (mnl.).
tros 3, tros.
trots, trotsch.
trbw, trouw.
trown, trouwen.
trugj, terug.
tüch, paardetuig, waardeloos goed.
tucht, tucht.
tiign, over zich verkrijgen. Zie verder voor 

het eigenaardig gebruik en andere 
beteekenissen W. Draayer, Wdb. 

v. het Dev. Dial.
tukien, dutje.
tukn, talmen, slapen.
tuksn, springen met beide beenen tegelijk.
tiifo, tule.
tuin, veel drinken, vgl. Dr. Franck Etym. 

Wdb. i. v. tul.
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tüln,
tühimusa,

tumpien (niet K. V.),
tiin,

tünd’mar,

tiiuka-mar,

tiiwn,
tusn,
tusnbejda, 

tut,

tut? K. V., 
tiitarink, 
tzvëdonkpr, 
twëdracht, 

twëjp, tiviejz, 
twiech, 
twiefjl, 
tzviefpla'r,

twiefdln, 
twiefpinomar, 
twintach,

u b e n ,  

u b a r a c h ,  

ü c h a l n , 

ü d ö ' g n , 

ü d r ü ' g n ,  

ü d ü n ,  

i i k i e n ,  

ü l n , 

u lp a ,  

u l p s ë l ,  

u l z a ,  

u m a ,

van tule.
muts van tule.
uiterste punt, tip.
omheining van gevlochten takken.
groote houten hamer.
tuinkamer.

een maken.
tusschen.
tusschenbeide.

tot.
wieg.
tureluur, tuutling (totanus calidris).
schemering.
tweedracht.
twee.
twijg.
twijfel.
twijfelaar, een koe, waarvan men nog 

niet weet of zij draagt, 

twijfelen.
twijfelachtig nummer, 

twintig.

u.

huiveren, waarvan het een intensief is.
huiverig.
huichelen.
uitdagen.
uitdragen.
uitleggen, aanwijzen.
woonvertrek in ’t achterhuis.
huilen (van honden).
hulp.
bretel.
huls.
om ; zcmtbck zegt men als men geen 

reden wil opgeven.



umanan, bijna.
711113 S, immers.
uni3schik.1i, omschikken.
uni3strekn, met een hark, de »gên” , omkeeren.
ui113 zie 11, oogenblik.
unischaliek, ongeveer.
inn trent, bijna.
Up3lll, huppelen, hinken.
iip3lpëat, hobbelpaard.
iip3inan, opperman.
iïan, huren.
üar, uur.
ü‘lr3, huur.
iis, huis.
üsbelt, terp, waarop een huis staat.
üsdach, dag, waarop men thuis moet blijven.
usaln, hutselen.
üsien, bestekamer.
iis lach, uitslag.
iislök, huislook.
üsbhg3, huishouding.
iis ö In, huishouden.
üsolst3r, huishoudster.
iit, uit.
iita'ldsr, iets, dat uitmunt.
ütchön, uitgaan, op visite gaan.
ütfëgn, uitvegen.
ütf3nêan, uitdenken.
ütflakn (K. V.), uitvegen.
ütjlapn, uitflappen.
iitflucht, uitvlucht.
utien, hutje, utienbi-jtmutienentina'ntienmit3- 

knoln, de heele boel bij elkander.
ütkömn, uitkomen.
iitlöpn, uitloopen.
utrêgsl (niet K.), toonladder.
iitrekn, uitrekenen.
iitscheln, uitschelden.
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ütschot, uitschot.
ïitsliepn, uitsliepen.

iitspeuan, uitwijken met een voertuig.
ut», hut.
ützvech, uitweg.
ütwendjch, uitwendig,
üvzrach, huiverig.

üzn, wonen, omgaan.

V.

vïi'g3vüar, vagevuur.
vak, vak.
va-ka, vaak.
val, val (mnl.)
viï'l, vaal.
vah, val (vrl.), kant aan een muts.
valk, valk.
valn, vallen.
valoet, hoed met slappen rand.
vals, valsch.
valsachejt, valschheid.
va'lt, vaalt.
va-m, vadem.

van.
van, familienaam."
van, varen.
vanansy vandehandsch, vgl. bi-jans.
vanchat (K. V. vanggat), gat aan den kant in een hooiberg, 

waarin het hooi van den wagen ge
worpen wordt en vanwaar men het 
weer hooger op brengt, 

vandaan, 
vangen, 
vangst.
vang van een molen, vleezig deel 

tusschen buik en achterpoten, 

vader.

va?idön, 
vangn, 
vangst, 
vangst,

va’r,
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va'rfbösal, verfkwast.
va'rjiucht, verflucht.

vcrrgn, vergen.

va'rkn, varken.
va'rknschot, varkenskot.

va'rknsbk, varkenshok, vuile boel.
va%rv9, verf.

va'rvii, verven.
va's, vers.

va's, versch.

vast9, vast, zeker.
vastti, vasten.
vat, vat (onz.),
va't, vat (mnl.)

va‘tn, vatten.
va'tnlöp, rek, waarop men vaten zet.
va'zpl, uitwendige geslachtsdeelen van vrou

welijke dieren.
vê, vee.
vpbann, verbannen.
v9 baston, verbasteren.
vpbaznt, verbazend, zeer.
V9bêhg9, verbeelding.
V9biest9ft, in de war raken.
V9blïkn, verbleeken.

V9bbw9rë<lt (niet K. V.), bedremmeld.
V9brax\n, verbranden.
vechXn, vechten.

V9dêd9gn, verdedigen.

V9dekselt, drommels !
V9diewn, verdienen.

V9dik9mien, een bastaardvloek.

v9 do en, verkwisten, refl. zich om het leven 
brengen.

V9domn, verdoemen, niet willen doen.

V9drëjn, verdraaien, niet willen doen.

V9driet, verdriet, lastig.

V9driet9ch, verdrietig, lastig (van kinderen).
15
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vaduvuln, zoek maken.
V9düan, dulden.
V2(iÜtS7ly aan het verstand brengen.
vpdwienn, verdwijnen.
vpgangn, verleden.
vjgcï'rjgj, vergadering.
vsgës, vergeefs(ch).
vjgëtu, vergeten.
VBgif; vergift.
vëg?i, vegen.
vpgön, vergaan.
vjgupn, zoek raken, dood gaan.
vejhch , veilig.
vejln , veilen.
vejnzn, veinzen.
vjke^rjgj, verloving.
V3klejn&ln% m inachten.
vaklöan, verklaren.
V3klÖar9g3, verklaring.
vzklungsln, verkwanselen, zoek maken.
v^knupn, niet willen doen.
vzkbhi (K. V. vpköln), verkouden, er in geloopen.
vskoltejt (K.V. vsköhiejt), verkoudheid.
vaknöjn, verknoeien.
vakömjn, door verdriet of arm oede lijden.
vdkivansaLn, verkwanseleü.
vdkwistsr. verkwister.
vzkwistn, verkwisten.
vel, vel, boos wijf.
vslangn, verlangen.
vslëgn, verlegen.
vslên, verleden^ onlangs.
vele^n, verflensen.
vzlet, behoefte.
velg9y velg.
vslichtjg3, verlichting.
vslichXn, lichter maken.
vdliegn, voorliegen.
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valies,
vzliezn,
vêln,
valöf
volöjzn,
vjIös,
vjlösn,
velt,
vêa?nan,
VDmindjn,
V3möën, 
vpmofjln, 
vamunt,

vën,
vanachK.n,
vsna'm,
vënddaynp,
vënarök (niet K.).
vznemstDch,
vjneuVn,
v mie In,
venkslwa'tar,
venstd-r (K. V. venster),
vent,
vdpachtn,
V9plet37l,
vtfodn,
vëar,
vdra'l,
vsralt3rëat,
V3rankjt,
vjra'rm n,
vdrasDr T̂i,

V9ras7i,
vêar3,
vzrekn,
vereist,

verlies.
verliezen.
verdragen.
verlof.
niet willen doen.
een kinderspel.
verlossen.
veld.
veerman.
verm inderen.
verm oeden.
wegmoffelen.
jtpmuntemnop —  het gem unt hebben 

op. 
veen.
vernachten.
voornaam  (adj.).
veenrook.
veenrook.
schrander.
bedriegen.
vernielen.
venkelwater.
vensterluik.
vent.
verpachten.
verpletteren.
verwelken, geen deeg hebben.
veer (onz.)
verhaal.
verbouwereerd.
voor anker.
verarmen, m inder vruchtbaar worden.
verzekeren.
verrassen.
veer (vrl.)
verreiken, verrekken.
door te groote warmte ziek geworden.
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vsreugn,
vareugn,
vareupn,

vartenaga,
V3roesX.n,

V3röan, 
vjrön, 
vjröt, 
voröt,
varüt, ook veuriit. 
vprütsicht, 
vjschejdn, 
vzscheuan, 
vjscheuvalink,
V9schil, 
vjschöt, 
vzschupn, 
vpslimi, 
vaslödjn,
vssniön (niet K. V.),
vsspeuln,
vjspüzn,
V3SpOCkX.1l, 
vest, 
vpstant, 
vzsta'rf, 
v aston, 
vet,
v&ta (K. en K. V. va'fo),
vetsch,
vëtar,
vztestawc^n (niet K.),
vëatiene,
vetlökz,
vptrek,
vptrekii,

verheugen.
verhoogen.
vertrappen, vernielen ; vgl. Kil. reu- 

pen, Duitsch ranfen. 
vereeniging.
verroesten ; vaak als verwensching of 

als uitroep van verwondering: varoest. 
verharen, 
verraden, 
verraad.
verrot, onaangenaam .
vooruit,
vooruitzicht.
verscheiden.
verscheuren.
verschoveling.
verschil.
verscheidenheid, voorraad, voorschot.
verschoppen.
verslinden.
verslorderen.
versm aden.
verspelen, onderdoen moeten, 
begeerig uitzien naar, vlassen, 
door vochtigheid bederven, 
vest.
verstand.
nalatenschap.
verstaan.
vet.
verte.
vettig.
veter.
verwoesten.
veertien.
vetlok.
vertrek.
vertrekken.
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vetjchejt, vettigheid.
vetwejn, vetweiden.
veuabëlt, voorbeeld.
veuabi-j, voorbij.
veuaböarDch, voorbarig.
venajö ar, voorjaar.
veuakient, voorkind.
veuakop, voorhoofd.
veuaköp, voorkoop.
veiildd lej, velerlei.
veufo, veel.
veuana'mj, doopnaam.
veuilr , voor.
veuaröt, voorraad.
veunwd'dj, voorvvaarde.
veuawejn, het land laten afweiden, voordat men 

het maait.
veuazörgd, voorzorg.
vmangn, verkouden.
vjva'tji, vervatten, herhalen.
vdvêln, vervelen.
vave In, vervellen.
V3Wa'löZ7l, verwaarloozen.
V3Wëat, verweerd; vgl. Dr. J. te Winkel, 

Gesch. der Ned. Taal, blz. 184.
vzivêzn, beteuterd.
V9wiean, verwarren.
vjwieat, verward, onverschillig.
vjzuigjin, verwiggelen.
vrwikn, verwiggelen.
vjzvonddii, verwonderen.
V9za'nuln, verzamelen.
VêaZ9, vaars.
vjzëgn, toezeggen, niet willen doen.
vëz3ly vezel.
vyzetit, verzetten, refl. zich ontspannen,
V3ziet3, visite.
vpzükn, verzoeken, uitnoodigen.
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vaziimn, verzuimen.

vazwiVn, verstuiken.

vi^döjX.it stuk, twee en een halve cent stuk.

viega, vijg.

vierkant, vierkant.

vieh, vijl.

vicln, vijlen.

vie'n, vieren, laten schieten.

vienn, vinden.

vienrj, vier.

viei>3 (K. V. viivd), vijf.

vievor, vijver.

viezal, vijzel (van een molen).

viezpln (niet K.), snel bewegen, hard loopen.

vi-jant, vijand.

viln, villen.

vimd, 104 bossen.

vinz, vin.

vinzch. zeer, in hooge mate.

vingdr, vinger.

vinkj, vink.

vis, visch.

visir, visscher,
visienlegrt (K.E.), wisienlegn (K. V.) een kinderspel.
viskci'ir), vischkaar.

visn, visschen.

vla'gïy vlaag.
vlaga, vlag.
vlak, plat, effen ; bijw. juist.
vlam , vlam.
vla'rk, vlerk.
vlas, vlas.

vlasn, vlassen.

vlechtd, vlecht.
vlechXn, vlechten.
vlêgal, vlegel.
vlejs, vleesch.
vlcjstonD, ^ vleeschton.
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vlejswhnj,

vlejzach, 
vlekj, 
vleVn,
vlëkn (niet K.),

viesa, 
vleugel, 
vlieg3, 
vliegjt, 
vliegn, 
vlietjch, 
vli-jn, 
vlim, 
vlo, 
vloet, 
vlo ka, 
vlot, 
vlot,
vlotchrös (K. V.
vlotn,
vlucht,
vlug3,
vlükn,
vliiSy
vocht,
vocht,
vochtzcli,
vo da,
vöadël,
v'ódan,
vöëgj,
voel,
voel,
vöëan,

latwerk aan den zolder, waaraan het 
vleesch hangt; vgl. W. Draaijer, 
Wdb. v. h. Deventersch Dial. i. v. 
wimms. 

vleezig. 

vlek. 
vlekken.
teenen horde, meestal gebruikt als 

losse brug. 
flesch. 
vleugel, 
vlieg, 
vlieger, 

vliegen, 
vlijtig, 
vleien, 

vlijm, 
vloo.
hoog water, 
vlok.

vlot (znw.) 
vlot (bvnw.) 

vlotchres), vlotgras.
vlotten.
vlucht.
vlug.
vloeken.
vlies.
vocht.
voogd.
vochtig.
vod.
voordeel.
vorderen.
voeg.
vuil, bebroed (van eieren), 
nageboorte van een koe. 
voederen.
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vöë:'n, van voering voorzien.
vöë“r, voeder.
vöêar, wagenvracht.

vöëar3g 3, voering.
voest, vuist.

vöët, voet.
voetsöêgzr (K.V. voetsöêvjr), voetzoeker.
voetwiss, voetwisch, verschoppeling.

vög3l% vogel.
vol, vol.
völdj, vouw.
völgn, volgen.
vólk, volk, ouders, huisgenooten.

volkömn, volkomen.

voln, vouwen.

vöan, voorn.
vondjr, vonder.
von.3S, vonnis.
vonkz, vonk.
vöare, voor.
vöral, verrel.
voarend3, het eind van een akker, waar men

den ploeg wendt. 

vórm, vorm.
vós, vos, lichtbruin paard.
vós, vorst (v. e. da,k).
vóst (K. V. vórs), vorst (koude).
vóst (K. V. vórs), vorst.

vöat, vaart.
v&t, voort, dadelijk; ook vöaddbk. .
vracht, vracht.
vrak, wrak, ziekelijk.
vrakschówn, verdenken.
vra?ige, koud vuur.

vrang3w'ót3l, nieskruid (helleborus niger).
vrangkrüt, wrangkruid (helleborus viridis).
vrat3, wrat.
vrê, vrede.



vrêkn, wreken.

vrëmt, vreemd.

vrent (K. V. vri?it), vriend.
vrentschop (K.V. vrintschop') vriendschap.

vrêt, het vreten ; andavrët, vretende.

vrët, wreed.

vrëtat, vreter.

vrëtn, vreten.

vrëzB, vrees, angst.

vrëziiy vreezen.

vriefwas, wrijfwas. .

vrievn, wrijven.

vriezn, vriezen.

vri-j; vrij.

vri-jdach, Vrijdag.
vri-jz, wreef.

vri-jpchejt, vrijheid.

vri-jjr, vrijer.

vri-jn, vrijen.
vri-jpostjeh, vrijpostig, ook met gunstige b et.; 

Vgl. Verwijs’ Vondels Leeuwen
dalers, reg. 635.

vringn, wringen.

vröcktj, uit ruwe planken gemaakt %hek.

vroetfroivz, vroedvrouw.

vroch, vroeg.

vrögj, vraag.

vrögn, vragen.

vrögnboek, vragenboek.

vr'oka, wrok.

vröhk, vroolijk.

vröm, vroom.

vromas, vrouwspersoon.

vrowj, vrouw.
vrucht?, vrucht.

vriitzt, iemand die hard werkt.

vrütn, wroeten.

vüagorej, alles wat men bij het vuur noodig heeft.
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vüar , vuur.
vüarsch, hartstochtelijk, ontstoken (v. een wonde).

vuln, veulen.
vüln, voelen.
vulnmë'r?, fokmerrie.
vultj, overvloed ; indovuto, overvloedig.

vüamandp, vuurmand.
vüanolt, vuren hout.
vüarökj, vuurhaak.
vüastien, vuursteen.

voort, weg. 

vutchön, weggaan.
vutlöpn, wegloopen.
vutspringn, wegspringen.
vüawamrk, vuurwerk.

W .

wacht9, wacht.
1uachX.1i, wachten.
wa'bdrchy waarborg.
wa'dêan, waardeeren.
wafeuriens, wat vooreen.
wafndj, t welke
wagzln, waggelen.
wa'gUy wagen.
wak, opening in ’t ijs.
wakar, wakker.
ze;<rk«, waken.
wal, wal.
walgn, walgen.
walm, walm.
walvis, walvisch.
wamböjs, wambuis.

op zijn hoede zijn, wa'toe! pas op! 
wandjl, gedrag ; andowandal, wandelend.
wana (niet K.), wan.
wd'nëwMi, waarnemen.
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want^r. 
wangj, 
want, 
want, 
wapDii, 
wd'rz, 
zua'rf, 
wamrk , 
wa'rkdach. 
wa'rVn, 
wa'rksa'in, 
wa'rm, 
zt' r̂rmw, 
wa'rmtj, 
was,
wa'schówn, 
wasdom, 
wasaldoek, 
ivarspm, 
was n, 
wasn, 
wat, 
wata,
wd'tDblöza,
wa'tadruk,
wartjlejdjga,
wd'tjmeub,
wd'tar,
web j ,
weck,

weck,
wechbrengn,
wechmofaln,
wëad9,
wêdjman,
wêdjvrow3,
wëdjwt^djchejt,

wanneer.
wang.
want.
want (vgw.)
wapperen.

waar (zst.nw.)
erf. heem, vgl. iisbelt.
werk.
werkdag.
werken.
ijverig.

warm.
warmen.

warmte.
was.
waarschuwen.
groei.

vaatdoek.
wasem.
wassen.
wasschen.
wat (pron.)
wat (subst.)
waterblaas.
druk met Latijnsche letter.
waterleiding.
watermolen.
water.

web.
weg (subst.); ginwechofstekwëtn, ergens 

geheel onbekend zijn. 
weg (adverb.); jnandjwech, elders, 
zoek maken, 

wegmoffelen, 
waarde, 
weduwnaar, 
weduwe, 
tegenspoed.
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wedu,
wednschop,
ivëagd',
wê^gah (niet K.),

wëgn,
wëgriSy
w j j \ K. E,),

wejj,
wejn,
wêjn,
zvejgjn,
wejnpch,
wejtj,
Wëkjy
wëkc?,
wekzr,
wëLlklanky
wel,
wëldj,
wëldjrach,
weldöt,
web,
wëahch,

welëar ,
witlicht-,
wëalichUi,
welk,
welkom,
welft,
wêhi,
wêln(t),
wëalt,
weltefi,
weltor,

welwd'tdr, 
wem j In.

wedden ; astjwetis, nauwkeurig bezien.
weddenschap.
weerga.
weergal.
wegen.
van wegns, van wege. 

zie 'ój.
weide, gras in de weide.
weiden, grazen.
waaien.
weigeren.
weinig.
tarwe.
week.
woerd ; Kiliaen : Geld. wacka.
wekker.

echo.
wel (bw.)

weelde.
dartel, brooddronken.
weldaad.
wel (znw.)
löpnödjwëahch, loop naar den drom

mel, 
vroeger, 
weerlicht, 
weerlichten, 
welk. 
welkom, 
opborrelen.
dwarrelen (van sneeuwvlokken).
sommigen.
wereld.
hooi op den wagen vlijen, 
armvol hooi, zooals die op een wagen 

gelegd wordt, 
welwater, 
wemelen.
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zvëan, 
wenk, 
wenkn, 
wenn, 
zvenn,

wens,
wensn,
wenfoln,

zvepsj,
zvëar,
wëar,
wë^r (K. E.),
wê^rumjboln,

west, 
westn, 
ivet, 
wet,

wëat,
wêtsn,
wêtsrijik,
wëtn,
wetn,
w ets tien,
wêvn,
wëazvolf,
zvêzj,
wëziböm,

zvëazëat9, 
wëzn, 
zvëzn, 
wicht, 
wichtjch,

refl. zich inspannen.
wenk.
wenken.
wennen.
omkeeren (van hooi dat ligt te droo- 

gen). 
wensch. 
wenschen.
wentelen (alleen van paarden die op 

den rug gaan liggen), 

wesp. 
weer (bv.) 
weer (subst.) 

ram.
niet dragen van ’t eerste springen 

(van een koe), 
west. 
westen, 
wet.
ietsandDwëtkömn, iets gewaar worden ;

a’rgnswëtfanemyi, geneigd zijn tot. 

waard.
drinken geven.
wetering.
weten.
wetten.
wetsteen.
weven.
weerwolf (alleen in een kinderspel), 

wees.
boom die op een voer hooi gelegd 

wordt om ’t vast te houden, Hgd. 

Wiesbaum. 

weerpijn. 
aangezicht, 
zijn. 
kind.
het bepaalde gewicht hebbend, vol.
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zuielb'ósal, varken met een verwarde krans haren 
op zijn rug ; druk mensch.

wiedazvagn, wagenwijd.
zvief, vrouw.
wieg9, wieg.
wiek, week.
zviek, wijk.
wiekn, weeken.

wiekn, wijken.
wiekstê, plaats om uit te wijken.
zviekzë'rach, kleinzeerig.
wien, wijn.
wien, wieden.
wiean, warren.
wiendarach, winderig.
zviendont, windhond.
zuiendaara, windhoos.
wiendroeva, druif.
wiean. winden.
wient. wind, lucht.
wientkusn, windkussen.
wieara, war.
wierach, wierig, gezond.
wies, wijs.
wiet, wijd ; wietwech, ver weg.
wieza, wijze : opzieiiwteza, naar hij meent.
wiezn, wijzen.
wieazögien, verwarde boel.
wiga In, wiggelen.
wi-jy wij.
wila, wil, genoegen, vrijheid.
wilach, gewild, gevraagd.
zvilga, wilg.
wiln, willen.
wilt, wild.
wimpel, wimpel.
winkal, winkel.
ivinkaln, winkelwaar koopen (op marktdag door
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boerinnen).

winkstökz, winkelhaak.

winkdlwd'rp, winkelwaar.

zuinn, winnen ; jnknechtofmejtw inn, huren.

zvintpdach, winterdag.

zvintpn, vriezen.

wintpr, winter.

zvipien, oogenblikje.

zuip 3, wipplank.

zjuipjriy wippen (intr.)

zvipprpch, wipperig.

zvis, zeker.

zvisppltürpch, wispelturig.

zvit, wit.

zvöch, waagstuk.

zuöchzua'rk, waagstuk.

zvödn, worden.

zvögp, waag.

zuögn, wagen.

zvöpn, wapen.

zvofa, wol.

zvolf, wolf.

ZJVÓlkPy wolk.

zvonda, wond.

zvondpr, wonder, vanwondarengzwelt, zeer groot.

wondn, wonden.

wönn, wonen.

wonspdach, Woensdag.

zuöar, waar (bvn.)

zvöar , waar (bw.)

wöarejt, waarheid.

w'örm, worm.

w'órmkrüt, wormenkruid.

zvösjln, worstelen.

zuöst, worst.

wèsteuantien, worsthorentje.

ZVÖtpl, wortel.

zjüöH, woord.
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zuüln,
zvuln,

zich in slaap onrustig bewegen, 
wollen.

Z.

zabn,
za'chies,

zcichtSy
ZÜ'gJ,
za'gjma'l,
zagn,
zak,
za'ko,
zaku,
zd'l,

zahch,
zalm,
za'lmakjr,

zalvD,
za'lvjrach (niet K.), 
zam,
-za'm, 
zd'nakn, 
zang, 
zant, 
za%rk, 

zasy

zat,
zë,

zegn, 
zëgn, 

zëgn,
zëgrd'vrt (niet K.),
zejkat,
zejk.11,
zëjn,

zabbelen.
zachtjes.
zacht.
zaag.

zaagsel.
zagen, zaniken.
zak.
zaak.

zakken.
zadel.
zalig, dronken, 
zalm.
zadelmaker.
zalf.
verflenst; Deventersch zaalvarig. 
zacht, week.

-zaam.
zaniken.
zang.
zand.
zerk.
voldoende, genoeg ; zas ganocht, ruim 

voldoende, 
zat. 
zee. 
zegel, 
zeggen, 
zegen, 
zegen (net), 
breede sloot, 
lastig mensch of dier. 

pissen, 
zaaien.
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zejl, zeil.

zejsn, zeis.

zëkar, zeker.

zeldn, zelden.

zëlay zeel, paardentuig.

zehs (K. E.), zelf, zelfs.

zelf, zelf.

zelfkant3, zelfkant.

zëlgoet, paardentuig.
zëlgarak, paardentuig.

zelschrejt (niet K.), een sterke, ruw geweven stof, eigen
lijk : eigengem aakt; vgl. mnl. ghe- 
reiden.

zelsam, zeldzaam, zelden.

ZëltD, zeelt.
zëmals, zemelen ; atoptazëmalskriegn, het op 

de zenuwen krijgen.

zen dn, zenden, veel minder gebruikt dan stuan.
zënuw, zenuw.

zëpa, zeep.
zëar, pijnlijk.

zëarachejl, ontsteking, wondje.
zesa, zes.

zëata, pijn.

zet, z e t ; anëlazet, een lange tijd.

zetn, zetten ; ankipezetn, een kip laten broe

den.
zeuganiota, slons, vgl. mote.

zeumy zoom.

zeuan, zeuren.

zeuna, zoon.
zeuvn, zeven.

ZëV3, zeef.
zëvar, kwijl.
zëvan, kwijlen.
zëvn, ziften.
ziekte, zicht.

zie da zijde.
16
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ziedjldeuarj (K. V.) zicdeuarj, zijdeur.
ziedn, zijden.
ziegazd'gn, ziegezagen.
ziek, ziek.
ziel (K. E.), sluis.
zieh ziel.
zien, zien.
zien, zijn (v.n.w.)
ziendjrögn, zoodat men het zien kan.
ziet, zijde, kant.
ziftn, zeven, vitten.
zi-ja, zeef voor vloeistoffen.
zimtöw (niet K.), bindtouw.

zin, lust, trek.
zindahky zindelijk.
zin gU y  zingen.
zink, zink.
zinVns, zinking.
zinachejty lust, trek.

zinagy tam, mak.
z in r ty  bevallen, aanstaan.
zitn, zitten, gevangenisstraf ondergaan.

zö, zode, zooi.
2Öj zoo.
zobarjchy slordig uitziend.
zöch, moedermelk, tocht.
zödönachy zoodanig.
zöëgadiesaL akkermelkdistel (sonchus arvensis).
zöëgat, waterhoos; een koe die aan een an

dere zuigt. 
zöëgnr zuigen.
zoel, zoel.
zö&linky zuring (rumex acetosa) lamme vent.

zoepy  dorst.
zoepat, drinker.
zoepn, zuipen, te veel drinken.

zoeplapax zuiplap.
zö&ry zuur.
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zöêzn, suizen, soezen.

zoky zulk.
zokj, sok, droom erig mensch.
zoksroch, nattig, zeurig.

zoldjr, zolder.

zöb, zool.

zolt, zout (zst.nw.).

ZÓltJ, zout (bvnw.).

zömar, zomer.

zötnidiene, terstond.

zomp, trog.

zörgp, zorg.

ZÓty koffiedik ; vgl. zieden.

zot, zaad.

zöbdach, zaterdag.

zowat, bijna.

zucht, ziekte.

zucht, zucht.

zuda (melk), kragge.

züdn, zuiden.

zük, zoek.

zükn , zoeken.

Z2ll, hout in een koestal waar de koeien 

met de knieën tegen liggen.
zultj. zultvet.

zulvsn K . V . züv37i, zilveren.

zulvjr  K . V . zilvsr, zilver.

zümn, talmen.

zundach, zondag.

zunds, zonde.

zünjch, zuinig.

ZU7U, zon.

ZU7l9Ch, zonnig.

ZU?l2ZÜtP, soort appel.
zufiöët, zonhoed.

zus, zus.

zuster, zuster.

züt, zuid.
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ZÜtJ, zoet.

zütics, zachtjes.

züvjr, zuiver.
zwabjn, schommelen van een schuit.

zwak , zwak.

zwalm. walm ; Deventersch ook zwalm.
zwalm?/, walmen.
zwa'lvj, zwaluw.

zwam , zwam.
zwd'ju, zwaan.
zwa'rm , zwerm.

zwa'rmn, uitvliegen van bijen.
zwa’rvn, zwerven.

zwa't, zwart.

zwa'tzkapo, zwarte vrouwenmuts.
zzvelgn, zwelgen.

zweln, zwellen.

zwem, zweem.

zwemn, zwemmen, baden.

zzvëa7i, zweren (een eed).

zwê^n, zweren (van een wond).

zwëpj, zweep.
zwëptöh, drijftol.

ziuëar , zweer.

zwël, zweet.

zwëat, zwaard (van een schip).

zwëtarjch, zweeterig.

zwëtn, zweeten.

zwetsnt grootspreken.

zwëvjl. zwavel.

zwëvn. zweven.
zwichtn, zwichten.
zwiegn, zwijgen.
zwiemzln (K. V.) zwiemboln, waggelen.

zwiea7i, zwieren.
zwiepn, zwiepen.

zwik (K. V.)i zwak, buigbaar gedeelte in een pijpesteel.
zwikken.
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zwil, 
zwil,

zwila'sns,
zwilsta‘t,
zwögar,
zwöamöed3ck,
zwöart
zwöar?t
zwcPfj,

zwö ĵjë^r,

eelt.

het over het land uitgespreide hooi 
wordt op elkaar aan geworpen tot 
een lange rol, dit is een zwil. Zoo’n 
zwil wordt dan opgeschoven tot 
oppers ; wat er dan van het hooi 
nog blijft liggen en opgeharkt moet 
worden is een zwilstcrt. 

hersenen van eelt, stom m erik, 
zie zwil. 
zwager, 
zwaarmoedig, 
zwaar, 
zwoord, 
zwaarte, 
onweer.





S T E L L I N G E N .

Een disputacie van Rogiere ende van Janne, reg. 511 vlgg. : 

Quaet doen vvilsoe niet ghehingen,
Properen wille moet voert bringhen,
Als ware gheen vonden.

Lees voor a ls: clsne.

II.

Ibidem, reg. 534 vlgg. :

De wille es deser stat coninc 
Hi mach laten of doen die dinc 
A l na zijn ghenouch.

Lees voor ghenouch : ghevouch.

III.

Ibidem reg. 1018 vlgg. :

A l es een van zonden de baen 
So salne suveren ende dwaen 
Met berauwenessen stille.

Lees voor de baen : bevaen.

IV.

Verwijs Bloemlezing II, blz. 9 reg. 293 (Bonebakker H. H. 986) 

vlg.

Doen hiet sente Brandaen
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Sija scip wel ghedaen 

Tote dien berghe keren.

Scip behoeft niet veranderd te worden in scipman zooals in 
de aanteekeningen wordt voorgesteld.

V.

Van Sinte Bratidane, Bonebakkei H. H. reg. 854 vlgg. : 

Sinte Brandaen hadde toren 

Dat hi soe scandeleec hadde verloren 
Sinen monc goet.

Lees de laatste regel : sinen monc te vore goed.

VI.

Om het praedicatieve attribuut aan te duiden is de term 
naamwoord van gesteldheid beter dan naamwoordelijk gezegde.

VIL

Noch Jonckbloet’s indeeling der letterkunde, noch die van 
Ten Brink is juist.

VIL

Prof. K alf ziet in zijn ^Literatuur en Tooneel te Amsterdam 
in de zeventiende eeuw« te veel het middelpunt van letterkundig 
leven te Amsterdam.

IX.

Uit de brieven van Jan Luyken blijkt duidelijk, dat Dr. 
Hylkema’s bewering als zou de dichter Spinozist zijn onjuist is.

X.

In Hooft’s Geraert van Velzen is niet Floris V, zooals Jonck- 

bloet meent, maar Geraert van Velzen de tragische persoon.



XI.

Béowulf, reg. 977, lees met Thorpe : nidrgripe.

XII.

Béowulf, reg. 303— 305, lees :
Eoforlic sciono 

o f er Jiléor baeron, ge hro den go/de 
f i k  and fyrkeard . ferkwearde kold.

XIII.

Terecht vat Brugmann (I, F. 15, 99 en 16, 503) de ai in Got. 
waila als een tweeklank op.

XIV.

Rachfahl geeft in de inleiding van zijn > Wilhelm van Oranien« 
een onjuiste voorstelling van de verhouding tusschen ons land 
en het Duitsche rijk.

XV.

Willem V  handelde in zijn brief van Kew wel ter goeder 
trouw, maar onrechtmatig.

XVI.

Het Verbond der Edelen werd waarschijnlijk 30 Nov. 1665 
gesloten.

XVII.

De Kerk op het Kampereiland is als een missiekerk te be
schouwen en werd 1667 door den Magistraat van Kampen 
gesticht.

XVIII.

Het is wenschelijk. dat op het Gymnasiaal eindexamen alleen 
de Nieuwste Geschiedenis gevraagd wordt.
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VERBETERINGEN.

Bladz. 16 6e regel v. o. ë ar e k ,  lees ë ar 3k .

„ 17 6e „ v. b. hogjö, ,, hagjö.

„ 24 4e ,, v. o. abetn, ,, jbëtny
,, 46 17e „  v. b. 82, ,, § 82.

„ 52 2e „  v. o. vliegjs, ,, vliegds.

,, 57 17e ,, v. o. sukzla*, ,, sükBla'

,, 59 4e ,, v. o. onbjzoest, „  onbdzöëst.
,, 73 8e ,, v. o. ejevarginie7i9 > „ ejevjrginiend.

,, 73 2e ,, v. o. hij wast, ,, hij wascht.

„  75 14e ,, v. o. welke, ,, welk?.

,, 83 15e ,, v. b. gpnietn, „  gjnietn.
,, 90 3e ,, v. o. <2̂ /2, „ döê} clöën.

,, 92 11e „ v. b. stolten, „ stollen.

„ 101 10e ,, v. b. d'spit, „ a'spit.

,, 112 11e ,, v. o. bomi'amn, ,, bombamn.
,, 118 17e ,, v. o. doorroker, ,, doorrooker.

„ 119 12e ,, v. o. lischdode, „ lischdodde.

„ 119 11e „ v. o. suffert, „ sufferd.

,, 120 18e ,, v. b. doktoren, ,, dokteren.

„ 127 15e „ v. b. etc Jut, „ etchat.

134 14e „ v. b. gerak, „ gerei.
,, 138 11e ,, v. o. grievnbröt, „ grdêvnbrdt.

,, 146 2e ,, v . o .  löpnaznkieftB,, lö^naziikiefta.

,, 148 ie  „ v. b. kieuw? y ,, kiew?.
„ 185 14e „ v. o. pieary. piear?.

,, 192 ie „ v. b. ,,
,, 232 5e „ v. b. v?rien?g?y „ v?rien?g?.

,, 242 13e „ v. o. opzienwiez?, „ opzienwiez?.


