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Inleiding,

I. Dialectgebied. - Het hier behandelde
dialectgebied ligt in het Zuiden van de provincie
Oost-Vlaanderen. Daarorn mag men bet noemen:
het Zuid - Oostvlaandersch dialectgebied (1). Dc
grootste riviertjes van die streek zijn
Dc Zwalme, naar het Oosten toe, en de Morke
(*jjfaarke) in het Zuiciwesten. Nagenoeg in het
midden loopt van het Zuiden naar het Noorden
de Perlenkbeke, en deze neemt haren oorsprong
op de gemeente Zegelsem (officidel geschreven
Segelsem) - een afgezonderd dorpje van landbouwers dat nagenoeg het centrum van dit ZuidOostvlaandersch dialectgebied uitmaakt. Het
water van de Jforke komt in de Schelde een
weinig boven Audenaarde. Dc Perlenkbeke loopt
te i%Jed:rzwalme (of Veerzwa7me) in den Zwalme
en deze een kwartier verder in de Schelde.
Zwal'ne en Morke nemen hunnen oorsprong
in de hoscbrijke heuvelenreeks, die 't Walenland
van Oost-Vlaanderen scheidt en wier hoogste
punten - gevormd door Diestiaanscben grond zijn : de Modderódde (verminking van Waalsch
Jlont-de-Rhodes), bij Vloersberge ; de Pottelberg, naar Eisele toe, en de Muziekberç, tusscheii
Sc/worse en Ronse. In het Zuiden is de grens van
't Zuid-Oostvlaandersch dialect bijgevolg scherp
afgeteekend en, van Wallonië uit, kon hot ovengens niet gewijzigd wonden. In hot Westen vloeit
de Schelde die eveneens langs die zijde hot yen-

(1 Daarom ook heb ik mull W,ordenboek Zitid-

Oostvlaciedersc/& Idioticon geheeten. Ni aL Zuici-Oofvlaanzsch. ian 't woord V1mmSCJ hechL men thans
veelal de beteekenis van Zuidnedee(ondcch. OosIvleantsch kan dus tot dubbeizinnigheid aanleiding
geven : want 1° Ooslvlaanisch is de taal den Vamingen
nit bet Oostelijk deel van Zuid-Nederland; en 2° Oostvlacunsch is ook de taal Van Oost-Vlaandenen. Om die
dubbeizinnigheid te vermijden heet ik met de
spraakmakende gemeente --deze laatste : Oostvlaandersch. Het Zuid-Oost? , !aa)?,dersc1i is dos wel het dialect
van het Zuiden van Oost-Vlaandenen, ni het hien bestudeende. Vlaarnsch beteekent dos de taal van ZuidNederland, en Viaanderscii die van de beide Vlaanderen. Men raadplege hieruver bet Idle/icon zeif.

keer met OverscIzelde vermoeilijkt. Weliswaar
genaakte men over de Schelde te Audenaarde met welke stad, dank den Dondendagschen wekelijkschen manktdag, de heele dialectstneek in dnuk
handelsvenkeer altijd is geweest - want daar waren
een paan bnuggen over den stnoom. Maan zelfs,
tot in den jongsten tijd, moest men tot Gavere
gaan, wilde men te voet op Oversclzelde komen ( 1 1.
Ovenzetveenen ontbraken niet, doch deze maakten
wel hot venkeen tusschen beide Scheldeoevers
mogelijk, doch 't bleef evenwel zeen moeilijk. Do
Schelde was due ook, in ruime mate, eon natuunlijke grens, die zonden twijfel vervonming van
't Zuid - Oostr'laarnlersc/z dialect tegenwenkte.
Integendeel naar bet Noonden en naar het Weston
loan men geen joist bepaalde dialectgrens tnckken;
wel mag men, bij benadening, bier den Zwalme
als grens aannemen ; bij benadening, want zeer
zeken is 't dat de heele Zwalmvallei, ni. beide
hellingen, tot hot dialectgebied behoonen. Want
de Zwalme is eigenlijk maan eon smalle beck en
hij hon dus weinig of niet bet venkeen tusschen
beide oevens belemmenen. Oost- en Noordwaants,
en zelfs min of meen Westwaarts venloopt bet
bier onderzochte dialect in do anden Oostvlaandersche, zoodat do scheidingslijn bier eenigszins
kunstrnatig is, omdat men niet strikt scheiden kan
wat eigenlijk samenhangt. Do hydrognaphie van
de stneek laat ons evenwel toe, zelfs voon 't Noonden en 't Oosten en insgelijks voor 't Westen,
eon appnoximatiove grens te bepalen : hot bode
gebied van Zwalme en Morke behoonen tot de
Zuid - Oostvlaandersche dialectatneek. Doch en
buiten liggen al de gemeenten, waarvan 't water
naar den Dender vloeit, of naar de Schelde opwaants Leipegem en afwaarts Mailegern. Men
zal in de overgangszone wel eenigo centna vinden
- als Zottegem b. v. - die nog tot 't dialectgebied mogen genekend worden. Doch zeker is 't
dat do spneektaal van Giezeberge (Geenaards-

(1) Thans heeft men ook eene brug te ZTeerzwalme.
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2. Invloed van kerk en school ( 1 )• _ De in-

bergen) dat enkel een paar uren gaans van Nederbrakel ligt, phonetisch zeer veel van de spreektaal van dit laatste dorp verschilt : Giezeberge en
de omliggende dorpen spreken een dialect van de
Dendervallei, veeleer een West-Brabantsch dan een
Oost-Vlaandersch. Oak het dialectisch eilandje
Ronse, door den nog beboschten Muziekberg van
mijn dialectgebied gescheiden, heb ik — althans
wat de phonetiek betreft — niet in deze studie
opgenomen.
Het eigenlijke Zuid - O ostvlaandersch — in
engeren zin opgevat — wordt gesproken in dat
gedeelte van het Zuiden van Oost-Vlaanderen

vloed van kerk en school op mijn dialect is totnutoe onbeduidend geweest. Enkele woorden, die
men << schoolsch >> of << kerksch » zou kunnen noem^n, zijn ongetwijfeld in de volkstaal geslopen,
eveneens eenige Fransche en \Vaalsche termen (2)•
Doch de uitspraak werd in geenen deele of althans
zeer weinig gewijzigd door de beschaafde omgangstaal en dat wel om de eenvoudige reden dat
niemand die beschaafde taal gebruikt heeft en
gebruikt. De priester, de onderwijzer, de geneesheer, de notaris, de vrederechter en anderen die
gestudeerd hebben, spreken, indien zij van de

•
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d*t eene lengte heeft van circa 16 kilometer
(N -Z : van Mailegem tot de Waalsche
grens) en eene breedte van circa 17 kilometer
(0--<--^–W : van beoosten Anhovene = St. MariaAudenhove tot bewesten Leupegem). Het middelpunt is om zoo to aeggen Zegelsena, mijn
geboortedorp, en vooral hier is 't dat ik de elementen voor dit Idioticon heb vergaderd. Bovenstaande oinschrijving scheen me noodzakelijk,
niet zoo zeer voor den eigenlijken woordenschat,
wel voor de .Klank- en Vormleer.
Men vergelijke overigens bijgaande taalkaartje.

streek zijn -- en dat is veelal het geval — altijd
dialect, evenals de onwetende werkman en het
volkskind.
Ook de invloed van de geschreven taal zal bijna
nietig geweest zijn. Toen ik een kind was -- voor

(1) Vgi. thans de studie van J. JACOBS, De Middeluederlaudsche schrijf- en spreektaal (in Verslagen en
Mededeelingen der Kon. Vl. Acad., Febr. 1922, blzz.286311, inzonderheid b'.zz. 305 en 311.
(2) Als kar°loak, gazonk, enz. Zie hierover nzeer in
de vQlgende K1ank1eez',
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een zestigtal jaren — vormden de menschen, die
konden lezen, een zeer kleine minderheid. De
kinderen gingen naar de school, ten hoogste gedurende drie of vier maanden in den winter. Des
zomers werkten zij op den akker of in de pachthoeven, of liepen op straat. De rijkste werden
in kostscholen gezet, een pair jaren, zelden langer; enkele . geraakten in de universiteit. Deze
laatste brachten wel het Fransch naar hunne
streek mede, doch niet het beschaafde Nederlandsch dat zij ten andere nooit of zelden hadden
hooren spreken. In den omgang bleven zij
dezelfde gewesttaal gebruiken als de overige
inwoners van de gemeente die thuis waren gebleven. Boeken in de huizen waren een zeldzaamheid. Dag- of weekbladen werden om zoo to
zeggen niet gelezen : her en daar kwam een
Fransche gazet bij pastoor, dokter of notaris. Een
Vlaamsch zondagblaadje — gewoonlijk een annoncenblad -- werd door den uitgever kosteloos
naar de bijzonderste herbergen van 't dorp gezonden, waar het, veelal ongelezen, op tafel liggen bleef.
Men mag dus -gerust beweren dat het ZuidOostvlaandersch dialect op dit oogenblik nog
gesproken words als vdor eeuwen.

3. Kenteekens van het Zuid Oostvlaandersch dialect . — De voornaamste kenteekens
-

van het hier behandelde Zuid-Oostvlaandersch
dialect zij n (1) :
10 Alle korte vocaal wordt, in bepaalde gevallen ( 2 ), ger. ekt (d. i. lang uitgesproken zonder
wijziging van de kieur van den klank) : man, bela
(belle, ndl. bel), barin 9 ri (beminnen), vZs, puta
(putte, ndl. put), enz.
20 Omgekeerd wordt alle lange vocaal, in bepaalde gevallen ( 2 ) , verkort (3) uitgesproken
maakt, leert, za giet, botsa (ndl. boodje, kleine
bode), koo lk? (ndl. kooltje, fr. petit chou),
koikska (ndl. koekje), nauurka (ndl. muurtje), enz.
3o De zoogenaamde zware e, die in ander Zuidnederlandsche dialecten ( 4 ) op speciale wijze wordt
uitgesproken, bestaat niet in de Zuid-Oostvlaandersche volkstaal. Zij wordt gewoonlijk vervangen
door de scherplange e : peer d n (ndl. peren), weeralt (ndl. wereld), zweer a n (ndl. zweren) ; of
soms door de korte e : erda (ndl. aarde), pert
(ndl. paard), stert (ndl. staart).
4o Het verschil tusschen de zachtlange e, o, en

(1) Men vergelijke k'lank- en Vormleer.
(2) Zie deze gevallen bij 't Vocalisme.
(3) Pat gebeurt ook wel in ander Vlaamsche dialecten en zelfs in de Nederlandsche omgangstaal.
(4) Zie Sex, 113, s. v. e; -- DB, 249-250, s. v. e; —
T, x en 170, s. v. e; — J, 13;.— It,, 61, s. v. e : — CV,
le all., 10 en 19.
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de scherplange wordt altijd (evenals in de andere
Zuidnederlandsche dialecten) waargenomen : veel,
steen; kool 9 n (ndl. kolen), koola n (ndl. koolen).
5o De Joffe of onduidelijke vocaal a ( 1 ) is bijna
onhoorbaar (wordt onderdrukt) in den uitgang`
-an in pausa; werkwoorden : speela n (ndl. spelen), za zoer^n (*werden, ndl. worden), stier 9 n
(ndl. sturen) ; zelfst. nw. : sti l3 n (ndl. stallen),
muur d n (ndl. muren) ; enz.
6° Zeer vele woorden hebben den uitgang a,
daar waar ndl. hem niet heeft : al de vrouwelijke
en vele mannelijke en onzijdige naamwoorden,
eenige partikels, de i e pers. van den tegenw. tijd
der aantoonende wijze. B. v. vrauwa, eera (ndl.
eer, vr. of heer, m. ), sneut, la (ndl. sleutel), koon7^3 ra (ndl. kamer), rij5a (ndl. rijp), veela (ndl.
veel), deura (ndl. door), enz.
Het rek.ken der korte klanken (zie 10) en deze
slot-a geven aan It Zuid-Oostvlaandersch dialect
een slepend karakter en verzoeten ook om zoo to
zeggen menig harden klank en ruw woord.
7o De uitgang -an va . de stofaanduidende
bij voeglijke naamwoorden ordt -ie : zelvari
(ndl. zilveren), gauwii (ndl. . `,?uden) ; — ook -an
van sommige zelfst. naamwoo. len : verkie (ndl.
verken) naast verk d n ; en altijd n van persoonsnamen-augmentatieven : 11lant. (*Manten ),
Tonie (*Tonen), enz. (2)
8o Ndl. tweeklank on (3) bestaat , Diet in mijn
dialect ; men zegt altijd au : mauwa (i V. mouw),
zaut (ndl. zout), enz.
90 Zeer veel verkleinwoorden veranderen den
stamklank : li to (*latte, ndl. hat), dim. la` tsa
(ndl. latje); ant (ndl., hand), dim. a z ntsa; maata
(ndl. maat), dim. nto^tsa (ndl. maatje) ; been, dim.
bientsa (ndl. beentje) ; pinta (ndl. pint), dim.
peentsa (ndl. pintje) ; mont (ndl. mond), dim.
mo?Sntsa (ndl. mondje) ; poot, dim. puiitsa (ndl.
pootje) ; uta (*putte, ndl. put), dim. .puitsa (ndl.
putje) ; enz.
i oe In zovl. hoort men nooit h (4) (tenzij in
sominige uitroepen).
I 10 Dc uitgang -da, -ta van den onv. verl. tij d
der zwakke werkwoorden is altijd -daga, -tab a :
leevdag-a (ndl. leefde), str2 ftaga (ndl. strafta) ( 5 ).
Ito Over het zoo gewone assimilatieverschijnsel
in zovi. zie beneden het speciale hoofdstuk.
4. Schrijfwijze . -- Hoe heb ik de zovi.
vocalen en consonanten verzinnebeeld ?

(1) Zie Vocalisine : a.
(2) Zie Vocalisme, par 143.
^3) Onzgekeerd zeggen de Noordnederlanders dour o
iplv. dauw, enz. Over de speciale zovi. on (zonder
naklank w, zie Vocalisme.
(4) Zie Consonantisme.
(5) Zie Vormleer : Zivakke wvevkwooideni.
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wees er reeds op — is, in bepaalde gevallen, het
rekken van korte klanken en het verkorten van

A. VOCALEN.
Ik stuitte op meer dan e'ene hinderpaal.

lange. B. v. ndl. en zovl.

Geen bezwaar bestaat als de zovl. uitspraak
geheel in overeenstemming is met de beschaafde
Nederlandsche : de algemeen gebruikte teekens (1)
zouden in dit geval kunnen dienen
Korte vocalen : pakt, kerka, zit, by lt, lukt.
Lange vocalen : steel, vela ; vier ; dool (ndl.
dotter, dooier), vora ; vloer, deu`ra ; inuur,

steel, doch zovl. steelt ;

ndl. en zovl. gabuur, doch zovl. gabu`urta. Het
dubbel teeken V (het teeken der lengte onderaan,
het teeken der kortheid bovenaan) zou aangeduid
hebben dat, etymologisch, de ee en de uu van
zovl. steelt, çabuurta beantwoorden aan ndl.
lange ee en uzi, doch phonetisch er van verschillen,
want ndl. lange klank wordt zovl. verkorte klank.

zura.
Maar sommige zovl. kianken kunnen niet door
bestaande ndl. teekens weergegeven worden.
B. v. zovl. lange a, zovl. scherplange e, zovl.
scherplange o. Voor den oorlog koesterde ik de
gedachte dat men drie nieuwe teekens zou gemaakt hebben : aa, ee, oo, nl. twee gecursiveerde
a's, e's en o's aaneengeschreven (2). Thans mag
ik, helaas ! aan dat middel niet meer denken:
geldnood dwingt me daaraan te verzaken en iets
anders uit te denken — hetgene me, zooals men
verder zal zien, toch gelukt is.
Een eigenaardigheid van het zovl. dialect — ik

— Zoo ook zovl. man en vs (met het teeken der
kortheid onderaan, dat der lengte bovenaan)
beantwoorden aan ndl. man en vs, echter worden
in 't zovl. deze ndl. korte vocalen gerekt. Doch
deze dubbele teekens " en -, bestaan niet in de
drukkerij en en het vervaardigen er van zou op dit
oogenblik buitengewoon groote kosten teweegbrengen.
Tot mijn spijt moest ik mijn eerst opgevat en
(dunkt me) logisch plan later varen. Ik wil het
hier toch bekend maken ; want met veel, veel wit
tusschen de regels is de zetter erin gelukt het
volgende zovl. phonetische schema te verbeelden.

ZOVL. VOCALISME : Tabellarisch overzicht (van 'mijn eerste thans

niet uitvoerbaar systeem) .
A. MONOPHTONGEN.
10

a (zovl. en ndl. korte a) : karat.
a (gerekte zovl. korte a) : man.
a of aa(ndl. lange a) : brava, okId a f (ndl. Oktaaf).
a of as (verkorte ndl. lange a) : roza (ndl. Roza), saalka (dim. van zovl. saal —
- .

fr. chale).

as (zovl. lange a, de twee a's aaneengeschreven (3 )) : graan (ndl. graan).
as (verkorte zovl. lange a) : mk/.
20 e (zovl. en ndl. korte e) : , klept.
e (gerekte zovl. korte e) : mes.
e of cc (zovl. en ndl. zachtlange e) : vela, steel.
of ce" (verkorte zovl. zachtlange e) : plezant, spreekt.
ee (zovl. scherplange e; de twee e's aaneengeschreven ( 3 )) : snee (ndl. sneeuw).
ee (verkorte zovl. scherplange e) : speeks a la.
en ndl. korte i) : wit.
i (gerekte zovl. korte i) : gist (ndl. gist).
ie (zovl. en ndl. lange i) : bter^.

30 i ( zovl.

ie (verkorte zovl. lange a) : piept.
(1) Doch die gebruikelijke teekens geven ons Been phonetisch alphabet. Zie hierover b. v. VIiiToR. Elena. d.
Phon6lik (1915), p. 15 en vvgg.
(2) Zoo ben ik gedwongen de twee a's, e's en o's, hier ook, door gescheiden teekens te verbeelden.
(3) In de drukkerij heeft men dat niet kunnen verbeelden; ik vervang due de twee gecursiveerde aaneengeschreven teekens door twee niet-gecursiveerde gescheiden teekens.
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4 0 o (zovl. en ndl. korte o) : zot.
o (gerekte zovl. korte o) : nnos (ndl. mos).
o of oo (zovl. en ndl. zachtlange o) : vora (ndl. voor), kroop.
0 of oo (verkorte zovl. zachtlange o) : kooki, lozieest (ndl. logies).
00 (zovl. scherplange o; de twee o's aaneengeschreven ( 1 )) : boom.
0o (verkorte zovl. scherplange o) : g adopt .
50 oe (zovl. en ndl. oe) : vloer.
oe (verkorte zovl. oe) : vloerka (ndl. vloertje).

b0 eu (zovl. en ndl. eu) : deuia (ndl. deur).
eu (verkorte zovl. eu) : deurka (ndl. deurtje).
70 u (zovl. en ndl. korte u) : punt.
u (gerekte zovl. korte u) : aluk.
u of uu (zovl. en ndl. lange it) : ura (ndl. uur), mnuur.
u of uu (verkorte zovl. lange u) : dzula? (fr. Julie), ynuurka (ndl. muurtje).
B. a (zovl. en ndl. doffe e) : ends (ndl. einde).
a (onder den regel : onderdrukte doffe e) : schiet,n, bez ag an (ndl. bezigen), wandelo n (ndl. wandelen).
-

(lang ; soms verkort en alsdan met onduidelijk eind-element).
* Met eind-element ie (ndl. verkorte ie), of bovendien overgangselement /(2).

C. DIPHTONGEN

10 ai (zovl. lange ai met eind-element i-e, beantwoordt aan ndl. el) : kaa (ndl. kei),
gazait (ndl. gezeid), flan (ndl. vleien).
aij (zovl. lange ai met overgangs-element ;) : klapaija (ndl. klappei).
ai (zovl. lange ai met onduidelijk eind-element ae) : dzuail (ndl. dweil).
ai (zovl. verkorte ai met onduidelijk eind-element ie) : gplait (ndl. gepleit),

dwazlka (ndl. dweiltje).
0 i/ (zovl. lange zj met eind-element ie, beantwoordt aan ndl. ij) : bil.
ijf (zovl. lange i^* met overgangs-element j) : vrr1 ja (ndl. vrije).
i:; (zovl. lange ij met onduidelijk eind-element ie . big b a la (ndl. bij bel ).
v

v

u

z (zovl. verkorte ij met onduidelijk eind-element ie) : rt (ndl. rijpt).
30 ui (zovl. lange iii met eind-element ie, beantwoordt aan ndl. iii) : nu2 (ndl. nu).
uij (zovl. lange ui met overgangs-element j) : buija (ndl. bui).
ui (zovl. lange ui met onduidelijk eind-element ie) : bu^hn (ndl. buiten)
ui (zovl. verkorte ui met onduidelijk eind-element), kruipt (ndl. kruipt).
toui (ndl.
40 oiii (zovl. lange oui met eind-element ii, beantwoordt aan ndl. aai )
taai).

ouij (zovl. lange oni met overgangs-element j) : krouija (ndl. kraai).
50 zui (zovl. lange eui met eind-element ii, beantwoordt aan ndl. ooi)

deuit (ndl.

dooit).
(1) In de drukkerij heeft men dat niet kunnen verbeelden ik vervang dus de twee geeursiveerde aaneengeschreeven teekens door twee niet-gecursiveerde gescheiden teekens.
(2) her wordt bedoeld niet de overgang tusschen begin- en slotklank van de diphtong, wel de overgang
tusschen den slotklank en een volgende vocaal.

6 --

INLEIDING
ëu2j

(zovl. lange eui met overgangs-element j) :
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pleuija (ndl. plooi).

(zovl. lange oei met eind-element ie, beantwoordt aan ndl. oei) : g roei.
oeij (zovl. lange oei met overgangs-element j) : moezjal (ndl. moeial).
** Met eind-element oe x), of bovendien met overgangs-element 70.
10 au (zovl. lange au met eind-element oe, beantwoordt aan ndl. auw en ouzo)
dãu (ndl. dauw), rau (ndl. rouw).
auw (zovl. Lange au met overgangs-element zee) fiiuzva, maa wa (ndl. mouw).

60

:

20

-

ou (zovl. ongewone lange ou met eind-element oe) : jou (zie Idiot. jouw).

auw (zovl. ongewone lange ou met overgangs-element zee) : ouWouWou (uitroep
om mensch of dier - to doen stilstaan).

o u (zovl. lange speciale ou met onduidelijk eind-element) : go u dre. (zie beneden
Voornaarnwoorden), klo Z L s (ndl. Klaas), o,, (ndl. u).
,

o u (verkorte zovl. speciale ou met onduidelijk eind-element) : bo,,tsan (ndl.
botsen ).
30

(zovl. lang, met scherplange ee, beantwoordt aan ndl. eeuzv) : leeuzo.

Bovenstaande, op dit oogenblik niet zonder
groote gelduitgaven te verwezenlijken plan heb ik
moeten vervangen door het volgende dat, zonder
bijkomende onkosten, uitvoerbaar bleek te zijn.
Dit tweede systeem dat ik dus in deze [(lank- en
Vorinleer heb toegepast, steunt op volgende conventionneele regels
o Alle vocaal met een letterteeken geschreven
is historisch en phonetisch kort, indien er geen
ander teeken bovenaan staat : zakt, verb, kot.
20 Doch alle vocaal met een letterteeken geschreven en met het teeken der lengte (gerektheid) — bovenaan is historisch kort en phonetisch gerekt (met dezelfde klankkleur) ; pana
9 n (ndl. letten), zin (ndl.
(panne, ndl. pan),
zin), kuda (ndl. kudde).

let

3o Alle vocaal (of tweeklank) met twee letterteekens geschreven is historisch en phonetisch
lang, indien er g2en ander teeken bovenaan
staat : oktaaf (persoonsnaam);`nmaak a n (ndl, maken), meel, zeel, vies, kool o n (ndl. kolen), koola n (ndl. koolen ), boer, deura, d rer a n (ndl.
duren), kai .(ndl. kei), mij (ndl. mij).

4o Doch alle vocaal (of tweeklank) met twee
letterteekens geschreven en met het teeken der
kortheid (verkorting) S— bovenaan is historisch
lang en phonetisch verkort (met dezelfde klankkleur) : zaalka (ndl. zaaltje ), steelt, varsteent,
kolka (ndl. kooltje), znoo rka (ndl. moortj e ),
.poetsa (ndl. poets ), zeurt, varzuurt, klaintsa
(ndl. kleintje), kii kt, stuikt.
50 Alle klank (2) met meer dan twee letterteekens geschreven is lang : zui,n (ndl. zuiden),
drouimeula n (ndl. draaimolen), groel.

6o Een kleiner* letterteeken onder den regel
duidt aan dat de klank onderdrukt wordt (onduidelijk is) : rant (ndl. regent), wentala n, beezag apt (ndl. bezigen), kijk a n (ndl. kijken).
Dat systeem, ofschoon logisch, vertoont zwakke
kanten. Inderdaad : het ware wenschelijk voor
een klank — hij zij kort of lang, verkort of gerekt --- een enkel verbeeldingsteeken (3 ) te hebben
en te gebruiken. Doch, ik herhaal het, op dit
oogenblik nog (in 1922 nl.) blijkt zulk wenschelijk systeem zonder buitengewoon hooge gelduitgaven onuitvoerbaar te zijn.

(1) Nagenoeg aldus.
(2) Beter : verbinding van klanken.
;3) Doch V1$ToR, o. c., p. 17, schrijft terecht : u Alle wichtigeren fligenschaften eines Lautes zum Ausdruck
zu bringen, ohne dies mit Nebenzeichen zu uberladen oder sonstwie schwer lesbar zu machen, ist ein Ding der
Unmoglichkeit. ,, Ik zou weliswaar het phonetisch alphabet van de Association phonetique iniernalionale
kunnen gebruikt hebben (zie dit b. v. bij PAUL PASSY, Petite phonetique comparee, p. 5-6) ; doch .de typograpbische
kosten zouden nog te hoog gestegen zijn.
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: Tabellarisch overzicht (van het hier avzgenomen
verb eeidingssysteern).

A. MONOPHTONGEN.
Jo a (zovi. en ndl. korte a) : kant.
a (gerekte ZOV1. korte a) : man (ndl. man).
aa (zovL en ndl. lange a) : braava (ndl. brave), oktaaf.
).
aã (verkorte ndl. lange a) : salk (kleine saal, fr. châle
aa (zovi. lange a) : graan, maakn ( ndl. maken).
ad (verkorte zovi. lange (7) : gamaàkt.

2 e (zovi. en ndl. korte e) : kiept.
e (gerekte zovi. korte e) : vies (ndl. mes).
0

cc (zovi. en ndl. zachtlange e) : veela (ndl. ve1e, steel.
eë (verkorte zovi. zachtlange e) : plezant, spreëkt.
ee (zovi. scherplange e) : snee (ndl. snecuw).
eè (verkorte zovi. scherplange e) : speks 9 la.
en ndl. korte 1) : wit.
(gerekte zovi. korte 1) : gist.
je (zovi. en ndl. lange 1) : bier.
le (verkorte zovi. lange 1) : pipt.

30 z ( zovi.

40

o (zovi. en ndl. korte o) : zot.
O (gerekte zovi. korte o) : mis (ndl. mos).
00 (zovi. en ndl. zachtlange a) : spooran (ndl. sporen), kroop.
0 (verkorte zovi. zachtlange o) : koi5kt, lozfest (ndl. logics).
00 (zovi. scherplange o) : boom.
oo (verkorte zovi. scherplange o) o,9do6pl.
:

50

oe (zovi. en ndl. oe) : vloer.
ot (verkorte zovi. oe) : z'lorka (ndl. vloertje).

60

eu (zovi. en ndl. eu) : deura (ndl. deur).
ei2 (verkorte zovi. en) : deffrke (ndl. deurtje).
(zovi. en ndl. korte it) punt.
(gerekte zovi. korte u) : g9 /uk.
uu (zovi. en ndl. lange u) : uura (ndl. uur), muur.
ui (verkorte zovi. lange u) : dzuülie (fr. Julie), rnuürka (ndl. muurtje).

70 it

:

u

B.

(zovi. en ndl. doffe ) : end,? (ndl. einde).
' (onder den regel : onderdrukte doffe ) : schietd n, beez9gan (ndl. bezigen),
wandalan (ndl. wandelen).

C.. DIPHTONGEN.
Jo

* Met eind-element i of ook overgangs-element 7.
al (met eind-element it, beantwoordt aan ndl. ez) : kal (ndl. kei), gazaif (ndl,
gezeid).
ai (met overgangs- element j) : klapazk (ndl. klappei).
a (lang, doch met onduidelijk eind-element le) : dwael (ndl. dweil).
dt (verkort en met onduidelijk eind-element 1?) : dw&lk (ndl.. dweiltje).
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20 iJ (met eind-element ie, beantwoordt aan ndl. ij) : bij.
(met overgangs-element f) : vrij ja (ndl. vrije).
i. (lang, doch met onduidelijk eind-element ie) : bijb a la (ndl. bijbel).
j (verkort en met onduidelijk eind-element ie) : rijpt (ndl. rijpt).

30 ui (met eind-element ie, beantwoordt aan ndl. ui) : nui (ndl. nu).
(met overgangs-element j) : buija (ndl. bui).
ui (lang, doch met onduidelijk eind-element ie) : bun (ndl. buiten).
ui (verkort, en met onduidelijk eind-element ie) : kruapt.
40

oui (beantwoordt aan ndl. aai) : toui (ndl. taai).
ouij (met overgangs-element j) : krouija (ndl. kraai).

5o eui (beantwoordt aan ndl. ooi) : deuit (ndl. dooit).
euij (met overgangs-element j) : pleuija (ndl. plooi).
6o oei (beantwoordt aan ndl. oei) : groei.
oei/ (met overgangs-element j) : mnoeijan (ndl. moeien).
** Met eind-element oe (nagenoeg aldus) of ook overgangs-element w.
10

au (beantwoordt aan ndl. auw en ouzo, doch zonder eind-element w) : dau
(ndl. dauw), razz (ndl. rouw).
auw (met duidelijk overgangs-element w) : flauwa (ndl. flauwe), mauwa (ndl.
mouw).
(zovl. ongewone lange ou, met eind-element oe) : jou (zie Idioticon, i. v.
jouw).
ouw (zovl. ongewone lange ou met overgangs-element w) : ouwouwou (uitroep).
o u (zovl. lange speciale ou met onduidelijk eind-element oe) : go.da.ra (pers. vn.
mv.), kio,,,s (ndl. Klaas), o (ndl.. u).
o u (verkorte zovl. speciale ou met onduidelijk eind-element oe) : bo u tsan (ndl.
botsen).

20 OU

30

eeuw ( 1 ) (met zovl. scherplange ee en met eind-element nagenoeg w) : leeuw.
B. CONSONANTEN.

De zovi. consonanten worden uitgesproken als de ndl.
buiten een paar — kunnen dus dienstig zijn.

(2)

De ndl. gebruikelijke letterteekens ---

ZOVL. CONSONANTISME : Tabellarisch overzicht.
Io HALFKLINKERS :
20

LIQUIDEN EN
NASALEN :

,, w.
LIQUIDEN : 1, r.
NASALEN : m, n, a (ndl.
LABIALEN : p, b ;

3o EXPLOSIEVEN EN
SPIRANTEN :

GUTTURALEN

ng van koning).

f, v.

: k, k (= fr. g voor a of u) ; ch,
g; h (in sommige uitroepen).

DENTALEN : t, d; s, z.

(1) Deze diphtoug, ook we! eenige andere (zie RounET, L., Fdenients de Phonelique generale, p. 110), kan
opgevat worden als eene lettergreep eew (nl. de zovl. scherpl. ee) gevolgd door een consonant.
(2) Enkele afwijkingen zie men in het speciale hoofdstuk over Consonaniisme.
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KLANKLEER

I

ZQvl. V ocalisme
a (1)
1. De klanken (2) van zovl. dialect die, historisch, aan ndl. korte a en ndl, lange a beantwoorden, zijn :
zovl. korte a,
ndl. korte a ===
zovl. gerekte korte a (3).

nd!. lange a

A.

=

l

zovl.
zovl.
zovl.
zovl.

lange aa
verkorte
lange aa
verkorte

(4),
all (3),

(4),
lange aii (3).

Zov1. onbetoonde of betoonde korte a.
Gebruikt teeken : a (5).

2. Onbetoonde korte a.
De uitspraak van zovl. on betoonde (voortonige
of natonige) korte a is geheel in overeenstemming
filet die van ndl. onbetoonde korte a in alle gevallen (d. i. zonder woord- of zinsaccent ; in open
of gesloten lettergrepen; voor enkelen of meer
dan een consonant). Voortonig : aeoiirt (ndl.
akkoord}: aieen» (ndl. aIleen) (6); aiom» (ndl.
alom, doch met ander bet.; zie Id.); Eati.n» (ndl.
kattin); klapazj~ (ndl. klappei); 'Z/alai;~ (ndl.

(1) Algemeene voor-opmerk i ng : de hier volgende
regels betreffen de taal del' Zuid-Oostvlaanderaars
met goedgevormde spraakorganen, de zoogenaamde
snelsprekenden ; traugsprckenden rekken bij voorkeur
daar waar snelsprekenden verkorten.
t2) Zeer geringe duur- en kleurnuances, die ov er-igens ook weI in ndl, voorkomen, la.at ik onverlet.
(3) Ik gebrutk, waar 't noodig is, het teeken van
de kortheid of verkorting '-, het teeken van de Iengte
of rekking - . Is een klank etymologisch kart en
wordt hij in zovl, dialect g erekt (d. 1. aangehouden),
zoo plaats ik hoven het enkel letterteeken het teeken
van de rekking - :
Is hij etymologtsch l~ng en
wordt hij in zovl. dialect verkort, ZOD schrijf ik boven
de tweede letter van het verdobbeld letterteeken het
teeken del' verkorting: ;;, aCt. Dat syateem van klankvoorstelling wordt verder ook op de ander klinkers
toegepast.
(4) In Idiot. w ijst de uitdrukking " uitspr. met
zov l, lang-e a " op zovl. aa en nooit op zovl. aa,
(5) In Phoneiiscli Alphabet verbeeld door niet gecursiveerde a. PASSY. 5 en 98.
(6) Ndl, TVdb.: "de verdubbeling del' 1 was het gevolz van de nauwe aanslu itiug del' beide wo orden,
toe~ .men aan den oorsprong niet meer dacht. r

a.

vallei); enz. ; - natonige: rooza [ndl, Roza (1) ) ;
enz.; - zelfs voorf (v), ch (g), s (z), die gewoonlijk in zovl. den onmiddellijk voorafgaanden
klinker rekken : kafee (ndl. koffie, fr. cafe); zachmoedoch. (nd!. zachtmoedig); enz.: ZCJ ka
komgn (ndl, ze kan k0111en; zinsaccent op koman);
it? ea schrijvgn (ndl. hij zal schrijven; zinsaccent
op 't laatste woord); dsr: trap opchaan (ndl, opgaan); enz.
Zoo ook is de a kort in de zovl. woorden :
aboleJch (zie abollig in Idiot.); aloo m (alaam in
ld.); kaleur (ndl, kleur); klabet~rgn (klabetteren
in Id.); lavaijan, palod3rgn, parazj~ (nd!. prei);
saroop» (ndl. stroop), schaveelgn / enz. - en in
de zovL woorden beginnende in 't ndl. met onbetoond al-, die in zovl. vaak assimilatie vertoonen:
adiir (ridl. aldaar }: ablj" (nd!. *albij, bijna);
ameal» (ndl. allemaal); atlj"t (ndI. altijd); atoos
(ndl. altoos) ; en ander nag (zie Idiot.) (2).

3. Betoonde (3) korte a.
N dl. betoonde korte a == phonetisch (dus zonder klankverschil) zov 1. korte a in de volgende
gevallen:
1 0 V oor meer dan een consonant (uitgenomen
voor de spiranten f (v), ch (g), s (z),· zie
beneden par. 4, 2 0 ) :
* In een zelfde lettergreep (dus met woordaccent) : maks (persoonsnaam Max], pakt,. kaif;
balch (ndl. balg); schalk, palnzt, ais, alt (ndl.
halt); kampt; brant (nd!. brand), laak (ndl,
lang), baak, danst. klapt, zwart, natst, enz.:
** in twee op elkaar volgende lettergrepen (dus
met woordaccent), voor ongelijke consonanten:
zaklnes, paktCJgCJ (ndl, pakte); malscha, patman,
kaJnpan, tanto, kapmes, snapt;;gCJ (ndl. snapte);
rapst», art» (ndl. harde), arkCJ (ndl. ark); eatst»,
(1) Ik meen dat, in ?,lgemeenen regel, ook in ndl,
de onbetoonde a kort IS, zelfs in open lettergrepen;
althans mijn 001' vindt geen uitspraakverschil tusschen d.e a van ndl. katcen, april, Roza en die vanndl. kattin, klappei , enz,
(2) Doch traagsprekend.en rekken vaak deze a en
zeggen wel : lzmaaZa, atoos, doch met bijtoon op de
] e lettergreep.
(~) Betoond bet. met woord-tho ofdtoon of bijtoon) of
zinsaccent. Zie beneden III Klemtoon.

— I4 enz. ; — of vdor gelijke consonanten : bakkot(1)
(doch bak a n, bak a ra, ndl. bakken, bakker (2) );
lappeetse (zie Id.) ; battoek (ndl. baddoek ; doch
pads , ndl. pad(de) : de uitgang is a en niet da) ;
natta (= natheid, van nat en uitgang -te, vgl.
zigkta; doch nata, ndl. natte, buigingsvorm van
nat, vgl. zieka) ; schattag -a (ndl. schatte, de eerste
t is slotletter van den stam van 't werkwoord, de
tweede beginletter van het tijdelijk suffix)
enz. ;
*** in twee op elkaar volgende woorden (dus
met zinsaccent) voor ongelijke consonanten : nan
tap maaka n; dam bal werr a n; enz. ; — of voor
gelijke consonanten : damn bal laata v ula n (ndl.
den bal laten vallen; doch mv. van zovl. bal is
bala n, ndl. ballen) ; pakt na ken mee (doch
kam a n, ndl. kammen) ; enz.
20 Voor enkelen consonant t (d) (3) in eindlettergrepen :
In pausa : nat, schat, zat; bat (ndl. bad),

blat (ndl. blad) ; enz. ;
** in den zin : za zat
were; enz.

in da stoel; 't es nat

Uitzonderingen : 1° bat (ndl. gehad) en niet

gat (dit laatste is het o. naamwoord) : ie et t op
zij gat gilt (ndl. hij heeft het op zijn gat gehad,
nl. slaag gekregen). 20 Zovl. betoond di t (4) (da
voor medeklinker, data vee'lal als siotwoord),
wZZt (4) (wd, wata of wiZt a n). DZ.d (met zinsaccent) an zal nie waar zijn! DZz komdagij doen ?
t ez data (ndl. 't is dat) ! Tea zeg -de dor ? Tf 1 d
ester gabeurt (ndl. wat (met zinsaccent) is er ge- beurd ?.) 14/fl t a n (in vragen, ndl. wat, of : wat dan?)
Onbetoond — 'en 't is het gewone geval — blij f t,
naar den in par. 2 aangegeven regel, de a kort:
da kint (ndl. dat kind) ; ze , a moeta n za doen ?

(1) Ik behoud bier de twee k's, omdat de eerste behoort tot bak en dos slot-k. de tweede tot kot en dos
begin-k is, alhoewel men in de uitspraak, in zovl,
evenals in ndl., de twee medeklinkers niet hoort, we
te verstaan indien men bet woord zonder stemrust na
fink uitspreekt : de k is evenwel yerekt ( rolongi, zegt
PASSY). Zie over dit phonetisch verschijnsel b. v.:
I:OVVSSEL r et F. LACLOT'rE, P-vvPcis de prononciation
,fr 'an(w ise (1902). p. 50, 173; L. P►.ouPET, ]dements ne

phonitique ge'2uv ale (1910), p. 175 ; P. PASSY, Petite
Fhonetique coymzpaveee (1912), p. 54 ; W. VIETOa, Elemenle der Phone//k (1915), p. 328, 359.
(2) her is, in ndl., verdobbelino van k voor een

vocalischen uitgang, doch de tweede k behoort niet
tot den uitgang -en of -er : zij client enkel om aan to
toonen dat de voorafgaande korte a in de uitspraak
kort moet blijven ; daarom schrijf ik, in deze phonetische studie (niet echter in Id.), baka n en dergelijke
woorden met eene k.
Voor verdobbeling of niet-verdobbeling van medeklinkers liet ik me leiden door de volgende regels
10 zovl. korte vocaal of rerkorte laude vocaal wijzen
op een volgenden dobbelen consonant : bakkot, beekkant, enz. ; 2° zovl. lane vocaal of gerekte korte vocaal wijzen op een volgenden enkelen consonant
bako n (geschr. ndl. bakken), beek5 n (ndl. beken).
(3) Op de noordelijke grens van de dialectstreek
^Overschelde ; ook te Mater, Etichove. enz.) zegt men
zat, nat, enz. met gerekte zovl. korte a.
(4) Zie Idiot.

B. Zovl. betoonde gerekte korte a.
Gebruikt teeken : a (1).
4. Ndl. korte a — in de beneden vermelde
gevallen zovl. gerekte korte ii.

Gerekt heeft hier een zeer speciale beteekenis,
niet die Welke b. V . VERCOULLIE 121 aangeeft :
ndl. lange a heet hij gerekt a als zij nit een korten klank ontstaan a is. Door o-erekten klank
versta ik hier een klank die in de algemeene taal
kort is, doch in mijn dialect wordt aangehouden,
zonder wijziging van de kleur (qualiteit) van
den klank. Het phonetisch verschil tusschen
zovl. a en zovl. a is dus niet qualitatief, maar
wel quantitatief.
Er bestaat geen phonetisch verschil tusschen
gerekte zovl. korte a en ndl. lange a (of aa),
Zovl. an luidt als ndl. aan ; zovl. bak als ndl.
baak ; zovl. bal als ndl. baal ; zovl. griif als- ndl.
graaf; zovl. kata (ndl. kat(te) ) als ndl. Kate ; zovl.
Rip o n (ndl. kappen) als ndl. kapen ; zovl. lata
(ndl. lat(te) ) als ndl. late ; zovl. mizn als ndl.
inaan ; zovl. pap als ndl. paap; zovl. vlam a n (ndl.
vlammen) als ndl. Vlamen ; enz.
Dit rekken of aanhouden van de korte klanken
is, zooals in de Inleiding reeds werd gezegd, een
kenschetsende phonetische eigenaardigheid van
het zovl. dialect.
Ndl. korte a = zovl. gerekte korte a (de kleur (3)
van den klank verandert niet, de dour is langer)
enkel in betoonde lettergrepen :
10 Voor enkelen consonant (uitgenomen in
eindlettergrepen voor t (d), zie boven par. 3, 20)
in open (4) of gesloten lettergrepen : krap (ndl.
krab), krap a n (ndl. krabben) ; graf, karafa (fr.
carafe, ndl. karaf) ; strafa n (ndl. straffen) ; dach
(ndl. dag), klachta n ; tak, klak a n (ndl. klakken) ;
viii, vii/9 n (ndl. vallen) ; him, kann a ra (ndl. kammer) ; kiln, rnanaka (ndl. manneke) ; trifp, stal a n
(ndl. stappen) ; bagara (ndl. fr. bagarre) ; kiis a n
(ndl. kassen), gabas, aS a ra (ndl. passer) ; enz.
Zoo ook : iemand avala n (ndl. aanvallen) ; da ma
zal kom a n (ndl. de man zal komen) ; za zif (ndl.
zal) wel ne keer sckrijv a n, enz.
20 Voor meer dan e'en consonant en spirant
f (v)., ch (g), s (z) : strizftaga (ndl. strafte),
stravbaar (ndl. strafbaar) ; vnucht, vii chtach (ndl.
machtig); bast, kiizdeura (ndl. kas(t)deur), ti ska
(ndl. tasje) ; enz.
(1) In PI on. Alp/ . verbeeld door a: (niet-gecursiveerde a gevolgd van de dobbelpunt :). PA ssv, 98.
(2) Spr. biz. 7. Vgl. ook 1X1. Wdb. i. v. a.
(3) Of de u qualiteit ,, van den klank ; G Klangfarbe ,, bij VICTOR (2c uitg., 1887 , p. 194 ; u le timbre
propre de chaque voyelle ,,, RoUDET, p. 26.
(4) Men kan de a van zovl. klaha n b. V. beschouwen
als staande in een open lettergreep : kla-ke n. Men
zoo ook bet woord kunnen verdeelen : klak-a n. De
ndl. graphic u klakken,, steunt niet op de uitspraak,
vermits men de twee k's niet uitspreekt : men hoort
or maar eene.

'5 'flthetlarzsch overzichl (zovl. korle a, lzlovl. gerekie kane a).
Onbetoond
( in alle gevallen : in open of
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enkelen of meer dan e'en consonant)

ndl. korte
vóor meer
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a
een zelfde lettergreep : kalf.
*in twee op
ongelijke consonanten
almn.
elkaar volgende lettergelijke consonanten
grepen
bakkot.
twee op i ongelijke consonanten
la-_p iizaakn.
elkaar vol.
goode woor- gelijke consonanten
)
den
karn ';zaakn.

pausa : nat.
in den zin : Ld zat op da stoel.
in gesloten lettergrepen :
in open lettergrepen : ava4n, da
md learnt.

vó or meer dan é en consonant
n
strilft, bZist, tasks.

Klankwijzigingen (ndl: korte a).

S. Ndl. korte a (1) _ zovl. lange aa of verkorte lange aä : in den onvolmaakt verleden tijd
van het hulpwerkwoord en (ndl. hebben (2) )
k aa (ndl. ik had) ; g aät (ndl. ge hadt) ; Ic aa
(ndl. hij had; rn aan (ndl. we hadden) ; z aan
(ndl. ze hadden).
In den genitief van ndl. dag : tsandardaas (ndl.
( de)s anderdags) ; tsrnahndaas (ndl. (de)s
dags), fljcssdaas (ndl. (de)s dinsdags), tschoimnz
daas, tondardaas, tfrljdaas, tsaat?rdaas, tsondaas
(zieIdiot. i. v. claags).
6. Ndi. korte a = zovl. korte e of gerekte
korte ;.
Jo \Tóor r in
erta (ndl. hart, mnl. herte, harte) ; kerta4n
(1) 1k ga nit van den Yid]. kiank of vorm, ofschoon
de zovi. vaak op een vroeger leveusphase van woord
of kiank wi •jst. Hier wordt dna niet onderzocht ieke
(le oudste vorm or uitspraak is, do ndl. of do zovi.
Men raadplege hierover vooral ooze etyinologisohe
woordenboeken (VERCOUJLIE, FILANCK-VAN Wi.rc). Ned.
lVdb., VEROSiE'S Mel. llTdb.. onze mnl. spraakkunsten,
mijn Idiot. ens. Het teeken
duidt dos niet aan dat
vat volgt nit wat voorafgaat, is ontstaan, of omgekeerd ; het duidt onkel aan dat de twee er door
verbonden vormen of klanken aan elkaar hIsto
risch beantwoorden. Men zegge dus niet gedj/e can
voor het teeken , wel beaatwoordl aan. Do achter
ieder bestudeerden soy- i. kiank gedane verwijzigingen laten evenwel too uit to gaan van den zovl.
kiank of vorm.
(2) Tussehen haakjes vindt men den ndl. gescisreven
vorm, die, zooais men weet, vaak plsonelisch onnauw-

keurig is.

zonder zinsaccent : za ka k5mn.

cli

(g), s (z)

vóor
?I

zonder woordaccent : katin?.

en j (zi),

ch (g),

S

(z)

( ndl. kartelen, mnl. kertelen, cartelen) ; perts
( ndl. part streek, list ; mnl. perte) ; srnerts
( ndl. smart, mnl. srnerte, smarte). Men zegt : art
( ndl. hard, mnl. hart; doch vuler 5 n, vuiherden,
voiharden, mnl. herden) ; wart (ndl. (Ed)ward);
zwart (nd. zwart, mnl. swart).
verk5 n (nooit als in ndl. varken).
55 klra (ndl. kar, mnl. carre, kerre) ; sj5dra
( ndl. spar, boom) ; stars (ndl. star, ster ; mnl.
sterre, stc(e)rne, stane) ; wars (ndl. war, mnl.
weire, warre), ?lrsu'ërs ( ndl. harrewar), ërwër5 n (ndl. harrewarren, ww.).
bstn (ZOVI. berstn, ndl. barsten, mnl.
bersten, barsten, borsten).
2° In vr'ckt (ndl. miii. vracht).
30 Vóor m in : strërn (ndl. stram), tern (ndl.
tam).
40 In onhetoonde lettergrepen van eenige
vreemde woorden : bestzjaan of bestjaan (ndl.
(Se)bastiaan) ; Kes 9 rnier of Kesrnzer (ndl. fr. Casi
mir) ; - deksës 5 n of deksas9n (ndl. accessen,
stuipen ; fr. accès, zie Id.) ; treleteer 9 n (ndl. tracteeren), trektanzent (ndl. tractement) ; -- beizamiens (fr. balsamine).
7. Ndl. korte a = zovl. scherplange ee of verkorte scberplange e.
Jo VOor r .• dwees (*d w ee rs , ndl. dwars, mnl.
dwers, dweers, dwars) ; geer 5 nort (ndl. gar
naal, mnl. gheernaert) ; keer 5 na (ndl. karn, mnl.
keerne, kerne) ; leers (ndl. ladder en leer, mnl.
ladder(e), lâder(e), lêder(e), ledder(e) ), le&le?
(verki.) ; speet9 n (? ndl. spatten).

20 In deekses a n; zie boven 6, 40.
8. Ndl. korte a = zovl. gerekte korte I:
In -schib (ndl. -schap, mnl. -scap, -scepe, -scip) :
beetarschip (ndl. beterschap) ; bootschip (ndl.
boodschap ; vgl. beneden) ; gameenschij5; gareeschip (ndl. gereedschap); gazelschip; komarschi f (*kommerschip ; zelden -scha^) ; meestarschip; enz. Lit zovl. -schijb wordt wel eens, in
later ingevoerde of aangeleerde termen, door ndl.
-schap verdrongen : broedar. schaj5, weetanschap,
bootsckiip (in : onza-lieva-vrauwa-bootschiz5, een
feestdag van O. L. Vrouw).
9. Ndl. korte a = zovl. korte o of gerekte
korte o •
1° Voor r
* Voor -rb (-r a b), -r : morb a la (ndl. marmer,
mnl. marber, marbel, fr. nzarbre); orbait, or a bait
(ndl. arbeid) ; korr a la (ndl. karper).
** Voor '-rk : mork (ndl. merg, mnl. march,
nlaerch, merch, meerch en ander vormen).
*** Voor -rm of met svarabhakti -r a ng: alormo,
alor a ma (ndl. alarm) ; borinna, bor a nza (ndl. harm
of berm) ; doryna, dOranza (ndl. darm) ; orma,
or a ra (ndl. arm, nw. en bn.) ; worma, wor a naa
(ndl. warm). Doch arrneela (zie Idiot.) ; zandarma (ndl. gendarm, fr. gendarme).
**** Voor -rt • kort, sours koort (ndl. kwart),
kortier (ndl. kwartier) ; snort (ndl. markt, mnl.
marct, mart naast ander vormen).
***** Voor -ry (-rv) : borvoets, bo-rq'voets.(ndl.
barvoets, barrevoets) ; torva, t^r a va (ndl. tarwe,
mnl. tar(e)we, tar(e)ve, teerv).
****** Voor -rs, -rz : bvsta (* borsta) naast
besta (1) (* berstq, ndl. barst) ; sorza (deken;
vgl. ndl. serge, sarge, mnl. saerge, saergie, saerdse,
fr. serge, ofr. sarge).
Vgl. nob goreel naast gareel, gareel, -reel
(ndl. gareel, mnl. goreel, gorreel, ofr. gorel).
20 In brocht, brochta n, (ga)brocht (ndl. bracht,
brachten, gebracht (2) ) ; naast zovl. di cht en gadacht heeft men zovl. docht en gadvcht (2).
30 In solfaraan (ndl. saffraan, mnl. soffraen
naast ander vormen).
40 Men hoort soms onza voor anza (= as ze,
als ze ; vgl. DB).
10. Ndl. korte a = zovl. verkorte zachtlange
00 .

i° Ndl. -anje in vreemde woorden —. zovl.
ongeveer -oonja naast oonda : aroonja of aroonda
(ndl. Oranje, fr. Orange) in : apalkies van aroonja
of aroonda, aroonjai a la of aroondat' 9 1a (ndl.
oranjappel); kastoonja of kastoonda (ndl. kastanje,
fr. chataigne, noord-ofr. castagne) ; spo6nja,
spoonda of sjoon a n (ndl. Spanje, fr. Espagne).
Doch : kanzpainja of kanzpainda (fr. campagne),
sampainja of same inda (fr. Champagnewijn ),
komjbanie (fr. compagnie) ; (an)dzu t n (ndl. ajuin,
fr. oignon, mnl. aijuun naast ander vormen).
20 In : koozaka naast kazaka (ndl. kazak, fir.
casaque).

I I . Ndl. korte a = zovl. oe in : toebak (ndl.
tabak).
I2. Ndl. korte a = zovl. verkorte ai (met
schier onhoorbaar eind-element) :

1° In woorden met ndl. -ats (1) = zovl. -ats:
* pldits (ndl. ook vi. plats), plaits 9 n (ndl. plassen, platsen) ; — dus ook in meervouds- en genitiefsvormen ndl. -a's — vaak zovl. -sits: beego inj a its (ndl. begonia's), Sieska is (ndl. Sieska's),
enz.
** zovl. verkleinwoorden -ditsa = ndl. -atje
kaitsa (ndl. katje); laitsa (ndl. latje); rurtsa
(ndl. ratje), enz.
marnfzitsa (ndl. mamaatje), paj5aitsa _(ndl. papaatje) ; liezaitsa, sieskditsa en ander verkleinwoorden van vrouwenamen bewijzen dat, in zovl.,
de eind-a van papa, lieza, enz. kort is (vgl. beneden ndl. -aatje — zovl. -ootsa).
20 verkl. gaistsa (ndl. gastje).
3o zovl. verkleinwoorden op -dintsa (soms -andaka) = ndl. -andje, -antj e :
baintsa (ndl. bandje) ; aintsa (ndl. handje) ;
rnai ntsa (ndl. mandje) ; tdi ntsa (ndl. tandje) ;
zaintsa (ndl. zandje).
fabriekd intsa (ndl. fabrikantje) ; fazaintsa
(ndl. fazantj e) ; luutana in tsa (ndl. luitenantje) ;
ka inisa (ndl. kantje) ; pld intsa (ndl. plantje) ;
tai ntsa (ndl. tantje) ; zdintsa (ndl. santje
prentje) ; -- •d ntsa (ndl. Jantje) ; wdintsa (ndl.
Wantje), vgl. ook augniientatief wainie (*Wannen, van (Jo)wan).
40 zovl. verkleinwoorden op -airtsa — ndl.
-ardje, -artje : nairtsa (ndl. Nardje) ; wairtsa
(ndl. Wardje) ; zwdirtsa (ndl. zwartje, van een
paard b. v.).
50 kamjai nda soms kampainja (ndl. kampanje, fr. campagne, zie Idiot.); sainpainda, mlden sarPainja (ndl. Champagne-wijn. fr. Champagne). (2)
6o Ndl. aizk (geschr. ank) — zovl. aak of
aiizk (3) (met onduidelijk eind-element i) : balk
of buiok (ndl." bank), bazk a n of baZ zkan (ndl.
banken) ; daok of ddizk, dazkan of daizk a n ;
draizk of drdirzk; ja,zkan of jaiaka n, g-ajack of
d dick ; fraak (4) of frai ok (ndl. frank en
vrank) ; klatk of kldiak; maokan of mdiakan ;
pla zka of plaioka (ndl. plank) ; stalk of staiak ;
enz.
Ndl. as (gescbr. ang) = zovl. aak of dirzk 5):
dwa,ak of dwaizk; drank of draiak (ndl.
drang) (6) ; gaak of g-d ilk (ndl. gang) ; laizk of

(1) Vgl. ndl. e = zovl. ai, par 43.
(2) Ygl. boven par. 10, lo.
(3) De klank ligt tusschen korte a en verkorte aE. In
Idiot.. om de bruikbaarheid, schrijf ik approximatief
ank (evenals in mnl. . Vgl. beneden par. 37, 20 en
par. 68, 90,
(4) Sommigen zeggen voor klinker van een volgend
woord fraa (zonder k) : na fra n alf (ndl. een frank en
half ),

(5) Oak met k (c) in mnl. Zie

(1) Zie boven 6, 1°
(2) Vgl. VAN HELTEN, .ttnl. Spr. , 001 STOETT, Ml.
spr.

VERCOULLIE,

Hist.

Gram. 33.

(6) Zovl. drank of
drank en drang.

draiak beantwoordt dus aan ndl.

-- 17 --ldi,zk (ndl. lang), lackst of l?iirzkst (ndl. langst) ;
ra,th of rd izk (ndl. rang) ; tarzkska of to o kska
(ndl. *tankske, tangje); zaak of zaizk (ndl.
tang) ; enz.
Doch ndl. ao — ook zovl. aa.. of aia voor
(in 't zelfde woord) : gat a n of gai Z a n (ndl. gangen) ; laza of lza (ndl. lange), laa a ra of la iz s ra
( ndl. langer(e) ) ; mawal a n of mzalan (ndl.
mangelen, zie Idiot.) ; racz. a n of raia a n (ndl. rangen) ; slaw of slai,w (ndl. slang) ; taia of taiga
(ndl. tang) ; va:z. a n of vai^z a n (ndl. vangen) ;
enz.
Fr. an = zovl. aok ofwel aizk (1) : dzazk of

dz2k (fr. Jean) ; flo 5rack of -raiizk (fr. Florent) ; — marsaak of -sai,zk (fr. marchand) ;
plaa,k of plai,2k (fr. plan); sarlata2k of -taizk
(fr. charlatan) ; enz.
13. Ndl. onbetoonde korte a -- zovl. a:
Jo in eenige vreemde woorden en voor den
toon :
in be;inlettergrepen : bag;i u dza (daarnaast
bago 2U d.=>a; ndl. bagage) ; fazant (ndl. fazant(2),
ofr. fai san en fesant) ; g creel (zelfs creel; ndl.
gareel) .
in nict-beginlettergrepen : almaniik (ndl. almanak) ; katalooch (ndl. kataloog) ; komandant (ndl.
kommandant) ; konapanie (ndl. kompagnie) ; magozijn (ndl. magazijn) ; j5aradijs (ndl. paradils) ;
parapluu (ndl. paraplu); parasol (ndl. parasol) :
sakranaf'nt (ndl. sakrament) ; schandaleus (ndl.
schandaleus) ; solaneel (ndl. solan(n)eel) ; testavzent (ndl. testament) ; — avantseer 9 n (ndl. avanceeren) : reepareer a n (ndl. repareeren) ; — in de
veellettc-rgrepige vronwenamen (met onderdrukte
?) : barb a riz (ndl. Barbara) ; katriena (ndl. Katrien) ; meel a nie (ndl. Melanie) ; nat a lie (ndl.
Nathalic) ; roomn g nie (ndl. Romanie) ; rooz a lie
(ndl. Ro^zalie) ; seer a fiena (ndl. Seraphine) ; steev a nie (ndl. Stephanie).

D. Invoeging en nitstooting van korte a.
14. Zovl. onbetoonde a wordt ingevoegd :
10 Door traagsprekenden tusscben k en I (svarabhakti-a) : kaluita naast bet gewone kluita (zie
Id.), kaloota n naast het gewone kloote n, enz.
20 door iedereen tusschen k en n (svarabhakti-a)
in : kani r a n (*kni r e n, ndl. knarren, knorren) ;
tusschen k en w : kawetar a n (ndl. kwetteren).
tusschen p en 1 . _palo"dara n (*piodara n, vgl.
plod, nw. bij VERCOULLIE, Etym. Wdb.) ;
tusschen p en r : paret (ndl. pret) in zovl.
baretmaak a ra (zie Idiot.).
zovl. kalant (ndl. klant, mnl. calant, fr. chaland), kalandieza (ndl. klandizie) ; kaleur (ndl.
kleur) ; jaraija (ndl. prei, mnl. par(r)eye naast
ander vormen) ; j5aruuka (ndl. pruik, oudnnl.
paruike) wijzen op vroeger vormen.
15. Ndl. (resp. fr.) onbetoonde korte (1) a
valt weg (verdoffingsproces tot bet uiterste gedreven) in onbetoonde lettergrepen :
10 voor het woord (procope) : banneer a n (2.)
(*bandonneeran, *bandaneeron, ndl. abandonneeren, fr. abandonner) ; dzuin (naast andzuuin, ndl.
ajuin) ; — in de persoonsnamen : do /f' (ndl.
Adolf), dolfiena (ndl. fr. Adolpbine) : lies (ndl.
fr. Alice) ; manduu.cs en mantic (ndl. lat. Amandus) ; leeks, sours leks (ndl. fr. Alexis), verkl.
gewwoon leekska ; ploona (ndl. Apollonia).
20 In het woord (syncope) : braka (ndl. barak,
fr. baraque) ; greet (ndl. gareel ; verdoffingsproces : zovl. `lareel > gareel > K d reel > g reel) ;
procha of -chi e (ndl. parocbie, reeds in mnl. prochie) ; — in de persoonsnamen (3) : barbra (ndl.
Barbara > zovl. barbar7 > barbaraz > barb a ra
barbrii) ; katriena en triena ; meelnie; nat-

lie; rodmnie ; roozlie ; seiriena ; steevnie.

E. Zovl. betoonde lange aa.
Gebruikt teeken : aa.

20 in eenige ndl. woorden na den toon:
enclitisch : da = ndl. dan : yaada (ndl. ja dan);
toeda (ndl. toe dan) ; es t zcfaardd (ndl. is 't waar
dan ?) ; waneerda (ndl. wanneer dan ?) ; enz.
(zie Idiot.).

iemant (ndl. iemand, mnl. iemen naast ander
niemant mnl. niemen).

vormen)

;

(

Vgl. : zovl. korte a of gerekte korte ii = ndllange a (par. 21).
: - ovl. korte a = ndl. korte e (par. 39) ; of
ndl. zachtl. e: _ (par. 50).
zovl. korte a — ndl. verkorte ie (par. 78).
zovl. llorte a of gerekte korte a — ndl. korte o
(par. 91).
zovl. kcrte a — ndl. korte zuivere u voor w
(par. 147, ;o).

(1) Volledige nasalisatie als in fr. bestaat evenwel
in zovl, dialect niet. Vgl. SALVERna nE GRAVE, Fr.
Woorden in Ydl., blz. 177.
(2) Zelfs in de open ldittergrepen van dit en van de
volgende woorden schijnt mid de ndl. a kort to zijn.

16. De klank die, historisch (althans in de
echt ndl. woorden of woorddeelen), in zovl. dialect beantwoordt aan ndl. large a, kan niet door
de gebruikelijke ndl. letterteekens worden voorgesteld. Ik verbeeld hem door niet-gecursiveerde
as ; door dit verdobbeld letterteeken wil ik aanwijzen dat doze zovl. klank historisch een is
met ndl. lange a (4), doch niet phonetisch.
Dezen eigenaardigen zovl. klank duidelijk beschrijven is moeilijk, ja onmogelijk. Zovl. aa bevindt zich tusschen fr. o en fr. oft (ndl. lange oe :
zovi. nzaala (tesch) houdt nagenoeg het midden
tusschen fr. mole en fr. moule). Men kan nog
zeggen dat hij eng. a in nw. << water >> nabijkomt.

(1) In al de hier volgende woorden hoor 1k den ndl.
korte a. Vgl. par. 2.
(2) De twee nos behooren tot twee verschillende
woorddeelen. Men boort bchter maar gene n, doch au
is gerekt (consonne double van PASSY, 54).
(3) Vgl. boven par. 13, 10.
(4) Met ndl. a of a. In Phon. Alph. zou men hem
kurinen verbeeldep door omgekeerde niet-gecursi-

veerde v..

18
Zovl. lange aa is een kenschetsende klank van het
zovl, dialect (1).
~!~

**

N dl. betoonde lange a == zovl. betoonde lange
aa :
* In open lettergrepen :
10 Als slotklank (2): laa [ndl. la{de) ); k raa
(ndl. 'k raad); schaa (nd!. scha(de)); spaa [ndl.
spa{de); enz.; - ook in samenstellingen : raacheend;JrCJ (ndl. raadgever); spaaboont (ndl. spadesteel); enz,
20 voor klinker : laaan (ndl. my. lagen), laaf}rCJ
(ndl. lader); spaazJzarCJ (ndl. spadeijzer}: zaagn
[ndl. zagen); enz.
30 voor enkelen consonant: laagelt (ndl. la(de)geld) ; schaakf}ICJ (ndl. schakel); nzaalan (ndl. malen) ; meen» (ndl. maan}; zwaarCJchiet (ndL zwarigheid); graatgn (ndl. graten); scheeu» (ndl.
schaaf); raaZan (ndl. razen); enz.; - zoo oak:
raa cheen (ndl. raad geven); kaatoend;JrCJ (ndl.
kwaaddoener); steam» (zovl. *staan me, ndl.
staan we); enz,
40 voor meer dan een consonant: spaasteel (ndI.
spadesteel}; kaaspreekgr;J (ndI. kwaadspreker);
enz.
*f. In gesloten lettergrepen:
10 Voor enkelen consonant (uitgezonderd voor
t (dt) in sommige vervoegingsvorrnen ; vgl. beneden par. 17, 2 0 ) : graa:f; g()zaach (ndl. gezaag);
meee : stesii : graan,. maaneeklz't!ps (ndI. maaneklips}; klaar,. dtoens , daat (ndl. daad); graat,.
enz.
20 va or meer dan een ,consonant en spirantf (v),
ch (g), s (z): zaacht (ndI. zaagt), zaagdCJgCJ (ndI.
zaagde); schaa;.ft, schaafk() (ndl. schaafje), scheeudCJg# (ndl. schaafde), schaavbartk (ndl. schaafbank) ; raast, baask3 (ndl. baasje), raazdCJgCJ (ndl.
raasde); enz. De twee consonanten kunnen gelijk
zijn : plaachcheest (ndl.plaaggeest).
F.

Zovl. betoonde of onbetoonde verkorte
lange aa.
Ge bruikt teeken : all.

17. Zovl. lange aa kan (3), evenals aIle lange
(1) De bewoners van het zuiden van Oost-Vlaanderen - hun dialectstreek paalt aan de romaansche
noordgrens - spreken fro oi uit als zovl. aa Inlet
Iichten naslag rJ) : fro roi als zovl. raa (ndl, ra, raad,
vervoegingsvorm), fr. moire als zovl, maar, fr , loi als
zovl. l~a .(ndI. la, lade). Fr. Qois (verkorting van
FranQols) IS zovl. saa; fro Charleroi = zovl. sa'l"!iJ'}"aa.
(2) Als slotklank van een woord en vooral in paus;J
is zovl. aa eigenlijk niet altijd eon enkelvoudigr.
klank (monophtong,: hij is soms gevolgd door ,eon
'nauw boorbaren doffen klank (j : spaag, schaa g ; inzonderheid' bij traagsprekenden is dat het geval. Deze
slot-aa is alsdan bijna een tweeklank. Deze opmerking~ geldt ook voor de andere zovI. monophtongen.
13) Zeer-traagsprekende personen verkorten zelden
een langen klank; doch zulke traagsprekenden vormen uitzonderingen en worden am zulk ongewoon
spreken bespot. Zij die gewoon zovl. spreken - de
meerderheid der dialectgemeente - verkorten allen
langen klank in de bier aangestipte gevallen. De
regels voor verkorte lange zovl. aa zijn dus ook toepasselijk op de ander z.ovl. verkorte lange monoph'tongen,.

zovl. enkelvondige klank (1), verkort worden. De
kleur van zovl. aa blijft weI dezelfde, doch de
duur is korter : er bestaat dus geen phonetisch
qualz'tatz'ef verschil tusschen zovl. aa en zovl. aa,
wel een phonetisch quantitatief verschil.

==

N dl. lange a
zovl. verkorte lange aa in :
* Betoonde gesloten lettergrepen en enkel in
de hierna opgegeven gevallen :
I ° Voor meer dan een consonant (2) (uitgenomen voor f (v), ch (g), s (z),. zie boven
par. 16, **, 2 0 ) :
in een zelfde lettergreep (dus met woordaccent): naakt,. aalst (ndl. Aalst) ; g;;baant (ndl.
gebaand); bCJ/aart (3) [ndl. bejaard); enz.
in twee op elkaar volgende lettergrepen (dus
met woordaccent) voor ongelijke consonanten:
l1zaaksglCJ (ndl. maaksel), kraakschoen~· staandCJ"
jaark3 (ndl. jaartje), jaar1nort (ndl, jaarmarkt);
straaiferkgn (ndl. straatverken); enz, ; - of voor
gelijke consonanten : straattaal3 (ndI. straattaal) ;
braatt3g3 (ndl. braadde: d~ eerste consonant behoort tot den starn van het ww., de tweede tot
den uitgang -tCJg3), raatt()g3 (ndl. raadde}; baattCJgCJ (ndl. baatte), praatt3g3 [ndl. praatte); enz.
in twee op elkaar volgende woorden (dus met
zinsaccent) voor ongelijke consonanten : t sal
waar zi/n,. staan danss n / - voor gelijke consonanten: zal dzaak kOnZg1Z (ndl. zalJaak komen ?);
gCJ gaat t maakf}n (ndl. gij gaat 't maken); g3 of
it! slaat t (ndl, slaat 't); ZCJ staat t tCJ bak£jkgn
(ndl. zij staat 't te bekijken); enz,
20 voor enkelen consonant t (dt) in eindlettergrepen van sommige vervoegingsvormen nl. : * in
den zen en in den 3 e n persoon (enk.) van den
tegenwootdigen tijd (aantoonende wijs) van
zwakke of sterke werkwoorden : g<J of i'if baat
(mnl. batet
baat't
ndI. baat; dus eig. : lange
klank voor dobbelen consonant tt), g3 of i'ifpraat,
g;; of it! laat,. g3 of it! braat (mnl. bradet
ndl.
braadt; dus eig. : lange klank voor dobbelen consonant dt), gCJ of it! faat (ndl. laadt); gCJ of i(J
schaat (ndl.schaa.dt) ; enz.; - **in den tweeden
persoon van de gebiedende wijs (die gelijk is aan
den 2en persoon van den tegenwoordigen tijd der
aantoonende wijs) van dezelfde werkwoorden :
praat, braat. laat, enz.; - *** in den 2en persoon van den onvolmaakt verleden tijd van een
paar sterke werkwoorden : g aat (van zovl.
eetsn, ndI. eten}, g3 zaat (van zovl. z'itrJn, ndl.
zitten); -- **** in het verleden deelwoord van
zwakke werkwoorden : gabaat, g3braat (in zovl.
dialect zwak, nd!. gebraden); ook in de verba-

>

>

>

(1) l!et gel<1t hier dus monophtongen. Toch kUl1uen
sommlge twe~~lanken (diphtongen) verk~n>t worden ;
alsdan verdwIJnt het eind-elemel1t en de tweeklank
wordt om zoo te zeggen een enkelvoudige klank. Deze
verkortingen zijn beneden bij ieder diphtoDgo aangegeven.
(2) De verkorting is hieraan toe te schrijven· dat de
volgende medeklinkers de uitsp}'aak van den lan~en
klank belemmeren en een onvolkomen uiting veroorzaken. Aldus N dl. W db. i. v. a.
(3) Voor r is de zovl. klank evenwel min verkort
dan voor de ander mede;ldiIltkerB. V~l .. ook Ned. l-Vdb.
i. v. 8, kol. 3, 7~
'

'9
Onbetoonde lettergre/en in alle gevallen
(d us zonder woord- of zinsaccent ; in open of
ge sloten lettergrepen ; visor een of meer consona nten) : bakzina (ndl. bazin), kaapertach (zie
(ndl. k ga
k aiertig- in Id.) ; k cha ook nzee zilo
o.ok mee, zille ; zinsaccent op : ook) ; enz.

gen vormen van deze deelwoorden : gabra it?
kiekas (ndl. gebraden kiekens).
Doch de eenlettergrepige onregelmatige we kwoorden gaan, slaan, staan hebben in den teg e nwoordigen tijd : ga of ie gaat (niet gakt), sla at,
staat; dus ook in de gebiedende wijs : ga at,
slaat, staat (1).

Tavel/a isch overzic/if (zovl. Lange as of 7'erkorte large aa).

t

in

)

open
I
zovl.

^3etoond

lange as

(d. i. met
woordof zinsaccent)

lettergrepen

I o als slotklank : spaa.
20 voor klinker : laa a ra.
3° voor enkelen consonant : naana.
40 v o or meer dan^ en consont : spaasteel.
To v6or enkelen consonant (uitgenomen
in sommige vervoegingsvormen)

' ''' in

staal.

gesloten
lettergrepen

2° vbor dobbelen consonant en spirant
f (v), ch (g,, s (z) : schaaft.

in een zelfde lettergreep : naakt.
voor
meer dan
een
zov] .

II

as of as

Betoond

consonant
vó
or
vor
f (s^,
ch (g,),,
S (a)

(d. i. met
woord- of

met
woordaccent

in twee
op elkaar
volgende
letter-

voor ongelijke consonanten : maaks a la.
voor gelijke consonanten
praattaga.

grepen
met
sinsaccent

in twee
op elkaar

v«or ongelijke consonanten : waar zi jn .

volgende
woorden

vdor gelijke consonanten

zal dzakk kom a n ?

zinsaccent)
Zen en 3en pers. (enk.)

enkel
in gesloten
lettergrepen
ZOVi.

verkorte
lange ak

voor
enkelen
consonant
in eindlettergrepen

voor t
in soremige
vervoegingsvormen

zwakke of

teg. tij d: ga of íé

sterke werk-

Bradt.

woorden

Zen pers. van de gebiedende wijs : ^raat.

sterke werk woorden

Zen pers . onv. verl. tijd:

zwakke werkwoorden

ge zaat.

verleden

deelwoord

g? rat.

III
Onbetoond
altijd (in open
of gesloten
lettergrepen; voor
enkelen of
meer dan een
consonant)

zonder woordaccent : baazina.
zonder zinsaccent : k chaa ook ranee.

G. Zovl. betoonde Lange

on.

Gebruikt teeken : as (1).
(1) Doch : ga staat I to bakijk 9 n (ndl. ge staat 't to
bekijken) om de dobbele t, ; zoo ook : ie gaat t toe"
(ndl. hij gaat 't doen), ie slaat t k,apoot ; evenwel :
qa qaa fear din of (ndl. ge gaat door den hot : de t
van rgaat valf weg door assimilatie: vgl. ga gaa cue .
ndI. ge gaat mee; doch ze Iaat haren invloed._c;evoelen op de volgende d van deny ; vgl. onleka n(ndl. ontdekken).

18. In vele echt vreemde (2) w oorden (meestal
In Phon. Alph. verbeeld door a: (niet gecurs iveerde a gevolgd door :). PASe , 98.
(2) Het grootste deel dier woorden behooren niet tot
de eigenlijke zovl. volkstaal en zijn nieuwdialectisch.
Zij behooren bijna alle tot de 4c periode van SALVEfDA. DE GRAVE,

Fr. Wooreten in lief Ned.

2O --_
Van Franschen oorsprong) blijft ndl. lange betoonde a (resp. fr. lat. a), phonetisch qualitatief
en quantitatief, in de zovl. uitspraak behouden.

Ndl. betoonde lange a — zovl. lange aa:

* In open lettergrepen :
aft aa (1), niamaa, spaa
10 Als slotklank : pa
(stad) ; — in sommige uitroepen en termen uit de
kindertaal wordt de slot-a zeer dikwijls kort uitgesproken : ba of ba ba ; a of ha ; kaka ; lala
(b. v. in j5ierlala) ; sasa (b. v. in oe5sasa) ; enz. :
men -mag zeggen, met Ned. TlVdb. (i. v. a), dat
zulke uitdrukkingen zich niet zelden aan de
gewone taalwetten onttrekken.
20 voor klinker : mamaa a n (ww., veel den
naam marnaa gebruiken).
30 voor enkelen consonant : aama n (ndl. amen) ;
aara (ndl. are) ; faafaara (ndl. fr.. fanfare) ;
zoe(w)aav a n (ndl. zoeaven, fr. zouaves), baavoo (2)
(ndl. Bavo), braava (ndl. brave) ; daaviet (ndl.
David, somm.igen zeggen daavi et) ; reeklaanna
(doch reeklamant en reeklameer a n : hier kla
zonder accent, dus kort); fasaada (fr. facade),

paraada, pomaada, seeranaada ; kandalaab a ra;
koa fraat a ra (3) (ndl. konfrater) ; enz.
`* In gesloten lettergrepen
io vbor enkelen consonant : araap (ndl. Araab,
fr. Arabe) ; barbaar ; daalieja of dadlja (ndl.
dahlia); maarieja of madrja (ndl. Maria; sommigen zeggen marieja, accent op rze), roozaalieja
of roozadlja of roozaala (ndl. Rosalia), en ander
vrouwenamen ; braaf (zelden braaf) ; guustaaf
(ndl. Gustaaf, fr. Gustave), oktaaf (4) (fr. Octave),
zoe(w,)aaf (fr. zouave, ndl. zoeaaf) ; teelagraaf;
enz.
20 vbor meer dan een consonant en spirant f (v),
ch (g,, s (z) : braafst, oktaafke (verkl. van den
persoonsnaam); vaaska (verkl. van vaas, fr. vase);

enz.
H.

Zov1. betoonde of onbetoonde verkorte
lange aa.

Gebruikt teeken ad (in gesloten en ook in
open lettergrepen).
19. Ndl. lange a = zovl. verkorte lange as
(de kleur van den klank blijft dezelfde, de duur
is korter (5)) in :
to Betoonde gesloten lettergrepen : araapka
(verkl. van zovl. araafl', fr. Arabe).

(1) Zelfs niet uit looter phonetisch oogpunt heb ik
Cr in bezN% aar gevonden den ndl. langen klank a, in
open lettergrepen door een dobbel teeken cc voor te
stellen, evenals soms vroe;ertijds in ndl. Zulks liet
me toe juist voor te stellen wat ik voorstellen wilde,
en het vergemakkelijkte ook de typographische uitvoering. Deze. opmerkino; geldt ook voor zovl. zachtlange ee en oo, en voor lange uu.
(2) Doch : send baafs (met zovl. lange aa), zie boven.
(3) Doch : paat a ra (ndl. pater, latijn pater), zie beneden par. 20, 20, :.
(4) Doch oktaava, fr. octave (acht dagen`.
(5) Deze zovl, verkorte lange aa beantwoordt dos
phonetisch aan ndl. korte a.

20 Onbetoonde (1) lettergrepen (in alle gevallen:
d. i. zonder woord of zinsaccent; in . open of gesloten lettergrepen ; vbor enkelen of meer dan
een consonant) :
* Zonder woordaccent (2) ; voortonige a : abonament(ndl. abonnement, fr. abonnement) ; akadamie
(klemt. op mie); anijs (ndl. anijs, fr. anis); alum
(ndl. alum, fr. alun) ; amanda la (ndl. amandel, fr.
amande, lat. amandola, amygdala) ; azij l (ndl.
azijn, ofr. aisil, aisin); azent (ndl. agent) ; balzjna
(ndl. balein, fr. baleine) ; fabrieka (ndl. fabriek,
fr. fbrique) ; graveel (ndl. graveel, ofr. gravel) ;
kabas (fr. cabas) ; kabuiza (ndl. kabuiskool, fr.
(thou) cabus7 ; kabaree (fr. cabaret, met veranderde beteekenis) ; kadee (fr. cadet) ; kamaraat
(ndl. kameraad, fr. camarade) ; kapoen (pic. capon,
fr. chapon); kapela (ndl. kapel, mnl. capelle, cappelle, mlat. capella), kapoot (ndl. kapot, fr. capot) ; kari fa (ndl. karaf, fr. carafe) ; kareel (ndl.
kareel, ofr. carel, fr. carreau); katoen (ndl. katoen,
fr. coton) ; kaziika (ndl. kaiak, fr. casaque) ; kazeerna (ndl. kazerne, fr. caserne) ; kazuifala (ndl.
kazuifel ; mlat. casubula, fr. chasuble) ; labeur a n
(fr. labourer) ; lavaij a n (KI1,. laveyen, ofr. loveer,
fr. louvoyer) ; lazvijt (ndl. lawaai); madaama (fr.
madame); maniera (ndl. manier, mnl. maniere,
Jr. maniere) ; natuura (ndl. natuur, mnl. nature,
fr. nature, lat. natura) ; Calais (ndl. paleis, fr.
palais) ; parijs (ndl. Parijs, fr. Paris) ; pladzjs
(ofr. pladisse) ; rad! za (ndl. radijs, fr. radis) ;
saveuija (ndl. savooikool), fr. chou de Savoye) ;
tapzj t (ndl. tapijt, ofr. tapit, fr. tapis) ; tarief
(fr. tariff ; vakansa (ndl. vacantie, fr. vacance(s)) ;
waranda (oudnoordfr. warande, ofr. garande,
fr. garenne) ; enz. ; -- natonige a (3) : lieza (ndl.
lat. (E)Iisa) ; rooza (ndl. lat. Rosa) en ander
vrouwenamen op ndl. -a ; — beegoonieja of
beegoi nja (ndl. lat. begonia), daalieja of dadlja
(ndl. lat. dahlia) en ander bloemennamen op
lat. -a.
** Zonder zinsaccent :
jiapaa komt, nor manzaa niet (accent op koint
en op niet) ; enz.
20. Doch is het vreemde woord met betoonde
ndl. lange a (of het betoonde woorddeel met ndl.
lange a) door tijd en veelvuldig gebruik(4) gansch
vernederlaadscht (resp. vervlaamscht), dan beantwoordt zovl. lange aa of verkorte as (niet zovl. aa
of ad) aan ndl. lange a, bijvoorbeeld:
i o In niet-eindlettergrepen :
saakriestijja ( ndl. sacristie, reeds in mnl. ; lat.
sacristia) ; aakalaija (ndl. akelei, lat. aquilegia,
fr. a(li)colie).
20 (Veelal) in Bind- lettergrepen (of in suffixen)

(1) Ik meen dat, ook in beschaafd ndl., deze onbetoonde a kort wordt uitgesproken. Aithans in fr. is
zij veelal kort. Daarom schrijf ik deze onbetoonde
ndl. a met cen letterteeken. Om logisch to handelen
zoo men in 't ndl. moeten schrijven : abbonnement.
annijs, alluin (evenals ndl. alleen), enz,
(2) Eenige der hier volgende woorden komen reeds
in mnl. voor en zijn dos niet nieuwdialectisch.
;3) Ook wel in ndl. eenigszins kort; althans zoo
schijnt het mij ; daarom hier met eene a.
(4) Meestal die woorden zijn dus middeldialectisch.
Zie de nota 1, b1z. 20, kol. a. Vgl. ook boven zovl. aa
en aa.

— 21 —

.'` In oude persoonsnarnen : daaf (ndl. lat. fr.
David), gewoon in 't verkl. daafka ; dzaak of
zaak (ndl. Jaak, Jakob, fr. Jacques), verkl. dz- of
zaakska; — en in die op zovl. -aan : zie beneden X I .
** In de woorden op :
Ndl. -abel — zovl. -aab o la : kozvanaabala, solvaabala ; enz.
Ndl. fr. -ade = gewoonlijk zovl. -aada (zie
boven, 18, *, 30) ; men zegt evenwel : grant (ndl.
graad, fr. grade, lat. gradus) ; kamaraat (1) (ndl.
kameraad, fr. camarade) ; -- en kranaanaada
(ndl. karbonade, fr. carbonade); salaa (ndl. s(a)la,
fr. salade).
Ndl. -akel = zovl. -aak a la : mieraak a la (ndl.
mirakel, fr. miracle, lat. miraculum) ; spektaak a le
(ndl. spektakel, fr. spectacle ; nog niet bij KIL.) ;
tabarnaak a la (ndl. tabernakel ; reeds mnl. ; lat.
tabernaculum, fr. tabernacle) ; enz.
Ndl. -aal =- zovl. -aal (verkl. -ail/ea) : baala (ndl.
baal, ofr. balle, bale ; verkl. baalka) ; , bookaal
(ndl. bokaal, fr. bocal) ; dzee- of zeenaraal (ndl.
generaal, nw. en bn., fr. general) ; «ski e- of
uspataal (ndl. hospitaal, inlat. hospitale, ofr.
hospital) ; kanaai (ndl. kanaal, fr. canal, lat. canalis) ; kapietaal of kapa- (ndl. kapitaal, fr. capital) ;
kapoo- of kaparaal of kabraal (ndl. korporaal, fr.
caporal) ; kardi e- of kardanaal (ndl. kardinaal,
fr. cardinal, lat. cardinalis) ; kleeri ekaal (ndl.
klerikaal, fr. clerical) ; liebaraal (ndl. liberaal, fr.
liberal) ; loCkaal (ndl. lokaal, fr. local) ; meetaal
(ndl. nietaal, ofr. metal, fr. metal) ; portagaal (fr.
Portugal) ; schandaal (ndl. schandaal, lat. scandalum, fr. scandale) ; staal, monster (ndl. staal,
ofr. estale). Uitgenomen : nieuwdialectisch jeE'daala (van het rijwiel, b. v.: fr. pedale).
Ndl. -aan = zovl. -aan : in de persoonsnamen:
ariejaan of arjaan (ndl. Adriaan, lat. Adrianus) ;
bestiejaan of besijaan (ndl. (Se)bastiaan, lat. Sebastianus); dzuuliejian of zuuli^-, dzuul- of zuiLljaan (ndl. Juliaan, lat. Julianus); maksieinieliejaan
of maksiemieljaan (ndl. Maximiliaan, lat. Maximilianus) ; kestiejaan of kestjaan (ndl. Kerstiaan,
lat. Christianus, persoonsnaam) ; — zoo ook in
de patersnamen : doomieni^kaan (ndl. Dominikaan), fransieskaan (ndl. Franciscaan) ; — in de
volksnamen : rnooriejaan of naoorjaan (ndl. Moriaan) ; afriekaana (ndl. afrikane, hofbloem) ; —
ook solfaraan (ndl. saffraan, fr. safran). — Doch
nieuwdialectisch banaana (ndl. banaan, fr.
banane).
Ndl. -aris (uitspr. -aras) = zovl. -aaras : aksiejoonaaras (ndl. actionaris) ; biebliejooteekaaras
(ndl. bibliothecaris) ; enventaaras (ndl. inventaris);
komiesaaras (ndl. commissaris) ; miesiejoonaaras
(ndl. missionaris) ; nootaaras (ndl. notaris) ;
ordienaaras of orda-•(ndl. ordinaris) ; pensiejoonaaras (ndl. pensionnaris) ; proojbriejeetaaras
(ndl. proprietaris) ; seekrataaras (ndl. secretaris).
Ndl. -asie (uitspr. -azie) = zovl. -aaza of -aazae :
o5- of okaaza of -zi (ndl. occasie) ; vgl. beneden
ndl. -atie = zovl. -aasie of -aasa.
Ndl. -ar(i)e = zovl. -aarie of -aara : kanaaraveu('g-, a la (ndl. kanarievogel) ; kontraarie of -ra

(1) Vg1. beneden udi, -aat = zovl. -aat.,

(ndl. contrarie) ; --- dzdznuitwaari'; of i - (ndl.
Januari, lat. januarius), feebruul zooaari? (ndl. Februari, lat. Februarius).
Ndl. -ater — zovl. -aata ra (1) : paat a ra (ndl.
pater), ^fiaatdrn_( st d ra (ndl. lat. paternoster) ; teejaata ra (ndl. theater, fr. theatre).
Ndl. -atie —- zovl. -aasie of -aasa (nooit aatsie
noch -atsie als soms in ndl.) : adsnieni?straasie
of -sa (ndl. administratie) ; altraasz'e of -sa
(ndl. alteratie) ; ajroobaasie of -so (ndl. approbatie) ; asovsiejaasie of -sa (ndl. associatie) ;
kasaasie of -sa (ndl. cassatie) ; - kondanaasie of
-sa ( ndl. condemnatie ); kozgreea aasie of -sa
( ndl. congregatie) ; koevarsaasi e of -sa (ndl.
eonversatie); eks- of eekskomuuiniekaasie of -sa
( ndl. excommunicatie) ; eks- of eeksklamaasie
of -sa (ndl. exclainatie) ; graasie of -s (ndl.
gratie, lat. gratia, fr. grace) ; staasi2 of -sa (ndl.
static) ; enz.
Ndl. -aat — zovl. -aat (vgl. boven ndl. -ado)
oovakaat (ndl. advocaat, lat. advocatus, fr. avocat)
kandie- of kandadaat (ndl. candidaat); sertze/iekaat (ndl. certificaat); mandaat; sa(l)daat (ndl.
soldaat, fr. soldat) ; -- deelie- of deelakaat (ndl.
delicaat, fr. delicat) ; enz.
Ndl. -aaf, -ave — zovl. -aava : send baafs
(St-Baafskerk to Gent) ; oktaava (fr. octave, kerkterni) ; slaava (ndl. slaaf ; mlat. sclavus, fr. esclave).
Doch (2) : oktaa f (fr. Octave) ; çuiistaaf (fr.
Gustave) ;; braaf, soms braaf (fr. brave) ; zoewaaf
(fi- . zouave) ; — foonoograaf (fr. phonographe) ;
for5to5 raaf (fr. photographe) ; te!lei e raaf (fr.
ti•ICgraphe) ; enz.

1. Klankwij zigingen (ndl. lange a).
21. Ndl. lange (of gerekte) a = zovl. gerekte
korte 7 in : tFikn (ndl. daken, mv. van ndl. dak
= zovl. tizk), dock fakskas (met zovl. korte a,
ndl. dakj es en daakj es) .
Ygl. ook :par. 19 ; en batroop 9 n (— zovl. "be
trapen ; ndl. betrappen ; zie par. 26, 30).
22. Ndl. lange a = zovl. korte e of gerekte
korte e :
To Meestal voor r
a Ndl. aard (3), aart — zovl. er^d, ert : erd,7 (ndl.
aarde, mnl. aerde, eercic, nhd. erde) ; ert (zovl,
`hert, ndl. haard, mnl. hert, heert, haert, rihd.
herd) ; pert (ndl. paard, mnl. pert naast ander
vormen, nhd. pferd) ; stert (ndl. staart, mnl. stert,
naast ander vormen, nhd. sterz) ; wert (ndl.
waard, rnnl. wert naast ander vormen, nhd. evert),
werda, werdach (ndl. waardig ), werdl/e (ndl.
waardij); — bij analogie : .s teekalert (ndl. stekelaard, egel).
Ndl. -vaardig = zovl. -verdacli in : ooverdach
(ndl. hoovaardig, mnl. hoverdich naast a. v.) ;
rechferdach (ndl. rechtvaardig, mnl. rechtverdich
naast ander vormen).
anvere n (ndl. aanvaarden, mnl. aenverden
naast a. v.).
(1 Vgl. boven ka2fraat a ra, 18, °, 3o.
(2) V ;1. boven 18, • :, lo.
^3) Vgl. beneden par. 25, 1° en 2n, en Ta WINKEL, 303

— 22 .......
Ndl. aarts- = zovl. ers- (mnl. erts- en ander
vormen) : erzbisk55 (ndl. aartsbisschop), erzbi,2dom; ersea- of ersee2 9 l2 (ndl. aartsengel) ; ersfaad9 ra (ndl, aartsvader) en nog eenige andere
(zie Idiot.).
Ndl. -waarts — zovl. -veers (mnl. -everts r aast
ander vormen) : achtarwers, veurawers, neera-

wers, ojwers, zijwers.
** Ndl. haar, vn. — zovl. er of er naast eur ;
era (ndl. hare), Ora n (ndl. haren) : t komt fan er
en nie fa znij (ndl. 't komt van haar en niet van
mij) ; era mnanto la (ndl. haar mantel) ; ern doek
(ndl. haren doek); er kint (ndl. haar kind).
20 Soms voor s : lest (ndl. laatst, lest ; mnl.
lest, de oudste vorm (1) ; -- onbetoond : kesmier
en kes 9 nzier (ndl. fr. Casimir).

23. Ndl. lange a — zovl. zachtlange ee in
* de deelwoorden (2) : g-adree(g)n (ndl. gedragen) ; gaslee(g) a n (ndl. geslagen).
** eevageer (ndl. (n)avegaar (3) ).
24. Ndl. lange a ^ zovl. scherplange ee of
verkorte scherpe ee
10 Meestal voor r:
* Ndl. suffix -aar, -(e)naar, -(e)laar = zovl. -eera
(mnl. -er, -ere naast ander vormen), -(e)neera,

- (a, leera :
brauuisaleera -(ndl. Brusselaar), bruusaleerka
(verkl.) ; antwerpaneera; — babaleera (ndl.
babbelaar), babaleerka ; foefaleera ; iikaleera
(ndl. hakkelaar) ; kweezaleera ; naaakaleera ; ri nzeleera (ndl. rammelaar) ; toovareera (ndl. toovenaar ; mnl. tovenare uit toverare met dissimilatie) ;
tuizmaaleera (ndl. tuimelaar) ; enz.
aalstaneera ( ndl. Aalstenaar) ; gentaneera;
luikaneera ; -- lesaneera (ndl. lessenaar(4) ) ;
moordaneera (4) (ndl. moordenaar) ; weevaneera
(ndl. weduwnaar (4)) ; enz.
apaleera (ndl. appelaar) ; kriekaleera ; j5eeraleera; Prue maleera; enz.
kandaleera bij analogie .(ndl. kandelaar, schijnbaar met suffix -aar gevormd).
Eenige nieuwdialectische (aangeleerde) vormen
die voor het suffix geen toonlooze lettergreep (5)
hebben, maken uitzondering ; ndl. lange a =
zovl. lange as in : dienaar; leeraar; minaar (ndl.
minnaar) ; zondaar.
** Ndl. aars, aarse, aarze = zovl. ees, eesa, eeza
(zovl. *eers, *eersa, *eerza : r valt weg vbor s (z)) :
ees (ndl. aars, mnl. eers naast a. v.) in : eezdorma
(ndl. aarsdarm), eeschat (ndl. aarsgat ; zie Id.) ;
keesa (ndl. kaars, mnl. keerse naast a. v. (6)) ;
leeza (ndl. laars, mnl. leerse naast a. v.) ; neestach
(ndl. naarstig, mnl. nerenstich naast a. v.), neestachz'et (ndl. naarstigheid) ; schees (ndl. scheers,
schaars, scheermes) ; veeza (ndl. vaars, mnl. veerse
naast a. v.). — Uitgeno nen het niet algemeen
(1) Zie FRANOK-VAN WIJx en VERCOULLIE.
(2) Vgl. VAN HF,LTEN, 51U21. Spe., blz. 242; OPPREL, 4.
(3) Vgl. VERCOULLIE, fit. Wdb.

(4) Zie hierover FRANCK-VAN WIJK.
(5) Vgl. hiermede VAN HELTFN, 1{lnl. Spi ., blz. 333;
CoSIJN-TE WINKEL, Spr. 1' stUk, 131.
(6) Zovl. keesa (zovl. ':-kees .c) is nog ndl. kers, fr.
cresson ; zovl. keeza ( keerza) is ndt. kers, fr. cerise.

gebruikte en bekende zovl. baas (zovl. *baars,
ndl. baars, soort van visch).
*** geera na (ndl. gaarne, mnl. gheerne naast
a. v.) ; lanteer9 na (ndl. lantaren, lantaarn, mnl.
lanteerne naast a. v., fr. lanterne, lat. lanterna).
****5eers 1a (ndl. parel, paarl, mnl. peerle naast
a. v., fr. perle) (1).
} ** * scheera (ndl. schaar; vgl. boven zovl.
schees (*scheers) ), scheerka (verkl.).
****** eerabeeza. (ndl. aardbezie) en niet erdabeeza zooals men verwachten zou (2) (zie boven
par. 22, 10, * : zovl. erda = ndl. aarde).
20 Voor ander mede'klinkers :
Voor g (ch) : leech en lee(g)a (ndl. laag, mnl.
leech naast a. v.), leeehta (ndl. laagte), varlee(b) a n
(ndl. verlagen) ; enz.
Vbor k : leeka (KIL. laecke (3), echel) ; reeka
(ndl. raak (4), reek, mnl. rake, reke), reekska
(verkl.); speeka (ndl. spaak), speekska (verkl.).
Vbor in : breema (ndl. braam).
Voor t : bleet9 n (ndl. blaten, mnl. bleten).
25. Ndl. lange a = zovl. korte o of gerekte
korte o :
i o Suffix ndl. -aard (zwakkere bijvorm -erd;
fr. -ard) = zovl. -ort: gieragort (ndl. gierigaard) ;
louijort (ndl. luiaard) ; valschort (ndl. valschaard) ;
vui fort (ndl. vuilaard) ; enz.
2° Zoo ook betoond ndl. aard = zovl. ort,
ndl. aarde = zovl. orda in : ort (ndl. aard),
or(d) a n (ndl. aarden, ww.), or(d)ach (ndl. aardig),
or(d)achiet (ndl. aardigheid); bort (ndl. baard);
— bijtonig : boogort (ndl. boomgaard, mnl. bflgart naast a. v.) ; — en de plaatsnamen : auwanorda of gewoner anorda (stad Audenaarde ; hier
niet zovl. -erda, vgl. boven ndl. aarde ^ zovl.
erda) ; laijarworda (geschr. Leierwaarde, wijk
van Zegelsem).
Ndl. -aart = zovl. -ort(a) in : betoond korta
(ndl. kaart, mnl. ca(e)rte, fr. carte); morta (ndl.
Maart, maand ; ook dienstmeid) ; port (ndl. paart,
fr. part); torta (ndl. taart, mnl. ta(e)rte, fr. tarte,
of r. torte) ; vort naast vaart (ndl. vaart : de spraakgemeente brengt het w. niet meer tot zovl. vaar9 n), doch altijd beevort (ndl. beevaart), beevor(d) 9 n (ndl. *beevaarden, zie Id.), beevorda ra (ndl.
'Kbeevaarder) ; _ bij tonig : geera nort (ndl. garnaal,
mnl. gheernaert) ; --- en in den plaatsnaam :
auwort (zovl. *hauwort, geschr. Hauwaart in :
dries t auwort, *Dries t'Hauwaert,. wijk van
Mater ; vgl. den familienaam Van Hauwaert,
veelal uitgespr. zovl. van auwort).
Vgl. toch boven par. 22, i° : ndl. aard, aart

zovl. erd, ert.
Ndl. -aard, -aart = zovl. -aart in de afleidingen
van woorden op -aar : klaarta (niet klorta) ;
s5aardaga (ndl. spaarde) ; varzwaart ; enz. ; doch
vaart naast vort (ndl. vaart, zie boven).

(1) Vgl. par. 49, to ; en TE WINKEL, Ur. Fig., 303.
(2) Of beeft volksetymologie doen denken aan ndl.
heer (zovl. eers)?
(3) Zie Mel. Wdb. ; VEacouLLIE, El. Wdb. i. V. laken
lijklaken.
(4) VERCOULLIE, Et. Wdb.

Zovl. verkl. -ugrtseJ der boven in I ° en 20 aan..
gegeven woorden
ndl. -aardje, -aartje; zie
beneden par. 30, 3°·
30 In de volgende woorden met ndl. aar : dor
of dar, gewoon der (pro- of enclitisch; reeds in
mnl. (djer of re), min gewoon daar (verdoffingsproces : ndl. daar
zovl. daar
zovl. dor
zovl, dor
zovl. d3r) ; miir of mor, naast mexr
(ndl. maar}; nor of nor, naast naar (ndl. naar of
na, vz, vw.}; war of zoor, naast waar (ndl. waar,
bw.) ; in den plaatsnaam more» (geschr.
Maarke, dorp en rivier).
40 N dl. onbetoond suffix -zaarn, *-zamig ===
zovl. -zaanz (-saam), soms -zonz (-som) (mnl. som
naast a. v.], -zaa1n3ch (-saam;}ch) soms -zom;}ch
(-sol1z'fch) : larzksom, -siimec/: (1), zelden larzksaam, -seemoch. (ndl. langzaam, mnl. lancsom naast
a. v.}; - bulpsaal1z, -seemoch, soms -som, -somoch. (ndl. behulpzaam); rn.in zeern ; -zaam3ch
soms minzom, -zomech : sjaarzaam, -zesvmoch,
soms spaarzom, -zomoch , 71)erksaam, -seemech,
soms werksom, -somoch , enz.
N dl. lat. betoonde a van exarnen (lat. examen)
=== zovl. (5 : ekz- of eekzom3.
50 N dl. betoond aand, aant === gewoonlijk zovl.
ond, ont naast aand, aant: mont naast min gewoon 1naant (ndl. maand), rnon.diiclt of meiindiich : pondar;} of paandarel (ndl. paander, mnl.
paenre, fr. panier); - ook in afleidingen en vervoegingsvormen : gondar3 of gaandar3 (ndl.
gaander), v3rstondar3 of v3rstaandar;} (ndl. verstaander}; g3 Vtlrmont of '1'3rmaant; enz,
V gl. beneden par. 26, 20, *** : ndl. aand
zovl. oond.

==

>

>

>

>

==

26. N dl. lange a
zovl. zachtlange 00 of
verkorte zachtl. 00 .10 Zeer gewoon vo or m : aloom (mnl. allame;
zie Idiot.); b3kwoonz (ndl. bekwaam), b3kwoomst
(ndl. bekwaamst); boo mos (ndl. *Bamis, Baafmis] :
erfchonoosn (ndl. erfgenaaln); koomar;} (ndl.
kamer}; kroom (ndl. kraam}, krooJ1zk3 (verkl.);
kwooman (ndl. kwarnen); n0011Z (ndl. naam),
noo mk» (verkl.); oo meldoa.e of -dOOflJk (ndl. ameldonk}: oomsr» (ndl. hamer); oomvzJI (ndl. aanbeeld, aambeeld); proomgn (ndl. pramen], g;:Jproomt (ndl. gepraalnd); schoom sn (ndl. schamen),
bsschoone: (nd!. beschaamd), schoonzt;} (nd!.
schaamte); - 'l'loonts (ndl. Vlaamsch), 'vlooJne,zk
of VIOO1Jlee(zk (ndl. Vlalning) ~ de ZOY1. dOlpen (2) eenoom3 (geschr. Eename); poo1n JI;J
(geschr. Palnele); -- de zovl. heilige o(51nt1lbergtJ
(geschr. Amelberga). V g!. nag 001n(} naast
aam;:J (~;haamme
haan Ine === ndl. hadden we).
Doch: aamt1n (lat. amen); madaanz;} (fr. Dladame); ekz- of eekZOl1Z;J (ndl. lat. examen) : het
zijn vreemde woorden (zie boven par. 18, \ 30
en par. 25, 40).
Over zovl. suffix -zaa1n of -zaamCJch (-saanz,
-saamtJch), -zom of -zol1z;:Jch (-som, -som;:Jch), zie
boven par. 25, 40.
Ndl. braam == zovl. oreem, (zie par. 24, 20) ;

==

(1) Vgl. OPPREL, 3.
(2) Doch naa~~an (ndl.
8t~d8naa,m.

N ~men),

een aangeleerdo

==

ndl. betamen
zov1. b;Jtaal1Zan (niet van algerneen gebmik); ndl. raam
zovl. raa1n (het
gewone w. is echter kaszj'nCJ); ndl. vaam, vadem
zovl. VUi1JZ (zie beneden par. 29).
20 Voor 12 :
* Gewoon voor zovl. ns : afrz'ekoons (nd!. Afrikaansch), ameerz'ekooJls (ndl. Amerikaansch),
euroopee;oons (ndl. Europeaansch), z'etaljoons
(ndl. Italiaansch), spoons (1) (ndl. Spaansch).
Doch in familienamen luidt het in zovl.
-aans: krz'estz'e;aans (geschr. Christiaens); Daans
(geschr. Daens}.
** Gewoon in verkleinwoorden op zovl,
-oontss
ndl. -aantje : ooiints» [ndl. baantje}:
groonts;:J (ndl. graantje); kroonts3 (ndl. kraantje);
tr oiin.tss (ndl. traanrje}; 7)Oonts;; (ndl. vaantje);
z ieoon.ts» (ndl. zwaantje}; persoonsnamen:
arfoontse (ndl. Adriaantje); bestie.;oonts;} (ndl.
Bastiaantje}; enz.
N dl. maantje, haantje
veelal zovl. 1Jzaan3k3,
aantJk;:J, zelden 111oontS;:J (=== vooral ndl. mondje),
oo nts» (== vooral ndl. hondje),
~l:** In zovl. oiind (=== ndl. aand) : afrz'ekoolldJrtJ (zovl. *Afrikaander, ndl. Afrikaan);
ameer ieeoonder» (ndl. Amerikaan); euroopee/oondJrtl (ndl. Europeaan ) ~ z't:tal/oondJr;:J (ndl.
Ltaliaan].
**** zovl. plooJZcJ (I~lL. plane-boom, fro plane;
zie Idiot. en FRANCK-VAN \-"''"I5K i. v. plataan).

==

==

==

==

30 Gewoon voor p : /:/oop:JJ-z (ndl. gapen), g';;
goopt, goopor;; (ndl. gaper); roop;; (ndl. raap},
roopsaat (ndl. raapzaad); roop;jn (ndl. rapen),
roopsal;:J (ndl. raapsel) ~ schoop (ndl. schaap),
sChoop~/rd (nell. schaper, herder); ...,.zoopiJn (ndl,
slapen], sloop (ndl. slaap}, sloopJrd (ndl. slaper},
Zoo ook oatroopsn (ndl. *betrapen, betrappen).
Doch aap (nieuwdialcctisch naast het gewoner
marttlkoo); g;;schaapan (ndl. geschapen, aangeleerd w.}: aap;:Jran (ndl. haperen); knaap3 (ndl.
knaap, mnl. cnape) ; paap;} (ndl. 'paap, mnl. pape,
met veranderde bet., zie Idiot.) en de familienaam : d» paap:; (geschr. De Paepe}; de stadsnaam
naap3ls (ndl. Napcls : aangelcerd).

4 ° Ge""oon voor t :
Meest altijd voor ts : kouts:J1'Z (ndl. kaatsen),
(ndl. hij kaatst), kouts()r3 (ndl. kaatser) ;
ploots;} (ndl. plaats), plootsan; toots (ndL taats) ;
- voots (ndl. vaatsch).
_Doeh : kafltst (van zov1. kaat: ndl. kwaad) ;
laatst(2) (van zov!. laatd).
-1\Jtijd voor zovl. verkleiningsuitgang -ootS;}
(dim. van zovl. -aat) == ndl. -aadje, -aatje : droots;:J
(nd!. draadje); gootS3 (3) (ndl. gaatje); groots3
(ndl. graatje); kam;;roots d (ndl. kameraadje) ~
moots3 (ndl. nlaatje); 1100tS<) (4) (ndl. naadje);
OOV;Jkoots(J (ndl. advokaatjc); sal(d)ootsCJ (ndl.
soldaatje); stroots<J (nd!. straatje); vootS;} (ndl.
/i::.; koutst

(11 Vgl. boven par. 10, 10: zovl. spoonji1
Spanje.
(2) Da.arnaast gewoner fist.
(3) Zovl. gOOtSC1 = ook Dog ndl. gootje.
(4) Zovl. nootsa = ook Dog ndl. nootje,

ndl.

—

vaatje) ; voo tsa (*vaadse, verkl. ndl. vadertj e) ;
zootsa (ndl. zaadje) ; sootsa (verkl. van zov]. saa
fr. Francois) ; vgl. ook zovl. kootsa (*kootje
in Idiot.).
*** In : klootara n (ndl. klateren), klootargaut
(ndl. klatergoud) ; rootala n (ndl. ratelen) en afl.
5o Soms voor V:
zovl. oova (soms aava) — ndl. ave in : oova- of
min gewoon aavakaat (ndl. advokaat) ; oova- of
noovanant, zelden aava-, naavanant (ndl. avenant) ; oovan- zelden aavantuura (ndl. aventuur) ;
oovarecht (ndl. averecht), oovarechs (ndl. averechts) ; oovares (ndl. haveresch, zie dit w. bij
VERCOULLIE, Et . Wdb.) ; misschien ook : oovaruis(chJa (zie Idiot.).
6o in : varstooj,t (ndl. **- verstaaj't, verstaat

gij 't ?)

.

27. N. lange a = zovl. eu of eu in eur of eur
naast er, er (ndl. Naar ; zie boven par. 22, 10, * 4 ) :

k spreeka van eur ; eura schoen ; eur a n tant
(ndl. hares tand) ; eur kleet (ndl. haar kleed).
28. Ndl. lange a — zovl. di in diminutieven
op:
Ndl. -aatje ; *betoond : mamaatsa (ndl. mamaatje) ; bajbaitsa (ndl. papaatje) ; — f*onbetoond
(natonig) - in de persoonsnamen : liezaitsa (van
zovl. Lieza) ; roozizitsa; sieskif tsa ; toonjaitsa
(van zovl. Toonja, ndl. (An)tonia) ; enz. --- Deze
uitspr. wijst op zovl. : *ja/atje, *liezatje (vgl.
boven par. 12, JO, en par. 26, 40, 4*) .
29. Ndl. lange a = zovl. ui in vujma (1) (ndl.
vaam, vadem) ; -- in schuiva (ndl. schaduw,
schaiIw).
30. Ndl. lange a — zovl. o uu of gewoner ouu :
io Ndl. suffix -aadje (2) of -age (fr. -age) =
zovl. -P & dza (met speciale zovl. o lu ; zie par. 2 12)
bag-ou dza (ndl. fr. bagage ) ; boscho 2U dza (fr.
bocage, oudfr. boscage) ; g-o?^dzo (fr. gage) ; koeroU dzo (fr. courage) ; paso u dza (ndl. fr. passage)
planto Z^dze (oudfr. plantage) ; pluiyni5 u dza (ndl.
pluimage, fr. plumage) ; s^z'eno u dza (ndl. spinazie, oudfr. espinage); sto uti dza (ndl. fr. etage,
oudfr. estage) ; vooij o u dza of veui^- of vi ej(fr. voyage) ; — en in woorden met ndl. stam
en fr. uitgang -age : bergo u dza (ndl. 4 bergage) ;
kindarozidza (ndl. kinderage) ; kleero 2L dza (ndl.
kleerage) ; meescho 2G dza (zie Idiot. : meer
schaadj e) ; jako u dze ; stelo u dca ; vrij o u dza en
wel eenige ander nog; — zovl. familienamen
geschr. Bernaeyge = zovl. gespr. berno u dza ;
beevarno 2L dza (geschr. Bevernaeyge) ; vam 5eevanou dza (geschr. Van Pevenaeyge).
Zoo ook fr. -ache = zovl. -o u tsa in den zovl.
naam van de h in 't alphabet : o 21 tsa . — zovl.

*aatse, fr. hache.
20 Ndl. -alie of -alje (3) (fr. -aille, een paar

(1) Vgl. boven par. 26, lo.
(2) In Idiot. -aadje als hoofdvorm.
(3) Zie de verschillende graphiesn bij SALVERDA nE
Gr.AVE, 479-80.
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maal fr. -ail) — zovl. -o2z lda (1) : bvulda (ndl. balie,
oudfr bailie); ba- of pato jti lda (fr bataille; zie
Id.) ; f ou lda (ndl. falie, fr. faille) ; kano u ldo (KIL.
kanaelie, ndl. kanalje, fr. canaille) ; rnadoulda
(ndl. fr. medaille) ; rno u lda (ndl. malie, fr. maille) ;
po z5 lda (fr. paille ; zie Id.) ; rakou lda (fr rocaille;
zie Id.); ro u lda (fr. rail, eng. rail); so u lda (ndl.
salie, oudfr. salge, fr. sauge, lat. salvia) ; scho u lda
(ndl. schalie, oudfr. escaille, fr. ecaille) ; to u lda
(fr._ taille, KIL. talie) ; travo u lda (ndl. travalje,
fr. travail) ; tro u lda (ndl. tralie, oudfr. traille,
thans fr. treille).
Bij analogie : nou lda (ndl. naald).
30 In zovl. diminutieven -ou rtsa (*-ordja,
-ortja) (2) . — ndl. -aardje, -aartje(3) :

*gierago u rtsa (ndl. gierigaardje) ; lou i?5 51 rtsa
(ndl. luiaardje) ; valscho 51 rtsa (ndl. valschaardje) ;
enz.
** bo 2L rtsa (ndl. baardj e) ; — boogo lti rtsa (ndl.

bogaardj e).

r* kou rtsa (ndl. kaartje) ; nno 2,U rtsa (dienstmeidj e) ; tou rtsa (ndl. taartj e) ; geeranou rtsa
(ndl. garnaaltje).
40 Ndl. Klaas, Niklaas (ook de verspreide
zovl. familienaam geschr. Claeys) = zovl. klo u s
(of wel eens klouis ), nieklo 5tis (soms nieklouis
dat misschien direct tot lat. Nicolaus kan gebracht
worden ?).
5o Ndl. ja .— zqvl. Jaa ; doch : jo, I k (ja, 1k);
jouij (ja ie, ja hij) ; jo u m of jouw (ja wij) ; zie
Idiot. i. V. ja; -- vgl. nog zovl. gouty (ndl. gaan
we, laat ons gaan).
31. Ndl. onbetoonde lange a = zovl. a in

dar (4) : dar an was niernant (ndl. daar en was
niemand) ; wie zal dar zijn ? — Vgl. nog oovar-.
dija (ndl. hoovaardij) ; en lijza- (= ndl. lijnzaad-)
in : lijzakoeka, lijzameel en lijzaj ; zie Idiot.

Vgl. zovl. lange aa of verkorte lange as
ndl. korte a (par. 5).
Zovl. lange aa — ndl. zachtlange e (par. 5o).

j. Uitstooting van ndl. onbetoonde large a.
32. Ndl. lange (korte ?) a valt weg, in zovl.,
voor (procope of afwerping) of in (syncope of
uitstooting) het woord. Zie par. I 5.

(1) In Idiot. -wilds als hoofdvorm. Met speciale o.0
zonder eind-element ; zie par. 212.
(2) Ook in diminutieven is ndl. -ordje , -ortje ; zovl.
ou rtse (zie beneden ndl. korte o = zovl. o u , par. 96, 3o).
(3) Vgl. ndl. lange a = zovl. korte o, par. 25, 10
en 20.
(4) Reeds (in 't Mnl.) vielen or en dear samen.
FRANCK-vax Wijx, i. V. daar ; zie aid. ook : er. En
vgl . VERCOULLIE, Etyr. Wdb., 2e uitg. i. V. er, waar

men leest : u dial. der, Mul. er, re, der, verdoffing
met aphaerese der d zit daar.

e
33. De klanken van zovl. dialect (1) die, listorisch, aan ndl. korte e en ndl. lange (zachtlange
of scherplange) e beantwoorden, zijn
nd).
korte e

ndl. zachtlange
g e—
ndl. scherplange e —
A.

zovl. korte e,

korte e (2).
= f zovl.erekte
()
g
zovl. zachtlange ee,
zovl. verkorte zachtlange
ge

ee- t3 ) .

zovl. scherplange ee,
zovl. verkorte scherplange
ee (3).
p

ov1. onbetoonde of betoonde korte

e.

Gebruikt teeken : e (4).
34.

nett? (ndl. netheid ; doch neta koom a ri7, ndl. nette
kamer); vetta (ndl. vethei.d ; doch veta koe, ndl.
vette koe) ; zettaga (ndl. zette, de eerste t is
slotletter van den stam van het werkwoord, de
tweede beginletter van bet tijdelijk suffix), wettaga (ndl. wette of wedde) ; enz.
*** in twee op elkaar volgende woorden (dus
met zinsaccent) voor ongelijke consonanten : fel
kint (ndl. kind); k ben doot (ndl. dood); mee
spek schiet a n (ndl. met spek schieten), enz. ; —
v6or gelijke consonanten .fel loop 9 n (nNdl. loopen);.
tern maak a n (ndl. tam waken) ; spek koop a n(ndl. koopen) ; enz.
2° Voor enkelen consonant t (d) (1) in eindlettergrepen :
in pausa : net, onvarlet, vet; gabet (ndl.
gebed) ; gawet (ndl. gewet of gewed).,
in den zin : let oj5 da kint (ndl: dat kind)
d ]r an es chee (ndl. Been) vet in de soeje; a g abet
teen (ndl. een gebed doen); enz.

Onbetoonde korte e.

De uitspraak van zovl. onbetoonde korte e is
geheel in overeenstemming met die van ndl.
onbetoonde korte e in alle gevallen (d. i. zonder
woord- of zinsaccent ; in open of gesloten lettergrepen ; vOor enkelen of meer dan e'en consonant) :
beloo naast het gewoner baloo (ndl. Isabella)
dreseeran (ndl. dresseeren) ; kesmz'er (ndl. fr. Casimir); restant; k ben ier (ndl. 'k ben bier ; met
zinsaccent op ier) ; k e wee gaspeelt (ndl. 'k heb
mee gespeeld) ; enz.
35. Betoonde korte e.
Ndl. betoonde korte e — phonetisch (qualitatief en quantitatief) zovl. betoonde korte e in de
volgende gevallen :
Io Vdor meer dan een consonant (uitgenomen
vóor de spiranten f (v), ch (g), s (z) .
* in een zelfde lettergreep : lekt, respekt; N -welt (ndI. geweld); kemp, krenzj5t (ndl. krimpt) ;
kept ; klept ; veurawers (ndl. voorwaarts), bert
(ndl. bend) ; enz.
** in twee op elkaar volgende lettergrepen (dus
met woordaccent) voor ongelijke consonanten:
pekdraat (ndl. pekdraad), gabekta ; beldaga (ndl.
belde) ; kremjan (ndl. krimpen) ; bend?; erta
(ndl. erwt of hart) ; enz. ; — voor gelijke consonanten (deze moeten tot twee verschillende
woorddeelen behooren en niet, als b. v. in ndl.,
enkel dienen om den klank der vorige lettergreep
kort to behouden (5)) : pekkana (ndl. pekkan) ;
doch zovl. jek a n — ndl. pekken) ; trekkoorda
(ndl. trekkoord ; doch treka ra, ndl. trekker) ;

(1) Kleiner kleur-, duur- en antler nuances laat ik
onverlet. Wat sommigen " zw are of bletende e ,, noemen, bestaat niet in zovl. dialect. Vgl. Inleiding, 3, 30.
(2) Met Chet teeken der rekking — boven bet enkel
letterteeken e. Zie par. 2, kol. a, voetnota 3.
(3) Met boven de tweede e van het verdobbeld letterteeken ee of ee het teeken der verkorting -. Zie
par.. 2, kol. a, voetnota 3.
(4) In Phon. Alph. verbeeld door het Grieksch letterteeken E. P.Assv, 5 en 99; W. VIETOR, Elernenate tier
P_honetik, .blz. 134.
`.
(5) Zie par. 3, 10,

e.

Zovl. betoonde gerekte korte
Gebruikt teeken : e (2).

c.

6. Ndl. korte e — zovl. gerekte (31 korte e (4)
(de kleur van den klank verandert niet, de duur
is langer) enkel in betoonde lettergrepen en in de
volgende gevallen:
x o \T for enkelen consonant (uitgenomen vdor
t (d) in eindlettergrepen, zie boven par. 35, 20)
in open (5) of gesloten lettergrepen : kreba (ndl.
krib), sni;pd (ndl. snip) ; dzef of zef (ndl. Jozef) ;
oovarlech (ndl. overleg) ; zegg n of gewoner zea n
(ndl. zeggen) ; lei do of gewoner le9 n (ndl. leggen) ; bek, neka (ndl. nek), dek a n (ndl. dekken);
wel, bela (ndl. bel) ; sterna (ndl. stem) ; dzeeruuzale n of zee- (ndl. Jerusalem) ; ben, _Pena (ndl.
pen); luzcsiefer (ndl. Lucifer) ; vera (ndl. ver) ;
me:;, 7nes a n (ndl. mv. messen) ; enz. Zoo oak :
Wing (zovl. - t(h)emnna < zovl. *en ma < zovl.
en wa, ndl. hebben we ? : een assimilatie-

verschijnsel) ; zet d uz (ndl. zetten) ; ve`ta (ndl. bn.
vette ; doch vetta, nw. ; zie boven par. 35, 10, *'') ;
v'tn (ndl. ww. wetten of wedden; doch imperf.
x ettaga met korte e ter tip: ille van den dobbelen
consonant) ; enz.
2° Voor meer dan Wen consonant en spirant

f (v), ch (g,, s (z) : treft, trevbaar (ndl. trefbaar) ; lecht (ndl. legt), knechtan; best, mestuch
(zovl. rrnesdag, zie Idiot.), mezbruik naast het
gewoner rniz- (ndl. misbruik) ; enz.
-

(1) Zie de voetnota 3, op par. 3, 2. Op Overscheld.e
Nvordt vaak de e vbor t gerekt : vet.
(2) in Phon. Alph. verbeeld door e;, ni. de Grieksche
onmiddelijk gevolgd door de dubbelpunt (zie PASS
99; YIRTOe, blz. 134). Ik gebruik de gecursiveerde e
met er boven het teeken der verlenging '—, dus e.
(3) Over de speciale beteekenis die het woord yerekt bier heeft, zie boven par. 4,
(4) Zovl. e = nagenoeg fr. e in mere of fr. a in
fete. Vgl. zovl. iz, par. 4,
(5) Zie de voetnota 4 voor zovl. ix, par. 4, 1°.
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Tabellarisch overzicht (zovl. korte e, zovl. gerekte korte e).
I
Onbetoond
(in alle gevallen : in open of
gesloten lettergrepen , v o o r
enkelen of meer dan een consonant)

korte

e=

zovl. korte
e

II
Betoond
(enkel in de
hier
aangegeven
gevallen)

zovl. e

of e

voor meer
dan een consonant (uitg.
f (v), ch (g),
s (z)

voor

enkelen

zonder woordaccent : beloo, kesinier.
zonder zinsaccent : k ben ier.

met
woordaccent

-met zipsaccent

c onsonant

t (d) in eindlettergre-

pen
III
ndl. korte
e — zovl.
gerekte
korte e

Betoond
(nooit onbetoond)

voor enkelen consonant
(uitgenomen voor t (d)
in eindlettergrepen)

in een zelfde lettergreep : lekt.
ongelijke
** in twee o p
g eli'ke consonanten:
kremmjan.
e l k a a r volgende lettergelijke consonanten
trekkoorda.
grepen
* **n twee op
e lk a a r volgende woorb
den

37 . Ndl. korte e — zovl. zachtlange ee of verkorte zachtlange e:
10 in de volgende woorden
Vbor f : dzeef of zeef (naast dzef en zef ; ndl.
Jozef, lat. Josephus), dzeefka of zeefka (verkl.) ;
ti-bor g : eegda (ndl. egge, mnl. eghede), eegda n
voor na : eema (ndl. Emma) ; teemscha (2)
(Temsche, dorp) ;
voor r • beerie (ndl. Berrie, mnl. berie naast
a. v.) ;
voor z . beeza (ndl. bes naast bezie)
vgl. nog zovl. deel < *deen < ndl. den) ; zie

Idiot.
20 Ndl. elk (geschr. enk) — zovl. elk of
eeck (3) : deikt of deeekt (ndl. denkt), deako n of
deeika n ; scheok a n of scheeuk v n, scheak a ra of
scheeikara (ndl. schenker), scheuk- of schee2ktaloora (ndl. schenktelloor) ; weck a n of- wee2k9 n ; enz.
Ndl. e z (geschr. eng) — zovl. elk of eeik (niet
voor a in 't zelfde woord) : bre2kt of breeikt
(ndl. brengt) ; eokst of eeikst (ndl. hengst), eakstaof eeokstaveul a n (ndl. hengstveulen); streak of
(1) Vgl. de voetnota 1, par. 5.
(2) Ndl. tems, naast het gewoner teems (mnl. teems,
tems) = zovl. teenast.
(3) De uitspr. ligt tusschen zov 1. korte e en zovl.
verkorte ee, een weinig dichter bij dezen laatsten
klank ; in Idiot., om de bruikbaarheid, approximatief
voorgesteld door e. Vgl. par. 12, 60 ; par. 69, 9;
par. 8), O ; par. 140, 10,

gelijke consonanten
spek
koo a n.
p

in pausa : vet.
in den zin : a '?bet toen.
in open lettergrepen : eina ?
in gesloten lettergrepen : ben.

voor meer dan een consonant
best.

C. Klankwijzigingen (ndl. korte e (1) ).

ongelijke consonanten
fel kint.

en f (v),

ch (g ),

s (z)

streezk (ndl. streng), stre^ ekiet (ndl. strengheid) ;
varleczkt of varleeokt (ndl. verlengt) ; enz.
Ndl. ea (geschr. eng) zovl. ea of eel voor a
(en in 't zelfde woord) : brea g n of breei g n (ndl.
brengen) ; ec a la of ee2 9 la (ndl. engel) ; streo a ra of
streei a ra (ndl. strengen) ; varlereia of verlee2ee2a (ndl. verlenging), varletz a n of -leee a n (ndl.
verlengen) ; enz. ; — doch (niet in 't zelfde woord) :

streerk a kint strafa n (ndl. streng een kind
strafen) ; vgl. ldtok an groot (ndl. lang en groot).
38. Ndl. korte e — zovl. scherplange ee of
verkorte scherplange ee in de volgende woorden :
Jo Voor f in : deeftach (ndl. deftig ; zie
FRANCK-VAN WIJK), deeftachiet (ndl. deftigheid) ; deefteea (geschr. Deftinge, dorpsnaam) ;
20 voor ch (g) in : eecht (ndl. hecht van een
mes) ; sleecht (ndl. slecht) en afl. ; speechta (ndl.
specht) ; weech (bw. ndl. weg), weech (nw. ndl.
weg ; doch mv. wee(g) a n ; afl. : wee(g) a la, wee• - (alka, wee(g)alen,k of -leerzk, zie Idiot.) ;
30 voor ks in : eeksta re (ndl. ekster) ; en in den
persoonsnaam • aleeks of leeks (ndl. lat. Alexis),
leekska (verkl.);
voor ks of kz in vreemde woorden beginnende
met ex- : eeksalent naast eks- (fr. excellent) ;
eekskornuunakaasie naast eks- (ndl. excommunicatie) ; eekses naast eks- (fr. exces) ; eekskuuza
naast eks- (fr. excuse) ; eeksj)liekeerr q n naast eks(ndl. expliqueeren) ; — eekzo,na 'naast ekz- (ndl.
fr. examen) ; eekzerseer a n naast ekz- (ndl, exerceeren) ; en eenige ander nog;
40 voor in in : eenz a ra (ndl. emmer, reeds mnl.
eemer naast ander vormen) ;
5 o Gewoon voor r : keer, niesa (ndl. kermis) ;
keera man (ndl. kermen), gdkeer,fn; scheeranznt
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( ndl. schermen) ; - keeza (zovi. keerza, ndl.
kers) ; • meeriê soms iizeera (ndl. merrie) ; enz. Vol nog par. 7 : dwees (zovl. *d weers , mnl.
dwers naast a. v.), keer,n? (mnl. kerne naast a.
v.) ; - par. 24, io : suffix eera (mnl. -er naast
a. v.) ; ees (zovl. *eë rs , mnl. ers naast a. v.),
keesa (zovl. *keersa, mnl. kerse naast a. v.),
neestach (zovl. *neerstach, mnl. nernstich naast
a. v.), veez (zovl. *veerz, mnl. verse naast a. v.);
geer? n (mnl. gherne), lanteer9 na (mnl. fr. lanterne), peer q l? (mnl. fr. perle).
Aanmerking. Voor veel dezer woorden kan de
schrijfwijze met zovl. gerekte korte Z gemoti
veerd (1) worden (want phonetisch zovl. scherplange cc = zovl. gerekte korte ) : kfr a mësa,
k7rdm9n, kiza 7 kirzd), rnirz of nzir?, sclzir9 mdli; wick (my. wee(g) 9 n, vg]. ndl. lid, schip,
my. leden, schepen); spicht?, 7cht (*hicht) en
wel ander nog.
39. Ndl. korte e = zovl. korte a(2):
To in zovl. onbetoond prefix ar- (zelden er-,
sr-) = ndl. her- : ardoen (ndl. herdoen), arlooj5 9 n, arrnaale ? n, enz. Zie deze talrijke woorden in

Idiot.
2 0 in de volgende woorden
alenda (ndl. ellende, doch mnl. alinde, allinde
naast a. v.), alendacli (ndl. ellendig) en ander
afleidingen;
aift (gewoner d&lt, ndl. heift, vgl. FRANCKVAN WIJK) ; elk (naast elk, ndl. elk), alkaar,
alkanc4ra of alkandr 9 n of alkandars, alkandeen We Idiot.); al (ndl. huip, mnl. helpe
naast hulpe), alp,n (ndl. helpen) ; walk of wak
.(naast well?, ndl. welk).
40. Ndl. korte e = zovl. korte I of gerekte
korte Z in : silddrié (3) (ndl. selderie, selderij,
selder, Ir. céleri) ; Ifld (ndl. hen, mnl. hinne, inne
naast henne).
41. Ndl. korte e = zovl. korte o in: mork
( ndl. merg, mnl. morch naast a. v.).
42. Ndl. korte e = zovl. scherplange oo in de
vergelijkende en overtreffende trappen van z'era
( ndl. ver) : voodar (zovl. *zpoorda ra, ndl. verder;
eig. comparatief van voort. zie FRANCK-VAN
WIJK i. V. II vorderen), z'oost (zovl. voorst,
ndl. verst).
43. Ndl. korte e := zovl. ai of di (zonder duidelijk eind-element) of ai (met eind-element) (4)
0 Ndl. eg = zovl. ai in lai, zai (ndl. legde,
zegde naast lei, zei), iat, zat (ndl. legdet, zegdet), la4n, zai9 n (ndl. leaden, zegden), galazt,
gazait (ndl. gel egd, gezegd). Vgl. g (par. 238, 40).
2° Ndl. ens(ch) = zovl. ?fns (zonder eindelement) in : gjnst (ndl. genst, zie Idiot.)
kritns a n (mv van ndl. krense, zie lVdl. WiTh.,

(1) Zie b. v.

%ERCOULLIE.

Hit. G) , . 6, 2. blz. 19;

mnl. crinse (1) ) ; niins(ndl. mensch, mnl. meinsce
naast a. v.), maiinsc/19n (mv), nzuInscIz?ii 1 k, enz.;
JajflSafl (ndl. my. pensen, mnl. enk. peinse,
paynse naast a. v.) ; wdns (ndl. wensch), wainSc/1 9 n, enz. Vgl. in Idiot..- (k);zdnsn, (k)ndjnz a n,
(k)ndi:.va4n, (k)njnzal2 n; en zwfInsaln, die
op vormen met *..ens.., *. enz wijzen.
30 Ndl. enst = zovl. aist (met duidelijk eindelement; syncope, TE WINKEL, Gr. Fig. 168-9)
in : gaist9 ra (ndl. genster, mnl. geinster, geister
naast a. v.), gaistar9n (ww., zie Idwt.) ; vaistra
( ndl. venster, mnl. veinstere naast a. v.), vaistar 9 n
(zie Idiot.), enz.; vgl. nog klaistra (KIL. kleynstere ; zie Idiot.). -- Vgl. ook bczz9n (ndl. peinzen, mnl. pensen naast a. v., lat. pensare) ; en
ajza (zovl. *ez,za, mnl. heyse), dcsz 9 n (ndl. deinz n, mnl. deisen naast a. v.). Zie par. 228, 5°;e
par. 252, sync. van n.
40 in : vnt (ndl. vent, KIL. veynt (2));
5° in ndl. diirnnutiefuitgang -entje = zovl.
entsa, ook wel -ijntsa en -entsd: kornpiamffntsa,
-7n7jfltsa of -mentsd (ndl. komplirnentje) ; ko5rdntsa, -rfnts of -rents.? (ndl. krentje) ; moflm?ntsa, -rnijntsa of - mentsa (ndl. momentje)
6° Ndl. ets = zovl. dts (3) : a(l)temItts of
amifts (ndl. alternets) ; kluitsan (mnl. ketsen);
kts 9 ra, enz. ; kw?its 9 n (ndl. kwetsen); kl4ts 9 n
(ndl. kietsen), gakldts, enz. ; nzfujts a n (ndl. metsen, metselen), nz?ts 9 ra, enz. ; piiIts (ndl. plets).,
j51dts 9 n, enz.; sp2fitsan (zie Idiot.).
Ndl. ets := evenwel zovl. ets, als de s niet tot
den woordstam behoord : b7lets9la (ndl. beletsel),
zets 3 la ; zoo ook zovl. portrts of -ijts (ndl.
portretje, zie beneden par. 44, 30).
44. Ndl. korte e = approximatief(4) zovl. ij of
verkorte ij (zonder eind-element) in de diminutieven
10 der woorden op zovl. - ert(a) (ndl. - erd, -ert.
-aard, -aart) (5) : ijrtsa of crts (verki. van zovi.
erzb = ndl. erwt ; en verki. van zovl. ert - ndl.
haard, mnl. hert); iü7 rts? of kerts? (verki. van
zovl. kertd, zie Idiot.) ; ljrtsa of ertsa (verki.
van zovl. pert :=: ndl. paard) ; stijrtsa of sterts?
( verki. van zovl. stert = ndl. staart) ; steeleaiirtza of -iertsd (verkl. van zovl. steekalert =
ndl. egel);
2° der woorden op zovl. -st (ndl. -est )
nijstsa of nsts,7 (in zovl. niet uitgespr. met fr.
ch; ndl. nestje) ; tijstsd of tistsa (ndl. testje)
z'ijsts? of vstsa (ndl. vestje, kleedingstuk);
30 der woorden op zovl. - et of i1d (ndl. -et,
-ette) : Zilanzijtsa of -metsa (ndl. allumetje) ; figlfjtsa of -letsa (ndl. *Violetje, viooltje) ; gazijt.ca of
-zetsa (ndl. gazetje) ; klariini;ts a of -netsa (ndl.
klarinetje) ; nijtsa of nets,? (ndl. Netje, vrouwe
naam ; of netje, vischtuig) ; poi$iijtsa of -lets,,
(ndl. epauletje) ; portrijtsa of - tretsa (ndl. portretje) ; smfjtsa of smetsa ( verki. van zovl. smet,

ook de Eyrn. Wdbb.
(2) Oosteljjk van het bier behandelde zovl. dialectgebied (te St. Lievens-Essche b. V.) hoort men geregeld korte a voor korte c ; week (zovi. weric) ; mat/c
(zovl. mel/c), enz. Vgl. VERCOULLIE, ffist. Or., blz. 19.
(3) Vgl. OPPaEL, 5.
. (4) Ndl. ei = zovl. al ; daarom vindt men in
Idiot.
in de hoofdvormen el; de vormen met al wordOn or
evenwel ook aangegeven.

(1) Vgl. par. 73.
(2) Zie FRANOK-VAN \i.je en VERcoti,rTE.
(3) Vgl. par. 12, 30 Zeer zeldeti hoort men in zovi.

ets.

(4) De kiank Egt eigenlijk tusseheri korte e en varkorte ij ; om de bruikhaarheid verkies ik in Idiot. e.
(5) YgI. par. 22, 1°.

28 -ndl. smid); trompijtsa of petsa (ndl. trompetje).
— Vg1. par. 43, 5 0 .
45. Ndl. onbetoonde korte e = zovl. a (verdoffing) :
z o in sommige monosyllabische woorden (1)
Voegw. an naast en (ndl. en) : ik an gijja (ndl.
ik en gij) ; broer an ziist a ra.
Onbetoond an naast en (ndl. niet, mn]. en) :

ik on doe; ie an komt niet; dat an es mor kindarspel.
ar (dar, tar) naast er (ndl. er, zie hierover
FRANCK-VAN WIJK) :

was ar

(of

wi star) iemant

(ndl. was er iemand ?) ; k sloech ar duust toot
(ndl. 'k sloeg er duizend dood); k siedar (ndl.
'k zie er) ; enz.
man, ma (ndl. men) : man doet; ma ziet.
mad, naast med en 't gewoner meed en mee
(ndl. met) : mad ons; zie par. 247, b, §, *.
20 Ndl. onbetoond praefix her- — zovl. ar
(naast er- en It gewoner ar- ; zie Idiot.) : ardoen,
enz. VgI. par 39, 10.
30 in sommige voortonige lettergrepen van
polysyllabische woorden:
* in de beginlettergreep : van den voornaani
baloo (klemt. op loo ; ndl. Bello, fr. Isabelle)
van eenige meerlettergrepige vreemde woorden :

parkanaent (naast per-); parmiesie of -so (naast
Per-) ; parseel (naast per-; ndl. perceel) ; parsent
(naast ter- ; ndl. percent) ; _parsoon (naast per-) ;

tarmij,n (naast ter - ).
** in niet-beginlettergrepen : deefandeer a n ;
deezarteer a n, deezarteur; ekzarseer a n of eekzar(nd.l. exerceeren), ekzarsiesie of -so, naast eekz(ndl. exercitie) ; .preetandeer a n ; preezanteero n ;
reepateer a n, reepatiesi e of -so; en wel eenige
ander nog.

Vgl. zovl. korte e of gerekte korte e — ndl.
korte a (par. 6).
zovl. korte e of gerekte korte e = ndl. lange a
(par. 22).
zovl. korte e of gerekte korte e = ndl. zachtlange e (par. 47).
zovl. korte e of gerekte korte e
ndl. korte i
(par. 69).
zovl. korte e ^ ndl. korte o (par. 92).
zovl. korte e — ndl. zachtlange o (par. 103).
zovl. korte e = fr. ou (par . 125) .
*zovl. korte e of gerekte korte e — ndl. korte u
(par. 136).

1). Uitstooting van ndl. korte e.
4 5bis . Ndl. (rom.) onbetoonde e valt weg voor
het woord (procope) in : zovl. fektief (ndl. effectief, fr. effectif), daarnaast faktief en fiektief;
schamooteer a n (ndl. escamoteeren) ; stamnienee
naast stamanee (ndl. fr. estaminet) ; sklamaasie of
-so (ndl. exclamatie) ; — en in de persoonsnamen :
zovl. maanavel (ndl. Emmanuel) ; nzoik of
mo6ak (ndl. fr. Edmond).
(1) 00k wel in de gewone omgangstaal bestaat deze
verdoffing van ndl. korte e tot ndl. a.

E. Zov1. betoonde zachtlange

ee.

Gebruikt teeken : ee (1).
46. Zovl. betoonde zachtlange ee kli'nkt also
ndl. betoonde zachtlange e.

* In open lettergrepen :
I0 als slotklank : dee (ndl. deed) ; mee (ndl.
mee, mede) ; slee (ndl. slede) ; snee (ndl. snede,
vr. en sneed, ww.) ; tee (ndl. thee) ; enz. -- dus
ook in de samenstellingen : beeweech (ndl. bedeweg) ; teepot (ndl. theepot) ; enz.
20 voor klinker (of ndl. h) : kadee a n (mv. van
kadee), snee a n (mv. van snee) ; -- zvee9 n (ndl.
wegen, nw. en ww.), z wee a n ( ndl. zwegen) ; —
keea la (ndl. kegel), rei n la (ndl. regel) ; — ondarweea (ndl. onderwege) ; — teetxchtach (ndl.
theeachtig) ; smeeoom o ra (ndl. smeehamer) ; — enz.
30 voor enkelen consonant : leeS a (ndl. leege,
ledige) ; beeka (ndl. beek) ; veela (ndl. vole);
eem a la (ndl. hemel) ; speena (ndl. speen) ; neera
(ndl. neer, neder) ; ganee z 5 n ; enz. Zoo ook : boneewers (ndl. benedenwaarts : de n viel weg door
assimilatie).
40 voor meer dan een consonant (enkel in
samenstellingen) : teedree^zk a ra (ndl. theedrinker).

** In gesloten lettergrepen
10 voor enkelen consonant (uitgezonderd voor
t(dt) in sommige vervoegingsvormen, zie beneden
par. 47, *, 20) : bleef; kreech (ndl. kreeg) ; keek ;
meel; siesteemn (ndl. systeem) ; baneen (ndl.
beneen) ; sleep ; leer (ndl. leer, leder) ; prees; iii
weet; enz.
20 voor meer dan een consonant en spirant
ch (g), f (v), s (z) : lee ft, leevdaga (ndl. leefde),
leevbaar (ndl. leefbaar) ; weeckt (ndl. weegt),
eegda (ndl. egge, mnl. eghede) ; leest, sieneeska
(ndl. Chineesje) ; enz. — De twee consonanten
kunnen gelijk zijn : leessaala . (ndl. ieeszaal).

F. Zovl. betoonde of onbetoonde verkorte
zachtlange ee.
Gebruikt teeken : ee (2).
47. Ndl. zachtlange e = zovl. verkorte zachtlange ee (de kleur van den klank blijft dezelfde,
de duur is korter) in:
* Betoonde gesloten lettergrepen en enkel in
de hierna opgegeven gevallen :
10 voor meer dan een consonant (uitgenomen
voor f (v), ch (g), s (z) ; zie boven par. 46,
0)
** , 220)

.

in

zelfde lettergreep (dus met woordaccent) : preekt ; beelt (ndl. beeld) ; teemst (ndl.
teems) ; deens (ndl. Deensch); sleept; marseert
(ndl. marcheert) ; enz.
in twee op elkaar volgende lettergrepen (dus
met woordaccent) ve)or ongelijke consonanten:
beekska ; speelda ra (ndl. speler), speelgoet (ndl.
(1) In Phon. Alph. verbeeld door e: (de niet-gecursiveerde e gevolgd van :, . het teeken der lengte).
PASSY, 100, VIETOR. blz. 135. Zie Kier par. 18, 1e, voet=

nota 3. Tk gebruik, zelfs in open lettergrepen, het
gecursiveerd dobbel teeken ee.
(2) In Phon. Mph. verbeeld door niet-gecursiveerde
e. PesSY, 100. Ik I gebruik het gecursiveerde dobbel teeken ee (met het teeken der verkorting op de tweede e^.

woorden : <.!{;; beet (doch i'e beet), kweet, 7J;;rs'leet;
s meet; v;;rweet ~. g;; leet (ndl. leedt; doch it! leet),
r eet, sneet; street, bosteet , - **** in het verleden deelwoord van zwakke werkwoorden : g;;speet,. besteet (ndl. besteed), g;;kneet, g;;smeet
[ndl, gesmeed). Ook in de verbogen vormen dezer
deelwoorden: ;:;n g(}snzeet;; roe (ndl. een gesmede
roede) ; goe ch;;kneetan deech (ndl, goed gekneede
deeg); enz.

s peelgoed}; treemk:J [dim. van treemo, zie Idiot.);
eend» (ndl. eend); sleept;:;g:J [ndl. sleepte), sleepkeet9n~ (zie Idiot.); deeklareert,. smeets~l;; (ndl.
smeedsel); enz.; of va or g€1ijke consonanten (1) : beekkant, steekker;; (ndl. steekkar);
steekkoe~· eettzjt (ndl. eettijd); slneett;;g:J (ndl.
smcedde, vgl. aa, 17, 10) ; speett;;g;; (ndl. speette);
enz.
in twee op elkaar volgende woorden (dus met
zinsaccent) voor ongelijke consonanten : do proofeet speel~n~· n» preek doen : leer sn(/lJn (ndl.
leder snijden}; enz,.; -- of voor gelijke consonanten d» preek kwamp or iich.tsrs : ie weet t
(ndl. hij weet 't); ze eet t (ndl. hij heeft 't of hij
eet 't); enz,

Aan1Jzerking. Weetsn : men zegt g;; weet, doch
ie zoeet : gebiedende wijs: weet. -- en (ndl. hebben): men zegt it! eet [ndl. hij heeft ; invloed
van de verdwenen spirant f). - Doch : 'ie weet
t al (ndl. hij weet 't al) om de dobbele t / it! eet t
ch;;daan (ndl. hij heeft 't gedaan) om gelijke
reden. Doch: z'e wee tii kint trJ temsrz [ndl, hij
weet dat kind te temmen : assimilatie ; vgl. : it!
wee feeb (ndl. hij weet veel). -- Men zegt : peet
(zie Idiot.).

20 voor enkelen consonant t (dt) in eindlettergrepen van sommige vervoegirigsvormen nl. : *in
den 2 en en den 3 en persoon (enk.) van den tegenwoordigen tijd (aantoonende wijs) van zwakke of
sterke werkwoorden : g;; of ze eet; meet, speet : g:J
of ie bosteet; kneet, smeet (ndl. gij of hij besteedt,
kneedt, smeedt, enz.] ; - ** in den tweeden persoon van de gebiedendc wijs van zwakke en
sterke werkwoorden : eel, nteet : smeet : enz.; *** in den 2 c n persoon van den onvolmaakt verleden tijd (aantoonende wijs) van sterke werk-

** Onbetoonde lettergrepen in alle gevallen
(d. i. zonder woord- of zinsaccent in open of gesloten lettergrepen; voor enkelen of dobbelen
consonant) : pleezant / reemie (persoonsnaam
Remy); seezoen , weerom;; (ndl. weerom] ; k dee
mee (ndl. 'k deed mee, klemt. op mee); sri snec·
broot (ndl. een snede brood); enz.

of verkorte
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zonder woordaccent : pleezant.
zonder zinsaccent : on snee oroot..

deze en gelijke genlinaten-consonauten ns korte of verkorte vocaal (consonnes doubles, consonnes·
PASSY, 54 en vvgg.; VriTOR, pp. 3Z8-331.

prolongees van PASSY), zie b. v.

5

— 30 —
G. Klankwijzigingen (ndl. zachtlange e).

berg, gehucht van Zegelsem) ; — diej5o5 (fr de'
pot ;

48. Ndl. zachtlange e — zovl. korte e of (gewoonlijk) gerekte korte e in:
efa n(a) (ndl. even naast effen, mnl. effen) ;
nefas naast nefz.es, nits (ndl. nevens naast
neffens, mnl. neffens) ; sefas, naast sefaes, sefiets,
tsefas, tsefies, tsi f§i is (ndl. tevens naast teffens,
seffens).
nern naast nijnz (ndl. neeln, zie Idiot.).
vrenda (ndl. vreemd, innl. vremde naast a. v.),
vrendaleok of -leeizk (ndl. vreemdeling), enz.
bes a lna (ndl. bezem, mnl. bessem naast a. v.).
freta n (ndl. vreten).
49• Ndl. zachtlange e _— zovl. scherplange ee
of verkorte scherplange ee
10 in veel woorden op zovl. eer (1) : beer
(mannetjesvarken zoowel als wouddier), beerka
(verkl.); deer9 n (ndl. deren), deerlijk, deernesa
(ndl. deernis); ganeer a n (ndl. generen), ie. ganeert, neereoaa of neeree;za (ndl. nering) ; meer
(ndl. meer, water; niet gewvoon), 2neerak7ta (ndl.
meerkat) ; mneerlaan (ndl. merel, meerle) ; peera la
(ndl. perel naast pare]) (2) ; peera (ndl. peer),
peerka (verkl.), peer a leer,-i (ndl. perelaar), enz. ;
scheeran (ndl. scheren), sclieerasliep, tsotscheer a n
(ndl. gekscheren) ; sineer a n (ndl. smeren), smeerda ra (ndl. smeerder), enz. ; teer o n (ndl. teren),
teere^za of -reerza (ndl. tering), varteera n, enz.;
zeeera n (ndl. weren), varweer, 9 n, ^g-aweer, ga,eleerka (verkl. ), enz. ; weeralt (ndl. w ereld (3)) ;
weer a n (ndl. zweren — een eed doen of etteren),
,= weera, z zee6rdg ra, enz.
20 in de volgende woorden:
vbor k • kreek a la (ndl. krekel), kreekala n (vgl.
ndl. krekelen, zie Idiot.) ; reeka, mv. reek a n (ndl.
reken, zie VD), ww. reeka n; teeka (ndl. teek,
KT r,. teke, teecke), my. teek 9 n (ndl. token),
ver1. teekska.
voor Z • scheela n (ndl. schelen).
voor j5 : dweep a n ongewoon (ndl. dwepen).
voor v • eevarbeeka (dorpsnaam : Everbeke).
50. Ndl. zachtlange e — zovl. lange as in
vaag a n, gewoner vaa a n (ndl. vegen, mnl.
vaghen).
Ndl. zachtlange e — zovl. korte a in : mnado u lda
(ndl. medalie, fr. medaille).
51. Ndl. zachtlange e — zovl. gerekte korte i

in
klipala (ndl. klepel van de klok).
c 2. Ndl. zachtlange e — zovl. ie of ie in:
de vrouwerlamen : fieloo- of fiela nziena (ndl.
lat. Philomena, fr. Philomene); jbielaaza (ndl. lat.
Pelagia) ; — de wijknaam 'ieberch (geschr. Lede-

(1) Vgl. V 1' HEI,TEN, Mnl. Spr., b1z. 40 ; CEURTS,
Desch. J: na, I, 650 en vgg;.
^2) Vgl. par. 24, 10, • :: e Poch zovl. pevlanloer met
korte e; volksetymologisch evenals Brusselsch - perle
d'amour n. Perlamoerstraatje is geworden fr. Rue
Perle d'amour
3) Costa, Spr. I, 10 : " Eene scherpvolkomen ee beantwoordt aan eene oa of o in 't Engelsch... tiit;ezonderd is «vereld naast het Eng. world . Die uitzondering
bes:iat dos niet in zovl. dialect.

7.1e Idiot.).

53. Ndl. zachtlange e — zovl. eu
in de persoonsnamen : zeun (ndl. Eugeen, fr.
Eugene) ; zeunieja of zeunja (ndl. Eugenia) ; —
en in : fleuramuis (ndl. vleermuis), fleurik (KIL.
vlerik, mnl. vlederick, ndl. vlerk).
zovl. ut (zonder dui54. Ndl. zachtlange e
delijk eind-element) in
dza- of zanuivara (ndl. jenever).
55. Ndl. zachtlange e — zovl. verkorte ij (zonder eind-element) in
n%rn naast nem (ndl. neem, zie Idiot.).
56. Ndl. zachtlange e met de volgende g (vocaliseering) — zovl. aj (zonder duidelijk eindelement) in :
rain a n (1) (ndl. regenen, mnl. reirien naast a. v.).
5 7 . Ndl. onbetoonde protonische zachtlange e
zovl. a (soms onderdnikt) in de volgende
vreemde woorden
in de beginlettergrepen : patieszi of -sa naast
pee- (ndl. petitie), patiesjoneer a n naast pee- (ndl.
petitionneeren) ; sazoen (naast see-) ; -- persoonsnamen : ta reeza naast treeza (ndl. lat. Theresia,
fr. Therese) ; f9 fiesta naast f iesta (ndl. lat. Feli-

cita).
in niet-beginlettergrepen : reej5atee7 -a n (ndl.
repeteeren), reejbatiesie of -sa; reezada (ndl. fr.
reseda) ; seelabreer a n .(ndl. celebreeren) ; — persoonsnamen : am a lie (ndl. Amelie, fr.. Amelie);
dzobz a - of zooz afiena (ndl. Josephina, fr. Josephine) ; uuz a nie (ndl. Eugenia, fr. Eugenie).
Vgl. zovl. zachtlange ee — ndl. lange a (par. 23).
zovl. zachtlange ee of verkorte zachtlange ee
— ndl. korte e (par. 37).
zovl. zachtlange ee of verkorte zachtl. ee
ndl. scherplange e (par., 6 i).
zovl. zachtlange ee of verkorte zachtl. ee —
ndl. korte i (par. 70).
zovl. zachtlange ee of verkorte zachtlange ei —
ndl. betoonde of onbetoonde ie (of fr. y) (par. 79).
zovl: zachtlange ee = ndl. zachtlange o
(par. 104).

H. Uitstooting van ndl. zachtlange e .
58. Ndl. (rom.) onbetoonde zachtlange e valt
weg :
io Vó or het woord (procope) : poileta (=kpaulette, ndl. fr. epaulette); sarp (soms met fr. ch,
ndl. fr. echarpe) ; schapeer a n (ndl. echappeeren,
fr. echapper) ; sto u dza (ndl. fr. e'tage) ; vandzeelie
(ndl. evangelic) ; valuuweer a n (ndl. evalueeren),
fr. evaluer) ; — en in de persoonsnamen : leu of
leui (ndl. Elooi, fr. Eloi, lat. Eligius) ; liezabeta
(ndl. Elisabeth) ; m el (ndl. Emiel, fr. Emile).
20 in het woord (syncope) : altraasie of -sa
(ndl. alteratie, fr. alteration), altreer a n (zie
Idiot.). ;' — in de persoonsnamen : amlie (fr.
(1 ► Zie VERC OUL LLE, His!. Gr., 27, ei, 4. Over deze
vocaliseering der J, zie ook verder g (in II, Conso-

nrrntisme, par. 238, 4^).

-- 31 -Amelie, ndl. Amelie) ; _fliesta (ndl. lat. Felicita)
uuznie (fr. Eugenie, ndl. Eugenia).
I.

J. Zovi. betoonde of onbetoonde verkorte
scherplange ee.

Zovl. betoonde scherplange ce.
Gebruikt teeken ee (1).

59. Zovl. scherplange ee klinkt, indien zij niet
verkort is, als zovl.. gerekte korte i (2)_ (zie aid.).
Er bestaat geen verschil van uitspraak tusschen :
zovl. leeclit (ndl. *leegt, laagt, verlaagt) en zovl.
licht; zovi. kweek en zovl. kwik ; zovl. teek a n
en zovl. tik a n (ndl. tikken); zovl. bee/e n (zie
Idiot.) en zovl. bila n . (ndl. billen, m,v.) ; zovi.
zee/9 n en zovl. zil9 n (ndl. zullen) ; zovl. been a n
en zovl. bin a n (ndl. binnen) ; zovl. rneen ? n en
zovl. minan (ndl. n - ;innen) ; zovl. ween a n (stad) en
zovl. win a n (ndl. wihnen) ; zovl. vices (ndl.
meersch) en zovl. naffs; zovl. geest en zovl. gist.
Ndl. betoonde scherplange e — zovl. betoonde
scherplange ee :
* In open lettergrejs5en
io Als slotklank : schee (ndl. scheede), wee
(ndl. weide), zee; spree (ndl. spreeuw), snee (ndl.
sneeuw); bree (ndl. breid, i e pers. enk. teg. tijd
der aant. wijs), klee (ndl. kleed, ww.), schee
(ndl. scheid, ww.) Zoo ook : veel twee farliez a n
(ndl. veel tweet verliezen ; assimilatie) ; a klee jas a n (ndl. een- kleed passen) ; d bee knaa a n (ndl.
't been knagen) ; enz. ; en in de samenstellingen:
sneewaata ra (ndl. sneeuwwater ), zeeniarmina
(ndl. zeemeermin) ; enz.
20 voor klinker (of ndl. h) : zee a n (mv. nw);
breea ( ndl. breede, bn. ) ; sneei chtach (ndl.
sneeuwachtig) ; zeeaav a n (ndl. zeehaven) ; enz.
30 voor enkelen consonant : week d n (ndl. weeken) ; deela n ; schreem a n (ndl. schreeuwen),
schreesn a ra; leen a n; zeepa (ndl. zeep), zeep 9 n ;
zeera (ndl. zeer) ; g-eesal,3 n ; eet a n (ndl. heeten) ;
scheeva (bn.) ; weez a n; enz. ; — sneeweera (ndl.
sneeuwweder) ; zeevis (ndl. zeevisch) ; enz. Zoo
ook beeb azwel (ndl. beengezwel ; de n valt weg
door assimilatie) ; enz.
40 voor meer dan een consonant (enkel in
samenstellingen) : zeekruba ( ndl. zeekrab) ;
sneevlaa(g)a (ndl. sneeuwvlaag) ; enz. Zoo ook:
deureekruip a n (ndl. dooreenkruipen; assimilatie) ; enz.

** In gesloten lettergrepen
Jo Voor enkelen consonant (uitgezonderd in
sommige vervoegingsvormen, zie beneden par. 6o,
*. 20) : deech (ndl. deeg) ; scheef ; bleek ; deel ;
teem; teen; reep; sneer; vices (ndl. vleesch) ;
breet (ndl. breed) ; zweet ; enz.
20 voor meer dan een consonant en spirant
. f (v), ch (g), s (z, ; eecht (ndl. hecht) ; leechta
(ndl. laagte) ; dreegdaga (ndl. dreigde) ; --scheefst, scheefsta, varscheevdaga (ndl. verscheefde, werd scheever) ; — gafeest; beesta
(ndl. beest) ; vreezdaga (ndl. vreesde) ; enz.
(1) Hier verbeeld door twee niet gecursiveerde e's :
ee.
(2) In Phon. Alph. zou men dus zovi. scherplange
ee kunnen voorstellen door is (een niet gestipte i gevolgd door een -dobbelpunt, het teeken der lengte).

Gebruikt teeken : ee (1).
6o. Ned. scherplange e — zovl. verkorte scherplange ee (de kleur van den klank blijft dezelfde,.
de duur is korter) in
* Betoonde gesloten lettergrepen, enkel in de ,
hierna opgegeven gevallen :
10 Voor meer dan een consonant (uitgezonderd
voor f (v), cli (g), s (a) ; zie boven par. 59.
** 20)

in een zelfde lettergreep (dus met woordaccent) : gable/et ; deelt, gameent (ndl. gemeend), zeept, galeert (ndl. geleerd); enz.
in twee op elkaar volgende lettergrepen (dus
net woordaccent) voor ongelijke consonanten
speeks a la (ndl. speeksel), eeksta ra (ndl. ekster) ;.
abeelka (ndl. abeeltje) ; zeemsmaak-; zneendac a
(ndl. Yneende); zeepkuipa (ndl. zeepkuip); leerka
(ndl. laddertje) ; — of voor gelijke consonanten
schreermnuLla (zie Idiot.) ; zeekkui5a (zie idiot.);
kleettaga (ndl. kleedde), zwe6ttaga (ndl. zweette) ;
enz.
in twee op elkaar volgende woorden (dus met
zinsaccent) vo'or ongelijke consonanten : week
rnaak a n, zeen2 strzjk a n; enz ; -- of visor gelijke
consonanten : dam bleek komt choet (ndl. de
Meek komt goed) ; enz.
20 voor enkelen consonant t (dt) in eindlettergrepen van sommige vervoegingsvotmen nl.
* in den 2e11 en in den Seri persoon (enkelvoud)
van den tegenwoordigen tijd der aantoonende
wijs van zwakke werkwoorden : ga of ie kleet
(ndl. kleedt; doch kleet, ndl. kleed, nw.), varbreet
(ndl. verbreedt) ; —ga of i e eet (ndl. heet ; doch eet,
ndl. heet, bn.), zweet (doch zweet, nw.) ; — b a
of i e breet (ndl. breidt, doch breet, bn.), feet
(ndI. leidt), scheet (ndl. Scheidt), weet (ndl.
weidt) ; ga of i,P bleet (ndl. blaat) ; — ** in den
tweeden persoon van de gebiedende wijs dezer
werkwoorden : kleet; tweet; scheet; enz. ;, -*** in het verleden deelwoord dezer werkwoorden : gascheet (ndl. gescheiden ; doch gascheet,.
0., ndl. scheidsel) ; gaweet (ndl. geweid ; doch
gaweet, o., ndl. geweide) ; gakleet ; gazweet.;
galeet ; enz. ; ook in de verbogen vormen van
deze deelwoorden : wet gakleeta kind a rs; deurzweeta kleer d n ; enz.
** Onbetoonde lettergrepen in alle gevallen
(dus zonder woord- of zinsaccent; in open of
gesloten lettergrepen ; voor enkelen of meer dais
een consonant) : beerina (ndl. berin) ; nzeescho t4dza,
(ndl. *meerschage, zie Idiot.) ; meeste`sa (nd.
meesterse) ; weemoedach (ndl. weemoedig) ; —
da zee klemt (ndl. klimt met nadruk) an daalt ;
ie sal d been i fset9 n (ndl. 't been afzetten,
't laatste woord met het zinsaccent) ; enz.
(1) In Phoia. Ejii . zou men deze zovI. verkorte ,
scherplange ee kunnen verbeelden door i (nl. het gebruikte teeken voor ndl. korte i,. Want zovl. ee klinkt
juist als zovi. i = ndl. korte i : de uitspraak van
zovl. ;neent, geweekt is dezelfde als die van ndl. reap.
zovl. mint, ya-a5i1c . Vgl. boven, par. a9.

—
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1'abellrzriscli overzicht (zovl. scherplange ee of verkorte scherfiange ee).
I

* in

zovi.

Betoond

scherplange

(dus met
woordof zinsaccent)

' lettergrepen ?
l
ti
I
** in
I
gesloten
lettergrepen

ee

als slotklank : zee.
2° voor klinker (of ndl. h) : zee a n.
3° voor enkelen consonant ; deel^n.
q.o voor meer dan een consont : zeekriiba.
I° voor enkelen consonant (uitgezonderd
in sommige vervoegingsvormen) : bleek.
20 voor meer dan een consonant en spirant f(v), Ch(Ic,) I s(z): beesto.
in een zelfde lettergreep : gableekt.

voor
meer dan
een
consonant
(uitg. voor

{
f
-

II

zovl.

lee of ee

Betoond

ch

woord- of

woordaccent

met

.1`^ (v,,

(dus met

met

r/g ,

zins-

)

s (z,)

accent

zinsaccent)
zovl.
verkorte
scherp-

in twee
opelkaar
volgende
lettere
grepen

voor ongelijke consonanten : speeks,la.
vbor geli'ke
consonanten
b J
zweettaga.

in twee
op elkaar

voor ongelijke consonanten : week maak,n.

woorden

vOor elijke consonanten
dam bleek kornt.

enkel

1in gesloten
lettergrepen.

lange ee

voor
enkelen
consonant
in eindlettergrepen

)

voor t
(dt) in
sommige
g
vervoegingsvormen

zvvakke (of
sterke : geen
voorb.) werkwoorden
zwakke werkwoorden

e n 3en pers. (enk.)
teg. tijd : ga of ie
tweet.

Zen pers . van de gebiedende wijs : zweet.
verleden deelwoord

gazweet.

III
Onbetoond
altijd (in open of gesloten
lettergrepen; voor enkelen
of meer dan een consont).

K. Klankwijzigingen (ndl. scherplange e).
61. De woorden, die in ndl., in open lettergrepen, met een dobbel teeken ee worden geschreven, worden, in zovl., met zachtlange ee of
met scherplange ee uitgesproken.
Onderzoeken wij nader de vier regels. door
VERCOULLIE (Spr., bl. 21) aangegeven.
De lange e is scherplang, zegt hij
i o Op het einde van eenlettergrepige woorden
(uitg. he !). Ook aldus in zovl. (uitgezonderd
. tee (1), ndl. thee) : wee, zee en zovl., ongewoon,
vee ; zoo ook : lee (2) (ndl. leeuw) ; slee (ndl.
-sleeuw) ; rnee (ndl. sneeuw) ; spree (ndl. spreeuw).
Doch ndl. twee — zovl. twiea. Vgl. nog : k lee
(ndl. 'k leid), k schee (ndl. 'k scheid), en eenige
ander ww. nog.
2° In beklemtoonde achtervoegsels
* -eel(en). Ook aldus in zovl. zelfstandige naamwoorden : abeela n, abeelka (verkl.); gareela n of
(1) De zovl. uitspr. der scherplange ee en der zachtlunge ee wordt hier bedoeld ; in beschaafd ndl.
bestaat immers geen uitspraakverschil.
() Y ;1. beneden diphthong eeu (par. 215).

zonder woordaccent : beerina.
zonder zinsaccent : been a`fset,n.

goreelan, gareele n of greela n; aweela (ndl. houweel); kameela n (naast het gewoner keenzals) ;
kaneela (ndl. kaneel) ; kareel a n ; kastee4n ;
baneela n ; jierseel9 n (ndl. perceelen) ; plateele n
(zie Idiot.) ; traweela n (ndl. truweelen).
Doch ndl. -eel, -eele, -eelen — zovl. -eel, -eela,

-eeli n (met zachtlange ee) in bijvoeglijke naamwoorden : en- of induustriejeela (ndl. industrieele) ; kriemie of kriemaneela; koreksaejoneela
( ndl. correctionneele) ; soola- naast sooloneela
(ndl. solenneele) ; enz. Ook f ideel (persoonsnaam,
fr. Fidele).
** -eeren, uitgang van werkwoorden = altijd
zovl. eera n (met zachtlange ee) : banneera n (ndl.
abandonneeren) ; brii neer a n ; dza- of zaneer o n
(ndl. geneeren, fr. gener) ; klaseer o n (ndl. klasseeren) ; rnarseera n (ndl. marcheeren) ; poozeera n
(ndl. poseeren) ; reeklamee , n, stuiideera n, traknaast 't gewoner trekteer a n (zie Idiot.), vaksie
neer a n, enz.
*** -eesche, -eezen = zovl. -eescha, -eez a n (met
zachtl. ee) : sieneescho (ndl. Chineesche), sieneez ? n (ndl. Chineezen).
30 Als resultaat van een samentrekking. Doch
in zovl. luidt de regel : de kiank, die voor de

— 33 --samentrekking bestond, blijft na de samentrekking.
* Met zovl. zachtlange ee : i s a nee (dorpsnaam,
geschr. Assenede) ; kwee (mnl. kwede) in kweepeera (ndl. kweepeer) ; lee (dorpsnaam, geschr.
Lede) ; leega naast lees (ndl. leege (1)) ; leerie
{ndl. lederen) ; mee (ndl. mee, mede) ; preeka n
(ndl. prediken) ; slee (ndl. slee, slede) ; snee (ndl.
snee, snede), afsnee (dorpsnaam, geschr. Afsnee) ;
veers (ndl. veer) ; vree (ndl. vree, vrede) ; weera
(ndl. weer, weder) ; — zoo ook : smeen (ndl.
smeden), ak smee (ndl. 'k smeed); ak of ie dee
(ndl. deed) ; ak of i e lee (ndl. leed) ; ak of íé ree
(ndl, reed) ; enz.
** Met zovl. scherplange ee : schee (ndl.
scheede), teera (ndl. teedere) ; enz.
40 Wanneer zij oorspronkelijk aan een diphthong beantwoordt. Ook aldus in zovl. : been ;
breen (ndl. breiden); kleen (ndl. kleeden), kleet
(ndl. kleed), ga of ie kleet (ndl. kleedt) ; scheen
(ndl. scheiden) ; steen ; wee (ndl. weide) ; eet
naast eet (ndl. bn. heet) ; enz.
In beesta, feesta, tempeest beantwoordt zij
.'echter aan een monophthong.
Ndl. neen (2) — zovl. nee of neen (met scherpl.
, ee). Koinda ? Nee ! k chaloova va neen; ga
mot nee ze_O a n (ndl. zeggen). — Verbonden
-met een volgend persoonlijk voornaamwoord
hoort men zachtlange ee (ee) ofwel scherplange
•ee (ee). Io Scherplange ee : neen a k (— neen ik) ;
neech (— neen gij, enk. of mv.) ; neem of neew
z neen
(= neen we) ; — 20 zachtlange ee : neej (=
hij) ; -- 30 zachtlange ee naast scherplange e:
(—
neen
zij,
enk.
of
ma.);
ne!ns, soms neens
neent of soms neent ( -- neen het).
Ndl. sleeper, zoowel als ndl. slepen = zovl.
sleet n met zachtlange ee ; ( zie Idiot. ; VERCOULLIE en FRANCK-VAN WIJK ; OPPREL, 7).
Verdienen nog opmerking (de volgende woorden met zovl. scherpl. ee) : io zovi. a feera n =_
fr. affaire, en zovl. koo- of koleera — fr. colere ; —
2o fr. -ier ^ zovl. eer in kaeer (fr. cahier, vgl.
VERCOULLIE) ; - fr. -ier in familienamen wordt
meestal zovl. -ee : meunee (fr. Meunier), enz. ; —
30 zovl. porteera =-= fr. portiere ; — 40 zovl.
augee (ie lettergreep ac genasaliseerd — fr.
Enghien).
62. Ndl. scherplange e — zovl. lange ie of
verkorte lange íé in :
s o Verkleinwoorden op
* Ndl. -eentje (met scherplange e) — zovl.
-ientsa: bientsa (ndl. beentje) ; ientsa (ndl.
eentje) ; gientsa ( ndl. geentje; zie Idiot.) ;
stientsa (ndl. steentje); tientsa (ndl. teentje). -Er bestaat geen verschil van uitspr. tusschen
stientsa (ndl. steentje) en stientsa (ndl. Stientje,
Augustientje); tusschen tientsa (ndl. teentje) en
tientsa (ndl. tientje, verkl. van tien).
** Ndl. -eedje, -eetje (met scherplange e)
zovl. i etsa : gi etsa (zovl. *geetje, ndl. geitj e ; zie in
Idiot. geete — ndl. geit) ; kietse (ndl. keetje) in
(1) Zovl. lee(q) a (met scherplange ee) = ndl, lage.
(2) Zie ook Idiot.

duivakietsa; klietso (ndl. kleedje), doch gewoner klietsalka, verkl. van kl i ets e la (analogische
uitspr. ; ndl. kleedsel) ; en in de kindertaal i etsa
(dim. van zovl. eet — ndl. heet) : fast op, t es
ietsa (ndl. 't is heet(je)
*** Ndl. beestje — zovl. biestsa.
20 Ndl. twee — zovl. twiea (1) ; ndl. tweeling
— zovl. twieletk; doch tweerda (ndl. tweede) ;

— giezaberga (zovl. *gierzaberg a, *geerzaberga,
-

geschr. Geeraardsbergen).
62bis. Ndl. onbetoonde scherplange e — zovl.
(verdoffing) in : zeemarmina (ndl. zeemeennin).

Vgl. ook diphthong eeu beneden, par. 215.
En zovl. scherplange ee of verkorte scherplange ed = ndl. korte a (par. 7).
zovl. scherplange ee of verkorte scherplange ee
ndl. lange a (par. 24).
zovi. scherplange ee of verkorte scherplange ed
— ndl. korte e (par. 38).
zovl. scherplange ee of verkorte scherplange ee
— ndl. zachtlange e (par. 49)-

63. De klanken van zovl. dialect (2) die, etymologisch, aan ndl. korte i (onzuivere en zuivere (3) )
en ndl. lange i beantwoorden, zijn
ndl. korte
onzuivere i—

zovl. korte i,
zovl. gerekte korte i (4).

ndl. korte çzovl. verkorte lange i (5),
zuivere i (6) =
zovl. lange ie.
ndl. lange
ie —
A.

zovl. lange ie,
zovl. verkorte lange i (5).

Zovl. onbetoonde of betoonde korte z.
Gebruikt teeken : i (7).

64. Onbetoonde korte i.
De uitspraak van zovl. onbetoonde korte i is
geheel in overeenstemming met die van ndl. onbetoonde korte i in alle gevallen (zonder zinsaccent (8) ; in open of gesloten lettergrepen ; voor
enkelen of meer dan een consonant) : ik a (ndl.
(1) u Waarschijnlijk een navolging van ... drie. »
VAN IELTEN, iJInl. Spr., blz. 118. Opmerkelijk is het
evenwel dat zovl. dialect ndl. drie niet kent : men
zegt altijd dri ja of drijjs.
(21 Kleiner kleur-, dour- en ander nuances laat ik
onverlet.
(3) Zie V ERCOUGLiE. Sp4'., 7.
(4) Met het teeken van de rekking -- boven het
enkel letterteekon i. Zie par. 2, voetnota 3.
(51 Met het teeken van de verkorting -- boven de
tweede letter van het teeken ie.
(6) B. v. van ndl. liter en ndl. vriend. VERCOULLIE,
Spr., 7.
(7) In Phora. Alph., verbeeld door de ono estipte z.
PASSY, blz. 129. Vgl. ook VIiTOR, blz. 157.
(8) Voorbeelden van zovl. korte i zonder v% oordaccent !nl. hoofd- of bijtoon) zijn mij onbekend.

-- 34
beb); k wil ook cet a n (accent op ook) ; ga waart
er mee eena wi5 oov a ra (klemt. op een) ; ml
(ndl. min) vier fra zk ; za liep in da koom a ra
(ndl. kamer; in zonder accent), doch : za liep ar
in (in met accent).

-

20 Voor enkelen consonant t (d) (1) in eindlettergrepen :
* in pausa : lit (ndl. lid), zit, wit, gawit, enz.;
** in den zin : wit en zwart.

65. Betoonde korte 2.
Ndl. betoonde korte i = phoz etisch zovl. betoonde korte i in de volgende gevallen :
1 o Voor meer dan een consonant (uitgenomen
voor de spiranten f (v), ch (g), s /z)
* in een zelfde lettergreep (dus met woordaccent) : mikt, wilt (ndl. wilt of wild), kint (ndl.

kind), wipt, witst, enz.
** in twee op elkaar volgende lettergrepen (dus
met woordaccent voor ongelijke consonanten)
mikska (ndl. mikje), schildar a n, kindars, kniptaga
(ndl. knipte), wits a la (ndl. witsel), enz. ; --- of
voor gelijke consonanten (deze moeten tot twee
verschillende woorddeelen behooren en de tweede
mag, nl. in ndl., niet enkel dienen om den klank
der vorige lettergreep kort te behouden) :
pla^zka (doch wip n, ndl. wippen) ; bittach (ndl.
biddag) ; zittach (ndl. zitdag; doch zit a n) ; wittab a (ndl. witte, onv. verl. tijd ; doch wita n, wits,
wit 9 ra, ndl. Witten, ww., witte, bn., witter, nw.).
** in twee op elkaar volgende woorden (dus
met zinsaccent) voor ongelijke consonanten : a
schip tre`k a n (ndl. trekken), na snik cheen (ndl.
geven), enz. ; — voor gelijke consonanten : ik
kan ook (zinsaccent op 1k), iemnant (ndl. iemand)
slim maak9 n (ndl. maken), enz.

B. Zovl. betoonde gerekte korte z.
Gebruikt teeken : i (2).

66 . Ndl. korte i = zovl. gerekte korte a (de
kleur van den klank verandert niet, de duur is
Langer) (3) enkel in betoonde lettergrepen :
10 Voor enkelen consonant (uitgenomen voor
t (d) in eindlettergrepen ; zie par. 65, 20) in open

of gesloten lettergrepen : bibara (ndl. bibber; de
tweede ndl. b dient enkel om den klank kort te
houden) ; lig,g n, gewoner lio n (ndl. liggen) ; vi g n
(ndl. viggen) ; gej^k, pika ra (ndl. pikker), plk a la
(ndl. pikkel) ; wil, wil9 n (ndl. willen), gawilach
(ndl. gewillig) ; slim, slimartk (ndl. slimmerik)
bagin, spin a n (ndl. spinners) ; schip, schij5 9 ra (ndl.
schipper) ; to mira n (ndl. te midden) ; varnis,
misan (ndl. missen) ; zit a n (ndl. zitten) ; ml viers
(ndl. min vier, zinsaccent op het eerste woord) ;
ivala n (ndl. invallen, woordaccent op de je lettergreep) ; enz.
20 Voor meer dan een consonant en spirant

f (v), ch (g ), of s (z) : gasch.rift ; licht, varlichtaga (ndl. verlichte ofwel verlichtte) ; ligdbak
-

(ndl. lichtbak) ; gist; enz.

Tabellarisch overzicht (zovl. korte i, of gerekle k orle a).
I
Onbetoond

(altijd in alle gevallen : in open
of gesloten lettergrepen ; voor
enkelen of meer dan een con-

zonder zinsaccent : ik erve.

sonant)
ndl. korte
zovl. korte
i

II
Betoond
(enkel in de
gevallen

zovl. i

hier

of i

aangewezen)

voor meer
dan een consonant (uitg..
voor

f (v), ch ('g,),
s (z)

voor

ndl.
korte.
i
—
zovl.
gerekte
i
korte

III

J Betoond
(nooit
onbetoond)

met zinsaccent

enkelen consonant
in eindlettergre-

t (d)

pen

met
woordaccent

* in een zelfde lettergreep : mikt.
ongelijke consonanten:
** in twee op
schildaran.
elkaar volgende lettergelijke consonanten
grepen
wipplanka, wittaga.
***in twee op
elkaar volgende woorden

ongelijke consonanten

na wip doen.
gelijke consonanten

slim maak 9 n.

in pausa : lit, wit.
in den zin
wit en zwart.

voor enkelen consonant (uitgenomen vo'or t (d) in eind)etter=grepen) : gapik, p k9 n, pik e ray.
voor meer dan een consonant en f (b,), ch !g,, s (z)
gaschr ft, gawichta n, gist.

(1) Zie par. 3, 2°, voetnota 3.
(2) In Phon. Alph. zou 't verbeeld zijn door i: (n1. de ongestipte i gevolgd door een dobbelpunt dat bet
teeken van lengte is). V 1. Vil'rox, 157.
(3) Deze zovi. gerekte korte i = phonetisch zovl. scherplange ee ; zie par. $9.
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C. Mankwij zigingen (ndl. korte 1).
67. Ndl. (of fr.) korte i — zovl. lange ie of
verkorte lange i e :
10 in woorden van romaanschen (1) (fr.) oorsprong :
op zovl. -ief : vief (ndl. vif, fr. vif), vieva
(flexievorm) ;
op zovl. -ik (ndl. -ik) : di ek, dim. di ekska (ver.korting van beenadiektuus, ndl. lat. Benedictus) ;
fleedariek (ndl. Frederik, fr. Frederic), enda riek
of riek (ndl. Hendrik, lat. Henricus) ; mastik
(ndl. mastik, fr. mastic) ; vgl. nieka la (doch met
zovl. lange ie; ndl. nikkel, fr. nickel).
op zovl. -i eks : feeni eks (ndl. feniks, fr. phenix) ;
fi ks (ndl. fiksch, fr. fixe) ; kruisafi.eks (ndl. fr.
crucifix) .
op zovl. -ieksie naast -ieksa : beenandieksie of
-sa (ndl. benedictie, fr. benediction) ; koc vi eksi
of -sa en eenige andere.
op zovl. -iilda : kro?5kadie-lda of kroka- (ndl.
krokodil, fr. crocodile) ; _ famielda (ndl. familie,
fr. famille) ; kloo- of klotielda (fr. Clothilde) ; maof martield3 of tielda (fr. Mathilde) en eenige
andere persoonsnamen.
op zovl. -iem : in- of entt?riem (fr. ndl. interim) ; joowachiein (ndl. Joachim).
viesent (zovl. *viensent, ndl. Vincent).
fiej5, verkl. fliej5ka (fr. Philippe).
bies (ndl. lat. bis) ; fiesa, j5zes a n naast Pisa,
pis 9 n (ndi. pis, pissen) (2).
op zovl. -ies a in . prootestanties a `n (fr. ndl.
protestantisme), famehz antiesa nn en andere nog.
op zovl. -iesie of -z'esa- : komies/,? of -sa (ndl.
commissie); per- of parin esi of -sa (ndl. permissie), en andere.
op zovl. -zest . best (ndl. Tist, Baptist) ; artiest
(ndl. artist (3), fr. artiste) ; wiest of vies (ndl.
whist), enz. ; — mieniest a ra (ndl. minister), reeof raziest a ra (ndl. register).
friets (ndl. Fritz) ; fietoor, fieta riena (ndl.
Victor, Victorine) ; — kapzt a la (met zovl. gerekte
korte 1, ndl. kapittel) en aril mogen niet meer
als echt vreemde woorden worden opgevat.
20 Ndl. ich ` zovl. Tech in : giechela n (ndl.
gichelen naast giechelen, giegelen), ,o- iechaleera,
enz. ; tiech a la (ndl. tichel, mnl. tiegele) ; ^niechalbeeka ( dorp, geschr. Michelbeke) ; wiechala n
(geschr. Wichelen).

-

30 in eenige allitereerende ablautformaties

bimbam (ndl. bimbam), biimboem ; faekfak a n
(bij VD : fikfakken) ; ki ej5kii p ; ini ikmak ; ti ektiik, enz.
40 in de volgende woorden : kzetala n (ndl. kittelen) ; kriebala n (ndl. *kribbelen, zie Idiot.)
mien? (kat, bij VD min) ; sjiets (bn. of bw., ndl.
spits; zie Idiot.).
(1) Vgl. GnEMANS, Dial. van Leuren, 202-3.
(2) Zie toch (voor de etym.) F RANCK-VAN WT.TK en
V'ERCOLLLIE.

(3) Ook wel in ndl. met ie uitgesproken.

:iekan naast pika n (ndl. pikken) ; wief ? n, wiepe
naast wi n, Wila (ndl. wippen, wip).
68. Ndl. korte i = zovl. korte a in:
masan a n (*mashanden, ndl. mishanden) ; _paj5aija (ndl . pip , doch mnl. papeye naast a. v., fr.
pepie ; vgl. VERCOULLIE) ; -- zovl. maschien,
maschien3, maschienst (ndl. misschien) wijst op
een vroegeren vorm met a (1).
69. Ndl. korte i .— zovl. korte e of gerekte
korte e in :
i o Ndl. ib, ip — zovl. eb of i;p (soms e15)
kreba (ndl. krib, mnl. cribbe, crebbe) ; reba (ndl.
rib, mnl. ribbe, rebbe) ; — lea (ndl. lip. mnl.
lippe, leppe), lepka (verkl.) ; slepa (ndl. slip, mnl.
slippe, sleppe), slefka (verkl.) ; snefa (ndl. snip,
mnl. snippe, sneppe), snef ka (verkl. ). Doch:
zovl. kij5 n (ki ften in Idiot.) ; knib 9 n (ndl. knippen) ; schij ; stmt (niet gewoon) ; tip ; wip e n
(ndl. wippen).
20 Ndl. ich — altijd zovl. ich ; doch ech in
uitrechta n (ndl. uitrichten (2) ).
30 Ndl. id, it ` zovl. et of et in : let (ndl. lid,
mnl. let), smet (ndl. smid, mnl. smit, smet)
s^leta n (ndl. splitten, mnl. splitten, spletten ).
Doch : bazlt 9 n, zita n ; itta (ndl. hitte), varit9 n
(ndl. verhitten) ; wit, wita n, enz.
40 Ndl. if — zovl. Pf of of in : varg-ef '(ndl.
gif) ; grejier (ndl. griffier. fr. greffier ). Doch
zovl. dr ft, gfta, gaschr ft.
5o Ndl. ik — zovl. ek of ek in : ble`k, gewoner
vlek (ndl. blik, mnl. blic, blec), vlekska (verkl.)
blek a n, naast gewoner blik a n (ndl. blikken ; zie
Idiot.); leka n (ndl. likken, soms lekken), leksko
(verkl. van lek) ; fek (ndl. pik en pek), pektona
(ndl. pekton) ; strek naast strik (ndl. strik, mnl.
stric, strec). In de ander woorden met ndl. ik is
ndl. korte i . = zovl. korte i of gerekte korte a,
b. v. : zovl. ik, ika (ndl. ik) ; dika (ndl. dik), vardikt; Plk a la (ndl. pikkel) ; ftik a n (zie pikken in
Idiot.) ; enz.
6o Ndl. it — zovl. el of el in : kela n (ndl. killen), t kelt; melta (ndl. milte ; zie Idiot.) ; schela
(ndl. schel of schil, mnl. scelle, scille), schela n, ca
schelt; schelfa ra (ndl. schilfer, KIL. schelffer) ;
velda ra (ndl. viller) in fuz aveld^ra ; zelv a ra
(ndl. zilver, mnl. silver, selver, sulver) ; — milda,
melda, 7neelda, daarnaast gewoner mildach, meldach, mneeldach (ndl. mild). In de ander woorden
blijft de i van ndl. it in zovl. : bril; wil9 n
(ndl. willen) ; wilt (ndl. wild) ; enz.
70 Ndl. im — gewoonlijk zovl. em of em
klenm a n (ndl. klimmen, mnl. clemmen, climmen)
kremf a n (ndl. krimpen, mnl. crimpen, crempen) ;
peinpalnaeeza (ndl. pimpelmees) ; renzft 9 la (ndl.
rimpel), rempala n; schenz9la (ndl. schimmel),
baschemala n; schemp 9 n (ndl. schimpen); semp a le
(ndl. simpel, mnl. simpel, sempel), varsemtala n;
tenzar a n (ndl. timmeren), temarman (ndl. timmerman). Doch altijd zovl. slim (ndl. slim, mnl.
slim, slem).

(1) Zie FRANCK, Mrs!. Gr., b1z. ri3.
(2) Vgl. rechten en ricliten bij FRANC?-VAN Wiax,
i. V. recht.
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Ook in echt vreemde woorden is ndl. im- —
zovl. em- of inz- : em- of soms inzj5ermeejaab a la
(ndl. impermeabel), em- soms imjortent (ndl.
important), em- soms importaasie of -sa; en
oenige andere beginnende met ndl. im-.
8o Ndl. ind-, int = zovl. end- of exit (1)
ben a n, zelden benda (n) (2) (ndl. binden), doch
bend,ra (ndl. binder) ; blent (ndl. blind, mnl.
blint, blent), blenda (flexievorm) ; ent (ndl. inkt,
mnl. int naast a. v.) ; lend? (ndl. linde, mnl. linde,
lende), mv. len a n, zelden lend(n) (2) ; senda ra
(ndl. sintel, mnl. Binder) ; lent (ndl. lint) ; lentwoorama (ndl. lintworm) ; Brenta (ndl. print,
prent) ; rent (ndl. rind, rund, mnl. rint, rent) in
rentflees (ndl. rindvleesch) ; sent, sent? (ndl.
sint, mnl. sint, sent) : sent eemiel, senta p let 9 ra,
sent? treeza, enz. ; spend? (ndl. spinde, mnl.
spinde, spijnde, spende) ; s plent a ra (ndl. splinter,
mnl. splinter, splenter) ; tentala n (ndl. tintelen) ;
ven a n, zelden venda(n) (2) (ndl. vinden, mnl.
vinden, venden) ; varslenan, zelden varslen
-

da(n) (2) (ndl. verslinden, mnl. verslinden, ver-

slenden) ; went (ndl. wint, mnl. wint, went) ;
zwen a n, zelden wenda(n) (ndl. winden, mnl. winden, wenden) ; wenta ra (ndl. winter) ; vgl. zovl.
broovensi Z of -sa (ndl. provincie, lat. provincia).
— Uitgezonderd zijn : gint a ra (ndl. ginder) ;
kint, zelden kent (ndl. kind) ; pinta, zelden pent?
(ndl. pint) ; — de verkl. op ndl. -indje, -intje (zie
beneden) : leentsa (ndl. lintje); — de vervoegingsvormen op -d, -t : barnint (ndl. bemind en bemint), bagint, gazint (ndl. gezind), enz.
Ook in echt vreemde woorden beginnende met
in- hoort men veelal zovl. en- : endeepandent (ndl.
independant) ; endzeeni ejeur (ndl. ingenieur) ;
enfluuwenza (ndl. rom. influenza) ; enformeer a n
(ndl. informeeren) ; enspekteur (ndl. inspekteur) ;
enst s rament (ndl. instrument); enstruuksie of -sa
(ndl. instructie), en andere nog.
90 * Ndl. betoond ilk (geschr. ink) = zovl.

elk of veeleer eeak (3) : bleak of bier k (ndl.
blink), bleezka n of bleok a n, bleezk a ra of bleck a ra
(ndl. blinker) ; dreeek a n of dreik a n (ndl. drinken) ; kleeska of kletka (ndl. klink), verkl.
kleerz,kska of kleikska, kleezk a n of kleck a n, klee2k a ra of kleck a ra ; schee,Zk a la of scheik a la (ndl.
schinkel naast .schenkel) ; seeaks a na of saiks g na
(ndl. sinksen) ; steZ ik a n of ste-k a n (ndl. stinken),
steezkt of steikt (vervoegingsvorm), steeek a ra of
stezk a ra; ve'eika of vacka (ndl. vink), botfeeoka
of fetka (ndl. botvink).; wee2k 5 la of weik a la
(ndl. winkel), weeck- of weakalier (ndl. winke lier) ; zeezk a n of ze^zka n (ndl. zinken), zee2kt of
ze,kt ; enz.

ee,Zk (gewoon) of elk. Naamwoorden, betoond
dee^zk of deck (ndl. ding, mnl. dinc; zovl deezk
— ook ndl. denk, van It ww. denken) (1), deezks
of dezks (zie Idiot.) ; reesk of reek (nd). ring,,
mnl. rinc), verkl. reeckska of retkska; enz. ; ---onbetoond : keuneeik of -elk (ndl. koning, mnl.
keuninc naast a. v.), familienaam da keuneeck of
-erzk (geschr. De Ceuninck), keunee ik- of keu-nea krz k ; aaree zk of -reek (ndl. baring, mnl.
harinc) ; vloomneeik of -nme,zk (ndl. Vlaming) ;
peneea.k of -neck (ndl. penning) ; scheleerzk of
-leak (ndl. schelling) ; enz. — Vervoegingsvormen : deeskt of dezkt (ndl. dingt ; ook ndl. denkt);
dree zkt of dreakt (ndl. dringt ; ook ndl. drinkt) ;
dweMkt of dwetkt (ndl. dwingt) ; vreerzkt of
vreakt (ndl. wringt) ; zeerkt of zetkt (ndl. zingt ;
ook ndl. zink t) ; gee ek of getk (ndl. ging; ook
dorpsnaam, geschr. Genk) ; ee zk of e,zk (ndl.
.

king) ; enz. — Mannelijke uitgang ndl. -ling
zovl. -leek of -leak (mnl. -linck naast -lingh) ;
betoond (na een doffen klinker) : brurg)aleezk of
-leak (ndl. Bruggeling) ; geutalee^zk of -leak (zie
Idiot.) ; g ijzaleeck of -leak (familienaam, geschr.
Gijselinck; vgl. ndl. gijzeling) ; jo5,Zalee2k of
-leak (ndl. jongeling) ; kraakaleeck of -leek (zie
Idiot.) ; enz. ; — onbetoond : leerleezk of -leak
(ndl. leerling) ; uurle^2k of -leak (ndl. huurling) ;
en andere nog. -- Diminutieven : ndl. -ingje- —
zovl. -eeskska of -eokska : brijzaleeskska of
-laskska; geesaleeekska of -letkska ; wandalee2kska of -lezkska; enz.
*** Ndl. betoond of onbetoond is voor doffe
vocaal a — zovl. eel of ea. Betoond : deez a n of
dea a n (ndl. dingen) ; reea gn of reoan (ndl. ringen) ; dweea a n of dwea g n (ndl. dwingen) ; zeea a nof zea a n (ndl. zingen) ; wandaleea a n of -lean
bru(g)aleeaan of -lea a n (ndl. Bruggelingen) ;
sleeiar a n of slat- (ndl. slingeren) ; veM g ra of
vez a ra (ndl. vinger). — Onbetoond : aaree z9n
(ndl. haringen) ; keuneca a.n of keunea a n (ndl
koningen). -- Ook vrouwelijke uitgang ndl. - in!
— zovl. eeia of - eta ; donzpaleeia of -lean (n;
dompeling) ; b eesaleeaa of -lea? ; enz.
Voor een niet-doffe vocaal is ndl. -ing — zov

-eerzk of -elk : botfeenkachtach of feakachtac,
(ndl. botvinkachtig, als een botvink) ; aareeik- of
aareakanda la (ndl. haringhandel) ; sprehzk- of
spretkaana (ook ndl. sprinkhaan, mnl. sprinkbane). — In zovl. keuneeag fna of -necgina (ndl.
koningin) is ndl. - ing — zovl. - eig of -eig (men

lend,? slaan'; Brae venda geld; za ver5lenda mee sefierpe

hoort zeer duidelijk g).
100 Ndl. it — zovl. er in : verza nie (ndl. fr..
Virginie).
I 10 Nd!. is — zovl. es of soms es (2) in
es, es (ndl. is, mnl. ook es) ; abdesa (ongewoon
ndl. abdis ; mnl. ab b)edesse, abdisse) ; dest a la
(ndl. distel, mnl. distel, destel) ; klesa (ndl. klis,
mnl. clisse, clesse) ; les (ndl. lisch, mnl. lissce,..
lessee, lesch(e), lys) ; mesp a la (ndl. mispel, mnl.
mespele, mispele) ; mesa (ndl. mis, mnl. misse,
messe) ; smesa (ndl. smidse, mnl. smisse, smesse).

tan a w (ndl. tanden).
(3) De zovl. uitspr. ligt tussehen eak en eeek (dichter bij dit laatste). Om de bruikbaarheid van het eig.
Idiot. to bevorderen heb ik aid. de ndl. graphie
nagevolgd : enk. Vgl. par. 12, 60; par. 37, 20 ; par. 89,
5o ; par. 140, 1o.

(11 Doch ndl. dingeri = zovl . de^2an of dez9w ; ens
ndl. denken — zovl. deeiekan of deakan.
(2) Zie b. v. VAN HAu ,'J EN, Mat.. Spr.,. hi. 332-3.

** Ndl. betoond of onbetoond is (geschr. ing.)
niet gevolgd door a in 't zelfde woord = zovl.

(1) Zie b. v. VAN HEJ I EN. Mel. Spy., 45.
(2) In assimilaties : za benda schoor a o ; k sie hvie
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zovl.
Suffix ndl. -nis (1) (mi -al. -nisse, -nesse)
nesa • bagr<aafanesa (ndl. begrafenis) ; gadichtanesa ; gadeerz.kanesa ; vargeefanesa; enz.
Ndl. mis (2) = zovl. mis as bw. en in scheidbare werkwoorden : za doe mis; — ndl. mis —
zovl. mes in onscheidbare werkwoorden (omdat
de klemtoon er niet op ligt) : za mestrauwt ons.
— Vgl. ook zovi. mis a n (ndl. missen), mis a ra
(ndl. misser), miseaa of -es? (ndl. missing), enz.
NdI. misschien (3) (mnl. misscien, masscien,
messcien) _—. zovl. rnaschien(s) naast meschien(s),

mascliien(s).
In al de ander woorden luidt ndl. betoond is =
zovl. is : fris (ndl. frisch), vs (ndl. visch); wis a la
(ndl. wissel) ; barisp a n, kwisjb a la; gist, wilt, varkwast a n. — In meestal de vreemde woorden is
ndl. is — zovl. ies (zie bov en, par. 67, I o).
70. Ndl. korte i — zovl. zachtlange ee of ee in
i o Ndl. fin(d)s — zovl. ens in : keens (ndl.
kindsch), keenschiet (ndl. kindschheid), enz. (zie
Idiot., i. V. kind); peens (ndl. pins), peens a n (ndl.
pinsen). Doch : grins, minst (superlatief van
min), zoinsta; of ndl. ins — ains (zie beneden,
par. 73).
20 Ndl. ilk — zovl. eeik of elk ; ndl. i z
(geschr. ing) = ook zovl. ePzk of elk (zie boven,
par. 6', 9o).
3o Ndl. (in verkl.) -indje, -intje = zovl.
-eentsa : keentsa (ndl. kindje); leentsa (ndl. lintje,
en ook ndl. Leentje) ; peentsa (ndl. pintje) ; vgl.
boven, par. 69, 80.
4o Zovl, teen (ndl. tin, mnl. tin, ten) ; seenks a n(a) (ndl. Sinksen, mnl. Cinksene); — lneelda
(ndl. mild), rzeeldach, naast milda, melda, mz'ldaeh
en meldach ; — reeskeer a n (ndl. risqueeren, fr.
risquer).
71. Ndl. korte i — zovl. korte u in : g-ulda (4),
gula n, gula na (ndl. gilde) ; wulga (ndl. wilg).
72. Ndl. korte i zovl. ij in : dijs a la (ndl. dissel
van den w agen, mnl. diesele), afl. dijsala n, ww.,
enz.
3. Ndl. korte i = zovl. ai (zonder duidelijk
eind-element) in : andarsddins (ndl. anderszins :
mnl. andersins > mnl. andersens > zovl. andarsains, zie par. 43, 20) ; eensains (ndl. eenigszins) ;
,geensains (ndl. geenszins, mnl. gheenssins). Vgl.
krainsa n, mv. (Ndl. 14 db.: krense, enk. ; mnl.
crinse).
74. Ndl. korte i — zovi. a (verdoffing) in sommige onbetoonde lettergrepen : boomas (ndl.
*Bamis, Baafmis) en samenst. (zie Idiot.) ; maschien(s) (ndl. misschien) (5) ; -- in 't onscheidbaar
voorvoegsel mas-, naast ones- (ndl. mis-) : mastrauwan, enz. ; — in den voornaam : varz a nie
(ndl. fr. Virginie) ; — in de dorpsnamen : paarak
(geschr. Paricke), velzak (geschr. Velsicke) ; —
in de vreemde woorden : _ permateeran (ndl, per(1) Deze i verbeeldt de doffe a, zegt ti' ERCOJLLIE,
Spr., 25. Niet aldus in zovl.
(2) Zie Idiot., i. V. Lois. 1tin1. maic, VVrc5.
(3) Deze i van mis- verbeeldt de doffe a, zegt VzzCOULLIE, Spr., 25.
(4) Zie FRANCK, JIral. G°.. 1, ? 51.
(5) Ook in ndl. met doile a (VERCOITLLIE, Spe., 25;
evenals uitgang ndl. -axis (uitspr. eras, zovl. -aaras) :
novtaaras (HOLTVA S'r, Spe., 135) ; doch ndl. vonnis
met a) = zovl. vonas naast vo`nes.

-mitteeren) ; taftaseer a n (ndl. tapissecren) ; komasaaras (ndl. commisaris) ; enz.
Vgl. zovl. gerekte korte i — ndl. korte s
(par. 8).
zovl. korte i of gerekte korte i = ndl. korte e
(par. 40).
ndl. korte u
zovl. korte i of gerekte korte 7
(par. 537).
zovl. korte i of gerekte korte i = ndl. a (par.
1 54)•
D.

Uitstooting van ndl. korte i.

75. Ndl. onbetoonde korte i valt weg voor den
toon (procope) in : Jluuwenza (ndl. fr. influenza)
en in den persoonsnaam naas (ndl. Ignaas, lat.
Ignatius).
F.

Zov1. betoonde lange ic.
Gebruikt teeken fie (1).

76. Zovl. betoonde lange fie klinkt als ndl. betoonde lange ie :
* In open lettergrepen.
To Als slotklank : bie; mie (vrouwenaarn)
spie; zie; enz. ; en in de samenstellingen ; biekurf, enz.
20 voor vocaal (of ndl. h) : bie a n (mv.), bieauwara (ndl. biehouder) ; wie a n (ndl. wiegen) ; enz.
3° voor enkelen consonant : kriebala n (zie
Idiot.) ; liega n ( naast Be a n ) ; fabrieka (ndl.
fabriek) (2); zieka; kiela n; riem a n, tiena (ndl.
Lien) ; riejan ; bier a n ; vardriet a n ; liet a ra ( ndl.
liter) t2) ; çariev a n , vieza; enz.
4o voor meer dan een consonant (enkel in
samenstellingen) : biekleet (ndl. *biekleed ; zie
Idiot.).

** In gesloten lettergrepen .
1° V6or enkelen consonant (uitgezonderd voor
t (dt) in sommige vervoegingsvormen ; zie beneden par. 77, *, 20) : dief ; rick; muuziek (2)
viel; priem; zier; riep ; bier; vies; net (2)
enz. Men zegt : niet (b. w. van ontkenning), doch
niet (onbep. voorn. ; zie Idiot.).
20 voor meer dan een consonant en spirant
ch (g), f (v), s (a) : , rarieft, garievdaga (ndl.
geriefde) ; wiecht ( ndl. wiegt ), wiegdaça (ndl.
wiegde) ; niest, niezdaga (ndl. niesde) ; enz. —
De twee consonanten kunnen gelijk zijn : wiesspel (ndl. whistspel).
F. Zov1. betoonde of onbetoonde verkorte
lange fie.

Gebruikt teeken ii (3).
77. Ndl. lange ie = zovl. verkorte lange fi
(1) In Phon. Alp/i. verbeeld door is (ndI. gestipte i
onmiddellijk gevolgd door een dobbelpunt). Zie VIETOR,
:154; PASSY, 101. COLINET en GOEMANS gebriiiken 1;
GALLhE i ; velen (VERCOULLIE, OPPREL, BOEKENOOGEN,.
ELDAR, enz.) ie als in ndl.).
(2) Met niet verkorte zovl. fie (doch in ndl. we! verkort : vgl. V ERCOULLIE, Spr., blz. 7 ; ALLEGAERT en
ABEELE, Spr., 11). Zovl. liet a ra rijmt dos met zovl.
piet a s (persoonsnaam) ; zovl. fabrieka met zovl. zieka.
(3) Zulke verkorte lange fie heeft, bij VERCOULLIE,
den naam van korte zuivere i (Spr., blz. 7 en 15). Men
stelt ze 'roar in ndl. door , ie of i (zie b. v. VERCOULLIE,
Spr., blz. 24, par. 34). — In Phon. Alph. wordt ze
verbeeld door een gestipte i. VIi -roa., 154 ; PASSY, 101.

(de kleur van den klank is dezelfde, de duur is
korter) in :
* Betoonde geslot~n lettergrepen en enkel in
de hierna volgende gevallen:
10 Voor meer dan een consonant (uitgenomen
v60rf (v), ch (g), s (z), zie boven 76, **, 20):
in een zelfde lettergreep (dus met woordaccent):
cri'eks (ndl. Grieksch), ,,-iekt,. viett,. vr£ent(l)
(ndl. vriend), dienst; piept; rentoniers, wiert
[ndl. werd) ; enz.
in twee op elkaar volgende lettergrepen (dus
met woordaccent) voor ongelijke consonanten :
liets;;saaa r;; (ndl. liedjeszanger); mz'ets;; (ndl.
Mietje); schietchtlweer (nd!. schietgeweer);
'j>iekt<Jgd (ndL pikte) ; 1rdekmak; zielk;;; priemk;;;
.stients» (ndl. Stientje, ook ndl. steentje); bierkJ,
lJierkiin:J (ndl. bierkan}; - of voor gelijke consonanten : wiett;;g;; (nd!. wiedde); ntftteuch
(*nietdeug, zie Idiot.).
in twee op elkaar volgende woorden (dus met
zinsaccent) voor ongelijke consonanten : piep
doen (kinderspelletje); Machiel kOl1l,t / d» y/ek
faIt (ndl, valt); - voor gelijke consonanten :
k riep papaa. Dus ook : gd of ie ziet t falan
(ndl. vallen},
zo voor enkelen consonant t (dt) in eindlettergrepen van sommige vervoegingsvormen
nl. : * in den zen en 3 en pers. (enk.) van den
tegenw00rdigen tijd (aantoonende wijs) van
zwakke of sterke werkwoorden: gd of z'e gilt,
v;;rdri'et (doch vtJrdrz'et, nw.}, schiet / gtl of. ie
hiet (ndl. biedt), spiet [ndl. spiedt), wiet (ndl.
wiedt); - **in den 2 e n persoon van de gebiedende wijs van die werkwoorden : giet, schiet /
biet, wz'et / enz. : - ***in den zen persoon van

den onvolmaakt verleden tijd van 't sterke werkwoord laat,n: gd liet (doch ie liet); - **** in
het verleden deelwoord van zwakke werkwoorden: gdspiet (nd!. gespied), gdwiet (ndl.
gewied); ook in de verbogen vormen van deze
deelwoorden : gdwiettl ve1an (ndl. gewiede velden); Zif!chdspietd zaak d (ndl. afgespiede zaak).
Ook In eenige woorden van franschen oorsprong: dieJ1,alniet (fr. dynamite, nd!. dynamiet);
fail./iet (fr. faillite); dzee- of zeez;)wiet [ndl.
J ezuiet) ; s;)biet [ndl, subiet); - persoonsnamen :
poo-, p;;liet of jJlz"et (fr. Hippolyte); wiet (==
zovl. (loo)wie, ndl. fro Louis); soms pzet naast
piet (ndl. Piet). - V gl. nog niet (bw.] naast
niet (ndl. niets) .
N og in eenige vreernde woorden voor enkelen
consonant k : eelektriek kliek mastz'ek; piele
(fr. pic) ; siek (fr. chic); - in de persoonsnanlen
diek (lat. Benedictus); endarz'ek (ndl. Hendrik,
lat. Henricus); jleeddrz'ek (fr. Frederic, ndl. Frederik) ; fliep (fr. Philippe, ndl. F'lip}: en weI
eenige andere nog; - voor enkelen consonant p.kriep (ndl. griep, fro grippe; vgl. VERCOULLIE) ;
- voor enkelen consonant l : gard;}viel (fr. gardeville, politieagent).
** Onbetoonde lettergrepen in alle gevallen
(dus zonder woord- of zinsaccent; in open of
gesloten lettergrepen; voor enkelen of meer dan
een consonant). Met voortonige ie .. arieveergn
(ndl. arriveeren); fabriekant / sietroen (ndl.
citroen); mie danst (klemt. op 't laatste
woord) ; k sie moedsr», mor: vaad;;r ntet, Met natonige ie: gauwie (ndl. gouden); koobie
(ndl. Koben}: 'l'erkies (ndL verkens); sijies of
-fiets (ndl. seffens); enz.
7'
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lange z'e

I
Betoond

II
Betoond

zovl.
ie of te

zovl.
verkorte
lange z'e

open
lettergrepen

(dus met
woordof zinsaccent)

(dus met
woord- of
zinsaccent)
enkel
in gesloten
lettergrepen

** in
gesloten
lettergrepen

I
l

voor \
meer dan
een
consonant

met
woordaccent

(uitg. voor If
f(V),
ch (g),

met
zins-

s (z)

1° als slotklank : Die.
20 voor klinker : bie9 n.
30 voor enkelen consonant : lzet9r~.
40 voor meer dan een consent : biekleet.
1° voor enkelen consonant (uitgezonderd
in sommige vervoegingsvormen) : z£ek.
20 voor meer dan een consonant en spirant f (v), ch (g), s (z) .. kz'est.

I

in een zelfde lettergreep : rz'ekt.
in twee
op elkaar
volgende
lettergrepen

l

in twee
) op elkaar
') volgende
(woorden

accent

voor ongelijke
ten: bierkd.

consonan-

I

voor gelijke consonanten :
wiettagiJ.

voor ongelijke. consonanten : pz'ep doen,
voor gelijke consonanten :
k riep papaa.

3 en pers. [enk).
teg. tijd : g;) ( I f tJ
schzet.
2en pers. van de gebiedende wijs : schz'et.
2 en en

voor
enkelen
consonant
in eindlettergrepen

III Onbetoond

v~rvoe-

zwakke 0 f
sterke werk-

!\

v~or t (dt)
In sommige

\voorden

1

sterke werk- ~ 2en pers. onv. verI. tijd:
glngswoorden ~
go;) liet.
vormen zwakke werk- j verleden deelwoord
woorden ,
g;}wz'et.
van sommige vreemde woorden: StlOzct.
van een vlaamsch \voord: ni'lft (ndI. niets).

a.1tijd (in open of gesloten lettergrepen; voor enkelen of
meer dan een consonant)
(1) VgI. VERCOULLIE, Spr., 7.

of verkorte lange £e).

ie

* in

7"

~

zonder woordaccent : sietroen.
zonder zinsaccent : k sie

moed~r~.
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c;. Klankwijzigingen (ndl. lange ie of
ndl. verkorte k1) ie).
78. Ndl. onbetoonde verkorte ie — zovl. korte

a in : saroopa (ndl. siroop, stroop, fr. sirop) ;
machiel (ndl. Michiel, f r. Michel).
79. Ndl. betoonde of onbetoonde ie — zovl.
zachtlange ee of verkorte zachtl. ee in : see naast
zee (ndl. zie, als tusschenw. ; zie Idiot.) ; reeskeeron (ndl. risqueeren, fr. risquer) ; — de persoonsnamen : seelvie (ndl. fr. Sylvie) ; seeriel (ndl. fr.
Cyrille) ; seeruus (ndl. fr. Cyrus).
80. Ndl. betoonde ie (lat. fr. i) — zovl. verkorte eu in den persoonsnaam mareu2k (ndl. lat.
Marinus, fr. Marin met nasaal-vocaal).
81. Ndl. betoonde of onbetoonde ie = zovl.
betoonde of onbetoonde ij of ij j (met overgangselement) of onbetoond 7j ; betoond : drijja naast
dri^a (ndl . Brie; vgl. VERCOULLIE en FRANCKVAN WIJK) ; dijs a ndi ch (ndl. dinsdag ; zie VER-

5o In de vreemde wToorden : ff'rJrrasela naast.
fernz.ie- (ndl. verznicel) ; is7?nz'est 9 ra naast znie(ndl. minister) ; znz-i enasteerl (ndl. Ininisterie) ;
kardanaal (ndl. kardinaal) ; krien2aneel naast
kriemi e- : muuzakant naast muuzz e- (ndl. muzikant) ; pestanaak a la (ndl. pastinak) ; poozatzef
(ndl. positief).
6o In eenige vreemde woorden met ndl. onbetoonde ie voor den uitgang -eeren : nooma- of
noomieneer 9 n ( ndl. nomineeren ) ; proofs- of
proo fieteer a n (ndl. profiteeren) ; vaksa- of vaksi eneer a n (ndl. vaccineeren); verbaala- of verbaaliezeer a n (ndl. verbaliseeren).
o In eenige meerlettergrepige persoonsnamen

deez 9 ree (ndl. fr. Desire); eem a lie (ndl. fr. Emilie);
iez a door (ndl. Isidoor) ; ie s a mier (ndl. fr. Casimir);
liistaka (ndl. lat. (Sco)lastica) ; nzoonaka (ndl. lat.
Monica) ; vier- of verz a nie (ndl. fr. Virginie).

COULLIE en FRANCK-VAN WIJK) ; - onbetoond:

dzuulij of zuulij naast -li j (ndl. Juii) ; dzuunij
of zuunzj naast -nij (ndl. Juni).
82. Ndl. lange ie = zovl, lange

eu

of diphthong

euz in ; zeu a n (ndl. zieden, *zoden, Izooien ),
gazeu a n (ndl. gezoden) ; doch met euz : zeuz"t,
irnperf. zeuidaga.
-

83. Ndl. onbetoonde verkorte ie — zovl. a
To In het enclytische za (ndl. zie) : dorza (ndl.
daar zie) ; zieza (ndl. zie zie) ; t ez dadieza (ndl.
't is die zie); enz; vgl. Idiot.
20 In beeza (ndl. bezie), doch : beeri e (ndl.
berrie), ineerie (ndl. merrie) ; — in kalandieza
(ndl. klandizie, fr. chalandise) ; i - uiza (ndl. ruzie) ;
kwesta (ndl. kwestie) ; meeynoora naast -ra e (ndl.
memorie) ; leela na (ndl. lelie).
30 In woorden van vreemden oorsprong die in
ndl. eindigen op betoond -alie (met onbetoonde
ie) = zovl. -o u lda als : bo u lda (ndl. balie, fr.
baille) ; m52G lda (ndl. malie, fr. maille) ; se u lde
(ndl. salie, ofr. salge, fr. sauge, lat. salvia) ;
scho u lda (ndl. schalie, ofr. escaille); tr5 2z lda (ndl.
tralie, ofr. traille, fr. treille) ; enz. (zie par. 30,
2 0 ),

Of op betoond ndl. -ielie (laatste ie onbetoond)
zovl. -i elda of soms -iela : , f amielda naast
-rniela (ndl. familie, fr. famille).
Of op betoond ndl. -oelie = zovl. -old? in
foelda (ndl. foelie, ofr. fueille, fr. feuille, zie
Idiot.) ; moelda (KIL. moelie).
40 In de ndi. woorden van vreemden oorsprong
die eindigen op onbetoond -sie, -cie of -tie
zovl. onbetoond -sa naast -si e : proosesi e of -sa
( ndl. processie) ; proovensi e of -sa (ndl. provincie) ; aksie of -sa (ndl. aktie) ; been a ndieksz'e
of -sa (ndl. benedictie) ; kondiesi e of -sa (ndl. conditie) ; poosi e (ndl. portie) ; proeteks i e of -se
(ndl. protectie) ; reevooluzzsi e of -sa (ndl. revolutie) ; staasie of -sa (ndl. statie) ; enz.

(1) T. (le korte zuivere i (geschr. ie of i ; VzxcouLLIE, Spe., 7).

Vgl. zovl. verkorte lange i e = ndl. zachtlange e
(par . 52).
zovi. lange ie of verkorte lange i e = ndl.
scherplange e (par. 52).
zovl. lange ie of verkorte lange z e — ndl.
korte i (par. 67).
zovi. lange ie of verkorte lange ze = ndl.
Lange u (par. 1 45).
zovl. verkorte lange i e = ndl. a (par. 1 53).

H. Uitstooting van zovl. verkorte lange ie(1)
(in vreemde woorden).
84. In sommige vreemde (romaansche) woorden
valt zovl. verkorte lange ie al dan niet in de
uitspr. weg.
i o Lat. onbetoonde uitgang -ia = zovl. -i eja (2)
naast gewoner -Jo (met syncope van ze) : beegoonja of beegoonieja (ndl. lat. begonia) ; daalja
of daali eja (ndl. lat. dahlia) ; gloorja of gloori eja
(lat. gloria) ; nnadrja of znaarz eja (ndl. Maria;
daarnaast zovl. marieja met klernt. op rie) ; enz.
20 Vgl. hiermee het wegvallen (al dan niet) van
zovl. onbetoonde ie in : dzuuljuus of zuul- naast
dzuu- of zuuliejuus (lat. Julius) ; marjana of
mari ej na (ndl. fr. Marie-Anne) ; arjaan (ndl.
Adriaan), bestjaan of besti ejaan 1ndl. Sebastiaan) ;
enz. -- beestjaalan of beestiejaa4n ( my.,
geschr. beestialen ) ; mateerjaalan of ynate-eriejaala n (ndl. materialen) ; enz.
30 Al dan niet met syncope van i e : fr. ie = zovl.
i ej e of j e : marj e`ta of -ri ej eta (fr. Mariette) ; j ètav
of riejeta ( = fr. (Hen)riette) (3); --- fr. io — zovl.
zejoo of joo, Tejo of jo : biebliejooteeka of bieb a l
jooteeka (ndl. bibliotheek, fr. bibliotheque) ;.

(1) In ndl. geschr. i. Het is, zooals reeds gezegd
werd, de korte zuivere i van VERCOULLIE, Spr., 7.
(2) VgI. par, 18, oo, 10 ; par. 19, 2Q, =.

(3) Doch serveeto (fr serviette) met monophthongeering.
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kabriejoolee of kab a rjoolee (fr. cabriole) ; koreksiejoneel of -sjoneel; mieljoner of inieliejoner
(fr. millionnaire) ; enz. ; — ndl. ioen — zovl.

iejoen of joen • _pensjoen of Jensie-joen (ndl. pensioen) ; enz. ; — ndl. i eu -- zovl. i ejeu of jeu :
gloorjeus of -rz'ejeus (ndl. glorieus) ; kuurjeus
of -riejeus (ndl. kurieus); seerjeus of seeriejeus
(ndl. serieus) ; enz.
40 En vgl. ook de volgende veellettergrepige
persoonsnamen met syncope van ie : deezree (fr.
Desire ; men kan zich het verdoffingsproces voorstellen als volgt : fr. Desire > zovl. deezeree
zovl. deez 9 ree > zovl. deezree) ; eemlze (ndl. fr.
Emilie) ; feelsie (ndl. fr. Felicie) ; feelsijn (ndl.
fr. Felicien) ; , fli ep (ndl. fr. Philippe) ; siesta (ndl.
lat. Felicita) ; i ezdoor (ndl. Isidoor) ; vier- of
verznie (ndl. fr. Virginie); enz.
50 Procope van zovl. ie : door (zovl. z*ezdoor,
ndl. Isidoor) ; pooliet en zelfs pliet (zovl. ie j5ooliet, fr. Hippolyte); enz.
6o Vgl. eindelijk nog (syncope) : kaj5tain (ndl.
kapitein) ; schoosa (dorp : zovl. schooriesa, doch
geschr. Schoorisse, alhoewel men in Zuid-Oostvl.
nooit de korte i hoort).

U
85. De klanken van zovl. dialect (1) die,
historisch, aan ndl. korte o, ndl. zachtlange o en
aan ndl. scherplange o beantwoorden zijn:
ndl.
korte o =
ndl. zachtlarge o .—
ndl. scherplange o —

zovl. korte o,
zovl. gerekte korte o (2).

çzovl. zachtlange oo,

zovl. verkorte zachtlange oa (3 .
zovl. scherplange oo,
zovl. verkorte scherplan g e o0 ( 3).

Konstantien) ; gortuura (zie Idiot.), oktoob a ra
(ndl. october) ; zotina (ndl. zottin) ; k wo (ndl.
won) veel Belt ; za liep om ar (ndl. Naar) kint.
87. Betoonde korte o.
Ndl. betoonde korte o — phonetisch zovl.
korte o in de volgende gevallen :
Jo Vbor meer dan een consonant (uitgenomen
voor de spiranten f (v), ch (g), s (z) )
* in een zelfde lettergreep (dus met woordaccent) : vartrokt; kolft; gavolcht (ndl. gevolgd),
molkt ; komt ; fons (persoonsnaam : ndl.
(Al)fons) ; klopt; vort (ndl. verrot) ; enz.
** in twee op elkaar volgende lettergrepen (dus
met woordaccent) voor ongelijke consonanten :
stokska (ndl. stokje) ; kolva (ndl. kolf), volgg n,
wolk a n • vardomdaga (ndl. verdoemde) ; sj5onska
(ndl. sponsje) ; stopn5 2L lda (ndl. stopnaald) ; enz. ;
--of vcor gelijke consonanten (die tot twee verschillende woorddeelen of woorden behooren ;
de tweede mag dus, als in ndl., niet enkel dienen
om den klank kort to behouden) : kojj5ijna (doch
koj5 n, ndl. koppen, mv.) ; topoina (ndl. toppin) ;
varbrottab a (ndl. verbrodde ; doch varbroda n,
ndl.. verbrodden) ; botta^-a (ndl. botte, vervoegingsvorm ; doch bota n, ndl. botten, mv. en ww);
enz.
*** in twee op elkaar volgende woorden (dus
met zinsaccent) voor ongelijke consonanten : n a
kiop cheep (ndl. geven) ; na naol jak a n (ndl. pakken) ; enz. ; — voor gelijke consonanten : an dom
mi naka (ndl. een dom manneke) ; dan top pak a n
(ndl. pakken) ; enz.
20 VOor enkelen consonant t (d) in eindlettergrepen :
* in pausa : got (ndl. God) ; _pot; zot; enz.
** in den zin : t flot (ndl. vlot) op t waato rr,
enz.

B. Zovl. betoonde gerekte korte o.
Gebruikt teeken o (1).

A. Zov1. onbetoonde of betoonde korte o.
Gebruikt teeken o (4).

86. Onbetoonde korte o.
De uitspraak van zovl. onbetoonde korte o is
geheel in overeenstemming met die van ndl.
onbetoonde korte o in alle gevallen (zonder
woord- of zinsaccent ; in open of gesloten lettergrepen ; voor enkelen of meer dan een consonant) :
proses (ndl. proces, fr. proces), kostien (5) (ndl.

(1) Kleiner kleur- en duurnuances laat ik onverlet.
12) Met het teeken der rekking — boven het enkel
letterteeken o. Zie par. 2, voetnota 3.
(3) Met het teeken van de verkorting , boven de
tweede letter van het teeken oo of oo.
(4) In Phon. Alph. verbeeld door de omgekeerde c,
dus door e. P SSY, 98.
(5) Ygl. nog de twee zovl. familienamen : fostier
(zovl. ° forstter, fr. Forestier) en gosijja (geschr,
Gossy ^).

88. Ndl. korte o — zovl. gerekte korte o (de
kleur van den klank verandert niet, de duur is
langer) enkel in lettergrepen :
10 Voor enkelen consonant (uitgenomen vbor
t (d) in eindlettergrepen, zie par. 87, 20) in open

of gesloten lettergrepen : bob a la (ndl. bobbel)
badroch (ndl. bedrog) ; goda loos (ndl. goddeloos) ;
Zof; kok; boka n (ndl. bokken); of (ndl. hol), bol'
(ndl. bol) ; klom, kom a n (ndl. komen) ; spon,
spon a n (ndl. sponnen) ; klo_A, klop a ra (ndl. klopper) ; gaknor; mos, varlos a n (ndl. verlossen) ;
poto n (ndl. potten, mv. en ww.); enz. Zoo ook:
roa (ndl. rog(ge).
20 Voor meer dan een consonant en spirant

f (v), ch (g,, v (z) : boft, boftaga (ndl. bofte) ;
vocht,.zochtan; kost, kostan; enz.
(1) In Phon. Alph. verbeeld door o: (een omgekeerde c onmiddellijk gevolgd door een dobbelpunt).
Vgl. VIETOR, 96 en 104 ; PASSY, 98.
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Tabellarzsch overzicht (zovl. korle o, of berekle korle o).
I
Onbetoond

zonder woordaccent : jroses, zotina.

altijd (in open of gesloten lettergrepen, voor enkelen of meer

zonder zinsaccent za lied o1n ar kint.

dan een consonant)
s

zovl. korte
oII

Betoond
(enkel in de
gevallen
b
hier
aangegeven)

zovl. o

of o

voor meer
dan een consonant (uitg.
voor

met
woordaccent

in, een zelfde lettergreep : kloj5t.
in twee op voor ongelijke consonanten : stokska.
elkaar volgende letter- voor gelijke consonangrepen
ten : koppij ne.
*** in twee op voor ongelij ke consonantn : na klo^ cheen.

f(z) ch (g), met zins- elkaar volz^
^

accent

g,ende woor-) voor gelijke consonanden
(
ten : doln manaka.

voor enkelen consonant in pausa : pot.
t (d) in eindlettergrein den zin : t Plot op t waat9 ra.
pen

korte

zovl.

III

gerekte

enkel in

voor enkelen consonant (uitgezonderd voor t (d) in eindlettergrepen) : kok; kl5j5 9 ra.

betoonde

voor sneer dan een consonant en f (v,, ch (,, s (z) : bft,

o

lettergrepen

znchtan, kost.

C. K1ankwlizigingen (ndl. korte o).
89. Ndl. korte o — zovl. zachtlange oo of
verkorte za4htlange 06:
i o Ndl. of = zovl. oof in : kooff ra (ndl. koffer,
,dock mnl. kofer, ofr. cofre).
20 Ndl. of — zovl. ool in : pooleej5 a la (*poollepele, ndl. pollepel uit potlepel).
30 Ndl. omp — zovl. oom7 (1) in : doom (ndl.
clomp naast damp, laat-mnl. domp), doomp a n ;
doomj5 5 la(ndl. dompel), doomjala n, doompaleera;
loomjb ( ndl. lomp ), loo,n5arik ; _poompa (ndl.
pomp) , boinpj n ; ro5mj5a (zie Idiot. : rompe)
troomba (ndl. tromp) ; enz.
40 Ndl. verkl. -ondje, -ontje = zovl. -oontsa in:
bloontsa (ndl. blondje, verkl. van bn. ndl. blond
zovl. blont) ; oontsa (ndl. hondje ; en ook zelden ndl. haantje (2) ) naast zovl. ondaka (ndl. hondeke) ; kloontsa (ndl. klontj e) ; moontsa (ndl.
mondje en ook zelden ndl. maantje (2) ) ; stroontsa
(ndl. strontje).
50 Ndl. oak (geschreven onk) — zovl. oak of
oozk (3) : blo,2k of bloo,zk, drool of drooek, ko-ik
of koozk (zie Idiot.), oomaldozk of oomaldoozk
(ndl. ameldonk), zoak of zoo^zk (4) ; bloikt of
t1) Approximatief : de klank lint tusschen zovl.
korte o en zovl. verkorte zachtlange o5, ook heb ik
in Idiot. de ndl. graphie wisp bewaard.
(2) Vgl. par. 26, Zoo, 4 `,
(3) Be zovl. klank bevindt zich tusschen zovl. korte
o en zovl. verkorte zachtlange oo. Om de bruikbaarheid van mijn Idiot. to bevorderen heb ik hem aldaar
verbeeld door onk (evenals in ndl.). Vgl. par. 12, 6°;
par. 37, 2° ; par. 69, 90 ; par. 140, lo; par. 229.
(4) Zovl. zoak of zod zk _ dus ndl. zonk of zong;
doch zovl. zoa a n of zoo,zan = ndl. zongen, en zovl.
ze kait of zoo,2k9n = ndl. zonken.

blooukt, garo,akt of ; aroo,akt ; ko,zk a la of kooika la
(zie Idiot.), ko,zkala n of koo,2kahn (zie Idiot.),
koikal- of kooikalfoes (zie Idiot.) ; noika la of
noo,zka la (ndl. onkel) ; drooka of droozka (ndl.
dronken) ; gazocka n of gazo6aka n ; — koa- of
kooizkoer (fr. concours), ko;z- of ko 5zkuurensie of
-sa (ndl. concu r entie) ; — voornaam : moik of
rnoo,zk (fr. (Ed)mond) ; familienaam : van dar
doezk(t)

of - do7i2k(t) (geschr. Van der Donckt) ;

enz.
Ndl. oa (geschreven ong) — zovl. oak of ooik
(doch niet voor a, zie beneden) ; in pausa : jotk of
joozk (ndl. jong), jozksta of jooiksta (ndl. jongste),
jo-kska of jol-kska (ndl. jongske), jotklnan of
joozk- (ook ndl. jonkman), gajo^zkt of b ajoo ikt
(ndl. gejongd) ; sji5rozk of sj5roo2k; zoak of
zoorzk (1) (ndl. tong) ; enz.
Voor a blijft de rz-klank : Joao of jooaa (ndl.
jonge), joza n of joorza n (ndl. jongen) ; oaara of
ooza ra (ndl. honger) ; loza ra of looza ra (ndl. long,
mnl. longere naast a. v.) ; toad of too,za (ndl. tong;
doch zovl. toukska of toozkska, ndl. tongetje,
omdat in zovl. de slot-a verdwijnt) ; enz.
Fr. on (genasaliseerd) — ndl. on (zonder nasalisatie), doch - zovl. oak of oo,zk (met onvolledige
nasalisatie) (2) : balko^zk of -kootk (ndl. fr. balcon) ;
balozk of -loouk (ndl. fr. ballon) ; baroik of
-rooik (ndl. fr. baron) ; boeljozk of jooek (ndl.
fr. bouillon) ; bozk of boorzk (fr. bon) ; fakoak of
-koozk (ndl. fr. flacon) ; gazozk of -zoorzk (fr.
gazon; zie Idiot.) ; kanozk of -nooik (ndl. kanon,
(1) Zovl. zo,zk of zooik = dus ndl. zonk of zong;
doch zovl. zo,t9l2 of zoo,2 9 ? z = ndl. zongen, en zovi.
zoakan of zoozk9n = ndl. zonlcen.
(2) Vgl. 12, 6o► , de voetnota bij fr. an.
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fr. canon) ; kartozk of -tooczk (ndI. karton, fr. carton; zie ook Idiot.) ; koepoak of -poozk (fr. coupon) ; moik of moozk (fr. Edmond) ; napooleejo zk
of ,)Doak (fr. Napoleon) ; Pardo ik of -doo ik (fr.
pardon) ; jbizstook of tooizk (fr. piston) ; platoak
of -toozk (fr. peloton) ; salamoizk of -mo52k (fr.
Salomon) ; saloak of -looik (fr. salon); wagoik
of goohk (fr. wagon) ; — ook in de diminutieven :
flakoakska of -koozkska, kanoakska of -noonkska,
enz. ; — de meervoudsvormen op -s hebben al
dan niet deze k : baloas of balooaks (-locks),
kanoas of kanooaks (-noaks), enz.
6o Ndl. bonds- in samenstellingen — zovl.
owns (of oonz-) : ovnzbeeta (ndl. hondsbeet), oonzblaina (*hondsbleine, zie Idiot.), oonzdaa a n (ndl.
hondsdagen), oonscherv a la of -kerv a la (*hondsgervele of -kervele, zie Idiot.), oonsnest (*hondsnest, zie Idiot.), en eenige andere nog ; doch ndl.
hond — zovl. ont (zie Idiot.).
70 Ndl. or — gewoonlijk zovl. our (verkorte
zachtl. oo voor meer dan een consonant)
voorf (v) : koorf (sours keiirf, kurf, ndl. korf) ;
toorf (ndl. turf, mnl. torf en turf), toorfs la, toorfaleeak (zie Idiot.) ; badoorv a n (ndl. bedorven) ;
gastoorv a n (ndl. gestorven).
voor ch (g) : oorgala (ndl. orgel) ; boorga (ndl.
borg), boorga n, boorcht (ndl. borgt) ; — doch:
mor o n (ndl. morgen).
voor s (z) : foorsa (ndl. fr. force), fovrsach (zie
Idiot.) ; f oi5rza (ndl. fr. forge).
voor k : voorka (ndl. vork).
voor m : foornaa (ndl. worm, fr. forme) ; stoorm e n (ndl. stormen), stoorm ; voornh a n (ndl. vormen), voorrns a la ( ndl. vorznsel ); woorra (ndl.

worm).
voor j : doorp (ndl. dorp) ; gawoor/ a n (ndl.
geworpen).
voor t : fovrt (ndl. fr. fort) ; rapoort (fr. rapport).
Vgl. nog zovl. fietoor (ndl. Victor) voor enkelen
consonant : oo is dus bier ook lang.
8° Ndl. of = zovl. oot in : kapoot (ndl. kapot).
go. Ndl. korte o — zovl. verkorte scherpl. o6

in : moortala (ndl. mortel, mnl. morter, moorter),
moortalbak, enz.
91. Ndl. korte o = zovl. korte a of gerekte
korte u in : arloodza (ndl. horloge (1) ) ; kafie
(ndl. koffie (1), fr. cafe) ; sadaat of saldaat (ndl.
soldaat) ; rako 5ti lda (fr. rocaille).
92. Ndl. korte o .— zovl. korte e in : wera n
(ndl. worden, mnl. werden), k werda, ga wart,
enz. ; vgl. ook ndl. bord --- zovl. en mnl. berd
(TE WINKEL,

Gram ., Fig.

310).

93 • Ndl. korte o == zovl. lange oe of verkorte

lange oe in:
sloebara (zie Idiot.), sloebar a ua (ndl. slobberen),
sloebareaa (ndl. slobbering).
loed a ra (ndl. lodder) ; sloederie (topspelterm,
zie Idiot.; in verband met ndl. slodderen).
sommige woorden met ndl. of : boef of boef
(zie Idiot.) ; doef of doef (ndl. dof) ; poef (tus-

schenw. ndl. pof (1) ), j5oefa n ; roefala n (ndl. roffelen) ; sloefa (ndl. slof,. KIL. sloef) ; stoefa n (ndl.
stollen, pochen), stoef re; toefala n (ndl. toffelen,
slaan), toefaleerza (ndl. toffeling).
sloek a ra of sloek a ra (ndl. slokker, gulzigaard).
koest (mnl. kost, ndl. kon), bagoest (mnl. begost, ndl. begon).

94 • Ndl. korte o = zovl. lange eu of verkorte
lange eii
Io in eenige woorden met ndl. oak : zovl.
leu-ka n (ndl. lonken ), leutka ra (zie Idiot.) ;
veu^zk (ndl. vonk), veuak a n (ndl. vonken) ; vgl.
par. 140, 10.
20 in zovl. meuzk (ndl. monnik : in den dorpsnaam meuakswalma, geschr. Munkzwalm, en in
meuakbos, geschr. Munkbosch; zie Idiot.).
30 in zovl. dreuz5 9 la (ndl. droppel, druppel,
mnl. dropel) ; vgl. par. 140, 4o.
40 in de woorden met ndl. org : zovl. zeurgg
(ndl. zorg), zeurga n, ww. ; varweurga n naast
varwurga n (ndl. verworgen, verwurgen ); vgl.
par. 140,

50;

vgl. 89, 70.

50 in zovl. scheuta (ndl. schot ; zie Idiot. en
FRANCK-VAN WIJK i. V. scheut, schot), mv.
scheuta n (ndl. schoten) ; vgl. par. 105, 2o.
95 . Ndl. korte o — zovl. korte u of gerekte
korte ü:
10 Vbor r.
* in de woorden met ndl. ors of orz (2) — gesyncopeerd zovl. us of uz : dust t3) (ndl. Borst),.
vust (ndl. worst, fr. gelee en fr faite), wusta (ndl.
worst) ; schuso (ndl. schors, mnl. schor(t)se,
schur(t)se), opschus a n (ndl. opschorsen) ; schusaneela (ndl. schorseneel of -neer) ; bust o la (ndl.
borstel, mnl. borstel, burstel), wustala n naast.
wusal a n (ndl. worstelen) ; buza (ndl. borze naast
beurs, mnl. horse, burse) ; uza la (ndl. horzel, mnl.
horsel(e), hu(e)rsel(e) ), kuzpla (zie Idiot.: beantwoordt aan ndl. korzel(ig) ). — Vgl. nog ndl. borst
— zovl. gewoon bosta (4) naast busty ; ndl. korst
zovl. kosta (5) naast ongewoon kusta.
** in : kurf naast koorf, keurf (ndl. korf, mnl.
corf, curf) ; kurk (6) (ndl. kork, kurk) ; kurt (ndl.
kort, mnl. cort, curt) ; schura naast gewoner
schora (ndl. schol, mnl. scholle, sculle), schura7
naast gewoner schora (zie Idiot. ; beantwoordt
aan ndl. schor, mnl. scorre) ; snurk a n (ndl. snor-ken, snurken) ; sturt 9 n (ndl. storten, mnl. storten, sturten) ; varwurg a n naast varweurgs n (ndl.
verworgen, mnl. (ver)worghen (verwurghen).
20 in eenige ander woorden:
* voor k : snuk a n (ndl. *snokken, zie VD)
tru`k (ndl. *trok = loon), trukske (verkl.).
** voor l .• dui (ndl, dol, mnl. dol, dui ; zovl,
(1) Zie FRANCK-VAN WIJK : hgd. auf puff, fr i
pouf. Doc i Vgl. VERCOULLIE.
(2) Zie OPPREL, 9 ; VAN HELTEN, MJ21 . Spr ., par . 36.
(3) Over deze syncope van r, zie par. 252, 1', 4.
(4, Zovl. bosta _ ook ndl. barst.
(5) Zov1. kost = udl. kost (zonder r) ; nooit zovl.

kust.
(6) Het gewone woord is

(1) Zie FRANCK-VAN W1JE.

Idiot.).

f okaut

(*flokhout, zia

43 -dl — spitsmuis) ; vT l (ndl. vol) ; wiZla (ndl. wol.

I). Uitstooting van zovl. korte o.

mnl. wolle, wulle).
**'F voor in : drUn2 (ndl. drom ; zie Idiot.),
drum n (mnl. drominen, dromen).

98. Uitstooting (syncope) heeft plaats in een
paar vreemde woorden : bann eera n (verdoffingsproces : ndl. abandonneeren > *bandonneeren
zovl. ba ndaneer a n > zovl. banneer 9 n) ; ploona
(ndl. lat. Apollonia > *Pollonia > *Pollone
zovl. aloon? > zovl. jloona ) ; — ook in de
geijkte uitdrukking : drij fiero (zovl. drij of
faera > drij f faera > drij sera ; het verdwenen
of laat nog zijn sandhiwerking gevoelen ; anders
zou men zeggen : drij viera ; zie Loq. Wdb., P.

**** voor jb : fiujba (ndl. pop, mnl. poppe,
puppe), 5uPka (verkl.) ; schup (ndl. schop =
voetstoot), schuj5 e n (ndl. schoppen, mnl. schuppen) ; schicpa ( ndl. schop, soort van spade),
schu ka (verkl.) ; u j5ar- (ndl. opper-) (1) in
uj5ersta (ndl. opperste), uj5argoui (ndl. *oppergaai), uparrneest a ra (ndl. oppermeester), 7parJastara (ndl. opperpastoor) en eenige andere (zie

Idiot.).
96. Ndl. korte o = zovl. verkorte o u of soms
oil (zonder eind-element)
io voor is : bo u ts (ndl. bots), bo u ts o n (ndl.
botsen) ; g4t ts (ndl. Gods ; b. v. om da liefda
go u ts) ; kl5 5ti ts (ndl. klots), klo u ts a n (ndl. klotsen) ;
scho u ts (ndt. schotsch ; zie de zovl. bet. in Idiot.).
Dus ook de zovl. verkl. -o u ts; — ndl. -otje :
bo u ts? (ndl. botje), marm5 55 tsa (ndl. marmotje),
patrie-jo u tsa (ndl. patriotje), jo u tsa (ndl. potje),
pro u tsa (ndl. protje). Doch : kootsa (ndl. kotje
kootje, niet zovl. kou tsa), lo^tsa (ndl. lootje),
zottaka (ndl. zotje).
20 voor -stsa in verkl. — ndl. -stje : koustsa
(ndl. korstje, verkl. van zovl. kosta ; ook verkl.
van zovl. kd-st, ndl. kostje) ; j5o tt stsa (ndl. postje).
30 voor -rtsa in verkl. — ndl. -rtje : sbo u rtsa
(ndl. sportje).
ndl. betoond -aard, -aart — zovl. -ort ; verkleinwoorden ndl. -aardje, -aartje — dus zovl.
-o u rtsa : bort (ndl. baard), verkl. biu rtsa (ndl.
baardje) ; korta (ndt. kaart), verkil. ko u rtsa (ndl.
kaartje) ; enz. (Vgl. par. 25 ; par. 30, 3°).
97. Ndl. onbetoonde korte o = zovl. a (verdoffing) in : aa- of oovantuura (ndl. avontuur), aaof oovantuur a n, ww. ; abandansa (ndl. fr abondance), abandant; akardeer a n (ndl. accordeeren);
bandaneer a n, naast gewoner banneer9n (ndl.
ardaneer a n n. pardoneer a n
abandonneeren) ;
{ndl. pardonneeren) ; p loon; n. ploona (ndl. lat.
(A)pollonia) ; j5lafaneer a n n. j5lafoneer 9 n (ndl.
plafonneeren); reezaneera n n. reezoneer a n (ndl.
raisonneeren) ; reefarmeer a n n. reeforrneer a n
(ndl. reformeeren).

-

Vgl. zovl. korte o of gerekte korte o = ndl.
korte a (par. 9).
zovl. korte o of gerekte korte o -- ndl. lange a
(par. 25).
zovl. korte o — ndl. korte e (par. 41).
zovl. korte o of gerekte korte o — ndl. zachtlange o (par . 101) .
zovl. korte o of gerekte korte o — ndl. scherplange o (par . 112) .
zovl. korte o of gerekte korte o — ndl. oe
(par . 122) .
zovl. korte o of gerekte korte o — ndl. korte u
.(par. 138).

E. Zov1. betoonde zachtlange oo.
Gebruikt teeken : oo (1) (in open en gesloten
lettergrepen).
99. Zovl. betoonde zachtlange oo klinkt als
ndl. betoonde zachtlange o

* In open lettergrepen
io Als slotklank : boo (ndl. bode, nw., of
bood, ww.) ; beloo of baloo (ndl. Bello, Isabella) ;
enz. ; en in de samenstellingen : boo-oet (ndl.
bo(de)hoed), enz.
20 voor klinker (of ndl. h) : boo a n (ndl. boden,
ww.) ; boo a na (ndl. boog) ; enz.
3o voor enkelen consonant : koobie (ndl. Koben,
Jacob) ; jooda (ndl. food) ; koof a ra (ndl. troffer);
gavloogga n of gavloo a n; kooka n, stook a ra (ndl.
stoker) ; koola n; ganooin a n; 000 a n; spoor; (ndl.
spoor); poosie (ndl. portie) ; ,, oota (ndl. goot),
boota ra (ndl. boter) ; stoova (ndl. stoof) ; varvrooz a n; enz.
4o voor meer dan een consonant (enkel in
samenstellingen) : boobroek (broek van een postbode).

**[fl gesloten lettergrepen
1° voor enkelen consonant (uitgezonderd voor
t (d) in sommige vervoegingsvormen ; zie beneden par. 100, *, 20) : stoof (van ww. stoov a n) ;

looch (ndi. bog) ; dook (persoonsnaam : Judocus) ;
dool; toon (ndl. (An)toon) ; kroop ; varloor ;
vroos; goot (ww.) ; enz.

20 voor meer dan een consonant en spirant
f (v), ch (a- ), s (z) : galoo ft (ndl. geloofd, fr.

loue), loovdaga ( ndl. loofde) ; woocht (ndl.
woogt), boochska (ndl. boogje), voogda n (ma.);
zvarvroost; enz.

F. Zov1. betoonde of onbetoonde verkorte
zachtlange oo.
Gebruikt teeken : o1f (2).
100. Ndl. zachtlange o — zovl. verkorte zachtlange oo (,de kleur van den klank blijft dezelfde,
de duur is korter) in :
*Betoonde gesloten lettergrejben, doch enkel in
de hierna volgende gevallen :

(1) In Phon. Alph. verbeeld door o: (nl o gevolgd
onmiddellijk door de dobbelpunt :). PASsv, 97
VIETOR, 90.

(21 In Phou. Alp/i. verbeeld door o. PASSY, 6, 97,
(1) Zie FRANCK -VAN WIJK.

Zie VI crow, 90.
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werkwoorden : g-a en ie loot, root (zie Idiot.)
-- in den tweeden persoon van de gebiedende
wijs van deze werkwoorden : loot; root; -- in
den 2en persoon van den onvolmaakt verleden
tijd van sterke werkwoorden : bra boot (ndl.
boodt, doch ie boot), V varboot (ndl. verboodt) ;.

10 V$or meer dan een consonant (uitgenomen
voor f (v), ch (g), s (z) ; zie boven par. 99,
** 20).

in een zelfde lettergreep (dus , met woordaccent) : kookt ; doolt; varloort ; enz.
in twee op elkaar volgende lettergrepen (dus
met woordaccent) voor ongelijke consonanten :
dookska (verkl. persoonsnaam : ndl. Dookje) ;
zoolka (verkl.), dooldaga (ndl. doolde); toontsa
( ndl. Toontje, persoonsnaam ); spoorka (ndl.
spoortje) ; Boots? (ndl. gootje) ; enz. ; — of voor
gelijke consonanten : loottaga (ndl. lootte), lootta`ch (dag waarop geloot wordt).

ga goot, Jioot, schoot, sloit, sproot, vardroot; --in het verleden deelwoord van zwakke werkwoorden : galoot; ook in de huigingsvormen
dezer deelwoorden : an varloota ziikarloodz^
(ndl. een verlote zakhorloge). — Vgl. ook nog
kapoot (ndl. kapot, fr. capot).
** Onbetoonde lettergrepen in alle gevallen
(d. i. zonder woord- of zinsaccent ; in open of
gesloten lettergrepen ; voor enkelen of meer dan
een consonant) : ie boo duust fr-a^zk (ndl. hij.
bood duizend frank, met accent op duust) ; kz'eloa
(ndl. kilo) ; ko;)renta (ndl. krent) ; loozeer a n (ndl.
logeeren), looziest (ndl. logies) ; reevooluusi e of
-sa ( met woordaccent op luu) ; — looraja
(persoonsnaam : fr. Florent) ; loowie (fr. Louis) Y
pooliet (persoonsnaam (Hip)poliet) ; siedoonie(ndl. fr. Sidonie) ; enz.

in twee op elkaar volgende woorden (dus met
zinsaccent) voor ongelijke consonanten : ad bool
( van den boom) viel ; — voor gelijke consonanten : toon nouidaga (ndl. Toon naaide, met
accent op het eerste woord).
20 voor enkelen consonant t Kdt) in eindlettergrepen van vervoegingsvormen : in den 2en en
3en persoon (enkelvoud) van den tegenwoordigen
tijd (aantoonende wijs) van zwakke of sterke

Tabellarisch overzicht (zovl. zachilange oo of verkorte zachtlange oo).
* in

I

open

zovi.

Betoond

zachtlange

(dus met
woordof zinsaccent)

00

lettergrepen
** in

gesloten
lettergrepen

i o als slotklank : boo.
2° voor klinker : boo ? n.
3o voor enkelen consonant : boot a ra.
4o voor meer dan een consont : boobroek r
I o voor enkelen consonant (uitgezonderd
in sommige vervoegingsvormen): kroop.
20 voor meer dan een consonant en spi-•
rant f (v), ch (g), s (z) : varvroost.
in een zelfde lettergreep : kookt.

zovl.

II

too of o6

Betoond
(dus met
woord- of

voor
meer dan
een
consonant
(uitg. voor

met

in twee
woord- Kop elkaar
volgende
accent
lettergrepen

voor ongelijke consonanten : spoorka.

in twee
op elkaar
volgende
woorden

voor ongelijke consonan-ten : ad bool vzel.

_f ^v^,

met

ch (g),

zins-

s (a)

accent

zinsaccent)
zovl.

enkel

verkorte

in gesloten

zacht-

lettergrepen

lange oo

voor gelijke consonanten

lonttach.

voor gelijke consonanten:

town nouit.
3en pers. (enk.)
teg. tijd (?ant. wijs)
g'a of ie loot.
Zen persoon gebiedende
wijs t loft.
Zen en

voor
enkelen
consonant
in eindlettergreP

voor t
(dt) in
sommige
vervoervoe
vormen

zwakke (of
sterke) werkwoorden

Zen pers. onv. verl. tijd
sterke werkga schoot.
woorden
zwakke werkverleden deelw. : galovt^
woorden

van sommige fr. woorden : kapoot.
III Onbetoond
altijd (in open of gesloten
lettergrepen; vbor enkelen
of meer dan een consont).

zonder woordaccent : koorenta.
zonder zinsaccent : &R&D valt.
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G.

Klankwijzigingen (ndl, zachtlange 0).

Ndl. zachtlange 0 == zovl. korte 0 of
gerekte korte 0 in :
k0171an (ndl. komen) (1);
tor» naast het min gewone too r sr: (ndl. toren,
mnl. torre); wort (2) (ndl. woord);
grov3 en ander buigingsvormen van zovl.
grOf (3) (ndl, grove), grov;Jchz'et [ndl. grofheid) ;
koleer;J naast koo- (fr. colere, zie Idiot.); kobnel naast koob- (ndl. kolonel, fr. colonel); korent;}
naast koo- (ndl. krent, fro raisin de Corinthe) ;
krokCldield;J n. krook;Jdzeld<J en krookodieldCJ"
kolet;J naast koo- (persoonsnaam : fro Colleta); en
wel eenige ander nog.
Vgl. ook frod;J
(*frodde, fro fraude).
102. N dl. zachtlange 0 == zovl. scherplange 00
of verkorte scherplange 00 :
10 Voor g in : droogCJ (4) of gewoner droo»
(ndl. droog, rnnl. droghe), droo(g)an (ww.),
drccsch.t», enz.; poogan of gewoner pOoan (ndl.
pogen, mnl. poghen, KIL. pooghen).
20 voor k : spook,. mv. spookan (ndl. spoken;
nw. en WV.l.).
30 voor I in : stool (ndl. stool, mnl, stole) (5).
40 voor rn in : rOOl1Zan (ndl, Rome), rooms (4)
(ndl. Roornsch); schroo111an, niet gewoon (ndl.
schromen, mnl. scrornen, KIL. schroomen).
50 voor n in : kroon;J (ndl. kroon, mnl. crone),
kroonan, g;Jkroont, enz.; patroon (4) (mnl. patroon, patrone), mv. patroonan (ndl. patronen) ;
per- of p;Jrsoon (mnl. persone), mv. per- of p;JYsoonan (ndl- personen); toon (4) [ndl. toon,
klank, mnl. tone), lUV. toonan (ndl. tonen) ;
troon (mnl. troon, trone), n1V. trooll{)n (ndl.
tronen).
60 voor r (6) in : boor, mv .. en \VW. booran
(nd!. boren ), boort, enz. ; doorvn» (7) (nd!.
doren, doorn) ~ kooranCJ (7) [ndl. koren, koorn);
oor sn» (7) (ndl. horen, hoorn}: smccir sr: (ndl,
smoren), smoordvrs (ndl. smoorder), enz. ; stooran (nd!. storen), vdrstoort, enz.; in de
vreemde (romaansche) woorden (8) met fro oir:
.foor3 (fr. foire), mv.foorgn (ndl. foren); kantoor
(fr. comptoir), mv. kantooran (ndl. kantoren);
k011ifoor (ofr. chaufoire, zie FRANCK-VAN WIJK),
mv, konifooran (nd!. kornforen), verkl. komfoork;J; koor (fr. chceur), mv. koorgn (ndl. koren);
la'l'oor (fr. ivoire; zie Idzot.), lavoorz'e (bn. nd!.
ivoren), verkl. lavoork;J,. siezoor (fr. cisoir, mnl.
cisoor) ~ taloor;} (nd!. fro tailloire == hakbord),
rnv. taloorgn (ndl. teljoren), verk!. taloork;J / voeg hierbij de volgende woorden ontstaan uit fro
met oi == zovl. scherplange 00 of zovl. lange eu
of zov1. speciale aa : met 20v1. scherplange 00 :
101.

(1) V.ERCOULL1E, Hilid. !])'., 23, 1.
(2) Vgl. TE WINKEl" Gr. Pig., :-303.

(3) Vgl. OPPREL, 1].
(4) OPPR"~L, 14.
(5) Zie FRa'SCK-VAN \VIJK.
(6) Vgl. nog z0vl. oorspro.Lk en oorzaak.7 (ndl.
oorsprong, oorzaak); zie par. 105, 2 0 , nota 9.
(7) Uit korte
m~t rekking en svarabhakti-vocaal (J.
TE WINKEl" 0". Fzg., 302-303.
(8) Doch zie over de fro oi (die in ndl. zachtlan~e 0
wordt) VERCOULI,IE, Spt'., 21.

°

d3'l'OOYi/lZ (Ir. devoirs, zie Idiot.), klaitsoor<J
(*kleitsoore, zie Idiot.), kloostar;J (fr. cloitre),
kroos (ofr. croist); lakroo (geschr. Lacroix,
familienaam); - met zovl. eu : leu (fr. Eloi),
korzveu (fr. convoi), oktreu [fr. octroi), pleu~n
(fr. ployer), veus [fr. voix) ~ met zovl. aa
(nieuwdialectisch) : pataa (fr. patois); bCJnaa
(fr. Benoit), dubaa (fr, Dubois), saa (fr. Francois};
ook dzoorzn of zooran (nd!. J oris ).
70 voor s (z) in : broos, brcoz» (ndl. broze (1));
dzoosep (ndl. J ozef), deoozefien» of eoozs- (ndl, fro
Josephine); mat roos, mv. ~ matroozan (ndl, rnatrozen), verkl. matroosbe , rooze (ndl. roos), mv.
rooesn (ndl, rozen), verkl. rooske, r oozomarrjn,
enz.
80 voor tin: root» (voor het vlas}, mv. en ww.
rootan (ndl. roten, mnl. roten (2) ).
r o zbis, Ndl. zachtl. a
zovl. a in : babzjn;J n.
boobzJn.7.
103. Ndl. zachtlange 0
zovl. korte e in :
gCJwent;J (ndl. gewoonte).
1°4. N dl. zachtlange 0
zovl. zachtlange ee
in : l(esteekan (ndl. gestoken); seekala (fr. chacolat, ndl. chocolade).
105. Ndl. zachtlange a == ndl. lange eu of verkorte lange eu (3) :
1 0 Gewoonlijk voor n: eu nen.I: (4) of -eea.k
[ndl. honig. honing) ~ keunerzk of keuneeak (5)
(ndl. koning), mv. keunerl'}n of keuneerlan, enz. ;
weunan (ndl. wonen), iR'eunst;J, /[CJ7.0eun3 (ndl.
ge"woon), enz.: zeun» (ndl. zoonr, zeiin ts» end!.
zoontje}, enz. Doch : toon (ndl, (An)taon) ~ g;Jboon
(ndl, geboden), v;Jrboon, enz,
20 in de volgende woorden :
voor /{ : meuga '1, gewoner 117eUgl1 (6) (ndl.
roogen), meu(l(}dlZJk , enz.; ('urleu,E[d, ge·woner
eicr Zeu» (ndl. oorloz, mnl. (o)orloghe); ~/)euJ:alCJ (6),
gewoner 7Jeu gl;:J (ndl. vogel), "W\V. 7l eu ( g ) d l gn , enz.
voor l : l1uuliJn(;:J) (ndl. molen), meulsme»:
kaY;:J (7) (nd1. rnolenmaker}, enz.
voor 1> : dreu1' g l d (8) (mnl. dropel, ndl. droppel,
druppel), w w. dreupCJ1an. enz.
voor r : turleu(l()CJ (9) (nd1. oorlop : vgl.
onmiddelijk hoven 20) en eiirdee! (9) (nd1. oordeel); eiir t (ndl. oord), ge\voon verk1. eicrts» :
dokteur (mnl. doctoor, ndl. dokter, fro docteur},
verk1. dokteurkd'" deur, df'uyCJ (ndl. door),
'z.'eur, 'l'eUrg11 (6) (nd1. voor): - jleurz"es (nd!.
Floris) naast.fleur (nd1. :F'loor).
v60r t : scheutCJ (ndl. schot (10), het eenmaal
schieten), mv. scheutgn (nd!. schoten).

==

==
==

(1) Zio

FRANCK-VAN WIJK.

(~) FTL"NrK-vAN WIJK, i. v. rot; OPPREL, 14.
(3) Vgl. VAN HFI,TEN. par. 46: FRANCK-VAN WTJK.
(4) Ret gebruikeJijke zovl. woord is evenwel zeem.
(5) Vgl. familienaam : De Ceuninck.
an Zie OPPRF.I,. 11.

(7) Vgl. familienamen: De 1\leulenaere, De Meulemaecker(e), De Meulemeester, Meulemans, enz.
(8) Vgl. par. 94, 30 en par. ]40, 40.
(9) Praefix ndl, oor- is zovl. eur- in deze twee
woorden; zovl. oor- in oorzaakCJ en Jt schoolsche
oorsprorz.k,. zovl. oor- in eenige volksliedjes overgebleven oorlof; ndl. oorbaar en ndl. oorkonde zijn
niet in gebruik.
(10) VgI. par. 94, 50.
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— 46 —
voor v • euvarsta (ndl. overste), euvarleer,
euvarbeen, vareuvara n, enz., doch vz. bw.
oov a r(e) ; — kleuva ( ndl. kloof, zie Idiot.) ;
reuva (ndl. roof), verkl. gewoon reu, fka.
voor z : bleuz a n (ndl. blozen), bleuz a ra, enz.
zovl. eui (par. 197 en
30 Vgl. ndl. ooi .
vvgg.).
io6. Ndl. zachtlange o = zovl. gerekte korte u
in : viischoot (*vurschoot, *veurschoot, ndl.
voorschoot).
107. Ndl. zachtlange o — zovl. ui in : ruim a ra
(ndl. romer naast roemer (1) ).
io8. Ndl. onbetoonde zachtl. o -- zovl. a (verdoffing) in :
o Onbetoond prefix zovl. var-, naast gewoner
veur- (2) _(ndl. voor-) in : varbij (ndl. voorbij) ;
varkom a n (ndl. ww. voorkomen) ; varsjela n (ndl.
voorspellen) ; varzeg- a n, gewoner varzea n (ndl.
voorzeggen) ; zeer gewoon varzien (ndl. voorzien),
varzichtach, varzienachiet of -ait (ndl. voorzienigheid), en eenige andere nog.
20 In sommige natonige lettergrepen (ndl. lat.
-or) : j5ist9 r (ndl. pastoor), mv. bas tars ; ftroofes o ra (ndl. professor, ook wel in ndl. uitgesproken
professor), mv. proofesars (ndl. professoren,
naast professors) ; doch zovl. dokteur niet dokta ra (zie boven, par. 1o5, 20).
30 In sommige voortonige lettergrepen
in veellettergrepige persoonsnamen : doora tee
(ndl. fr. Dorothee) ; dzeenaveeva of zeena- (ndl.
Genoveva) ; fieta riena naast vieta riena (ndl. fr.
Victorine) ;iela nziena (ndl. Philomena) ; kar a liena
(ndl. fr. Caroline) ; f a lz'et (ndl. fr. Hippolyte) ;
sieda nie (ndl. fr. Sidonie).
in de volgende vreemde veellettergrepige woorden : absaluusii of -sa (ndl. absolutie); a^ a teeke ra (ndl. apotheker) ; oovakaat (ndl. advokaat) :
kabaraal (ndl. korporaal, fr. caporal) ; koo- of
kolanel (ndl. kolonel, fr. colonel) ; kataliek n. katooliek (ndl. katholiek) n. katalijk; krookadielde
(ndl. krokodil) ; reevaluusi e of -sa (ndl. revolutie) ;
seekala (ndl. chocolade, fr. chocolat) ; — oopazeer a n (ndl. opposeeren), oopaziesie of -so; vardeemaleera n (fr. demolir) ; schamateer a n naast schamoo- (ndl. escamoteeren, fr. escamoter), schamaof scharnooteur.

Vgl. zovl. verkorte zachtlange oo = ndl. korte a
(par. so).
zovl. zachtlange oo of verkorte zachtlange o6
.= ndl. lange a (par. 26).
zovl. zachtlange oo of verkorte zachtlange oo
ndl. korte o (par. 89).
zovl. zachtlange oo — ndl. scherplange o (par.
513).

zovl. zachtlange oo of zovl. verkorte zachtlange
od = ndl. oe (par. 123).

(1) Zie beneden zovl. oe, en vgl. FRANCa-VAN WIJK
en VERCOTJLLIF. i. v. roemer.
(2) Zie beneden eu.

H. Invoeging (schijnbare) en uitstooting
van onbetoonde zachtlange o5.
1o9. In zovl. koorenta naast ko- (ndl. krent;
fr. raisin de Corinthe; KIL. corinthen, mv. ; laatmnl. corente) blijft de oorspronkelijke o behouden.
I09bis. Ndl. (fr.) onbetoonde zachtlange o valt
weg (gevolg van eene tot het uiterste gedreven
verdoffing) in sommige vreemde namen, meestal
persoonsnamen ; *syncope : dzeen- of zeenveeva
(ndl. Genoveva) ; doortee (ndl. fr. Dorothee ;
verdoffigsproces : Dorothee > zovl. doorootee >
zovl. dooratee > zovl. door a tee > zovl. doortee) ;
fielmiena (ndl. fr. Philomene) ; ietriena naast
vietriena (ndl. fr. Victorine) ; karliena (ndl. fr.
Caroline) ; pliet (ndl. fr. Hippolyte) ; ploona
(ndl. fr. Apollon(i)e); siednie(1) (ndl. fr. Sidonie);
favries (fr. favoris, mv.) ; fieleta (fr. violette) ;
seekla (ndl. chocolade, fr. chocolat) ; — ** procope : oolie van da lijva (ndl. olijf, mnl. olive) ;
guest (fr. Auguste).

I. Zov1. betoonde scherplange oo.
Gebruikt teeken oo (2).
T 10. Zovl. scherplange oo kan men niet door
de gebruikelijke ndl. letterteekens voorstellen.
Ik verbeeld den klank door oo (2) (nl. door nietgecursiveerde dobbele oo, die aanwijst dat deze
vocaal historisch een is met ndl. scherplange o,
doch niet phonetisch). In ander talen ken ik
geen klank die er aan phonetisch beantwoordt.
Deze oo-klank beschrijven is oninogelijk. In
den zovl. klankendriehoek bevindt hij zich tusschen zachtlange oo en oe of tusschen en en lange
uu. Hij komt dicht bij lange uu, alhoewel de
Zuid-Oostvlaanderaar zeer duidelijk het verschil
tusschen zQvl. moor en zovl. muur b. v. laat
merken. oo is een kenschetsende klank van zovl.
dialect.
*
* *
Ndl. betoonde scherplange o = zovl. betoonde
scherplange oo.'

* In . open lettergrej5en :
i o Als slotklank : roo letars (ndl. roode letters) ; am broo b?rkan (ndl. een brood bakken) ;
enz. ; en in de samenstellingen : roobroek, broomes, enz.

20 voor klinker (of ndl. h) : broo a n (ndl. brooden) ; na rooa muur (ndl. een roode muur) ;
rooaarach (ndl. roodharig) ; enz.
3o voor enkelen consonant : ooga (naast ooa,
ndl. hooge of ndl. oog) ; koola (ndl. kool) ; stroonm a n ; boona (ndl. boon) ; doop a n ; oora (ndl.
oor) ; groota ; geloov a n ; dooza (ndl. doos) ; enz.
(1) Poch de uitspr. zovl. do (niet to) toont nog den
invloed van den verdw enen klank aan.
(2) Gewoonlijk voorgesteld in ndl. door o. Slot bier
aangenomen teeken, niet-gecursiveerde oo toont aan
etymologische gelijkheid met ndl. scherplange oo,
doch tevens phonetisch verschil. Vgl. zovl. as (par. 16
en vvgg.), zovl. ee (par. 59 en vvgg.). In Idiot., om
de bruikbaarheid, verbeeld door oo (evenals in ndl..
— In Phon. Alph. zou man zovl. scherplange oo kunnen verbeelden door het grieksch letterteeken w gevolgd door de dobbelpunt (aldus w:).
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Zoo ook: dootoendar:J [ndl. dooddoender: de t
valt weg door assimilatie ; vgl. doosteek», ndl.
doodsteek}; enz.
40 voor meer dan een consonant (enkel in
samenstellingen) : doosteees , enz.
** In gesloten lettergrepen ,
10 V oor enkelen consonant
(uitgezonderd
in sommige vervoegingsvormen; zie beneden
par. r I I, 10, **) : root (ndl. rood) ; Ioof: ooch (ndl.
hoog); stroom , loon.-; koop,· 11'l00r; boos;
stoot; enz.
20 voor meer dan een consonant en spirant
f (v), ch (g), s (z): ooft (ndl. hoofd), roovdJgJ
(ndl. roofde] ; usrocch.; (ndl. verhoogt), vJroogdJgJ (ndl. verhoogde); t roost, doosk» (ndl,
doosje); enz.

koolk:J (ndl. kooltje); zoo1nd:Jg:J [ndl. zoomde) ;
boonstrcot (ndl. boonstroo); doops~l:J [ndl.
doopsel}: moores ; grootsti1; enz.; - of voor
gelijke consonanten : groottJ (fr. grandeur; doch:
groot:J, buigingsvorm van groot), v:Jrgroott:Jga
[ndl. vergrootte); dooppeetsJ (ndl. dooppeetjej :
enz, - Doch (zonder verkorting) : broornaruie
(assimilatie : ndl, broodmand] , brooteeien» (ndl.
brood(uit)deeling); rocbrutns (ndl. roodbruin].
in twee op elkaar volgende woorden (dus met
zinsaccent) voor ongelijke consonanten : dorn
b00111 viel (met accent op het laatste woord);
- of voor gelijke consonanten: t spook ka
kom~n (ndl, 't spook kan komen; accent op
konl~n). Doch : broo bak~n (ndl, brood bakken); iemont dOD toen (ndl. iemand dood doen].
** voor enkelen consonant t (dt) in eindlettergrepen van den tweeden en derden persoon [enk.]
van den tegenwoordigen tijd (aant. wijs] van alle
werkwoorden : g;} of it! noot (nd!. noodt ; zie
Idiot.), g:J of ie v;Jrgroot; - in den tweeden
persoon van de gebiedende wijs van alle werkwoorden: noot, v;}rgroot; - in het verleden
deelwoord van de zwakke werkwoorden : gi1noat
[ndl. genood); gekloot,. ook de buigingsvormen
dezer deelwoorden : :In gJnoot:J urauaos (ndl. een
genoode vrouw], vargroota kOOlnars (ndl. vergroote kamers}.
20 Onbetoonde lettergrepen in alle gevallen
(zonder woord- of zinsaccent ; in open of gesloten
lettergrepen; voor enkelen of meer dan een consonant) : moisrin» (ndl, moorin], poartier (ndl.
po(ojrtier}: t spook komd (ndl. komt) iiI (met
zinsaccent op komd).

Zovl. betoonde of onbetoonde verkorte
scherplange 00.

J.

Gebruikt teeken : 00.
N dl. scherplange 0 === zovl. verkorte
scherplange 00 (de kleur van den klank blijft
dezelfde, de duur is korter) in :
10 Befoonde gesloten lettergrepen, doch enkel
in de hierna volgende gevallen :
* Voor meer dan een consonant (uitgenomen
voor f (v), ch (g), s (z); zie boven par. I r o,
**, 20):
in een zelfde lettergreep (dus met woordaccent): spookt; b;Jdoomt; schoons (gen. van
schoonJ); g;:;doopt; moisr: (ndl. moord] ; enz.
in twee op elkaar volgende lettergrepen (dus
met woordaccent) voor ongeHjke consonanten :
I I 1.

Tabellarzsch ouerztcht (zovl. scherplange 00 of uereorte scherplange 00).

zovl.
scherplange
00

zovl.
00

of

00

zovl.
verkorte
scherplange
00

I
Betoond

* in
open
lettergrepen

(dus met
woordof zinsaccent)

** in

II
Betoond
(dus met
woord- of
zinsaccent)
enkel
in gesloten
lettergrepen

gesloten
lettergrepen

I

l

10 als slotklank : roo lef,rs.
20 voor klinker (of ndl. h) : broo~n.

3° voor enkelen consonant : koola.

4° voor meer dan een consont : do osteek s,
1°
2°

in een zelfde lettergreep : spookt.

v60r \
met
meer dan
woordcen
accent
consonant
(uitg. voor \

f (v),
ch (g),
s (z)

I

met
zinsaccent

voor enkelen consonant (uitgezonderd
in sommige vervoegingsvormen): loon.
voor meer dan een consonant en spirant f (v), ch (g), s (z) : troost.

in twee ~ voor ongelijke consonanop elkaar
ten: doopsJ I;}.
volzende
.
letter- } voor gelijke consonanten :
grepen ~ groo t t»,
\
)
)
(

in twee
op elkaar
volgende
woorden

I

voor ongelijke consonant.en : dam boom 'l'£el.
voor gelijke consonanten :
t spook komt.
2en en 3 e n pers. [enk).
zwakke 0 f 'van teg. tijd [aant. wijs) :
sterke werk- gfJ of z"e vJrgroot.
woorden
2en pers. van de gebiedende wijs : v:Jrgroot.

voor t (dt)
voor
in somenkelen
mige
consonant
vervoein eindgingsletterzwakke werk-l verleden deelwoord :
vormen
grepen
woorden
gi1noot.

III Onbetoond
altijd (in open of geslaten lettergr epeu ; v o.rr enkelen of
rneer dan een conaonant]

I

zonder woordaccent : nzoor'ina.
zonder zinsaccent : t spook k01Jtd Zit.

`._ 4 8_'
K. Klankwij zigina en (ndl. scherplange o).

A. Zov1. betoonde lange 0e.

II2. Ndl. scherplange o .— zovl. korte o of
gerekte korte o in do' a n (*doppen, ndl. doopen;
zie Idiot.) ; knob (ndl. knoop van kleederen),
verkl. knopka.
I 13. Ndl. scherplange o — zovl. zachtlange oo
in : bedaganoot, echtchanoot, vr. echtchanoota
(beide woorden schoolsch ; ndl. echtgenoote) ;
poovar (ndl. poover) ; vroolak, niet gewoon (ndl.
vroolijk).
II4 . Ndl. scherplange o — zovl. verkorte oe
in : oekst (ndl. oogst, fr. aout, ofr. aoust (1) ),
oeksta n, enz. ; foert (ndl. voort, zie Idiot.).
115. Ndl. scherplange o — zovl. eu in : vleua
naast min gewoon vleuija (ndl. vloo). Vgl. zovl.
peuta (handvol, in verband met ndl. poot ?) ; en
zie zovl. eui — ndl. ooi.
116. Ndl. (zovl.) scherplange (zachtlange) o
zovl. korte u in : kurs, ongewoon karts (ndl.
koorts, mnl. curts naast corts en coorts ; zie

Gebruikt teeken : oe (1).

FRANCK-VAN WIJK en VERCOULLIE), meestal

in 't mv.: kur(t)s a n of kur(t)s 9 (n)s.
117. Ndl. scherplange o = zovi. verkorte lange
uu in verkleinwoorden:
10 op ndl. -oontj e = zovl. -uuntsa : buuntsa
(ndl. boontje) ; luuntsa (ndl. loontje : buiintsa
konad ona zij luuntsa) ; kruuntsa (ndl. kroontje
met zachtlange o ; doch zovl. kroona (2) ) ; patruuntsa (zovl. Patroon (2) ); per- of parsuuntsa
( zovl. j5ersoon (2) ); schuuntsa (verkl. van
schoon) ; truuntsa (ndl. troontje).
20 op ndl. -oodje, -ootje — zovl. uutsa : buutsa
(ndl. bootje) ; bruutsa (ndl. broodje) ; gruutsa
(ndl.. grootje) ; luutsa (ndl. loodje) ; puutsa (ndl.
pootje) ; rui tsa ( ndl. rootje voor het vlas ) ;
schuutsa (ndl. schootje) ; stuutsa (ndl. stootje).
30 op ndl. -oortje =- zovl. uurtsa : puurtsa
(ndl. poortj e (3)) .
II8. Ndl. onbetoonde scherplange o =
zovl. a in : zadaanach naast zoo- (ndl. zoodanig) .

Vgl. zovl. scherplange oo — ndl. korte e
(par, 42).
zovl. scherplange oo = ndl. korte o (par. go).
zovl. scherplange oo of verkorte scherplange o6
= ndl. zachtlange o (par. 102).

oe
119. De klanken van zovl. dialect die, etymologisch, aan ndl. lange en korte (4) oe beantwoorden zijn:
ndl. lange en
korte oe —

zovl. lange oe,
zovl, verkorte lange oe.

(1) Zie FIANCK-VAN WIJK, VERCOULLIE.

(2) Zie boven par. 102, 5o.
(3) Be ndl. verkleinwoorden op -oordje = zovl.

oordaka : boordaka, koordaka.
(4) Zie VERCOULLIE,

Spry'., 7.

Ito. Zovl. betoonde lange oe klinkt als ndl.
betoonde lange oe:

* In open lettergrepen
I0 Als slotklank : oe (ndl. hoe) ; koe ; moe;
roe (ndl. roedz) ; toe ; — doe (ww.) ; enz. — en
in de samenstellingen : koestiil ; roejbert (*roepaard) ; enz.
20 voor blinker (of ndl. h) : roea n (ndl. roeden);
koeoor 9 no (ndl. koehoorn) ; enz.
30 voor enkelen consonant : sloeb a ra (zie Idiot.) ;
moeda ra (ndl. moeder) ; foefala n; voega lz n.
gewoner voea n ; koeka (ndl. koek ; niet in zovl.
met korte oe) ; voela n; noena (ndl. noen) ; soepa
(ndl. soep) ; snoer a n ; voetan (niet in zovl. met
korte oe) ; droev a ra (ndl. droever) ; groeza ; enz.
40 voor meer dan een consonant (enkel in de
samenstellingen) : koedra^zk of -drii ak ; enz.

** In gesloten lettergrepen :
10 voor enkelen consonant (uitgezonderd voor
t (dt) in sommige vervoegingsvormen ; zie bene-

den . par. 121, 10, **) : droef ; loech (ndl. loeg,
ww.) ; ploecli (ndl. ploeg) ; doek en boek (niet in
zovl. met korte oe) ; boel; doen ; troejb ; boer ;
kroes ; goet (niet in zovl. met korte oe) ; enz.
20 voor meer dan een consonant en spirant
f (v), ch (g,, s (z) : gaaroeft (ndl. geproefd),
proevdaga (ndl. proefde), droefsta; varvroecht
(ndl. vervroegt), varvroeg dag a (ndl. vervroegde),
vroechsta; bagoest en koest (ndl. begon en kon),
woest, oesta ra (ndl. oester) ; enz.

B. Zov1. betoonde of onbetoonde verkorte
lange oe.
Gebruikt teeken : oe (2).
I2 I. Ndl. lange of korte oe — zovl. verkorte
Lange oe (de kleur van den klank blijft dezelfde,
de duur is korter) in:
10 Betoonde lettergrej5en, doch enkel in de
hierna volgende gevallen
* Voor meer dan een consonant in gesloten
lettergrepen (uitgenomen voor f (v), ch (g),
s (z) ; zie boven I20, **, 20) :
in een zelfde lettergreep (dus met woordaccent) : zoekt; voelt; vargroent; roept; loert,
boers (ndl. boersch).
in twee op elkaar volgende lettergrepen (dus
met woordaccent) voor ongelijke consonanten
boekska (ndl. boekje) ; boelka (ndl. boeltje)
groens a la ( ndl. groensel) ; schoentsa (ndl.
schoentje) ; soe^lee^ a la (ndl. soeplepel) ; loerda ra
(ndl. loerder) ; enz. ; -- of voor gelijke consonanten : broettaga (ndl. broedde), boettaga (ndl.
boette); soejbot; enz. -- Doch (3) : bloepleka
(1 i Ik behoud het gebruikelijke ndl. teeken gecursiveerde oe. Gewoonlijk wordt de klank, in de phonetiek, verbeeld door het teeken u: (nl. door u onmiddellijk gevolgd door de dobbelpunt) ; zie PASSY, 6, 96,
VIETOR, blz. 78. Be Franschen schrijven ou.
(2) IIi Phon. Alph. verbeeld door u of soms door L
(kapitaal) ; VIET OR, 79 en vvgg. ; PASSY, 96.
(3) Vgl. par. 16, 0 , 3o.

(ndl. bloedplek, -vlek; assimilatie ), bloetrek a ra
(ndl. bloedtrekker) ; goekoob (ndl. goedkoop),
goetoen (nd, goeddoen) ; enz.
in twee op elkaar volgende woorden (dus met
zinsaccent) voor ongelijke consonanten : z .^ doers
dam boel kapoot; --- of voar gelijke consonanten:
nam boEk kooj5 a n (ndl. een boek koopen). ----Doch : bloe fargieta n (ndl. bloed vergieten;
assimilatie) ; bloe trek a n (ndl. bloed trekken).

* * voor enkelen consonant t (dt) in eindlettergrepen van sommige vervoegingsvormen ; in den
eon en 3en persoon (enk.) van den tegenwoordigen
tijd van alle (enkel zwakke) werkwoorden :
ga of ze bloet (ndl. bloedt ; doch bloet, ndl.
bloed, nw.), g-a of ie lot; — in den 2en persoon
van de gebiedende wijs van deze werkwoorden :
bloet, boet; — in het verleden deelwoord dezer
werkwoorden : gabloet (ndl. gebloed), gabroet
(ndl. gebroed), wees chagroit (ndi. gegroet) ; ook
de als verleden deelwoorden gevorrnde bij voeglijke naamwoorden : goet (ndl. *gehoed, met
eenen hoed, zie Idiot. ; doch goet, ndl. goed, bn.

en nw.) ; bag oet (ndl. begoed, gegoed) ; men zegt
nochtans met lange oe : i e inoet, ga of ze doet;
doch met verkorte oe : ga of ie doett, moett (doet
het, moet het), orn den dobbelen consonant t.
Vgl. par. 17, *, 20, en de voetnota blz. 19, kol. a;
varoet (ndl. verwoed) ; welganzoet (ndl. we!- gemoed) ; ook de buigingsvormen dezer deelwoorden en bijvoeglijke naamwoorden : babroeta
veu(g)alaijars ( ndl. bebroede vogeleiers) ; bagoeta boer a n; enz.
en in sommige woorden van franschen oorsprong : ie ez ba,zkroet ; rot (eng. fr. raout) :
kroej5 (fr. croup) ; — en ook nog in zovl. toep en
zovl. toefela n (zie Idiot.).

20 Onbetoonde lettergrepen in alle gevallen
(zonder woord- of zinsaccent ; in open of gesloten lettergrepen ; voor enkelen of meer dan
een consonant) : oe werkt ie (ndl. hoe werkt hij ?
klemt. op werkt) ; z'k dog mee (accent op 't laatste
woord) : boelie (zie Idiot.) ; soejee (fr. souper)
boerin? (ndl. boerin).

Tabellarisch overzicht (zovl. lange oe of verkorte lange oe).
I
zovl.

Betoond

lange oe

(dus met
woordof zinsaccent)

zovl.
oe

II

of oe

Betoond
met
woord- of

* in
open
lettergrepen

10 als slotklank : moe.
20 voor klinker (of ndl. h) : koe a n.
3o voor enkelen consonant : ^noeda ra.
40 voor meer dan een consont : koedraak.

** in
^esloten
lettergrepen

i o voor enkelen consonant (uitgezonderd
in sommige vervoegingsvormen) : boer.
20 voor meer dan en consonant on spirant f (v), ch (g), s (z) . droefsta.

voor
meer dan
een
consonant
(uitg. voor
f (w),
ch (i),
s (z)

met
woordaccent

met
zipsaccent

zinsaccent)
zovl.
verkorte
lange oe

enkel
in ges.oten
lettergrepen

voor t
`oor
enkelen
consonant
in eindlettergre-

pen

(dt) in

sommige
g
vervoei
gingsvormen

in een zelfde lettergreep : voert.
in twee
voor ongelijke consonanop elkaar
ten : boelka.
volgende
voor gelijke consonanten
lettergrepen
soeftj5ot.
voor ongelijke consonanin twee
ten : boel ka oot.
op elkaar
volgende
voor gelijke consonanten
woordenbog k kooP g n.
,P
zwakke (of
sterke) werkwoorden
zwakke werkwoorden

2en en 3en pers. (enk.)
teg. tijd : ga of ie
bloet.
'en persoon gebiedende
wijs : bloet.
verleden deelwoord : ga
bloet.

in sommige fr. woorden : backrort.
in enkele zovi. woorden : toed.
III Onbetoond
altijd (in open of gesloten
lettergrepen ; vbor enkelen
of meer dan een consont).

zonder woordaccent

boerina.

zonder zinsaccent : k doe mee.
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C. Klankwij zigingen (ndl. oe).
122. Ndl. oe = zovl. korte o of zovl. gerekte
korte o
voor in (1) in : bloma (ndl. bloem, mnl. bloeme
naast blomme), blomj5ot, enz. ; z►ardom a n (ndl.
verdoemen of verdommen, dommer worden),
vardomt, enz.
zovl. botoor -- fr. boutoir (zie Idiot.).
123. Ndl. oe - zovl. zachtlange oo of zovl.
verkorte zachtlange o1$
voor m (2) in : noom a n (ndl. noemen ; KIL.
nam en ; vgl. par. 26, 10), ganoomt (ndl. genoemd
n. genaaind), banoomt (ndl. benoemd), enz. ;
baroonz a n (ndl. beroemen), baroomt (ndl. beroemt
en beroemd) ; enz.
124. Ndl. oe — zovl. lange uu in : fruut o n
(ndl. wroeten; zie FRANCK-VAN WIJK) .
125. Ndl. oe — zovl. ui in ru nz9 ra (ndl. roemer n. romer).
Aannnerking. Fr. ou (uitspr. als ndl. en zovl.
oe) = Y o betoond zovl. oe in : avoes (fr a vous;
zie Idiot., Aanhangsel) ; goesta (fr. gout, ndl.
goesting) ; see (fr. sou) ; randeevoe (fr. rendezvous) ; misschien ook in oekst (fr. aout, ndl. oogst
uit lat. augustus, zie VERCOULLIE) ;

— 20 onbetoonde zovl. verkorte zachtlange on
in loowie (fr. Louis) ;
30 onbetoonde zovl. korte e of zelfs a in :
fer- of farset (fr. fourchette ; verdofflngsproces :
fr. fourchette > zovl. *foerset > zovi. *forset
> ferset > farset) ; per- of parta(zk of - taa^zk
(fr. pourtant) ; per- of jbarsent (fr. pourcent, ndl.
percent).
*
* *
Vgl. zovl. lange oe — ndl. korte a (par . i i) .
zovl. lange oe of verkorte oe .— ndl. korte o
(par . 93) .
zovl. verkorte oe = ndl. scherplange o (par.
114) .
zovl. verkorte oe — ndl. korte u (par. 1 39).

A. Zovl. betoonde lange eu.
Gebruikt teeken eu (1).
128. Zovl. betoonde lange eu klinkt als ndl.
betoonde lange eu :

* In open lettergrepen
io Als slotklank : beu; (senta) leu (ndl. (Sint)
(E)looi) en in sainenstellingen als leumesa (ndl.
Elooimis) ; enz. — Naast monophthong eu in beu,
leu, hoort men soms bij traagsprekenden diphthong eui : beul, leui (2).
20 voor klinker (of ndl. h) : deu a n naast deug s n; meuan naast meugo n (ndl. mogen, mnl.
meughen naast moghen) ; altijd reu a (mannetjeshond) ; — deui chtach (2) naast deuijachtach
(ndl. dooiachtig); — euoo (2) naast euiJ000
-

(ndl. hooihoop) ; enz.
30 voor enkelen consonant : meub 9 ia (ndl. meubel) ; deuga n, gewoner deu a n; keuk a n(a) (ndl.
keuken) ; veula n(a) ; beuleik (ndl. beuling) ;
steun a n; eu^a (ndl. heup) ; kreup a la (ndl. kreupel) ; deura (ndl. deur), keureia (ndl. keuring) ;
geut? (ndl. geut) ; gapreut a .la (ndl. gepreutel) ;
kleutarka; leuv 9 n (stad), preuva (ndl. proef,
fr. preuve) ; neuza (ndl. neus), peuz?1 9 n ; enz.
40 voor meer dan een consonant (enkel in
samenstellingen) : eusche f (2) naast euischelf
(ndl. hooischelf) ; vleuscheeta (2) naast vleuischeeta (ndl. vlooscheet) ; enz.

** In gesloten lettergrepen:
10 Voor enkelen consonant, uitgezonderd voor
t (dt) in sommige vervoegingsvormen (zie bene-

den par. 129, *, 20) : teuch (ndl. teug) ; beuk (zie

Idiot.); beul; steun ; goevarneur ; geus; enz.
20 voor meer dan een consonant en spirant

f (v), .ch (g), s (z) : deucht (ndl. deugd, nw.,
deugt, ww.) ; vreugda ; kleufka (ndl. kloofje) ;
ganeust (ndl. geneusd), bleuzdaga (ndl. bloosde) ;
enz. — De twee consonanten kunnen gelijk zijn
neussiekta (ndl. neusziekte).

B. Zovl. betoonde of onbetoonde
verkorte eu.
Gebruikt teeken

D. Uitstooting van oe.
126. Ndl. fr. oe (syncope) valt weg in het
vreemde woord koerage (fr. courage) = veelal
zovl. kro u dza naast min gebruikt koerouti dza; vgl.
ndl. krant (fr. courant).

eu

eu (3).

29. Ndl. lange eu — zovl. verkorte eu

* In betoonde gesloten lettergrepen :
10 Voor meer dan een consonant (uitgenomen
voor f (v), ch (g-), s (z) ; zie boven par. 128,
** 2 0 ) :
in een zelfde lettergreep (d. i. met woordaccent) : beult ; steunt ; geupt (ndl. geheupt) ;
leurt ; enz.
in twee op elkaar volgende lettergrepen (d. i.
met woordaccent) voor ongelijke consonanten :

127. De klanken van zovl. dialect die, etymologisch, aan ndl. eu beantwoorden zijn:
ndl. lange
eu

zovl. lange eu,
zovl. verkorte lange el!.

(1) Zie over deze vocaalverkorting VAN HELTEN,
Mel. Spr., par. 90 ; OPPREL , 12.
(2)

VAN HELTEN, blz. 90.

(1) In Phon. Alph. verbeeld door 0 met een schuinsch
streepje (Deensche letter;, onmiddellijk gevolgd door
de dobbelpunt. Ik gebruik, om de leesbaarheid, het
gebruikelijke teeken eu. Sommigen (RouDET b. v.)
verbeelden door ce (met " accent grave " boven de
twee letters).
(2) Zie hier ndl. ooi = zovl. eui of eu ; par. 197
en vvgg.
(3) In Phon. Alph. zonder de dobbelpunt na het
gebruikte teeken.
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—

in den Zen en 3en pers. van den tegenwoordigen
tijd : ga of ie knei t (zie Idiot.) ; — in den
Zen persoon van de gebiedende wijs : an knelt
azoo niet; — in het verleden deelwoord

keiukska (verkl. van keuk a n(?)) ; beuldaga (ndl.
beulde) ; zeuntsa (verkl. van zeuna, ndl. noon);
euj5siekta (ndl. heupziekte) ; deurka (verkl. van
deura); deiirkle2ka of -kleerzka (ndl . deurklink ) ;
geutsa (verki. van g'euta) ; enz. ; - voor gelijke
consonanten : eii_ppl na (ndl. heuppijn) ; kneut tag-? (onv. verl. tijd van kneut a n, zie Idiot.).

gakneiit.
** in onbetoonde lettergrepen in alle gevallen
(zonder woord- of zinsaccent ; in open of gesloten
lettergrepen ; voor enkelen of meer dan een consonant) : feuries (accent op ries; ndl. Floris);
keuneizina (ndl. koningin) ; geuzina (ndl. geuzin) ; la ,t ons senta 1e12 goe fier^n (ndl. laat ons
Sint Elooi goed vieren, met hoofdtoon op

in twee op elkaar volgende woorden (d. i. met
zinsaccent) voor ongelijke consonanten : dam
beuk fan da kerka (ndl. de buik van de kerk) ;
— of vbor gelijke consonanten : dam beak kan
tvala n (ndl. de buik kan invallen).
20 voor enkelen consonant t in eindlettergrepen van sommige vervoegingsvormen (1) :

goe).

Tabellarisch overzichl (zovl. lange eit of

i o als slotklank : beu.
20 voor klinker (of ndl. h) : deu a n.
30 voor enkelen consonant : keuk a na.
40 voor meer dan een consont : eusche f

* in

I

open

zovl.

Betoond

lettergrepen

lange eu

(dus met
woordof zinsaccent)

çesloten

verkorte eu).

10 voor enkelen consonant (uitgezonderd
in sommige vervoegingsvormen) : beuk.

** in

20 voor meer dan een consonant en spirant f (v), ch (b,, s (z) : deucht.

lettergrepen

in een zelfde lettergreep : steunt.
voor
meer dan
zovl.

II

eu of eu

een
consonant

Betoond

(uitg. vó or

(dus met

zovl.

met
woordaccent

ch(g),

zinsaccent)

s(z))

letter-

vpor ongelijke consonanten : deurka.
voor gelij ke consonanten

euij na.

grepen

voor ongelijke consonanten : deitr toe.
voor gelijke consonanten

accent

in twee
op elkaar
volgende
woorden

voor t
in sommige

zwahke (of
sterke) werkwoorden

vervoegingsvormen

zwakke werkwoorden

met

woord- of

in twee
op elkaar
volgcnde

sins-

darn bell liep.

enkel

verkorte

in gesloten

lange eu

lettergrepen

voor
enkelen
consonant
eindlettergrepen
en

III Onbetoond
altijd (in open of gesloten lettergrepen ; voor enkelen of

meer dan een consonant)

K1ankw ij zigingen (ndl. eu).
130. Ndl. eu — zovl. korte o of gerekte korte o
in : boza (*borze, *bozze, ndl. beurs) ; j oka n (ndl.
jeuken, mnl. ook joken), joks a la (ndl. jeuksel),
,iokta (ndl. jeukte).
Ndl. (fr.) eu — zovl. uu in uulalie (ndl. fr.
Eulalie) ; uuz a nie (ndl. fr. Eugenie) ; vgl. nog
buuk (ndl. beuk).

* a
(1) Een enkel zovl. ww. nI kneuten is rnij bekend.

Zen en 3en pers. (enk.),

teg. tij d : ga of i e

knelt.
Zen persoon gebiedende
wijs : knelt.
verleden deelwoord
g akneut.

zonder woordaccent : geuzina.
woe fier a n .
zonder zinsaccent : senta leasgoe

Vgl. zovl. eu of verkorte eu — ndl. lange a
(par. 27).

zovl. eu = ndl. zachtlange e (par . 53) .
zovl. eu of verkorte eu — ndl. zachtlange o
(par . io5).
zovl. eu . — ndl. scherplange o (par . i 15) .
zovl. eu of eu .— ndl. korte u (par. 140).
zovl. eu = zovl. eui (— ndl. ooi), par. 197 en
vvgg.

D.

Uitstooting van zovI.

eu ,

130bis. Procope van zovl. (fr.] eu in somrnige
persoonsnamen : dobsi« (fr. Eudoxie); zeun (ndl.
Eugeen, fr, Eugene); be (fro Eulalie); Jeemz'e
(fr. Euphemie] ;frazz'e (fr. Euphrasie); frooz£eniJ
(fr. Euphrosyne); staas of staas (familienaam

gescbr. Staes, fro Eustache}.

u
13 I. De klanken van zovl, dialect (1) die,
etymologisch aan ndl. korte u en n dl. lange u
beantwoorden, zijn :
zovl. korte u;
ndl. korte u
zovl. gerekte korte u (2)
ndl.
zov 1. lange uu,
zovl. verkorte lange uu 3).
lange u
A.

ZovI. onbetoonde of betoonde korte

[ndl, schopte); du rm» f( rivier); klutsan naast
kluitsan ..· enz.; - of voor gelijke consonanten :
schuttCJg:J (ndl. schudde; doch schutvn, ndl.
schudden) ; lutt:JgCJ (imperf. van zovl. ww. uu,«,
zie IdIot.); snukkoordiJ (van zovL ww. snuk;jn ...
zie Idzot.): ena.
*** in twee op elkaar volgende woorden (dus
met zinsaccent) voor ongelijke consonanten : ne
luk doen / vul giet[}n,. - of voor gelijke consonanten : on dul lam (doch t lant es dul); as
t cJz:Jluk komt (ndl. als 't geluk komt; doch
t ez ;J g;Jluk).
20 voor enkelen consonant t (d) in eindlettergrepen:
* in pausa : nut , put (ww.; doch putiJ, ndl.
put, nw.), giJput ,. schut en giJscnut (van zovl.
ww. schutan == ndl. schudden).
** in den zin : Z:J put at waataY;; (ndl. het water); it! schut t» pruiman (ndl. hij schudt de
pruimen); enz.

tc,

Gebruikt teeken u (4).
132. Onbetoonde korte u,
De uitspraak van zovl. on betoonde korte u. is
geheel in overeenstemming met die van ndl,
onbetoonde korte u in aIle gevallen (d. i. zonder
woord- of zinsaccent; in open of gesloten lettergrepen; voor enkelen of rneer dan een consonant) :
it! deet t 11lee een» snuk iim» (ndl. hij deed 't met
een snuk (== ruk) om).
133. Betoonde korte u.
N dl. betoonde korte u .zz: phonetisch zovl,
korte u in de volgende gevallen :
10 voor meer dan een consonant (uitgezonderd
voor f (v), ch (g), s (z) ) :
* in een zelfde lettergreep (dus met woordaccent) : bukt; schult (nd1. schuld) ; drurrzt (van
zovl. drum;Jn,. zie fdtat.); punt; gadrupt;
kurt (zie Idiot.) ~ enz,
** in twee op elkaar volgende lettergrepen (dus
met woordaccent] voor ongelijke consonanten :
lukt;;giJ (ndl. lukte) ; bzclt» (ndl. bult) ; dr~l1nd;Jg;)
(nd!. drumde, dromde); nzunt~1Z./ schupt:Jg;;

B.

Zovl. betoonde gerekte torte u ,
Gebruikt teeken u
<

(5).

==

134. Ndl. korte u
zovl. gerekte korte u
(de kleur van den klank verandert niet, de duur
is langer) enkel in betoonde lettergrepen :
10 V oor enkelen consonant (uitgezonderd In
eindlettergrepen voor t (d), zie boven, par. 133,
2 0 ) in open of gesloten lettergrepen : de kiibir;;
(familienaam geschr. De Cubber); kfid:J (ndl.
kudde}: snu.fdlan (nd!. snuffelen); rugiJ of gewoner rUiJ [ndl. rug); kilch..- g:Jluk, giJ!uiJch (ndl,
gelukkig); krukan (ndl. krukken); dii], krul~n
[ndl. krullen}: g~drum, drum~n (ndl. drummen,
drommen); dun, dicn» (ndl, dun); druj, schilp~n (nd!. schoppen); bur;;k;J (Zegelsemsch gehucht : Burreke); kus, blusch~n (ndl. blusschen) ;
putiJ (ndl. put); enz, Zoo ook : k fiel mee mijniJ
ru (nd1. rug) in d;; teel2:Jls (zie tengele in Idiot.):
20 voor meer dan een consonant en spirant
f (v), ch (g), s (z) : vdrduft (zie Idiot.), V;Jrdufte lZieht ... zilchtan ... 1'"USt, riist sn , bluzbaar
(ndl. bluschbaar); enz.

Tabellarisch overzicht (zovl. korte u, en {;,-erekte korte 12).

Onbe~OOnd

altijd (in open of gesloten lettergrepen, voor enkelen of meer
dan een consonant)

zovl. korte

zovl. u
of u

voor meer
dan een consonant (uitg.
voor
(enkel in de f
h / )
gevallen
\ (v), c ,g,
hier
S (z)
1\'

II
Betoond

aangegeven)

l

met
woordaccent

met zinsaccent

zonder zinsaccent

* in een zelfde lettergreep : punt.
** in twee op l voor ongelijke consoelkaar vol-)
nanten: bultiJ.

I

gende letter- ( voor gelijke consonangrepen
ten : schutt'g~.
***in twee op, voor ongelijke consoe l k a a r ~vol- ,
nanten: luk doen.
gende woor-) voor gelijke consonan..
den
{ten : giJluk komt.

It

voor enkelen consonant
t (d) in eindlettergrepen

zovl.
gerekte
korte u

I
I
en:~Iin

betoonde
lettergrepen

met! ns snuk

omdoen,

in pausa: nut.
. d
.
In en ZIn : ZiJ put waa t ar 3.

v60r enkelen consont (uitgezond. ~ in gesloten lettergr. : dill.
voor t (d) in eindlettergrepen) :
in open lettergr. : dill,.
voor meer dan cen consonant en

I

f

(v), ch (g), s (z) : v,rdilft.

(1) Kleiner kleur- en duurnuances laat ik onve1'1et. (2) Boven bet cnkel tf'ek~n 1..t bet teeken van de rekkiI1~ - . - (3) Boven de 2e letter van het dobbel teeken uu bet teeken van de verkurtmg '----'. - (4) In Phon. Alp~.
verbeeld door re (PAS8Y, 6, 102). - (5) In Phon. J.!lph. verbeeld door 00: (P}.SSY, 102); DIet de dobbelpunt d. 1.
bet teeken del' lengte.
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C. Klankwijzigingen (ndl. korte u).
13 5 . Ndl. korte u — zovi. lange uu of verkorte
lange uia
10 in een aantal vreemde (roinaansche) woorden :
in persoonsnamen op ndl. lat. -us : oog- uustienuus ; markuus ; fransieskuus; uurza la (ndl.
lat. Ursula) ; enz. ; •— in eenige andere woorden
op lat. -us : doolnienuus (lat. dominus) ; tiefuus
(ndl. lat. typhus) ; enz.
in volkennamen : ruus (ndl. Rus, fr. Russe) ;
tuiirk (ndl. Turk, fr. Turc) ; buulgaar (ndl. Bulgaar, fr Bulgare) ; enz. ; — en in de landsnamen
die er mee in verband staan : ruuslant; tuurkijja n ; buulgaarieja ; enz.
Vgl. nog buust (fr. buste) ; dzuust of zuust
(fr. juste, ndl. juist) ; enz.
20 in bruus o la (naar de Brabantsche uitspr.
van ndl. Brussel, of naar fr. Bruxelles ?) ; buuntJ9 ra (ndl. bunder, mnl. buunre, buunder naast
ander vormen) ; snuul n. snul (-- ndl. sul ?).
136. NdI. korte u — zovl. korte e of gerekte
korte e in : let a ra (*lettere, ndl. luttel, mnl. lettel
naast luttel); ren(t)fiees (ndl. rundvleesch, mnl.
rent- naast runt-, rint-, ront-).
13 7 . Ndl. korte u — zovl. korte i of gerekte
korte a (1) in :
f9 ra of frauwa (ndl. juffer, juffrouw) ; klit 9 la
(ndl. kluppel) ; rz s a ng (ndl. rups, mnl. rupsene
naast ander vormen, KIL. rispe ; zie ook FRANCKVAN'IJK).

stzk (ndl. stuk, mnl. stuc en stic) ; verkl. stikska.
zila n (ndl. zullen), ga zilt.
138. Ndl. korte u — zovl. korte o of gerekte
korte o in : dob 9 la (ndl. dubbel, n. dobbel, mnl.
dobbel, ofr. doble, fr. double), vardob a leer 3 n
(ndl. verdubbelen), enz. ; j an o n (ndl. gunnen,
mnl. gonnen, gunnen, jonnen), jonsta, enz.
139. Ndl. korte u _= zovl. verkorte oe in
loenza (ndl. luns, mnl. luns, Ions).
140. Ndl. korte u = zovl. lange eu of verkorte
eu in
J o Ndl. -uizk (geschr. -unk) — zovl. eu,zk (2)
deunk i n (ndl. dunken), deu2kt ; kreurkal,n
(ndl. kronkelen, mnl. cronkelen, crunkelen) ; zoo
ook : mareu2k (zovl. *rnaruak, fr. Marin, persoonsnaam) ; ineuuk in de piaatsnamen lneunkswalma (geschr. Munkzwalm ), meieokbos (zie
Idiot.).
20 keun a n (ndl. kunnen, mnl. ceunen, naast
conen, connen, cunnen), keunsta, enz. ; kaneunak,
kaneuneak of -neezk (ndl. kanunnik, mnl. eaneunc, naast canoonc, canonic).
3o beuns a la (ndl. bunsel), ww. beunsala n, enz.
euns a la (ndl. unster, KIL. unssel, enssel naast
ander vormen).
4o dreup o la (3) (ndl. druppel, droppel, mnl.
dreupel, dropel, zeldener droppel), ww. dreu_pala n, enz.
(1) Zie OPPKF3., 10.

(2) Vgl. par. 94, 1° en 2°.
(3) Vgl. par. 94, 3o en par. 105, 20.

50 beurg ra (ndl. burger (1) ) ; beur^-ameestura,.
naast belirmeest a ra (ndl. burgemeester (1) ).
6o fleus (ndl. fluks, zie Idiot.).
141. NdI. korte u ^ zovl. ui (met onduidelijk
eind-element ; zie ui) in :
10 Ndl. -uts, -uds = zovl. -uits (zeer zelden
-uts, zeldener -iiidz) : bluitsan (ndl. blutsen),
bluits, enz. ; duits (zovl. duts, zie Idiot.) ; kliu1tso n (ndl. klutsen), kluits, enz. ; knuidzooft (zie
*knudshoofd in Idiot. en vgi. KIL. knudse,
knodse, ndl. knots); kuits a n (zie kutsen in Idiot.),
ki ts, enz. ; muitsa (ndl. muts, mnl. inutse) ;
j5rIits 9 n (ndl. prutsen), pruits, enz. ; — vgl. nog
buidza (*budza, fr. buche ? zie Idiot.).
20 Verkleinwoorden ndl. -utje = zovl. -uitsa .
luitso (naast lu`taka, zie lutte in Idiot.) ; ^u'itsa
(ndl. putje). Ndl. hutje — zovl. u`t 9 ka ; *hutteke).
3o Verkleinwoorden ndl. -untje .— zovl. -il ntsa
puintsa (ndl. puntje) ; triiintsa (verkl. van zovh
tricnta, zie Idiot.).
I4Ibis. Ndl. onbetoonde korte u (latijn u) =
zovl. a in : dzeezas (ndl. Jezus).
Vgl. zovI. korte it — ndl. korte i (par. 71).
zovl. gerekte korte ac = ndl. zachtlange o (par.
Io6).
zovl. korte it = ndl. scherplange o (par. i 16).

D. Zovl. betoonde lange

uu.

Gebruikt teeken : uu (2) .(in open en in
gesloten lettergrepen).
142. Zovl. betoonde lange uu klinkt als ndl.
betoonde lange u:

In open letterb re_Pen
To als slotklank : juu (roepwoord voor paarden) ; nuzc (zie nuut in Idiot. ; ndl. nieuw) :
nuu kleet (ndl. nieuw kleed), nuu besasns (ndl.
nieuwe bessems) ; paraaluu (ndl. paraplu) ;
taluu (zie Idiot.) ; tanuu (ndl. fr. tenue) ; da buu
(familienaam, geschr. De Bue) ; -- en in samenstellingen : nuujaar (ndl. nieuwjaar) ; parepluugoet ; enz.
20 voor klinker : nuua (ndl. nieuwe), nuuachiet (ndl. nieu`vigheid ), varnuuan (ndl. vernieuwen), enz.
30 voor enkelen consonant : buuk e n (zie Idiot.);
dzuu- of zuubalee (fr. ndl. jubile) ; panduula
(ndl. fr penciule), korduula (vrouwenaam : ndl.
fr. Cordule) ; kostuuman (mv. van kostuum) ;
niuuron, uura (ndl. uur) ; reevooluusie of -sa
(ndl. revolutie) ; tuuta n (zie Idiot.) ; uuza (verkorte persoonsnaam : fr. Eugenie) ; enz.
40 voor sneer dan een consonant (enkel in samenstellingen) : nuustraata (ndl. Nieuwstraat) r
Para?luustok ; enz.

** In gesloten lettergre^en .
Jo voor enkelen consonant (uitgenomen vvor
(1) Zie FRANCK-VAN WiJx ; vgl. par. 94, 40.
(2) In Phou . Alp/i . verbeeld door y. tnl. zoogenaamde ongestipte y) onmiddellijk gevolgd door de
dobbelpunt, het teeken der lengte ; zie P Asst, 101, en
VICTOR. 174-176. 1k gebruik, oni de leesbaarheid, het
gecursive'erde dobbel letterteeken no.
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t in sommige vervoegingsvoriuen en in eenige
fransche worden, zie beneden par. 143, 20)
buuk (zie Idiot.) ; baskuul; kostuuin (naast
kostuum, als fr. costume) ; muur; abuus (ndl.
abuis, fr. abus) ; Kffruut (nw. zie Idiot. ; doch
gafruut, verl. dw.) ; enz.
20 Voor meer dan een consonant en spirant
eh (g), f (v), s (z) : duust (ndl. duizend, mnl.
dusent) ; dzuust of zuust (ndl. juist, fr. juste),
dz- of zuustachiet (ndl. juistheid) ; abuuska
(verkl. van abuus) ; luust a ra (ndl. luster, fr.
lustre) ; enz.

of voor gelijke consonanten : fruuttaga (onv.
verl. tijd van zovl. fruut s n; zie Idiot.).
in twee op elkaar volgende woorden (dus met
zinsaccent} voor ongelijke consonanten : dzuul of
zuul (ndl. fr. Jules) viel; de muPr scheurt; enz.;
--of vcor gelijke consonanten : dzidil liep ; enz.
20 voor enkelen consonant t in eindlettergrepen
van sommige vervoegingsvormen van zwakke
werkwoorden nl. : in den Zen en 3en persoon
enkelvoud van den tegenwoordigen tijd : ga of i
fruilt, tuiit, varnuut ( van ww . fruutan, tuutan,
varnuuan, zie Idiot.) ; --- in den tweeden persoon van de gebiedende wijs : fruut, tuut, enz. ;
--in het verleden deelwoord : gafruiit, vartuut
(zie Idiot.), enz. ; ook in de buigingsvormen van
deze deelwoorden (als bn. gebruil:t) : an vartuiuta
Iortuuna (ndl. een verkwiste fortuin), enz. (3)
Ook in sommige woorden van fr. oorsprong
duiik (fr. duc, veelal als hondenaam) ; kluub (fr.
ndl. club) ; konsuul (fr. consul) ; kostuum (fr.

E. Zov1. betoonde of onbetoonde verkorte
lange uu (1).
Gebruikt teeken : uiu (2) (in open en in
gesloten lettergrepen).
143. Ndl. lange u = zovl. verkorte lange uu
(de kleur van den klank blij f t dezelfde, de duur
is korter) in :
*Be toon de gesloten lettergrepen, enkel in de
hierna opgegeven gevallen :
^t o Voor meer dan een consonant (uitgenomen
voor spiranten f (v), ch jg,, s (z) ; zie boven
142,

**,

20

costume, n. kostuum met lange uu); rnienuut,

m..(fr. minute, n. mienuuta, vr.) ; parla- of perla, fluut (zie Idiot.) ; en wellicht eenig andere nog.
** Onbetoonde lettergrepen in alle gevallen
(zonder woord- of zinsaccent; in open of gesloten
lettergrepen ; voor enkelen of meer dan een consonant) : gabuurina (ndl. geburin) ; dzuu- of
zuuweel (ndl. juweel) ; dzuu- of zuuzeer a n (ndl.
jugeeren) ; f uuwenza (ndl. influenza) ; nootamuiuskaat (zie Idiot.) ; zuu- of dzuulie (met
accent op -lie : fr. Julie, vrouwenaam ; doch
dzuulie- met accent op dzuu-, maandnaam) ; --dzuul (fr. Jules) erft - en ik niet (accent op erft) ;
enz.

)

in een zelfde lettergreep (dus met woordaccent) : buukt (zie buken in Idiot.) ; varzuurt ;
enz.
in twee op elkaar volgende lettergrepen (dus
met woordaccent) voor ongelijke consonanten:
buukska (zie Idiot.) ; bruulka (verkl. van den
plaatsnaam Bruul) ; kostuiimka (verkl.); buuntsa
(verkl. van zovl. boon?) ; nzuurka, duurdag (ndl.
duurde) ; puutsa (verkl. van zovl. poot) ; enz. ; --

Tabellarisch ovenicht (zovl . lange uu of verkorte lange uu).
I
zovl,
lange uu

10 als slotklank : juu.
20 voor klinker : varnuu,n.
30 voor enkelen consonant : uura.
40 voor meer dan een const : nuustraata.

in
open

Betoond

lettergrepen

(dus met
woordof zinsaccent)

in

Ia voor enkelen . consonant (uitgenomen

g esloten

I

-

lettergrepen

met

voor
meer dan
een

-zovl.

uu of uu

II

.consonant

Betoond

(uitg. voor

(dus met
woord- of
zovl.

zinsaccent)

verkorte

enkel

lange u11

in gesloten
lettergrepen

woord-

accent

f (v) ^

met

ch (s,,

tins-

s (z))

accent
voor t
in sommige

voor
enkelen

consonant
in eindlettergrepen

voor ongelijke consonanin twee
ten : dzuul viel.
op elkaar
volgende voor gelijke consonanten
woorden
dzuuul liep.

alle
werkwoorden

Zen en 3en pers. (enk.),
teg. tijd : p of ie

fruilt.
Zen persoon gebiedende
wijs : fruut.
verleden deelwoord

zwakke werkwoorden
gaf runt,
van sommige fransche woorden : duuk.

tu Onbetoond
altijd (in open of gesloten let -

tergrepen ,' vour enkelen of
meer dan glen consonant)

vervoegingsvormen

in sommige vervoegingsvormen en in
eenige fransche woorden) : muur.
20 voor meer dan een consonant en spirant f (v), ch (g), s (z) : duust.
in een zelfde lettergreep : buukt.
voor ongelijke consonanin twee
op elkaar
ten : muiiirka.
volgende
voor
gehjke consonanten
letterfruuttaga.
grepen

zonder woordaccent : gabuurina.
zonder zinsaccent : dzuul erft.

(1) VERcovr,LiE, S. blz. 7 en 16, heet dezen klank ' verkorte zuivere u " en " zuivere korte u ri. — (2) In
Phon. Alph. verbeeld door y (nl. de zoogeuaamde ongestipte y) . PASSY, 101; V IEToa, 176. Ik verbeeld hem door het
gecursiveerd dobbelteeken nil met het teeken der verkorting op de 2e letter. -- t3) Vgl. VIRCOULLIE, Spr., 13
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F. Klankwij zigingen (ndl. lange u).
144• Ndl. onbetoonde lange u — zovl. korte a
in : ralnoel (ndl. rumoer, ofr. rumour, fr. rumeur).
145. Ndl. lange u — zovl. lange ie of verkorte
lange íé in : diera (ndl. duur, mnl. diere n. a. v.),
dierta, enz. ; bastier a n (ndl. besturen, mnl. (be)stieren n. a. v.), bastierd ) ra (ndl. bestuurder),
enz. ; vier (ndl. vuur, mnl. vier n. a. v.), vierka
(verkl.) ; enz. ; --- liesie (ndl. fr. Lucie).
Vgl. nog fr. u — zovl. verkorte oe in doewiera
(fr. tuyere ?) (1) ; — lat. geschr. u — zovl. oe in:
zovl. tijroes (lat. thymus) ; wijst op vroeger lat.
uitspr.
146. Ndl. lange u (of korte zuivere u) — zovl.
ui of ui of verkorte ui in : nuz (naast no n , ndl.
nu) ; of nui : ga rnoet nu i kom a n ; of nui (onbetoond, zie par. 187, **) ; — klu7'j g n (ndl. kluwen (2)) ; — ruiza (ndl. ruzie, oudndl. ruse (2)) ;
rutzamaak q ra (ndl. ruziemaker) ; enz.
147. Ndl. uw (2) — '0 zovl. lange auw (of au)
in : auwalijk (ndl. huwelijk, mnl. houwelijc n. a.
v.), aubaar (ndl. huwbaar, zie Idiot.) ; dauw o n
(ndl. duwen, mnl. douwen n. a. v.), dau (ndl.
duw), dauw a ra (ndl. duwer), enz. ; grauw a la
(ndl. gruwel), grauwalijk (ndl. gruwelijk); rau
(ndl. row, rouw, mnl. rouw n. a. v.) of raut (zie
rauwt in Idiot.), rauwa (ndl. ruwe) ; schauwa n
(mijden, ndl. schuwen, mnl. scouwen n. a. v.);
doch zovl. scho u — ndl. schuw (zie onmiddellijk
beneden 30) ; sjbauwan (ndl. spuwen, mnl. spouwen n. a. v.), sjbauwara (ndl. spuwer), enz.
20 zovl. korte aw in onbetoonde lettergrepen
(verdoffing) : fawijna naast flawijna, zelden
ftauwewijna (ndl. fluwijn, dier en kussensloop, mnl.
ook flouwijn, fr. fouine) ; traweel (ndl. truweel,
mnl. ook trouweel, fr. truelle).
30 zovl. verkorte d 5t of (met zinsaccent) lange
o u (zonder eind-element 70) in :
* vs of o u (ndl. u) : za vraacht o 2L , za g-eet (ndl.
geeft) o 2, nor naij niet. Vgl. Voornaamwoor-

den.
** zovl. verkorte ou,
ouan (ndl. uw, uwe,
uwen), of, met zinsaccent en niet verkort, o 2G , o u a,
o ua n : o.zj of o jt kint (ndl. kind), o u of o n roeda ra,
o u of o u kindars ; o uu a of o n a ndn ; o 2Gg n of on
ont (ndl. hond). Vgl. Voornaamwoorden.
*** scho u (ndl. schuw, mnl. scou n. a. v.),
scho u achiet (ndl. schuwheid), enz.
40 zovl. uij in : kluz q n (ndl. kluwen, zie ook
boven par . 146).
5o zovl. - 9 m(a) in : meela ma (ndl. meluw) ;.
peula zna (ndl. peuluw (3) ) ; zeen a nma (ndl. zenuw) ;
zwaala ma (ndl. zwaluw (4)) ; — of zovl. -af,
-ava in : geelaf, geela va (ndl. geel, mnl. ghele,
ghelu, vl. dial. geluw) ; manavel (ndl. (E)manuel,
*Manuwel). Vgl. ook par. 149 en par. 220, 10, **.
148. Ndl. lange u — zovl. a in onbetoonde

veellettergrepige vreemde (romaansche) woorde.n
(verdoffing)
* met zovl. eer a n : asareer a n (ndl. assureeren),
asaransie of -sa ; kuunzaleer e n (ndl. cumuleeren);
reenaweer a n (ndl. ruineeren), reenawaasie of -sa
(ndl. *ruinatic, mine) ; reepablieka (ndl. republiek) ;
salaweer a n (ndl. salueeren ), salawaasie of -sa;
speekaleer o n (ndl. speculeeren), speekalaasie of -sa
(ndl. speculatie) ; vardestraweer a n, naast vardest a raweer a n (fr. detruire, ndl. *(ver)destrueeren).
** in scha alier (ad!. schapulier) ; sabiet naast
suu- (ndl. subiet) ; dzanawaarie (ndl. Januari),
feebrawaarie (ndl. Februari) ; speekalaasie of -sa
(ndl. VD. speculaas, soort van gebak) ; schrupa-

leus.
*** in dzee- of zeezas (fr. Jesus, ndl. Jezus)

uurzala > uurz a la > uurzla (ndl. Ursula).
Vgl. nog meela ma, j5eulo ma, zeen a ma, zwaal9 7/ia; geelaf, geelava en rnanavel, boven par. 147;
5°.

G. Uitstooting van ndl. korte zuivere u.
1 49. Uitstooting (syncope?) van ndl. korte zuivere a in : schuiva (ndl. schaduw > *schadawa,
*schauwa > zovl. schuiva) ; weeva (ndl. weduwe > *weeuwa > zovl. weeva), weevaneera
(ndl. weduw(a)naar). — Vgl. nog geelaf, geela va?
(mnl. gelu(w), zie TE WINKEL, Gr. Fig..,
blz. 136), peula ma (ndl. peuluw), meela mo- (ndl.
meluw), zeen a rna (ndl. zenuw) zwaala ma (ndl.
zwaluw) ; zie par. 147, 50 ; — en : torva (mnl.
tar(u)we n. a. v., ndl. tarwe); verzva (mnl. varuwe
n. a. v., ndl. verf) (1).

Vgl. zovl. verkorte lange uu — ndl. scherplange o (par. I17).
zovl. lange uu — ndl. (fr.) eu (par. 130).
zovl. lange uu of verkorte lange uu — ndl.
korte u (par . I 3 5)

a
So. De klanken van zovl. dialect, die aan ndl.
doffe (2) e beantwoorden, zijn :
ndl. doffe
a =

zovl. doffe a,
^ zovl. onderdrukte doffe a.

A. Zovl. doffe a.
Gebruikt teeken : a 3).
i 5 I . Ndl. doffe e — zovl. doffe a (uitspr. nage-.
noeg als ndl. korte u) : enda ; garoep ; varzee(1) Zie over die vormen. TE WINKEr., Or. Fig.,
296-7, waar de u door veleii ais epenthetisch wordtr
opgevat. Doch zie vooral de i-i'db. van VERCOU .aiz en
FRANCK-VAN WIJK.

(1) Vgl. SALV. DE GR., Fr. YT'., blz. 253.
(2) Zie b. v. FRAI CK-VAN WIJK ; VERCOULLIE, Et.,
Wdb. ; VERCOULLIE, Spr., 16 : u vOor w verbeeldt de

zuivere korte u.
(3) Zie TE WINKEL, Gr., Fig., 137 en 297.
(4) Id. 297. De ndl. u zou epentbetisch zijn.

(2) Nog toonlooze of onduidelijke vocaal geheeten.
tonlose e n. P issv, 165 en 107: u e meet,.
voyelle nentre, e feminin ',. 1
(3) Door alle phonetisten aangenomen. In ndl. verbeeld : to veelal door e : bevolen ; — 2° door i voor g
bezig, eiiidigen ; voor k : 9TIonnilc ; voor ray en nk
VIETOR, 178 : •

56 -iaree2a (ndl. verzekering) ; beezach (ndl. bezig)
ak loofa ; rnaschien(s) (naast gewoner mas-,
zelden mes-, mis-; ndl. misschien) ; seekreetaaras (ndl. secretaris) ; aavant (soms aavat; ndl.
avond) ; a of an (ndl. een) ; zna(n), za(n) (ndl.
mijn, zijn); leelak (ndl. leelijk); enz. — Vgl. nog
de dorpsnainen : jaarak (geschr. Paricke) ; velzak
(geschr. Velsicke) ; eetakoova (geschr. Etichove).

B. Onderdrukte zova. doffe a.
Gebruikt teeken : een kleiner a onder aan
den regel (1).
1 52. Soms is zovl. doffe a nauwelijks hoorbaar.
Ik noem ze onderdrukte doffe a en verbeeld ze
-met een kleiner letterteeken a onder den regel.
Dat is het geval :
o In de woorden op ndl. -en (2) (na een betoonde lettergreep) :
* aam g n (ndl. hebr. amen), waap a n (3) (ndl. wapen) ; deekan (ndl. deken), teek a n (ndl. teeken) ;
kieka n ; j5oola n (ndl. Polen) ; koora n (ndl. koren);
.keuk o n, rneula n, keula n (stadsnaam) ; enz.
**In buigingsvormen : kant a n (mv.), schaala n
(ndl. schalen) ; bela n (ndl. bellen), keela n (ndl.
kelen), reejb a n ; bila n (ndl. billen), krieka n ; pota n (ndl. potten), koola n, kool^n; boer a n ; geu- ,
z a n; kruk a n (ndl. krukken), muur a n; valaia n
(ndl. valleien) ; kouia n (ndl. kaaien) ; enz. — na
zieka n ; der(d) pn ; deez a n (ndl. dezen) ; enz.
*** In vervoegingsvormen : schieta n (infin.), zo
schieta n, wa schoot a n, gaschootan; werk 9 n; roeP a n; loop a n ; braia n (ndl. breien) ; rnouia n (ndl.
maaien) ; enz.
**** Zelfs in woorden op -n a n (4) : kan a n (ndl.
kannen) ; varmaan a n ; meen a n (stadsnaam en
ww.), schen 9 n (ndl. schenden); pin a n (ndl. pinnen), dien a n ; schoon g n ; keun a n (ndl. kunnen) ;
schoen o n ; mzjn a n ; enz.
Aanmerking. Valt de slot-n (door assimilatie
b. v.) in de uitspraak weg, dan hoort men duidelijk a : laats n, dock : iet laata vala n (ndl. iets
laten vallen); boer a n, doch : da boera kom a n of
(ndl. de boeren komen af); enz.
20 In de woorden op ndl. -en voorafgegaan van
een lettergreep die insgelijks een doffe a heeft :

koning (doch niet dof na een toonlooze lettergreep:
zvandeling); en (naar VERCOIJLL IE, Spr., 25; in onbetoond vn. ik, in misschien en in uitgang -nis : begrafenis ; naar HOL TVAST . Spr., par. 257, ook in den uitgang -aril : notaris ; — 30 door o in avond ; — 44) door
Uvoor no : Dokkunz ; en in jullie ; — door ee in onbetoond een en eeos ; — 6o door ij in dikwijls, in onbetoonde possessieven inijn en zijn en in suffix -hit
kinderlijk ; — 7° door at in malkaar.
(1) Vgl . BOEKENOOGEN, par. 18.
(2) Zovl. - a n is nagenoeg een zeer doffe neusklank;
vgl. Joos, Idiot., b1z. 19.
(3) In de uitspr. wordt sons .- a u zooveel ale - a m
10 volledige assimilatie na een voorafgaancle ni :
blomam (°blommen, ndl. bloemen), rooniaiio (ndl.
Rome) ; 2° gedeeltelijke assimilatie na een voorafgaande b of p : reba m ( -*rebben, ndl. ribbon) ; waapam
Vgl. par. 228, 10, `.
(4) Doch de doffe a verdwilnt alsdan vaak geheel
en de n v^ ordt gerekt met verkorting van de voorgaande vocaal.

* de eerste doffe a wordt onderdrukt : ndl.
-egen, -emen, -enen — zovl. - a gan, - 9 mon, - a nan :
aldareelagan (ndl. Allerheiligen) ; beez agan (ndl.
bezigen) ; ailog-an (ndl. heiligen) ; zaalag an (ndl.
zaligen) ; gier agan; enz. ; — aasa man (ndl. asemen) ; besaman (ww., zie Idiot.) ; enz. ; — waajanan (ndl. wapenen) ; teeko nan; veula nan ;
looa nan (loochenen) ; gazeev a nan (ndl. zeven to
zamen) ; enz.
** de tweede doffe ? wordt onderdrukt : ndl.
-elen, -eren — zovl. -ala n, -gra n : wandala n, wentala n, kietala n (ndl. kittelen ), schootala n (ndl.
schotelen), tuinzale n, enz. ; — daavar a n (ndl.
daveren), leevor a n (ndl. leveren), schzldar a n, woekara n ; zeekar a n, iedara n ; enz.
30 In de woorden op zovl. - a la (ndl. -el), -m
(ndl. -em), -no (ndl. -en), -aro (ndl. -er), - a va
(ndl. -f) :
watak a la (ndl. wankel) ; weetka la (ndl. winkel),
venda la (ndl. vaandel) ; beet a la (ndl. beitel), schooto la (ndl. schotei); sneuta la (ndl. sleutel); — wand9 10 (ndl. wandel) ; wenta la (ndl. wentel); tuim a li
(ndl. tuimel) ; enz.
aas9 ma (ndl. asem); bes a ma (ndl. bezem) ; reesa ma (ndl. reesem) ; wor a ma (ndl. warm); woora ra
(ndl. worm) ; enz.
keet a na (ndl. keten); nee a na (ndl. negen) ; zeeva na (ndl. zeven) ; keer a na (ndl. learn) ; lan teerena (ndl. lantaarn) ; leuana (ndl. leugen) ; — teek g na (ndl. teeken) ; loo a na (ndl. loochen) ; enz.
azk a ra (ndl. anker) ; klaardd ra (ndl. klaarder) ;
benda ra (ndl. binder) ; ieda ra (ndl. ieder); di_
da ra (ndl. diener) ; loop a ra (ndl. looper) ; zutiv a ra
(ndl. zuiver); — daav a ra (ndl. daver) ; schildo ra
(ndl. schilder) ; woek a ra (ndl. woeker) ; enz.
ela va (ndl. elf) ; twzwwaala va (ndl. twaalf) ; geela va
(ndl. geel).
Aanmerking i. Valt de tweede a van - a la, -ma,
- a ra weg, dan wordt de eerste duidelijk : schootals
(mv. van schoota la) ; besoms (mv. van bes a ma) ;
loopars (mv. van loop a ra) ; twaalaf kindars; enz.
— Dit is niet het geval met -no : keer a ns (mv.
ndl. karnen).
Valt -na, -ra van - o na en - 9 ra weg, dan wordt
de eerste a duidelijk; keeta na en mv. keeta ns (mv.),
doch : da keeta valt; lanteer a na en mv. lanteer a ns, doch : da lanteera gaad uit; enz.
Aanmerking 2. De twee a's van woorden op
-ag-a; -aka zijn altijd duidelijk hoorbaar : ai laga
(doch ailag-an); beezog-a (le pers. teg. tijd zovl.
*bezige ; doch beez 9s an, inf.) ; lastaga (ndl.
lastige) ; enz. ; — nzanaka (ndl. manneke) ; belaka
(ndl. belleke) ; spilaka (ndl. spilleke) ; enz.
40 Ook de svarabhakti -a is vaak onderdrukt.
Zie par . 163 , **, 1 o.

C. glankwij zigingen (ndl. doffe a).
zovl. -fes
1 5 3 • N dl. an = zovl. -ii;; ndl. -ans
(soms -i ets (1)) ; ndl. -ans = zovl. i e ; ndl. a
zovl. -i e.
(1) Te Nukerke, op de westelijke dialectgrens ( Volk
en Taal, II, 105), in den mood van oude menschen,
veelal -ients : waagients, kloefki^izts, zeevzensta,
weetienst, enz.
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De toonlooze o met de n van ndl. -en en -ens
{soms zonder n uitgespr.) wordt dikwijls zovl. ie
.(als ndL ie in : bezie, kevie, koffie, tralie, enz.}. Dit
.eigenaardig ui tspraakverschijnsel- het tegenovergestelde van de zoo vaak voorkomende verdoffing
~ is een kenteeken van het hier behandelde zovl.
.dialect. Deze ie-klank wordt nog gehoord inzon.derheid op de westgrens der dialectstreek [Nukerke (1), Ronse) ; doch oude traagsprekende per.sonen, het ongeleerd volkje vooral de echt
spraakmakende gemeente laten ook elders
(wijk Roovorst op Zegelsem, St. Kornelis-Hoorebeke, Schoorisse tot Nukerke) altijd dien klank
hooren. Hij schijnt langzamerhand te verdwijnen
.en dat is wellicht aan den invloed der school te
wijten.

§ N dl. -on

== zovl. -ie :

Altijd in de stofadjectieven (2) : gauwle
,(ndl. gouden) ; zj'z:Jrie (ndl. ijzeren); zelv:Jrie (ndl.
zilveren); teerue (*tenen, ndl. tinnen); - sirooie
(ndl. strooien); auti;f (ndl. houten); eekie (ndl.
eileen}: boekie (ndl. beuken); berkie (ndl. berken); enz.
Analogievormen zijn misschien : aubakie [n,
aub1ikJ n , ndl. oudbakken), nuubakie (n. nuuhak~n, ndl. nieuwbakken); kreul2k:Jlz"e-7.fJeUfZk:Jlz"e
(al kronkelend, zie Idiot.);. sloed.rri? (topspelwoord, zie Idiot.); soeusr ii: (in : soeuo rii: staal,
topspelwoord; zie Idiot.); sterz'e en strontz'e
(in: sterie of stroritie zat, zeer zat; zie Idiot.).
- Te N ukerke nog: lorz'e (*lorrie, slordig: da
wlJf siet er lorie uit); enfut:;:Jlie (ongeduldig en
-misnoegd : Z:J blt'ef ZaifZ;:; weech, k 7.RJaS:Jr futs;:;lz'e om»
ndl. om).
Te N ukerke wordt voor een enkelvoudig mann,
nw. beginnende met vocaal, b, d, t, h de (? euphonische) n aehter ie ingelaseht (DE Vas, 1. c.); te
Zegelsem nooit. N ukerkseh : nen ijz:Jrien ai(~k9r:J
(ndl. een ijzeren anker); boekien (beter -m?
ndl. beuken) oootoom sr» (*boothamer); staalt'en
.deesn» (ndl. stalen degen); strooien t1ik (ndl.
strooien dak}; staalien oomsr» (ndl. stalen hamer);
enz.
20 In de volgende gewoonlijk l1zanneli/ke, soms
,()nzi/dige zelfstandige naamwoorden, en die beantwoorden aan ndl. (of zovl.) -en, of aan een vermoedelijk * -en:
*Ndl. -en : bekie (ndl. bekken) in .)"cheerbekie;
,ekie (zovI. *hekken, ndl. hek, mnl. hee, hecken);
kz'ekie (ndl. kieken); kuutie (*kuten, aars, van
fro cu] ; verkie (ndl. verken); veulie (ndl. veulen);
,vigz'? of gewoner vile [ndl. viggen).
Doch de ander zelfst. naamwoorden op ndl. -en
hebben deze zovl. uitspraak niet als : antwtlrp~n
(stad) ; boog~nd of boosns (ndl. boag); /OfZ- of
jOOfZiJ n;; [ndl. jongen); keet(}n:J [ndl. keten}: laa.ken,. leuggn:J of leu~n;} (ndl. leugen); leuv~ n
(stad); meuliJn(j) (ndt molen], soms l1ZeUlz'e als
spotnaam (zie beneden) ; oov~ntJ (nd!. oven); reed~n;:; (ndl. reden) ; reegiJn;:; of ree~ntJ(ndl. regen);
10

==

(1) Vgl. de artikels van FR. DE Vos in Yolk en Taal,
II, 100-7 en 121-7.
, (2) Ygl. TE 'Vn,KEL, (}l'. Pig., 115; DB i. v. -eJ'~.

teek(Jn; 'Zf'aaggl1.J of waafJn;:; (ndl. wagen); waap9n
(ndl, wapen}; zatssn» (ndl. zeis, mnl. seisene) ;
zeeg9n(d) of zeegn(tJ) [ndl, zegen); enz. - Dus
ook de infinitief als naamwoord gebruikt : leevgn;
mesnoe(g)gn,. enz.
** Vermoedelijk -on : in deze groep mogen geschikt worden : dzenze (*djennen, ndl. jenever);
kruzsi~ (daarnaast kruls~n, ndl. kruis); mazsie
(mazsfJn,. zie :FRANCK-VAN WIJCK: meid) ; poenil (*poenen, iets dat, in zijn soort, groot is;
zie Idiot.).
30 In de volgende mannelijke vergrootnamen (1)
(met een bijbegrip van spot, seherts, minachting (2) of groote gemeenzaamheid); zij beantwoorden aan vormen uit ndl. of ander dialecten
op -en:
* mannelijke voornamen, die een of meer lettergrepen door procope hebben verloren : bertie
(*Berten; lat. Albertus, Hubertus, N orbertus) ;
bienze (*Bienen; lat. Albinus); door ie (in Brab.
Doren; lat. Isidorus, Polydorus, Theodorus);
dookze (*Doken; lat. Judocus); fielze (*Fielen,
lat. Theophilus); fonsil (*:B"onsen, lat. Alphonsus) ;fretie (*Fretten, Alfred); guustie (*Gusten,
lat. Augustus); koobze (daarnaast koobgn of koob(}m, ndl. Koben, lat. Jacobus); mainii (*Ma(i)nen, Emmanuel); l1zantze (DB Manten, lat.
Amandus}; 1nzelil (*Mielen, lat. Emilius); nardie
(*Narden, lat. Bernardus, Leonardus); poolie
(*'Polen, lat. Leopoldus, Hippolytus); riekie
(*Rieken, lat. Henricus, F'redericus ] ; rzetze
(*Rieten, fro Henri); sarie (*Sarren, lat. Riehardus}: sentze (*Senten, lat. Vincentius, Hyacinthus); sperze (*Sperren, lat. fro Prosper) ; staavie
(*Staven, Gustave); stzenil (*Stienen, lat. Augustinus, Constantinus}: taauie (*Taven, lat. Octavius); toonie (*Tonen, lat. Antonius); toorie
(*Toren, fro lat. Victor); taalit! (*Talen, fro Vital); vlenitf (*Vienen, lat. Livinus}: wainze of
wanze (~Wainen of *Wannen, lat. Johannes);
wardil (*'\Varden, ndl. Edward) ; wietze (*V\Tieten, van zovl. Loozoie, fro Louis); zeunze (*Zeunen, fro Eugene).
**mannelijke voornamen zonder deze voorafgaande procope : dzoorie (*Djooren, *J ooren, ndl.
J oris; zie Idiot.); dzeeuu' (te Ronse en _ook
weI elders tseeuie , *Djeven, zovl. Dzeef, fr,
Joseph); dzopie (*Djoppen, fro hebr. Job);
.feelie (*Felen, lat. fro F'elix}; fleurie (*Fleuren.,
lat. Floris); loatie (*Loten, ndl. Lodewijk);
1nartil [ndl. Marten, lat. Martinus). - Te Ronse
nog : tsooti« of tsaatie (*Tsooten, *Tsaaten, fr..
(Franjcois]. - Denkelijk mag hier gewezen worden op pontie (*Ponten, lat. ? Pontius) in de
geijkte uitdrukking : er op zlt~n (ndl. zitten) ltJk
pontze op zij Verkle (wild en woest op iemand
zitten of liggen, gelijk *Ponten of> zijn te slachten
varken) .
*** een drietal mannelijke verwantsehapsnamen
(veelal spotnamen] : broerze (*broeren, zeker be(1\ Vg-1. in Idiot. : Per·soonsnan1en.
Men zal zegogen b. V. 1ngneer tee/oonel,. doch
nooit mineelf' fie lie. De augmentatieven zijn vaak
pej oratieven.
(~)

58 paalde broeder) ; koezz2 of kozie (*koezen, *kozzen, ndl. kozijn) ; oonzit (*oomen, zeker oom).

Vgl. nog ; stautie (*stauten, stout kind ; aldus;
te Nukerke).

**** eenige mannelijke beroepsnamen (echte
spot-, scherts- of tergnamen) : greelie naast gareelie, goreelie (*greelen, spotnaam van een
bekenden gareelmaker) ; schoenie (*schoenen,
.schertsnaam van een bepaalden schoenmaker;
alle schoenmaker beet niet schoenie : hier en daar
vindt men er een die zulken naam krijgt) ; smetie
(*smetten, schertsnaam van een dorpssmid); ^neulie (*meulen, tergnaam van een bepaalden mulder
of muldersgast of molenmaker ; ook wel van
iemand die van der Meulen heet). — Te Nukerke
heeft men nog (naar DE Vos) : blekie (*blekken,
een aldaar bekende blikslager) ; boerie (*boeren,
een bekende boer) ; boorie (*booren, iemand die
met de boor werkt, als timmerman, schrijnwerker of wagenmaker) ; kloefie (*kloefen, zeker
kloefmaker) ; spekie (*spekken, zeker suikerbakker die ook spekken (zie Idiot.) maakt) ;
stoelie (*stoelen, zeker stoelenmaker of stoelkenszetter) ; zaalie (*zalen, zeker zadelmaker).

5o In eenige mannelijke (1) diernamen (insgelijks.
augmentatieven ?)

***** eenige mannelijke spot- of tergnamen
voor personen die een gebrek vertoonen :

aarie (*haarie, *haren, zeker persoon met kenschetsend verward, wild haar) ; krulie (*krullen,
persoon met krolhaar) ; rostie (naast rosto n : persoon met ros haar); witie (naast wit a n', *witten,
witharige) ; -- toejie (*toepen, waarschijnlijk
eerst een spotnaam voor een persoon die eenen
toep, d. i. bos haar, had).
bultie (*bulten, bultenaar) ; krukie` (*krukken,
zeker persoon die met een of twee knikken gaat) ;
^iootie (*pooten, iemand die een zonderlingen voet
of been heeft).
duimie (*duimen, klein ventje ; te Nukerke:
ook iemand die iets eigenaardigs aan den duim
vertoont).
jeetie (*peten, oud man, dik man ; zie Idiot.).

* in 't algemeen : ainie (*ainen, *hainen ? van.
*hain, *Hein ; vgl. hantje-nul bij DB ; vnichtmade, zie Idiot.) ; kuulie (*kulen ; KIL. koolen ;ndl. meerkol); loorie- (*loren, bond in de kindertaal; aldus te Nukerke); meutie (*meuten, kalf ;
SCH. mutten, motten, metten ; zie Idiot.) ; roebii
(*roeben, konijn in de kindertaal ; aldus te Nukerke) ; tsz'epie (*tsiepen, hen ; vgl. tsiep in Idiot.);
tsoelie, soms tsoetie en tseutie (*tsoelen, *tsoeten r
*tseuten, varken in de kindertaal ; zie tsoe in
Idiot.) ; wutie` naast wuitie (*wutten, *wuiten : de gemeenste grasmusch ; KIL. weyten ; zie Idiot.).
** op bepaalde afzonderlijke huisdieren (individuen) ; aldus te Nukerke : blaarie (*blaren, koe
met een voorhoofdsvlek); bontie (*bonten, bonte
koe) ; nzolie (*mollen, bond of kat die men ook
mol beet ; dikke, mollige koe) ; rnu=zie (*muizen,,
muiskleurige hond); sterie- (*sterren, koe met eem
ster (vlek) op den kop) ; vozie (*vozzen, paard,.
koe, bond of kat met vos d. i. bruinrood Naar).
§§ Ndl, -ans = zovl. -its (sours iets) :
Io Al de meervoudsvormen (ndl. -ans)
* van de naamwoorden op enk. ndl. -an (zie
boven 153, §, 20), zelfs van die welke, in zovl.-,.
in 't enk. niet -ie hebben ; ndl. mv. -ans = zovl_
-ies (soms -,ns of -as, zelden -iets) : ekies (*hek_
kies) ; kiekies (ndl. kiekens) ; kruisies ; maisi es ;
poenies ; verkies (ndl. verkens ) ; veuli^s (ndl.
veulens) ; enz. ; —jot- of joo ties (ndl. jongens) ;
meuliés (ndl. molens) ; leu(g)ies (ndl. leugens)
oovies (ndl. ovens) ; enz.
Bij analogie : bedies (*beddies, ndl. *beddens,
bedden) ; endies (*hendies, ndl. *hemdens, hemden), kausies (ndl. kousens, kousen).

kodie (*kodden, van kodde, staart, ook mannelijk teellid; spotnaam voor zekeren wellustigen
drinkebroer) ; kwastie (*kwasten, zuiper, zwierder ; vgl. kwast) ; roes tie (*roesten, wild en row
mensch, drinkebroer) ; soepie (aldus te Nukerke
dronkaard ; vgl. soepe in Idiot.).

Aanlnerking . Zooals reeds gezegd is zijn
't vooral traagsprekenden en ongeleerden, die -is
zeggen ; snelsprekenden en geleerden zeggen
- e ns of soms -as : kiek gP ns of sours kiekos; veul,ns
of soms veulas ; enz. — Zeer zelden lascht het
ongeleerd volkje een t voor s in : kiekiets, ver-

kneutie (*kneuten, man of kind die veel
kneut; zie Idiot.) ; knorie en korie (*knorren,
*korren ; aldus te Nukerke : knorpot) ; kwintze
of kwentie . (*kwinten, persoonsnaam Quintus

Men zegt altijd : keets ns (ndl. keters), leev ? ns,
teek a ns, waa(g) o ns, waap 9 ns, zais a ns (ndl. zeisen).

of kwant ? domme, simpele jongen of mensch) ;
loetie (*loeten, dwaas, lomp, dom mensch, zie
Idiot.) ; luamie of loomie (*luimen, *lomen ;
aldus te Nukerke : deugniet; vgl. ww. luimen in
Idiot.) ; luipie of leurpie (*luipen, *leurpen;
aldus te Nukerke : luiaard) ; truntie (*trunten,
kiagerig mensch ; vgl. trunten in Idiot.) ; tepi e,
tipie en tijpie (in Brab. teppen, SCH.;,,su1, sukkelaar; vgl. tep, tip in Idiot.).
40 In eenige mannelijke troetelnamen (of hypocoristica) voor kinderen (jongens of meisjes) : dolze
(*dollen ; van dol, zie Idiot.) ; molie (*mollen,
van mol; zie Idiot.) ; poepie (*poepen; van poep,
zie Idiot.) ; poezie (poezen ; van poeze) ; tsolz e
(*tsollen; vgl. boven dolie).

kiits.

** van de vergrootnamen aangegeven in par. I 53,
§, 30, (naast zovl. mv. -ies hoort men dikwijls
-iets) : twie koobies of koobiets (ndl. twee Koben's); drij toonies of tooniets (ndl. (An)toon's);
veel ko- of koezies of -ziets (ndl. veel kozijns) ; at
de peeties of peetiets (zovl. *peten's) ; enz.
*** van -de troetelnamen aangegeven in par. I 5 3 r .
§, 40, (naast -ie`s dikwijls -lets) : twie zoeta ts`olies
of -li ets ; enz.
**** van de diernamen aangegeven in par. 15 3 ,
§, 50, (naast -ies dikwijls -iets) : die meuties of

rneutiets, tsoelies of tsoeliets ; enz.
(11 Soms op vrouwelijke dieren (koeien, b. v.) toepasselijk; doch altijd grammaticaal mannelijk.

--- 59 --** * van de familienamen op ndl. -an of, -ens :
ndl. mv. -an's = zovl. -ies, soms- f ns, zelden
-jets : da vareekizs (geschr. de Vereecken's, de
leden der familie Vereecken) ; vier varrneeries
4geschr. Vermeeren's); drijje van da varklaijies
4geschr. drie van de Vercleyen's) enz.
ndl. rnv. -ens' — zovl. -ies, soms - e ns, zelden
--jets • twze kopies (geschr. twee Coppens') ; da
rulies (geschr. de Rullens') ; viera van da roehes
(geschr. Roelens') ; enz.
******van al de diminutieven met ndl. -jas
<vroeger fans (1) }, of met ndl. -leans — zovl. -sies
of zelden -sas, en zovl. -kies of zelden -kas : boont_sies (ndl. baantjes); bzentsa'es (ndl. beentjes); beetsies (nd. beetjes) ; moontsies (ndl. mondjes) ;
.buuntsies (ndl. boontjes) ; enz. ; — rnuilkies
(ndl. muilkens) ; bakskies (ndl. bakskens, bakjes) ;
mi nakies (ndl. mannekens) ; bolakies (ndl. bollekens) ; duuvalkies (ndl. duivelkens) ; enz.

Aanmerking. Zelden hoort men dus : boontsas,
bientsas, bakskas, rnanakas;

enz.

2° Al de enkelvoudige genitiefsvormen (meestal
infinitieven zelfs^tandig gebruikt) op ndl. -ans of
-a(n)s (nl. die welke in zovl. dialect nog gebruikt
worden) zovl. -ies (zelden -as) :
* tsnoenies (ndl. (dels noens), tsnaavies (ndl.
,des avonds), tsnzorgies (ndl. des morgens) naast

tsnoen 9 ns, tsnaavas, tsmor a ns.
*e verdeelingsgenitieven (2) : nan dig eeti es
(ndl. . een dag etens): nan oomaleezk paz'zies (ndl.
een oogenblik peinzens) ; an aura loopies (ndl.
een uur loopens) ; a paar uurkies sloojies (ndl.
,een paar uurtjes slapens) ; dar es feel knaa(g -)ies
an die kieki ec (ndl. er is veel knagens aan die
kiekens) ; wdtnschi?s chanoef (ndl. wenschens
genoeg) ; enz.
*** (sours) genitieven van oorzaak (2) : _prij zies
Wert (ndl. prijzens waard) ; wachties moe (ndl.
wachtens moe) ; vlie('g,zes chareet (ndl. vliegens
gereed), vechties chareet; enz.
**** genitieven in samenstellingen : eetzezuura
(ndl. etensuur); jo&eieswerk (ndl. jongenswerk) ;
sloopiest7jt ( ndl. sl.apenstijd ); verkiesbak (ndl.
(ndl. varkensbak) ; enz.
***** al de genitieven van verkleinwoorden (ndl.
-ans of -a(n)s) : pierkies klizka (ndl. Pierkens klak
.= mats) ; boerkies _pert (ndl. boerkens paard) ;
.baaskie-z uis (ndl. baaskens huis) ; peetsiez broth
(Peetje(n)s broek) ; ineetsz s k2zpa (ndl. meetje(n)s
kap) ; mijin broejrkies feste (ndl. mijn broerkens
vest) ; enz.
***=* de genitieven van de familienamen op
ndl. -a, -an, -ans
op a ; ndl. gen. -a's — zovl. is, soms -as, zelden
--jets : van da ptLtiez of (geschr. Van de Putte's
bof) ; van clan daalies kera (geschr. Van den Daele's kar) ; enz.
op -an ; ndl. gen. -an's = zovl. -ies, sours - e ns,
zelden -iets : varaa(g -,ies koe a n (geschr. Verhaeghen's koeien) ; varmeeries klaav a ra (geschr.
Vermeeren's klaver) ; enz.
(1) Zie b. v. DE GROOT, Spr., blz. 138.
(2; Zie b. V. T ERWEY, Spr., blz. 73.

op -ans; ndl. gen. -ans' = zovl. -ies, soms - a ns,
zelden -iets : mansies moeda ra (geschr. Manssens'
moeder) ; roelies kint (geschr. Roelens' kind);
enz.

******* dus ook al de genitieven van de vergrootnamen (zie par . 1 53 , §, 3°) : berties (zelden -tits,
nooit -tas of -ta ns) koe a n (ndl. *Berten's koeien)
broeries (zelden -riets) pert (ndl. paard); schoentis (zelden -nits) naes; duzmies (zelden -miets)
moeda ra ; — van de troetelnamen (zie par . 153 ,
40) : dolies (zelden -hits) pupa (ndl. pop) ; —
van de diernamen (zie I 5 3, 5 °) : stërüIs teeta n
(het eten van Sterrie); enz.
30 Eenige adjectieven gevormd van ander
woorden op ndl. -an gevolgd van den uitgang van
den overtreffenden trap st (sta, stan)
Ndl. -anst — zovl. -jest, soms -ast of - a nst :
biniesta (ndl. binnenste) ; boovie`st (ndl. bovenst);
bui fiesta n (ndl. buitensten).
4o Eenige rangschikkende telwoorden
Ndl. -anda = zovl. -fiesta of - 9 nsta : zeeviesta
of zeev 9 nsta (ndl. zevende) ; neeb i esta of -neei esta,
naast - a nsta (ndl. negende) ; duuziista of duuz a ntsta (ndl. duizendste) naast duus(ts)ta.
5o De bijwoorden op ndl. -ans, -ands = zovl.
soins -as of -jets
* seies, naast , fiets, fas (ndl. seffens) ; snaavies, naast -viets, -vas (ndl. 's avonds) ; smorg-ies,
naast gewoner smor a ns (ndl. 's morgens) ; snoenies, naast -nits, -n3s, -n a ns ( ndl. 's noen(en)s) ;
zoo ook : Vg ntvynies, -mie`ts (ndl. alom) ; en wel
eenige andere nog.
** bij woordelij ke diminutieven van adj ectieven
gevormd : fijnakies naast a. v. (ndl. fijnekens) ;
netakies en netsies naast a. v. (ndl. nettekens,
netjes) ; koeskies en koezakies naast a. v. (van
koes; zie Idiot.) ; slapakie-s (naast a. v. ; ndl. slappekens) ; schoonaki es naast a. v. (ndl. schoonekens) ; stalakz*^ s naast a. v. (ndl. stillekens) ; varzichtakies en a. v. (ndl. voorzichtekens) ; zacktakies en zachtsies (ndl. zachtekens, zachtjes) ; zoetakies en zoetsies (naast a. v. ; ndl. zoetekens,
zoetjes) ; enz.
*** Bijwoorden van werkwoorden gevormd met
-s (1) : vlie(g)i es (ndl. vliegens) ievarst nortoe
gaan ; t es to moeties; jet to loopiez doen (iets
te loopens doen) ; weeti;z an wtlies (ndl. wetens
en willens).
6o Eenige voorzetsels op ndl. -ans — zovl. -ies
soms -as, -i/ts) : balvies en a. v. (ndl. behalven,
behalve) ; jee(g)ies en a. v. (ndl. jegens) ; nefies
en a. v. (ndl. neffens, nevens); tijies en a. v.
(ndl. tijdens) ; volgies en a. v. (ndl. volgens) ;
wee(g) it s en a. v. (ndl. wegens).
§§ Ndl. -ans = zovl. -j; ndl. -a -- zovl. -fie.
To De famielienamen op ndl. enk. -ans, gebezigd om mannelijke leden dier familien aan te
duiden, hebben soms zovl. enk. fie ; het zijn, in
dit geval, echte spot-, scherts- of minachtingstermen : da leelaka rulie (geschr. de leelijke
Rullens, nl. een bekende persoon van die fami(1) Zie VER000LLIE, Spr., blz. 62.

60 lie); roelz"e ez doot (geschr. Roelens is dood);
meestor kopie (geschr. meester Coppens); enz.
N ooit zal men zeggen : moneer riJ,lz"if.,. altijd :
moneer rul~ns.
20 Bij analogie hoort men, spottend, schertsend
of minachtend : putie (geschr. Van de Putte, nl.
een bepaald lid van die familie); daal£'? (geschr.
Van den Daele) ; enz.
154. Ndl. doffe d voor k (in suffix -orik) ==
zovl. korte i of gerekte korte z: bot;;rzk (ndl.
botterik), bot;;rzkfjn [rnv.], bot;;riksk3 (verkl. ) ;
dom;;rzk (ndl. dommerik); stiimerii: [ndl. stommerik) ; viez;;rzk,. vUil;;r"ik,. enz.
Aanl1zerking. N dl. Suffix -rik (in persoonsnamen)
zovl. -ri'lk : jleed;;riek [ndl, Frederik,
fro Frederic}; end(;;)riek [ndl. Hendrik, lat. Henricus), of met procope riek. Vgl. boven par. 67,

==

1°.
155. N dl. doffe

voor ndl. -ng (in de suffixen
ndl. geschr. -ing, -(d)ling, die niet na een toonlooze _lettergreep komen; vgl. ELDAR, Sprelsen
en zingen, 46) of ndl. -nk (ndl. suffix -ink)
zovl, korte e of verkorte zachtlange ee (zie boven,
par. 69, 9°)·
altijd
156. N dl. doffe o (1) in suffix ndl. -nis
zovl. gerekte korte e (-nes;;) : b;;graaf3neS;} (ndl.
begrafenis). Vgl. 69, 110.
157. N dl. doffe d in suffix -lijk
meestal
zovl. ij (met onduidelijk eind-element) : g;;vaarltjk,. kriest;;ll)k,. rlJk;;lljk". enz,
Soms iJ naast ij : biJgeerl;;k naast -lljk,. boorl;}k
naast -lz)k [ndl, behoorlijk).
Soms alleen 3 : giJnzabk (ndl. gemakkelijk),
oILg;}maliJk (ndl. ongemakkelijk), giJmalCJkort
(geschr. gelnakkelijkaard, zie Idiot.) ; kaalCJk (ndl.
kwalijk); leeliJk (nd!. leelijk); ool;;k (ndl. oolijk) ;
tijl:Jk (tijdelijk
vroeg}: en wellicht eenigc
ander nog.
Men zegt : OmpassiJ17jk,. doch ol1zpasiJlCJkiet
[ndl. onpasselijkheid}; gJvaarl3kiet,. enz.
15 8. N dl. doffe d == zovl. korte a in : bagijn;;
(ndl. begijn); fanlJn [ndl. venijn); perlamoer
(met klemt. op moer, ndl, paarlemoer).
N dl. (fr.) doffe d
zovl, verkorte uu in :
zuu- of dzuulai (ndl. gelei, fr. gelee).
d

==

==

==

==

==

D.

Speciale zovl. do:ffe slot-» (1).

59. Men hoort, in zovl. dialect, de doffe » aars
het einde van zeer veel woorden, daar 'waar zij
in 't ndl. niet (rneer) (2) voorkomt.
Deze slot-z is een der kenteekens van de Oosten Westvlaandersche dialecten.
Het gebied der slot-» kan, voorloopig 13), begrensd worden als voIgt : in het Zuiden, het
Walenland : in het Westen, de Noordzee; in
het Oosten, de Dendervallei (4) en meer noordwaarts, de Schelde (5); in het :N oorden, het
Hollandsch Diep (6).
Men hoort ze in zelfstandige naamwoorden;
bijvoeglijke naamwoorden, voornaamwoorden t'
telwoorden, werkwoorden en bijwoorden.
I

a. Zeifstandige naamsooorden,

Men hoort de slot-s (vgl. echter par. 160) :
lOOp het einde van meestal de vrou'ZR.Jeli/ke·
zelfstandige naamwoorden: kan;} (ndl. kan, mnl.
canne) ; street» (ndl. straat, mnl. strate); jJeniJ'
[ndl. pen, mnl. penne}; keeliJ (ndl, keel, mnl,
kele); meee» (ndl. mees, mnl. mese) ; pUiJ (ndL
pil, KIL. pille); bies» [ndl. bies, mnl. biese) ~
tiin» [ndl. tOD, mnl, tonne); spoor» [ndl. spoor,_
mnl. spore); 'dOOZiJ (ndl. doos, mnl, dose); sproet»
[ndl, sproet, mnl. sproete); deur» (ndl. deur, mnl.
deure naast a. v.j ; miisch» (ndl. musch, mnl;
mussce naast a. v.}; nattcur» (ndl. natuur, mnl..
nature); aak;;laij;; (ndl. akelei, mnl. akeleye naast
a. v.}; PlJpiJ [ndl. pijp, mnl. pipe); krou7j;; (ndL
kraai, mnl. craeye, craye] ; vleuiJ (ndl. vlooi);
buzj;; (ndl. bui, KIL. buye}: mauso» (ndl, mouw,.
mnl. mauwe naast a. v.) ; eeune» (ndl. eeuw, mnl,
ewe); enz.
Dus ook van de vrouwelijke suflixen : -in»
(*inne, ndl. -in) : boerin» / - -eSiJ (*esse, ndl, -es) :meestesiJ (ndl. meesteres) ; - -azj":J (nell. -ei) : klapazj";;; [ndl. klappei); - -ea» of -een» (ndl. -in g) :
zoandsleas of -leea» (ndl. wandeling); stiiiea» of
-Ieen» (ndl. stalling) ; - -an;; (ndl. -en) : leugfJntJ ~.."
reedsn» (ndl. reden); - -nes» (*nesse, ndl. -n~):.
biJgraaf;;nesiJ (ndl, begrafenis) ; - -zjj;; (ndl. -ij)::
biikiJrzjj";;; (ndl. bakkerij); -- -eeliJ (ndl. -eel)::
atoeei» (ndl. houweel) ; - -st» (ndl. st) : vait2kst:l'
[ndl, vangst); enz,
Uitzonderz"ngen.

De vrouwelijke zelfstandige naamwoorden,.
met eindlettergreep, die open en zonder slotdiphthong is : laa (ndl. la(d)e); mama / luus/a;
(ndl. Lucia); slee [ndl, sle(de); wee [ndl.
weide) ; spree (ndl. spreeuw; in zovl. geen diphthong); zee (ndl. zee); - bie / spz'e~· ons Mie
1)

==

V gl. zovl. ;}
zovl. iJ
ndl,
zovl. ;}
ndl.
zovl. ;}
ndl.
zovl. iJ == ndl.
zovl. ;} == nd!.
zovl. ;}
ndl.
zovl. iJ
nd!.
zovl. ';}
nd!.
zovl. ;}== ndl.
zovl. iJ ==.ndl.
zovl. ;}
nd!.

==
==
==

==
==
==

==

ndl. korte a (par. 13).
lange a (par. 3 I).
korte e (par. 45).
zachtlange e (par. 57).
scherplange e (par. 62 bis ) .
korte i (par. 74).
verkorte ie (par. 83).
korte 0 (par. 97).
zachtlange 0 (par. 108).
scherplange 0 (par. 118).
korte u (par. I4Ibis).
lange u (par. 148).

(1) Ygl. VERCOULLIE, 8p-r., bIz. 25.

(1) OPPREL, bIz. 2 der Inl. : "uitgangs -e" : DB :
" naslepende e "; J oos, bIz. 19 : " slepende e. "
(2) Want zeer dikwijls wijst deze dotre slot-9 op een
vroeg-er levenspbase van het woord. Over de apocope'"
der slot-a in ndl., zie TE WJNKEL, Gr. Fig., 119 en
vvgg.
(3) Nauwkeuriger onderzoek wordt tot juister be'"
grenzin~ gewenscht.
(4) In de Dendervallei hoort men ze reeds niet meer..
(5) Joos, bl. 19, schrijft : " Te "Exaarde, te Lokeren
en omstreken, en deels te Sint-Niklaas, gebruikt men
veel de slepende e. "
(6) Zie OPPREJ" loco cit.

-^--• 6i (ndl. onze Mie) ; natalie (ndl. fr. Nathalie) ; --baloo (ndl. Bello) ; -- koe; roe (ndl. roe(de) ) ; enz.
-- Doch (terwille van de diphthong) : kouija
(ndl. kaai met zovl. diphthong) ; aija (ndl. heide) ;
vieuj:) ( ndl. vloo ) ; ftrijja ( ndl. prij ) ; eeuwa
(ndl. eeuw) ; enz. Vgl. boven par. i 59, a, io.
2° De volgende vrouwelijke zelfstandige naam' w oorden :
* baihk (mnl. banc, vr. en m.) ; soms biecht
naast gewoon biechta (mnl. biechte en biecht) ;
broth (mnl. broec) ; bruit (ndl. bruid, mnl. bruut) ;
daat (ndl. daad, mnl. daet) ; deucht (ndl. deugd;
mnl. doghet, deughet) ; doot (ndl. dood ; . mnl.
doot) ; dracht (mnl. dracht, vr. soms o.) ; ji cht
(mnl. jacht) ; jeucht (mnl. jeughet naast a. v.) ;
kri cht (mnl. cracht) ; luis (mnl. luus) ; maacht
(mnl. maghet) ; raaant (ndl. maand; mnl. maent
naast a. v.) ; ,n.aas (ndl. Maas) ; macht (mnl.
macht), almacht; mort (ndl. markt, mnl. mart
naast a. v., m. of vr.) ; melk (mnl. melc, vr. of o.) ;
Iniris (mnl. muus, vr. of m.) ; j5licht (mnl. plicht
en plichte) ; j5loech (mnl. ploech, vr. of m.) ;
pracht; schiiimssaan (vr. in zovl.) ; schult (mnl.
scult, vr. of m.) ; slugs (doch mnl. sluse) ; stat
(ndl. stad, mnl. stat) ; vaart of wort (mnl. vaert),
beevort (ndl. bedevaart), eemalvort (ndl. hemelvaart), iiitfort ( ndl. uitvaart) ; vlucht (mnl.
vlucht) ; vrecht (mnl. vracht) ; wiicht (mnl.
wachte) ; wet (mnl. wet naast a. v., o. of vr.)
:inch (ndl. zeug ; mnl. soch en soghe naast a. v.).
— Ook mnl. heeft in bovenstaande woorden deze
slot-a niet (behalve een viertal). Opmerkelijk is
het nog dat veel dezer naamwoorden uitgaan op
spirant ch of s, of op spirant ch + t. Bij eenige
is het geslacht wankelbaar. Velen behoorden tot
de sterke declinatie (zie b. v. STOETT, 161nl.

Spr., 51).
** de vrouwelijke zelfstandige naamwoorden
met suffix zovl. -jet (ndl. -heid, mnl. -heit, -beet,
-heide, -hede) : çoetiet (ndl. goedheid) ; wi jsiet
(ndl. wijsheid), ordachiet (ndl. aardigheid) ; rechf'erdachiet (ndl. reehtvaardigheid) ; — klaarachiet
(ndl. klaarheid) ; klainachiet (ndl. kleinigheid) ;
vzrilachiet (ndl. vuiligheid) ; enz.
*** de zelfstandige naamwoorden net suffix
zovl. -schip, zelden -schajb (ndl. -schap; mnl.
-scip, -scepe naast a. v.) : blijtschij (ndl. blijdschap); meestarschip (ndl. meesterschap) ; vrientschip (ndl. vriendschap ) ; vijjantschij5 (ndl.
vijandschap) ; enz. Nieuwdialectisch of aang eleerd : ons lievrauwa botschaJ (anders boatscha j5) ; g ramschaj (naast ,gramnschip) ; broedar-

schi p.
30 Op bet einde van de volgende mannelijke
zelfstandige naamwoorden :
* behoorende, in mnl., tot de zwakke declinatie (1) : balka (mnl, balke) ; bulta (bult en bultenaar, zie Idiot. ; mnl. bulte, m. of vr.) ; geesta
(*geersta, mnl. gheerste naast a. v.) ; graava
(mnl. grave (2)) ; aana (*bane (2), mnl. bane)

(1)

Zie STOETT,

JInl. Spr.,

53 ; VAN HELTEN,

Mn!.

Sju'., 3:55 ; VERt^orL L1E, Hist. jr., 59; TE WINKEL,

G3 ,. Fir.., 121.

(2) Vgl. familienamen : De Graeve, D'Haene,
D'Haese, Pe Neve.

aaza (1) (*haza, mnl. hase); eera (*heera, mnl.
here), maneera ; koeka ( mnl. coeke ) ; knaapa
(mnl. cnape) ; neka (mnl. necke) ; neuza (mnl.
nose naast a. v.) ; neeva (1) (mnl. neve; niet gewoon) ; noena (mnl. noene) ; osa (mnl. osse) ;
_iuta (mnl. putte naast a. v., m. of vr.) ; rauvio
(mnl. rouwe) ; rug-a of gewoner rua (mnl.
rugghe) ; sweera (mnl. swere naast a. v.) in
andarsweera en garech(t)sweera (zie Idiot.).
Men zegt respoela (zie Idiot.), dock poel (ook
mnl. poel).
** behoorende, in mnl., tot de zwakke declinatie, eertijds m., dock thans in zovl. dialect met
vr. grammaticaal geslacht (2) — bet onbep. lidw.
zovl. an, nooit zovl. na(n) bewijst het (3) —
ofschoon zij mannelijke personen aanwijzen : an
,/arda (fr. garde, zie Idiot. ; doch na gardaviel,
fr. garde-ville) ; an gatuiga of gatuia (mnl. ghetughe, m.) ; an giada (fr. guide, soort van Belgisch
soldaat; nieuwdialectisch); an jooda (mnl.. jode,
m.) ; an reuza (mnl. rese, m.) ; an schoelie (ndl.
schoelj e, m.) ; an slaava (later -- mnl. slave, m.) ;
an varaara (ndl. verrader) ; an waala (mnl. Wale,
m.). -- Hier moeten geschikt worden de zovl.
dialectische naamu - oorden : an leura (deugniet;
zie toch Idiot.) ; am jloda (*plodde, Idiot.) ; am
j5luka (* plukke, Idiot.) ; am hooka (Idiot.) ; an
ruifa van na vnt (zie Idiot.). Naast na vrek
hoort men : an vreka (* vrekke).
*** met suffix zovl. -eera (ndl. -aar, mnl. -are (4)
naast a. v.), zovl. -aleera (ndl. -elaar), zovl. -aneera
(ndl. -enaar) : leu(g)aneera (ndl. - leugenaar), toovareera; bruusaleera (ndl. Brusselaar), antwerftaneera; c7^aleera (ndl. appelaar) ; — nootaleera ( ndl. notelaar ), kriekaleera, jeeraleera ;
— gentaneera (ndl. Gentenaar) ; moordaneera ;
enz. ; — met verzwakt suffix zovl. - e ra (ndl. -er,
mnl. -ere (4)) : bi k a ra (ndl. bakker) ; loop a ra ;
schieta ra ; sj5reek 9 ra ; enz. — Zoo ook : oom a ra,
m. (ndl. hamer).
**** (enkel voor een stemrust) die in 't ndl.
uitgaan op suffix -el .— zovl. - a la (mnl. -el(e)) : dreup a la (ndl. droppel) ; klij a la (ndl. klepel en knuppel) ; kneuk a la ; naa(g) a la (ndl. nagel) ; schoot a la;
sneuta la of sleut a la ; teu(g) a la ; trom a la (ndl.
trommel) ; vlee(ç,J is (zie Idiot.) ; enz. — Zoo
ook de overige mane. naamw. op ndI. -el (geen
suffix) : duuv a la (ndl. duivel) ; eem a la (ndl. hemel) ;
e,2- of eerz a la (ndl. engel) ; geev a la (ndl. gevel)
moort a la (ndl. mortel) ; enz.
ook die in 't ndl. uitgaan op -(e)m (suffix of
niet-suffix) — zovl. - a ma (of ook - a m, mnl.
(a)m(a)) : aas a nza (ndl. asem, adem) ; bals a ma
(ndl. balsem) ; bes a ma (ndl. bezem) ; reesama
(ndl. reesem) ; — ola ma (ndl. olm) ; pczla ma (ndl.
palm, vr., buksboom ; in zov1. m. ; zovl. Palm
ndl. (hand)palm) ; schela ma (veeleer schelm) ;
(1) Vgl. familienamen : De Graeve, D'Haene,
D'Haese, De Neve.
(2) Doch wordt zulk nw door een voornaamwoord
vervangen, dan is dit laatste grammaticaal m. Zoo
zegt men : I ez an jooda, le badriecht alkandeen.
(3) Vg1. in de Vormicer het par. over bet lidreoord.
(4) Zie VAN' IIELT EN, Mn!. Spr., 1133; . STOETT, Mn!.

SJ)r., 45.

6z
zalm); - doram:J [ndl. darm);
ora1nJ (ndl. arm) ; 'U'oora1JtJ (ndl. worm) enz.
en die in 't ndl. uitg. op -en (suffix of nietsuffix)
zovl. -~n3 (en ook -sn : mnl. SOIUS
-ene (1) : boo(g)~nJ (nd!. boog) ; jorz,- of joorz,~ntJ
(veelal -sn, ndl. jongen); ree(g)antJ (ndl. regen,
mnl. regene) ; vastan3 (vee1al uiisten , mnl.
vastene naast a. v.}: enz.

za1amJ (veeleer

==

40 Op het einde van de volgende onzijdige
zelfstandige naamwoorden :
* bedtJ (* bedde (2), ndl. bed, mnl. bedde); er t»
(* herte; ndl. hart, mnl. herte (2) ); zoeer» (ndl.
weer, weder); doch zovl. leer (niet leers, ndl.
leer, leder).
** (enkel voor een sternrust] die eindigen op
ndl. -dl, ndl. suffix -sel =-= zovl. -1/;), -!Jab: meubaltJ (ndl. meubel); -- oraus si» (ndl. brouwsel) ;
deksal,,. klietsgl, (ndl. kleedsel, zie Idiot.);
speeksab,. vtJrtelsa l;}~' enz.
*** (enkel voor een stemrust) die eindigen op
ndl. -en
zovl. -an, zelden -an;} : veu!fjnJ (meestal
-Ian); vz(g Ja1tJ (veelal -()n). - Doeh nooit:
ekantJ (altijd e.'kgn, *hekken, ndl, hek}; leevan;;
(ndl. leven] ; teekan:J, waapantJ, enz. Zie par. 153,

==

§,

~o.

**** die beginnen met preefix ndl. gd- :
t : gucht;;
en meestal eindigen op ndl. eh
(ndl. gehucht, mnl. ghehuchte naast a. v.}: gJlucht;} (mnl. gheluchte; zie Idiot.); g:nnachtJ
(mnl. ghemachte); gJruclzt;} (mnl. gheruehte);
g;}slacht;} (mnl. gheslachte); gJvrzclztJ (mnl.
ghewrichte) ; gJwlcht;} (mnl. ghewichte); g;}zlcht;}
(mnl. ghesichte). - Doch : g,1daclzt (0., niet gJ-dacht3) ; gtJrecht,. gJsticht,. gJveclzt,. g:Jzuclzt,.
enz. (zie onmiddellijk benedcn Aannz.).
op ndl. ch (g) : g;;laa(g);} (mnl. ghelaghe, ndl.
gelag). Doeh : g;Jvoeclz (ndl. gevoeg); g:Jvolch (ndl. gevolg) ; zie beneden Aanm:
op ndl. f (v) : g;}loov;; (ndl. geloof, mnl. ghelove, m. vr. of 0.); gtJriev;} (ndl. gerief, mnl,
gherieve naast a. v.] ; - op ndl. .f
t : gtJschrifttJ
(ndl. geschrift, mnl. ghescrifte).
op ndl. s
t : gtJwesttJ (ndl, gewest, mnl. gheweste ?). Doeh : gtJbas, gcJSjJUiS; (zie beneden
Aanm.).
op ndl. w : g;}tauw;J (ndl. getouw, mnl. ghetauwe, ghetouwe).
Opmerkelijk is 't dat bijna al die woorden met
gtJ- de slot-s na een spirant of een spirant
t
hebben:
Aan11zerkz"ng. Doch hebben niet de slot-s al de
door ge- van werkwoordelijke stammen afgeleide
substantieven, als : gJbas; gJdacht,. gJvoech,.
enz. - De ndl. substantieven met prcefix gd- en
suffix -te hebben natuurlijk ook de slot-tJ in
zovl. : gtJpeuptJltJ (zie Idiot.); g:J'lvoormtJ (zie
Idz"ot.); enz.

+

+

+

+

b. Bi:fvoegli/ke naanzwoorden.

Men hoort de slot-tJ (vgl. par. 160) :
l O O p het einde van al de bijvoeglijke naarn(1) Zie
Zie

(~)

COl'iIJX,

STOET'f,

Spr'., bIz. 136~
.lJlnl. Spr., 46, 55.

==

woorden op ndl. -er
(doch enkel vaar een stemrust) zovl. - ~rtJ : blt~ri} (ndl. bitter); eld~rtJ (ndl.
helder); letfjrtJ (ndl. Iuttel] ; proopgr;} [ndl. proper); ZUiV ~r;} (ndl. zuiver); enz.
Dus ook [voor een stemrust) al de adjectieven
in den vergrootenden trap : beetsr» (ndl. beter) ;
feld~rJ (ndl. feller); groot~rd" kliiindartJ [ndl.
kleiner) ; raald~rtJ [ndl, rarer); schoondsr» (ndl.
schooner); enz,
20 Op het einde van al de adjectieven op ndl.
-el
(doch enkel voor een stemrust) zovl, -':jltJ :
dob~ltJ [ndl. dobbel, dubbel); erz,- of e';!rz,kal;} [ndl.
enkel); ljgal:J (ndl. ijdel); sempa l;; [ndl. simpel) ;
enz.
30 Op het einde van al de adjectieven op ndl.
-(e)m
[enkel voor een stemrust) zovl. -sme :
kalgmtJ (ndl. kalm); or sm» [ndl. arm); zeorsm»
(ndl. warm) ; enz.
40 (Voor een stemrust) in zovl. : geelavcJ (ndl.
geel; mnl. ghelu naast a. v.].
50 Op het einde van de volgende adjeetieven
(in pausa): braaus (naast min gewoon braavtJ,.
KIL. brave, fro brave); brzecn» (ndl. bruin);
dicht;} (ndl. dicht, mnl. dichto}; diep;},. dier»
(mnl. diere naast a. v.] ; diktJ (mnl. dicke); drocu»
(mnl. droeve); droo(g)J (rnnl. droghe); diin»
(mnl. dunne); oo(g)tJ (ndl. hoog, mnl. hoghe
naast a. v.); gauwtJ; gtJlneentJ (mnl. ghemene
naast a. v.}; g:JtrauwtJ (mnl. ghetrou",re naast a. v.);
gtJwaar;} {rnnl. gheware); g;}weun;} (mnl. ghewone); klain:; (ndl, klein, mnl. c1eine naast a. v.);
koel;} (mnl. coele naast a. v.) ; lee(g)tJ (mnl. laghe
naast a. v.); lich t» (mnl. liehte naast a. v.) ; nauso»
(mnl. nauwe naast a. v.] ; rechttJ (ndl. recht);
rzjktJ (mnl. rike); rlJptJ (mnl. ripe); schoon» (mnl.
scone); stii» (mnl. stille}; traa(g)tJ (mnl. traghe);
verJ (mnl. verre); orende (mnl. vremde naast
a. v.) ; ziicht» (mnl. sachte) ~ zoet» (mnl. soete}.

==

==

c. Voornaamaeoorden:
Men hoort de slot-s (I) enkel voor een stemrust:
10 Persooniifee voornaa1nwoorde.n (2).
* lktJ of tJkiktJ (ndl. ik]. Wie sal k0111fjn? 'ikJ.
Moet tJkzktJ?
R"i;j";; of -dJgi;j";; : wie moet or schrlj'van?
gzjj";;. J..TiomdtJgi;j";;? (ndl. komt gij ?).
-;}ni} of -an:J (gelijkbeteekenend als ndl. hem of
ndl. hij) : k siichon» (ndl. 'k zag hem}, g;} geifttJ11,e
(ndl. ge geeft aan hem);
go~,dartJ of -dtJgoudartJ [ndl, gijIieden, jelie
naast a. v.) : zoie moet sr werkan? goudar;}.
SpeeldtJgoudgrJ (ndl. speelt jelie ?).
OudartJ(ndl. ulieden) : kleet oudartJ (ndl. kleedt
ulieden).
woudartJ of -mtJwoudartJ (ndl. wijlieden) : wie
gaat tJr kzJkfjn? woudar:J. SpeeltJmtJwoudtJr~ (nd!.
spelen wijIieden ?).
zoudartJ of -ztJzot"dgrtJ (ndl. zijlieden) : wie 1noet
3r spreekan? zoUdgrtJ. KOJ1ZJZtJzoudartJ (ndl. komen
zijlieden ?).
(I) VgI. par. 160.
(2) VgI. beneden Ktanklec'f' .. Voo1'1~aamwoo1'den.

oud,r;J (*ho ud,r3, ndl. henlieden}: zted OUdJr3?
(* sted» lZOudar;J, ndl, ziet gij henlieden ?). Geet
t mor an OudlJYa (geef het maar aan henlieden).
** wederzijdsch voornaamwoord : elbandw» en
mateander« naast ander vormen : Z;J b;Jminan
elkandgY{} (vgl. boven par. 159, b, b(jv. n1R)., 1 0 ) .
*** persoonlijk voornaamwoord van identiteit
(zie VD.; HASSELBACH, Nd]. Spr., I, bIz. 91)
zeiu» : ik seiu», gij eetu», ij [ndl, hij) seiu», mt]
zelu», enz.
20

Aanwijzende ooornaamaooorden,

dit» (*ditte. ndl. dit), diit» (*datte (1), ndl. dat) :
z'k e lieusr au», mor ZlJ ee iieusr diit» [ndl. 'k heb
Iiever dit, maar zij heeft Iiever dat}.

30 "iTragende voornaamwoorden.
'UJat;J (naast watan (*watte(n) \2), ndl. wat) veel
gebruikt iplv. ndI. wat blieft? (zie IdzOot.).

4 0 Onbepaalde voornaamwoorden.
ieJar(} (ndl. ieder) : zoie zecht (ndl. zegt) diit»
(nd!. dat) ? een iedar;J.
let,r{} [ndl, luttel, zie boven par. 159, b, bijv.
nse., 1 0 ) ; vee!{} (ndl. veel] : t zoiis let~r3, veeb.
d. Telwoorden.

Men hoort de slot-s als zij zelfstandig gebruikt
zijn of voor een stemrust in de volgende hoofdtelwoorden (3) :
tseie» [ndl. twee] : dor en zlJn dar mar tioie»
[ndl. daar en zijn er maar twee).
drzjjJ (ndl. drie) : oeveel kind3rs ee S;J (nd!.
hoeveel kinders heeft ze) ? drzjj'tl.
tner» : t slaa fier3 (ndl. het slaat vier).
'VijV3" zes» (ndl. zes] ; zeeuvn» (ndl. zeven);
iich.to : nee(g) an3,. tten» en de samenstellingen
der tieno, ueertiens, 7.nj/tien3, zestien», zeeuvntieno, dch.iten» (ndl. achttien] en nee(g) ~ntien{} ,.
ebv;J,. t'le'aab'l,';J: oelaa es t leen (ndI. hoelang is
't geleden)? e jaar of twaa!{}vtJ.
e. WerAwoorden.

Men hoort de slot-.1 in (vgl. echter par. 160) :
loDe werkwoorden ,vier starn op een medeklinker eindigt, nemen de slot-;J in den I en persoon enkelvoud van den tegenwoordigen tijd :
k ant'wor(d);J (ndl. antwoord); boer;;,. deel;;,.
erV;J; voel;J (ndl. voel); goop;; (ndl. gaap); .~al{}
(nd!. haal); kap;J (nd!. kap); laat3.; 1naaktJ,. nl!p;J;
plUim;;,. oor3 (nd!. hoor); raaZ;J,. schiettJ; tap{}
(ndI. tap); uurtJ (nd!. huur) ; waschtJ" enz.
Aldus eveneens in 't mnl. Eerst in de I 5e eeuw
begint zich de apocope dezer 3 te vertoonen (4).
Aanl1urking I. Doch eindigt de infinitief niet
op ·gn, zoo versmelt deze slot-;; met de vorige

lange monophtong (1) : doen, k doe
gaan, k
chaa,. slaan, k slaa,. staan, k stex , zten, k sie ;
- ook na syncope der d
synaleephe van tJ bij
werkwoorden op ndl, -den: braan [ndl. braden),
k braa; laan (ndl. laden), k laa; scheen (ndl.
scheiden), k schee : bien [ndl. bieden), k hie;
bloen [ndl. bloeden), k bloe enz.
De slot-s blijft dus na een diphthong, omdat
ook de infinitiefsuitgang -,n bIijft : btJnlj"an [ndl,
benijden], k b3nzjj~,. rij~n (ndl. rijden), k rzjj'tl;
streu sr: [ndl. strooien), k streuo : pleu,n [ndl,
plooien], k pleutJ,. braian [ndl. breien], k brazj~
zouian (ndl. zaaien), k souij3''' enz, Ook na
syncopeering der g "Van de werkwoorden op -gtJn:
zaaa1'l (ndl. zagen), k saa;J,. zoeesn (ndl. "regen),
k zaees : v{}rdreea1l. (ndl, verdreigen), k f:JrdreetJ
liean (ndl. liegcn}, k Ite»
z7fnJ,n (ndl. zwijgen},
k SWlj';J,. enz. - k 7fne is ndl. 'k w ied (inf. zovl.
'lellen); k WZe;J is ndl, 'k wieg (inf. zovl. wiein).
J'

+

J'

J"

J'

J'

Aanm, 2. zljn heeft deze slot-s niet : k ben ,.
- en [ndl. hebben] heeft naast het ge,vone k e
het zeer ongewone en aangelecrde k ebtJ (*hebbe).
Aanm. J. Pr arter ito-p rceseru.ia [werkwoorden
met opgeschoven imperfectum) :
* met zovl, slot-s :
turan (ndl, durven, mnl. durren naast a. v.},
k tur» (*turre, in mnI. soms derre] ;
deu,n [ndl, deugen, mnl. doghen), k deus :
jOl1an (ndl. gunnen, mnl. jonnen naast a. v.),
k jon'3 (*jonne) ;
** zonder slot-s (evenals in ndl.) :
keunfjn [ndl. kunnen, mnl. keunen naast a. v.),
k kiln
meurn (ndl. mogen, mnl. meugen naast a. v.},
k mach
zlla'll (ndl. zullen, mnl. sullen), k sal.
*** met of zonder zovl. slot-z ;
moetgn, k 1noet;) (ook aldus soms in mnl.) of
k moe
'le'eetan, k weet3 (ook aldus soms in mnl.) of
k wee.
J'

J'

J'

20 Eenige zovl. ·werkwoorden zonder den
infinitiefsuitgang -a1Z (als doen, gaan, sZaan, staan,
zien, zlJ'n,. en (ndl. hebben), geen (ndI. geven),
laan (ndl. laden), leen (nd!. leiden), enz. vertoonen soms deze slot-,] in den infinitief als deze
voorafgegaan is door t{} (2) of om (t{}) en voor een
stemrust komt; *na t;J : dat es t3 zzentJ" d;)r tJn
was nz'et an t;J doen;;,. an d;J deur3 nie ttJ geentJ,
zzld{},. d;)r es ferm t3 gaaniJ,. z ez b;;duv;;ld
(nd!. beduiveld) om bZJ em t3 zzjn3" dat es 7f1erkgn Ol'n g;;daan ten;; (ndl. hebben). - ** soms na
om verdwijnt al dan niet t;J : vreed 011Z (ttJ)
Ziel1J,. gemaltJk (gemakkelijk) 01Jl (ttJ). doen;J, enz.

f. Bijwoorden.
(1) Zie

bIz. 448.
(2) VgI. tach mn!. wattan = wat dan; ':~watte,
::~watten kan dus zij~ : :;~wat de, ::~wat den, ':~wat dan.
Echter vgol. boven ::~ditte, ::~datte, waar zulke verklarin~ niet mogelijk is. Doch zie oak VAN HELTEN,
bI. 460.
(3) Ook aidus in 't mnl. Zie Mnl. nrdb., I, koI. 62021; Idiot. i. v. achie.
(4) VAN HELTEN, Mnl. Spr-. 251'; STOETT, 84-85; TE
WINKEL, Gf. :F'ig.) 120.
VAN HELTEN,

Hebben de s10t-;; (vgl. echtE'r par. 160) :
1 0 Bijvoeglijke naamwoorden, die reeds (na een
(1~ Oak aldu8 in nlnl. STOE'l'T, 85. Vgl. Syncope,
beneden.
(2) Een algemeen verschijnsel in 't mnl.; zie VAN
REI,TEN, 1J'Inl. Spr., par. 215~ STOF.TT, bIz. 88. Een
g-erundium, zegt jJlnl. fiTdb. s. v. ie, kol. 116-117.
.

.
niet-dofl'e vocaal) de slot,-a hebben (vgl. par. 159,
b, bijv. naamw., 50) en als bijwoorden worden
gebezigd : stila staan; schoona spreeka n.
20 (Voor een stemrust) al de bijwoorden op
ndl. -er — zovl. - a ra (vgl. par. 159, b, bijvoeglijke
naamwoorden, To) ; het zijn meestal comparatieven,. beeta ra, laata ra, minda ra, liev a ra, enz. —
achta ra (ndl. achter) en : doracht a ra, Teri chta ra
(ndl. hierachter), enz.; g- inta ra (ndl. girder, mnl.
ghindre naast a. v.) en : alginta ra ; onda ra (ndl.
onder) en : doronda ra, ieronda ra, woronda ra,
enz. ; — oov a ra (ndl. over) en : doroov a ra, ieroov a ra, enz.
30 Ook de volgende (altijd voor een stemrust;
anders wel zonder a) :
oma (ndl. om, mnl. omme) en de samenstellingen : alozna, i chtaroma, doroma (ndl. daarom),
iero;na (ndl. hierom), oinantZ»na (*ommentomme),
rondoma, woroma ( ndl. waarom ), rechsojna
(*rechtsom), en eenige andere.
aleena (mnl. allene) ; altagaara; altamaala
naast amaala.
deura (mnl. dore naast a. v.) en : dordeura,
z'erdeura (ndl. hierdoor), wordeura, enz.
oelairaa (ndl. hoelang) ; ldiza (lzk is het bijv.
nw. in pausa; zie Idiot.).
kwij to (ndl. kwijt, mnl. quite).
neera (ndl. neder).
vandaa(g a (ndl. vandaag ; eig. een oudere

datiefsvorm : TE WINKEL, Gr. F19., I 2 I).
veela (ndl. veel), oeveela (*hoevele).
ver? (ndl. ver) en : gintarvera.
veura (mnl. yore naast a. v.), vaker veura n, en:
dorveura of -r a n, ierveura of -ran, worveura
of -ra n.
weera (ndl. weder).
Aanrnerking. De voorzetsels deur, veur, om,
rondom, achtar, ondar, oovar nemen nooit (1)
de slot-a : deiir dan of (ndl. hof) ; achtar da
deura ; enz.
4o Al de bijwoorden op -Zeeia (2) (ndl. -lings) :

endaleejaa, blendaleeca, mondaleé2a, sli chleeia,
enz. ; zelfs niet in pausa : blendale^2a slaan.
5o Ndl. -er — zovl. -(d) a ra voor een stemrust
(reeds in mnl.) : za komta ra ; ie gaat a ra ; k benda ra (ndl. 'k ben er) ; enz.
6o Ndl. snel — zovl. zeera : k liep seera; bra
mot seera gaan. — Ndl. zeer (fr. tres) — zovl.
gewoonlijk stij: da kind es stiff siek. "Lie Idiot.

E. Uitstooting en toevoeging van
zovi. slot-a,
16o.

Uitstooting van zovl. slot-a in den zin.

Zovl. slot-a valt zeer dikwijls weg. Algemeene
regels
i o De slot-a valt altijd weg, in den. zin (of in
het woord), voor een klinker (3) of ndl. h.
(1) Tenzij vaor een stemrust, hetgene zelden voorvalt. Vraag : komt ie veur mij of achtar mij.
Antwoord : i chte ra.
(2) Vg}. DB s. v. -ling.
(3) Niet . aldus in ndl. : u De doffs slot-e voor een

64 --20 De slot-a valt gewoonlijk weg — in den zin
en niet voor een stemrust — voor een medeklinker, indien ook de voorlaatste lettergreep een
doffen klank heeft.
Doch personen die traag of emphatisch spreken laten sours de slot-a in boven aangegeven
gevallen hooren.
In de gewone zovl. dialecttaal valt dus, in den
zin, deze slot-a weg bij :

a. Zelfstandz e naamwoorden.
io Altijd voor klinker of h : da wand aials
(ndl. appels) ; na koek in (ndl. hebben) ; nan aaz
(ndl. haas opeeta n ; an schreev iiiitfaa a n (ndl.
)

uitvagen) ; enz.
20 Gewoonlijk voor medeklinker als het naainwoord twee toonlooze slotlettergrepen heeft :
dan ajbal (ndl. appel) deursnija n ; da s neutal
ronttrouia n (ndl. den sleutel ronddraaien) ; da
schela nn liep weech (ndl. weg) ; zi)n a n 5r 9 an waz
oJ. (ndl. zijn arm was af) ; enz. — Emphatisch of
traag sprekenden laten soms de slot-a hooren : da

meest a ra komt.
Aanmerking. De slot-a dezer naamwoorden
met twee toonlooze slotlettergrepen valt —
't spreekt van zelf — altijd weg in flexievormen
met -s : twie stookars, vier sneutals ; meestars
j5ena (ndl. pen), moedars kapa (ndl. kap) ; enz.

b. Bijvoeg lzjke woorden (ndl. bijvoeglijke naamwoorden , bijvoeglijke voornaamwoorden , lidwoorden, telwoorden).
io Altijd voor klinker of h : stom eezals (ndl.
stomme ezels) ; rijk eera n (ndl. rijke heeren) ; —
zijn oora (ndl. zijn oor) ; onz eery n. ons eera
(ndl. Onze Heer) ; deez i jbals (ndl. deze appels) ;
eenacht ela n (ndl. eenige ellen) ; — d eera (ndl.
de eer) ; — da derd aura (ndl. het derde uur) ;
enz.
20 Gewoonlijk voor medeklinker als het bijvoeglijk woord twee toonlooze slotlettergrepen
heeft : sembal inil nsch 9 n (ndl. simpele menschen) ;
a n onoozal vrauwa (ndl. een onnoozele vrouw) ;
t sal noch schoondar z7jn (ndl. 't zal nog schooner
zijn); — or a m duuvals (ndl. arme duivels) ; a n
wora m koorn a ra (ndl. een warme kamer) ; tuv'e
alf lietars (ndl. twee halve liters) ; enz. — Tra a
of emphatisch sprekenden behouden de twee as
die semj5 a la vrauwa; or a ina duuvals; a n wor a ma
koom e ra ; enz.
Aanznerking. 't Spreekt vanzelf dat men zegt:
semp a lsta (niet semp a lasta, superlatief van ser_p a la) ; diersta (niet dier a sta, ndl. duurste)
schoonsta ; enz.
3o Gewoonlijk na dentaal d (de d verdwijnt
mede), n (veelal met klankverkorting), 1, r, als
deze niet voorafgegaan zijn door een anderen
medeklinker en het bijvoeglijk woord in 't vrouwelijk enkelvoud of in 't meervoud (3 geslachten)
gebruikt wordt:
* vrouwelijk enkelvoud : roo bloma (ndl. roode
bloem) ; dii g-oe lesa (ndl. goede les) ; a n wij (ndl.
klinker wordt in de spreektaal liefst net uitgelaten ;
in alien gevalle nooit als zij slotklank is van een
lidwoord of een bijvoeglijk naamwoord n. `'EKCOULLIE,
Spr., biz. 17. Vg•l . ELDAR, biz. 75.

wijde) broek / -- '}n schoon r ooz» (ndl. een
schoone roos); zijn kZit;:; (nell. zijne kat); - d»
geel 'week,} (ndl. de geheele week); gil raal baasin» (ndl. een rare of zonderlinge bazin}: - er
Inuits;:; (ndl. hare muts}; ~n dier vest;:; [ndl. een
dure vest, in zovl. vr.}; enz.
** meervoud der drie geslachten : moe 1noui/grs
(ndl. moede maaiers}: doc» koegn (ndl. doode
koeien); vree kind;:;rs (ndl. wreede kinders) ; dun oca- of 'l'ee.'l;;rs [ndl, c1unne vingers); fljn
tartvn (ndl. fijne taarten) ; mljm pergn (ndl. mijne
paarden}: - raal keer,ls (ndl. rare kerels); veel
1llUiZgn,o feZ maiseies (ndI. feUe meisjes}: - dier
patod;;rs (ndl. dure aardappels); er kaus(Jn (ndl.
hare kousen); klaar glaazfjn (ndl. klare glazen) ;
enz.
AanJJurking I. De eind-» blijft na dentaal Z :
dwaaz;; zrrau-mo : WljZ;:J vaad;;r;;,. »coe» roopgn
(ndl. rapen) ; boos» WljVgtl ,. enz. - doch die van
deez», ons:» vallen wcg in vronwelijk enkelvoud :
dees of ons koe ,. en mv, der drie geslachten : dees
of ons mantois : dees of ons moedors : dees of
ons kindJrs,. enz.
De slot-s blijft ook na dentaal t : groot;:; miin ,
bloots vel(d)an,. enz.
Aanlnerking 2. Men zegt: rondo taafab;
blendJ 1nainschgn (ndl. blinde menschen) ; blorit»
vraUU'g7Z [ndl, blonde vrou wen) ; g;:;vuldd glaaz')n : want voor d komt een andere consonant.
Aanlnerking 3. Traag of emphatisch sprekenden behouden de slot-s : gn sch.ocm» urascuo :
roo» blonlan (ndl. roode bloemen}: g-eeld daa9n
(ndl. geheele dagen); dier» bootsr» (ndl. dure
bater); enz.
40 Gewoonlijk (vr. enk, en my. der 3 gesl.) na
en met wegvallen der overgangs:i en overgangsw: loui vra~UfJ;:; (lldl. luie vrouw); toul jJeezd
(ndl. taaie pees); loui tnans (ndl. luie luans);
froui kznddrs (ndl. fraaie kinders); -- blau
blol1td (ndl. blauwe bioelll); au 1Jzainschan (ndl.
oude mensehen); grau broek~n, nau kleergn /
enz. - Doeh traag of elnphatisch: louz);; mans,.
blauwd blolllCl,. enz.
c. Zeifstandige 7../OornaalJt7fJoorden.
De beide regels, boven par. 16o, opgegeven,
zjjn hier ook van toepassing.
10 Persoonlifke 'Z./oornaanz'/.C'oorden met s]ot-;;,.
g.J (encl. -;;; en -.J): g erft/ g aalt (ndl. ge haalt);
gooj z'er klJ1ngJ2 (ndl. gaat gij hier komen ?); z7Jd
erCl 1Jtll11; (*zijdd, ndI. zijt ge haar lnan ?); - ttl;}
of w;:;: In eergn (ndl. we eeren) ; 'W oorgn (ndl.
we hooren) ; - Z,): ~peelg n Z ook (ndl. speIen ze
oak?); enz.
WOudard (wijlieden), ffOudard (gijlieden), ZOttdard
(zijlieden) : woud;:;r ook,o g·oudClr uilt (huilt);
zOttdCJr schrijvgn./ enz.
20 Bezitteli/ke voornaa!Jtwoorden met slot-.J :
dt} l1ujnJ (vr. enk. en mY. der 3 gesl.), t szjnJ,
doch : d;; mijn of t szjn es schoondgrd" - d Ou
eet,n (ndl. de uwe eten); t er ez doot (ndl. het
hare is dood); enz.
d oud~r;; (ndl. de uwe, of de hunne, vr. enk. ;
my. der drie gpsl.), t Oudard (ndl. 't uwe of
't hunne) : k sie d oud.Jr ier (ndl. hier); t oudfJr
komt,. enz.

30 Aanw?jzende 'z!oornaanzwoorden. Vrouwelijk enkelvoud ; d~ deez alilt l1Zelk [ndl. deze haalt
melk); - onz. enkelvoud : t cheens: eet (ndL het
gindsche eet) ; - meervoud der drie geslachten :
d» deez ook [ndl. deze ook); pakt d» geensch
amen]» (ndl. pak de gindsche allernaal] ; enz.
40 Vragende voornaalnwoorden. Vrouwelijk
enkelvouel, onzijdig enkelvoud, meervoud der
3 geslachten : d» wz"ihzz (,viens vrouw b. v. )
es t ? t wz':!nz [onz.] "is t ? d» wienz (mv.) erv~n?
d. Werkwoorden.

De twee regels van par. 160 boven gelden hier
ook :
10 De slot-s valt weg voor klinker of h : k sit
(zovl. zitte) op d» stoei : k sit oo(g)()rd (nell. 'k zit
hooger) ; enz.
20 De slot-» valt weg in de laatste van de twee
toonlooze slotlettergrepen, zelfs voor medeklinker: k went;;l d;:; steen , k temJr d» gee/an dach
(nell. 'k timmer den geheelen dag) ; enz.
e. Voorzetsels.

De slot-z van t» (1) valt weg: 10 voor vocaal of
h : teen;;gaar;:; (zie Idiot.); ten(d)Jn (zie Idiot.) ;
teist [ndl. te Elst); tOOPd (*t'hoope, zie Idiot.) ;
- voor s (z) : tsaa7Jlgn (ndl. te zamen ; mnl. tsamen n. a. v.); tschooss (n. t» schoos», *te Schoorse,
geschr. te Schoorisse); tsee(g)dlsem (n. t» zee(g)elseJn, geschr. Segelsem); tsotdgem (n. td zot;:;gem, geschr. Sottegem); tsent» korneelds (naast
t;; / geschr. St. Cornelis-Hoorebeke); enz. - soms
ook voor n : tnoensnt of t» noenont (zie noene
in Idiot.).
Procope van zovl. d.
dk
z'k,. t
dt
ndl. het; - ook
aldus in ndl. (zie TE WINKEL, Gr. Fig., 60).
161.

k

<

162.
10

<

< <

T¥eglatz·ng van zovl. d in het 7f)oord (2).

Elzsze of ul"tlating (3).

* Voorvoegsel bd- / de d valt weg v60r klinker
of ndl. h : bant'Ziloran (ndl. beantwoorden) ; beurdeel~n (ndl. beaordeelen); bijSCllrJ n (ndl. beijzelen); - baaan (nell. behagen); baalgn (ndl.
behalen); balvd, balv;:;s, balvzes (ndl. behalve);
banddlgn (ndl. behandelen); bai(2gn (ndl. behangen); be/pan (ndl. behelpen); bend;;ch (ndl. behendig); bo6rldk of -lzjk (ndl. behoorlijk); bauw;:;n
(ndl. behouden); enz.
** Voorvoegsel gJ- en vervoegingsvorm (verleden deelwoord) g;;- ~4); de .J valt weg v60r klinker of ndl. h : gaclttan (*geachten, ndl. acht te
zamen), gel.1'v:J (*gcellevdn, ndl. elf te zamen),
gonddrt (*gehonderd, ndl. honderd te zamen); g(;'sgl;; (ndi. geijsel), goekst (nd!. geoogst, het
oogsten, zie Idiot.); --: geel (ndl. geheel) ; goor
(ndl. gehoor); gUi l (ndl. gehuil); geugn (ndi. geheugen); geemJlt;J (ndl. gehemelte) ; guchtd (ndl.
gehucht); -gat (ndl. gehad), gas;:;reert (nd!.
(1) Vgl. TE WINKEL, Gr. Fig., 232-233.
(2) VgI. VAN HELTEN, j"J:lnt. Sp}~., 126; STOETT, ]J:lnl.,
Spr., 37; .Ned. lVdb .• i. v. ge-, kol. 357; TE WINKEL,
Gr• .Fig., 209 en vvgg., 229 en vvg~.; DB s. v. been ge-.
(3) Sync.lpe blj STOR'!"!', jJlnl. Spl'., 37.
(4) VgI. TE WINKEL, Gr • .Pig. 235-6.

btl
geasslueerd); gent (ndl. geent) ; geet[Jn [ndl. geeten (1); gifs<Jlt [ndl, geijseld); gop<Jrt (ndl, geopperd, zie Idiot.) ; gant (ndl. gehand) ; geetan (ndl,
geheeten); goekst [ndl. geboest); guurt [ndl.
gehuurd) ; goart (ndl. gehoord); enz.
20

Syncope (2).

==

*Ndl. bel-, gel- (voor klinker)
zovl. b 9 l -,
g91- of bl-, gl- in : blook» naast bslool:» jaasch<Jn
(of paasiJn); - g/aa<J naast gg/aa<J (ndl. gelag);
glast9n of g~last{)n (ndl. gelasten); glijk naast
g(JIIJk,. gluk naast g~/uk.
** N dl. gen- [voor klinker)
zovl. ggn- of gn
in : gnaad<J of ganaad<J (ndl. genade); gneez(jn of
g9neez9n,. gnoech n. ggnoech.
*** N dl. ger- [voor klinker)
zovl. (gewoon)
gr- : graan (ndl. geraden, raden) ; graak 9n (ndl.
geraken); greet (ndl. gereed) ; grie'Z}an (ndl. gerieven); grust [ndl. gerust) ; e nz.
****Ndl. verzovl. (zelden) vr-, (gewoon)
v9r- (voor klinker) : familienamen : vraagn (geschr. Verhaeghen), vreekr/n (geschr. Vereecken] ;
enz. ; vroet of vgroet [ndl. verwoed, zie Idiot.) ;
vraan, gewoner 'Z-'graan [ndl, verraden) ; enz.

==

==

==

***** N dl. boterham

== zovl.

boatram,

Aanmerking I. Doch traag of emphatisch
sprekenden laten, in de hierboven aangehaalde
gevallen, gewoonlijk de J hooren.

16 3. Toevoegz"ng van zovl.

:J.

* Prothesis (?).
In sommige bijwoordelijke uitdrukkingen van
tijd hoort men vooraan soms d (om de uitspraak
te vergemakkelijken] : »tsniichs [naast tsndchs,
ndl. des nachts); <Jtaas (naast taas, nd1. des daags);
dtsnaavz"es (naast tsneesnes, ndl. des avonds);
»tsnoenies (naast tsnoenies, ndl. *des noens ) ;
stsondesis (naast tsondaas, ndl. des zondags ],
atschoendees of »tchoendess (naast tsch- of tch-,
ndl, des woensdags) ; stsoomsrs (naast tsoomsrs,
ndl. des zomersj ; stsioentsrs (of tszoenrsrs, ndl.
des winters) ; enz. (1)
** Epenthesls.
De ;J (gewoonlijk de onderdrukte) wordt ingelascht, inzonderheid om de uitspraak te vergemakkelijken (2) (vooral traagsprekenden do en
het] :
10 Tusschen de liquiden I of r en een volgenden heterorganen consonant (svarabhakti-,1 (3) )
met rekking van de voorafgaande vocaal indien
deze kort is :

tusschen I en f (v) : kalaf (ndl. kalf); kolav3
(ndl. kolf) ; enz. - tusschen r enf (v) : keriJv;;n
(ndl. kerven), steriJft (ndl. sterft); enz. - elgf,
twaalif wijzen op een vroeger levensphase van
het woord,

>

tusschen I en clz (g) : balach [ndlvbalg}: Z'ZiJel,g<Jn/ vol':JgJn,. enz. tusschen r en ch (g):
ber~ch [ndl. berg); zeurag<J (ndl. zorg) ; boorag;;

Aanmerking 3. Ndl. -ig (uitspr. -<Jch) verliest
in zovl. <J na -31 of -sr : amp<Jrchiet (*amper'ghied,
zie Idiot.), biterch iet (*bitter'gbied, zie Idiot.),
proop<Jrchiet C'proper'ghied), senzp;;lchiet (*sem-

[ndl. borg) ; enz,
tusschen I en k : kalak (ndl. kalk); nzelgk,.
wol,kJ (ndl, wolk}: weldkoln (*wellekom); enz.
- tusscben r en k: ker9k;; (ndl, kerk); tUUYgk
(ndl. Turk) ; enz.
tusschen I en m (gewoon) : palam;J (ndl. palm);
aliJnzacht<Jch (ndl. almachtig) ; ela1n;J (*helleIne,
ndl. helm); sche1aJn3 (ndl. schelm); olam<J (ndl,
olm); - tusschen r en 111, : keer~1n;;n (ndl. kermen); keer;JllleS;; (ndl. kermis); zwergmJn,. orfjm;:J
(ndl. arm); storiJ111gn (ndl. stormen) ; zooorsm»
[ndl. worm}; 7}OrgnZs~l3 (ndl. vormsel}; enz. De vormen aa11moes;J (ndl. almoes) en speelsmiir:
wijzen op een vroeger levensphase.
tusschen len p : al~p;;n (ndl. helpen) ; schelgp;J
(ndl. scbelp); - tusschen r en p (b) : scherap
(ndl. scherp); door ep (ndl. dorp); esrooai: [ndl.
arbeid); enz.

Aannz,erking
zovl. en mnl, ts

2.

>

Vgl. ndI. des> mnl. ds
ndl. s (par. 241,3°).

pel'ghied), en andere nog.
Aannzerking 4. In vreemde woorden, in voornamen, in dorpsnamen wordt in zovl. de onbetoonde klank die voor de slotlettergreep komt,
verdoft tot <J of deze valt gansch weg : ndl. abandonneeren
*bandonneeren > zovl. bands-neer9n
zovl. bandvneersn
zovl. banneervn (met
gerekte n); ndl. gareel
zovl. g;;reel
zovl,
g(jreel
zovl. gree/; fro peloton
zovl. p<Jlo-

>

>

>

>

>
>
>
tooak > pglotoorz.k > plotoorz.k > pl3to orz.k ;
- fro Eugenie > zovl. euseenie > zovl. uuzeenie
> zovl. tcuesnte > zovl. uuzgnz'e > zovl. uuznz"e
> zovl. uiienie (3, ; fro Melanie > zovl, meelanie
> zovl. meelonie > zovl. meelsn:« > zovl. meelnie
> zovl. meeinie: fr, Dorothee > zovl. dooroiiteer»
zovl. doori/tee > zovl. dooriJtee > zovi. doortee>
zovl. doortee; ndl. Isidoor > zovl. iezz'"edoor >
zovl. z"ez<Jdoor > zovl. iezgdoor > ~ovl. iezdoor
> zovl. iezdoor,. fr. Hippolyte > zovl. iepooliet
> zovl. poolzet > zovl. p311et > zovl. Pgllet >
zovl. pliet,. enz.; dorpsnaam ndl. lIerzeld
(klemt. op Her-) > zovl. *Heerzgb > zovl. eez9l<J
> eezltJ,. eeln3 (geschr. Elene) ; enz.
(1) Vgl. S"OETT, par. 58; TE 'VINKEL, 235.
(2) Vgl. VAN HELTEN, 11fnl. Spr., bIz. 126-7.
(3) Doch de uitspraak -zn- (niet sn, zooals de sandhi
bet vereischen 210U) be\vijst nog den invloed van den

verdwenen klank.

20 Tusschen r en n, twee dentalen : keeran<J
(ndl. karn); geerflnJ (ndl. gaarne); lanleer9n3
(ndl. lantaarn); door[jn<J (ndl. doorn); koor~11e
(ndl. koorn) ; ooranJ (ndl. hoorn) ; enz.

30 In g:JZak (*glak, ndl. glad) en g;;Zas (ndl.
glas) ; - in solf;;raan (ndl. saffraan, mnl. soffraan
naast a. v.) 111ag men misschien denken aan invloed van soIfer.
(1) Zie par. 241, 30.
(2) Vgl. OPPREL, bIz. 17; VAN lIELTEN,
STOETT, par. 61; GOEMANS, bIz. 59; FRANCK,
TJ4~ '\VINKEL, Gr. Fig. 300-308.

(3) Over svarabbakti, zie TE

"~lNKEL,

par. 82,
par. 55;

300 en vvgg,

- 67 Tabellarisch verge4/kend overzic/it van de ndl. en zovl. korle of verkorle, lange of gerekie,

doffe of verdofie monopt/zongen of enkelvozidige vocalen.

blijven kort in zovl.: katliw (ndl. kattin) ; kast3r ; respekt;
kornUa (ndl. kornoelje) ; enz. - dd man eét , enz.
\I worden verdoft
in onbendl.
in zovl. : kam;raat; v?rdoen ; enz.
toonde
vocalen
vallen we in zovl. : greel (ndl. gareel) ; baizizeern (ndl.
lettergre\
abandonneeren) ; enz.
pen (d. i.
I worden verkort in zovl. : 51ezant, nzeëctsi (ndl. meezonder
sterse) ; ho!r;w (ndl. boerin) ; divra enz. ; hoofd- of
**lange
/oöpt Inee tzesta ; enz.
bijtoon in
ndl.
worden verdoft in zovi. : varcchtacIz (ndl.. voorzichtig)
woorden
vocalen
seeX'd/a (ndl. chocolade) ; enz.
of zinnen)
vallen wec in zovl. : /liêt (udi. (FIippoliet); enz.
in een zelfde lettergreep : kaj5t, will.
I *k or t e
vóor
ndl. voca- in twee op elkaar volgende lettergrepen : bakkot,
ineer dan len blijven
lierta, bolddra.
éen conkort
in twee op elkaar volgende woorden : wel doen,
sonant
in zovl.
veür daak
ji5
szjn.
(uitgezonI
een
zelfde
lettergreep
: kokt, srnoört.
**l
ange
derd vóor
2o
ndl. voca- in twee 01) elkaar volgende lettergrepen : di to,
•f (v) ,
br&ttaga (ndl. breidde).
ch (g),
len worden
in
verkort
(z) )
in twee op elkaar volgende woorden : ddn doël'
be- )
in zovl.
sclzeurn.
toonde
I *k or t e ndl. vocalen blijven in zovl. kort : blat, vet, zit, pot.
lettergrepen
voor
I zwakke of I
in 2fl en 3en pers. teg. tijd : 'a of îé
sterke
enkelen
t-i
lange
oe werkwoorlait, sc/zzt, blot (ndl. bloedt).
consonant ) ndl. vocaden
I (d) in
1enworden sterke werkwoorden in 2efl pers. onv. yen. tijd
eindletin zovl.
g-e sc/iodt.
tergrepen
verkort , zwakke werkwoorden in yen. deelw. : gabaIt,
10

Korte
vocalen;
verkorte
lange
vocalen

* korte

)

I

z
z
C

gabblE.

H
Jo

C

z
C

II
Lange
vocalen;
gerekte
korte
vocalen

*lange ndl. vocalen blijven ]an(; in zovl. : spaa (ndl. spade), weean
in be(ndl. wegen), veela.
toonde
open let- **k or t e ndl. vocalen worden gcrckt in zovl. : 2la n (ndl. zeggen), ld,n
(ndl. lachen).
tergrepen
lange ndl. klanken blijven lang (uitgezonderd eenige ver
vocgingsvormen) : net, veus, roer.
**k or t e ndl. kianken worden gerekt in zovl. (uitg. vóor
t (d) . vls, b at, ek, stEin , vlll, vu/a (vu1le, ndl. voile),
kãta (ndl. kat(te)), sJ,14n (ndl. spelien).
* lange ndl. kianken blijven iang in zovl. : zaacht (ndl.
zaagt), maaldga (ndi. maaide) ; leeft, leevdaga ; beest,
kiest; enz.
**korte ndl. kianken worden gerekt in zovl. (vóor f (v),
-

vóor
enkelen
2°
in be- ( consonant
toonde )
gesioten \
,
voor
lettermeer d an
grepen
éen consonant

ch (g)

, S (z) .

bYft

vlücht d n , blcEa.

0 ndl. doffe klank blijft dof in zovl. : g abet, beezacli, nodtaaras, enz.
20 ndl. doffe kiank valt bijna weg in zovl. : wandal9 n, rnoed 9 ra, enz.
30 ndl. doffe kiank valt heelemaal weg in zovl. : latolzk (ndl. fr. peloton).
ndl. korte kiank wordt verdoft in zovl. : vargaan, komandant (ndl. cornmandant).
$o ndl, lange klaok wordt verdoft in zovl. ; varztclitach,palilt (ndl. (Hip)poliet).
-

III
Doffe
kiank

;

-- 68 —
40 Voor meer dan een consonant : klaaai-

el
Aanm. Al de vorige zovl. vocalen
zijn nionophthongen of enkelvoudige
klanken. De volgende zijn dip1ihongen of tweeklanken.

164. De klanken van zovl. dialect, die, historisch, aan ndl. ei beantwoorden zijn :
zovl. lange (1) ai (met duidelijk
eind-element),
zovl. lange aij (met overgangselement j),
zovl. lange ai (zonder duidelijk
einde-element),
zovl. verkorte di.

ndl. ei —

A. Zovl. betoonde lange

ai.

Gebruikt teeken : ai (2).
165. Ndl. betoonde lange ei — zovl. betoonde
lange ai (met korte a en met duidelijk eindelement ie).

*J open lettergrepen:
i o Als slotklank : ai (ndl. ei) : brai (ndl. brei) ;
gaflai (ndl. gevlei) ; kai (ndl. kei) ; lai (ndl. lei,
legde); mai (ndl. mei); zai (ndl. -zei, zegde) ; enz.
-- Deze ai blijft bewaard in al de samenstellingen met die woorden : brai werk ; kaigront
(ndl. keigrond) ; mairooza, Maizona (ndl. meizon);
enz.
20 voor onderdrukte doffe a (3) ; — *mv. zelfst.
nw. : kaia n - (ndl. keien, mv.) ; main; valaz'a n
(ndl. valleien) ; — **werkw. brain (ndl. breien)
lain (ndl. vleien) ; lavaia n (zie Idiot.) ; via of
za zaia n (ndl. zegden) of la/;z (ndl. legden) ; —
***enk. zelfst. nw. : braia la (ndl. breidel) ; flaia ra
(ndl. vleien) ; maie ra (ndl. meier) ; lavaia ra (zie
Idiot.) ; enz.
30 voor enkelen consonant : *voor d of t • fiaidaga (ndl. vleide), lavaidaga (zie Idiot.) ; koondetaita n (ndl. komiteiten), soosjetait a n (ndl. societeiten) ; doch altijd met onderdrukt eind-element
j5lait a n (ndl. pleiten); — **voor s of z : zais a na
(ndl. zeis), mais a n (ndl. meid) ; daiz a n (ndl. deinzen), paiz a n (ndl. peinzen) ; kaiz a ra (ndl. keizer)
***voor g hoort men ai of ai : raz 9 ra of raig a ra
(ndl. reiger) ; az a na of aiga na (ndl. eigen), ai- of
aiSaneera (ndl. eigenaar) ; ****voor k hoort men
meestal ai, vooral voor diminitiefsuitgang -ka :
aika (ndl. eitje), kaika (ndl. keitje), maika (ndl.
meitje) ; doch varaik a n of varaik a n (geschr. Vereycken, familienaam). — Voor ander consonanten, zie beneden par. 167.

praat ; maiblonna (ndl. meibloem) ; enz.
** In gesloten letterb repen .Jo voor enkelen consonant : *voor t (d,) (vgl.
beneden par. 168, *) : galait (ndl. geleid) ; e, azait
(ndl. gezeid) ; malt (ndl. meid) ; — **voor s
gapais (ndl. gepeins) ; palais (ndl. paleis) ; enz.
— ***soms voor k . inadzaik naast -aik (ndl.
Maaseik).
20 voor s + consonant : maiska (ndl. meisj e) ;
raiske (ndl. reisje) ; -- paist (ndl. peinst), ,e-apaist
(ndl. gepeinsd) ; -- vaista ra (ndl. venster) ; enz.

B. Zovi. betoonde (1) lange

166. Ndl. betoonde lange ei = zovl. betoonde
lange aij (met overgangs j) :
enkel in open lettergrepen en voor klinker of
ndl. h.
10 Voor niet-onderdrukte a : aijars (ndl. eiers) ;
braijala n (ndl. breidelen) ; k braija, k jlaija ;
braOjalee2a ( ndl. breideling ), flaijarijja (ndl.
vleierij), kla^aija (ndl. klappei) ; enz.
20 voor niet-doffen klinker : aijaijai (tusschenwerpsel) ; baijort (ndl. beiaard) ; jlaiji chtach
(ndl. vleiachtig), rnaz aavant (ndl. meiavond) ; enz.
30 voor ndl. h : maaleez? (ndl. *meihaling,
zie Idiot.).

C. Zovl. betoonde lange

VigTOR, 109-110.

(3) Zie boven par. 1^2.

ai.

Gebruikt teeken ai.
167. Ndl. betoonde lange ei — zovl. betoonde
lange ai (zonder duidelijk Bind-element, dus bijna
monophthong) alleen voor enkelen consonant
(uitg. voor t (d) of s ; zie boven par. 16 5, 3°)
10

In open lettergrepen :

*Voor Z : ailach (ndl. heilig) ; dwaila n (ndl.
dweilen), k dwaila ; zaila n (ndl. zeilen) ; enz.
** voor n : klaina (ndl. kleine), varklain a n,
varklaineeoa (ndl. verkleining) ; rain a n (ndl. regenen) ; enz.
*** sums voor g en k ; zie boven par. 165, 30.

20 In gesloten lettergrepen :»
*voor I : dwail (3) (ndl. dweil) ; _pail; zai.
** voor n : kaptain (ndl. kapitein) ; kla in;
train (ndl. trein).
*** voor p : knaip (Kneip, persoonsnaanl).
**** soms voor k : van a ik of aik (Van Eyck,
persoonsnaam).

D. Zovl. betoonde verkorte
Gebruikt teeken

(1) Die lengte strekt zich nit over den heeler tweeklank (nl. over den beginklank korte a + de overgangsklanken + den eindklank verkorte Ze). Doch alle
diphthongen zijn niet gelijk lang : b. V. ndl. kaai is
langer dan zovl. kai (= ndl. kei) ; odl. maai is langer
dan zovl. nuti (ndl. mei); enz. Vg1. COSTJN, par. 48.
(2) Het ndl. kept, evenals het zovl., het tusschenwerpsel ai. — In Idiot. is zovl. ai in de' hoofdvormen
verbeeld door ei, niet in de voorbeelden. Ook in Phon.
Alp/i. wordt deze diphthong voorgesteld door ai ; zie

a° .

Gebruikt teeken : aiJ(2).

ai.

ai.

168. Ndl. betoonde lange ei — zovl. betoonde
verkorte di (met onduidelijk eind-element, dus
monophthong) enkel in gesloten lettergrepen :
(1) In saijeta Mfr. sa,yette) en baijoneta (fr bayonnette) is de onbetoonde ai lang.
(2) In Idiot. verbeeld door ai.
(3) Zovl. ai klinkt hier nagenoeg als fr a in u mal. n.
doch is langer.

- 6

z o Voor enkelen consonant t (d, dt)
* in den eersten en tweeden persoon van den
tegenwoordigen tijd der aantoonende wijs : ga of
i bract (soms brait ; ndl. brei(d)t ), fldit (soms
llait; ndl. vleit) ; lavait, (soms lavait; zie Idiot.);
y la— t (nooit Plait; ndl. pleit) ; — dus ook in den
2eri pers. geb. wijs : bruit (soms brait), flit
(sours .Plait), lavait (sours lavait), plait (altijd).
**in het verleden zwak deelwoord : `p-abrai t
( ndl. gebreid) ; gafldit (ndl. gevleid) ; g aftlai t
(ndl. gepleit) ; enz. — Doch altijd zonder verkorting en zonder monophthongeering : g-alait (ndl.
gele gd), g zait (ndl. gezegd).
***in den Zen persoon van den onvolmaakt
verleden tijd van ndl. leggen en zeggen : ga lait
(ndl. legdet), zai t (ndl. zegdet).
20 vdor meer dan e'en consonant (uitgezonderd
voor s; zie boven par. 165, **, 20)
*voor ongelijke consonanten : dwdalt (ndl.
dweilt), dwaildaga (ndl. dweilde) ; dwailka (ndl.
(dweiltje) ; zailt (ndl. zeilt) ; — varklaint (ndl.
verkleint), kldintsa (ndl. kleintje), klainda ra (ndl.
kleiner) ; raindag'a (ndl. regende) ; trd ins (mv.
van zovl. train, ndl. trein) ; — fd 2,-ts (ndl. flets),
/lizts 9 ra (ndl. fletser) ; kii ts s n (of zeldener ketsn ; zie Idiot.), kizits g ra ; kld, is (ndl. klets),
klditska (dim.), klaits a n (ndl. kletsen) ; nzdits 9 n
(ndl. metsen) ; enz.
voor gelijke consonanten (met gerekten consonant) : plaittab a (ndl. pleitte) ; braittaga (ndl.
breide ; deze zovl. uitspraak wijst op ndl. vorm
breidde van mnl. breiden ; vgl. ndl. verspreidde,
en zie breien in 1 a1.o t. en bij VERCOL T.LIE). Doch
lavaida,gd,Jlaidag a zonder monol)hthongeering our
de enkele d.

E. Klankwijzigingen (ndl. ei).
169. Ndl. ei — zovl. korte e in : enda (ndl.
einde, jonger dan mnl. ende), end)n (ndl. eindigen, mnl. enden), endalead of -le ;ia (zie Idiot.).
170. Ndl. ei — zovl. zachtlange ee of verkorte
zachtlange e in : aldareelan (ndl. Allerheiligen ;
dock c lach, ndl. heilig) ; — pleezier (ndl. pleizier, fr. plaisir), f5le^zierach (ndl. pleizierig), plePzant (fr. plaisant), ens. ; seezoen (ndl. seizoen,
fr. saison).
I 7 I . Ndl. ei — (zeer gewoon) zovl. scherplange
ei of verkorte scherplange ei (1).
To voor ndl. d (veelal na syncope der d en
samentrekking der twee lettergrepen) : breen
(ndl. breiden, in verbreiden, mnl. breden naast
a. v.), breettag -a (ndl. (ver)breidde), go-abreet (ndl.
verbreid) ; leer (ndl. leiden, mnl. leclen naast a.
v.), uitgaleet (ndl. uitgeleide ), uitg-aleet (ndl.
uitgeleid, deelw. ), baleet (ndl. nw. beleid) ; scheen
(ndl. scheiden, mnl. sceden naast a. v.), gascheet
(ndl. ;escheiden ), h ascheet (ndl. scheidsel), varscheen ; v , ee (ndl. weide, mnl. w.°ede naast a. v. ),
ween (ndl. weiden, ww.) n. weean (ndl. weiden,
nw. mv.), ,f-.^ze , eet ndl. geweid, verl. dw.). g,)weet
(ndl. geweide, o.) ; enz. Doch brain (fr. tricoter) ;
spra;z 1 nd1. spreiden).
20 vo r ndl. t : beetl? (ndl. beitel, mnl. betel
(1) Zie VERCOULLIE,

Hist. Or.,

blz. 20.

g r-...
naast a. v.) geeto (ndl. geit, mnl. gete naast a. v.);
eet (zovl. *heet, ndl. heide, plant, mnl. hede naast
a. v.; doch a, ndl. heide, fr. bruyere). — Doch
met ai of aj: orbait (ndl. arbeid); me
rit (ndl. meid) ;
plait e n (ndl. pleiten) ; en de basterdwoorden op
ndl. -elt .= zovl. -ait : liebartaz't (ndl. liberteit).
30 vdor ndl. g : dree('g)n (ndl. dreigen, mnl.
dregen naast a. v.), vardree(g) 5 n, dree(g)ament;
steegar a n (ndl. steigeren) ; enz.
40 voor ndl. k : eeka (ndl. eik, mnl. eke naast
a. v.), eeka la (ndl. eikel), eekska (ndl. eikje) ; zeek3 n (iudl. zeiken, mnl. seken naast a. v.), zeeka
(ndl. zeik), enz.
50 voor ndl. 1 : teela (ndl. teil, mnl. tele naast
a. v.) ; doch dwail (ndl. dweil). zajl, ailach (ndl.
heilig).
6o vbor ndl. sch : eesch d n (ndl. eischen, mnl.
escen naast a. v.).
70 Vgl. nog zovl. schreern a n naast ndl. schreeuwen en schreien (zie FRANCK-VAN WIJK, i. V.
schreeuw ; en V ERCOULLIE i . V. schreeuwen).
172. Ndl. ei ` zovl. lange 7'e in suffix ndl.
-heid (mnl. -hede naast a. v.) ` zovl. -iet :
dzeaasiet (ndl. dwaasheid) ; donnachiet (1) (ndl.
dom(mig)heid), d'ulachiet (ndl. dol(lig)heid), zaal.ichiet (ndl. zaligheid) ; enz.
Doch meedariet of -ait (ndl. meerderheid)
mindariet of -ait (ndl. niinderheid) ; 7vaariet of
-ait (ndl. waarheid.
Die naamwoorden hebben zelden een meervoud op -een : beestachee a n (ndl. beestigheden)
d i c:zt saalachee a n (ndl. de acht zaligheden).
Bij analogic : boekzet (udl. boekweit).
173. Ndl. ci . -- zovl. ij
j of i j) in
Io stijl (ndl. Steil) ; vijl (zie Idiot.).
20 de volgende woorden van romaanschen oorsprong
Ndl. ei (innl. ei(e), fr. e(e)) — zovl. ij(Jd) of ij
in : kontrzjja (ndl. contrei(e), mnl. contreie, fr. contree) ; pastijbakra (ndl. pasteibakker; ndl. pastei,
mnl. pasteide naast a. v., ofr. pastee, fr. pate) ;
j5lavzj 6o n (ncil. plaveien, mnl. paveyen, fr. paver).
Vgl. nog zovl. kasiff of kal- (mnl. casseie en
cassie naast a. v. ; fr. chaussee, ofr. caucie) ; -doch aakalaija (ndl. akelei), valazja (ndl. vallei).
**Ndl. ein (fr. ain(e), ein(e) — zovl. ?'jn(a) in
balijn,- (ndl. balein, mnl. baleine, fr. baleine)
nlv. domijn a n (ndl. domeinen, fr. domaines)
fontzjiza (ndl. fontein, mnl. fonteine, fr fontaine),
fontijfft.sa (dim.) ; pos y 1ijna (ndl. porselein, aardewerk, fr. porcelaine ; ook groente : ndl. porselein,
mnl. porcelaine, ofr. porcelaine). Doch : kaptain,
kastalain, plan (ndl. plein) ; rovivaiv a n (mv.,
ndl. Romeinen), ti-an. Vgl. nog zovl. dozijna
(ndl. clozijn, fr. douzaine) ; zovl. t7^7 9 0fij77 (ouilfr.
tlretaine).
***ar j/f) (fr. pareil(le) ; zie Idiot.).

Zovl. verkorte ai (zonder duidelijk einuelcment) = ndl. korte a (par. I ).
1 Zvl. ch ritet y: bewtjs* nez der bj; uden :nvloed van de niet meer uitgesproken h.

I0

;0
zovl, verkorte ai (lander duidelijk eindelement)
ndl. lange a (par. 28).
zovl. lange ai of verkorte ai [zonder duidelijk
eind-element)
ndl. korte e (par. 43).
zovl, lange ai (zonder duidelijk eind-element)
:.:-= ndl. zachtiange e met een volgende g (par. 56).
zovl. verkorte ai (zonder duidelijk eindclement)
ndl. korte i (par. j 3).
zovl, lange at" (met duidelijk eind-element)
at" == ndI. ui (par. 192).
zovl, verkorte ai (zonder duidelijk eindelement)
ndl. au. of ou (par. 208).

==

==

==

==

IJ
I j 4. De kianken van zovI. dialect, die, etyrnologisch, aan ndl, ij beantwoorden, zijn :

ndl. ij

zovl. lange (1) if (rnet duidelijk
eind-element},
zovl. lange (1) y/ (met overgangs:!),
zovl, lange (1) Ij (zander duideIijk
eind-elernent},
zovl, verkorte ij.

==

A.

ZovI. betoonde lange if.
Gebruikt teeken: i.i (2).

1 j 5. N dl. betoonde lange ij =-= zeiden zovl.
betoonde lange y' (111et duidelijk eind-element en
met dezelfde kleur ais ndl. ij (3) : enkel in betoonde open lettergrepen en vaal' cen sternrust
(vooral bij emphatisch of traag sprekenden) :
t 7£!as.feur nzi.i (ndl. voor mij}: 'Z)ri.i; kOJ1tt mor
bi.i; wie eet t clz:Jdaan (ndI. wie heeft 't gedaan) ?
ii (ndl. hij}: enz, Doch zonder duidelijk eindelement: veur 'lIZZ) niet; vrljbooln; blj nzoedsro ,
1) zal k01Jlg n (ndl. hij zal komen) ; enz, ·Vgl. beneden, c.

B.

Zovl. betoonde lange ij/ (4).
Gebruikt teeken ij/.

==

j6. N dl. ij
zelden zovl, ij/ (met overgangs:!) : enkel in betoonde open lettergrepen en
voor vocaal of ndl. h (en vooral bij traag of
emphatisch sprekenden) :
I

(1) Bedoeld wordt do heele diphthong (111. de begink lank ongevcer korte (J" de ovcrgangsklanken en het
ciud-elernent verkorte iif): en oak soms de diphthong
z.ondcr eind-elcment (b. v . in zovl. btJl).
(~\ In Idiot, oak vcrbeeld <1DOl' ij,
,:1... Ong'eveer C -t- ie ". ]~LD.1 It, bIz;. ·W: - VIE'l'O!t,
nu, vCl'beeldt deze ndl. diphthong vcrkeerd door iii ;
1'.1881', 129 (1'cdcs) gebruikt juister Si : sX€in =

nell. schijn; ksik

=ndl. kijk, bEi =ndl. bij ; r€izeger

= ndl. g-eschr. reiziger. In Pilon. A.lph. zan Ulen dus

+

zovl. ei door ai (a
gestipte i. en zovl. zj dvor Si
(grieksche € .i- gestipte i kunnen verbeelden.
(4, In Idiot., onl de bl'uikbaal'heid, verbeeld door ij.

10 V60r niet-onderdrukte ;J .. bli;j3 (doch gewoner blfjd met hiaat, ndl. blijde}: vrijj3 (ge\\To.
ner vrij:J, ndl. vrije); wij}J (gewoner Wl)d, ndl.
wijde] : - dri;j~ (gewoner drt]», ndl. drie}; prijj~ (gewoner prz);J, ndl. prij) ; zljj:; (ge,voner
ZlJ(}, ndl. zijde); oov:JrdijjJ (gewoner -d/]», ndl.
hoovaardij) ; 10uijordijj":J (gewoner -di]», ndl.
luiaardij); raaz;;rni;j~ (gewoner -nij;J, ndl. razernij) ; enz. - k b:Jnijj"tJ (gewoner -nij:J, ndl. "k benijd), lijj~ (gewoner lzj"J, ndl. lijd], rijj":J (gewoner
rij», ndl. rijd); k .frzjj3 (gewoner -lj;J, ndl. "k vrij);
enz.
20 vo or niet-doffe vocaal : dry/ort (gewoner
drl)ort met hiaat, geschr. Drijaard, naarn eener
herberg te Zegelsem); zi;j"acht:Jch (gewoner Zlj.,
ndl. zijachtig); vi;/ant (gewoner vljant, ndl.
vijand); k rij} ook (gewoner rlj; ndl. 'k rijd ook}:
bli.J/ (gewoner bll) 0.1 droeu» (ndl. blijde of
droef); enz,

30 voor nell. h : drij}oek gewoner dri]«, ndl.
driehoek) ; enz.

c. ZovI. betoonde lange
Gebruikt teeken

lj.

lJ (1).

17 j. Buiten de hier (111. par. I j 5, I j6 en 178)
aangegeven gevallen is ndl. betoonde lange ij
zovl. betoonde lange 7) (zander duidelijk (2) eindelement, dus bijna monophthong). Zovl. ij
ongeveer fr. ai, ei (3) in « laine » (zov. llyn) en
« baleine » [zovl, balijn:J); of ongeveer fr. e in
« bele » (== zov1. bij I), e in «frele». Deze
vocaal zovl. ~1 bevindt zich tusschen zovl. gerekte
korte e en zovl, gerekte korte i (of, wat phonetisch
hetzelfde is, zovl. scherplange ee; zie par. 59)'

==
==

* **
Nell. betoonde lange ij

lJ :

== zovl. betoonde lange

a. In open lettergrepen.
10 Als slotklank (daarnaast soms ij' met eindelement; zie hoven par. I j 5): bZj, ierblJ (ndl.
hierbij), veurblj; bll); drl); - ij (ndl. hij), mi],
glj, WI), ZlJ; g:Jvrlj,. enz.; en in de
samenstellingen : bz)doen, drzjpzksZ, (ndl. driepikkel); vrljboonz; wlJwaatar;; (ndl. wijwater) ;
enz.
20 voor vocaal :
*altijd voor onderdrukte doffe , : veJrblzjijn
(ndl. verblijden) ; rij~n (ndl. rijden); vrijan (ndl.
vrijen); enz.
** voor niet-onderdrukte doffe ;} (daarnaast soms
ij/;.zie boven par. Ij6, 1 0 ) : bllJ~ (ndl. blijde) ;
prij:J (ndl. prij); k r7j'd (ndl. 'k rijd}; raazdrnijd
(ndl. razernij); enz.
***voor niet-doffe vocaal (daarnaast SOUlS i;/;
zie boven par. 1 j6, 20) : zi{iickt;Jch (ndl. zijachtig); enz.
(1) III Idiot. verbeeld door

U,

om de leesbaarheid.

(2) Orrl die onduidelijkheid te verbeelden plaats ik

het tweede teeken van zovl. ij onderaan den regel
,aldus : ij).
(~) Zie YI}:"'J'OR, 15~, ~lnJJl. 5.

:i:*** voor nell. h : dr<}o1iJ}1~t (nd1. driehondcrd};
enz. (zie boven par. I j6, 30).
30 altijd voor enkelen consonant: bijb glt1 (ndl.
bijbel}: }ii/a1t1 (nd1. fijfel); z7!Jl.7·gan (ge,voner
zwij~n, ndl. zwijgen); kljk]n ,," 'l'ljlt1 (nd1. vijl) :
lijl1z9n.,. 1nijn,7 (ndl. mijn, nw.); PljP3 (ndl. pijp),
SllJpar3' (nd1. slijper); (jsg13 [ndl. ijzel); bzjtlln,
slzJteeat1 (nd1. slijting, zie Idiot.) ; WZJVa11, vijvaYt1
[ndl. vijver); WlJZan, ijZaY3 (ndl. ijzer); - en in
samenstellingen : wlJwaata rs (ndl. wijwater, zie

(ndl. rijdt}, 'WI)'t (ndl. wijdt}: cnz.; clus ook
in den 2 en pcrsoon van de gebiedende wijs van
deze werkwoorden : S11lljt / rljt (ndl. rijd . en
rijdt); enz.: in het verleden deelwoord van
deze zwakke werkwoordcn : gt111lljt.,. btJn~jt (nd1.
benijd); gakastljt (nell. gekastijd); gfJw"ijt (ndl.
ge"wijd); en in de verbogen vormen van deze
deelwoorden : g,nll'ljt;J SClz007)g1'l'" b:Jnzjt:l l1zains
(nd1. benijde mensch}: g,ni'ljtt1 deetl,1Z (ndl. gewijde dingen); enz.

boven, 177, G, 1 0 ) .
40 'IDOl' meer dan een consonant (enkel in
samenstellingen, vg1. boven par. 177, a, 10) :

Doch het eenlettergrepig, onregelmatig hulpwerkwoord zlJn heeft in den 2en persoon van de-i
tegenwoordigen tijd del' aantoonende wijs : g;J Zlj't
(met niet-verkorte lj.).

drljdraat (geschr. drijdraad, soort van bier); enz.

/n .§restoten lettergrepCl1:
\~ oor enkelen consonant (uitgezonderd voor
t t dt ) in sommige vervoegingsvormen; zie beneden, par. 178*, 20) : nz'it (nd1. nijd); krljt/
/t;Jkljf ,,' gljch (ndl, gehijg); hjk.,. pljl.,. IzJ'm.,.
sa trjn / Yzjp,. ~Js / enz.
20 voor meer dan cen consonant en spirant
l' (7)), ch (g), s (z) : kl.JJt, stZJ.fsa1t1 (nd1. stijfsel};
z'l£'~7cht (nd1. z\vijgt); pr7.1st, vt1rgrzjzd?g;J (nd1.
vergrijsde), vljskt1 (ndl. vijsje); enz,
b.
I

0

D.

Zovl. betoonde of onbetoonde
vel korte z,"j.
Gebruikt teeken lj. (1)

178. Zovl. lange (7' (zonder duidelijk eindelement) kan, evenals alle lange klank, verkort
worden : de kleur van zovl. ij blijft dezelfde,
doch de duur is korter.
N d1. ij

== zovl. verkorte lj in :

a. Betoonde gesloten lettergrepen:
10 Voor meer dan een consonant (uitgezonderd
voor f (lJ), ch (g), S (z) .,. zie boven 177, b, 20) :
* in een zelfde lettergreep (dns 111et ~'oord
accent) ; kljkt.,. 1J~jlt.,. Iljlnt)1' k1tiiJ n t .,. rljpt.,.
enz.
** in twee op elkaar volgende lettergrepen (dus
met woordaccent) voor ongelijke consonanten :
bfJslzjktt1 kleer~l1" b'ljlk:l (dim.), 'l'ljlsgl?- (nd1. vijlseI); lZjnlpot.,. bag~jnts;J (nd1. begijntje) ; pljpkd
(dim.), r"iyptt1g;J (ndl. rijpte) ; enz. - voor gelijke
consonanten : ll;jkkaleur (nd1. lijkkleur), strZjkklodlJ (nd1. strijkklod of -vod); bt1nljtt;Jg;J (r.d1.
benijdde), kast'ljtt:lg;J (nd1. kastijdde); u/ijtt:lg?
(nd1. wijdde) ; 1l1~jttdg:l (*lllijtte, zie ldiot.); enz.
*** in twee op elkaar volgenJe ~7oorden (dns
met zinsaccent) voor ongelijke consonanten : z'n
t slijk gaan ,,' l~jl1'l plakt / - of voor gehjke consonanten : lljlll 111aak[}n.,. in t sll}k k(}Jn~n.,. geJ
zZit t klR}7Jtd (nd1. ge zijt 't k~rijt).

voor enkelen consonant t (d, dt) in eindlettergrepen van sOlllmige vervoegingsvormen,
n1. : in den zen en 3 e n persoon (enk.) van den
tegen\voordigen tijd del' aantoontnde wijs van
zwakke of sterke ~Terkwoorden : g~ of le 11lljt
(zie Idiot.), s1n7jt, vt1rslljt, vt1ruJljt.,. g:l of z'e
b;;nijt (nd1. benijdt), kastijt (nd!. kastijdt), rljt
20

(1) Tn Idio/. verheeld door ndI. lettertpcken iJ.

b. Onbetoonde lettr:rgorepen in allc geval1en
(dus zonder zins- of woordaccent ; in open of gesloten lettergrepen; Vaal' enkelen of meer dan
een consonant) : 'l'rz(oudz;J (nell. vrijage); 1n'lj kint
[ndl. mijn kind, zinsaccent op kint); zljn eeriJ':
gd Zlj kaat (ndl. ge zijt kwaad); n» pljl 1ifsclll(>tsn / enz.
E.

Klankwijzigingen (ndl. ij).

179. N dl. ij == zovl, korte z' of gerekte korte I
in : trip [m., zie Idiot. .: ndl. trijp, triep, fr. tripe,
mn1. tripe, vr.], trzpkt1 [dim.].
180. N d1. lj
zov1. lange ie of verkorte lange
ie in :
10 ie (nd1. hij, 111n1. hi) als het VIl. niet wordt
geaccentueerd en als 't niet aileen wordt gebruikt :
it komt / loapt l"e? - Bij verdobbeling van 't vn ,
is 't : ii./ij (klemt. op de laatste lettergreep) : it?:
zal t z''i!i(/ doen : 71.,af'j n (ndl. wat] doet z/./(;'.? Doch Ij (niet Ie) met accent: 'wit: lJet t ch;;daan
(ndl. wie heeft 't gedaan)? If! if zal k0111;Jn en
gi./ niet. Zie Persoonl(/ke voornaa11lwoorden.
20 bie [ndl. bij, mnl. biej ; bletgn of bietgn
(ndl. bijten], bie- of biet'Jrt1 (ndl. bijter), bie- of
bief;J1Jzan (enkel in de kindertaal); z'e'"lJgr:l (1) (ndl.
ijver); scheer:Jsliep (ndl. schaarslijp of -sliep):
fieg,r;J (nd1. tijger. mnl. tighere); andiC'l'z';;
(nd1. andijvie, fr. endive, lat. endivia, KIL. endivie) ; sildt1rz"l (ndl. selderij of -rie, fro celeri).
30 eenige woorden op ndI. uitgang -ijn (fr. -in,
-ine) == zovl. ien(e) : dzoozt1mien;J (fr. jasmin,
nd1. jasrnijn, met eenigszins gewijzigde beteekenis); kapuusien (ndl. kapucijner, fr. capucin) ;
karabzeut1 (nd1. karabijn, fl'. carabine);
ooguustlen (nd1. Augustijn); kostien (nd1. Konstantijn, fr. Constantin); en eenige andere nog.

==

18 I. N cil. ij =-= zovl. Ui of verkorte ui in :
gorduin:J (nd1. gordijn, mnl. gordine), gorduintS;J
(dim.). Vgl. (voor de ui) nd1. fornuis, bazuin.
J 82.

Ndl. ij

== zovl. :l in

:

Zovl. u;; voor en naast onbetoond b~i: b;J
nachtfJ, b;J daa;} (nd1. bij dag(e); u;;kanst,
bt1kans, beJkan (naast ongewoner blj- / ndl. bijkans); banor of bt1naar (naast onge,voner b~i- /
nd1. bijna); bt1t~J9n (n. ongewoner blj- / zie Idiot.),
bdzondar (naast ongewoner blj-, nd!. bijzonder,
beschaafde uitspr. bi-).
10

(1) Y gl. OPPRl':L 1 8.

20 zovi. ma, gewoon voor en naast onbetoond
ndl. wa, wij : ma kosn a n, ma'doen, enz. ; doefna
(ndl. doen we ?) ; zieme (ndl. zien we ?) ; enz. Zoo ook zovl. iii; = ndl. me, mij. -- Zie Idiot.
30 zovl, man naast en voor onbetoond men,
mijn (ndl. mijn (1)) : nun oora (tidl. mijn oor),
man erta (ndl. mijn hart), man vrauwa, man kinddrs; enz. — gedeeltelijke assimilatie main voor
b, p : manz broera (ndl. mijn ' broeder), main
p;ypa ; -- volledige assimilatie ma : ma kint (ndl.
mijn kind), ma moede ra (ndl. mijn moeder) ; enz.
Zie in Idiot.: ma, man, mijn. -- Ook aldus
onbetoond zovl. zan, zam, za ( ndl. zijn (1)) : zan
eera, zan oontsa (ndl. zijn hondje) ; zam biestsa
(ndl. zijn beestje), zam Pena (ndl. zijn pen) ; za
wijf (ndl. zijn wijf) ; enz.
dikals (* dikkels ; ndl. dikwijls, beschaafde
uitspr. dikwals).
suffix ndl. -lijk = soms zovl. -lak (evenals in
ndl.), veelal zovl. -lijk (zie par. 157).
Vgl. zovl. lange ij of verkorte ij (zonder duidelijk eind-element) - ndl. korte e (par, 44).
zovl. verkorte ij (zonder duidelijk eind-element)
ndl. zachtlange e (par. 55).
zovl. lange ij (zonder duidelijk eind-element)
ndl. korte i (par. 72).
zovl. lange ij of i*' (met overgangs j) of verkorte a j .=- ndl. ie (par. 8i).

Ul

Glen) ; nui (ndl. nu). Ook in samenstellingen
buiweera (ndl. buiweder) ; laci ootia (zie pooze in
Idiot.).

B. Zovl. betoonde lange

uij.

Gebruikt teeken : uij (1).
Ndl. betoonde ui = zovl. uij (met overgangs-f) enkel in betoonde open lettergrepen en
voor vocaal of ndl. h (en vooral bij traag of
emphatisch sprekenden) :
io Voor de niet-onderdrukte a : buija (ndl.
bui) ; luaja (ndl. luide), k luija (ndl. 'k luid)
ruija (plantenziekte, zie Idiot.). Doch ndl. -uig e)
— zovl. -aria (niet -ui . zie beneden 186, a,

Io
20 vo"or niet-doffen klinker. : buij chfacla (ndl.
buiachtig) ; da buij ez oov 9 ra (ndl. de bui is over) ;
luij en veela spreek a n (ndl. luid en veel sprekeu) ;
enz. Vgl. beneden 186, a, 10, ***.
30 voor ndl. h : ga sj5reëkt lzzij aerie (ndl. ;e
spreekt luid, Henri) ; enz.

C. Zovl. betoonde lange iii.
Gebruikt teeken : ui (2).
186. Buiten de hier aangegeven gevallen (boven
par. 184 en 185 en beneden par. 187) is : ndl.
betoonde ui = zovl. betoonde lange ui (zonder
duidelijk eind-element, dus bijna monophthong).
Zovl. ui bevindt zich tusschen zovl. gerekte korte
u en zovl. lange en.
Ndl. betoonde lange ui — zovl. betoonde lange

183. De klanken van zovl. dialect, die, etym.ologisch, aan ndl. ui beantwoorden, zijn :
zovl. lange (2) ui (met duidelijk
eind-element),
zovl. lange ui (met overgangs j ),
zovl. lange ui (zonder duidelijk
eind-element),
zovl. verkorte I.

ndl, ui

A.

Zovl. betoonde lange

ui.

Gebruikt teeken : ui (3).
184. Ndl. betoonde ui ; zovl. betoonde lange
Sri (met duidelijk eind-element en met ongeveer
dezelfde kleur als ndl. ui) enkel in betoonde open
lettergrepen en voor een stemrust : g-alui (het lui(1) Vgl. VERCOULLLE, Sp?'., 25.

(2) Bedoeld wordt de heele diphthong, nl de beginkiank ongeveer zovl. en ndl. korte u (of Duitsche &
van " Gotter ,l, de overgangsklanken en de eindklank
ongeveer verkorte i, ; of oak de diphthong zonder
eind-element (b. v. zovl. mull) : de ler.igte (duur) van
ndl. meel = ongeveer de lengte van zjvl. iitui!.
(3) ELDA ee, 49, verbeeldt ndl ui door u Duitscbe o +
korte ie of u r. V (ETOR . 92, stelt de ui van ndl. Zuiderzee verkeerd voor door oy (n1. door korte o -ikorte fr. u). PASSY ( Textes, 129 verbeeldt ndl.
luiaard door loeyart (dus de ndl. ui d )or .: ae of de
vocaal van fr. , peur ,, + y of de u van fr. u nu ,).
In Phon, Alp/i. zou ik liever zovl. ui met eind-element
verbeelden door oei (nl. door oe van fr. " peur n
van fr. ni n). Ik gebruik het ndl. teeken ui hier en
in Idiot. orn reeds meermaals vermelde reclenen.

ui .
a. In open let terg repen.
In V oor vocaal :
*(altijd) voor onderdrukte a : buia n (ndl. mv.
buien) ; krui g n (ndl. kruiden) ; lui a n (ndl. luiden),
luia ra (ndl. luider); sluia ra (ndl. sluier); zuia n
(ndl. zuiden) ; — but,,n (ndl. built en) ; gatuja n
(ndl. getuigen, mv. en ww.) ; zui i ;z (ndl. zuigen),
zuiara (ndl. zuiger); -- kuia la (zie Idiot.).
** voor niet-onderdrukte doffe-a in ndl. -uig(e)
zovl. uia : gatuia (ndl. getuige), k chatuid (Hall.
'k getuig) ; k buia (ndl. 'k buig) ; k sup (lidl.
'k zuig).
***ndl. -uig(e) =. zovl. ui (elisie der slot-a)
voor klinker of ndl. h : k chatui ook (ndl. '.k getuig ook) ; k bui ?jzar en staal (ndl. 'k buig, enz.);
k sui zerui t (ndl. 'k zuig hieruit).
**** v o or zovl. -erza of -ee,Za (ndl. vr. -ing)
lue?.za of -eta (ndl. luizng, luiding) ; buie^,za of
-eta (ndl. bulging) ; oovartuiee2a of -eaa (ndl.
overtuiging) ; zuiei za of -eiza (ndl. zuiging).
20 (altijd) your enkelen consonant : schuifalan
(ndl. schuifelen), scliuifaleera; ruiga ; bra ik,9 n
(mv. ndl. buiken), stuik a n (mv. en ww.), snri l i ra
(ndl. sulker), varstuikegaa (ndl. verstuiking)
uilan (mv. ridl. uilen, of huilen, ww.), schuil^n ,
kruiin a la, Plu1nt a n (inv. en ww.), schui'n a ra (ndl.
(1) In I(1iot., evenals in ndl., verbeeld door Ui.
(:3) I)och in Idiot., evenals in ndl., verheeld door Sri

schuinier); b>'•uinaa (Ildl. bruin), ki u1n,n (Illy'. ) ;
ku i pa (ndl. kuip), kruih9n, kuip g ra (ndl. kuiper)
,pruis a n (ndl. Pruisen), kuisch d n n. kuis a n ; znuita
(ndl. Inuit), bu^ta n, snuita n, ru^t a ra (ndl. ruiter),
luteza (udl. sluiting) ; kazzi,v 9 Za (ndl. kazulvel), druiv a n (mv.), sclzziiv a lz, siuiv a ra (ndl. stuiver), varschuiveLa (ndl. verschuiving) ; buizn
(mv. en ww.), varuize^ of -eta (ndl. verhuizing) ; enz. — Ook nu i (niet nui) voor consonant : za zal nazi koiii a n (vgl. boven, par. 184).

b. In gesloten lettezrc repen.
To V oor enkelen consonant (uitgezonderd soms
voor t ("dt) in sommige vervoegingsvormen ; zie
beneden par. 187, a, 20) : bruit (ndl. bruid), ga

fiuit; snuff; gazuich (n 1. gezuig); bulk; ui;
duim ; alai n ; g akritip , g ispuis ; enz.
20 \for meer dan een consonant en s!lirant
• f (z'), clz (g'), s (z) • sdzzc; ft, schujfka (dim.),

b asclzit fs la (het herhaald sclzuzj fal n; zie Idiot.);
zuicht (ndl. zuigt) ; Pzrzst, var2fist (ndl. verhuist),
7oaruizdaga (ndl. verhuisde), dzrtstra (ndl. duister),
tau ska (dim.) ; enz.
j

d

sllfi 1, vii•Ilii, 5'1`Ilit, t/lit, L: /t, Z'armi -iit; ga of ze-

lizat (ndl. luidt) ; — dus ook in dell 2en persoon.
van de gebiedende wijs van deze werkwoorden
slzcit, snuit; luit (ndl. luid of luidt) ; enz. ; —
in het verleden deelwoord van deze zwakke
werkwoorden : catutt, g - ut ( ndl. geuit), varzzzi;i t ; galu t (ndl. geluid) ; en in de verbogen
vormen deter deelwoorden : na varmuita kanaaraveu a la (ndl. een vercnuite kanarievogel).
Bij analogie (?) : na kluit (rn.), doch an k/zi to
(vr. zeker geldstuk, zie Idiot.) ; en : 't s pel ez
iitt (naast itit).
Ii. Onbetoonde lettergrelen in alle gevallen
(dus zonder woord- of zinsaccent ; in open of
gesloten lettergrepen ; voor enkelen of meer dan
een consonant) : n ii komt ze` (ndl. nu komt hij,
accent op komt) ; d mit- l isstn i n (ndl. den mull
inspannen, accent op in-); enz.

r. Klankwijzigingen (ndl. ui).

)

I). ZovI. betoonde of onbetoonde
verkorte Zz j .
debruikt teeken ii (1).
187. Zovl. lange u; (zonder duidelijk eindelement) kan, evenals alle Lange vocaal, verkort
worden : de kleur van zri biijft ongewijzigd, dock
de dour is korter.
Ndl. ui —; zovl. verkorte iii in :
n. Betoonde c esloten lettergrepen.
1 o `%oor meer dan e'en consonant (uitgezonderd
\voor f (7}, ch (), s (Z I , zie boven par. 1$b)
y ' in een zelfde lettergreep (dus met woordaccent) : stu i kt ; gaschu Z It (ndl. geschuild)
pli✓ i au ; brimnt ; kriii/t ; i/tiiis (ndl. Duitsch)
enz.
0 *in twee op elkaar volgende lettergrepen (dus
met woordaccent) voor ongelijke consonanten
bi dza (zie Idiot.) ; bz;zikskd (dim.), buikp?Jna
(ndl. buikpijn) ; varstirfktagd (ndl. verstuikte)
zrildaga (ndl. huilde), uilka (ndl. uiltje) ; plui nzca
(dim.), li i;zd.aga (ndl. pluimde); brui^ztsa (dim.
ndl. bruintje); Xiijpk.) (dim.); vzaiiitsa (ndl. routs);
baslui ts 9 la (ndl. besluitsel) ; en z. ; -- of voor gelijke consonanten : tuittta (ndl tuitte), varznu r ttaca (ndl. ve rinultte) , 2titta;a (ndl. uitte)
ltij taga (ndl. luidde).
***in twee op elkaar volgende woorden (dus
met zinsaccent), voor ongelij.ke consonanten : in
dan dI nz sni) a n ; djm- bifik doe seera (ndl. de
buik doet zeer) ; — of voor gelijke consonanten
daa strizk kllot (ndl. klimt) ; enz.
20 voor enkelen consonant t (d, dl), in eindlettergrepen van sommige vervoegingsvormen,
nt. : in den 2e1l en 3en persoon (enk.) van den
tegenwoordlgen tijd der aantoonende wijs van
zwakke of sterke werkwoorden : ga of íé fiu z^t,

188. Ndl. (loll.) ui = zovl. lange ie of verkorte zi (1) in : kz ek a :-z (holl. kuiken, mmnl. kiekijn
naast a. v.), kz'Tkska (dim.) ; rzek a n (hull. ruiken),
mnl. rieken naast a. v.), za rz^kt.
189. Ndl, ui — zovl. lange eu of verkorte Pit
in : cur (ndl. uler ; TE WIN KE L, (Jr. I-., 205),
thrka (dim.).
Igo. Ndl. ui -- zovl. it in : draip 0 n (ndl. druipen).
191. Ndl. ui (of fr. ti) zovl. lange uu of
verkorte lange viz k2) in : abuns (ndl. abuis, mnl.
abuus, fr. abus); dzuust naast duuzant (ndl. duizend, mnl. dusent) ; duzcv a la (ndl. duivel, mnl.
duvel naast a. v.); dzzrust naast zuzcst, (ndl. juist,
inn). juust naast a. v., fr. juste), dzuuust- of Nzcustach^et (ndl. juistheid) ; fortunna (ndl. fortuin,
mnl. fortune, fr. fortune); luutanant (ndl. luitenant, KlL. lutenant) ; parzziika (ndl. pruik, fr.
perruque); tuzzt a n mast tztita n (ndl. tuiten, mnl.
tuten), ataizit (verl. deel.w. ), , atzzzut (o. nw.),
g atuuts o la (o. nw.).
192. Ndl . in — zovl. ai in : f 5rnazs (ndl. forntlis, mnl. fornaise naast a. v., ofr. fornaise).
193. Ndl. ui = zovl. oizz' (ozeif) in : loin (ndl.
lui, zovl. *laaz, mnl. by naast a. v. ), loni a (ndl.
luie), io117J j rik , louijor•t (ndl. luiaard).
Vgl. zovl. Lange ui (zonder duidelijk eindelement) — ndl. lange a (par. 29).
zovl. lange n (zonder duidelijk eind-element)
ndl. zachtlange e (par. S4).
zovl. lange zii (zonder duidelijk eind-element)
_- ndl. zachtlange o (par. 107).
zovl. lange ui (zonder duidelijk eind-element)
ndl. oe (par. 125).
zovl. verkorte ui --- ndl. korte u (par. 141).
zovl. lange uz met duidelijk eind-element, of
lange ui en verkorte ui zonder duidelijk cindelement — ndl. lance u of verkorte zuivere uu
(par . 146, 147).
(1) Vgl .

(1) In Idiot., om de bruikbaarheid, verbeeld door
ui (evenals in ndl.).

(2)

VEacouLLIE, Spr., S eu Hist. Grain., 29.

Zie SALVERDA Dr GRAVE, h1z. 161; VrRCOULLIF.

Hist. fir., 26.

%

b. In gesloten lettergrepen

aai
194. De klanken van zovl. dialect, die, etymologisch, aan ndl. aai beantwoorden, zijn :
ndl.
aai _-^-

zovl. oui (1) met duidelijk eind element),
zovi. oui• (met over;angs j).

A. Zovl. betoonde lange Oil?.
Gebruikt teeken : oui (2).
195. Ndl. betoonde aai (3) — zovl. betoonde
oui (ongeveer zovl. gerekte o of zovl. o lt -{- verkorte j? , dus met duidelijk eind-element ; voor
O ?u , zie beneden ou, par. 212).

(1. In open lettergre^en.
10 Voor een stemrust (dus als slotklank) 4)

oui (uitroep) ; boui (ndl. baai, stof); drool (ndl.
draai), gadroui ; goui (ndl. gaai) ; kroui (ndl.
kraai, het eenmaal kraaien), gakroui ; gapoui
(ndl. gepaai) ; zwouz (ndl. zwaai), gazwoui ; —
froui (ndl. fraai) ; loui (ndl. lui, zovl. *laai)
toui (ndl. taxi) ; enz. -- Ook in de samenstellingen : drouibaiik ; b ouischzit a ra (ndl. *gaaischutter) ; enz.
20 voor vocaal, en enkel:
*voor de onderdrukte o : meervoudige nw.
drouia n (ndl. draaien) ; gouia n (ndl. gaaien)
krouian (ndl. kraaien) ; enz. ; -- ww. : bouia n
(°baaien, ndl. baden); drouz'an (ndl. draaien) ;
krouia n (ndl. kraaien) ; naouia n (ndl. maaien) ;

nouig n; pou?a n; wouza n; zouia n (4) ; zwouia n;

-- enkelv. nw. : Jnourara (ndl. maaier) ; nouia re;
enz.
** voor zovl. -ee(za of -eta (ndl. vr. -ing )
drouiebza of -e,ia (ndl. draaiing) ; krouieeza of
-eta' ( ndl. kraaiing) ; Tnoziie^2a of -ea,- (ndl.
inaaiing) ; enz.
3o altijd voor enkelen consonant : drouidaga
(ndl. draaide), drouis a la (ndl. draaisel), drouika
(dim.) ; mouis a ia (ndl. maaisel), mouiweera (ndl.
m,aaiweder) ; wouidaga (ndl. waaide), wouiboom;
enz. Vgl. boven, par. 195, a, jo.
40 altijd voor meer dan een consonant : g oulspraica (*gaaisprange, zie Idiot.) ; zouikleet (ndl.
zaaikleed). Vg1, boven, par. 195, a, 10.

altijd voor enkelen of meer dan e'en consonant:
pouit (ndl. paait), gapouit (ndl. gepaaid) ; moult
(ndl. waait), zouit, zwouit, enz. ; — tonist (ndl.
taaist), frouist (ndl. fraaist), louzst (*laaist, ndl."
luist) ; enz.

B. Zovl. betoonde lange ouzjCxebruikt teeken : ouij (1).
196. Ndl. betoonde aai = zovl. betoonde lange
ouij (met overgangs -j) enkel in betoonde open
lettergrepen en voor vocaal of ndl. h (vgl. boven
195, a, 20).

io voor niet-onderddrukte a : frouja (ndl.
fraaie), tout a (ndl. taaie) : — ak krouija .(ndl. ik
kraai), znouija (ndl. maai), nouja, pouija, zouija ;
enz. ; — mouijal 7 jk (ndl. maailijk) ; krouijars
(ndl. kraaiers), moufars ; enz. ; -- ook in den
zin : ak souij err torva (ndl. ik zaai er tarwe) ; enz.
20 voor andere vocaal (uitgezonderd voor zovl.
-eeza of -eoe, zie boven par. 195, a, 20) : drouijachtacli (ndl. draaiachtig) ; — louijort (*laaiaard, ndl. luiaard) ; — drouijoorg - a la (ndl. dra.aiorgel) ; -- ouijouijoui (uitroep) ; -- ook in den
zin : ak inouij at an uura (ndl. ik maai al een
uur) ; enz.
30 voor ndl. h : drouzjaut (ndl. draaihout).

Aanmerkin,o -. Traag of emphatisch sprekenden
laten de overgangs j hooren zelfs voor onderdrukte a (die alsdan niet meer onderdrukt wordt)
en voor -ee,za of eta : vnouijan (ndl. maaien),
wouzjan (ndl. waaien). zouijan ; — douiyara
(familienaam, gesch. D'Hayere) ; 7noui)ara (ndl.
maaier), zouiiara ; -- drouijei a of -eta (ndl.
draaiing) ; enz.

001
197. Ike klanken van zovl. dialect, die, etymologisch, aan ndl. ooi beantwoorden, zijn :
ndl.
ooi. —

zovl. lange. eui (2) (met duidelijk
Bind-element),
zovl. lange eui (met over;angs j),
zovl. eu of eu (zeer gewoon).

A. Zovl. betoonde lange eu
Gebruikt teeken : eui (3).
198. Ndl. ooi (4) = zovi. betoonde lange eni

In Zovl. oui (nl do heele diphthong) is altijd lang
en kan niet verkort worden ; het eind-element is altijd
duidelijk hoorbaar.
2 Zovi. oui is ongeveer) phonetisch gelijk aan
hgd. « eu ,, ! van u leute , ; deze hgd. diphthong wordt
in Plion. Alph. verbeeld door oy (nl. o of korte o van
fr. " comme 7, y of korte u van ft. a no ) ; ook
door oi (nl. lange o + i van fr. " ni -,). Zie \"lFToR,
90. Ook PASSY, 124 (Textes) gebruikt oi, voor de hgd.
eu van u freundlich ,,. In Phon. Alph. zoo ik zovi. o t
verbeelden door o:i (lange o -f- korte fr. il, Om de
leesbaarheid gebruik ik eel, hier en in Idiot.
(3) Enkel in den traag geslaakten uitroep zovi, aai
en herhaald aaijaaijaai hoort men ndl. aai - ongeveer
zovl. lange as -}- zovl. verkorte ie).
(4) Volgens VERCOULLTF, Hist. Gram., 413. verbeeldt
ndl. i (van zaai b. v.) een j ; ook die van ndl. zaaien.
Echter niet phonetisch.

(1 In Idiot. verbeeld door oui.
(2) Zovl. eui (nl. de heele diphthong) is altijd lang
en kan niet verkort worden ; alleen zovl. Eu (,= souzs
ndl ooi) wordt wel verkort tot ell (vgl. par. 129).
k3) Ook in Idiot. verbeeld door eui. — In Phon.
Alph. zoo men z3vl. eui moeten verbeelden door het
teeken dat de phonetisten aannemen voor eu van ndl.
deur en fr. " pen „ (d. i. 0 met eon schuinsch streepje,
onmiddelijk gevolgd door de dobbelpunt of teeken van
verlenging van den klank + korte i (van fr. " fini i, of
ndl. liter). Ygl. par. 128, voetnota 1. — Zovl. diphthong
eel bestaat niet in ndl.
(4) Enkel in den uitroep ooi en herhaald ooijooijooi
hoort men dezelfde diphthong als ndl. ooi (in Phon.
Alph. verbeeld door oi, aldus PASSY, Textes, 129 :
noit = ndl. nooit, en mo) = ndl, mooi ; doch daar do

(ongeveer lange eu + verkorte L ; dus met duide]ijk eind-element)

*In open lettergreP en
Jo voor een stemrust enz (of eu, als in ben)
deui of deu (ndl. dooi) ; g cui• of ,r-eu (ndl. goof,
m.) ; ezii of eu (ndl. hooi) ; --- ook in de samen-

stellingen (gewoon) : deuz'weera zelden deu- (udl.
j t zelden en- (ndl. hoof tij d ),
dooiweder) ; CU/ h it
euidelta of eu- (zie in Idiot. heuziielte) ; vlen i- of
vleuscheeta (ndl. vloo-) ; enz. — Vgl. nog den
dorpsnaam cl ika, doch gewoner eztka (geschr.
Ooike).
20 altijd voor consonant : deuidaga (ndl.
dooide) ; euidag-a (ndl. hooide) ; — pleuzke (ndl.
plooitje) ; schreuzka (dins. van zovl. schreu("ij)a;
innl. scrode, Kir.. scroye) ; vleuika (ndl. vlooitje);
enz. -- pleuis a la (ndl. plooisel) ; streuis 9 la (ndl.
strooisel). -- Vgl. onmiddellijk boven io.

**In gesloten lettergrepen :
altijd (voor ndl. t of d in vervoegingsvormen)

deuz't (ndl. dooit) ; gageuit (ndl. gegooid)
streuit; leurt (van zovl. ww. leu a n, *leuian, zie
Idiot.) ; enz.

B. Zovl. betoonde lange

euij (1).

Gebruikt teeken :
199. Ndl. ooi — zovl. betoonde lange euij
(met overgangs j) enkel in betoonde open lettergrepen en voor vocaal of ndl. h
To Voor niet-onderdrukte a (vooral traag; of
emphatisch) le2ci7a naast p leua (ndl. plooi)
schreuij naast sclzreua (K.IL. scroye) ; vleuja
naast vleua (ndl. vloo) ; — k euija naast ez€a (ndl.
'k hooi) ; pleuija naast bieua (ndl. plooi) ; slreuija
naast streua, enz. ; — euijars naast euars (ndl.
hooiers) ; streuijars naast streuars (ndl. strooiers) ;
enz.

20 zeer zelden (enkel traag en emphatisch)
voor onderdrukte a : death,)7z, geacija n, enz. ; -peuija ra (ndl. gooier), streuiJ ra (ndl. strooier),
enz. Vgl. beneden, par. 200.
3 0 v ór andere vocaal of ndl. h : deuijachtach
zelden deu- ( ndl. dooiachtig ); — euz'jop^ra of
c ii - (ndl. hooiopper) ; pleujijz a ra of pleu- (ndl.
plooiijzer) ; — eui oop of en - (ndl. hooihoop) ;
enz. ; — deutijee,Za of - eza, gewoner deu - (ndl.
dooiing ; zie beneden, par. 200).
40 in den zin (soms) : dan deuij (gewoner den)
('Z dor (ndl. de dooi is daar) ; ak streuij (gewoner
streu) ovvaral binn,,n (ndl. ik strooi overal blocmen) ; enz.

C. Klankwijzigingen (ndl. ooi).
200. Ndl. ooi (of zovl. eui). = zeer gewoon,
betoonde zovl. lange eu of onbetoonde zovl. verkorte eu, dus met verdwenen Bind-element:
beginklank o laug is, zou men ndl. ooi moeten verbeelden door o:i ; vgl. nor; ELnAR, 49). Doze zeer
snel geslaakte uitroep wordt zovl. oi (nl. korte o -}-verkorte i ; aldus ook herhaald oijoijoi. In de soms
gebezigde woorden zovl. ooit en nooil hoort men ndl.
ooi vgl. Idiot. , — Vol;ons VERCOULLtE, His/. Ge.,
46, verbeeldt de i van ncll. hooi en hooien een j.
k,1) In Idiot. verbeeld door cui.

10 Betoonde zovl. lange eu (enkel in open
lettergrepen)
*gewoon voor een stemrust — (vgl. boven
par. 198, ;':, io) : den (ndl. dooi), eu (ndl. hooi),
;; eu (ndl. gooi) naast deuz, ern, çeui ; — ook in
de samenstellingen : deuuweera, euvoorka (ndl.
hooivork) ; enz.
**gewoon voor niet-ondcrdrukte a (zie boven
par. 199, 10) : jbleua (ndl. plooi), schreua, vleua
naast ongewoner plenija, schrezcija, vleu ja ; —
ak eua (ndl. ik hooi), geuo (ndl. gooi), streuo,
schc/to naast ak euijo, geit1J o, strezt, scheuija ;
enz.
zeer gewoon vuor onderdrukte a (zie boven
par . 199 , 20) : ww. del/do (ndl. dooien), geu a n
(ndl. gooien), eu a n (ndl. hooien), pleu a n (ndl:
plooien), scheu a n (ndl. schooien ) , streu a n (ndl.
strooien), v leu 9 n (zie Idiot.) (1) ; — meerv. nw. .
_pleu a n (ndl. plooien), schreu a n, vleu a n ; -- enk.
nw . e'euarra (ndl. gooier), eir,ra (ndl. hooier),
scheu a '-a (ndl. schooier), streu d ra (ndl. strooier)
enz.
****
gewoon voor zovl. suffix -ea of -e,za (ndl.
;*gewoon
vr. -ing ; zie boven 199, 30) : eue^ of -eiza (ndl.
hooiing), 'ezcee,aa of -e,ia (ndl. plooiin ), streuee2a of -e;za (ndl. strooiing), enz.
** '' ongewoon voor andere vocaal of ndl. h
(zie boven par . 199 , 30).
******gewoon in den zin : t eu ez al bcn j n
(ndl. 't hooi is al binnen) ; zie 199, 4o.
20 Onbetoonde zovi. verkorte eu :
enkel in den zin (dus zonder zinsaccent) : t eii
droocht (accent op droocht; ndl. 't hooi droogt) ;
ree eena `e edd vigil t (ndl. met een gooi viel het) ;
enz.

Aanrnerking . Fr. oi —sours ndl. ooi (en dit
bijgevolg zovi. ezr , of en, of eui ) in : koaveu(z)
(fr. convoi, ndl. konvooi; zie Idiot.) ; leu(i) (fr.
Eloi, ndl. (E)looi), lenit (ww. zie Idiot.), k !eu(ii)o;
oktreu(z) (fr. octroi, ndl. oktrooi) ; _pleu(ij)a
(oudfr. l)l()i, ndl. plooi), plen d n, pleuit ; ook
kieska('r)mafeu( j) a n naast -foeija f (van fr. foi,
zie Ii'z'ot.) ; vei2(L. ;)d-1G dza (fr. voyage) naast vie(j)v Lti dza of voe(zj)5 1 dza, en veulij)azeur (fr. voyageur)

naast vi'I'J)- en vo 7 )- ; — 'eras (fr. voix, ndl.
voois). — In ander woorden is fr. oi — zovl. oo :
kroos, kloostra ; davoor, lavoor, kantoor,
klaitsooi•a (zie Idiot. ) , kornfoor . — Vgl. nog
blz. i8, kol. a, voetnota 1.
201. Ndl. ooi -- zovl. zachtl. oo of verkorte
zachtl. oo in : dool (ndl. dooier, door, ninl . doder
naast a. v.), doolka (dim.).
Ndl. ooi = zovl. oo in : strooi e of stroo 5 na
(ndl. strooien, bn. ; van zovl. stroot — *strood,
ndl. stroo, mnl. stro).
Ndl. ooi (— fr. oi) — zovl. ei (zi) of ie(j) of

oe(ij) in veu(zj)- of vie(j)- of voPiij)o.u dza,
veu(ij)- of vie(j)- of voe(zl)azeur; en in kieska(r)rafoeija n of feu() 5n (zie boven 200,
Aann1. ).
(1) Vgl. ook zei, a (ndl. zieden, °zooien ; zie ndl.
zode en ook al. Wdh. i. v. soyon), g izeu0 n (rldI. ge zoden, ezooieu).
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oei
202. De klankcn van zovl. dialect, die, historisch, aan ndl. oei beantwoorden, zijn :
zovl. lange (1) eel.' (met duidelijk
eind-element),
zovl. lange (1) oeij (met overgangs-

ndl.
oei —

A. Zovl. betoonde lange eel
Gebruikt teeken : eel (2).

(ndl. ik groei), moeija, snoei/ ; enz. ; -- nzoeUaizjk, snoezjalijk ; enz. ; — snoeijars (mv. van
snoeia ra), stroeijars ; enz. : -- varmoeijanesa
(ndl. vermoeienis) ; — in den zin : ak sproeij ar
o15 (ndl. ik sproei er op) ; enz.
20" voor andere vocaal : gloeijcè;Za of -eta (ndl.
gloeiing) ; snoeielrza of -ate; enz. -- moeijizl
(ndl. moeial) ; — oeijoeijoei (uitroep) ; -- in den
zin : k snoeij al da boon7 9 n; enz.
30 voor ndl. h : snoeijaut (ndl. snoeihout) ; enz.

Aanmerking. Emphatisch of traag sprekenden
laten de overgangs j hooren zelfs voor onderdrukte a (die alsdan de gew one a wordt) : groeijn,
snoeijan ; sj5roeijara, snoeijara, enz.

203. Ndl. betoonde oei = zovl. betoonde
lange eel (met dezelfde klankkleur en -duur als
ndl. oei)

205. Ndl. oei .— zovl. oe (zonder eind-element)

a. In open lettergrej5en :
10 voor een stemrust (dus als slotklank) : eel
(uitroep), bloez, gloei, g -roel, snoez; (gag-reel, Tasnoei; — ook in de samenstellingen : bloeitijt
(ndl. bloeitijd), groeizaam, ,^ roeikri cht, snzoezvies ; en z.
20 voor vocaal en enkel
voor de onderdrukte a : bloe;an (ndl. bloeien) ;

g loeia n; groeia n; nzeeid nz, bantoeia n, varnzoezn;
roeid n (zie Idiot.) ; snoei^n ; spoeid n ; sftroeia n ;
vloeia n ; — roeia ra (zie Idz'ot.) ; snoeia rd (ndl.
snoeier) ; sproei) ra ; enz.
3o altijd v oor enkelen consonant : bloeis 2 la
( ndl. .bloeisel) ; broersala ; sproeis a la ; — moeita
(naast gewoon moeta, zie Idiot.) ; =-- bloeidab a
(ndl. bloeide), groeidag a, snoeidaga, spoezdaga,
sj5roeidaga, enz. ; -- bloeiznont (ndl. bloeimaand),
groeitijt , enz. ; vgl. onmiddellijk boven, 203, a, I o.
-

4o altijd voor meer dan een consonant : groezkraclzt; vgl. onmiddellijk boven 203, a, To.
b. In gesloten lettergrej5en :
altijd voor consonant : bloez't, gabloeit (ndl. gebloeid) ; glocil, gagloeit ; groeit, ga, roeit

moeit, gamoelt ; siweit, ças;zocit ; enz.

B. Zovl. betoonde lange

C. Klankwij zigingen (ndl. oei).

oeif.

in .

Veelsilbig : koe 9 n (zeer zelden koeil n, mv. van
koe ; ndl. koeien) ; -- goea (veer zelden goeija,
ndl. goede; *goeie) ; oc a n (naast oets, mv. van
*hoed, ndl. hoeden, *hoeien) ; roea n (mv. van
zovl. roe of ndl. roede, ndl. mv roeden, roeien) ;
— eensilbig : bloen (ndl. bloeden, *bloeien), broen
(ndl. broeden, *broeien) ; vargoen (zelden z , argoez'a n, ndl. vergoeden, *vergoeien) ; voen (naast
voeil n, ndl. voeden, *voeien) ; doch altijd
spoe•g n (1) (nieuwd.ial. veer zovl. aastn, *haast a ,z,
ndl. spoeden, -l spoeien).
Ndl. moeite — zovi. lnoeita naast inoefa en
zelfs moeta (zovl. moette).
['den zegt goer (= buskruit) en poeia ra (= fij11e
stof); zie Idiot. en VD.

au, oU
206. De klanken van zovl. dialect die aan ndl.
au of ou etymologisch beantwoorden zijn :
ndl. au(w) of

ou(w) =

zovl. lange (2) au,
zovl. lange auw (met overgangsw).

Gebruikt teeken : oeij (3).

A. Zovl. betoonde au.

204. Ndl. betoonde oei— zovl. betoonde lange
oeij (met overgangs-j) enkel in betoonde open
lettergrepen en voor vocaal of ndl. h (vgl. boven

Gebruikt teeken : au (3).

203, a,2 0 ):

to Voor niet-onderdrukte a : ak bloeijo (ndl. ik
bloei), ek chloezja (ndl. ik gloei), ek chroejja
(1) Zovl. oei (bedoeld wordt de heele diphthong, u1,
beginklank oe -}- overgangsklanken 4- eindklank 7e)
is altijd lang en kin nict verkort worden ; bet eindelement is altijd hoorbaar.
(2) Ook in Idiot. evenais in ndl. ELDAR, 49. scbrijft
em door " oe -}- le ,,. In Phon. Alplr. verbeeld door ui
(nl. u -- fr. , on " of ndl. " oe ,, -}- i van fr. " ni ") ;
aldus PAssr (Textes. l^9): ndl. groeien is er u gruion ».
Vgl. V I TOR, 79, die i4aast ui, ook een ander teeken
gebruikt : viz (n1. kleine kapitasl o .-- i) . VEHCOULL IF
zegt, Spr., dat de beginklank oe kort is. In zovl. is
vaak deze of lang of eenigszins gerekt.
(3) In Idiot. verbeeld door eel, evenals in ndl.

207. Ndl. betoonde auw (gespr. ou) en ou (of
ouw) - zovl. betoonde au (de beginklank van
deze zovl. diphthong is dus altijd korte a en
nooit, als in ndl., korte o) in pausa of voor consonant)
(1) Vgl. VERCOULLiF, Hist. Or., blz. 26, eel 2.
(2) Bedoeld wordt de l eele diphthong Inl. de beginklank korte a -}- de overgangsklsnken -F de Bind_
klank ongeveer verkorte (Ye). ELDAR, blz. 4'). zegt
U 6 -}- oe .. lie nog over deze diphthong : VrxcOeLLTE,
H 1st. Gr., 29 ; Tz WINKEL, Gi. Fig., 295-6.
(31 Ook aides (some autos in Idiot. — In Phon. Alph.
verheeld door au nl. korte a 4 korte u = zovi. oe);
zie Vii'rox, 40. Ndl. an en ou klinken altijd in ndl.
on (in Phon. Alph. iii. P.I. korte o 4 verkorte ce : h. v.
goeden = ndl. gouden, PAsSv. Textes, 129) ; doch in
zovi. altijd au (korte a -}- verkorte Or).

-

.M. geschr. auw ( gespr. c u (1)) °— zovi. au:
7cX
i11 pausa : fiau (ndl. flauw) ; gakau (ndl. gekauw) ; pau (ndl. pauw) ; enz.
,

**voor consonant
voor d : badauda (ndl. bedauwde) ; kaudag-a
(ndl. kauwde) ; bana:tdari2k (ndl. benauwderik)
enz.
voor t : bn. blaut (ndl. b]auw) ; graut (ndl.
grauw) ; raut (ndl. rauw) ; -- ww. daut (ndl.
dauwt), gadaut (ndl. gedauwd) ; klaut (ndl.
klauwt), e-aklaut (ndl. geklauivd) ; enz. ; — nw.
fauL (ndl. flauwte) ; gauta (ndl. gauwte) ; enz.
vóor k • kauka (ndl. dim. kauwke) ; Jauka
(ndl. pauwke).
voor s • nw. j5aus ; --- bn. superl. biazrst (ndl.
hlauwst) ; gausta (ndl. gauwste) ; fiaust o n (ndl.
flauwsten) ; enz. ; — nw. blaus g la (ndl. blauw•sel) ;
-akausla (ndl. gekauwsel) ; sausa (ndl. saus) ; enz.
in samenstellingen : blazikazrskl s (zie Idiot.)
daudr-ezt_i a le (ndl. dauu - droppel; enz.).
20 Ndl. geschr. ou of . ouw (gespr. ou) — zovl.
all (niet ou)

*in pausa : bazi (ndl. bouw) ; barau (ndl. be1- ouw) ; trait (ndl. trouw) ; enz.
* vdor

consonant

\ , 00r d : ^^-jtrauda (ndl. getrouwde) ; braudW,7
(ndl. brouwde) ; enz.
voor t : aut (ndl. oud of ndl. hoot) ; b ciut (ndl.
goud) ; kaut (ndl. koud ► ; zaut (ndl. zout) ; —
baut (ndl. bouwt), ,,ç--?tract (ndl. getrouwd) ; enz.
---- faut.7 (ndl . fout) ; vauta (ndl. vout, fr. voutel;
enz. -- kaut a ra (ndl. kouter) ; staut,ra (ndl. stouter iutaar (ndl. outer) ; enz.
)
voor k : mauka (ndl. rnou wkc, dim.) ; scliauka
(ndl. schouwke) ; enz.
vbor s : kansa (ndl. kous) ; smaus (ndl. smaus)
-- braus jq l (ndl. brouwsel) ; enz.
in samenstellingen : braukeet a 7.? (ndl. brouwketel) ; traurkn. - cht (ndl. trouwknecht) ; schaukleet (ndl. schouwkleed) ; enz.

B. Zovi. betoonde of sours onbetoonde auw
(met overgangs-w ).
,

Gebruikt teeken : auw (2).
207bis. Ndl. auw of ouw = zovl. auw

a, In betoonde lettergrei5en :
Jo Ndl. geschr. auw, gespr. ouw (met overgangs-w) ::= zovl. auw (met overgangs-w)
* vcor doffe a of onderdrukte doffe a : blauwa,
nazuwe ; enz. ; --- kauw? (ndl. kauw) ; klauwa (ndl.
kiauw) ; enz. ; --- ak kauw?, klauze'a, :nzauzewa (ndl.
miau %v) ; enz. ; -- rauwachlet (ndl. rauwheid) ,
enz. ; — dau w a zz. Vaf ftauzeW a n, 7^arnaU W a n; klauzv a n (mv.), pa2tw g n ; enz. ; — snau :w a ra (ndl.
-

snauwer) ; blauw a ro (ndl. blauwer), nauw9 ra,
enz.
**vóor vocaal of ndl. h : varnauv , ec,za (ndl.
(1) Be uitroep an is in ndl. niet ou, wel an (evenals
in zovl.).
(2) Ook aldus in Idiot.
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vernauwing) ; blauwoochska (ndl. *blauwoogje ;
zie Idiot.) ; grauw aar (ndl. grauw haar) ; enz.
20 Ndl. geschr. en gespr. ouw (met overgangsw) — zovl. auw (met overgangs-w)
* v oor doffe a of onderdrukte doffe a : ann'a
(ndl. oude n. ouwe) ; kauwa (ndl. koude n. kouwe) ;
rauwa (ndl. roues) ; — ak bauzea (ndl. ik bouw),
trauwa (ndl. trou-vir) ; enz. ; — kauwalijk (ndl.
kouwelijk) ; auw?lz/k (ndl. huwelijk, houwelijk) ;
vrauwwalljk; enz. ; -- kaicn'achiet (ndl. kouwigheid) ; enz. ; — au '9n (ndl. louden) ; bauwen
(ndl. bouwen) ; trauwan (ndl. trouwen) ; enz.
- azt7r g ra (ndl. ouder), mv. auwars ; braun- g ra
(ndl. brou`ver ► ; kauv, pra (ndl. kouder) ; enz.
z (ndl.
** voor vocaal of ndl. h : varkaiuu e?
verkouding) ; trauwachtach (ndl, trou« achtig)
trau,voet (ndl. trouwhoed) ; enz.
b. in onbetoonde lettergrepen : /auv'ina (ndl.
pauw in ; auweela n. ay. , eela (ndl. houw eel) ; en
wellicht eenige andere nog.

C. Klankwij zigingen (ndl. geschr. au of oil).
2C8. Ndl. geschr. au of ou (gespr. ou) of zovl.
gespr. Cu =- zovl. verkorte ai (zonder duidelijk
eind-element) en eenmaal niet verkorte ai in
(gewoonlijk niet verplichtend) :
10 sominige vervoegingsvormen van de werkwoorden zovl. auzx , 9 n (ndl. houden) en ontauv'#n
(ndl. onthouden). barauzew 9 n (nell. berouwenl, batrau.T.pn (ndl. betrouwen), varjlauu-pn, varkau?n (ndl. verkouden) en varnauw- 9 n. to weten :
*in den ien en Zen pers. enk., teg. tijd, aant.
wijs : A-a of z'r^ ft (ndl. hoildt : vervormingsproces :
zovi. aut > a it met wijzig ing van het eindelement (fld11i It lijk rind-element •1, ovtait,
b?ra it, bail-2 it, 7'arf7ajt, 7 , ,?rkait. varna(t, naast

of z aut, ontaut, barant, batraurt, varflaut., varkaut en varnaut ;

het eveneens gewone ,^ -a

**diis ook in den Zen pers. gebiedende vrijs

if (ndl. ]ioiidit) ontatt, bara$t, batr2f t. varfatt,
varkd t. var7/ii t naact act, ontaut, baraut, enz.
,

***in den onv. veil. tijd dier zwakke werkwoorden : g-a b^?raittag?t (ndl. ge berouwdet) ;
ie batraittaga ; ak f,?rflaitta^ -a ; at farkaittaga,
(ndl. bet verl;ouddel: ma varnaitfgan (ndl. we
vernauwden) naast baraudaga, batraudaga , enz.
****in het veil. dw. van die zwakke werkwoorden : banait (ndl. benanwd, ook als bn.),
batri t, varfldit, varkuit. varnait naast banaut,
batraut, enz. — ook in de afl. : banaitiet (ndl.
benauwdheid). banaitar7k ( ndl. benauwderik)
varkaitiet (ndl. verkoudheid).
20 in de volgende superlatieven : aitst, i1 s tsta,
ajtstan (ndl. oudst, oudste, oudsten), kaitst (ndl.
koudstl, flditst (ndl. fla uwst), n2i tst (ndl. nauwst)
en s to ilst (ndl. stoutst) naast aust, kaust, flaust ,
naust en statist.
30 in den dorpsnaam : ainoo^' a na (zonder verkorte ai : geschr. Audenhove, St Maria-Audenhove) n. zeldener auwanoov' a na; vgl. anorda (n.
auwanorda, geschr. Audenaarde).
209. Ndl. onbetoonde gespr. ou (of zovl. gespr.
an) — zovl. onbetoonde korte a in : aweeh (n
min gewoon ounce/a, ndl. houweel). Vgl. _fla
IT

wz: no (n. flaw- en zelden flauw-, mnl. flouwijn,
ofr. flume, ndl. fluwijn) ; traweel (mnl. trouweel,
ndl. truweel, fr. truelle) ; en lalier (geassimileerd
of, zoo men wil, gedissimileerd) nit lazcrier dat
men zeldener gebruikt).
Zovl. betoonde au > zovl. betoonde gerekte a
in den stadsnaam anorda (n. zeldener aur.wanorda,
geschr. Audenaarde) ; en in vrZznaains (ndl.
vrouwmensch : assimilatie wm > zn(m)) en vrZzvolk ( ndl. vrouwvolk : wv > v(v) ).
Val. nog zovl. au of auw = ndl. uw (par. 547).
'2 50. Ndl. on — zovl. zachtlange oo of verkorte
zachtlange of (na syncope der mediane d) in
vervoegingsvormen van ndl. zouden : dk soo (ndl.
ik zou) ; bra zoot (ndl. zoudt) ; i9 zoo (ndl. hij
zou) ; ma of za zoon (ndl. zouden) ; zoonza (ndl.
zouden ze ?).
Vgl. nog zovl. schuiva (uit *schau^va = ndl.
schaduw) met vervorming van ndl. au tot zovi. Iii
(zonder duidelijk eind-element).
2I I. Ndl. ou of au (gespr. ou) = zovl. Lange ij
( zonder duidelijk eind-element) op de noordwestelijke taalgrens (b. v. te Eine) : ijt (ndl. hout) ;
zijj t (ndl. tout) ; sijsa (ndl. saus) ; enz. Zie Volk en
Taal, jaarg. I, 16 (voetnota, kol. 2).
Te St Maria-Laathem enkel voor t : kz j t o n
(ndl. kouten) ; snaijt (ndl. smout) ; stijt (ndl.
stout) ; enz. Zie Volk en Taal, jaarg. I, blz. 37
(voetnota, kol. 2).

D. Zov1. os' (met of zonder eind-element,
met of zonder overgangs- w).
Gebniikt teeken : ou, o u (1) en onw.
212. Zooals uit het bovenstaande blijkt, beantwoordt zovl. au (of auw) aan ndl. gespr. ou (2)
(of odw). Doch de diphthong on (w), met of
zonder eind-element, hoort men ook wel Bens
(dock zeer zelden) in zovl. dialect:
io in ou (uitroep om te doen stilstaan of jets te
doen ophouden) en in herhaalden uitroep ortwou-

wou!
20 en in jou naast zeer zelden, zonder duidelijk eind-element, jo u (uitroep van zegepraal in
bolspel b. v. en ook als m. nw. gebruikt ; zie
Idiot. is v. jouw), mv. jo 1on of jous.

E. Zov1. speciale lange of verkorte
(zonder duidelijk Bind-element).

ott

Gebruikt teeken : o 5 (3) en o .
2l2bis . Zovl. speciale o u (zonder duidelijk
Bind-element), al dan niet betoond, hoort men

1 o In de volgende meervoudige persoonlijke
voornaamwoorden ; ie pars.: wo u dar en wo jt dg r,?
(naast en uit wolda r(a) < *wijlieder, ndl. wij-

(1) In Phon. Alp/s . zou 't zijn ou (nl. a of ndl. korte
o -}- u of korte ndl. Oe;. Zie b. v. PASSY (Textes, 129).
(2) Zie boven par. 207, voetnota 3.
(3) Ongeveer fr. 6 van fr. cote, do ib met bijna
onduidelijk eind-element ndl, oe.

lieden) ; — 2e pers. : go t5 dar en in pausa go uda ra
(naast en uit min gewoon zovl. golda r(a) <
*gijlieder, ndl. gijlieden, westvl. gijldere n. a. v.);
o u dar en o u dd ra (naast en uit olda ra < 5 ulieder,
westvl. ulder) ; -- 3e pers. : zo u dar en zo t` da ra
(naast en uit zolda r(a) < *zijlieder, ndl. zijlieden) ; o 2G dar en o 5t d a ra (naast en uit olda r(a)
**holder(e) < *hen- of *hunlieder, ndl. hen- of
hunlieden).
20 in de twee bezittelijke voornaamwoorden of
adjectieven : o 2G dar (*hunlieder , o u da ra, o u dar a n :
o 55 dar kz n t, t es t o 2G dar (ndl. hun kind, 't is
't hunne) ; o 25 dar vrauw a n, t sijn d o SC da ra (ndl.
hunne vrouwen, it zijn de hunne) ; o u dara n oat,
t ;s dan o 5ti dar 5 n (ndl. hun hond, 't is de hunne) ;
— en o u dar (*ulieder), o 2L d9 ra en o u dara n • o u dar
ui_ a n, t .waar g n d o u da ro (ndl. uw (nl. ulieder)
huizen, 't waren d'uwe) ; o u dar fortuune, d o2Ld9ra (ndl. uwe (mv. bezitter) fortuin, de uwe) ;
o u dar a n oet, t zvi s dan o iG dara n (ndl. uw e(n)
hoed, 't was de uwe) ; enz. Zie verder 't par. over
de persoonliike en ook dat over de bezittelijke
voornaamwoorde n in de Vormleer.
30 zovl. lange o u of verkorte o 54 (zonder duidelijk eind-element) komt nog vaak voor in
.zovl. o 2U of zelden o u — ndl. lange a (par. 30).
zovl. i of zelden o 2G — ndl. korte o (par. 96).
zovl. 0 2,, of o t , .= ndl. u of uw (par. 147, 30).

eeu
213. De klanken van zovl. dialect die aan ndl.
eeu(w) beantwoorden zijn :
ndl..

eeu(w)

zovl. lange (1) eeu,
zovl. lange eeuw (met over
gangs-w).

A. Zov1. lange eeu.
Gebruikt teeken : eeu j2).
214. Ndl. betoonde eeu (zonder overgangs- w)
zovl. betoonde eeu (zonder overgangs-w : de
beginklank is dus altijd zovl. scherplange ee,
zoodat de uitspr. van zovl. eeu verschilt van die
van ndl. eeu) :
*i n pausa (ongewoon) : gageeu, leeu, reeu,
sleeu, sneeu n. gewoner gagee, lee, ree, slee,
snee (zie beneden par. 215).
voor consonant (doch vgl. par. 2I5) :
voor d : geeudaga (ndl. geeuwde) ; reeudag -a

(1) Bedoeld wordt de heele diphthong (nl. de beginklank scherplange ee -j- de overgangsklanken + de
eindklank ongeveer verkorte oe). ELDAR, 49 : &: e .^oe ,,. Zie VERCOULLIE, 1I1st. G3'., 31 ; TE WI.NKEL, 01'.

Fig., 296.
(2) In Idiot. gebruik ik eeuao (evenals in ndl.). Het
teeken eeu bestaat uit het hier aangenomen teeken
voor de scherplange ee (n1. de niet-gecursiveerde ee)
-1- 0 (= nagenoeg verkorte oe). In Phon. Alph. zou
men deze diphthong verbeelden i:u (nl. de gerekte
ndl. korte i, verbeeld door de niet-gestipte I onmiddellijk gevolgd door de dobbelpunt + u of ndl. verkorte oe).. Vg1. par. 59, roetnota 2.
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(ndl. reeuwde, zie Idiot.) ; sneeudaga (ndl.
sneeuwde), basneeuda (ndl. besneeuwde velden
b. v.) ; naast zeldener : geedaga, reedaga, sneedaga, bosneeda.
vbor t (niet altijd) : geeut (ndl. geeuwt), reeut,

sneeut, n. zeer zelden : geet, reet, gewoner snee/;
— gageeut (ndl. gegeeuwd), goreeut (ndl. gereeuwd), gasneeut (ndl. gesneeuwd), zeer zelden:
g ageet, gareet, gasneet ; ---- vorzeeut (*ver-

zeeuwd, zie Idiot.), nooit varzeet.
voor k : leeuka (ndl. dim. leeuwke), mneeuka
(ndl. meeuwke), spreeuka (ndl. spreeuwke).

B. Zov1, botoonde of soms onbetoonde
(met overgangs- w).

eeuw

Gebruikt teeken : eeuw (1).
214bis. Ndl. eeuw (met overgangs-w) — zovl.
eeuw (insgelij bs met overgangs-w)
Io In betoonde lettergrepen :
* VBor doffe a : nw. : eeuwa (ndl. eeuw) :
reeuwa (ndl. meeuw), spreeuwo ; — mv.
eeuwan, leeuw a n (mv.), meeuw a n, spreeuze' a n,
n. gewoon : leeon, inee o n, spree a n ; — ww.
g-eeuw o n, reeuw a n, sneeuw a n, n. even gewoon
gee a n, ree a n, snee o n ; -- aft. : g-eeuwgra (ndl.
geeuwer) ; — eeuwach (ndl. eeuwig), eeuwaclziet
(ndl. eeuwigheid) ; — geeuweesa (ndl. geeuwing);
-- samenst. : leeuwak5A ; spreeuw enai (ndl.
spreewenei) ; spreeuwanest; enz.
**voor ndl. h : leewan'ol ( ndl. leeuwenhol).

2° In onbetoonde lettergrepen : leeu7ewina
(ndl. leeuwin).

C. Klankwijzigingen (ndl. ecu).
215 .

Ndl. betoonde eeu wordt dikwijls (door

syncope, vgl. TE WINKEL,

Gr. fig., 177) zovl.

ee (zonder eind-element oe) :
10 (gewoon) in gagee, lee, ree, slee, snee (zie
par. 2 14, *) ; dendarlee (geschr. Denderleeuw).
20 (ongewoon of zelden) voor consonant :

(l) In Idiot. : Feuw.

geedaga, sneedag o, ens . ; -- geet, sneet ; efz.

zie par. 214, * `.
30 (gewoon of zelden) voor doffe a . lee a n,
inee a n, spreean; g-eean, reean, (gewoon) sneean ;
zie par. 214bi s, I o, *,
4 0 voor ander vocaal : sleei chtach ; sneeachtack.
5o in. samenstellingen (voor consonant) : sneesneevlaaa (ndl. sneeuwvlaag) ; sleepruiyn a (ndl. sleeuwpruini ; zie Idiot.);
vgl. nog leewerk a ra (ndl. leeuwerik).
b1 (ndl. sneeuwbal) ;

6o in den dorpsnaam : leevarge`m (geschr.
Leeuwergem).
215bis. Ndl. eeuw = zovl. ouw of
(zonder
duidelijk eind-element) in : zovl. snouw a n of
sno^ a n n. het jonger zovl. sneeuw a n en sneean
(mnl. snouwen n. ander vormen).

leu
216. Ndl. diphthong ieuw bestaat niet in zovl.
dialect. Het eenige ndl. wooed met ieuw dat zijn
analoog in zovl. heeft, is : nieuw — zovl. nuut.
*in pausa met slot-t : da broek es nuut;
in en1;. nuu a n : no nuu a n oet (ndl. hoed),
na ;17zun dr - aat (ndl. draad) , nuu a n tant (ndl.
tand) ; voor b nuu 9 sn : na nuu 9 m boer; voor
ander consonanten valt de slot-n weg : na nuuo
s^eev 9 la (ndl. een nieuwe Bevel) ; na nuu' knop ;
enz.
*** vr. enk. altijd nuu : nuu broek, nuu dooza
(ndl . nieuwe doos) ; nuu zcura (ndl. nieuw uur;
of : nieuwe huur) ;
**'*** onz. enk. nuut (doch naar de bekende
sandhi-wet) wordt slot-t d voor vocaal of ndl. h :
nztud us (ndl. nieuw huis) , nuud uurka (ndl.
nieuw uurtje) ; voor consonant valt de slot-t weg :
.nitu broeksko (ndl. nieuw broekje) ; nuu 7neska
(ndl. nieuw mesje) ;
***** mv. der drie geslachten ; altijd nuu
nuu eer a n (ndl. nieuwe heeren) ; nuu broekgo n ;
nun uiz a n (ndl. nieuwe huizen) ; enz.
Vanhier : nuns ( ndl. nieuws) ; varnuu a n
(ndl. vernieuwen) ; enz. (vgl. nuns, nuut, i'r
nnr n in Idiot.).

PHONETISCH ALPHABET : Zovl. Vocalen.
(Naar het verbeeldingssysteem der Associai ou
Phonelique internationale. Adresse : Dr. PAUL PASSY,
" Fonetik r, Bourg-la-Reine, France).

I © I .orte A
Lange (of gerekte) a:

40 Norte 0 (omgekeerde c) pot (ndl. pot)
m3:8 (ndl. mos)
Gerekte o:
Lange 0:
kro :p (ndl. kroop)
Verkorte 0
kokt (ndl. kookt)

Bat

bra :f (ndl. braaf)
ma:n (ndl. man)

N. B. Be zovl. voc tal, etyinologisch beantwoordende aan ndl. lange a, is een speciale
zovl. vocaal en heeft bijgavolg geen verbeeldingsteeken in Alph. phon. Men zou dezen
zovl. klank in dit systeem kunnen voorstellen
door onlgekeerde a, due door B.

Speciale zovl. lange u:
» verkorte -a
>>

N. B. Zovl. scherplange o. etymologisch
beantwoordende aan udt. scherplange o, is een
speciale zovi. klank en heeft bijgavolg Been
verbeeldingsteeken in Alph. phon. Ik stel voor
dezen zovl. klank to verbeelden door het
grieksch letterteeken w.

m:no (ndl. mane)
mukt (ndl. maakt)

Speciale zovl. lance to:
»
:> verkorte w

2° Korte e (grieksch letterteeken) klhpt (ndl.

[klept)
mS:s (ndl. mes)
Ste:l (ndl. steel)
sprekt (ndl. spreekt)

Gerekte a
Lange e:
Verkorte 0

N. B. Zovl. sc'lerplange e, etyinologisch
beantwoordende aan ndl. scherplange e, zie
beneden N. B. onder 30.

wit (ndl. wit)

WI:st (ndl. wise)

v1A:r (ndl. vloer)
viurka (ndl. vloerke)

6o Lange q:

d /:ra (ndl. desire)
d %rko (ndl. deurke)

70 Korte Qe
Gerekte cn:
Lange y:
Verkorte y

loekt (ndl. Iukt)
1ae:k (ndl. lulu)
my:r (ndl. muur)
myrka ( ndl. muurl;e)

8o Dofl e a

snde (ndl. einde).

-

N. B. Zovl. scherplange a klinkt ale zovl. 1
(kort of zovl. 1: - gerekt) ; mint (beantwoordt
aan ndl. mint en meent) ; Wi:nan (beantwoordt aen ndl. winnen en Weenen (stad).

lwpt (ndl. loopt)

50 Lange U:
Verkorte ii

Verkorte 0(1)

bi:r (ndl. bier)
pipt (ndl. piept)

3o Lange is
Verkorte i
Korte 1 (zonder stip)
Gerekte korte 1:

lw:p (ndl. loop)

N. B. De dobbelpunt : na een teeken duidt
eon la ne en klank sen.

1___ 2e

\o \

iv
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J9.
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J
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ei . 1 ee

\oo,

0

O\

./
e

^

eJ

cz ,
Zovl. Vocaa1-driehook (naar het Icier toegepaste ver beeldingssy steem).
N. Ti. — Links of-aa-reeks ; rechts : ze-aa-reeks ; in het midden : me-act-reeks.
Zovl. vocalen (die men in nd). o 3k gebruikt) zijn net cursiefletter verbeeld.
Speciale zovi. vocalen zijn niet snot cursietletter ver ►)ee(d : nl. de speciale zovl. lange aa, de z)vl.
scherplange oo en de zav1. scheiplange ee.
Het teeken -- boven cle tw eerie letter duidt verkortitig van de lange vcaal can ; het teeken —
boven een letter duidt verieznging )rekking) van de (carte vocaal aan.
(1) Vgl. den vorm van dit teeken in den zovl. vocaal-driehoek (in Phon. Alph.) van blz. 81 en zie par. 12S
voetnota 1.
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Zovi. Vocaal-driehoek : Voorbeelcien (nr het hier toe epaste verbeeldingssysteern).
g

N. B - Speciale z,)-,-I. vocalen, ui die vai mtt en baac, van io5bt en boos, van zeel en weëkt,
zijn niet met cursietUtter verbeelci ; de andre vcalen en consontnten ziju ve1 met cursief1tter verbeeld.
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Js:
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Zovi. Vocaal-driehoek

is

vui

(

in Phoiietisch Alphabet).

N. B. -Dit AIphabt
dat
d Association PJsoetiqu
eln1ereaioaae, behalve de teekensis
omgekeerde a en t,) (Grieksche omega. door rnij voorgesteld om de speciale zovi. vocalen (lange aa
on scherplange 00) to verbeelden.
ZovI. seherplange ee en zovi. &m , te ( IIgeiekte I (voirgesteld door de ongestipte I) bebben clezelfde
klankkleur.

Be Uohhelpunt as eon teeken ciuidt eon lange (f gerekte vocaal aau.

II
Zovl. Consonantisme
A. Afwijkingen ten opzichte van het gebruik der consonanten

=
==

1. Halfklinkers

J
Ii.. N dl. j (1) == zovl. j : jan, jon:}n (ndl.
jonnen) ; enz,
2 18. Afwijkingen.
10 Ndl. dim. -je, -tje
zovl. -s~, -ts» : l1z00tS;J
(ndl, maatje}, 1JlOontS;J (ndl. mondje); boonts»
(ndl, baantje), kliifnis3 (ndl. kleintje); enz. Doch ndl. dim. -je == dikwijls zovl. -ktJ, -IJk~:
baasktJ (ndl, baasje), uisktJ of uiztJktJ (nd!. huisje),
majsktJ (ndl. meisje), glaaz~k~ (ndl. glaasje), enz.
Zie beneden in de Vormleer· Vereleirnooorden,
20 Ndl. j (beantwoordende aan froj of aan fro g
voor e, i)
zovl, dz (2) naast z : zie par. 245. Zovl. dzakIJ (geschr. dzakke}, dzool» (sukkel) en
dzoorf) n (klein bierglas) kunnen niet met zekerheid tot fro woorden gebracht worden.
30Tusschen twee vocalen (in vreemde woorden)
wordt een overgangs-z' ingelascht (met of zonder
verdwijning der eerste vocaal}: dalz"e;"a of dalja
(ndl. dahlia), rooz'iilz"e}a of roozalfa (ndl. Rosalia); hest£ejaan of bestfes»: (ndl. Sebastiaan }:
teejaat9rtJ of t}aat~r:J" leefa of leea (ndl. Lea);
teeioojiel of tjooflel (ndl. Theofiel}: "larz"C/etii
of marfets (ndl. Mariette); glooriejeus of gloorjeus (ndl. glorieus}; penstefoen of pensjoen [ndl,
pensioen}: enz. Vgl. voor de zovl. overgangs:! par. 84, 166, 17 6, 18 5, 19 6 , 199, 204,
254·
2

==

==

***

Vgl. zovl. j ::::: ndl. g (of j) : par. 238.
Procope vanj (pai-. 250).
Syncope vanj (par. 252),

2

19. N dl. w (3)

==

==

>

>

==

==

>

vV
220.

10 Ndl. w
zovl. m:
*Ndl. we
(zeer gewoon) zovl. ,nIJ ",n~ liiim~n
(ndl. we kammen); loopem» (ndl. loopen we ?) ;
gaami1 (ndl. gaan we ?); soim» [ndl. willen we ?) ;
enz.
**Ndl.-u\V(l)==~ovl. -am(:J): achterl, meel9m(a)
(ndl. meluw, zie Idiot. en Ned. Wdb.), peul~m(3)
(ndl. peluw (2), zie VRRCOULLIE), zwaa/(JJn(tJ) (ndl.
zwaluw, mnl. swalewe naast a. v.); - achter n,
ZeenfJ111(a) (ndl. zenuw, mnl. senewe naast a. v.},
, 20 Ndl. w
zovl, b (soms) in pers. vn. b»
ndl, we : b» loopen deUY3 (ndl. we loopen w'eg) ;
hIJ 11toeti n t doen [ndl. we moeten 't doen). V gl.
par. 226; misschien is 't proces : ndl. we
zovl,
m»
zovl. O:J.
30 Ndl. 'v === zovl. v :
* N dl. wr == zovl. ur (vgl. VERCOULLIE, Spr.,
blz. 17) : vraak, (ndl. wraak], vreet (ndl. wreed],
enz.; zie die woorden beginnende met tor in
Idiot.
**Ndl. rw
zovl. rv in : iichteruers naast
min gewoon -zoers (ndl. achterwaarts : zie -waarts
bij F'RANCK-VAN WIJK}, vanhier dch.tsr-uereom»
t voor r.achterzoertsommes en iichtsruerzoousrs
(voor *aclzterwertsovere); gerv3, gewoner gervil.J
[ndl, gerwe) ; tar-us [ndl, tarwe, mnl, tarve, teerv
naast a. v.) ; vgl. nog vervtJ (ndl. verf, mnl, verwe
naast a. v.].
***Ndl. -U\V
zovl. "(;l)Vi1 (of -.1/) (31 in:
zaeei:» (ndl. weduwe, met uitstooting der mediane
d), zoeeusneer» [ndl, weduwtejnaarj : leev:Jrgenz.
(geschr. Leeuwergem, dorpsnaam); 1nan:Jvel (ndl.
(Ejmanuel, *Mannuwel). Vgl. nog geelif, geebvc?
(ndl. geel, mnl. geluwe naast a. v.}; sclzuiv:J (ndl.
schaduw(e), met uitstooting der d en klankverandering a
tti); en ieusrs(t] (nd!. ergens,
iewers, mnl. iewer), nz"e'lJ3rs(t) (ndl. nergens, niewers, zie VERCOULLIE) en ieusranstt} (Ned.
Wdb. iewerings], nieusransr t l , zie die ww. in
Idiot. en vgl. TE'VINKEL, Gr. fil~S{., bIz. 261-2.

== zovl 7(' : '(l'olf, blau u:», enz.

L'l/'uJiJkz"ngcll.
(J) VgI. benedeu, par. 220, 30.

(1) In Phon. Alph. ook verbeeld door j. P~\S8Y, 6, 86.

(2) Of ongeveer dj. Daarom in Idiot. dikwijIs dj naast

a».

~3)

In Phon. Atp«, oak verbeeld door w ,

PASSY,

6, 80.

(2) Peuluw, "in 't beschaafde Ndl. eon archalame

~',

FRANCK-VAN WIJK.

(3) VgI. par. 149; en Brabantsch blav~ (ndl. blauwe),
aV3 .ndl. oudev, enz.; en boven, par. 220, 10.

- 83
4o Ndl. w .= zovl. g in : goenzdach (ndl.
woensdag ; zie mnl. vormen met g in Mnl. Wdb.).

Prothesis van l (par. 253).
Epenthesis van l (par. 254).

*

* *

r( 1 )

Vgl. assimilatie : zovl. w () - ndl.: lw., par.

248.
Procope van w : par. 250.
Syncope van w : par. 2 15, 252.
Epenthesis van w : par. 254•
Metathesis van w : par. 256.

2. Liquiden en Nasalen
11)
221. Ndl. 1= zovl. 1: a`l (ndl. al), ka (=, maala n
(ndl. malen), melk, lof (ndl. lof), enz.
222. Afwzjkingen.
Ndl. 1 - zov]. r in : broetfezka (ndl. bloedvink) ; en in de dissimilaties : kvranel naast gewoner kolanel (ndl. kolonel) ; let9 ra (ndl. luttel) ;
sleut R ra naast sleut a la en sneuta la (ndl. sleutel)
vlee(0) a ra naast gewoner vlee(g) a la (ndl. viegel).
Vgl. ook zovl. zenda ra (mnl. sinder, dock ndl.
sintel : l is j onger dan r, FR AN CK-V .N WIJK).

Aanhangsel.
De fr. zoogenaamde « 1 mouille >> is in zovl.,
evenals in ndl. onbekend k2). Zij wordt in zovl. :
J0 if : bieljar (fr. billard) ; fai ljieta (fr. faillite).

20 id (gewoon) : boU lda (ndl. balie, fr. baille),
kano U lda (ndl. kanalje, fr. canaille ), rnl52L lda
(ndl. m.alie, fr. maille), tro u lda (ndl. tralie, ofr.
traille) (3) ; j3arijlda (fr. pareilie) ; falni^ lda, zelden
famiela (ndl. familie, fr. famille) ; korno u lda (ndl.
kornoelje, fr. cornouille) ; fozlda (ndl. foelie, ofr.
fueille, fr. feuille), oelda (fr. houille), patroeldo
(fr. patrouille) ; - analogische vormen zijn :fold?
(fr. foule), moelda (reeds bij KIL.. ndl. moelie;
zie VFRCOULLIE) ; poelda (fr. poule) ; krokadielda (fr. crocodile), oodielda (fr. Odile) ; nv u lda

223.

Ndl. r (2) = zovl. r : root (ndl. rood),

grof, voer d n, Perta, bier, enz.
224. <9fwijking en.
10 Ndl. r = zovl. I.
*in de dissimilaties (ndl. of fr. r... r > zovl.
1. ..r of r...1) : alavoar naast alavaar (belgisch
fr. a revoir voor fr. an revoir) ; teto la (uit fierta la met syncope van r, mnl. fiertre; zie VERCOUL LIE) ; fleedaritk (min gewoon freedariek, fr.
Frederic, ndl. Frederik); fZuttanier (*fruitenier,
wesp; zie Idiot.); karp o la (ndl. karper); koliedor
(ndl. fr. corridor, sommige Franschen zeggen ook
collidor) ; kontraalie of -la (zie Idiot.) ; lalier
(ndl. fr. Laurier) ; let,ra (ndl. luttel) ; morb a la
(ndl. mariner naast marmel ; zie VERCOULLIE)
raal (ndl. raar, fr. rare), zoo ook : raalatait (ndl.
rariteit) ; rarnoel (ndl. rumoer, ofr. rumour, fr.
rumour) ; schitsaneela (='- schursenele met syncope
van r, ndl. schorseneer naast schorseneel) ; sleut^ra naast sleuto la en sneut a la (ndl. sleutel); --vgl. nog het mv. berdals naast 't min gewone
berdars ; misschien beantwoordt 't Nederbrakelsch suulkort (ndl. zurkel) aan den vorm *suurkort, asuurkaard (3).
**i n : dool ( ndl. door, dooier ) ; katalzjna
(Catharine ; ook wel ndl. Katelijne ; bij SALVERDA DE GRAVF, 281, Kateline ;

katali j na

komt voor in een kinderrijmpje ; zie DE COCK
en TEIRLTNCK, R7nderspel. 7, b1z. I 75) ; scheemal5 n (ndl. schetneren, rnnl. scemeren en scemelen).
20 Ndl. (fr.) r _ zovl. a in : rafnboeze,zk (ndl.
ramboer(sappel), zie VERCOLLLIE).
30 Ndl. (fr.) r - zovl. d in : destalz'er (mnl.
rastaliere, ofr. rastelier, fr. ratelier). Dissimilatie ?

30 l: bielet of balet (fr. billet, ndl. biljet), boelie
(fr. bouilli, gezoden rundvleesch), kadriel (fr.
quadrille), kornela (*kornelle, zie boven kornoulda), famiela naast farnielda (zie boven), ratatoel (fr ratatouille), taloora (ndl. teljoor, fr. tail-

Vgl. zovl. r .- ndl. I : pat. 222.
Assimilatie : zovl. r (y) -. ndl. rg of ndl. rd,
par. 248.
Dissimilatie : zovl. r...l == ndl. 1...1 of ndl. r...r,
par. 249.
Diss. : zovl. I...r -- ndl. 1.1 of ndl. r...r, par.

loire).

2 49•

(ndl. naald).

*
Vgl. assimilatie ; zovl. 1(1) - ndl. lj (par. 248).
Zovl. l - ndl. r (par. 224).
Zovl. l .. ndl. n (par. 228).
Apocope van L (par. 25 I).
Syncope van l (par. 252).
(1) In Phon. Alph. ook verbeeld door 1. PASSY, 6, 74.
(2) Zelfs in noordelijk Frankrijk waar deze klank
regelmatig j is. Zie PASsY, 74 ; V IETOR, 220, Anon. 3;
SALVERDA DE GRAVE, blz . 679.
(3) Zie par. 30, 20 ; par. 83, 3°.

Diss. : zovl. d...r --- ndl. r...r, par. 249.
Syncope van r : par. 252.
Epenthesis van r : par. 2 54.
Paragoge van r : par. 255.
Metathesis van r : par. 256.
(1) In Phon. Alph. ook verbeeld do.)t• r. I'Assv, 6 en 73.
12) N1. de linguale r (of tong-r) ; de huig-r (ft. & , fricative uvulaire ", PASSY, 88-89 ; hgd. , Zapfehen-r r)
bestaat niet in zovl. : wie brouwt, spreekt er stecht.
In Phon. Alph. is het teeken voor de huig-r It. Vgl. nog
ELDAR, Spr. en ziugcn, 61-62; VIETO&, blz. 201.
(3) Vgl. nog ndl. pelg;rinl, torte], enz. SALVERDA DE
GRAVE, 280,

..- 84. ...^..-

n-i (1)

Iijk) ; --- olnmeualijk (ndl. onmogelijk), ommis.
baar (ndl. onmisbaar, enz. ; zie par. 247, 248 en
252).

225.

N dl. m = zovl. in .: reel, sm ãl, boom 9 n

(ndl. boomers), koint, riem enz.
226. Afwijking-en.
io Ndl. m — zovl. n ( voor dentalen (2) ) in
ontrent (ndl. omtrent) ; ends (hende, ndl. hemd) ;
vrenda (ndl. vreemd), vrendale'k (ndl. vreemdeling).
20 Ndl. (of fr.) m -_ zovl. b(3) in : badeen a n(t)
naast vzadeen a nt(t) (ndl. meteen) ; barvvzieta of
barmiftsa (fr. marmite, zie par. 249) ; morba la
(ndl. marmer, reeds in mnl. marbel). - Vgl. nog
par. 220: ndl. we > zovl. ma > zovl.. ba.

* *
Vgl. zovi. in — ndl. w : par. 220 ; — zovl. in
— ndl . b of 1)
ndl. n : par. 228 ; — zovl. in =
par. 231.
Assimilaties : zovl. nib en zovl. nip — ndl. nb
en np : par. 247 ; — zovi. praefix ont-, oint- of
omjbt- .— ndl. on- : par. 247 ; — zovl. m(m
ndl. and of wm of Im of nm of pm of fm of km
of tm of sm : par. 248.
Dissimilatie : zovl. b... in — ndl. (fr.) m...m,
par. 249 .
Apocope van m : par. 25 I.
Syncope van m : par. 252.
Epenthesis van m : par. 254.

n (4)
227.

Ndl. n = zovl. n : neuza (ndl. neus),

nzaana (ndl. maan), doers, enz.

228. Afzewijkingen.
i o Ndl. n = zovl. vi .•
*altijd voor b : inibreek 5 n (ndl. inbreken), dalit
(ndl. den) boer, enz. ; zie par. 248, a, 20, §§.
eempaarach (ndl. cenparig),
** veelal voor
stee1nmuta (ndl. steenput), bruin _pert (ndl. bruin
paard) ; in den zin valt dikwijls n voor j, weg:
da via jbaseert (ndl. de man passeert) ; zie par.

247.
***veelal voor in ( ndl. nm > zovl. mm )
g raainmi j to (ndl. graanmijt, met vocaalverkorting

en gerekte consonant) ; geema (*reemma = geen
rna = geen wa — ndl. geven we), enz. ; zie par.
248, b, 2a en 252.

****Ndl. pr cfix on- — zovl. on- of 0/n- (vgl.

Idiot.):
altijd zovl. on- voor vocaal of ndl. h : oneerlak
(ndl. oneerlijk), onefa na (ndl. oneffen), onoorbaar
(ndl. onhoorbaar) ; enz.
altijd zovl. ont- voor b, _25 en in : ombaschoi5mt
(ndl. onbeschaamd). ombakent (ndl. onbekend) ; —
om_paar (ndl. onpaar), omnpasalijk (ndl. onpasse(1) In Phon. Alp/i.. ook verbeeld door m.
(2) VERCOELLIE, His!. fir'., 45; SALVERDA DE GRAVE,
282; Tlx: . INKEL, UY'. Fig. 126; VAN HELTEN, Mel . Spr.,
186.
.(3) Vgl. V6d. I1Tdb. i. v. B.

(4) In Plrae. 1!j1. ook verbeelci door n. P*ssv, 6, 71.

zovl. on- of soms om- voor ander consonanten:
on- of zelden omdiepa ; on- of ontfa ilbaar, onof omgalnak, on- of omkost, on- of onalees(a)lijk,
on- of omnoom (*onnaam, spotnaam ), on- of
omrechferdach ( ndl. onrechtvaardig ), on- of
ornschitalijk ( ndl. onschatbaar), on- of zelden
omtrja (zie ontij in Idiot.), on- of onavarlet, onof oinvarschil (zie Idiot.), on- of onnweera (ndl.
onweer), on- of omzeekira (ndl. onzeker) ; enz. Sommigen vervormen on- tot nasaalvocaal (nagenoeg tot fr. << on >> vali << onde >) voor bovenstaande consonanten : oagalük, oakost, oiweera,
enz. ; doch klaarsprekenden doen dat niet. Vgl.

par. 89.
*****Ndl. proefix ont- — zovl. gewoon ontonteer a nz, ontauzc , a n (*onthauwen, ndl. onthouden), ontj on a n (ndl. niet jonnen), ontkleen
(ndl. ontkleeden), ontlooj a n, ontnoutijan (ndl.
ontnaaien), ontpeez a n (de pees afdoen), ontraan
(ndl. ontraden), ontslaan, ontemj a ran (*onttemperen), ontwek a n (ndl. ontwekken ), enz. ; -voor b ond- (als in ndl.) : ondben a n (ndl. ontbinden) ; — voor d, g, v, z ont(t)-, ontch-, ontf.-,
onts- : ontek a n (*onttekken, niet als in ndl. ond(d)ekken), en, evenals in ndl., ontchin a n (ndl
geschr. ontginnen), ontflie a n (ndl. geschr. ontvliegen), ontsien; zie par. 247 en Idiot.
Dikwijls wordt ndl. ont- zovi. omt- of oinpt(met epenthetische p) : — voor vocaal of h : omtof ompterv 9 n (nd. onterven), omt- of oinptauw a n
(ndl. onthouden) ; — vbor consonant : omdben g n
(ndl. ontbinden), omt- of om ptoen (*omttoen of
ompttoen, ndl. ond(d)oen), omt- of ommtfals n
(ndl. geschr. ontvallen), osnt- of ontptchraav a n
(ndl. geschr. ontgraven), ontt- of omptkleen (ndl.
ontkleeden), omt- of o'nptlnoet a n (ndl. ontmoe
ten), omt- of omptnaa a lan (ndl. ontnagelen), onitof o;nptrij a n (ndl. ontrijden), enz.
Voor b, )5, k en s, z valt t of pt van zovl. omten omnbt- veelal weg (1) : ornben i n (ndl. ontbinden), olnpeez ? n, oink5nz 9 n (ndl. ontkomen),
omschiet a n (ndl. ontschieten), omsien (ndl. ontzien).
******Ndl -ban en -pan, ook -man (op het einde
van een slotwoord) = zovl. -b a n naast gewoner
-b,m, z.ovl, p a n naast gewoner -p a m en zovl.
nz a n n. gewoner mm (2) : waajt s n of waaj5 a in
(ndl. wapen), roep a n of roe a m; koob9 n of. koobarn (ndl. Koben); reb a n n. reb a yn (ndl. ribben) ;
droom 9 n n. droom a m; koln a n n. kom a m. Wordt
de verdoffing tot het uiterste gedreven, dan wordt
de voorgaande vocaal verkort : roepm, koobm ;
-M O M > gerekte in : drooinr.
20 Ndl. n — zovl. 1 in : azi j i (ndl. azijn, mnl.
aisil naast aisijn, ofr. aisil naast aisin) ; vi stalaavant (ndl. vastenavond, vgi. VERCOULLIE.).
Zovl. klip a lo beantwoordt aan ndl. klippel en
knuppel (dissimilatie).
Ndl. den > *deen > zovl. deel (2)
(1) Vgl. Ned. Wdb., i. v. M, I, 7, 2°.
(2) Dit assimilatie-verschijnsel bestaat ook in bgd.
Zie VIEToa, 180, 365 , P A•ssv , 71.

()\ er keen7a (rnnl. keerle, m. naast keerne, vr.),
: kern,

ng(1)

zie FRANCK-VAN WIJK en VERCOULLIE

horrel.
30 Ndl. n — zovl. r in koonlar- of koijlarsch7p
(ir nl. colnenscap naast co.mmmerschap ; zie Idiot.).
4o De bezittelijke voornaam\voorden zovl. nzijn
en z?jn (yr. enk. en mv. der drie geslachten) 'n Orden door slordig-sprekenden sours, v< org, k en v,
met fr. nasaalvocaal uitgesproken : inipz (nagenoeg
as fr. main) vraurz^a, zij,i kind, rs, in j2 ,g-/aaz P n
ndl. mijne glazen), zijrz ki7sgn (ndl. zijne kassen).
Vgl.
boven on-, par. 228, I o, ** .
1

50 Ndl. en > zovl. al : ndl. venster > *veistere
> ?col. v(izst 9 r,? ; zoo ook : zovl. aiza (ndl. einze,
VERC. ; eynse KIT.. ; mill. hevse ; fr. anse) ; zovl.
da/Z,; n (ndl. deinzen, mni. deisen ; zie VERC.)
zovl. ira1St?1 ^a (ndl. ge(i)nster, nlnl. ghenster naast
a. v,), vanhier '^w. zovl. gaistar a n (zie Idiot. ► ;
zovi. klai'sta ra (kletnstere IiiL.) ; zovl. paiz a n
(ndl. peinzen, mnl. ^-)e(i)nsen, lat. pensare). Vgl.
VEaCOULLIE, f1ri: t. Gr., 25 ; TE NVINKI;L, Gr.
f 1 .,

168-9 ; en bier par. 43 en 252 .

Aanhang sel.
De fr. zoogenaanlde << n mouille i1) (geschr.
fr. gn) is in zovl. (ook in ndl.) onbekend. Zij
wordt :
i o Zovl. 1zj (verbindine, die bet dichst bij deze
fr. p,alatale nasaal 1_omt) : zovl. kalnzj5aijij' (fr.
campagne) ; zovl . saint nj1- (fr. champagne,
wijnsoort) ; zovl. d'astovnja (fr. chataigne, oudnoordfr. castagne, ndl. lkastanje) ; zovl. s bo(^nya
(fr. Espagne, ndl. Spanje) ; enz. par. io, to ; --zovl. bofl - ^-o^nf (fr. Bourgogne, wijnsoort) ; enz.
Vgi. zovi. ai-oduzj,.i (ndl. oranje, sl). narange, fr.

orange).
20 Zovl. (gewoon) JZd zovl. kaiii is inda (fr.
campagne) ; z()Vl. sanztoiLntb (fr. Cl)anlpagne) ;
- -- zovl. k(istovft/) (fr. chataigne) ; zovi. spo5ni.I,)(11) (fr. Espagne) ; zovl. aroi nt/,? (nell. oranje,
Jr. orange) ; -- zovl. 11'Pl d (fr. ligne) ; -- zovl,
/ oeiTot' izda^n) (fr. Bourgogne), enz. ; vgl. boven
laiilicrn -sel, 1° 11. gn -. - zovi. X11:
3o Zovl. is/a in : andz'znin veelal verkort tot
iizuin (fr. oignon, ndl. ajuin).
--jo Zovl, ii in : k.'oiii anz'e (1'r. con)pagnie).

\'gl. zovl . it = ndl. m, par. '720.
zovl. it -_. ndl. t, par . 241 .
Assirilaties : zovl. n (it) — ndl. nd ; zovi.
1i ; ii) _ - ndl. mu ; par. 248 en 'gl. syncope van
ii, par. 252.

Dissimilaties : zovl. ii.../
I...n — ndl. n...n ; par. 249.
Procope van n . par. 250.
Apocope van n . par. 25 I.
Syncope van i2 : par. 252.
Prothesis van n • par. 253 .
Epenthesis van n : par. 254.
Paragoge van is : par. 255 .

ndl. I...1 ; zovl.

(1) Vgl. S I.VE1tTA am (=w r,A vE, 253 en vvgg. Zie het
teekeii in Pho)a. A!])!). aan e1.loineot bij PASS. - , U en 72
\ - iETrOP,. P. 307.

229. Zovl. ,m = ndl. geschr. ng : laiza of ld tiza
ndl. lange ; zerz 9 n of ze ? 2iz — r: dl. zengen of
ook zingen ; enz.
10 Voor dofie a (in 't zelfde woord)
Ndl. aeschr. ang _..= zovl. an of d ga , zie par.
12, 6°.

of

Ndl. geschr. erg; en ndl. geschr. ing = zovl. e,z
e<`":z; zie par. 37, 20, par. 69, coo.
Ndl. geschr. ong = zovl. oo. of oPa; zie par.

8 9, 5°.
20 Niet y or doffe a
X'dl. geschr. ang -- zovl. a,zk of i 0zk; zie

par. 12, 6o.
iy di. geschr. eng en ndI. ing = zovl. e(k of
ei,zk ; zie par. 37, 20 en par. 69, go.
Ndl. geschr. ong _- zovl_ oak of of zk ; zie
par. 89, 5°.
30 Ndl. nasaalvocaal + k
Ndl. gescbr. ank = zovl. a,zk of a^.zk ; zie par.
I2, 6 0 .

Ndl. gescbr. enk en ink -- zovl.

c,ik

of

ce" zk ;

zie par. 37, 2 0 c! - 1 par. 69, 9 0 .

(ll. geschr. onk _— :mvl. o.ik of co,Zk; zie par.
89, s o ; — of ook sores zovl. eic,Lk; zie par. 94,
10 en 2 0 .

N dl. geschr. unli __ zovl. ePvk; zie par. 140, 1°.
40 F ransclhe nasaalvocalen We « voyelles nasa1c 's :' van PASS-\') ; zij worden in zovl. gewoonlijk onvolledig (2, genasaliseerd
Fr. an :::= zovl. cz,ak of ai.ak; zie par. 12, 60.
I' r. in :i SO1Y)5 zovl. ;j.z j': biturtij,2,k (fr. hulle-

tin) ; - fr. in -- corns zovl. eiiizk (zovl. i,zaraltrzk
'_. 1 r, 111,1,'(11, ,)ers()onsnaanl ; zie par. I 40, I
f' )-. an -.__ zC)V1. o,,.k of oU,: tk; zie 1?ar. 8,

0.

Fr. an zoo worden in zovl. ez:' mk, loch ik karn
ge 'n .-oorheeld aanhalen (misschien beantw - oordt
/ii(i/ ( irLj' rechtstrceks aan ft - . - VIarun veeleer dan
aan fr. J\larin).
In tceneInaal zovl. getvurden woorden ' vordt de
Ir. gen asaliseerde vocaal ;ewone vocaal + n of rn:
;cal/eraan (fr. safran) ; kontent (fr. content) ; sa,,; rI j,z (fr. chagrin) ; seiii d la (fr. simple) ; punt
(fr. point) ; alums (fr. alun) ; enz. Ook aldus in
ndl. ; vg]. SxLvvERDA\ I=?E GRAVE, Er. IV in

I7 .
5o Over de min of mer genasaliseerde vocalen
in zo-\ - l. i/li/n en zi1 n voor ,ç, k en z', zie boven
par. 2 28, 40 ; vgl. zelfde par. io. + T h : genasalisecrd prefix on-.
in Deze velare (g. ut^turale nasaal. in ndl. geschr. ug.
vorcit in Plan. .1/ph. verheeld nagenoeg door een in
met het IC beentje verlengd. PASSY. 6 en 73: VICTOR.
P. 302 en vvgg. In deze zovl. klankleer wordt ndl. ng
verbeeld door de omgekeerde gecursiveerde v, ni.

door a.
(2) Behalve in enkele woorden i inlaut) : fa,z faai'.?,
ko,z, f'raat a ra; ko,_,g i - t, s ,fr. con;res); ko;sg reeq aasi:;;; ko,ms& (fr. concert) ; t'oakoer (fr. concoiurs) ;
A'o, veuz (fr. convoi', en eenige andere nog. Val. nog

Sze fra,s an at f n. fraak an a f (ndl. eon frank en
ha(f).

I2

--- 86
6o Om lets te vragen of bevestiging te verzoeken van 't gezegde gebruikt men zeer dikwijls
een genasaliseerde vocaal ij i of met aspiratie
ILi:j , 2 (fr. en ndl. veelal geschr. : hein) ; zie hierover
PASSY, 103 : << voyelle nasalee de timbre indetermine >>, zegt hij.

3. Labialen

p b ^l^
230. Ndl. p = zovl. ji : jloech (ndl. ploeg)
koo^ a n ; lap ; enz.
Ndl. b = zovl. b. boer; knZibalan (ndl. knabbelen) ; enz.

231. Afwijkinçen.
10 Ndl. b — zovl. p in : di2 j5 iz ( -Iduppen, ndl.
dubben) ; kriip a n naast krizb a n (ndl. krabben) ;
sl(1j5 5 n ( -kslappen, ndl. slabben, hgd. schlappen) ;
j ik d la (*pikkele, ndl. bikkel , KIL . pickel n.
bickel) ; — ook onomatopeeen ba f en beef n.
pzrf en poef (vgl. Ved. i db : b en p).
2e Ndl. (fr.) p — zovl. b in : bla fo7;Lk n. het
ewoner J5lafo 5(I (ndl. fr. plafond).
30 Ndl. b = zovl. in in : kralnanaad.) ( 5 karjjmanaada met metathesis van r; ndl. fr. carbonade;
vgl. VERCOULLIE) ; mejn 5 ra (*memmere, ndl.
member, fr. membre : assimilatie).
40 Ndl. p = zovl . in in : terinant/J1a (ndl. terpentijn, fr. terebenthine).
50 Ndl. b = zovl. v in : saav d la (ndl. sabel, fr.
sabre) ; viga na of gewoner viZw (*viggene, mnl.
\ estvl. vigge, ndl. big).

Vgl. zovl. b -- ndl. m (par . 226, 2 0 ).
Assimilatie : zovl. b (b) — ndl. lb ; zovl. b (b)
ndl. fb'; zovl. vi (in) _. ndl. pm (par. 248).
Apocope van p en b (par. 25 1 ).
Syncope van b (par. 252).
Epenthesis van j (par. 254).
Paragoge van p (par . 255) .
Metathesis van p (par. 256).

(fr. ndl. vapeur, met speciale bet., zie Idiot.)
fan- of fan- of farnijn (ndl. venijn, fr. venin)

fermie- of fermnasela (fr. vermicelle, ndl. it. 'ver micelli) ; feezala n (ndl. vezelen) ; faeleta (fr violette, ndl viool, lat. viola) ; frj; a (KIL. fijghe, fr.
figue, it. figa, ndl. vijg) ; finach (*finnig, ndl. vinfig) ;fain (ndl. vleien) ; f iik (ndl.. vlak) ; fleuramuis (ndl. vleermuis) ; feurak (ridl. vlerk, mnl.
vleric n. a. v.) ;fetus (KIL vleughs, mnl. vluchts,
doch ndl. fluks, flus) ;foes (ofr. velous, fr. velours,
ook ndl. floers) ; flot a n (ndl. vlotten) ; foert (ndl.
voort, zie Idiot.) ; fotk- of fooikal i n (ndl. vonkelen en fonkelen), fo,zk a ?z of foocik i n (ndl. vonken, met andere bet., zie Idiot.) ; foorma (ndl,
vorm, fr. forme, mnl. vorme n. forme) ; frank of
frdg,zk (ndl. vrank, KIL. vranck en franck, fr.
franc) ; fre-td n ( 5 fretten, ndl. vreten ; z. VERCOLLLIE : fretten) ; fribala n (fribbelen, ndl. wribbelen, *vribbelen) ; fruutto n (ndl. wroeten, dial.
vruten ; zie FRANCK-VAN WIJK) ; -- persoonsnamen : fi tal n. vzZtiil (ndl. fr. Vital) ; fiitoor
of f ektoor n. vif'- of vz ktoor (ndl. fr. Victor),
/I;;; of fiektrz'ena n. vii- of viPktriena (ndl. fr.
Victorine) ; froonz lka naast vroo'aieka (ndl. lat.
Veronika).
20 Ndl. f — zovl. v .
*in bet begin van het woord : valsaaras (ndl.
falsaris, lat. falsarius, fr. faussaire; ndl. valsch,
zovl. vats heeft hier waarschijnlijk invloed gehad);
veertach en v? jftach (ndl. ' geschr. met v, doch
uitgespr. met f : zie VERCOULLIE, Et. Wdb. ;
HOLTVAST, Spr., blz. 12 6 en 135) naast min
gewoon fecrtach en fijftach (zie Idiot.).
**in het woord : .k-azujv g la (ndl. kazuifel ;
klankwettig : zie SALVERDA DE GR AVER: , blz. 251);
striva(n) (flexievorm van straf; ndl. straffe(n) (1)),
strav 9 ra (ndl. straffer), enz..; vgl. hiermee het
mv. schov 9 n van zovl. schof, o. (1/4 van een dag).
30 Ndl . f — zovl. ch in : och (naast en voor of;
ook in mnl.).
Ndl. v = zovl. g in : naaOalbujk (ndl. navel,
zie Idiot.).
4o Ndl. p = zovl. f in : feundars of fleuras of
fieurz; s (ndl. pleuris) ; — dzoozej (ndl. Jozef,
uitspraak berustende op het geschr. Joseph).
*
S

f V (2)
232. Ndl. f = zovl. f : faal a n (ndl. falen;
slaufala n (ndl. snuffelen) ; droef ; enz.
Ndl. v = zovl. v : vos ; leev a n (ndl. leven) ; enz.

Aanmerkin p. Vdor zovl. f (v) zijn al de betoonde vocalen lang of gerekt (zie bij ieder vocaal) ; vgl. ch en g, s en Z. -PASSY, 5 I, heet der-

Vgl. zovl. v = ndl. w (par. 220, 30).
zovl. v = ndl. b (par. 231, 50).
zovl.f = ndl. g (uitspr. ch) : par. 238, 2 0.
Assimilatie (par. 248) : zovl. f(f) < Iv en
kf en < ch)t)v ; zovl. v (v) < lv.
Dissimilatie (par. 249) : zovl. b...in < m...m.
Apocope van f (v) (par. 251).
Syncope van f (v) (par. 252).

gelijke medeklinkers << consonnes prolongeantes >,
verlengende (of rekkende) consonanten.

4. Gutturalen (2)

233. Afwijkingen.
10 Ndl. (rom.) v — zovl. f:
in het begin van sommige woorden : fapeur
(11 Zelfde verbeeldingteekens in Phon. Alp/i., PAsSY,
5, G en 67.
(2 Zelfde verbeeldingteekens in PI on, :tlph.. P 4csv,
a,een81.

k
234. Ndl. stemlooze 1::= ook zovl. stemlooze.
(1) U De oudere -flexie was straf, ° straves n, FRANcKVAN WIJK

(2) Of velaren. Pissv, (38.

k (1) : kost ,; koek;; (ndl. koek) ; bek (ndl. bek); enz.

==

N dl. stclnhebbencle k
ook zovl. sternhebben de k, doch enkel in den sandhi; k
b wordt
k
b: ek ben (ndl. ik ben); k
d w ordt k
d : ek dr00111(} (ndl. ik droom), 'ek ben d» Zai,l.k
beu (ndl. ik ben de zang ben); zakdo{'k,. - en
in eenige vrcernde woorden 111et exeen vocaal: eekZOlll<l (ndl. examen i ; ekzakt (fr, exact) ;
eekZelllpg!:J (ndl. excmpel) ; enz.; zie par. 246.

+

+

+

+

+

235. Af7.f)i/kil1gen.

N dl. k

:::=

zovl. c!z in :

zlch~lrJ

(ndl. sikkel, hgd.

sichel).

==

V gl. zovl. ak
ndl, a,' zovl. alzk of aiak,
/jak, oak of ooak, eua,k
fro genasaleerde vocalen
an, in, on, un (par. 229).
zovl. k =-= ndl. g of eh (par. 238, 30).
20Vl. k
ndl. t of d (par. 24 I, 60).
Assimilatie : zovl. k (k) ==ndl. kw : == ndl. lk ;
== ndl. gk ;
nell. tk ;
ndl. sk (par. 248).
Syncope van k (par. 252).
.Epenthesis van k (par. 254).
Paragoge van k (par. 255).
Metathesis van k (par. 256).

==

==

==

==

ch, g
236. ~...J dl. ch =--= zovl. ch (2): dk c/taa (ndl. ik
ga); p!a3.cheest (*plaachcheest" ndl. plaaggeest);
miic/st , 'Zucech (ndl. \yeg); enz.
X dl. g
70v1. AT" (3) : /;:-roen,. ~('aag1n (naast
'Zf'aagn, ndl. wagen) ; enz.
Aa1Z111. ,,T 6~r zovl, clz of ,[[ zijn de betoonde
vocalen altjjd lang of gerekt (zie bij ieder yocaal
en vgl. ~f en 7.', s en z).
Vgl. hier par. 232.
237. De ogernl. lettcrverbinding sk vycrd in
zovl. evena]s In ndl. geheel vcrdrongen door sell
of 5/ doch voor het zov1. lTIOCt het vo]gendc \"01'den aangelllerkt :
loin het begin van het \\'oord zo\'1. sch (a]s in
nell.) : schoon;) (ndl. schoon), schr7k / cnz.
20 in het midden zod. sell, of (als in ndl.)
zov1. s:
*ge\voonlijk zov1. sell v()or klinker of ndl. h,

=

(1) De gecursiveerde k
hier ndl. k ~ de niet goccursiveerdo k fro "g dur " van fro gallt. gl1e. gono.In Phon.
A.lplt. wordt de Ie voeaal "erbeeld door h~t gewoun
letterteoken k ~ de t,Yeede door YeJ'ticaa 1 - g e p l a a t s t e
gecursiveerde ,rt (RlHl1nligon verbee:dell deze laat~je
door de gewone ndl. k nJet een punt er onder: VlmCOl'I,LIE. 8p}>•• I;lz. 10, voetnota 1). In de gehruikelijke
nd!. orthogT1pbie on ook aldus in I diat. wllrden beide
vocaJen (de st,em'ooze k en de sternhebbenrle kl door
het gowone letterteekell Ii, verbeeld evenals in ndl.
(2) In Phon. Alph. vel'beelcl door x ~ P.\S~Y, 8i:

=

VIE"roR, 204.
(::3) In Phon. Alph. verbeeld door g. de gmvolle ve1'ticaal-geplaatste cursier-!I 1l1.et een streepje ill bet deel
dat om!a:1g gdat; aldus PA~SY. 8i; V1]~;l'OR gebruikt de
niet-gecul'siveel'de-g. bIz. ~04. lk_gebrriik, eycllals nell.,
bet gmHme letterteeken [I ,. vgl. en k.

I.

SOUlS s (1) : paasch{)n of paasan (ndl. Paschen);
1Jzaz:nsch al1 of -ssn [ndl. mv. mensehen), 1JllitnschrJlljk of 11lainsd- (ndl. menschelijk), wainschgn
of -San (ndl. werischen}; meeschsr: of -ssn [ndl.
meerschenj : flesc!zd zelden -SIJ (ndl. flesch ),
flesch(ln of -s~n (IllV. ); brteschwn nooit -ssn ,
7 J Isch gr2 en vIschJrlj}J nooit -S:J- (ndl. visscher en
visscherij}: mcosch sn of -ssn (zie Idiot.); tusan
of ts- naast min gewoon tuschan of ts- (ndl. tusschenj ; kUiSch a ll , ge"'oon -s~n (ndl, kuischenj ;
enz.; vdrvesc!zea;; of -scheen» nooit mer s
(ndl, verversching}: valschort nooit -sort (ndl.
valschaard j ; l1Zcescho'tfJdztJ (ndl, "meerschage] en
boschiindz» (ndl. boschage) nooit met s : - altijd
sch voor -tet (ndl. -heid): ualsch iet (ndl. valschheid), eescluet (ndl. heeschheid), 1 1esch z'e t (ndl.
verschheid}: enz,
**alt ijd s, nooit sch voor consonant: 7i/ail1st
(ndl. wenscht}; .flesk(} (ndl. fleschje); 1J10ost:Jg.?
(ndl. *mooschte); g·~kuist~· enz.
30 als slotklank altijd s (ais in ndl.) met apocope van cit: 17dii ns (ndl. mensch}: 1J1eeS (ndl.
meersch}; »iees (ndl. vleesch) ;frIs (ndl. frisch);
7l7s (ndl. visch}; bus (ndl. bosch) ; enz. Dus ook in
afleidingen van en samenstellingen met zulke
woorden, en oak in flexievormen (gewoonlijk) :
1JZaillzdolll (ndl. menschdom}, 1Jleezblonz(} (ndl,
meerschbloem}, paastaelz (ndl. Paaschdag), boskant, bOZUil (ndl. boschuil}, bos,-Jlk3 (*bosselke,
dirn.], vleezg1Z (mv., ook in ndl.] , vlsan n. 'lllschan
(mv. en w w ), lIzai/zSgn n. 171iiplsch'Jn / enz.
238. Afu'lj'kz"l1/fen.
IoN ell. g
zovl, j in jona J1 (*jonnen, 111n1.
jonnen n. gonnen), fonst» (ndl. gunst, mnl. jonst
n. a. v.}, a.fionstd (ndl. afgunst).
Over zovl. /rOO}':! (n. gaad;;, gai.l.J, mnl. gadi
gaat ji, ndl. geschr. gaat je 11. gaat ge), geej;) n.
geedd en gee;;, zieJ':! 11. 2z'edd en etc», doef» n.
doni;:; en doe:J, enz., waar schijnbaar j de g vervangt, zie par. 296, AanJn. I ; vgl. TE '~'INKEL,
(;r. Pl;g-., bIz. 176.
20 Nell. ch (geschr. ch of g) == zovl. ~f in : niJ.l
naast 7loclz (ndl. noch; vgl. 20v1. (J/ naast oell) ;
/:;)7lOC! soms oJlOt.j' naast . !. {dnoeclz, ;;not'Ch (ndt
gcnoeg) ; 01Z'i';;J1·saa..ft (ndl. onversaagd).
30 Nell. eh (gcschr. ch of g) == 20V1. kin: blskojJ
(ndl. bisscllop, Innl. bisscop); kriep (ndl. griep,
fr. grippc); --- OCA~st (ndl. oogst); -- b!aazbalk"';
(ndl. blaasbalg); 1Jlork (ndl. n1erg, n1111. morch
naast a. v.); steek;;lzj'z{)rd en steek;;lrz'eTlz (van
stijgen, zie .Idiot.) ; 7t'eekhfis (ndl. weegluis).
40 Vocaliseering (iotaseering) der g 2i : v60r
12 in rai110n (ndl. regenen, mnl. rein en ; doch
altijd zovl. reef g/al1IJ == ndl. regen); your
d (t) in : ;:;k of it: far", zai (*laidd, *zaid d met
apocope, ndl. legde, zegde naast lei en zei). g(}
tiii t , zai t (ndl. legdet. zegde naast leidt en zeidt),
771;J of 2;1 lalan, za1al1 (*laiden, *zaiden), g;J/az"t,
g~?zait (ndl. gelegd, gezegd).

==

<

** *
(1) Uit .de bier aangegeven voorbeelden blijkt dnt
seh, I) 'k In z:)V! •• langzauH~l"hand door 8 wordt vel'drong:n linvloed del' school? .
(~: ZiB VERcouLLn~, Hisi. [JJ'. : oi-; Etym. H'db. i. v ..
pell.

-- (88 --Vgl. zovl. = ndl. w (par. 220, 4 0 ).
zovl. g= ndl. d (par . 241, a).
Assimilatie (par. 248, 20) : zo v1. (,Cr.) < lg ;
o

<

nior •

cr cr1

to

Lie. ook Sandhi.
Procope van zovl. g (par. 250).
Apocope (assimilatie of syncope ?) van zovl. g:
liar. 251.
Syncope van zovl. ^ en van cli (par. 252).
Epenthesis van zovl. acji (ndl. geschr. ig)
liar. 2 54•

h
239 • Ndl. h is in zovl. overal (behalve iii eenige
uitroepen als : alioe, hake, lahoo, enz.) wveg;evallen (1) : aar (ndl. Naar on ndl, aar) ; efa ( ndl.
hel(le: en ndl. el(le)) ; eera (ndl. Beer en ndl. eer) ;
of (ndl. hof en ndl. of) ; oora (ndl. boor, ww., en
ndl. oor) ; aait (ndl. bout, nw., ndl. houdt, ww.
of ndl. oud) ; itura (ndl. huur of ndl. tuir) ; boor a n
(ncll. behooren of ndl. Boren).
De niet meer uitgesproken h van sommige
woorden laat evenwel nogal dikwvijls -- en dat
schijnbaar tegen de sandhiwetten in — haren
invloed gevoelen. Vgl. Sandhi.
Orn de leesbaarheid van mijn Idiot/con te bevorderen heb ik aldaar het teeken h behouden.

5. Dentalen

t, d
240. Ndl. t = zovl. t (2) : tccnt (ndl. tand)
2neet,n (ndl. meten) ; meet; enz.
Ndl. d — zovl . d (2) : doen ; wilda (bij v. nu- );
wildaga (ww., ndl. wilde) ; enz.
241. Afwzikingen.
i o Ndl. d = zovl. t:
* aan het begin van het woord : zovl. tizk (ndl.
dak; b. v. t sterka turn en scha 2z T(da )ntük, ndl.
schaliendak) ; turd n (turren, ndl. durven; zie
TE WINKEL, Gr. Fig., 141) ; twees (*tweers,
ndl. dwars; zie Idiot.) ; — vgl. nog pro- en enclitisch tar (naast dar, ndl. der, er, daar) : tar an

es niemant ; estar

(niet

ezdar) n: elnant ?

*in het midden van het woord : zovl. beetahn
n. min gewoon beedal9 n (ndl. bedelen, nhgd. betteen) ; gintra (ndl. ginder, vgl. Tr. WVINKEL,
Gr. Fig., i 10 en 322 ; FRANCK-VAN WIJK : ndl.
ginter is een jongere vorrn) ; kurtawaa(gi g n (ndl.
kordewagen < 5 krodewagen = mnl. crodewaghen ; volksetymologische wijziging onder
invloed van bn. zovl. kart = ndl. kort) ; obnantoma (*ommentomtne, ndl. om en oln, vroeger
omend'om, ornmendom n. ommentom, mnl.
omme ende omme), ook aloinantanza ( 1- alommentomme) ; pluntar a n ( ndl. plunderen ) ; terta n
(ndl. treden, mnl. terden n. a. v., hgd. treten;
(1) V;1 . TE WINKEL, Gr. Fig., blz. 30-31. 64 en vvgg„
103-105, 183-194, a32 en vvgg.
a) In Pion. Alp/i. ook verbeeIci door t en d. Passe, 5,
6, 67: Vli%Toe,291 en vvgg;

vgl. fr. trotter); trentala n (ndl. drentelen dat,
naar FRANCK-VAN WIJK, jonger zou zijn ; vgl.
TE `V INKEL , 320 : trendelen > drentelen met
onderlinge wisseling van t en d) ; --- vgl. nog
zovl. leekdtisa (*leeketisse, ndl. hagedis, mnl.
haghetisse).
Tegen de sandhiwetten in, in eenige samenstellingen met -dag = zovl. -tach : ailachtZzch
(ndl. heiligdag) ; goenstich (*goensdag, ndl.
woensdag, n. zovl. klankwettig -o,nzd^ich)
oochtTich (*hoochtach, ndl. hoogdag) ; InestZich
(*mesdag, zie Idiot.); paasti ch (ndl. paaschdag). —
Doch zovl. klankwettig zijn : feestach (*feesttaclh,
ndl. feestdag, zie Sandhi) ; /e stZ ch (*kersttach, ndl. kerstdag) ; vizdach ( ndl. vischdag ) ;
vleezdizch ( ndl. vleeschdag) ; koobdach (ndl.
geschr. koopdag) ; 7eazdach (ndl. waschdag) ; en
andere nog.
Ndl. dd — zovl. tt : (10 met gerekte of korte
vocaal, met of zonder gerekte consonant) in de
werkwoorden : zovl. bats n (*bitten, ndl. bidden,
hgd. bitten), imperf. bitt;ig-a (ndl. bidde) ; schiit 5 n
(*schutten, ndl. schudden, hgd. schutten), imperf.
schuttaga (ndl. schudde) ; weweta n (*\vetten, ndl.
wedden), imperf. aoettac a (ndl. wedde) ; vgl. de
hgd. vormen ; — en in imperf. met ndl. -dde (met
vocaalverkorting en gerekte consonant) zovl.
brahttaça (ridl. braadde); sclzeettagat (ndl. scheiddet), biettag afz ( ndl. biedden ), noottag a (ndl.
noodde), luitta; a (ndl. luidde) ; vgl. onmiddellijk
boven : imperf. bittag a, schuttag'a, wettd a ; enz.;
— ook in de flexievorinen der verl. deelwoorden
op ndl. -d (verkorte vocaal, niet gerekte consonant) : g asmeeta (*gesmeette, ndl. gesmede)
varleeta (verleette, ndl. verleide) ; enz. — Zie
verder Sandhi, par. 247.
***op het einde van het woord (1) : zcvl. art,
in verbogen vorm arta (*hart, ndl. hard, harde)
blont, bloizta (ndl. blond, blonde) ; bloot, bloota
(ndl. bloo(d), bloode ; onder invloed van Moot,
onbedekt) ; gazont, gazont a ra (ndl. gezond, gezonder) ; kanzaraat, mv. kainaraata n (ndl. kameraad, kameraden) ; let, mv. Zkta n (*letten, ndl. lid,
leden) ; loot, bn. lootii (ndl. lood, looden)
lijwaat, bn. lijwaatie (ndl. lijnwaad, lijnwaden).
20 Ndl. t = zovl. d in suffix -te k2) — zovl. -da
in : zovl. la,zda of lzda n. soms ledada of le2ab
7 kta of leakta (ndl.
n. zelden laizkta of lai,Lkta, lna
lengte uit langde, zie VERCOITLLIE) ; oog da n.
zeer zelden ooclzta (*hoogde, ndl. hoogte, mnl.
hogede n. a. v.) ; breddda n. sours breetta (ndl.
breedte, Inns. breede n. a. v.) ; wij dda n. zeldener
wijtta (ndl. wijdte). In de andere woorden op
ndl. -te blijft ook zovl. -ta : die^ta, vlakta,
ziekta,

enz.

Vgl. nog ndl. dat = zovl. dada (*dadde) n.
data {*datte), zie Idiot. ; ndl.. tochtig = zovl.
duchtach (doch tuchtachkritit, zie Idiot.) ; en ook
fr. tuyere = zovl . doE wiera (zie SALVERDA I)E
GRAVE, Fr. TV., 253) .
30 Genitief m. enk. ndl. des, na uitstooting (ler
(1) Vril•. C0LINE'r, Dia?. r. dalsi, 54. c.
(2) Zie VERCOCLLIE, Hist. C7'., 109 ; OosIJN - TE W t 5EEL,

Spr. I 13E1.

-- 89 —
e en verscherping van d tot t __-::. zovl. Is (ool; xel
aldus in mnl. (1)) in : tsrnondaas (ndl. des rnaandags), tschoenzdaas (ndl. des woensdags), tsfrijdaas (ndl. des vrijdags), tsandardaas (ndl. des
.anderdags) ; tsnZ chs (ncll. des nachts), ts/nor() ns
(ndl. des nlor;ens), tsnoen^ns ( ides noenens), n.
min gewoon tsmidirchs (*smiddachs), tsin darni chs (ndl. des middernachts) ; tsachtarno,, ns
n. min gewoon tsnaarmiduchs t2) (ndl. des namiddags), tfeirrnoens (*des voornoens) n. min
gewoori tsfeiirmidi chs (2) (n.dl. des voormiddags),
tsnaava('n is (ndl. des avonds) ; tswentazrs (ndl. des
winters) ; tsaars (nd.l. 's jaars ; zie Idiot.).
r+ 0 Ndl. t ---- zovl. n (niet verplichtend) in
WV]. don (bete. vn. of v«-., ndl. dat ; zie Idiot..(3) ),
waarnaast zovi. dat, en enkel vdor klinker, *h, d,
t of z en gevolgd door eon meervoudig onderwverp
en werkwoord :
* betrekkelijk vn. : t werk dan (of dad) ens (of
er = ndl. haar, of zifn, of Li) kindars chajnaakt
en (ndl. hebben) an deucht n/et; t choet tan
(dan) t1c:st's 1' aisl'i S fan ens se- on, an es mor
klaaiza (ndl. 't goed dat Tieste's meisjes van ons
zeggen, is rnaar klein).
:;:* voegwoord : k chaloor , a dan on,- 7j5a7z op
sr'jn (ndl. 'k geloof dat onze appels op zijn) ; dan
eerd n dat teen, ez an to neejn i n (ndl. dat heeren
dat doen, is aan te nem en) ; don die dnvals mor
, n (ndl. dat die duivels maar niet
ni*e an k5m,)
komen 1) ; dan t to majnscha wist 3 n (ndl. dat 't de
inenschen wisten !) ; dan za mor an loop a n , dan
zazo 0,dar (ndl. zijlieden) zoo do;n isle an waaran !;

za zi/ n onz badrh.°j n : dan Za ' ; enz.
Ndl. wat — ook zovl. 4 'an (betrekk. of vr. vn.)
in de boven voor zovl. dan op gegeven gevallen,
loch vooral voor d en z : g e .pie Ivan da d<<.^aava
mdinscha keiin a n doer (ndl. ge ziet wat de dwaze
nmlenschen kunnen doen) ; wan die kindars f.ir1i
/ 'a, an es t oor g iz iizJ ,vent (ndl. wat die kinders
vertellen, is 't hooren niet waard) ; zuetYtta wean za
(ndl. weet ge wat ze gedaan hebben ?).
50 Ndl. dd = zovl. r(rj in : zovl. izfit-al (^mirrel) in de geijkte uitdr. Iz da Illlr,lajl tij t, (ndl.
middelertijd) ; in do all. en samenst. : m niriita
(verouderd ndl. iniddelt, ndl. midden) ; nziralsta
(ndl. middelste, superl.) ; 7nirolbaana (ndl. middelbaan), nziraldeura (ndl. middeldeur), intralsoi)rtt' (ndl. middelsoort) en andere samenst. (zie
idiot.) ; --- zovl . nztl -9 ii (ndl. nlid-den) : in t 131t1' a f2,
I.? Jn7ran, (ta) ;111!•n deuraa; zie Idiot.
Aanm. In Brabant (D. v. zuiden van Brussel
Linkebeek, Beersel, enz.) is dat een algemeen
verschijnsel : parre — ndl. pad(de) ; berre . ndl.
hed(ue) ; vorie = ndl. vodde ; enz.
6° Ndl. t of d = zovl. in : b olak n. (SiZzk
(ndl. glad) ; mi do (zw. ww. : mijkt.?, ' annljkt;
daarnaast jonger st ww. niiJ n : raaee, gomeen ,
n(1l. mijden ; zie Idiot.) ; pdai,zka (ndl. plant
voetzool ; zie Idiot.) ; sprok (ndl. sprot).

,g edaan t;n

() \ di. d -- zovl. i in : z'im d 1.i (ndl. ijdel).
So Ndl. t .— zovl. is in : tseeawm^rdoh (tse(g)enwordig, ndl. tegenwoordigl; tsefas(t) of tsefies(t)
( 5 tseffens, n. ndl. teffens, tevens ; zie VERCOULLIE
en FRANCK-VAN \VIJ K) ; tsZka n (*tsikken, ndl.
tikken) ; tsJy (ndl. top, mnl. trop: zie VAN HEL-

I'EN, JIni. Spr. 206-7; TE WINKEL, 250 ; en
1f/:'z1. IT db. i. v. s), tsopa La en tsopatka (verkl.)
tsus a n (*tsussen, ndl. tusschen) n. tsaiisch a n en
tii-s,, n of tirsclz a n. -- Vgl. nog tsagaara (ndl. tegader) n. tay aar-,i en scizag aara ; tsom- of tsoon2p 9iz (zie Idiot.) en ndl. dompelen; sutees,
,

-

-

ts..ewees < zovl. twees < dwees (ndl. dwars).
90 Ndl. te := = zovl. scji in : sclz,? ;raai - a (ndl.
tega(d)er ; analogievorrn na_ir zovl. s<•havzera,
sclzazr'sa, enz . ; zie Idiot. en vgi. on mlmi €.ldellijk
boven 8°.
Vgl. Assimilatie : zovi. ' it,i -- ;:W,1. tcl, of ndl.
It, of ndl. rt, of ncll. 1kL, of n11. dt, of ndl. dd
(par. 248).

zovl. d (d) — ndl. lci of nil. in (par. 248).
Zie ook Sandlh7.
Dissiniilatie : zovl. d...j° 1: nd1. r...r (pai - . 249)
Procope van t (par. 250).
Apocope van t en van a' (par. 25 i).
Syncope van t en van d (par. 252).
Prothesis van 1 on van t (par. 253).
Epenthesis van den van t (par. 254).
Paragoge van t (d) (par. 2 5 ).

s. t z
242. Neil. s — zovl. s(1) : soej5) (ndl. soep)
r- eesil/Ld (ndl, reesem) ; vvs; enz.
:N- dl. z zovl, z (lj : -rliwza (n11. noon) ; raa
.,n (ndl. razen) ; enz.
'Lie ook Sand/u.
Aanna. VOor zovl. s of z is alle zovl. vocaal, in
betoonde lette:°grepen, lanf of gerekt (zie bij
ieder vocaal ; vgl. f en , cli en Zie pier par.
232.

243. AfWijk1'nc en.
to '- dl. s = zovi. z
Aan het begin van het woord in : : ?rtntsd of
zantsa ( -- Isantje, fr. saint ; zie Idiot. en VERCOULLIE) ; ti2z ( ndl . sap 2, ) ; ;endi ra (ndl. lintel,
mnl. sinder) ; zZch a la (ndl. sikkel (2), mnl.
sick(e)le) ; Nmika ( *zoki,e, ndl. sok 12)) ; zrj palan
(ndl. sijpeler ). Vg1. nog : sestaclz en seevvaantac/r.
(ook aldus in ndl., loch geschr. zestig en zeventig;
daarnaast ouder tsestach en tseevantacli; vgl.
VERCOULLIE, Etym. WYdb. t3)) ; seef n. zeef en
dzeef (ndl. (jo)zef) ; sid rk a la n. zzrurk a ia (ndl.

zuring en zurkel).
In het woord : belzarena (ndl. balsamien, fr.
7n
b alsamine uitg. ook met z) ; dweeza (flexievorxn

(1 STOFTT, J1W. Spe. E/jm. par. 146; CORTJN-TE

W4'INKEr,, S1)i ., I. hlz. :;'2; dAN HELTEX, _Vi!. Spe., 449;
'1'E WINKEI., (ii. Fig., 248.
(2) Hier nietj -dais, dach 't dialcetis(i •juugere
-d rcks evenals in udl. Zie daags in Idiot.
3, Zie PB i. V. slant, danze.

(1) In I'hon..1.;pli. yak verheehl cl,).ar S en z. Pssv - , 6.
52 ; Yirel , or. 236.

(2) Ncii. s nit z : \"s aCou1.LIE, Ilist. 62.. biz. 46.
41) VAN IIELTEN,

39.

AtIV. Spr., 20.5; STOET'r. J1o1. Spe,.

go
van dwees, ndl. dwarse) ;jloeZ91"l n. gewoner floeZIt! (bn. ndl. floersen: sn jloezie b1'oek) ; gie- of
~l(eezdbprga (* Geerz«berge, * Geertsberge, geschr.
Geeraardsbergen) ; ~eeza (*keerze, .ndl. kers), mv.
keez9n (nell. kersen), keez,J!ce1'(} (ndl. kerselaar),
doch kees;} (*keerse, ndl. kaars }: paU2a1l (mv.
van paus, ndI. pausen) ; smauesn [mv. ndl,
smousen).
**N (11. z :== zovl. s : patrljSan (mv. van pairljsa, ndl. patrijzen); 7.',7rz'js:Jn;s(} (*verrijsenesse,
ndl. verrijzenis); - Sf} n. z;} (ndl. ze i : Sf) konlt, S3
spee!al1" en na die en zote : a! die (of ZN'e) S;:J (n.
min gev.roon z.) ziich , al die (of 'wie) S;:J sien :
- see (tusschenw., ndl. zie l) : see, as ch» n et ;:J 1Z
k01nt, sal ;:Jk kaa sijll (ndl. zie l als ge niet komt,
zal ik kwaad zijn}; seclz (ndl. zeg, als tusschenw, ;
zie Idz'ot.).
7

==

20 *Ndl. s
zovl. is (1) :
Aan het begin "an het woord : tsa11l:J!g1Z (*tsammelen, ndl. sammelen, \i'"ERCOULLIE : uit hgd.
zammeln; zie Idiot.); tsaa1Jl~n (ndl. samen, te
zamen, mnl. tesamen, tsamenj ; ts~fas n. SifdS
(ndl. seffens, teffens, mnl. tseffens); ts011Z7e I 7Jld1Zt
(ndl. somwijI; zie Idiot.); tso/(Jn (*tsollen, ndl.
sollen, mnl. ook tsollen); tsuintsuin (fr. senecon,
lat. senecio) , fSUk.J/;J1Z TI. min gewoon sitka/an (ndl.
sukkelen), gewoon tsukJleerf} (ndl, sukkelaar]. V gl. nog de zovl. onomatopeeen : tsiepen (ndl.
tjilpen, tsjirpen, hgcl. zirpen}: fSl'erdkon (KIL.
siricken); de kindertermen tsoe, tsoeiie en tsoetie
(.=:- ndl. varken; zie Idiot.); en nag in Fdiot:
tsanif(;/~n, tseuak:J/~n.

Enkele malen in het woord ,,2): armntseervn
(ndl. avanceeren, fro avancer) ; katslC (ofr. caucie,
steenweg}: vgl. soiisiedz» (ndl. saucijs, fr. saueisse; vgl. SALYERDA DE GRAVE, 260) waar fr. s
zovl. dz wordt.
Aanm, In het dialectisch eilandje Ronse (op de
westelijke dialectgrcns) zegt men zelfs tscef (==
zovl. seef of zeef of dzeef', ndl. J ozef), tsies (=-=
sics, ndl. (Franjcies) en tsooti? (augtnentatief *tsooten == *SOOtdl1, fro Frantcois) n. saatit! (*saaten).
** N dl. z· zovl. ts enkel aan het begin van
het woord : tseeeschoot si» (*zeekschotele, ndl.
zeikschorel ; doch zovl. zeei», nw. en zeek9n,
ww.] : t sestsci: en tseeuon t:Jch (vgl. onmiddellijk
boven, 10, *); tsotscheersn (vgl. ndl. gekscheren,
lnnI. den sot scheren ; fso!
*dzot
de zot ?) ;
tsoteetl.,k n. -fdal" (*tsottink; vgl. zoetink in Idiot.) ;
ook nog na 7.
in : 'ran fseifs (ndl. van zelf);
'an
van tsijgn (*van tsijen,' *van zijden, nd!. van
bezijden).
30 Ndl. (fr.) j
zovl. s in : tsanfgrCJ (ndl. fro
djanter).
40 N dl. s === zovl. 11 (liet verplichtpnd) in zovl.
an naast en voor ndl. as (;lIs), enkel yonI' klinker
of ndl. d, t, h, z en gevolgd door een meervondig
onderwerp en werk"\'oord : an 011S killders eef~n',.
an oolCJk(} 1JlGinS91'l dat sien (ndl. a(l)s oolijke

==

<

<

==

(1) Vg-I.VEIWOULLII~; FRANCK-VAN WUK; VAN HELTEN,
Mnl. Spr.. ~05: CO~lJN-TE \V INKEL, Spr. I, a~; TE
WINKF.L, (Jr.

Fi,q., ~48.

(2) Ndl. fl'. suffix -atie uitspr. ndl. -asie of -aatsie)
wordt in zovl. nooit luet is llitgespr.; vgl. par. 20,
2 0 , ;.~~:~.

mcnschen dat zien); an d» 1Jlaisk1'es

b;:Jgil1~n

t»

p1'aatal1 (ndl. atljs de meisjes beginnen te praten) ;
On t 1110ed;}r CJ1Z 7Jaaddr zil» u.'eefa1l (ndl. atlrs
't moeder en vader zullen wcten) ~ an er OOg11drOll/an (ndl. aO)s heur oog{,l1 draaienl ; an ZCJ
klfJnfjll (ndl. a(l)s ze komen); enz. VgL par. 241,4°.

* **
V gl. zovl, z of dz == ndl. j [beantwoordende
aan fro j. of fr. g voor e, i, y) (par. 2 18, 20);
zovl, z of dz == fro j of fro g voor e, i, y (par. 245).
zovl, s of soms ts en dz
fro ch (par. 244).
Assimilatie : zovI. s (s)
ndl, Is; zovl, z (z)
ndl. lz (par. 248).
Zie ook Sandhi.
Procope van s (par. 250, 20).
Apocope van s (par. 25 I, 10).
Syncope van s (par. 252, 10, 14).
Prothesis van s (par. 253, 10, 4).
Epenthesis van s (par. 254, 10, 12).
Paragoge van s (par. 255, 10, 6).

==
==

==

Aanhangsel : fr.

ch,

fr.

j

(of

g

voor e, i,

y), vreemde X.
244. :Fr.

ch (1).

Deze stemlooze gutturale en de verwante stemhebbende consonan t zijn in zovl. dialect onbekend (vgl. SALVERDA DE GRAVE, Fr. W: 246
en vvgg.). Doch personen die fro hebben geleerd,
spreken deze consonanten min of meer op zijn fr.
uit. \Veinigen doen het perfect: velen zegen s
j of z
j. In Zuid-Oostvlaanderen hoort men
niet de fr. ch in : l1<istsd (als in ndl. nestje), niet
de fr. j in arioode» (als in ndl. horloge) \2).

+

+

1 0 Fr. eh == gewoonlijk zovl. s :
Aan het begin van het woord : zovl. saal (fr.
chale) ~ sagr7j'n (fr, chagrin); sambraals (fr.
chambranle}: sa111pefgr;J' (fr. garde champetre}:
sans» [fr. chance, 11. het ouder kansd, zie Idiot.) ;
saneeersn (fr. changer); sar91CJ n. saar9b (fr.
Charles) ; sar iat» (fr. echalotte, ook fro Charlotte);
sarp (fI'. echarpe): seez(} (fr. chaise met gewijzigde bet.); s~f (fr. chef, statieoverste) ~ seek(Jla
(fr. chocolat); silk (fr. chic); sz'ekd (fr. chique);
SUikarazj'eJ (fr. chicoree) en andere nog.
In het "Toord : apjlsz"en (*appelsien: doch het
is niet zeker dat sz'en beantwoordt aan fro Chine
veeleer dan aan Messine); 1llarsaak (fr. marchand); marsee1'Jn (fr. marcher); enz.
Aan het einde van het woord : mars (fl'.
marche !); koes (fI'. cOliche!); 111erSl'e (familienaam geschr. Merehle, doch is "vellicht fro Mercier) ; nzoe:dais (fl'. Inoustache); enz.

(1) In Phon. Alph. verbee1d door ~ (111. de lang-e e).
PASIOlY,

6, 83;

VIE'l'OR, ~34.

-

Eenige phonetisten (SAL-

VERDA D"'~ GRAVE

b. v.) ~ebruik.n bet teeken 8 (nl. s
met er boven bet omgekeerde samentI ekkingsteekeu
A).

(2) Vgl.

VERcotTLL1E,

Sl!r. bIz. 27.

_--. 9' —
2° Fr. ch = souls zovl. is (I) : o 24 tsa (fr. hache,
naam van de letter h) ; persa (*pertse, ook mnl.,
met syncope der t, fr. perche) ; blantsoo,zk (fainilienaam g eschr . -Planchon) ; en andere nod;.
30 Fr. ch .= zovl. dz ,1) in : biczdz'za (? fr. bicche;
zie Idiot.).

den, insgelijks gewoon (zie ook boven par. 245,
10) :

dzanwaar1, d_ uu.hj, dzuicnij; dzaloes,

dz,3izeera'z, dzent, d=.^niti?'a!',), dZOOZ.11LGe'n.J, dzuItaz, dzicust, d Liuuz.?, enz.

In het woord ; enkel in fr. uitgang -age
zovl. -ou , &? : ^'%^g^2^z^ ko!zd..?rnt4 lz. , enz. ; zie par.
30, IC ; en nog en pair zovl. woorden met oodz :

245. Fr. J i2, (of g voor e, i, y).

arloodza (fr. horloge), ovdzi7 (dorpsnaam fr. Ogy) ;

Zie de aanmerking op par. 244.

vgl.

is Fr. j (of g voor e, i, y) _ gewoon zovl. z
(veelal in ndl. j)
Aan het begin van het woord in *persoonsnamen : zaak (fr. Jacques, ndl. Jaak) ; zaak of
zdi,zk (fr. Jean) ; zeef of zef (fr. J(os)eph, of is 't
(Jo)seph ?) ; zeeva (fr. J(os)epha of (Jo)sepha ?) ;
zoozafiena (fr. Josephine) ; zoosep (fr. Joseph) ;
zeezas (fr . Jesus) ; zeenaveeva (fr. Genevieve) ;
zeun (fr. Eugene); zila n (Zillen, fr. Gilles) ; zi>P
(fr. ndl. Job); zoor d n (fr. Georges, ndl. Doris)
zoos (fr. Josse, ndl. Joos(t)) ; zuul (fr. Jules) ; enz.
— **ande r woorden : zanawaari (lat. Januarius,
ndl. Januari, fr. Janvier) ; zuulij (lat. Julius, ndl.
Juli, fr. Juillet); zuzcnij (lat. Junius, ndl. Juni,
fr. Juin) ; zatoes (fr. jaloux) ; zandarma (fr. gendarme) ; zneeran (fr. g ener), zanaasie of -sa (zie
Idiot.) ; zent (niet gewoon, zie beneden dzent,
fr. gent) ; zanaciz', 9 r. (fr. genievre, ndl. jenever) ;
zoozamz'ena (fr. jasmin met ander bet., zie Idiot.) ;
zuI2iai (fr. gelee); zuust (fr. juste) ; zuuuz.) (fr.
juge) ; enz.
In het woord : aranzeer^n (fr. arranger), ioo:eer a n (fr. loger), looziest (fr. logis), sanzeer d n
(fr. changer) ; — as erza (fr. asperge), serzant
(fr. sergeant), sorz (fr. serge, ofr. sarge, mnl.
, n (fr . chirursaergie n. a. v., ndl. serge) , sirz.
uu
gien) ; — uuz 3 nie (fr. Eugenie), vz'^ rz a 1zze (fr. Virginie) ; -- en andere nog.
2° Fr. j (of g <: dour :>) _ - gewoon zovl.

c3)
Zeer gewoon aan het begin van het woord : in
persoonsnamen (zie boven par. `45, io) : dzaak,
dzdi,zk, dzeef of dzef, dzeenaveeva, dzeeva,
dz

dzi4n, dz5j5, dzoor g n, dzoos, dzoo view,
dzoos, dzoost?j5, dzuul, enz. ; — in andere woor-

dzee.z.as,

bazoodza

(mnl. besage n. a. v., fr. besace).

30 Fr. j (resp. or e doux >>) — zeer zelden zovl.
S of is : seef of tseef (berusten op zovl. zeef en
dzeef, zie boven par. 245, io).
40 Fr. g (voor e) = zovl. j of d in : aroonja
(ndl. oranje) n. aro6izdd in aro6n - of aroultdZpala
(ndl. oranjappel) ; vgl. par. 10, io.
246. De ui_theemsche letter X verbeeidt, in de
gebruikelijke ndl. orthographic, de klankverbinding ks (of gz) (1).

To Vreemde x — zovi. ks :
In het woord : a7eksand9 ra (ndl. Alexander,
fr. Alexandre), aleks/es of czlee sies (lat. fr. Alexis) ; e^lii/esier (fr. elixir) ; eksedent of eeks(fr. excedent) ; eks- of eh ksiient (fr. excellent) ;
eks- of eeks.?Iensz'e of -s, (ndl. excellentie) ; eks- of
eeksepsi" of -sj) (ndl. exceptie); eks- of eekses (fr.
excel) ; enz. (lie Id zbt. op eks- of eeks-).
Op het einde van bet woord : aleks of alecks
of leeks (fr. Alexis).
20 Vreemde x — zovl. lie in het woord : ekzof -eelezakt (fr. exact) ; eke- of eekze?Ikuidtant
(fr. exccutant), elez- of eele. e -kuzzsi of -sa (ndl.
executie) ; elcz- of eekzeln i^, Ia (ndl. exernpel)
ekz- of eelez,?/-seern (ndi. exerceeren), ekz- of
ec %zers/esi of -sa (ndl. exei"citie) ; eke- of eeiLzi'steefr 9 Jz (udl. existeeren) ; ele-- of eekzc/n? ndl.
examen).
3° Vrecrade x _- zovl. s can het begin : send9 ra
(fr. (Ale)xaridre) en caizdrz'eizo (fr. (Ale)xandrine)
soccer (lat. Kaverius, fr. Xavier) en saveerifjcz
(lat. Xav eria). Per.^onen die lezen hunnen, pogen
hier de ks uit to spreken en zeggen zks- (resp.
eeks-) : iks- of ecksavee1-, 'I: s - of ezksa vccrieja.

B. Wijziging der consonanten
1, Sandhi
247. Door sandhi '4, of zinphonetiek verstaat men de wijlgingen die de vocaien en consonanten in den zin ondergaan, d. Nv. z. den
(11 Fr. ch was vroeger vaak fr tch, zegt SALVERDA
Over deze airik , iten (consolines (!ffriquees),
zie PASSY. 117.
(2) In P/em. Alph. verbe:,ld door Is lane z ; de gewone z is het te3ken voor do gewone ndl. en z )vl. a
van aoet b. v. Vgl . SALVERDA DF, G e AvE. 267 en vvgg.
(3) Fr. j (of g) was vroeger oik fr. dj . SALVERDA ro
GRAVE. — Zovi. dz luidt ang'3veer oak als zovl, dj
(d -}- j). Daarom vindt men beide vormen in Idiot.
(4) Vgl. L. Go usANs, Dial. Leuven, 86 en vvgg.;
COLINET, Dial. Aa'st (in Leer. Bijdr. I. 111 en vvg'. i ;
DE GRAVE .

VERCOULLIE, Spr., 10, en Hi.st. i'rnt7 u., 38-39 : BoaXEN000EN, par. 1.4. — her voig ik stap bij stag) (10

twee eerste verhanclelingen.

invloed welken slotvocalen of slotconsonanten.
(dus in den auslaut) van een woord (of woorddeel)
en beginvocalen of beginconsonanten ;dus in den
anlaut) van het volgenc.le op elkander uitoefenen.
be sandhiwetten zijn dezelfde :
1 o In de woordenreeks van den zin (eigenlijke
sandhi) : i v an 5p (ndl. of en op) ; enz.
20 In de opeenvolgende deelen van de samenstellingen (2 en bij de voor- en achtervoegsels , 2)
oevijz 9 ra (ndl. hoefijzer) ; a.veeta n (ndl. afeten)
kijvZzchtach (ndl. kijfachtig), g- iera, "ort (ndl. gierigaard) ; enz.

Vocalen.
(1) Zie ViETOR, ,blz. 247 ; gz met fr. g dur n.
(2) Er zijn uitzonderingen ; zie b. v. beneden, ====^=
10, d en 1, , -°. Eenigen beschouwen doze w - ijzigingen all assimilatieverschijnselen,

rl

Vocaal (kort of lang) voor vocaal (of voor ndl .
anlaut - h (1) blijft onveranderd : da bie an da
zrziera • roo.zai/ja ez doot (ndl. Rozalia is dood)
nzze oort (ndl. Mie hoort). — Bij diphthongen
hoort men de overgangs j of w : louij an v7iil
(ndl. lui en vuil) ; da snoeij es clzadaan (ndl. de
snoei is gedaan); dauw op t chcs (ndl. dauw op
't gras) ; enz. Zie de diphthongen boven onder I,

Vocalisnze.
Zovl. slot-a valt weg voor consonant of ndl. ih
zie par. 16o.

r ' Colnsonaanneenn in pailsa.
Als slotklank 'nor een stennrust blijven de
consonanten onveranderd, uitgezonderd de stemhebbondc explosieven en spiranten, die stem/ms
worden : wakri/ (ndl. gekrab); doot (ndl. dood)
Bach (ndl. zag) ; enz.
INdl. iL (geschr. rig) w ordt zovl . ,-k . lei,--, of
lack (ndl. land;) ; zie par. 229.
Scli wordt ndl. en zovl. s : Tzzcziizs (ndl. mensch);
vis (ndl. viscli), vices (ndl. vleesch) ; zie par. 237,
30. Dus : de sandhitiverking van zovl. scli — sandhiwerking van zovl. s.

*** 4ztslaul-cofsoJjanl + an azs -z'o C1lti(2).
10 E plosieven.

ci). b, p; k (fr. <: g dur a), A.
Zij zijn altijd stemloos . za lz'ep op /an trfi ;
dzd es fardztldech (ndl. Job is verduldi.g) ; —
damTZ boek es sclzoona ; — jo5izle an azit (ndl. Jong
en oud) ; sprei,zkaana (ndl. sprinkhaan) ; enz.
Schijnbare uitzonderingen zijn : da kri^b es ful
(ndl. de krib is vol) ; da rt•b < s chabrooka nl (ndl. de
rib is gebroken). In zovl. zijn die woorden in
pausa kreba (krebbe) en z - Efba (*rebbe) ; en de
regel is : wanneer de zovl. slot-a v6or een anlautvocaal (door elisie) wvegvalt, blijft de consonant
die aan die slot-a voorafgaat, onveranderd.

b) • d, t.
Zij zijn stemhebbend of stemioos; en vaak is
de uitspraak t of d wankelend en onstandvastig.
Zij zijn stelnhebbend :
5- Onmiddellijk na lange of gerekte korte vocaal
io na lange vocaal : brooduis (ndl. broodhuis)
dood am bagraava n (ndl. dood en begraven)
blood op zijn voet a n (ndl. bloot op zijn voeten) ;
•- deed al srzee (ndl. doet alreeds) ; ga deed o-udar
kaat (ndl. ge doet u- of hun(lieden) kwaad) ; t slaad
Zzchta (ndl. 't slant acht) ; slaad em doot (ndl.
sla(at) hem dood) ; za gaad cover t felt (ndl. ze
gaat over 't veld) ; oe b aad at (ndl. hoe gaat het ) ;
K? zijd a kizzt (ndl. ge zijt een kind) : zie d O?dza
(ndl. zie(t) om) ; ga zied er (ndl. ge ziet Naar) ; za
geed'emn nan ap a la (ndl. ze geeft kern nen appel) ;
t fruid opkoop a n (ndl. 't fruit opkoopcn) ; die
bloma bloeid at lai;aa (ndl. die bloeln bloeit al
lang) ; za vat-td a papicrka (ndl. ze vouw - t een
papiertje) ; enz. ; -- 20 na gerekte korte vocaal :

(1) Poch de verdwenen anlat:t-h lint senis nog Karen
invloetl gevoelen : h. v. vbor i ndl. hie), -let (ndl.
-lieid) en in sau,einstellingen (zie de voorbeelden die
hier volgen).
:2) Of room ndl. and aut-h,

dad e`s waar (ndl. dat is waar) ; diid ai (ndl. dat

ei) ; dud eerka ( ndl. dat heertje ) ; wad /sta re
(ndl. wat is er?) ; i/ eed awed i fchazwedt (ndl.
hij heeft wat afgez-vveet) ; enz.
Uitzonde ringen. io V oor ie (ndl. hij, invloed
van de verdwenen anlaut-h) : eet ill (ndl. heeft
hij ?) ; gnat ii nzee (ndl. gaat hij mee ?) ; doet ie ?.
— 20 V oor- suffix -let (ndl. -heid : invloed der
verdwenen h) : goetiet (ndl. goedheid) ; kaatiet
(ndl. kwaadheid) ; vreetiet (ndl. wreedheid). -p
30 Voor enclyticon -an(a) (, semantisch ndl. hij
of hem, dock niet etymologisch 1)) : doet a n data
(ndl. doet hij dat `') ; doet a n doot (ndl. doet heir
dood). — 40 Voor enclyticon -aria) (— ndl. der:
invloed van de verdwenen anlaut-d (2;) : 'k en
zc'eet ar niet (verkorte re) af; ga ziet ar veela
(ndl. veel). -- 50 Na zovl. u1t (nnnl. ate n. uut)
hoort men t of d • as t uitt (soins utd) ii ; men
verkort wel eens it t t en alsdan blijft altijd t voor
vocaal : 't ez uit al laic (ndl. 't is uit al lang). —
6o Na elisie der slot-a (zie den repel onmiddellijk
boven, a) : da ru.it As kapoht (in pausa rzrjta) ; enz.
a liquiden en nasalen (zelfs als de voorafgaande vocaal kort is) :
Zovl. It of id wordt of blijft ld, : za vald o ila
^z ront (ndl. ze valt op den grond); tield an roesalaara (ndl. Tielt en Roeselare) ; ga of za doilld
000er t felt (ndl. ge of ze doolt over 't Feld);
schild an vris Jet; `a-aduld an krt5 dza (ndl. fr.
courage) ; ga ;I'ld at kint seera does (ndl. ge zult
bet kind zeer doen) ; `^-a wild er (ndl. Naar) g-elt;
za raid em do (ndl. ze valt hem aan). — Uitzozzderinzgen. io V ' or ztv: wilt i^ (ndl. `v it hij) ; -20 voor -net : vardeeltiet (ndl. verdeeldheid) ; —
30 voor -an(a) .. bataalt a zz (ndl. betaalt hij ? en ook:
betaal(t) hem) ; -- 4a voor -ar( ) : ga bolt ar; -5 o in sommige woorden met verdwenen li :
g eltont (ndl. geldhond), Ry ee!toera (ndl. geldhoer) ;
beeltanze• a ra r ndl. beeidhouwer) ; enz. ; -.--- 6o na
elisie der slot-a : st/lt in uis (ndl. stilte in huis) ;
darn butt ez dor (ndl. de bultenaar is daar) ; enz.
Zie onmiddellijk boven b), §, = .
Zovl. rt of rd wordt of blijft gewoonlijk rd (de
ui.tspr. der slotvocaal is echter onstandvastig) :
da sterd ez a`f (ndl. de staart is af); gieragord an
vrek (ndl. gierigaard en vrek) ; doe ;ni^n 9 zn bard
i f (ndl. doe mijnen baard af) ; keerd Dine (ndl.
keer(t) om) ; speeld at aas uit (ndl. speel(t) het
aas uit) ; enz. — Uitzonderin.cren. To Voor ie :
leert ie ? — 20 voor -At : galeertiet (ndl. geleerdheid) ; — 30 voor -an(a) : ee6rt 9 n (ndl. keert hij
of keer(t) hem) ; — 4o voor -ar(a) : za spaart
ar t jaar deura (ndl. ze spaart er 't jaar door) ; —
5o in sommige woorden met verdwenen h.
artoorach (ndl. hardhoorig) ; vgl. nog zwart aar
(ndl. Naar) : dazz ert ez doot (ndl. het hert is dood:
slot-t), dock: den end ez grit (ndl. de haard is uit
slot-d) ; d berd ez ap (ndl. 't berd is opt, doch:
bert (ndl. Bert) is sick; — 6o na elisie der
plot e? : ll/c/zt an kort op (ndl. leg(t) een kaart(e)
op) ; enz.
(1) Zie Milt. Wdb ; de Mnl. Spraakkunsten ; Cor.JNE'r,
Dial. Aa)st. par. 60, n, b; GOCNNANS, Dial. Leuven,
1)f1 . 50. 1. Aainn. Er is hier inisschien een verdwenen
anlailt-d (vg). Vrecor-u xr, Hut. Or., b1z. 66).
(2. Zie =:- <=^< ^^.

Zovl. slat of nmd wordt of blijft nod . za kanrd
(ndl. kamt) at cia kindars ; moedar schreemd er
doot (ndl. moeder schreemt heur (— zich) dood) ;
komd ier (ndl. kom(t) hier); enz.— Uitzonderingen
(zie onmiddellijk boven) : io voor ie : klemt ie
(ndl. klimt hij ?) ; ---- 20 voor -iet : baschooyntiet
(ndl. beschaamdheid) ; — 30 voor an(a) : kamnt 9 n
(ndl. karat hij ? of kam(t) hem) ; — 40 vbor
ar(a) : za konat ara; — 5o na elisie der slot-a
dd sclioaint (*schoonita, ndl. schaamte) es weech
(ndl. weg).
Zovl. nt of nd wordt of blijft nd (de uitspr.
van de slotvocaal is echter onstandvastig) : tze► ie
maand an a f (ndl. twee maand en half) ; gend am
brua (ndl. Gent en Brugge) ; vriend äf; da lend
es chroena (ndl. dat lint is groen) ; ga leend em
(ndl. ge leent hem); enz. — Uitzonderingen :
1 0 voor i: wint ie ? ; — 2 0 voor - iet : gazontiet
(ndl. gezondheid) ; varbrantiet (verbrandheid) ;
enz. ; — 30 voor -an(?) : bi'nt a n (ndl. bindt hij of
bind(t) hem) ; -- 40 voor ar(a) : ga weirnt ara; -5o in sommige sainenstellingen : met brant in
brantalorma (ndl. brandalarm) ; met ant (ndl.
hand) in antees da (ndl. handeg), anteem ;,ra (ndl.
handeinmer), antoom a ra (ndl. handhamer), enz. ;
doch t and onmkeer 9 n (ndl. de hand omkeeren) ;
met lant (ndl. land) in Zantuitra (ndl. landhuur),
doch t land ez vfna (ndl. 't land is om), lanteera
(ndl. landheer) ; met zant (ndl. zand) in zant000
(ndl. zandhoop) ; met gront (ndl. grond) in çrontaia neera (ndl. grondeigenaar), enz., doch da grond
omdoen (zelden cia fr ont omdoen ); en misschien
wel eenige ander nog ; -- 60 na elisie der slot-a:
da _pint utttreeizk a n (ndl. de pint(e) uitdrinken)
enz.

§ d, t zijn stemloos:
*J niet-werkwoorden onmiddellijk na doffe a,
of korte vocaal, of verkorte lange vocaal. io Na
doffe a : at oska (ndl. het osje) ; at es wet. -2° Na korte vocaal : in d bat (ndl. bad) as zewaat^ra ; statues (ndl. stadhuis), batzuis (ndl. badhuis) ; t chabet (ndl. gebed) in da kerka; da sinet
eet (ndl. de smid eet) ; met of gnat schijnt uitzondering to maken : med of mad ons n. vzeed
ens of mee ons (dus bier eig. na lange vocaal). —
3o Na verkorte lange vocaal : t an was inor jtraat
an zeev d ra (ndl. 't was maar praat en zeever)
j5iet es kom a .n (ndl. Piet is gel:omc n) ; t fiel
kaj)oot ob da vloer ; suubiet alier (ndl. subiet
alhier !) ; tan zal ar niet an doen (ndl. niets aan
doen), doch : k an treka (*trekke) mij dat nicd
(ndl. niet) an, want niet met verkorte ze is ndl.
niets, en niet met lange ie is ndl. niet ; na niienZeact of tiane ; enz.
** in werkwoorden na korte of verkorte lange
vocaal : 10 na korte vocaal : ii zat ob da stoel ;
ga wet a Ines ; gazeet am bataalt (ndl. gewed en
betaald) ; ga varbrot at t werk (ndl. ge verbrodt) ;
•F schut apals (ndl. hij schudt appels) ; enz. —
20 na verkorte lange vocaal : za bract (ndl. braadt:
zovl. verkorte aa) ob da stoova (dock t chabraad
(zovl. lange aa) o5 da stoova) ; es t chalaat ob da
kera (ndl. is 't geladen op de kar?) ; laat mor 5j5
(ndl. laad(t) maar op) ; laat ons werk a n ; mie eet

at an uura ; da bootar es chabreet ob d broot
(ndl. de boter is gebreid (opengespreid) op
t brood) ; ens koe e chaweet Zxcht ururan (ndl.

heeft geweid acht urea), doch t chaweed (zovl.
scherplange ee, niet verkort : ndl. nw. geweide)
an deucht met; `.-a scheet al (ndl. ge scheidt
alreeds), dock t chascheed es (ndl. 't gescheid,
scheidsel is) : z eet a°nmalie (ndl. ze heet Amelie),
doch it eet opeet e n (ndl. iets beet opeten) ; giet
ob da groat; ga moit enz alj a n (ndl, ge moet
ons helpen), doch ie naoed ens (lange oe) ; ga pla=t
ern vrij (ndl. pleit hem) ; za bijt op an noot?
(ndl. ze bijt op een noot) ; pier fiu=t in da stal,
doch g afuid (ndl. nw. gefluit, niet verkorte ui)
in da stal; enz.
-

§§ Na de overige consonanten blijft t (d)

stemloos :
* Na de labialen p en f; 1° pt : za roE bt 5/;
ga krooj5t in t Z51 (ndl. ge kroopt in 't hol) ; —
2o ft (fd) : ooflenda (ndl. boofdeinde) ; Narooft
an gabrant (ndl. geroofd en gebrand) ; baleeftiet
(ndl. beleefdheid) ; ga kz ft op nzaJ:
** Na de gutturalen k en ch ; i o kt : kraIkt an
noota (ndl. kraak(t) een noot); garaaktiet (ndl. geraaktheid) ; ga sJre?kt in an zrtt; — 20 cht
baklaacht am baschreemt (ndl. beklaagd en beschreid) ; da weecht oovar da kieloo (ndl. dat
weegt over de kilo).
*** Na de dentaal s; st : raast an tiert; b aniest
en (ndl. geniesd bebben); list oj5 (ndl. los(t)
op) ; enz.
**** Zovl. aakt (ndl. geschr. nkt of ngt of ngd)
wankelt tusschen zovl. :zkt of uzkd : ga dreeakt
(of min gewoon dreeakd) at lara (ndl. ge drinkt
al lang) ; z;^ zei;zkt of zei akd a lit kska (ndl. hij
zingt cell liedje). — Doch altijd met t (vgl.
boven,

10,

b, §, *) : To voor ie : maiakt ie (ndl.

mankt bij ?) ; — 20 voor -iet : varze^-aktiet (ndl.
verzengdheid) ; — 30 v6or enclyticon -an(a)
varjoo2ktana (ndl. verjongt bij ?) ; — 40 voor ar(a,
wad a inkt ara (ndl. wat hangt er ?).
20 Sj5iranten.

De stem/ooze spiranten worden in zovl. (evenals
in ndl.) stembebbend :
a. Zovl. f wordt v. •
av eetan (ndl. afeten) ; geevv7lchtach (ndl. geefacbtig) ; alv an alf (ndl. half en half) ; dzeev ez
ier (ndl. Josef is her) ; k schoov em (ndl. 'k schoof
ben,); gij ov er moed a ra (ndl. gij of bcur moeder);
enz.
Uitzonderivgen. f blijft ste vitaes : i o voor ie :
g /' ie cur slaa a n (iidl. gaf hij hour slagen ?) ; ---2o voor suffix -iet : droefiet (ndl. droefbeid) ; --3 0 -voor enclyticon an(a) : keefa n laiaa (ndl. keef
bij lang ?) ; k schreefs na (ndl. 'k schreef hem) ; —
40 voor -ar(a) : ze gi fa ra (ndi. hij gaf er) ; —
5o in scmmige 'n oorden met lange of gerekte
korte vocalen (al dan niet voor verdwenen anlauth) : kliefoomara (ndl. kliefhamer) ; liefeb a ra (ndl.
liefhebber) ; lafort (ndl. lafaard) ; — f o met
elisie der slot-a : da strnf (*straffe) in da schoola.
Zie boven 1 0 , b, §,. *.
b. Zovl. s wordt z:
dam baaz i;Zt to kroona (ndl. de baas nit de
Kroon) ; waz dam boz at varkocht (ndl. was bet
bosch al verkocht ?) ; bozi7chtach (Pdl. boschachtig) ; an niz uuran (ndl. een buis huren)
gezoj5a (*gershoppe, zie Idiot.) ; bakarzaut (ndl.
bakkershout) ; enz.
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Uitzonderingen (zie onmiddellijk boven 20, a).
s bhjft s temloos : 1 0 voor ;'e: u:Zis it! ka~t (ndl.
'was hij kwaad?); - 20 voor -iet ; ?ooszet ~n~l.
boosheid}: dwaasiet (ndl. dwaasheid }; 7.iJ7jSlet
(ndl, wijsheid); enz. ; - 3 0 voor.:.;;n(J) : ie gJniissn» (ndl. hij genas hem); gcJnasan (ndl. genas
hij ?); - 4 0 voor -~r(;;) : k was(jr(J [ndl. 'k was
er); 50 in sommige woorden, met lange of
zerekte korte vocaal (al dan niet voor verdwenen
:nlaut-h) : boosort (ndl. boosaard; doch ~'rlJzort,
ndl. grijsaard); l1Ulisont (ndl. muishondj ;
uisauWa n' (ndl. huishoudenj : utsuur» (ndl. hU1Shuur}; vgI. nog ons eers 11. onz eer;; (ndl, Onze
Hcer) ; - 60 na elisie der slot-s : d» kas (*kasse)
es toe; e11Z.
e. Zovl. ch wordt g : zovl. berch in pausa,
doch: d;J1nberg ii:f, bergachf<Jch [ndl. bergachtig);
zach in pausa, doch: Z(J zag ter (ndI. ze zag hier) ;
ie loog 01n ts Nean (ndl. hij loog OIn te Iiegen) ;
k loeg eln uit (ndl. 'k loech hem uit); enz.
Uilzonderingen (zie onmiddellijk boven 20, a) :
10 voor ze : .ziich. ze (ndL zag hij ?) ; 20 voor
-zet : traacht"et (ndl. traagheid); d011z;;chiet (ndL
dommigheid) ; gier<Jchiet (ndl. gierigheid); enz.;
- 30 voor -sn (») : k siich sns (ndL 'k zag hem) ;
zachfjn goet (ndL zag hij goed?); - 40 voor
-;Jr(a): ldcher nil! (ndl, lag er niets?); - 50 in
sommige woorden met lange of gerekte korte
vocaal (al dan niet voor verdwenen anlaut-h) :
Ziichor t (ndl. lachaard, zie Idiat.v, doch gier;;gort,
gulz<Jgort, leegort (== ledigaard), enz.; - 60 na
elisie der slot-s : k lach ;;kik ook (*lache; ndl.
'k lach ik ook).
30 Overige medeklinkers.
De overige auslaut-consonanten (j, w, In, n, I,
r) voor een anlaut-vocaal blijven in zovl. (evenals
in ndl.) onveranderd : *j, w: louij (overgangs:i)
an vUjl (ndl. lui en vuil] ; dauw (overgangs-w) op
t ehes (*gers; ndl. dauw op 't gras); - **1n, n :
dom ;In Se1Jlp3la {ndl. dom en simpel) ; 1111Jn eer»
(ndl. mijn eer, of mijnheer}; - ***1, r : t al
obdoen (ndl, het alles opdoen) ; meer as ttene: enz.

**** Auslaut-consonant +

anlaut-conso-

nant.

Hier gelden twee algemeene regels :
Ie Regel.. Twee gelz/ke consonanten (1) ldinken
als een consonant, in zovI. zoowel als in ndl.
Er zijn twee gevallen :
* Ie Geval. Deze eene consonant ,vordt niet
gerekt. Is de voorgaande vocaal kort in nd!., zoo
,vordt zij altijd in zovl. gerekt (is deze vocaal in
ndl. lang, zoo blijft zij in zovl. natuurlijk lang) :
kraban n. krapan (nd!. krabben (2); wet(}n
(ndl. wedden, of wetten); zegan n .. gewoner zefjn
(nd!. zeggen); strafiJ (ndi. straf(fe); rekan (ndi.
rekken); lam;; (ndl. lamnle) ; pin;} (ndI. pin(ne);
klopan (ndI. kloppen); steran (ndI. sterren) ;
1neSfjn (ndl. messen); enz.
** 2e Ge'lJal. Deze eene consonant ,vordt ge(1) Over specifiek ndl .. ~eminaties, zie VERCOULLIE,

Hist. Gr., bIz. 49-50; OPPREL. 22.

In ndl. is de, verdobbeling van een consonant
eukel een middel om aan te duiden dat de vOJrgaande
vocaa.l kort is. V~~COl.TI,IJlf., Hi8t~ G)'., bl~. 50,
(2)

rekt (1). In dit geval is aIle onmiddeIlijk voorafgaande vocaal ,kort (soms dof) of verkort (uitg.
voor de spiranten (3) ch (gJ, s (z),.f (v). Voor
de verbeelding van een gerekten consonan t gebruik ik een dobbel Ietterteeken (2).
Er zijn hier dus twee ondergevallen :
1. De voorafgaande vocaal is en blij ftkort,. in
een zelfde woord : bakkot,. pekkZint1 (ndl. pekkan);
zittach (ndl, zitdag); rokknop (ndl. rokknoop) ;
(na doffe z}: ap;}lleer;; (ndl. appelladder; zovl.
apaleert1 zonder gerekte I is ndl. appelaar] ; enz. ;
- in twee op elkaar volgende woorden : Zarn
manak3 (ndl. lam manneke); spek koop;}n; enz.
Zie bij ieder vocaal (I, Vocaiismes,
2. De voorafgaande vocaal is ndl. lang en
wordt zovl. verkort (uitg. voor ch (g), s (z) en
.f (v); in een zelfde woord : straattaald (ndl.
straattaal] : bleettag;} (ndl. blaatte ] : broett;}gt1
(ndl. broedde); koekkapfjn (ndl. koekkappen) ;
deurreef2k (ndl. deurring) ; enz. - of in twee op
elkaar volgende woorden: mZj1Z noo t» (ndl. mijn
noot); - zonder vocaalverkorting voor spirant:
plaachcheest (3) (ndl. plaaggeest); seheef jijlan
(ndl. scheef vijlen); kaas sten (ndl. kaas zien};
enz. Zie bij ieder vocaal (I, Vocalismei,
2 e Regel. Twee ongeli;'ke, consonanten worden
gewzjzigd of niet. Ter wille van de twee ongelijke
consonanten blijft in zovl. aIle voorafgaande korte
vocaal kort, en wordt aIle voorafgaande lange
vocaal verkort.
Dit wordt hier uitvoerig behandeld om de afwijkingen tusschen de zovl. sandhi en de ndl.
Met COLINET en GOEMANS neem ik de volgende groepen en reeksen aan.
Groep 1. k(4), t, P : stemlooze explosieven.
" 2. k, d, b : stemhebbende explosieven.
" 3. eh en g, s en z, f en v : spiranten.
" 4. j, w: halfklinkers.
" 5. m, n, I, r : nasalen en liquiden.
(1) Er zijn eizenldk ook lange consonanten zooals er

lang8 v ocalen zijn. In 't fro is dat weI zoo tzie

PA~SY,

in "'t ndt. dus oak in zovl., bestitan er om zoo te
zeggen geen lange consonanten. Doch zovl. gerekte
consonflnten zijn er zeker. Zie over deze fle'J(ekie consonanten, bIz. 14, kol. a, voetnota 1, en de ald. aangegeven bibliographie.
(2; Zie bIz. 14. kol. a, voetnota 2, waar ik het gebruik
van het dobbelletterteeken in zovl. 'motiveer. - 'Vordt
echter de auslaut-consonant onmiddellijk door een
ander consonant vooraf~egaan en beeft mell dus C011sonant + gerekten consonant, dan wordt deze laatste
door snel- of slordig-sprekenden weinig of niet ~erekt :
vgI. zovl. antteek(}1tn. zovl. anteekan (nell.. handteekew;
wiltUef n. 'Wiltief (ndl. wilddief); enz. .Men begrijpt
dat het, rekken van den consonant vel'moeilijkt wordt
door het uitspreken van een vool'afgaanden. - In
Phon. A/ph. wordt lange of gerekte consonant verbeeld
door consonant onmiddellijk gevolgd door de, dobbelpunt. m:
dus gerekte m.
(3) Daar voor spirant ell (g), S (z) en f (v) alIe
korte vucaal gerekt en noait een lanKe vocaal verkort
is, wordt de spirant weinig of niet goerekt. Het gebruik
van een letterteeken (b. v. plaacheesi\ k~n dus gen~o
tiveerd worden en in deze zovl. phonetiek heh ik dat
weI eens ~edaan..
(4 Daar ndl. a (geschr.. ng) als auslaut-consonant
zovl. (I.l~ is., is ook de sandbiwerking van zovl. 'lJk
dezelfde als die van zovl. k : ;;n de/:"a,k doet (ndl.
een ding doet); del reea.k (ndl. ring) bolt~· 1noo(~k
f a l t (ndl. Edmond valt); d(J ket~nee4k soekt (lldl.
de koniD~ zoekt) ; ene ~
52) ;

=

Groep 1.

Stemlooze cxplosievcn, k, t, j>.

I

+

kk (gercktc consonant) : bakkot,. broekknop (ndl.
broekknoop); 'rz"ek komt (ndl. Rik).
Ndl. geschr. k
t == zovl, (en ndl.] gespr. kt:
oektant [ndl. hoektand) ; rz"ck telt.
NdI. geschr.k
p
zovI. (en ndl.] gespr.
kj>: kolkj>an;; [ndl. koekpan); ri'tk praat.
**Ndl. geschr. t
k
zovl. (en ndl.) gespr.
tk : bootkant,. d» pot kookt.
Ndl. geschr. t
t == zovl. (en ndI.) gespr. tt
(gerekte consonant): straattaal;; (ndl. straattaal) ;
d» zot tiist (ndl. tast).
N dl. geschr. t
p
zovl. (en ndl.) gespr.
tj> : potpap / eat wild pas,n [ndl, zal Lowie
passen ?).
***Ndl. geschr. p
k .:=: zovl. (en ndl.) gespr.
pk : soepkeetfjlc} (ndl. soepketelj ; d» pap kookt.
N dl. geschr. p
t -== zovl. (en ndl.) gespr. j>t :
zeeptantJ (ndl. zeepton}; jlzcp (ndl. Flip) trekt.
Ndl. geschr. p
p === zovl. (en ndl.] gespr. pp
(gerekte consonant) : zeeppot; iit rap pakfjn
[ndl. iets rap pakken).

+
+ ==
+ ==
+

>

+ ==
+

+
+

b) I (auslaut-consonant}
consonant) :

+

2

(anlaut-

+

* N dl. geschr. k (uitspr. als fr. «g dur »)
d
zovl. (en ndl.) gespr. kd : pekdraat (ndl.
pekdraadj : k doe.
N dl. geschr. k (uitspr. als fr. «g dur »)
b
zovl, (en ndl.] gespr. kb : kakbroek,o dzaak
[ndl. J aak) belt.
** N dl. geschr. t d zovl. gespr. tt (gerekte
consonant), doch ndl. g~spr. dd : zz'ttach (ndl.
zitdag, uitspr. ziddag); U it t;; stat (ndl. geschr.
nit de stad). Hier wijkt dus de zovI. sandhi van
de ndl. (1) sandhi af, want ndl. geschr. td wordt
ndl, uitgespr, dd en zovl. tt. Is er geene voorafgaande vocaalverkorting, dan is zovl. tt niet
gerekt : fees tach (ndl. geschr. feestdag) ; kestach
(ndt geschr. kerstdag); rustach (ndi. rustdag);
toorp (ndl. geschr. 't darp), to6ps~b (ndl. geschr.
't doopsel) ~ terde (nd!. geschr. 't derde). V g1.
bIz. 94, koI. 2, nota 3.
Ndl. geschr. t
b :=: zovI. (en ndl.) gespr.
db : zidbarz.k (ndl. geschr. zitbank); lJd bed(J (ndI.
het bed).
***Ndl. geschr. p
d == zovL (en ndl.)
gespr. bd: obdrunl;}1l (*opdrummen, zie Idiot.) ;
ob d(J vloer (ndI. op de vloer).
N dl. geschr. p
b
zovl. (en ndI.) gespr.
bb (gerekte consonant) : obbol~n (ndI. opbollen) ;
obbraak,l;; (geschr. Opbrakel, dorp); schoobboer
(nd!. schaapboer); rab boli1l (ndI. rap bollen).

==

+

==

+ ==

+

+

+ ==

(an/aut-

==

*Ndl. geschr. k
ch (of g)
zovl. (en ndL)
gespr. kch : k chiechf/l(J (zie Idiot.v ; koekchlst
(ndl, ges<.hr. koekgist}: k chaa (ndl. geschr. 'k ga).
Ndl. geschr. k
s (1) (of z)
zovl. (en ndl.]
gespr. ks : kakstoel, rooksaalCl (ndl. geschr. rookzaal}: dam boek staat, dsm bOlk soeksn [ndl.
geschr. zoeken).
Ndl. geschr. k
f (of v)
zovl. (en ndl,
gespr.) kf : 1/Z bUikfulee123 (ndl, geschr. buikvulling}: 3k foefab {zie ,Idiot.); riek faIt [ndl.
geschr. Rik yah).
**NdI. geschr. t
ch (of g)
zovl. (en ndl.)
gespr. tch: d» zot chz"ech;;tt (zie Idiot.) ; lootchast
(*lootgast, loteling); an ds kant chaan (ndl.
geschr. gaan).
N dl. geschr. t
s (of z)
zovl. (en ndl.]
ge~pr. ts: praatslt'k (ndl. geschr. praatziek); ds
zot siekt [zie Idiot.), ds zot siet [ndl. ziet].
X dl. geschr. t
f (of v)
zovl. (en ndl.)
gespr. if: grooifaar;; [ndl. geschr. grootvader);
d(J potfalt.
*** Ndl. geschr. p
ch (of g)
zovl. (en ndl.]
gespr. pelt: rap chaan (geschr. gaan) ; schoopchoet
(!ieschr. ndl. schaapgoed ::= hoeve met schapen).
N dl. geschr. p
s (of z] ==..: zovl. (en ndl.)
gespr. ps: roopsaat (ndl. geschr. raapzaad);
opsas~n (*opsassen); op so ldsr» (geschr. ndI. op
zoldcr).
Nell. geschr. p
f (of v] == zovl. (en ndl.)
gespr. Pi' : opfiilall (ndl. geschr. opvallen }:
t schoop fait [ndl. geschr. 't schaap valt].

+

==

+

==

+

==

+

==

+

==

+

==

+

+

d) I (ausiaut-consonant)
consonant) :

* N dl.

geschr. k

kf: kjoech.

+

4 (an/au/-

+ j == zovl. (en
+ w == zovl. (en

ndl.) gespr.

Ndl, geschr. k
ndl.) gespr.
k 'u'lld;;g(J (ndl. wilde],
,
** N dl. geschr. t j === zovl, (en ndl.) gespr.
tf: noot;'a,ar,. d» zot faaclzt (nd!. geschr. jaagt).
Ndl. geschr. t
w
zovl. (en ndl.) gespr.
tw : potwee'2kab (ndI. pot,vinkel); t kot wacht.
***Ndl. geschr. p
j
zovl. (en ndl.) gespr.
Pf: opJaaa71 (ndl. opjagen); op facht.
Ndl. geschr. p
w ==. zovl. (en nd!.) gespr.
j>w : schoopuiul;; C'schaapwulle, nd!' -wol); d~
kop waschfjn (nd!. wasschen).
kLil :

+

+ ==
+ ==
+

e) I (auslaut-consonant)
consonant) :

*Ndl. geschr. k
kJJZ : zz"eknlaai'artJ

+

5 (anlaut-

+

m == zovl. (en ndl.) gespr.
(ndl. ziekmaker); oak meetg1l

(ndI. ook meten).
Ndl. geschr. k
n
zovl. (en nd!.) gespr.
kn : ~k niez~ boeknoot~ (ndl. beukenoot).
Ndl. geschr. k
1
zovI. (en ndI.) gespr.
kl : kloklu(;~r;; (ndl. klokluider); d(J1n bok 105pt.
I·

(1) Doch hier InnI. (niet ndt.) sandhi = zovl. sandhi.
Ygl. echter nndI. niettemin. uitentreuren. uitermate,
mettertiid; en de verspreide falnilienamen rytendaele. llytenbroecke. Uytersprot. Uytterelst, l\lettepennin~hen, enz. Assimilatie va.n td tot tt, zegt TR
\VINKEL. Or. Fig •. 141; synlttcephe van t en d tot t,
heet het op bIz. :247. "Midde~nederlandsche progressieve sandhi ", zegt J. ,\Y. MULLER, (}om~n. Rein" l30.

+3

C) I (auslaut-consonant)
consonant) :

(auslaut-consonant) + 1 (anlantconsonant) :
*Ndl. geschr. k + k == zovl. (en ndl.) gespr.
a)

+ ==
+ ==

++z s)..

(1) In sommige vreemde lyoorden met x (= k
wortlt deze x zuvl. (en ndt.) kIfI'. "g dur ,,)
I~eschr. exempeI); zie par. ~4()..

ekzemPt1lJ

. — 90
Ndl. geschr. k + r — zovL (en ndl.) gespr. kr:

da kok roep a n ; rooj5reuk (ndl. raapreuk).
'Ndl. geschr. "t + m = zovl. (en ndl.) gespr.

till : f utjnaak e ra (ndl. putmaker) ; t mach (ndl.
geschr. 't mag).
Ndl. geschr. t + n — zovl. (en ndl.) gespr.
to : da zot nouit (ndl. naait).
Ndl. geschr. t + 1 = zovl. (en ndl.) gespr. ti:
at lant (ndl. geschr. het lant).
Ndl. geschr. t + r = zovl. (en ndl.) gespr. Er
zit (ndl. lets) roep a n.
***Ndl geschr. p + m — zovl. (en ndl.) gespr.
pin : gpmaakon (ndl. opmal,en) ; scho 5pinelk
(ndl. schapenmelk).
Ndl. geschr. p + n = zovl. (en ndl.) gespr.
pn : opnaaalan (ndl. opnagelen) ; dar an es clzeena

varkoo nichta.
Ndl. geschr. p + 1 =. zovl. (en ndl.) gespr.

.pl : ojlos s n ( ndl. oplossen ) ; a schoop laata
scheer9 n (ndl. een schaap laten scheren).
Ndl. geschr. p + r = zovl. (en ndl.) gespr.

_P),-: oproop 5 n (ndl. oprapen) ; in dan o6.p rajna4n
(ndl. in den hoop rammelen).

Groep 2

: stemhebbende explosieven (1), k,

d, b.

a) 2 (auslaut -consonant) + I ('anlautconsonant) :
*Ndl. geschr. d + k = zovl. (en ndl.) gespr.

tk : lantkant; (ndl. landkant) ; lant koop a n.
Ndl. geschr. d + t — zovl. (en ndl.) gespr. tt
(gerekte consonant) : antteek a n (ndl. handteeken) ;
ant toe (ndl. hand toe) ; batti)t (ndl. badtijd).
Ndl. geschr. d + p — zovl. (en ndl.) gespr.
tp : grontpi cht (ndl. grondpacht; zant pak a n
(ndl. nand pakken).
**Ndl geschr. b + k = zovl. (en ndl.) gespr.
pk : dzop (ndl. Job) komt.
Ndl. geschr. b + t = zovl. (en ndl.) gespr.

gerekt (door slordig- of traagsprekenden in 't ge..
heel niet (1) ), b. v. anttoek n. gewoner antoek.
— Valt zovl. auslaut-d door assimilatie of syncope weg -- en dat is gewoon na onmiddellijk
voorafgaande lange vocaal -- dan wordt zovl. t
nooit gerekt : 'dootoen (niet doottoen, vgl. doosteeka n) ; in t bloe toj5 a n, ndl. in 't bloed doppen, niet blot top 9 n ; vgl. bloe seek a n (ndl. bloed
zeeken) ; goe toen (ndl. goed doen ; vgl. goe
maak i n) ; enz. Zie. par. 248, 30 ; par. 252, syncope van d.
Ndl. geschr. d + b — zovl. (en ndl.) gespr.
gib : landbauw 9 ra (ndl. landbouwer) ; grond braak e n (zie Idiot.).
Ndl geschr. b + d = zovl. (en ndl.) gespr.
bd (2) : dzob (ndl. Job) doet.
Ndl. geschr. b -{- b = zovl. (en ndl.) gespr. lib
(gerekte consonant) : dzob beeft.

c) 2 (auslaut-consonant -{- 3 (anlaurt`

consonant)
*Ndl geschr. d -#- ch (of g) = zovl. (en ndl.)
gespr. tch : lantchrracht (ndl. landgracht) ; ez da
gront choet (ndl. is de grond goed ?).
Ndl. geschr. d + s (of z) — zovl. (en ndl.)
gespr. is (3) : da gron t sakt (ndl. de grond zakt) ;
montsiekta (ndl. mondziekte).
Ndl. geschr. d + f (of v) = zovl. (en ndl.)
gespr. tf : lantfarkoop (ndl. landverkoop) ; dan
ont fait (ndl. de hond valt).
}*Ndl geschr. b ± ch (of g) -- zovi. (en ndl.)
gespr. jck • dzoj5 chit (ndl. Job giet).
Ndl. geschr. b ± s (of z) = zovl. (en ndl.)
gespr. ps : dzop siet (ndl. Job ziet).
Ndl. geschr. b ± f (of v) — zovl. (en ndl.)
gespr. .pf : dzop fief (ndl. Job viel).
d)

2 (auslaut-consonant) . + 4 (anla7it-

consonant)
'KNdl. geschr. d ± j — zovl. (en ndl.) gespr.

.Pt : dzop treurt.

t• : montjokta (ndl. mondjeukte) ; dan ont jdj,zkt

Ndl. geschr. b + p — zovl. (en ndl.) gespr. 5p
(gerekte consonant) : dzop peutart.

(ndl. de bond jankt).
Ndl. geschr. d + w — zovl. (en ndl.) gespr.
tw : lantwer-k (nal. landwerk) ; da went (ildl.
wind) was Jet.
Ndl. geschr. b ± j = zovl. (en ndl.) gespr- .
.• : dzop Jaacht (ndl. Job jaagt).
Ndl. geschr. b ± w = zovl. (en ndl.) gespr.
pw : dzop wilt (ndl. Job wil).

b)

2 (auslaut-consonant) + 2 (anlaut-

consonant) .
*Ndl geschr. d + d — zovl. gespr. tt (gerekte
consonant), dock ndl. gespr. dd : battoek (ndl.
geschr. en gespr. baddoek) ; bittach (ndl. gespr.
biddach) ; got tdioka n (ndl. God danker) ; dus
ook in onv. verl. tijd van zwakke werkwoorden
braattap-a (onv. verl. tijd van braan ; ndl.
braadde) ; sme! ttag-a (ndl. smeedde) ; lettag-a
(ndl. leidde) ; broettaga (ndl. broedde) ; enz. —
Doch heeft de stam van 't werkwoord consonant
+ auslaut-d, dan blijft d in itnperf. behouden en
wordt de consonant weinig of niet gerekt : branddaga of brandag a (niet branttaga, ndl. brandde) ;
var;ulddaga of verguldag'a (ndl. verguldde) ;
modrddaga of moordaga (ndl. moordde) ; enz.
--- Komt in ander woorden voor auslaut-d een
andere consonant, dan wordt ndl. d -^- d wel
zovl. tt, doch de dobbele consonant wordt weinig
(1) Doch komen in gespr. zovi. (en ndl.), in pausa,
niet as auslaut-consonant voor.

e) 2 (auslaut-consoizant) + 5 (a;7luutconsonant)
Ndl. geschr. d + m = zovl. (en ndl.) gespr.
tin : wentmeulen ( ndl. windmol.en) ; am bat
mnaak a n (ndl. een bad maken).
(1) Doch kymographische proefneminoen zijn hier.
gewenscht : aan phonetisten van beroep aanbevoleu.
Graphische curven van fr. a consonnes redoublees n
(ol. van bb. mm en nn) vindt men bij ItobssJLOT en
LACLOTTE, Pr ecis, p. 30 en 51.
(2 Doch garept (ndl. geribd) : g sreplo kous,n (ndl.
geribde kousen, zie Idiot.); men zegt echter r- Cba
(':`rebbe, ndl. rib).
(3) In simmiae vreemde woorden met fr. j hoort
men zovl. dz ; zie par. 245, 2o.

.._- 97 Ndl. geschr. d + n = zovl. (en ndl.) gespr.

t n : bantnaa a la ( ndl. bandnagel, zie Idiot.)
grant neem oon (ndl. grond nemen).
Ndl. geschr. d + 1 zovl. (en ndl.) gespr.

ti : lantloop,r, (ndl. landlooper) ; at kint liecht
(ndl. het kind liegt).
Ndl. geschr. d + r= zovl. (en ndl.) gespr. tr
lantrola (ndl. landrol) ; d kaaisalnbant rekt (ndl.
de kousenband rekt) .
**Ndl geschr. b + m = zovl. (en ndl.)
gespr. Jrn : dzop inoa it (ndl. Job maait).
Ndl. geschr. b + n _-- zovl. (en ndl.) gespr.

1,n : dzop niet.
Ndl. geschr. b + I = zovl. (en ndl.) gespr.
.pl : dzoj5 lacht.
Ndl. geschr. b + r = zovl. (en ndl.) gespr.

br : dzop roeJt.

Groep 3 : spiranten, ch en 9-, s en z,

f en v

(altijd inet onmiddellijk voorafgaande lange (nooit
verkorte) of gerekte (nooit korte) vocaal.

a) 3 (auslaut-consonant) + r (an/aidconsonant)
Nd1. geschr. ch (of g) -{- k = zovl. (en ndl.)
gespr. chk : dac/iklaarta (ndl. dagklaarte) ; za
zJch kaat (ndl. ze zag kwaad).
Ndl. geschr. ch (of g) + t — zovl. (en ndl.)
gespr. cht . N3chtee 1gn (ndl. zeugeten) ; weechtr/k a n (ndl. wefgtrekken ) ; k sirch triena (ndl.
'k zag Triene).
Ndl. geschr. ch (of g) ± p = zovl. (en ndl.)
gespr. chi : ;naachji3na (ndl. maagpijn) ; wor lack
pier (ndl. waar lag Pier ?).
*=F Ndl. geschr. s + k = zovl. ( en ndl. )
gespr. sk : raaskerta (zie idiot.); jaskorta (ndl.
jaskaart) ; darn baas kookt (ndl. de baas kookt).
Ndl. geschr. s -}- t — zovl. (en ndl.) gespr.
St : uistrai (ndl. huistrap) ; l5s trek a iz (ndl. los
trekken) ; ens.
Ndl. geschr. s -}- p — zovl. (en ndl.) gespr.
sp : bies %lka (ndl. bieshalmpje) ; do. vies biëkt
(ndl. dat noes piekt; zie (lit laatste in Idiot.).
***Ndl geschr. f + k — zovl. ( en ndl.)
gespr. ft . kint; afkiin a n (ndl. afkomen).
Ndl. geschr. f -^- t = zovl. (en ndl.) gespr.
ft : i ffrek s n (ndl. aftrekken) : dzeef (ndl. (Jo)zef)
trekt.
Ndl. geschr. f + p = zovl. (en ndl.) gespr.
f.p : kii fpata (' kafputte, zie Idiot.) ; dan die f
piik a n (ndl. pakkeii).
b)

3 (anslaul -consonant) ± 2 (anlaut-

`

consonant)
*Ndl geschr. ch (of g) + d = zovl. (en ndl.)
gespr. c d .• lagdeira g n (ndl. *lachdingen, zie
Idiot.) ; dan dug deura (ndl. den dag door, altijd).
— Maken uitzondering : as iachtach (ndl. heiligdag); ooclitach (ndl. hoogdag) ; doch klankwettig
droogdi ch (zie Idiot.) ; vgl. par. 241, Io,
Ndl. geschr. ch (of g) + b = zovl. (en ndl.)
gespr. gb : lagbeesta (pejoratief : persoon die
veel lacht, geschr. lachbeeste) ; weeg- boer (ndl.
weg, Boer !).

*` Ndl. geschr. s -}- d — zovl. (en ndl.) gespr.

zd kZIzdeura (ndl. kasdeur) ; vizdczch (ndl.
vischdag : sch als auslaut wordt s), vleezdach
(ndl. vleeschdag) ; wazdi ch (ndl. waschdag) ;
bozduuv s la (ndl. boschduivel) ; wie ez dor (ndl.
wie is daar ?). — Uitzonderingen : goenstaeh
( n. klankwettig b o ,nzdach, ndl. woensdach)
nnestach (*mesdag) ; paastacii (ndl. paaschdag).
Ndl. geschr. s -}- b — zovl. (en ndl.) gespr.
zb : raazbeesta ('Kraasbeeste, iemand die veel
raast) ; ii wZiz bin a n (ndl. hij was binnen).
***Ndl geschr. f + d — zovl. (en ndl.)
gespr. vd : a .'doen i ndl. afdoen) ; din diev
drejakt (ndl. de lief drinkt).
Ndl. geschr. f + b = zovl. (en ndl.) gespr.
vb : stravbaar (ndl. strafbaar) ; z'einant droev
bazien (ndl. iemand droef bezien).

c) 3 (azislaul -consonant)

consonantj .

+ 43 (anlaut-

*Ndl geschr. ch (of g) -{- ch (of g) — zovl. (en
ndl.) gespr. click ( gerekte consonant) : leechcliairL a ra (ndl. leegganger) ; :z in dick ciiaan (ndl.
nen dag gaan). -- Vaak wordt de consonant ch
niet gerekt (wellicht omdat steeds (voor ch). de
vocaal lang of gerekt is) : leechdj,z 5 ra ; nan
diichaan (n. zelden ddch ciiaan).
Ndl. geschr. ch (of g) + s (of z) = zovl. (en
ndi.) gespr. chs : drzchslot (ndl. dagslot) ; k mach
sren (ndl. 'k mag zien).
Ndl. geschr. ch (of ) ± f (of v) — zovl. (en
ndl.) gespr. clef : ooclz {ioi5i;zs (ndl. hoogvlaamsch,
zie Idiot.) ; ez c/a zZch fiil (ndl. is de zeug vol ?).
**Ndl geschr. s -j- cli (of g) — zovl. (en ndl.)
gespr. sch : meeo-hrizclit (ndl. Inee(r)schgracht);
lis chaan (ndl. los gaan).
Ndl. geschr. s -}- s (of z) — zovl. (en ndl.)
gespr. ss ( gerekte consonant) : vleesschoot a la
(ndl. vleeschschotel) ; boos s en (ndl. boos zien).
- Vaak wordt de consonant s niet gerekt,
omdat de voorafgaande vocaal lang of reeds
gerekt is.
Ndl. geschr. s -{- f (of v) _— zovl. (en ndl.)
gespr. sf . ui frauzewa ( ndl. huisvrouw) ; his
fi la n (ndl. los vallen).
. geschr.
***Ndl
g f + ch (of g) -- zovl. (en
ndl.) gespr. fcli : afch aan (ndl. of gaan) ; da koe
loof ciieen (ndl. de koe loof geven).
Ndl. geschr. f + s (of z) = zovl. (en ndl.)
gespr. fs : a fsien (ndl. afzien) ; snuif soek a n
(ndl. snuif zoeken).
Ndl. geschr, f + f (of v) — zovl. (en ndl.)
gespr. ff (1) (gerekte of vaak niet gerekte consonant) : sti foda (ndl. stofvodde) ; t sti fiiecht
(ndl. 't stof vliegt).

d) 3 (auslaut -consonant) + 4 ('anlautconsonant) (2)
*Ndl geschr. ch (of g) + j = zovl. gespr. chj :

weec/z aa a n (ndl. wegjagen) ; wor larch jan (ndl.
waar lag Jan ?).
(1) Zoo bewijst de zjvl. uitdr. dri*I fic) a dat hier of
is weggevallen : drij faei a (= ndl. drij of vier). Zie
Idiot. s. V. viere.
(2) I3oe men in ndl. uitspreekt in de hier volgende
;evallen ? Vgl. VERCOULJ E, Spr., Io, en Hist. (Tr„ 39.
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+

~ dl. geschr. eh (of g)
w == zovl. gespr.
chw : diichsoan : (*dagwand); k sach Want; (ndl.
'k zag Wanne).
**Ndl. geschr. s + j
zovl. gespr. sj: bosjacht (ndl. boschjachtj : t 'ii/aS jacht.
N dl. geschr. s
w
zovl. gespr. S7fJ :
uiswa,;ht (ndl. huiswacht); d311l baas Wl'lt [ndl,
de baas wil) ; 3 1JleS wel3n (ndl. een rues wedden).
***Ndl. gesehr. f
j
zovl. gespr. fj :
afiaa~n (ndl. afjagen); slo/jas.
Ndl. geschr. f
w
zovl. gespr. fw ..
iif7i}erS [ndl. afwaarts}; dsn dlif 'UJacht.

==
+ ==

+ ==
+
==

+

e) 3 (auslaut-consonant]
consonant) :

5 {anlaut-

+

*Ndl. geschr. eh (of g)
m == zovl. gespr.
chrn : occhmoet (ndl. hoogmoed); mie lach moe
(ndl. ~lie lag moe).
Ndl. geschr. eh (of g)
n
zovl. gespr. ch n :
weeChnee1Jlan (ndl. \\Tcgnelnen); k seech neer»
(ndI. 'k zeeg ncer},
N dl. geschr. eh (of g)
1
zovl. gespr. chi:
dZiclzlicht (ndl. daglicht}; Zd zweech lait!.d (ndl. ze
zweeg lang).
N dl. gesehr. eh (of g)
r == zovl. gespr. chr :
non diich r ustsn (ndl. een dag rusten).
**Ndl. geschr. s
m
zovl. gespr. SIn:
vleeSl1zes (ndl, vleesehmes) ; ;; krllis 11laak~n [ndl.
een kruis rnaken).
N dl. gesehr. s
n
zovl. gespr. sn : paasnaaald (ndl. paaschnage1; zie Idiot.); t es nart
[ndl. 't is Nard).
N dl. geschr. s
I
zovl. gespr. sl : loslaat~n (ndl. loslaten); t es loo'Zt'ie (ndl. 't is
Louis).
N dl. ges;chr. s
r -== zovl. gespr. sr : Uisraat
(ndl, huisraad); iJl1Z 11lUiS riek~n (ndl, een muis
rieken).
***Ndl. gesehr. f
m == zovl. gespr. fl1~ :
kZif111andi7" r oef 1ilaak~n (ndl. troef maken].
N dl. gesehr. f
n
zovl, gespr. fn : afnljP9n (ndl. afnijpen) : dsn dz'ef nsest,
Ndl. gesehr. f
1
zovl. gespr. fl: ajloop~n (ndl. afloopenj ; oetaaf leert.
Ndl. gesehr. f
r
zovl. gespr. fr : afroePrJn; gUllstaaf roept.

+ ==

+ ==

+

+

==

+ ==

+ ==

+

+

+ ==
+ ==
+ ==

Groep 4 : Halfklinkers j,

'w.

i

en w komen niet voor aIs auslaut-eonsonant.
Over overgangs·:i en overgangs-w, zie diphthongen I, V oealisrne.

Groep 5 : Nasalen en liquiden

In, n, I, r.

Zij blijven meestal onveranderd.
Doeh m
ln, n
n, I
I, r
r worden
vaak gerekt na korte voeaal of verkorte lange
voeaal:
10 tem 112aakan (ndl. tam maken); oml1uua17Jk
(ndl. onmogelijk); stoolnmaksiem;; (ndl. stoommachine) ;
20 teennaaald (ndt teennagel); tien ntistan,.
30 kooUosarJ (nd!. koollosser) j diJ steelloot~rt
(ndt. lotert) ;

+

+

+

+

40deurrlJp;; [ndl. doorrijp); peer rooakt (ndl.
Peer ronkt).
Voor 11 zie toch :
10 ASSll1Z ilatie, par. 24 8 : ndl, gesehr. nb
altijd zovl. gespr. mb , - ndl. gesehr. np
veelal zovl. gespr. 1np: - ndl. geschr. nm
veelal zovl. gespr. mm, Zie par. 228, 10 en
par. 248.
20 Syncope van n, par. 25 2 , 4.
30 Zovl. n
soms 12, par. 228, 40.

>
>
>

>

Om dit hoofdstuk te sluiten voIgt hier een
gewiehtige aanm er king:
Sandbiwerking blijft voortbestaan na 't verdwijnen (1) van den auslaut-eonsonant of van den
anlaut-consonan t.
10 Een anlaut-eonsonant ondergaat den invloed
van een verdwenen auslaut-eonsonant. Dat geldt
speeiaal voor de verdwenen auslaut-z of -d : gd
gaa choet [ndl. gesehr. ge gaat goed); mee feel3
[ndl. gesehr. met veel); z» scheiir sljndm brte.!
[ndl, geschr. - ze scheurt zijnen brief); bloesuiPrJr3
(ndl. bloedzuiper] ; roo sien (ndl. rood zien] ; wa
toe ta k£nt [ndl. geschr. wat doet dat kind? vgl.
om het wegvallen der auslaut-t van wat en doet
te bewijzen : wa 11Zoe mlj kint (ndl. wat moet
mijn kind P}; mee t» deur» (ndl. gesehr. met de
deur; doeh meedoen == ndl. me(de) doen] ; zoo
S3 (ndl. zoudt ze; doch k sao Z:J, ndl. 'k zou ze);
Z3 staa feel aclzt9r:J (ndl. gesebr. ze staat veel
achter; doch k staa veel, lepers., en Z;J staa
veel, my. ndl. ze staan veel] ; enz.
Men zegt in zovl. in het imperf. van de sterke
werkwoorden met ndl, slot-d in den starn :
re pers. k dee (ndl. 'k deed) en 3 e pers. ie dee
[ndl. deed) ; doeh sandhiwerking der verdwenen d
blijft enkel in den 3 en pers., niet meer in den
len: z"e dee feel3 (ndl. hij deed veel], doch k dee
veele,. zoo ook : z» lee feeliJ, doeh k lee ueet» ; .z'e
boo choet (ndl. hij bood goed), doch k boo goet;
Z3 snee ch root» sclzel,n
(ndl. ze sneed groote
sehellen), doch k snee grootiJ schel(Jn. Een analogieverschijnsel, meen ik naar den teg. tijd ; vgl.
k doe oeet» en z"e doe feel;;,. k lfj(j";;) »eel» en 'le
lljt feel;}, enz.
20 Een auslaut-eonsonant ondergaat den invloed
van een verdwenen anlaut-consonant, Verdwenen
t (d) : es or iernorit (niet ez er; ter wille van de
verdwenen d van er); - verdwenen h : zie
par. 247, ***, 10, §, *, Uitzonderingen.

2. Assimilatie

(2)

of Gelijkmaking

248. Men onderseheidt gedt'eltel[/ke en volledige assimilatie.
a. Gedeeltel(/ke assimilatie.
De vorige par. 247 geeft ons meer dan een
voorbeeld van gedeeltelijke assimilatie tussehen
(1) En dat i5 een zeer gewoon verschijnsel in zovl.
(2) Sommige phonetisten (PA~F\Y. YIE1'OR b. v.)
vereenigen sandhi en assimilatie: STOF.TT. lJJnl. Spr.
scbikt de assimilatie bij de gramm. figuren, ook
TE WINKF.L, G~~. lj'ig. doch "voorlovpig '" 5-6.. Zie
vooral ROl.TDET, EUnieJ~18, p. 195 en vvgg.

-
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.....,,

sternlooze en stemhebbende consonanten. Men
heeft (1) :

schoenborstel) ; schoombroero (ndl. schoonbroeder) ; -- ornbamint (ndl. onbemind) ; vgl.

I o Proms ressieve gedeellehjke (Issinailatie (in
woord en zin) door sandhiwerking

par. 228, Io, ***:* ;

met voorafgaande korte of verkorte vocaal.
bn > zovl. bin enkel voor slot- 3 n : ko5bin
(ndl. Koben > zovl. koob a n > koobm > koobm),
zie par. 228, I o, * {=* T =' .
pn > zovl. jbm enkel voor slot- a rz : koOPin
(ndl. koopen); zie par. 228, Io, ******.
kg > zovl. kch : broekchoet (ndl. broekgoed) ;
----- kz > ks : brozksi k , -- kv > kf : da koek

fall;
tg > zovl. tch : ontchaan (ndl. ont aan) ; —

tz > is • da vi int siet (ndl. de vent ziet) ; — tv
> tf : v&tfal;

pg > zovl. pch . opcheen (ndl. opgeven) ; --pz > jis • opsien (ndl. opzien) ; — pv f :
dan ooh falt (ndl. de hoop valt) ;
**met voorafgaande , erekte of lanKe vocaal
s; > zovl. sch luschaan (ndl. losgaan) ; —
sv > sf.: losfriezan (ndl. losvriezen) ;
fg > zovl. fch : Z fchiet a n (ndl. afgieten) ; --fz >fs ddn dicef siet (ndl. de dief ziet).

Zie boven, par. 247,
20 Reg ressieve gedeeltelljke assirnilatie (in
-

woord en zin) :

**in den zin : da mam biyt (ndl. de man bijt) ;
vain boor jan (ndl. van Boer Jan) ; ak am bent
(ndl. ik en Bert), dienarn boer (ndl. Bien boer),
een a nz bak (ndl. eenen bak) ; d beem brak (ndl.
't been brak) ; via zzem beeta ra (ndl. we zien
beter) ; enz.
§§§ np > altijd (in woord en zin) zovl. inp en
ook altijd met vocaal verkoi ting (zie par. 228,

Q ****) :

I ,

*in het woord : prefix on- -}- p > omn- .

ofnpaar; — grain?]5eeza (*graanpeze, zie Idiot.) ;

steeinput,? (ndl. steenput) ; steunzjielaar (ndl.
steunpilaar) ; bodmpersa (boonperse, zie Idiot.) ;
enz.

**in den zin : zk am pier (ndl. ik en Pier) ;
nzijnain baas (ndl. mijnen baas); orm g n am beefl//l breek 9 n (ndl. arin.en en beenen breken); am
bruir;L pert (ndl. een bruin paard) ; m j in peera ;
zijn2 prujin a n (ndl. zijn pruimen) ; enz. - Doch
in den zin valt dikwijls de auslaut-n weg : da ma
pase^rt (ndl. de man passeert) ; 1ni, j (of zi j) pert
(ndl. mijn of zijn paard) ; , rraa pl^tar a n (ndl.
graan pletteren) ; Knee na stee 15oefa n (ndl. met
eenen steen poefen, slaan) ; enz. In dit geval
wordt de large vocaal nooit verkort. Zie par. 252,
syncope van n.

Door sandhiwerklng
*met voorafgaande korte of verkorte vocaal
kd > zovl. kd . zakdoek ; -- kb > kb . zakboek ;
pd > zovl. bd : obdoen (ndl. opdoen)
dk > zovl. tk : lantkant (ndl. landkant) ; —
dp > tj5 : grontp^zcht (ndl. grondpacht) ; -- dj
tj .. t lant jap a n (ndl. op 't land jagen) ; --dw > t , : lantweech (ridl. landweg) ; — dpi
tin .• brantmerk ; — do > to : d-j nzont nijp a n
(ndl. den mond nijpen) ; — dl > ti : oovar da
gront loojan; — dr > Er . lantrola (ndl.
Iandrol) ;
** rnet voorafgaande large of gerekte vocaal:
gt > zovl. cht : Zeclitop (*legtop, zie Idiot.)
— sb > zb : biezboel (*biesboel, zie Idiot.) ; --- sd
ad : bizdom (ndl. bisdom) ; — fd > vd :
avdoen (ndl. afdoen) ; — fb > vb : nnez breen
(ndl. mes(t) breeden = -, openspreiden) ;
gj > zovl. ch• : weechjaa d n (ndl. wegjagen) ;
— gw > zovl. chw : dEic/iwant (*dagwant) ; -gl > zovl. chl : duiirt da weech lama (ndl. duurt
de weg lang ?) ; -- gr > zovl. chr : di chrlsta
(ndl. dagrust), zie boven, 247, ****.

§§ *Prwjx on - > (niet verpiichtend) oni(analogiewerking)
voor d : omddi.zk naast once (ndl. ondank) ; -voor f : om- naast onfaalbaar ; — voor - . emnaast onguluk , — voor k : oin- naast onkenalijk;
— vóor 1 : em- naast onleesalijk , -- voor n .
oinnoozla naast onooz a la (niet met gerekten consonant) ; — voor r : em- naast onrecht; --voor v : am- naast omvarslijtalijk (ndl. onverslijtelijk) ; — vUor ie' : em- naaat onwietach (ndl.
onwettig).
** Proefix ont- wordt (niet verplichtend ; analogiewerking naar on-) om- : voor b (met sandhiwerking) : 0/n - n. ondben a n (ndl. ontbinden) ; —
voor : orjz- n. gewoner opt_Peez a n (de pees
afdoen, zie Idiot.) ; — voor k : om- naast ontkleen
(ndl. ontkleeden > zovl. ontkleen > zovl. onkleen
> omnkleen) ; — voor s : em- n. ontsfreez a n
(.idl. ontspringen) ; -- vbor z (met sandhiwerking) : omsien Ti. gewoner ontsien (ndl. ontzien)
--- ont- wordt ook wel oznt- of oynpt- voor ander
consonanten.
Vgl. par. 228, 1 0, ** =i .

§ nb > wordt altijd (in woord en zin) zovl.
mb (2) en ook altijd met vocaalverkorting (zie
par. 228, I o, ****) :
*in het woord : arnbraija n (ndl. aanbreien);
aneetnbrodala n (ndl. aaneenbroddelen) ; imbreek,n (ndl. inbreken) ; graambi k (ndl. graanbak) ;
maamblusch e ra (ndl. maanblusscher) ; scheembeen (ndl. scheenbeen ); schoenabusta la (ndl.

ontrent (ndl. omtrent) (1).

(1) V eelal aldus, ofwel sours anders in ndl.
(^) Vgl. VIETOR, 365.

§§ and > zovl. nd in : enda (ndl. hemd) ;
vrenda (ndl. vreemd) ; — mt > zovl. nt in

b. Volledi re assimilatie (2)
(1) Vgl. VAN HELTEE.N, Miel. S'pr•., blz. 186; Gogt.^rTz 'W INKEL , 812 1 . I. par. 91.
:3) Sommige der hier aangegeven assimilatie-verschijnselen kunnen als syncupeeringen worden c.pgevat. Zoo ook kan men eeni e, der beneden in
par. 252 aangegeven voorbeelden van syncope als
assimilatie besobouwen. ' Het is niet altijd met zekerheid to bepa!en of in een woord assimilatie dan wel
syncope heeft plants gehacj. " <11dus STOFTT, fat,
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Speciale zovl. assimilaties zijn

de d niet meer geassiinileerd en de onderdrukte o

Progress/eve assziizilatic'.
lj > zovl. 1(1) ..taloora (ndl. teljoor; fr. tail-

wordt een gewone a : da velda staa schoona (ndl.
de velden staan schoon) ; lenda (er is geen slot-n),
doch len a n (mv. linden) ; enz. ; vgl. par. 152 ;
*** emphatisch- sprekenden assirnileeren niet
vriendan, zone/an, enz.
mn > gewoonlijk mm enkel voor slot- 9 n (en
met gerekten consonant en vocaalverkorting)

i o

loire > *taljoore > zovl. geschr. talloore > zovl.
gespr. taloora) ; zie ander voorbeelden van fr. 11
(<< 1 mouille >) > zovl. 1(1), par. 222, Ranh., 30.
kw > zovl. k(k)
boekiit (ndl. boekweit)
dikals (*dikkels, ndl. dikwijls).
fv > zovl. f(f) (meestal zonder gerekten consonant, zie boven Sandhi, Groejb 3, c,
*)
dfoera n (affoeren, ndl. afvoeren).
td > zovl. tt (gewoonlijk met gerekten consonant en vocaalverkorting) : straatti^nst (ndl.
straatdienst) ; zie Sandhi, par. 247, Groep i,

b , **.

ld > gewoonlijk zovl. l(L) vdor doffs onderdrukte a (1) van - o n, en altijd met vocaalverkorting (invloed van de geassim.ileerde d) : *beel a n
(ndl. beelden) ; ^e, ela n (ndl. golden), melo n (ndl.
melden) , vela n (ndl. velden) ; zneld n en wela n
(geschr. Melden en \Velden, dorpsnamen) ; wz7,g n
(met korte z'— ndl. wilden, dock wila n met gerekte
i — ndl. willen); iEla n (ndl. hielden); u la (ndl.
naalden) ; poelo n (*mv. poelden, hennen ; doch
j5oelo n — ndl. poelen) ; gu6n (ndl. gulden)
g avula n (flexievorm van ndl. gevuld) ; enz. ;
** va lt de slot-n in de uitspr. weg, dan wordt de
d niet meer geassimileerd en de zovl. onderdrukte
a wordt gewone niet onderdrukte a : da schulda
zajnz bataalt (ndl. de schulden zijn betaald) ; t is
to weld,- b abeurt (ndl. 't is to Welden gebeurd) ;
enz. ; vgl. par. 152 ; — ***ook voor -t (— ndl.
het) : k, g- of ie i^la t fasta (ndl. ik, ge of hij
hield(t) bet vast) ; enz. -- ****soms voor -ach (ndl.
geschr. -ig) : gawelach (ndl. geweldig) ; vardulach
(ndl. verduldig), enz. ; — *****son -is valt ook de a
van -at weg : le ielt (ndl. hij hield bet) ; enz. ; --******vgl. nog zila (*zille n. zilda (ook gebezigd),
ndl. zult ge) ; en sjela (*spelle, met gerekte
korte e ; schijnbare assimilatie van Id tot ii, misschien wel nl > ii, want mnl. spelle < °spenle :
zie FRANCK - VAN WIJK, i. v. ' speld) ; —

`***'** emphatisch-sprekenden assimileeren niet:
geldan, no u ldan, enz.
nd > gewoonlijk zovl. n(n) voor doffe onderdrukte a van -do n 2. en altijd met vocaalverkorting (werking van de verdwenen d) : *nzan a n
(ndl. manden ; doch met gerekte korte a : man a n,
ndl. manner) ; • maan a n n. gewoon vion a n (ndl.
maanden ; doch met niet verkorte lange as
maan o n, ndl. manen) ; . ulen o n (ndl. wenden) ;
een a n (ndl. eenden) ; vriigr a n (ndl. vrienden)
zon 9 n (ndl. zonden ; doch met gerekte korte o :
zon o n, ndl. zonnen) ; g-akroovan (ndl. gekroonden) ; enz.; — ** valt de slot - n weg dan wordt
►Spr. 34. Doch men beschouwz e het aangegeven taal-

verscbijnsel as assimilatie of alssyncope : Let resultaat blijft toch helzelfde (OPPeFL. biz. 5). Zie ook
hierover. T+: W JNKFL, Gr. Fig., G. 159.
(1) Zie TE W INKEL, Ge. Fig., 138 ; STOETT, lIe!. Spr.,

7q

(2) Zie Ts W INJ EL , Gr. Fig., 135. — Soros is de verdoffing tot het uiterste gedreven en hoort men zelfs de
onderdrukte a niet meer : v;annn (manden), viainn
(maanden), enz., dan is de slot-pan een fez-Elite consonant.

io schodzn;n (< schoom e lma < scho5lzz g n < schooYndn — ndl. schamen) ; komsn (ndl. komen >
zovl. konzan > konz g n > komm). Vgl. VIETOR,
blz. 67, Anm. 4 ; 304, Anm. 5 ; 309 , Anm. 2;

313 Anna. 2.
,

and > gewoonlijk zovl. in(in) enkel voor - a n
(en altijd met gerekten consonant en vocaalverkorting) : * baschoi nz a nz (ndl. bn. beschaamden ; dit
is eig. een dobbele assimilatie : ndl. beschaamden
> zovl. * baschoornda n > door ie assimilatie,
ndl. and > zovl. nz(m) : zovl. *baschoonz a n 1)
door 2e assimilatie : zovl. -m a n > zovl. in g i z ;
verdwijnt de onderdrukte doffe a en is zovl.
- nz a m > zovi. min, dan wordt de consonant vi
gerekt) ; gablonz a m (ndl. bn. gebloemden) ; doch
mv. bl5zyz 9 m met gerekte 5, ndl. bloeinen) ; vardom 9 m (* verdomden, ndl. verdoemden), doch
vardom a zn met gerekte a, ndl. verdoemen) ; enz.;
— **valt de slot-n > slot-ni weg. dan wordt de
onderdrukte of verdwenen a de gewone a en de d
wordt niet meer geassimileerd : diena vardonzda
keer a la (ndl. die verdoemde kerel) ; vgl. par. 152
— *** emphatisch-spreken.den assimileeren niet
baschoomndan, vardonmdan, enz.
mb > zovl. m(m) in : mem 9 ra dus vocaalrekking (*memmere, ndl. member, fr. membre)
vgl. gelijkende assimilaties, TE WINKEL, 127.
rd > gewoonlijk zovl. r(r) enkel voor- a n en
altijd met vocaalverkorting : *gar a n (ndl. garden,
mv. van garde) ; er a n (^perden, ndl. paarden) ;
wer a n (*werden, ndl. worden) ; na galeei a n (ndl.
een geleerde(n); vier a n (ndl. vierden, dochww. vier o n met lange ie) ; bor o n (*borden (ndl. baarden) ;
boor o n (ndl. boorden, dock boor a n met niet-verkorte oo, ndl. boren); koor a n (ndl. koorden, doch
koor a n, ndl. koren) ; moor d n (ndl. moorden. doch
moor o n met lange oo, ndl. mv. mooren) ; na basmeiir a n oet ( ndl. eenen besmeurden hoed, doch
infin. basreur a n met lange en) ; --gewoon voor -at
(ndl. bet) : k anver a t (*'k a-rzverda t, ndl. 'k aanvaard het) ; ga vier a t chavv-aara (ndl. ge wordt het
gewaar) ; za v1z r a t ben (ndl. ze werd bet beu) ;
enz. — dikwijls valt ook de a van -at weg : g-a wart;
enz. ; -- ook voor -ach (ndl. -ig) en insgelijks"met
vocaalverkorting : orach (*ordach, ndl. aardig) ;
rech ferach (*rechtverdach, ndl. recbtvaardig) ;
werach (*werdaeh, ndl. waardig) ; perach (*perdach, ndl. *paardig, zie Idiot.) ; — **docb valt
de slot-n van -do n in de uitspr. weg, dan boort
men -ra naast min gevoon -rda met niet-onderdrukte a : de perda (of gewoner pera) korrz 9 n
(ndl. de paarden komen) ; koorda (n. koora) nzaak a n (ndl. koorden maken) ; enz. ; -- ***emphatisch-sprekenden assimileeren niet : g-aleerdan,
moordan, enz.
(1) Zelden gehoord in de volkstaal,

-
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zovi. s(s) (met vocaalrekking : invloed
St
van spirant s) : mashijii (* m ã sse l u i n en rn27sluin,
ndl. niasteluin) ; - ook wel vóor -n . kct 9 n n.
ks d n (ndl. kosten) ; w7stn n. wZsn (ndl. wisten);
enz.; - emphatisch-spreken den assimileeren niet:
köst;n, beestan, enz. ; - vgl. nog wzes (ndl.
whist) en zie Syncope van t, par. 252.
sz > zovi. S (,ST) (gewoonlijk zonder gerekte s)
1sZi/.'9n ( ndl. loszakken ) ; enz. Zie Sand/il,
par. 247, Gi-oeP 3, c,

Reçressieve assimliatle.
win > zovi. in (m) in : vrdmns ( vram-
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mains, ndl. vrouwrnensch).
1w > zovi. w (w) in : aweer (ndl. aiweer);
aer (ndl. alwaar).
irn > zovi. in (rn) in : amaal (arnma1e
< *ahnale < ndl. allemaal) ; am?Jts (ammeits
< *a1flets < ndl. alternet) ; (ini?deen1nt (*ap
medeenent < a1medeenent < ndl. almeteen)
kQ5flhiflUSC/i? (met gerekte in en verkorte 05
ndl. koolmusch) in den vogelnaarn : b/au ko5m111.iisc/z? (zie Idiot.).
lb > zovi. b (Yi) in : abj (abbij, ndl. albij,

zie Idiot.).
Iv > zovi. v (v) in : aveia (avverre, ndl.
alverre, zie Idiot.).
1k > zovi. k ('k) in : wak (*walk, ndl. welk,
sic Idiot.); wL? (ndl. wil 'k) ; zak (ndl. sal 'k,
zal k) ; gewoon ztk of zn/i (ndl. zulk, zie TE
WINKEL, Gr. Fig., I 7 3 , die het bij de syncope
rekent).
ig > zovi. g (g) in : agau2e (aggauve, ndl.
algauw); ag?l7j/e (*aggelijk, ndl. algelijk, zieldiot.).
Id > zovl. d (ii) in : aster ( 1 addor, ndl. aldaar).
It > zovi. t (t) in : atdfYaar? (attegare, ndl.
altegaar) atanziujts (*attemeits, ndl. altemet)
atf1t (attijd, ndl. altijd) ; atoos (attoos, ndl.
altoos).
lz > zovl. S (S) in : zisa (ndl. zasse, zal ze).
lz > zovi. z (z) in : azf (azzof, ndl. alsof)
(azzoo, ndl. alzoo) ; azoogauwa ( 5 azzoo
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gauwe, ndl. :slzoogauw),

az000et,

enz. (zie

Idiot.).
ma > zovi. n (n) in : kondanaasa (ndl. condemnatie), kondaneern (ndl. condemneeren).
mg > zovi. g ) in : boogort (booggaard,
bogaard, cdl. boomgaard ; syncope, zegt TE
WINKEL, Gr. Fz,r., 1 7 2 ) ; vgl. nog de familienarnen geschr. Van den Bogaert, Bo,raert en

Bogaerts.
nw > zovi. w (ai) (of syncope) in : go u w (ndl.
gaan we, laat ons gaan) ; liwaat (ndl. lijnwaad);
steeweech (ndl. steenweg ; vgl. zonder assimilatie
ste6nk9ra, ndl. steenkapper ; zie Idiot.).
nm > zovi. rn (in) met enkelen consonant en
zonder vocaalverkorting, of zovi. mm met gerekten consonant en vocaalverkorting) : *i n samensteilingen met prafix on- is onm > zovl. mm
( gerekte consonant) : ommansch,li/e (ndl. onmenschelijk) ; ommeulijle ( ndl. onmogelijk);
ommzic/zt (ndl. onmacht) ; enz. ; zie par. 227, 10,
s** en ; en TE WINKEL, Gr. Fig., 142 ; **in ander samenstellingen of in -den zin met of
zonder gerekten consonant en met of zonder
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vocaalverkorting grcz22nmita (gerekte consonant,
ndl. graanmijt ; doch zonder gerekten consonant
graa maal9 n ; ndl. graan nialen) ; steemmanda
( ndl. steenmand; doch n' s/ce maak 9 n, ndl. ceo
steen inaken) ; veernol (met scherplange nietverkorte cc) ; sc/soomoed9 ra (zonder gerekten consonant en zonder vocaalverkorting, ndl. schoonmoeder), sclzoomab/es,/? (ndl. *schoonmaakse[,
zie Idiot.); doch yr. enk. an sc/zoom moed 9 rd
( ndl. een schoone moeder, met gerekten consonant
en vocaalverkorting na uitstooting der slot-a) en
ook my. der drie geslachten : sc/zoom mans
( ndl. schoone mans), sc/zoom moedars, sc/zoom
maiskzdc (ndl. schoone meisjes) ; schoenzaak 9 ra
kan wijzen op mill. scoe (vgl. echter sc/zoëmbtst 9 7a, ndl. schoenborstel) ; vgl. par. 252, Syncope van n ; - slot-n van vervoegingsvormen
van werkwoorden vOor ma (= w) wordt vi (1)
met gerekte vocaal en zonder vocaalverkorting
aama n. oonzs (5haamme ( *haan me, 5 hoomme
< 5 hoon me, ndl. hadden we) ; gaama ( 5 gaan me,
ndl. gaan we) ; staama (*staan me, ndl. staan we);
ëiiia (hernme, hen me, ndl. hebben we) ; deem?
( 5 deen me, ndl. deden we) ; geein (* g een me,
ndl. geven we) ; uiiiz (wimme, *i n me, ndl.
willen we) ; aims (*zimme, 5 zin me, ndl. zillen
we) ; ziema ( 5 ie1i me, ndl. zien we); Zoom?
(zoomme, zoon me, ndl. zouden we) ; doenz?
(cloen me, ndl. doen we) ; nzoenz (* mo en me,
ndl. moeten we) ; iizeuiiza ( 5 meun me, ndl. mogen
we) Zljnzs (zijmme, 5 zijn me, ndl. zijn we)
lOOp?m? (*loopen ole, iidl. loopen we) ; dansnizd
( 5 dansen me, ndl. dansen we) ; z'lelanz? (*vielen
me ) ndl. vielen we) ; enz.
ns > zovi. S (s) in : viOsent ( 5 Viessent, *Vien
sent, ndl. Vincent).
nz > zovl. z (z) (2) in : izjzaat (*Iijzzaad, ndl.

lijnzaad), l?Jz?meel (ndl. lijnzaadmeel) en 1?jZ007/C
(ndl. lijnzaadolie).
rd > zovi. d ('/) in : mecd,ri ( 5 meeddere, ndl.
meerder), meede;'u (ndl. meerderen), nzeedarict
( ndl. meerderhed). mecdarjaarach (ndl. meerderjarig) ; z'ood5ra ( ndl. verder, mnl. voorder),
vsrvoodsr a n (ndl. vorderen, mnl. voorderen).
rt > zovi. t (t) in :fief1a (*fjettele, mnl. fiertre
> met dissirnilatie 5 fiertle).
pm > zovl. vi (rn)(2) in : da coorniz en coomans (familienamen De Cooinan en Coornans)
koomarsclzij5 (*komerschip < *komerschap <
komenschap < koopmanschap ; sic Idiot.).
ph > zovl. b (b) (met gerekten consonant)
obbO4n (ndl. geschr. opbollen), obblaaz 9 n (ndl.
opblazen) ; enz.; vgl. Sandhi, par. 247, Groep i,
1;, ***•
lb > zovi. b (b) in : oeblaara (*hoebblare, ndl.
hoefblad).
fm > zovi. m (in) in : boonzss (ndl. Baafmis),

boo'mzsweera (ndl. Baafmisweder), boomssprunza
(ndl. Baafmispruim), enz.
Vt, ft > zovi. i (t) in : eet (*heet, ndl. heeft;
zie TE WINKEL, 157-158) ; vgl. geet (iidl. geeft).
(1) Missehien syncope. •\Tgl. BoEKEN000EN par. 92;
IJB en CV i. v. me.
(2) Syncope naar TE WUKEL.
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km > zovl. vi (n) in : aines (*hamn^es, ndl.
hakmes ?).
kf > zovl, f (f) in : stofalier (*stof.Celier, ndl.
stokviolier).
kt > zovl. t (t) in : fietoor (*Fiettoor, Viektoor, ndl. Viktor) ; letteek 9 n (met gerekte t,
ndl. litteeken < mnl. lycteeken ; TE WINKEL,

Gr. Iiç., 1 5 6

-

1

57)-

chf > zovl. f (f) in : l fat (*liffat, ndl. lichtvat : ndl. gespr. lichtfat > lichfat met syncope
zovl. *liffat met assimilatie).
gk > zovl. k (k) in : miik (ndl. man 'k, mag ik).
chs > zovl. s (s) in : des,la (ndl. dissel
*dichsel , TE WINKEL, 154) ; dijs a la (ndl. dissel
< *dichsel) ; maschien (ndl. rnisschien, mnl.
machscien).
ti > zovl. 1 (1) in : pooleep o la (*poollepel
pollepel < ndl. potlepel ; TK WINKEL, 144)•
tm > zovi. na (vi) in : dayna (*damme, *dat
me, ndl. dat we) ; niemeer (ndl. niet meer ; syncope ?).
tk > zovl. k (k) in : di k (ndl. dat ik).
tg > zovl. g- (c) in : di ga (*dagge, ndl. dat ge).
is > zovl. s (s) in : di sa ( - Kdasse, ndl. gespr.
dat se) ; gaasa (*gaasse, ndL gespr. gaat se)
staasa (ndl. gespr. staat se) ; eesa (*heese, ndl.
gespr. heeft se; zie TE WINKEL, 150) ; geesa
(ndl. gespr. geeft se) ; weesa (ndl. gespr. weet se)
ziesa (ndl. gespr. ziet se) ; doesa (ndl. gespr. doet
se) ; moesa (*moesse, ndl. gespr. moet se).
dl > zovl. 1 (1) in : kaalak (ndl. kwalijk
kwaadlijk) ; leelak (ndl. leelijk < *leedlijk).
dt > zovl. t (t) (gewoonlijk met gerekten consonant en vocaalverkorting) : zaatti j t (ndl. zaadtijd, zaaitijd ; zie Idiot.) ; vgl. Sandhi, par. 247,
k - , Groep 2, a, *.

ds > zovl. s (s) in : srnesa ( smesse, ndl.
smisse < smedse, smidse).
sm > zovl. in (m) in : anaa (*ammo < as ma,
ndl. als we).
sk > zovl. k (k) in : ak (uit as 'k, ndl. als ik) ;
ook wordt de slot-s van zovl. es (ndl. is) vaak aan
den volgenden consonant geassimileerd : t e dd n
ont (ndl. 't is de hond).

C. Wederkeerzge assiinilatie.
De auslaut-consonant werkt op den anlautconsonant, en wederkeerig deze laatste op den
eerste :
d > zovl. tt (gewoonlijk met gerekten consonant en vocaalverkorting) : *i n het woord
wi tta;a (ndl. wiedde) ; kleettag a (ndl. kleedde)
b 'teach (ndl. biddag) ; enz. ; doch varblenddaga
of varblendaga (ndl. verblindde) ; anttoek n.
antoek; - ' **in den zin : ez darn bant tor n.
bantor (ndl. is de band daar ?) ; in 'd bat toen
(ndl. in 't bad doen) ; was t pert toot n. pertoot
(ndl. was 't paard dood ?) ; ront tan tien a n n.
ront 9 n (ndl. rond den tienen) ; enz. ; — *** de
weggevallen consonant laat nog zijn invloed gevoelen : ie dee for (ndl. hij deed daar, 3e pers. ;
doch: k dee dor, ndl. 'k deed daar, is pers.), i^ boo
trij frii zk (ncll. hij bood darij f razak ; doch : 4 (ioo

drij fraiak) ; enz. Vgl. Sandhi, par. 247,
Groep 2, *.
gg > zovl. chch (soms met gerekten consonant,
nooit met vocaal-verkorting) : weechchaan n. gewoner weechaan (ndl. weggaan) ; — 'ie zi ch
chinta ra n. gewoner ie zachinta ra (ndl. hij zag
ginder) ; enz. Vgl. Sandhi; par. 247, =^'^^ ^9
Groep 3,C,*.
dg > zovl. tch : montchat (ndl. mondgat) ; —
oovar t lant chaan (ndl. over 't land gaan). Vgl.
Sandhi, par. 247, =<*^ , Groep 2, c, *.
dz > zovl. is : antsaaa (ndl. handzaag) ; -- in

d bat si j n (ndl. in 't bad zijn). Vgl. Sandhi,

par. 2 47, '` 4 ". Groep2, c, .
dv > zovl. tf : lantfaraara (ndl. landverrader) ;
—g, ront farkoop n (ndl. grond verkoopen). Vgl.
Sandhi (ter aangewezen plaatse).
gz > zovl. chs : weechsen a n (ndl. wegzenden) ;
-- ie lack farmoort (ndl. hij lag vermoord). Vgl.
Sandhi, par . 247 , *>''** , Groej 3, c, *.
gv > zovl. chf ..dachfliea (ndl. dagvlieg) ; —
ii? zech fan da mainsch a n (ndl. de keg van de
menschen). Vgl. Sandhi (als boven).

3. Dissimilatie. of Ongelijkmaking
249. De volgende voorbeelden van zovl. dissiinilatie (1) zijn nlij bekend :
10 1...1 > zovl. r...l : kornel (n. kolanel, fr.
colonel).
1...1 > zovl. 1. ..r : let a ra (*lettere, ndl. luttel),
vgl. letarautem (*Letterhauthem, dorp) ; sleut a ra
(n. sleut e la en sneut a la, ndl. sleutel) ; vleeg a ra
(n. gewoner vleeg-a la, ndl. vlegel).
1...1 > zovl. n...l : sneut d la (ndl. sleutel).
2° m...m > zovl. b.... m : bermieta en berfnz'etsa
(ndl. fr. marmite).
30 fl fl > zovl. 1...n : vi stelaavant (ndl.
vastenavond).
40 r.. .r > zovl. 1. ..r : alavaar n. alavoar
(*a levoir, belg. fr. a (iplv. au) revoir) ; fdeedariek
(ndl. Frederik) ; fluitanier (*fruitenier, de gewone
wesp, zie Idiot.) ; koliedor (*kollidor, fr. corridor) ; latter (*larier, ndl. fr. laurier)..
r...r .> zovl. r... l : berdals (mv. Tan berd, zie
Idiot.) ; fet a la (fiertere, ofr. fiertre : lat. feretrum
> ofr. fiertre > mnl. fiertre > zovl. *fiertele
(met dissimilatie) > zovl. fiet a la (met assimilatie
of syncope) ; karp a la (ndl. karper) ; kontraala
(ndl. kontrarie, fr. contraire ; zie Idiot.); naorb a la
(dobbele dissimilatie : lat. marmor > fr. marbre
(dissimilatie : m...m > m...b) > mnl. marber
mnl. marbel (dissimilatie : r...r > r...1) > zovl.
morb a la) ; raal ( fr. rare, ndl. raar ), raalatait
(ndl. rariteit) ; rainoel (ndl. ramoer n. a. v., ofr.
rumour, lat. rumor).
r...r > zovl. d...r : destalier • (mnl, rastaliere,
ofr. rastelier, fr. ratelier).
(1) Zie over dis similatie, b. v. ROUnaT, Edenunats,
p. 201 en vvg;g. Dissimilatie ontstaat gewoolilijk to-schen 1, 04, U erg. r (Ia„ 330),
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4. Grammatische Figuren
A.

-

AFVALLEN EN "rEGVALLEN VAN
CONSONANTEN (EN VOCALEN).

250. Pro cope (aphmresis) of Afwerping.
10 De aanblazing of aspiratie, in ndl. verbeeld
door h, valt altijd in zovl. weg (1).

Procope van consonanten,

20

a. Pro~ope van j in : eejrauw,d (~d1. juffrouw,
KIL. eeflrouwe) en eefar;J (ndl. juffer) (2).
1J. Procope van
(B) in : oebreclzt(}f[el1z (dorp
geschr. Woubrechtegemj : oekcJY(jn (ndl.\~voekeren;
zie in Idiot. de aft. en samenst.},
c. Procope van n in : acht(]rgaal (n. niich tsrgaal, ndl. nachtegaal); atuur17jk (gewoner
natuurb]k); eev;J/teey (zie VERCOULLIE: avegaar en navegaar; TE \\FINKEL, Gr. Fig" 77);
ooi.'JY;J (van *noker < laat-lat. nucarius > fr.
noyer, zie okkernoot bij VERCOULLlE, okernoot
bij FRA1\'CK-vAN\VrJK, en TE \VI~KEL, (/r.
Ti.:g-., 7 i)·
d. Procope van g in : »noecn en £Jnoif (n. g,lnoec/r en g{)}zoef, ndl. genoeg; vgl. eng. enough,
mnl. enoech, ennoech}.
t. Procope van t in : r oef (ndl. troef).
f', Procope van s in : aes r, akar;; (*akker(e),
vloekwoord, ndl. sakker, fr. sacre, zie Idiot.).
r

"T

30 Procope 'van vocalen.
Procope van n dl. of fr. onbetoonde korte a,
par. 15, 1 0 en par. 32.
Procope van ndl. of rom, onbetooncle korte e,
par. 4Sb i lii.
Procope van ndl. zachtlange e, par. 58, 10.
Procope van ndl. korte i, par. 75.
Procopc van ndl. zachtlange 0, par. 10g h is.
Procope van ndl. of fr. eu, par. 130bis.

40 Procope van klank<.R'roepen.
a, Procope van O(]- in : fooka-paas(rh)an (geschreven Beloken-Paschen); 71)(Z I/('lt [naast gewoner bIz!>]I, ndI. wat belieft ?).
b. Procope van ([[(]- in sonuoigc c1eelwoorden;
*zeer gewoon : blee7.}[)ll (ndl. gebleven); brorlzt
(ndt. gebrocht, gebracht) ; krCf'an (ndl. 'gekregen) :
leen (ndl. geleden == gepasseerd); VOl1an (*vonden, ndl. gevonden); woran (ndl. geworden) ; **min gewoon : docht (ndI. gedocht, gedacht) ;
dreelJ1Z (ndl. gedragen, zovl. glJdreefj1'Z n. g;Jdreeg:Jn); kOlllgn (ndl. gekomen); weest (ndl. geweest);
t"weetan (ndI. geweten); 7iion~1l (n. gll71JVl101l, ndI.
gewonnen). Zie vTormleer, l¥erku!oorden.
c. Procope van klankgroepen in andere woorden: *dzuin (*andzuin, ndl. ajuin, mnl. onioen,
eniucn n. a. v., fr. oignon, volkslat. unio(nem) ) ;
,t7Ultu1enza (rom. influenza, zie Idiot.); 'I *in
vele plaatsnanlen ; procope van bt'ginlettergrepen:
host (geschr. Rooborst); braakg/;J (geschr. N ederbrakel); nijshoekal;; (geschr. Denijs-Boekel);
II)

Zie par.

~3D;

vgl. TE

"·JSKEI"

vvg~.

(2) Vgot. GOEMAN~, 7-1.
,:1) Y gl. TK \VINKEL, OJ'. Pi!l"

7·1.

ar.

Pig.: 32 en

Z7iiiiJ~JJ1.:J (geschr. Munkzwalm }: procope van
beginwoorden : atnoousn» (*Einhovene, geschr.
St-Maria-Audenhove) ; au tem. (geschr. St-LievensHouthern); hoek;)?;; (geschr. St-Blazius-Boekel);
esclzlJ (*Essche, geschr. St-Lievens-Essche)'
laatel1'l (geschr. St-Maria-Laathelu); oor;;beek;
(geschr. St-Maria-Hoorebeke); en andere nog
(zie Idiot. : Plaatsnamen); - in zeer vele uoornamen : bel;} (*Belle, geschr. Isabella); bert
(~eschr. AI-, Hu-, L~m-, N or- ,eJ?- Robert); berttens (geschr. Albertine); bestziJaan (geschr. Sebastiaan); bier: (Albien); dens» (Prudence); dest
[Modestr: dz"ek en dzektuus (geschr. Benedictus) .
dien» (Bernar- of Blondine}: dook of dookuu;
(Judocus); door (Isi-, Poly- of Theodoorj ; fante
(Stephanie); .fie (Sophie) ; .fiel (Theophielj , jien;;
(A.dol-, nei., Del-, Jo?e- of Ser~phine); fret
(Alfr~d) ~.gYlet;J (Margriete] : kadze (Leocadie) ;
kioU1S ()\ iklaas] ; kooba (Jacoba); koob[}n (Koben,
Jacobus); leena (fle-, Magdalena); tel;) (*Lette,
Colette); lie (Ame-, Emi-, Eula-, Natha- of Rosalie); lieka (Angclika); fiend (.Ade-, Caro- of
Pauline) ; lvt;; (*Lotte, Charlotte) ~ snii n;)7/r!
(*Mannevel, Emmanuel ] : mensa (Clemence');
mtei (E- of Karnicl] : mon t of 1JlO(),lk (Edrnond) :
narit (Ferdinand) ; nar t (Ber- of Leonard); nee]
(~orneeI); ne~li/ia (Cornelia);
nt>I;~ (';:~ ellc,
Pieternelle}: nest (Ernest); 11;"7;[;; ('i:).J ctte, .Ari-,
Antoi-, Jean- of Trinette) : nre (H.. orna-, Sido- of
Triphonie) : nii!ld;; (Renilde): noora (Eleonora) ;
plil of pool (Ifippoliet, Leopold, Xapolcon):
j>oolz'et of p;Jliet of pht!! (Hippoliet); raUl).'
(Florent}: rans» of r enss (Florence) ; ret' (1)( siof Honore): rz'ck (Frederik, Hendriek); r?'eka
(Frederica of Hendrica); r ten» (Hono- of V'" ictoririe}; ries [Maurice] , saa (*~ois, Francois] ~
sandsr» (A.lexandcr): sandriens (A.lcxandrine);
siir (Richard) : sent (Hya-, Vincent); s/es (Francies): steserz [Franciscaj : sieh'"1!fa (Cecilia): SPt; r
(Prosper): staaf (Gustaaf] : stan s» (Constancia}:
stant (Constant) ; stten (Augu-, Cele- of Justien):
sttena (A.l1g11-, Cele-, Chri- of Justina); t aa t'
(Oktaaf): t(il (Vital): tali;>ja (Nathalia); t a ns»
(Hortense): tll'ldeJ (Clo- of Mathilde j : t ien»
[Alber-, Huber- of Leontine): tz'est(;J) (Baptiste) ;
loon (i\ntoon): too'Jlz"eja (.i~ntonia); trientJ
(Katncn): luur (..c'\rthur): veer (Xaveer); veerit!ja (Xavf:ria): 7't:t'7'{l (Genoveva); 'wan;;
(':'\\~arlll(', Johanna): IV,11l.7S e:\Vannes, Johannes) ; 'iNlrt (1':dward) ; 7.f'/e (Lo\\'ie, Louis); wzeZiJ
(Louise); ztil;; (*Zalle, Rosalie); en ,,:reI andere
DOg (zie Idiot. : Persoonsllanzen).

25 1 . Apocope of Afkapping.
10

Apocope van consonanten.

a. Apocope van I in a n. al of al : z estar a
(ndl. z' is er al), 'weera n. 7fJeeral of 'ZR!eeriil :
zlJdr7 dor 7D'eera (ndl. zijt ge claar ,veeral ?); in za n. gewoner zal of zlil: k;;1t za (ndl. ik en
zal), k sa k sa (ndl. 'k zal, 'k zal); in we n.
gewoner 7£'el of uiel : z7i.llJclzt, Jt es we (ndl.
zwijg(t), 't is "reI !).
b. Apocope van m : roo1Jzatz'es (n. a. v., ndl.
rhumatisme).
c. Apocope van n : *diminutiefs~uitgang ZQvl..

— 104 —
-k.) (ncll. -ken, oorspronkelijk -k:ijn ; zie VERCOL LLIE, lust. Gr., I 10 ; TE WVINKF.L, Gr.
I 16), mv. -kas of gewoon -kits : vz naka
( .'n.lanneke), my. mdnakas of mundkies ; zunakd
(*zonneke), mv. -kas n. -.tries; aanak.? (haneke),
enz. ; zie yormleer, Naamwe►., Dim. -- ** zovl.
(en ndl.) -an > zovl. -ie; in stofadjectieven
gauwie (ndl, gouden); zelvari (ndl. zilveren)
enz. — in naamwoorden als ekie (* hekkie, ndl.
hekken) ; verki e (ndl. verken) ; enz. — in augmentatieven (ook wel pejoratieven) : koobie (ndl.
Koben), martze (ndl. Marten) ;, enz. ; zie par. 1 53 ;
-- *** enclyticon da (ndl. dan) : es t nie waarda
(ndl. is 't niet waar dan ?) ; alijd (ndl. allez dan,
fr. allez done !) ; oeda (ndl. hoe dan ?) ; toeda
(ndl. toe dan !); enz. vgl. Idiot. — ***i:nee, of
nee, of ne (ndl. neen), zie Idiot.

Aanm. De als substantief gebruikte adjectieven hebben in 't mv. nooit -n : twie blend?
(ndl. twee blinden) ; vier tienda ; enz. Doch bier
kan van apocope van ndl. slot-n Been sprake zijn.
( 1 . Apocope van p (schijnbaar) in : galoo (ndl.
galop, naar de fr. uitspr.).
C. Apocope van ch in slot -sch : vis (ndl. visch),
i'lees (ndl. vleesch), enz. Zie par. 237 ; TE \VINKE L, Cr. Fig., 105 en vgg.
f. Apocope van t in : naes (1) (ndl. mest, reeds
runt. mes n. a. v.) ; nie n. niet : an komnda nie
(ndl. komt ge niet ?) ; z'an zelilt me (ndl, Zen
evil niet) ; wies (eng. ndl. whist) ; schijribare apocope in rzic (ndl. rijst, oorspronkelijk zonder t
KIL. ry s, fr. riz: zie VEKCOL'LLIE). Vgl. nog
k moe (ndl. 'k moet).
U. Apocope van d in : den onv. verl. tijd van
sterke werkwoorden (I e en 3e pers. enk.) na lange
vocaal : ak of ie- dee (ndl. deed), lee (ndl. leed),
snee (ndl. sneed), stree (ndl. streed), boo (ndl.
bood) ; enz. ; — ook : ak of ie as (ndl. had).
2° A boco pe van klankgroepen.
a• Gewoon in Persoonsnamen . daaf ( ndl.
David), veelal als dim. daafko ; dzaak of zaak
(ndl. Jacob, fr. Jacques) ; feel (Felix) ; fleur
(Floris) ; frans (Francois) ; free (Frederik) ;
guest (Gustaaf) ; lieza (Liezebet, Elisabeth) ;
lu e
/ (Lucas) ; maks (Maximiliaan); heel.? (Melanie) ; nest (Nestor) ; stanies (Stanislas) ; uuza
(Eugenie) ; vie-rza of virza (Virginie) ; en wellicht
eenige andere. Zie in Idiot.: Persoonsnamen.
b. In een pair plaatsnamen valt het laatste
woord weg : sent? korneelas (St-Kornelis-Hoorebeke) ; sent? goor? ns (St-Gooriks-Audenhove).
Zie in Idiot. : Plaatsnalnen.
Over het wegvallen van slot-da, zie beneden
Svncope, par. 252.
252.

Syncope (2) of Uitstooting.

Syncope van consonanten.
(1) Tx WINKEL. 6'i. Fig., 258, heschotiwt (lit — on to
recht — als synalcephe van chs tot s.
(2) Met inbegrip van synakephe of samensmeltino
en van elisie of uitlating. Eenige der hier aannegeven syncpeeringen kunnen als assimilaties worden
opgevat. `Vecierzijds kunnen sommige als assimilatie
opgevatte verschijnselen tot de syncope gebracht
worden. Zie par. 248, b, voetnota 2.

,r. Syncope van j

in : t.cair.c (*tsjaars, ml.

's jaars ; vgl. urn!. tsaren en tsaermeer).
b. Syncope van w:
kw > zovl. k in : kaalak (ndl. kwalijk ; vgl.
beneden kaat) : kaalietait (ndl. kwaliteit) ; kaat
(ndl. kwaad, zie Idiot.) ; kort (ndl. kwart) ; kortier (ndl. kwartier) ; dikals (*dikkels, ndl. dikwijls).
rw > zovl. r : erta (ndl. erwt ; zie Ti-. WINKEL, Gr. I+ig., 18o) ; ertab ein (geschr. Erwetegem, dorpsnaam).
wt > zovl. t in : nucnt (* nuuwt, mnl. nuww - e
n. a. v., ndl. nieuw).
Vgl. uitstooting van zovl. w in de plaatsnamen
a`norda ( *Auwenorde < *Audenaarde, stad) en
ainoov a na (°° Ainhoven(e) < ''Auwenhove < k11denhove < St-Maria-Audenhove, dorp) ; — in
sommige vervoegingsvormen van de volgende ww.
aur.7e► 5 n (*hauwen, *houwen, ndl. houden), ontaitze' a n (ndl. *onthouwen, onthouden); banauw a n ;
batrau v,) n; varflau7c' 9 n ; varkauu5n (ndl. verkoudep) ; varnauw a n : ie ait (ndl. hij houdt)
g on tai t (ndl. ge onthoudt) ; bani t (ndl. benauwd) ; batrdtt (ndl. betrouwt) ; da zieka varfatt (ndl. verflauwt) ; da straata varnait (ndl.
vernauwt) ; — en in eenige superlatieven : aitst
(ndl. oudst) ; f ditst (ndl. flattwst) ; da kaitstan
dilcli (ndl. de koudste dag) ; t naitsta (ndl.
it nau-vwwste) ; gij zij Ia staitstan (ndl. gij zijt de
stoutste). — Vgl. par. 208.
Over de syncope van''w in zovl. zula ( - "`tulle,
mhd. swelle); zie TE W1NKEL, Gr. Fig., 2 45 ;
in zovl. ,snee (ndl. sneeuw, mnl. snee) TE WINKEL, I j 7 ; vgl. par. 2 15.
C. Syncope van 1:
* in het woord : Z s (1) (ndl. als) ; zuk (1) (ndl.
zulk) ; pateel (1) (mnl. plateel, fr. plateau, platel)
-- syncope van I in de meerv. pers. voorn.
g odd ra naast en uit g olda ra (ndl. gijlieder)
oic4ra n. en uit oldd ra (ndl. ulieder); o 21 d9 ra n.
en uit olda ra (*houdere, ndl. henlieder, hun-) ;
wo 2L da ra n, en uit wolda ra; zo 21 da ra n. en uit zolda ra (ndl. zijlieder) ; zie par. 2 I 2bis ; en vgl. schaifa r? (*scheifere < ndl. schelfer of schilfer) ; -syncope van l ( van *zillen en willen) met
(daarna) samentrekking der beide lettergrepen :
zin (*zillen > *zian > zmn), ma of za tin ; vanbier (assimilatie) *zin ma > *zimma > zi117a
(sin?? RJnzan, ndl. zullen we komen ?) ; tin za
werkn (ndl. zullen ze werken ?) ; vgl. «pima
(*711immna .< Winn? < ndl. wille(n) we ?).
**in den zin (2) : slot-1 van zal en wel wordt
gesyncopeerd (geassimileerd ?) met den volgenden
consonant : k sa werkn (ndl. 'k zal werken) ;
za sa komn (ndl. zal ze komen ?) ; — t es we
g adaan (ndl. 't is wel gedaan) ; vgl. 248, b, 20 (3) ;
par. 25!, io, a.

d. Syncope van m in : orvul (uit *ormvul <
ndl. armvol ; zie Idiot.). Vgl. nog boogort (*boogaard < ndl. boomgaard) par. 248, b, 20.
(1) TE «'t`REL. Or Fig., 173. Vgl. hier par. 24s.
b. 20.
(2) Door eenic en als assimilatie opgevat.
(:1) Assimilatie van de slot-1 van al met den volgend.mn
consonant.

1 05 F. Syncope van n (1),
10 Ndl. -an — zovl. -n voor vocaal, ndl. h,
zovl. d, t, b (vbor b, gedeeltelijke assimilatie
a n -}- b > amb) ; in,nai (*hinnenei, ndl. hennenei);
vraauu' a naar (ndl. vrouwenhaar) ; man a ndraak
(ndl. mannendrank) ; fiera nteetg n (ndl. paardeneten) ; ganzaznbek (ndl. ganzenbek) ; enz. ; ---ook in pausa : duiv 9 n (ndl. duiven) ; enz.
Doch voor alien anderen consonant wordt ndl.
-cm zovl. a (de onderdrukte a wordt dus weder
de eig. doffe a)
i) in het .epoord
. in samenstellingen met naamwoorden op ndl.
-an als i e lid : perafoora (ndl. paardenfoor) ;
kooragroen (ndl. korengroen) ; 5eerajaar (ndl.
perenjaar); no u ldakook a ra -(ndl. naaldenkoker) ;
spelakus a n (*spellekussen, ndl. speldenkussen)
nzesamandaka (ndl. messenmandje) ; ondanoorn
(ndl. honde(n)naam); koonijnaj5ijpa (ndl. konijnenpijp) ; naeularoe ( ndl. molenroede ) ; ganzaspe- 1
(ndl. ganzenspel) ; kiekavlees (ndl. kiekenvleesch) ;
beestawerk ( ndl. beeste(n)werk) ; boeraz weet
(ndl. boerenzweet) ; enz.
Aanin. In zovl. is na perastal, zoowel een
stal voor een paard, als een stal voor paarden.
Zie wat b. V. COSIJN-TE WINKEL, Sir., 1, I43I44 ; VERCO LLtr:, .S5r , 35 schrijven. Zovl.

dialect houdt hiermee geen rekening (ook niet
ndl . naar Hol.:rvAST, Spr., Io5-I06).
in samenstellingen met bijvoeglijke woorden
op ndl. -an als ic lid : neeaznan (ndl. negenman,
in kegelspel) ; zeevastera (ndl. zevenster) ; enz.
`i samenstellingen met partikels op ndl. -an
als 3e lid : bZnab aan (ndl. binnengaan) ; b najaa a n
( ndl. binnenjagen ) ; buitaloop,n (ndl. buitenloopen); buitakee a lan (ndl. buitenkegelen) ; boovan2ais a n (*bovenmeisen, ndl. bovenmeid) ; boovaJlootsa (ndl. bovenplaats) ; teearon zk a n (ndl.
to genronken) ; teeaspreek a n (ndl. tegenspreken)
tsaanzavala n (ndl. samenvallen) ; binawerk (ndl.
binnenwerk); boozvazwem n (ndl. bovenzwemmen) ; — doch : e fa nc-z f (=:=effenaf) ; tsaam 9 ndoen
( ndl. samendoen) ; boor ntrek g n (ndl. boventr- ekken); boovarnbree,z a n (ndl. bovenbrengen)
enz.
- in diininutieven van naamwoorden op
(enk.) zovl. - a n(e) • dooraka n. door 9 nka (dim.
van zovi. door^n((;) -- _ ndl. doom) ; koob,lka (dim.
van ndl. Koben) ; zneulda (dim. van meula n,
ndl. molen) ; veulaka (dim. van veula n) ; enz.
Z ie par. 275, §5 , I°.
2) in den zin (veelal als assimilatie beschouwd,
doch hier behandeld, omdat het met io nauw
verbonden is) : k oora da joona f u jt a n (ndl.
'k hoor den jongen fiuiten) ; mee onda jaa a n (ndl.
met honden jagen) ; t maisa klapt (ndl. 't *meisen
klapt); t feula (ndl. veulen) lief; za loopa znee
(ndl. loopen) ; visa znaaka nuu rneubals (ndl. we
maken nieuwe meubels) ; gaa nor boova bier
(ndl. ga naar boven, Pier), dd o ron-1 efa reekn
(ndl. den grond effen *reeken) ; buita schreeva
(ndl. buiten schreef) ; veur eena stier (ndl. voor
eenen stier); veer na rijka vaint (ndl. voor eenen
(1) Zeer gewoon in ncil. Zie Ti WVINKEL, b1z. 161 - 172.

rijken vent) ; a kznt (ndl. een kind) : of mzjn^
(zijna, onza, enz.) vloer; oo dan derda zonddch; nzo zecht (ndl men zegt); enz., enz.
Doch : dan is (ndl. de of den. esch), nn orrna
(ndl. een of eenen arm) ; boov a n ons; zeevan
uure n; nan doo a n aaza (ndl. een of eenen doode(n) haas); mijn d n Cant; za liep a n deur tfelt
(ndl. ze liepen door 't veld).
Ook voor za blijft gewoonlijk de slot-n van
werkwoordeiijk - a n behouden : loop a n za (ndl.
loopen ze ?) ; dans a n za ; enz. ; — doch : za loop?
zoo zeera (ndl. ze loopen zoo zeer -- snel) ; enz.
De n van onbep. lidw. vr. enk. an of a n valt
niet weg : an vrauwe, a n neeta (ndl. fleet) ; enz.
`Lie Vormleer, Lidwoord. — Ook niet de
slot-n van voegw. en of on : ik en f JIka (ndl. ik
en Fielke), mnoedar an vaad 5 ra. --- Ook niet van
vw. an (ontkenning) : g an keaznt niet (ndl. gij
kunt niet). — Ook niet van enclyticon vn. -an of
- a n gebezigd als subject of als object : wilt a n
g-aan (ndl. wil hij gaan) ; ga zietg n kozn a n (ndl. ge
ziet hem komen). .— Doch, met assimilatie, vbor
b, p en m : gij ern broera (ndl. gij en broeder) ;
ik am bula niet (ndl. ik bol niet) ; slaata m batiest
(*slaat9 n, ndl. sla hem, Baptist) ; ga ziltar przjz s n (ndl. ge zult hem prijzen) ; ik am mach niet
(ndl. ik mag niet) ; enz.
2Q Nd1. -ans — zovl. -as of -i;^s ; zie zovl.
dofe-a, par . 153, §.
30 Ndl. korte of lange vocaal + slot-n wordt
zovl. gerekte of blijft lange vocaal met syncopeering (of, wil men, assimilatie) dezer slot-n (zie de
uitzonderingen onmiddellijk beneden) :
i) in het woord, in samenstellingen of koppelingen
* met een bijv. nw. op -n als ( Ie lid )
schoornaaks 0 Za (*schoonmaaksel , zie Idiot.
doch : it sclioonz (n. schoona) maak a n, met
verkorting der vocaal oo en gerekten consonant
mm; hier had plants eerst syncope van de slot-a
van schoon?, daarna assimilatie der slot-n van
schoon met de anlaut-m van maak a n) ; schoomoeda ra (ndl. schoonmoeder, doch an schoonm moeda ra, ndl. een schoone moeder) ; sclzoovaara of
schoovaada ra (ndl. schoonvader) ; schoozi st a r?
(ndl. schoonzuster; schoon zustara = ndl. schoone
zuster) ; zie uitzonderingen beneden ;
met een telwoord als ie lid : ee aar ( 5 eenjaar, zie Idiot.); s eelant (*geenland, zie Idiot.)
~` met een infinitief als ie lid : gaamanda
(gaanmande, zie Idiot.) ; doch g aankruka (*gaankrukke) en gaanstok ;
.•"
met een praefix als ie lid ; met pracfix an(ndl. aan-) in scheidbare werkwoorden : agaan
(ndl. aangaan) ; akoop a n (ndl. aankoopen), lloop a n (ndl. aanloopen), dmaak a n (ndl. aanmaken),
aprijz a n (ndl. aanprijzen) ; enz.
met praefix in- : irzja n (ndl. inrijden), islaan
(ndl. inslaan), ivoer a n (ndl. invoeren), izien (ndl.
inzien), enz.
met praefix achtareen-, aneen-, bz een-, deureen-, ineen-, vaneen- en eenige ander nog met
-een : achtareeloop g n, aneefoefala n, bi,eesteekon,
deureeklop a n (ndl. dooreenkloppen), ineesmiat a n,
vaneeslaan, enz.

a"-- fob --U'itzonderingen,
Slot-n blijft altijd vóor klinkei, h, d en t;
voor vocaal : aner a n (*anerden, ndl. aanaarden) ;
vbor h : inaall n (ndl. inhalen) ; voor d (met korte
of verkorte vocaal) : andoen, schoondocht g ra,
klaindvcht a ra ; — voor t (met korte of verkorte
vocaal) : intraf a n (ndl. intrappen), vaneentrek a n
(ndl. vaneentrekken) ; enz. — Slot-n blijft soms
vbor z : klainzeuna (ndl. kleinzoon) ; schoonzeuna
(ndl. schoonzoon) ; enz.
c` Slot-n wordt altijd m (gedeeltelijke assimilatie, met korte of verkorte voorafgaande vocaal)
vbor b • kembriefka (*kenbriefke, zie Idiot.) ;
schoombroera (ndl. schoonbroeder) ; ainbreera a n
(ndl. aanbrengen) ; i,nbena n (ndl. inbinden) ;
deiireembsa/n a n (ndl. dooreenbessemen) ; enz.
*;O Slot-n wordt sours m voor m en p (met
klankverkorting en consonantrekking) : gro?inmort (ndl. groenmarkt) ; scho5nzmaak 9 n ('schoonmaken, zie Idiot,), doch schoomaaks a la (*schoonmaaksel, zie Idiot., en hier onmiddellijk boven),
schoomoeda ra (1) (ndl. schoonmoeder) en deureemnaa4n (ndl. dooreenmalen), enz. ; — eemjaarach
(ndl. eenparig); (loch vaneebootala n (zie Idiot) ;
enz.
`e Slot-n van zelfst. nw. (als le lid in samenstellingen) blijft gezvoonlijk (of wordt m voor
b, p of nz) : steens ruffs en steenzweera (doch
steenzputa); graanschuura (doch graainmijta en
graammort met consonantrekking) ; wYjnkeldd ra
(doch wijmbak, wijmmanda met gerekte mm,
wijmmeera) ; schoenlap a ra en schoennaa a la (met
gerekten consonant, ndl. schoennagel ; doch
schoembi?sta la , schoenzmiig azz n met gerekten
consonant) ; teennaa a la (met gerekte nn) ; baanstroop a ra; enz. ; — schoemaak a ra wijst denkelijk
op een vroeger enk. schoe (anders zou men zeggen
schoemmaaka ra met verkorte oe en gerekten consonant ; vgl. schoe,nmort, ndl. schoenmarkt).
Slot-n van zovl. prefix an- , (hier met
korte en niet gerekte korte a) blijft in onscheidbare werkwoorden, zelfs voor ander consonanten
dan b, d of t : anroep a n (ndl. aanroepen; i roep o n,
scheidb. en met gerekte a, is voortdurend roepen,
Lie Idiot.) ; anver a n (*anverden, ndl. aanvaarden) ;
anzien (ndl. aanzien) ; — dus ook in de afleidingen : anroe eeoa (ndl. aanroeping) ; anverda ra
( ndl. aanvaarder) ; anuiencsa (*anzienesse, zie

Idiot.).
2) in den sin (met reden veelal beschouwd als
assimilatie, doch hier behandeld om het enge
verband met het voorgaande), in al de woorden
die, in pausa, in zovl. eindigen op n (uitgezonderd voor vocaal, h, d, t, b ; vbor deze laatste
vocaal wordt n m)
a. in zelfst. naamwoorde-i : da ma komt (betoonde a, dus lang ; ndl. de man komt) ; da ruff
loopt (ndl. de ruin loopt) ; na schoe maak a n (rdl.
eenen schoen maken) ; da stee valt (ndl. de steen
valt) ; enz.
00 in bijvoeglijke woorden (enkel in onz. enk.,
omdat alsdan men slot-n en niet slot-na heeft) ;
bijvoeglijke naamwoorden : a schoo kint (ndl. een
^1) Eenigen zeggen sclznornmocd5ra (met vocaalverkorting en consonantrekking).

schoon kind) ; t es schoo gaan (syncope van t,
ndl. het is schoon d. i. niet veil om to gaan ; doch
ga vzoet schoon gaan n. schoona gaan, d. i. wel,
sierlijk gaan, syncope van a) ; zie Idiot. i. v.
gaan) ; Ji:j `maanaka (ndl. fijn manneke) ; g-amee
yolk (ndl. gemeen yolk) ; klai kla1 kleutarko
(*klein klein kleuterke, aanvang van 't bekende
kinderrijrnpje) ; brui veula n (ndl. bruin veulen) ;
enz. ; — lidwoord an : a kint; — telwoord een
en geen : ee mes, gee nzuiska (ndl. geen muiske)
doch altijd tien : tie-n verkies (ndl. tien verkens),
dartien rooz a n (ndl. dertien rozen); — bijvoeglijke voornaamwoorden : mij kint (ndl. mijn
kind) ; zij pert ( ndl. zijn paard) ; enz. ; —
werkwoorden (in at de vormen met slot-n): za ka
zweeta n (ndl. ze kan zweeten) ; iemant to loo;b a n (ndl. iemand doen loopen) ; k wo veela (ndl.
'k won veel) ; k be moe (ndl. 'k ben moe); za zie
moeda ra (ndl. ze zien moeder) ; gazia zijn (ndl.
gezien zijn); ma gaa very (odl. we gaan ver) ; zo
zij weech (ndl. ze zijn weg) ; enz ; — partikels
to kwamp ie (ndl. dan kwam hij); i zee(g)alsema
(ndl. in Zegelsem) ; ml viera (ndl. min vier) ; va
mij (ndl. van mij) ; a peer (ndl. aan Pier) ; enz.
Doch slot-n blijft behoude*n in zovl. voor
vocaal : da span es (ndl. de man is) ; — voor ndl.
h : in oorabeeka (ndl. in Hoorebeke) ; — voor d:
an da muur; -- vlor t : da ruin trapalt (ndl.
de ruin trappelt) ; — voor b gedeeltelijke assimilatie; iib > zovl. nab : bruinz bier (ndl. bruin
bier).

Aannz. I. Slot-n van mij n en zijn valt ook weg
voor m. en vr. enkelvoudige verwantschapsnamen : 7Jzij vaad,ra (ndl. mijn vader); zij rechsweer' (*zijii rechtsweere); zij grodtmoed5 ra. Vgl.
Vormleer, Bezittelzjk Voorn.
Aannz. 2. Gaat het zovl. bijvoeglijk woord eig.
uit op ndl. -no en grijpt er syncope van de slot-a
plaats, dan blijft, in zovl:, de slot-n met verkorting der voorafgaande lange of gerekte vocaal.
Dat is telkens het geval voor de vrouwelijke
enkelvoudige en al de meervoudlr e (drie Seslachten) bijvoeglzjke woorden : mijn wee (vr.
enk., ndl. mijne weide) ; schoon stoelan (m. mv.,
ndl. schoone stoelen) ; geen koe a n (vr. mv., ndl.
geene koeien) ; kliI n kindars (o. mv., ndl. kleine
kinders) ; enz. — Dat is ook het geval met bijwoorden of als bij w oord gebruikte bijv. nw. die
uitgaan op zovl. -na : aleen gaan (naast aleena) ;
klain slaan (n. klaina); schoon zien (n. schoona);
enz.
VOor b en p heeft men in boven (Aanna. 2)
aangegeven geval gedeeltelijke assimilatie der n
die m wordt met vocaalverkorting : kla nz beesta
(vr. enk. ndl. kleine beest) ; schoom boera n (rn.
mv., ndl. schoone boeren) ; groom jbeer s n (vr.
mv., groene peren) ; bruim per a n (onz. mv. ndl.
bruine paarden) ; enz.
Voor in wordt n ook m, en men heeft vocaalverkorting en consonantrekking : brim nzeeri?
(n. brutna, vr. enk. ; ndl. bruine merrie) ; br iiin
nzeeriPs (n. bruina, vr. mv., ndl. bruine merries) ;
schoom maiskies (n. schoona, o. mv., ndl. schoone
meisjes); fijm meestars (n. fijza, m. mv.); enz.

Voor n wordt de consonant gerekt en er is dus
vocaalverkorting en consonantrekking : an fijn
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nou1d;J (n. jijll;J, yr. enk., ndl. eene fijne naald] ;
Jljn nljuldalZ (n.jijn;J, Yr. mv., ndl. fijne naalden);
schoon neuzvn (n. schoon», Ill. mv., ndl. schoone
neuzen): kliiin neuskz"es (n. klain;J, o. mv.}: enz.
Aanm. 3. Ook voor Z;J (vr. enk. of rnv, der

3 geslachten) blijft vaak de slot-» van vervoegingsvormen : kan z() 10oPan)? z£en Z;J dat niet ?
m» gaan s» straf(Jn (ndl. we gaan ze straffen) ;
Z:J moen Z;J 'Zf}eechiaaan [ndl. ze moeten ze wegjagen); sin Z;J kOI1ZgJl (ndl. zillen === zullen ze
komen ?).
40 Ndl. -ns (-nz) == zovl. s (z) :
I) in koest
kost
mnl. konste (bijvonn van
ndl. konde); en b;Jlfoest (nit begost, begonste,
begonde); zie TE \VINKEL, Gr. Fig., 170.
in oes (ndl. ons; aldus te Schoorisse en eenige
ander dorpen; zie Idiot.); vanhier : oee» [ndl,
onze, mnl. use), oeeon (ndl. onzcn], toezs n t [ndl.
t' onzent); vgl. TE ",VINKEL, Gr. Fig., 167;

<

<
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2) in eenige vreemde woorden : kosgnteerfiJl
(nit konsenteeren, lat. consentire, fro consentir) ;
- voornamen : kostant (*Konstant, fro Constant)
en kostien « Konstien < Konstantien); viesent
(" Viensent < Vincent).
3) N dl. -ans
zovI. -<751 of -iJs : verkz"es of
-k;;s (ndl. verkens); enz.; zie boven par. 153, §§.
Nell. nst === zovl. arst : va/~'t()rtJ [rnnl. veinstere
n. veinster, ndl. venster): enz.: ndl. e(l)nz
=:= zovl. atz : pazzJn [ndl. peinzen), enz.; vgl.
par. 43, 3°; par. 228, 5°.
50 Zovl. Zgn > s in : zovl. duuz;}nl > met
syncope van n dtczczet > met sync. van :J duus:
(nog zeer gewoon); vgI. TE \VINKEL, Gr. ]?ig.,
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17 2 .
f. Syncope van r.
10 Nell. r valt weg voor zovl. s en z :
,;: vaal's: jpieg.;las (ndl. spiegelhars); - deschan
n. desan (*derschen, ndl. dorschen, mnl. derscen
11. a. v.}: ges (*gers, ndl. gras) ; ves (ndl. versch) ;
-'- dwees (*dweers, ndl. dwars); ees (*eers, ndl.
aars); kees;J (*keersc, nell. kaars, ook ndl. kers,
plant); mees (ndl. meersch); schees (*scheers,
ndl. schaars}; - sc/uis» (*schurse, ndl. schors) ;
sc!zus;Jlleel;; (*schul'senele, ndi. schorseneel).
,;C,;' voor z : eeZa l(} (* Heerzdl;:), dorp geschr. Herzcele) : keez;; (*keerze, ndi. kers, vrucht); leez;;
(*leerze, ndI. laars); veez.J (*veel'ze, ndl. vaars) ;
- boz;J (*borze, ndl. beurs): uza1.J (*hurzele,
ndi. horzel; zie Idiot.); kuza1d (*Kurz;:)ld, naanl
eener oude herberg op J1-:lst, geschr. Kurzel).
'~';":: v60r st: bestg1'l (nd!. bersten); kest- (*kerst-)
in kest;Jl1zbrief (*kerstenbrief, zie Idiot.), kestie/aan(*Kerstiaan, z. Idiot.), kes/t)lz"et (*kerstlied,
zie Idiot.), kestac!z (*kesttach, ndI. Kerstdag),
enz.; - geest;J (*geerste, ndl. gerst); -- tost
(*torst, nell. dorst, inlperf. van zovl. *turren, mnl.
darren, ndl. durven); bast (*Borst, geschr. Rooborst, dorp); bost:J 11. ongew'oner bust3 (*borste,
ndl. borst); kosttJ n. ongewoner kitst;} (*korste,
ndl. korst); roovost igeschr. Roovorst, gehucht
van Zegelsenl); bust (geschr. Burst, dorp);
bustaltJ (*burstele, ndI. borstel).
Uitzonderingen.

*De s van rs is eep flexie-s .. IJlOeaiJrS (Inv. of

genitief); zeerst
boers (ndl. boersch). Doch
altijd eest (ndl. eerst).
** De s voIgt in den oorspronkelijken vorm
niet onmiddelijk op r: voal's (ndl. voorts] ; pers~
(*pertse, fro perche ; zie DB op -rs) .
*;1<* Ret woord is fransch : as-peres (fr. asperge),
so r zs (fr. serge), enz. Doch : (ostler (*.Forstier,
Zegelsernsche familienaam, fr. Forestier) ; POOS1C
of -s;; (*portie, fr. portion). - floes (ndI. floers,
fro velours, ofr. velous) en dza- of zaloes (ndI.
jaloers, fr. jaloux, ofr. jalous) zijn schijnbare
syncopeeringen (z.b. v. TE \VINKEL, Gr. Fig.,
J'

223,

293 ;

VERCOULLIE,

Et. ",,,,ab.).

Aantnerking. De epenthetische r van ndI. kersonw
zovl. kasau'w;I (*kassauwe, ofr. cassaude,
lat. consolida], van ndl. korporaal == zovl. kapo-

==

raal (fr. caporal) en van ndl. * scharminkelen (van
ndI. scharrninkel) == zovl. scha11leerzk;Jlg1Z wordt
dus in zovl. niet gevonden : de zovl. vonn zonder r
wijst hier op den oorspronkelijken vorm zonder r.
20 N dl. r valt weg voor l{ in : 17zagrietd
('~l\Iargriete, vrouwenaam}.
30 Nell. r valt "veg voor l in : .fietglJ (*fiertele
< tiertere ; zie fierter, VERCOULLIE, Et, T'Vdb.).
f/· Syncope van b : en (ndl. hebben), k e
(* 'k hebbe, 11d1. 'k heb), g et (nell. ge hebt).
h. Syncope van .f in : ooo inss .(*Ban:is, ndlBaafmis ; zie de atl en samenst. In Idiot.); deelt of deU «
* d'helt < * d'helft < ndl. de
helft; vgl. 1"E \VINKEL, Gr...Fig., 181); -il! et't (nell. hij heeft] ; ZJ geet (nell. ze geeft) ;
bliedo H of bleedo l t (* (wa] blieft u ?).
i. Syncope van v in : geen (ndl. geven) en de
afl. 7J,Jrgoeen, enz.; - zovl. v;;rgeen === fro pardonner; zovl. vtJrgeevan
fr. empoisonner; het
laatste is dialectisch jonger dan het eerste.
[, Syncope van k in : ent (ndl. inkt, mnl. into
n. a. v.}: gdlu.7Ch (ndl. gelukkig); g'';lnal;;k
(* gernalIek, ndl. gernakkelijk; ook de afl, en
samenst., zie Idiot.); nio r t (ndl. geschr. markt,
doch gespr. mart},
k. Syncope van If :
§ In het woord :
IO Gewoon voor doffe ;; of onderdrnkte doffe :J :
;;~ geen ander consonant voor g~. voor -tJ: maa;;
(*n1age, ndl. Inaag); k se;; ('~k segge, ndl. 'k zeg);
7,lie;; (* vliege, ndl. vlieg, nw. of '.tV\"'.); deu()niet
(~{deugeniet, ndl. deugniet); enz.; vaor -an:
zaagn (ndl. zagen); lean (ndl. leggen); 1JleUan
(*lneugen, ndl. mogen; u. 1neun met dobbel syncope: Ie sync. l11eugen > zovl. meUg1'l > 2 e sync.
zovl. lneun); tian (ndl. liggen); liean (ndI. lregen); krijJn (ndl. krijgen); bUi1n (ndl. buigen) ;
-:- vaor -al of -;Jl: naaal() (ndl. nagel), my. naa;Jls /
'Z'leeal:J (ndl. vlegel) ; veu/Jb (*veugele, udl. v0gel;
in ,vw. veugJlfjll hoort rnen veelal g); spiealtJ n.
gewoon spz"eggl,J (ndl. spiegel); - voor -ar:J (of
-.Jr:J): 1naa(JY;J (*magere); 'vlieartJ (ndI. vlieger);
zwijJr:J (ndl. zwijger); enz. Elnphatisch of
niet snel sprekenden, ook pedanten laten in
bovenstaande voorbeelden g hoaren : zeg:J
(*zegge); meugan / veugal:J, mv. veug:J!s" spieg9l3. ww. sjJz'egtJ!an; deug;}niet / enz. - Ik ken
twee woorden \vaarin men altijd de g hoort :
lJ'gfJll (ndl. hijgen) en r7jgtJ1Z (ndl. rijgen.j om niet
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to verwarren met zovl. rij,n, *rijen, ndl. rijden).
Naast zovl. reega nan (ndl. regenen) heeft men
nog gewoon rain ' n (zie Idiot.).
** een ander consonant voor g en doffe a na g:

beurzneest a ra of beurmees; a ra (*beurgemeestere,
ndl. burgetneester) ; nzor a n of morn (ndl. morgen).
20 Voor een ander consonant ; *g -}- s in
daas (ndl. daags), vanhier tsondaas (ndl. 's zondags), tsmondaas (ndl. 's maandags) ; enz. ; -**g + d in : maadaka (*maagdeke, met speciale
bet., zie Idiot.) ; — ***g + t in : iniperatief
zwz t (ndl. zwijgt).
§ in den zin (1) : soms no niet (ndl. nog niet
en zovl. noch niet); — ik of ie za a t en ma s t (ook
zovl. ik of ii;! zaga t en 1ni ga t, ndl. ik of hij zag
en mag het), ga zaa a t (ndl. ge zaagt bet), za a k en
nna a k (ndl. zag ik, en mag ik ?). Zoo ook : ga of
2e ze'at, le s t (ndl. ge of hij zegt het, legt het),
doch ge of i^ zecht, lecht, enz. ; nog : Z a k, le a k
(ndl. zeg, leg ik) ; enz.
l• Syncope van ch (vgl. de voorbeelden boven,
onder /, waar het oog wel een gziet, doch het oor
vaak wel een ch hoort) : io lo a n (ndl. lichen ;
doch ga ldcht, lachort, *lachaard, zie Idiot.)
ta a ntach (*tachentig, ndl. tachtig) ; looanon (ndl.
loochenen) ; varzichtakies (*voorzichtigkens, vgl.
zoetakies) ; — 20 in diminutieven op ndl. geschr.
-gska = soms zovl. gespr. -ski : snaaska (*maachske,
ndl. maagske, maagje) ; vlzeska (ndl. vliegske,
vliegje), ploeska (ndl. ploegje) ; enz.
'in. Syncope van d :
Een zeer gewoon verschijnsel, ook in ndl. (2)
Syncope van d tusschen twee vocalen (de
laatste is gewoonlijk doffe a).
10 In `voorden met ndl. slot-do
1) Tusschen lange rnonophthong en slot-a, met
uitstooting der d en daarna samentrekking der
beide lettergrepen (dus zonder hiaat). * Enkelvoudige naamwoorden ; ie vocaal is zovl. as
laa (ndl. lade > zovl. * laada > * laaa > laa) ;
salaa (fr. salade, ndl. sla) ; schaa (ndl. schade) ;
spaa (ndl. spade) ; — ie vocaal is zovl. zachtl. ee
slee (ndl. slede) ; snee (ndl. snede) ; stee (ndl.
stede) ; tree (ndl. trede) ; vree (n. gewoner
vreeda) ; — e vocaal is zovl. scherpl. ee : schee
(ndl. scheede) ; wee (ndl. weide) ; — ie vocaal is
zovl. zachtl. oo : boo (ndl. bode) ; — ie , vocaal is
zovl. oe : roe (ndl. roede) ; ormoe (ndl. armoede).
** werkwoorden (vervoegingsvormen) : k braa
(mnl. brade) ; k laa (mnl. lade) ; k chraa ; — k smee ;
— k bree (ndl. breid(e)) ; k klee, lee (ndl. leid(e) ),
schee ( ndl. scheid(e) ), wee (ndl. weid(e)) ; —
k bie (ndl. bied(e) ); k wie; — k bloe (ndl. bloed(e) ),
broe; — k noo (ndl. nood(e)), n. zeldener nooa.
Uit^ondering en. Geene syncope der d in
ganaada (ndl. genade) en in jooda (ndl. food) ; —
en ook. niet in vreemde woorden .: krarnanaada
(fr. carbonade) ; liemoonaada (fr. limonade),
bomaada, suukaada ; moody (fi. mode), enz.
2) Tusschen lange monojbhthong en slot-a,
(1) Men beschovwe dit, z:,io men w il. als assiinilatie.
(2) 'Vgl. TF WINKEL, Or. Fig., 194-209; en beneden

syncope van t,

met uitstooting der d, doch zonder samentrekking
der beide lettergrepen (dus met blijvenden
hiaat) :
* in pausa (dus gewoonlijk zelfstandig gebruikt)
in de flexievormen van bijvoeglijke naamwoorden
(vr. enk. ; mv. der 3 geslachten; vgl. par. i60, b,
30 en par. 277) : kaaa (ndl. kwad e ; b. v. mie ez an
kaaa ; t sijn kaaa) ; breea (ndl. breede) ; vreea
(ndl. wreede) ; goea (ndl. goede) ; dooa (ndl.
doode) ; rooa (ndl. roode) ; en wellicht eenigne
ander nog.
**doch in den zin (alsdan niet zelfstandig gebruikt) valt ook de slot-a weg (traag en emphatisch sprekenden behouden ze evenwel) : doo
moed a ra (ndl. doode moeder) ; roo blonn a n (ndl.
roode bloemen) ; vree keerals (ndl. wreede kerels);
gve kindars (ndl. goede kinderen) ; enz.
***zijn deze bijv. naamwoorden zelfstandig
gebruikt, dan blijft de slot-a ook in den zin : op
da dooa paiz a n (b. v. op de doode vrouw of op
doode menschen) ; k sie da rooa (b. v. bloemen)
lievar az da ireelava (ndl. gele) ; enz.
3 ) Tusschen dij5hthon en slot-a, enkel uitstooting der d zonder (zelden met) samentrekking
der beide lettergrepen ; de hiaat wordt al dart
niet met overgangs j of -yew aangevuld.
In enkelvoudige naamwoorden : azja (ndl.
heide) ; zijja n. zip (ndl. zijde = fr. cote of soie) ;
schreuija n. gewoon schreua (*schreuie, *schreude,
mnl. scrode ; vgl. ndl. schrooien — snijden)
kouzja (ndl. trade n. kaai) ; mouija n. min gewoon
maaa ( ndl. made n. maai) ; — kauwa (ndl.
koude vr.).
In bijvoeglijke naamwoorden (vr. enk. ; nip-.
der 3 geslachten) in pausa (dus gewoonlijk zelfstandig gebruikt) : blijja n. blrja (ndl. blijde), b. v.
k bean blija of blija (ndl. 'k ben blijde) ; wrjja of
wija (ndl. wijde) ; tijlak (ndl. tijdelijk (1), *tijlijk;
bier is dus samentrekking na syncope der d) ;
luija n. luia (ndl. luide) ; — auwa (ndl. oude)
kauwa (ndl. bn. koude).
In werkwoorden (ie pers. enk. teg. tijd, aant.
wijs) : k banzjja of banija (ndl. benijd(a)) ; lijja
of lija; rijja of rz3 a; snijja of snija ; l-zcija of luia
(ndl. luid)n)) ; -- auwa ( * hauwe, ndl. houd(e) ) ;
varkaiiwa (ndl. verkoud(e)) ; -- vgl. nog voea fl.
ongewoner voezja (* voeie, ndl. voed(e)) ; spoea,
n. ongewoner spoeija (* spoeie, ndl. spoed(e)) ;
--- en eenlettergrepig : zai (ndl. zegde > met
vocaliseering der g _ zeide > zovl. * zaida >
zaija > zai; dit laatste kan ook ndl. zei zijn)
lai (ndl. legde, lei).
In den zin (niet in pausa) valt ook gewoonlijk
na syncopeering der d de slot-a . der bijv. nw.
(alsdan niet zelfstandig gebruikt) weg : an kau
soepa (ndl. een koude soep) ; z, z j broek,Tn (ndl..
wijde broeken); zijn zij zelfst. gebruikt,.dan blijft
in den zin de slot-a : k sal da luija of luia (kinders.
b. v.) bakijv a n ; da kauwa (winters b. v.) zij gazontar az da worma (ndl. warme) ; ook luija of
luaa (hier bw.) spreeka n. -- Empbatisch en traag
sprekenden behouden de slot-a : an kauwa soe^a

u►jja broek a n.
( 1 ) Vgl. TE Wi^i IA , 0;'. P'ig., 2'OS.

rog
[]z't::onderz'ng : bruidcJgoJ1z (ndl. bruidegom),
doch 't is niet van dagelijksch gebruik.
4) Tusschen gerekte korte (~== ndl. korte) uocaal
en slot->, nooi t syncope van d : padcJ (ndl.
padide: ); bed.] (*bedde); klodiJ (*kloclde); k bId.]
(ndl. "k bid(de) ; enz.
20 In woorden met ndl. slot-d.J7'z (enkel in
pausa, of voor klinker, ndl. h, zovl. d en t, of
voor zovl, b met gedeeltelijke assimilatie ; voor
de ander consonanten valt, 700a1s men w ee t de
slot-n weg; zie b. v. boven par. 252, e, sync.
van n, 1 0 ) :
1) Tusschen lange llzonophthong en slot-a»,
eerst uitstooting der d, daarna samentrekking der
beide lettergrepen (dus zonder hiaat) :
* in wcrkwoorden ; in den z"7~jiJ1it/ef: j e vocaal
is zovl. aa : brtuxn (nell. braden
* braaan
braan); draan (ndl. draden, z ic Jd/ot.,. draa gn
ndl. dragen, of ndl. mv. draden ) ; graan (mnl.
geraden) ; laan (ndl. Iad--n ; laa()ll =-=-:: m v. van /aa,
ndl. lade, en mv. van /aa», ndl. bag == fr. cour.he,
en m v, onv. ver l, tijc1 ndl. lagen, van ww. liggcn);
raan (ndl. raden); schaan (ndl. schaden}: j e vocaal is zovl. ee : bosteen (ndl. besteden);
kneen (ndl. kneden); smeen (ndl. smeden); j e vocaal is zovl. ee : breen (ndl. breiden); kleen
(ndI. kleeden); leen (ndl. leiden}; ieeen (ndI.
weiden}; Ie vocaal is zovL ie (1) : bien (ndl.
bieden}; iaien (ndl. \viegen; 'UJz'[J9n == ndl. mv.
van wieg, ook ndl. w w. \viegen); j e vocaal is
zovl. oe : bloen (ndl. bloeden); b roen (nell. broeden); v;;rgoen (ndl. vergoeden); en wellicht
ander nog;
in tE'g. tijd, len en 2en pel's. mv. van bovenstaande werkwoorden: m» of z» brtxen; s meen,
leen (zovl. leeFjll
leeg~n, verlagen, lager
rnaken), bien, bloen, enz.;
in den onv. verI. tijd, len en 2en pers. van
eenige sterke werkwoorden : m» of z;; leen (ndl,
leden), reen (ndl. reden), sneen (ndl. sneden),
streen (ndl. streden) ; In;; of Z;J boon (ndl. boden) ;
vgl. nog 1JZd of z;; zoon (ndl. zouden) ;
in' het verI. dw. van die sterke 'werkwoorden :
g<71een (ndl. geleden; g<7Iec~n
ndl. gelegen),
g"dreen (ndl. gereden); g;;boon (ndl. geboden;
g{'bOOg 1Z
ndl. gebogen of Inv. ndl. gebod~:ll).
**in het hw. : lJdneen (ndl. beneden).
[]ilz. 1Ien zegt anzbeedi}1'l (ndl. aan(ge)beden).
2) Tusschen lange l1lollophtlzon,/:[ en slot-:Jn,
(>l1kel uitstooting del' d zonder samentrekking del'
beide lettergrepen (dus met blijvenden hiaat) :
'I'in J71eervoudige naa1Jl7fJOorden : laai}ll (ndl.
laden, mv. van lade); spaaPJ'JZ (ndl. spaden): /«)becfjJl (zelden het aangeleerde gebcedan) ; slec(}J1,
(ndl. sleden); sneegll (ndl. sneden); steegn (ndI.
steden); - 'itJeegn (ndl. weiden); - booan (ndl.
boden, mv. van bode); roe9n (nd!. roeden); en eenige meervoudsvormen op nd!. -heden :
beest.]cheeg1t (ndl. beestigheden). 1noez',/;;lzjkeegn
(ndl. moeilijkheden), enz.
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(1) Zovl. gJschien beboort niet tot deze groep: die
is ouder dan ndl. geschieden (met epenthetische
d \: zie VERCOULLJE; FRANCK-VAN WTJK. Ook de d van
nell. spieden en scheiden (zovl • .~cheen) is epenthetisch,

[/itz. : zaadtj1'l (ndl. zaden, ongewoon mv.}:
leedsn (mv. van lid van een gezelschap, nieuwdialectischj ; ZeediJ11 (ndl. zeden); gdbood~n
(n. /!?boo.Jn, zie Idiot.); l{oodan (ndl. goden,
nooit gooJ7l) ; /oodan,. - en eenige woorden van
lateren oul'sprong: graadan (ndl. graden); pol1zaad(j11/ 11100dan (ndl. modes).
** in /lexievorJJzen (m. enk.) van bi/voeglijke
naanneoorden : nen doo sn (ndl. een doode of
eenen daode); kaaan eer» (ndl. kwadetm heer);
goe'Jn apiJl;1 (ndl. goede(n) appel); ns 7Jreean (ndl.
een wreede man b. v.); roes»: biil (ndl. roode(n)
bal).
3) Tusschen diphthong- en slot-s», enkel uitstooting del' d zonder samentrekking der beide
lettergrepen; de hiaat wordt al dan niet met
overgangs-j of -'W aangevuld.
In lJleeroz'oudige naamaroor den : ai/an (*haijen,
ndl. heiden); Z7JI1l (ndl. zijden ] : Jlloutj~n n.
1JlaaglZ (nell. rnaden); krutj'gn (ndl. kruiden},
In een rn e, ns», : zzt7j~n (nell. zuiden).
In b(/,ZJ. ns«. (m. enk.): b17j9n (ndl. blijde(n),
7RJl)tJl1 (ndl. wijde(n)); kau7i'an (ndl. koude(n);
b. v. 11;1 kau71.'gn dach); aU7i'an (ndl. oude(n);
- in sommige stofaanduidende bijv. nw. : gau'Zt}l't! (ndl. gouden); ZZyle (ndl. zijden).
In zoer etuoor den , in den infinitief: b;;nijall (1)
(nell. benijden): hjan (ndl. lijden); rzjgn (ndl.
rijden) ; r7jan (ndl. rijden}; snz,JJn (ndl. snijden) ;
strljJn (ndl. strijden] : Iztian (ndl. luiden); v.]r..
kauV"Jn (ndl. verkoudenj ; aU7.C'an (ndl. houden) ;
- in den len en zen pel's. mv. van teg. tijd, aant.
w .] : m» of Z? s717j'gn, aU7£'an, enz.; in 't verI.
dw. op -7.f'Jn in gau7i'gn (ndl. gehouden); -- in
den imperf. m» of Z() laz"91Z (ndl. legden), zaz~n
(ndl. zegden).
In het bw. bc7tlj',n (*bij tijden, zie Idiot.).
V gl. nog, nlet diphthong : spoe7'~n, vOe7,n,
zPu":"Jn (nell. spoeden, voeden, zieden) n. yormen
zonder diphthong : SpOtan en spoen, 'Z'ot'an en
'l'oen, zeZla11,o en bOlt711l (*baaien, ndl. baden).
[Id::. : Nieuvvdialectisch oov:lrbjdan (nooit
ooz',7r lzj''J Jl.
4) Tusschen gerekte kortc (= ndl. korte) vocaal
en slot-.]n, nooit syncope van d : piidan (*padden); kitdgn r:~kudden) ; enz.
Udz. : Zov1. 1JZ aan of z aan (ndl. we of ze
hadden, met vocaalwijziging).

30 In woorden met ndl. slot-ddt:
Tusschen lange 7-'ocaal en slot-.?l, uitstooting
del' d rnet sarnentrekking der beide lettergrepen :
eel (ndl. edel), eeldo1Jz, eelJ1lan .. eelort (*Edelaart, geschr. EJelare, dorp); scheel (nell. schedel) ; zaah (vr. ; ndl. zadel), zaal1naak,r;;, enz.
Uitz. : Zovl. beeddlan n. beetdlan (ndl. bede1en,
hgd. bettelen).
4 0 In woorden met ndl. slot-d.:nn :
Tusschen lange vocaal en slot-3m, met uitstooting der d en samen trekking der beide letter-

",-WID

(1) Ndl. belijden, bevrijden, verlijden en ,,,·ijden. ook
8cheiden hebben een epenthetische d; Zie TE'VINKEL,
()1~. Fig., 263-4.

--- II0 -grepen in : V2ii in (ndl. vaam — vadem, met
vocaalwijzig ing) ; boom (ndl. bodem).
Ndl. adeni = zovl. aasaln (*asem).
50 In woorden met ndl. slot-dar :
1) Tusschen lange nnaonoj5hthong en slot-ar,
uitstooting der d en samentrekking der beide
lettergrepen (dus zonder hiaat)
* \Taamwoorden : aara (ndl. ader, mnl. ader(e)) ;
blaara (null. bladere, zie Idiot.) ; varaara (*verrare, ndl. verrader) ; — leer (ndl. leder) ; veera
(ndl. veder, veer) ; weera (ndl. weder) ; -- kleer 3 n (mv., ndl. kleederen en kleeren) ; leera (mnl.
ledere, ndl. ladder) ; — moora (mnl. modere n.
a. v., ndl. modder) ; door (*dodere, ndl. dodder,
plant) ; dool (innl. dodere > *door, dooier
zovl. dool met consonantwijziging) ; — loer (n.
loedo ra • zie loer en ladder, VERCOULLIE, 1/Vt/b.) ;
doer (ndl. poeder, buskruit ; ' vgl. met zovl.
jboeijara ; zie Idiot.) ; -- veer n. voezjara (ndl.
voeder van beesten) ; -- eur (*euder, ndl. uier,
mnl. uder, met vocaalwijziging).
(fit::. : Ndl, (fr.) kader — zovl. kaada ra , —
ook ndl. dader — zovl. daada ra.
**Bijvoe;lijke naamwoorden : teer (ndl. teeder
en teer).
** Werkwoorden : vargaaran (ndl. vergaderen)
en A. ; voera n n. voeijar a n (ndl. voederen).
Uitz. : Zovl. izaadar a n en varnaadar a n (zie
..Idiot.) ; varneedar a n.
** *Bijwoorden : tagaara (ndl. tegader); neera
(ndl. neder) ; weera (ndl. weder).
2) Tusschen lange monophthong en slot-ar,
uitstooting der d zonder samentrekking der beide
lettergrepen (dus met blijvenden hiaat)
*naamwoorden met mannelijk suffix zovi.
- e ra (ndl. -er) : braa a ra (ndl. brader) ; laaara (ndl.
lader) ; — smee a ra (ndl. sixieder) ; — lee a ra (ndl.
leider; vgl. boven leera, ndl. ladder) ; schee a ra
(ndl. scheider) ; — bie a ra (ndl. bieder) ; wie a ra
(ndl. wieder); -- nooara (ndl. nooder) ; enz.
** comparatieven van bijv. naamwoorden
kaa 9 ra (ndl. kwader) ; bree a ra (ndl. breeder)
vree a ra (ndl. wreeder); — rooara (ndl. rooder) ;
enz.
') Tusschen diphthong- en slot-ar, uitstooting
der d zonder samentrekking der beide lettergrepen
.! naamwoorden met suffix zovl. - a ra (ndl. -er)
lrj 9 ra (ndl. lijder), ri^ a ra ( ndl. rijder), snij a ra
(ndl. snijder), straj a ra (ndl. strijder) ; — lu^ a ra
(ndl. luider) ; enz. ;
"-* comparatieven : bli ja ra (ndl. blijder) ; wij a ra
(ndl. wijder); lu29 ra (ndl. luider) ; -- met overgangs-w : auw a ra ( ndl. ouder ; ook als nw.) ;
kau-uwara (ndl. kouder) ;
i** vgl. nw schauze ra (ndl. schouder).
4) Syncope der d (al dan niet) met of zonder
samentrekking der beide lettergrepen : vaad. ra
n. vulgarism vaara (ndl. vader), verkl. vaadarka n.
gewoner vaarka; 7noed 9 ra n. vulgarism moera,
verkl. naoedarka en zelden moerka ; broera n.
ongewoon en aangeleerd broeda ra (altij d in de bet.
monnik), verkl. altijd broerka (soms broedarka in
de bet. monnik) ; -- varleeda n n. varlee a n (uooit

varleeiz, doch altijd (ga)leen : 't es laaa galeen of
leen) : varlee a n of varleeda n tijt; varleeda n of
varleea n deelwoYrt ; gewoonlijk t farleeda n,
zelden t farlee 9 n ; do varleeda of varleea
weeka (1); enz. — Vgl. nog naar en naada ra in
Idiot.
5 ) Nooit syncope der d tusschen gerekte korte
vocaal en slot-ar : flddar a n ( tfladderen, zie
Idiot.) ; bida ra (ndl. bidder) ; c/a rtda ra (farnilienaam geschr. De Ridder) ; flodar a n (*flodderen,
zie Idiot.); slodar a n (*slodderen, zie Idiot.) ; en
wellicht eenige ander nog.
6o In woorden met ndl. slot-ig (gespr. -ach).
1) Tusschen lange monophthong en zovl.. -ach,
uitstooting der d met samentrekking der beide
lettergrepen (dus zonder hiaat) ; enkel in : leech
(ndl. ledig n. leeg) en afl. b. v. leeb ort (=kleegaard,
*ledigaard). Doch aangeleerd (bijgevolg zonder
syncope) zijn : b anaadaclz, baschaadaga n (ndl.
beschadigen), zeedach en zelfs noodach (ndl.
noodig).
2) Tusschen diphthong en zovl. -ach, uitstooting
der d, zonder samentrekking der beide lettergrepen (dus met hiaat) : nijach (ndl. nijdig) ;
onzijach (ndl. onzijdig) ; rijach (*rijdig, zie Idiot.).
-- In ndl. partijdig (zovl. partz ach; ook omjz5artijach) is de d epenthetisch.
70 In woorden met ndl. vr. suffix-i2 (geschr.
-ing) — zovl. -ee2a (of -eea).
1) De d wordt uitgestooten tusschen lange
monophthong of diphthong en zovl. -eiiza (of
-c,aa ) met hiaat : braaeena of -eta (ndl. brading) ;
laaee za of -eta (ndl. lading) ; — arbasteee'eraa of
-ataa (ndl. aanbesteding) ; snzeee'eza of -eta (ndl.
smeding) ; — scheeeeoa of -erza (ndl. scheiding) ;
-- rijeera of -erza (ndl. rijding) .; snijeeaa of -eta
(ndl. snijding) ; tijeeaa of -eaa (ndl. tijding ; zie
TE WINKEL, Gr. Fig., 208) ; enz.

2) De hiaat wordt aangevuld al dan niet door
overgangs-j in : luieeea n. luijeëoa (ndl. luiding).
3 ) De hiaat wordt altijd aangevuld door overgangs-w in : ontauuwee2a (ndl. onthouding) ; varkauweecza (ndl. verkouding) ;. — ndl. oud i zovl.
auw in samenstellingen voor vocaal of h, anders
is 't an . aumodagoet (*oud-modegoed), enz. (zie
Idiot .). ; auwijzarrnort ( * oud-ijzermarkt).
§ Syncope van d tusschen vocaal en consonant.
i o In het woord (veelal samenstelling) :
a Tusschen lange monophthong (zelden diphthong) en consonant, uitstooting (assimilatie ?)
der slot-d van Ie lid (doch met blijvende sandhiwerking) ; in naamwoorden : kaastook a ra (ndl.
kwaadstoker) ; voesta ra (*voedstere; vgl. TE
WINKEL, 253 ; ook Idiot.) ; raacheendara (*raadgeendere, ndl. raadgever) ; breernaakara (*breedmakere ; zie Idiot.) ; gareeschib (ndl. gereed=
schap) ; bloeblaina (ndl. bloedblein), bloetreup la
(niet met gerekte t ; ndl. bloeddroppel), bloetrip
(*bloedtrip ; zie Idiot.) ; vroefrauwa (*vroedvrauwe, ndl. vroedvrouw) ; g-oesak (ndl. goedzak) ;
broobeesta (*broodbeeste ; zie Idiot.) ; roojoozk
(*roodjonk ; zie Idiot.) ; liek a n (*liedken, liede(1) Men zegt meer , )asseerda weeks. Zie Idiot,

II!

ken); enz.; - met voorafgaandc diphthong :
gaublonz<J (*gondblomme, nd1. goudbloem) ; kauPZS;} (*koudpisse, zie Jdiot.); aukleerkoopar:J
(ndl. oude-kleerkooper; vgl. boven, 7°, 3); 'in bijv. nw.: broesiee (*broedziek; zie Jdiot.);
doomoe [ndl. doodmoede); enz.; in werkwoorden : g:Jreel1zaakijn (ndl. gereedmaken) ; enz.
** Tusschen korte (of soms verkorte lange)
monophthong en consonant, geene uitstooting
der d : radbraakan (ndl. radbraken}; batploots:J
(ndl. badplaats); betkocts:J (ndl. bedkoets) ; bittach (*biddag, met gerekte t); l1l0e.t'lvll:Jclz
(ndl. moedwillig) : enz.
***Doch tusschen korte monophthong en consonant, uitstooting der d in sommige ndl. romaansche woorden beginnende met ad-: a~':J- of
gewoner oov,?kaaf (ndl. advocaat, fr. avocat);
annes (ndl. advies, fr. avis): noou.rnan t (ndl. advenant, fr. avenant) ; aeuiidarrt (ndl. fro adjudant) ;
kazuutar:J (ndl. lat. coadjutor) ; vgl. ook ar/aan
« ariaan
ndl. Adriaan); doch adsrenr,
adrniiiniestreest? of -S:J / eenige der boven
aangegeven woorden komen misschien direkt uit
het fr. waar reeds syncope der d bestond.

<

20 In den zin (veelal als assimilatie beschouwd):
* Tusschen lange monophthong (zeer zelden
diphthong) en consonant, uitstooting der slot-d
van het j e woord (met blijvende sandhiwerking) :
11:J raa c/teen (ndl. eenen raad geven); kaa sijn
(ndl. kwaad zijn); z:!! lee jeel:J (ndl. hij leed
veel); - d bree 1naak a1l (ndl. 't breed maken) ;
gJree clzcZt (ndl, gereed geld) ; -, bloe.f:Jrgiet(}1l/
- d:J ntoe laatan (ndl. den moed laten); - broo
baka1l (ndl. brood bakken] ; :J roo kaaksk-?
(ndl. ecn rood kaakje}; - :JJ1 au meits» (ndl. een
oud mcetje); - kau l.>iek g 71 (ndl. koud kieken] ;
enz.
*.*Tusschen korte monophthong en consonant,
nooit uitstooting der slot-zz' : <J1JZ bat pakgn (ndl.
een bad pakken
ncmen}: :J gJbet toen (ndl.
een gebed doen, met gerekte t); t chsbot 7£'as
(nell. 't gebod was) ; enz.
~§§ Syncope van d tusschen consonant en
'l'ocaal.
*Uitstooting yan d na 1, r, 111, 1l, nleest altijd
n1et verkorting del' voorgaande vocaal. Veelal
bescholl\vd als progressieve assin1ilatie; zie
par. 248, b, 10.
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§§§§ Syncope van d tusschen consonant en
consonant.
10 Gewoonlijk (zij die goed spreken, Iaten
echter veelal de d hooren) valt d weg in het
'z£'oord en in den z/n (de sandhi-werking blijft) :
in ld
consonant : gelboz:l (* geldborze) ;
7'c(fruchfJ (*veldvruchte) ; 'lR.!l"lfaint (*wildveint) ;
enz. ; - l.:el 11laakgn (ndl. geld makel~); - yerl.
dw. op -d: ~'z"es ch:Jstel S7j1l (ndl. vies gesteld zijn),
afch:J7£'and<Jl k01J7an (ndl. afge\vandeld komen);
enz.
in 1Jzd
consonant : b.1scho0l1Z 7£!ergn (ndl.
beschaamd *\"verden).
in rd
consonant: aark:J (*aardke ~ zie Jdzot.) ;
perzaar (*perdshaar); bersaarJr;J (*berdzagere);
borka1Jl:Jk<J (*baardkammeke); erkool:J (*herdkole); - mv. -ors (ndl. -aards): gz"erfJgors (ndl.

+

+

+

gierigaards); louz/ors (*loniords, ndl. luiaards}:
enz. ber saag1l (ndl. berd zagtl1); d.nrz bor
scheera1Z (ndl. den baard scheren}: t per k01Jzt
(*'t perd komt); Z:J 7£'ier klap7? (ndl. z e wiijerd
klein) ; - verl. dw. op -d: g?lcer sZJ71 (ndl. geleerd
zijn); g:Jschzld:Jr portret (ndl. geschilderd portret).
infd
consonant: oofjJ7J'n:J (ndl. l.oofdpijn},
ccfsond» (ndI. hoofdzonde); enz. - t oov breek-a7l
(ndl. 't hoofd breken); b:Jg-aaf sip? (ndl. begaafd
zijn); b:Jleif ch.roet srz (ndl. belr efd groeten);
g:Jrzif s~7'n (ndl. geriefd zijn}; enz.
in gd
consonant : g:Jv1-aaclz sijn (ndl. gevraagd zijn); g?let.'ch 7.RJer{}n (ndl. geledigd "corden); enz.
in nd
consonant: vrienschzp (ndl. vriendschap); keens (ndl. kindsrchj }, A'{',hzs[h72t (ndl.
kindschheid, vgl. TE 'VINKEL, 254). - Er is
gewoonlijk geen syncope (zie onrniddellijl, beneden, 20).
in sd
consonant : g:nnaas 7C'Crg1Z (ndl. gemaasd 'worden); :J g-evrees faintS? [ndl. een gevreesd ve(i)ntje) ; enz.
20 Uiteonder ingen,
Er is geene uitstooting van d in nd
consonant : a ndbicsr; I:J (ndl. handborstel) ~ oantroe
(*bandroe, zie idiot.); brant7i'aat gr:J (ndl. brandwater) ; 1Jzaant'Zf.'ed8 (ndl. 111aandwedde) ; tantplJn8
(ndl. tandpijn); eandbrci:» (ndl. zandbeek); enz.
t kznt roepon~· ez d» nto nt leech (ndl. is de
mond leeg?); don ond bast (ndl. de hond bast) ;
vrthzt S7)11 / in d» 7.£.'(11t chaan (ndl. in den wind
gaan); verI. dw. : g:Jkent s7)n (nell. gekend
zijn); es t Ch?1Jleent pier (ndl. is 't gemeend,
Pier?); enz. -:- vgl. toch (met syncope): aav:Js
[mv, avcnds] en Sl1aa7':JS (ndl. 's avonds); en ndl.
willens en wetens, volgens.
Ook niet van d voor / : bc7leift /al1?kd (ndl.
beleefd J anneke] : 7.tJzit /aagn (ndl. wild jagen) ;
enz.
En niet voor 1 : geltlaa (nell. geldlade); fJ pert
leen (ndl. een paard leiden); enz.

+

+

+

+

+

30 Doeh d in een groep van meer dan drie
consonanten (dus tusschen meer dan t,Yee consonanten) wordt altijd uitgestooten in het w'oord
en in den zin, zelfs na nd : banstroot (*bandstrood, zie Idiot.), bralJzbrz~f (*brandbrief);
a71sclzoell (ndl. handschoen) ; ans.ful (*handsvul) ;
oonzdaaan (ndl. hondsdagen); oofstlk (*hoofdstik, zie Idiot.); gelspel (ndl. geldspel): wzlsfroopar<J (ndl. "rildstrooper); 1Jzostorpot (ndI.
mostaardpot); enz.
Ook vaor sch : vaad;;rlansch:J (ndl. vaderlandsche); noorsch:J 'ZfJent (ndI. noordsche wind);
anorsch:J kiekifret:Jrs (ndl. Audenaardsche kiekenfretters) ; op sz) 11zalz"ers (*op zijn Malierdsch;
l1zalz"erde is Maria-Lierde, dorp).
En voor st van superlatieven : bc7scho0111St (ndl.
beschaamst); b:Jdroefst (ndl. bedroefdst); g:Jleers!:J (ndl. geleerdste); welg:J1JlanJerstan (ndl.
welgemanierdsten); enz.
En in den zin : zan streuan (ndl. zand strooien) ;
d:Jm bor scheer9n (ndl. den baard scheren);
b:Jschoom staan (nd!. beschaamd staan); enz.
Doch men hoort ook weI : d:J gront chraav,n
(zonder syncope, ndl. den grond graven).

-- II2 --I2 . Syncope van t.
Is gewoon doch niet zoo gewoon als syncope
van d (zie aid.).
§ Syncope van t tusschen twee vocalen (de
laatste is gewoonlijk de doffe a).
Jo Naast moeta n heeft men moen (inoeta n
*;noe a n > moen) : in teg. tijd (aant. wijs) ma of
za moen ; iiioenza (ndl. moeten ze ? ), moema

(< *inoenlna met assimilatie ; ndl. moeten we ?).
Men zegt dus altijd infin. moeta n : g a zilt
-

rnoeta n.
Zovi. ak moe kan beschouwd Nvorden als syncope : maeta > *moea > nzoe.

20 Naast het gewone weetj n heeft men It ongewone ween enkel in : Ana of za ween (ndl. we
of ze weten) ; weenza (ndl. weten ze ?).
30 Men heeft al dan niet uitstooting der slot-t
van den 2en en den 3en pers. teg. tijd (aant. wijs)
der zovl. werkwoorden die in den infinitiefsvorm
eenlettergrepig zijn, voor at (ndl. het, lidw. of
vn.) ; doch deze slot-t, meen ik, wordt eerst d,
en daarna wordt deze laatste uitgestooten, zoodat
men eig. met een syncope der cam' to doen beef t :
`^-a zijdad of zijad beu (ndl. ge zijt het beu) ; ie
eedat of eeat (ndl. hij he°ft het) ; ga of ie ziedat of
zieat kint; ga of ii moedat of mnoeat (ndl. moet
het).
Valt ook a van at weg, dan heeft men een dobbel min of meer gerekten consonant tt en de
lange vocaal die voorafgaat, wordt verkort : íé
eett (ndl. hij heeft 't) ; ga of is ziett (ndl. ziet 't)
Ka of ie g raatt (ndl. (ge)raadt 't) ; enz.
§ Syncope van t tusschen vocaal en con-

sonant.
to In het woord (veelal samenstellingen)
*tusschen lange monophthong en consonant,
vocaaiverkorting doch geene uitstooting der slot-t
van het ie lid (vgl. d, die, zonder vocaalverkorting, wel wordt uitgestooten : boven m, §, so, *) :
voedbat (ndl. voetbad) ; voetteks a la (ndl. voetdeksel) ; klootfis (*klootvisch, zie idiot.); gotchat (ndl. gootgat) ; grootnzoeda ra ; 5ootstaaka
(*pootstake, zie Idiot.) ; rietsdiz ra (ndl rietzanger) ; voe tweech (ndl. voetweg) ; enz.
** tusschen diphthong en consonant, geen
vocaalverkorting en ook geen uitstooting der t:
autinzjta (ndl. houtmijt) ; zautfat (ndl. zoutvat) ;
enz.
*** Na korte vocaal geen syncope der slot-t.
j5otloot (ndl. potlood) ; zatlap ; enz.
2 0 in den zin (assimilatie, zoo men wil) : *tusschen lange monophthong en consonant : uitstooting der zovl. slot-t (bijgevolg geen vocaalverkorting, doch blijvende sandhiwerking der t) : da boo
breek a n (ndl. den poot breken) ; da voe tek 5 n
(ndl. den voet dekken) ; na stoo cheen (ndl' nen
stoot geven) ; op sij i n bloo f el (ndl. op zijn bloot
vel); komt oo da schoo jdzntsa (ndl. kom op den
schoot, Jantje) ; vardrie maak a n (ndl. verdriet
maken); in da voe nijp,n (ndl. in den voet nijpen) ;
da voe rust (ndl. de voet rust) ; bloo seta n (ndl.
bloot zetten) ; enz.
":` Na diphthong gewoonlijk geen syncope der
t : ant laan (ndl. hout laden ; zelden auc laan) ;

zaut strewn (ndl. tout strooien ; zelden zan
streui a n) ; enz.

` Ook de slot-t van vervoegingsvormen

en 3e11 pers. teg. tijd) van de zovl. eenlettergrepige ww. doen, en (ndl. hebben), gaan, geen
(ndl. geven), staan, zien, zijn valt voor een consonant weg : ga of ie doe nice; íé ee meer (rodl.
(2en

hij heeft meer) ; ga of is gaa fern (ndl. gaat
verre) ; ga of íé gee feela (ndl. geeft veel) ; ga of
ie staa rechta ; ga of d zie noch (ndl. ziet nog),
an zie sa dat niet (ndl. ziet zij dat niet ?) ; g-a
zij schoona (ndl. ge zijt schoon) ; enz.
o nes Blijft de slot-t na lange vocaal, dan wordt
deze altijd verkort (in het woord en in den zin) :
grootchaan (*grootgaan, zie Idiot.) ; kw ijtschel^n
(ndl. kwijtschelden); — niet keun a n (ndl. niet
kunnen) ; - in vervoegingsvormen (2en en 3en pens .

teg. tijd en onv. verl. tijd, en imperatief) : ^^a
nzoet kofna n (de 3e pers . van moet9JZ maakt bier

uitzondering : íé moe kvm a n, syncope en geen
vocaalverkorting) ; ga weet sneer (doch uitz. :
wee Ineer) ; ga of ie liet sien; g-a zaat bij mij (ndl.
of íé e?t feela (ndl. eet veel) ;
ge zaat bij mij) ; of
ie schoot schoona ; b i et anor (ndl. giet maar) ; enz.
oz one Ook in den zin blijft de slot-t behouden
tusschen korte vocaal en consonant : ie zit feels
(ndl. hij zit veel) ; da pot kookt. ; to bot steek a n ;
enz.
blitz. De slot-t van dat en wat valt gewoonlijk
weg voor een consonant : da baaska (ndl. dat
baaske) ; da hint ; da strekska (ndl. dat strikje)
— wa nnan, wa frauwa, wa maiska, enz.
§§ Syncope van t tusschen consonant en

vocaal.
so De slol-t van sommige vervoegingsvormen
valt al dan niet wee, enkel voor onz. vn. at (1)
(ndl. het : subject of object) na vocaal (kort of
lang : de korte vocaal wordt gerekt, de lange niet
verkort) + consonant:
in den 3en pers. enk. en den 2en pers. van den
teg. tij d ; object : ga of ie pak at of pakt at ; ga of
•ë breek at of breekt at; ca of íé luk at of lukt at;
enz. — Subject (3e pers.) : luk at of lukt at ?
steek at of steekt at in da zak ? enz.
, o in den 2Cn pets. van den onv. verl: tijd van
sterke werkwoorden ; enkel als object : ga gaav
at of craaft at (ndl. gaaft het) : ga greep at of
a reejt at; b a sloe; at of sloecht at (ndl. sloegt
het) ; ga drov,zk at of droo2kt at (ndl. dronkt
het); enz.
:` in den 2en pens. van den imperatief; enkel
als object : breek (2) at of breekt at ; weeg at of
weecht at; roop at of ror5pt at obi (ndl. raap(t)
bet op) ; enz.
valt (zelden) a van at weg, dan is er nooit
vocaalrekking : ga of ie pakt (ndl. pakt 't) ; ga of
íé breekt (ndl. breekt 't) ; ga brookt (ndl. ge
brookt 't) ; het schijnt mij niet dat bier deze slot-t
(die beantwoordt aan t 't) gerekt wordt ; vgl.
boven, n, §, 30.
(1) Vgl . COLTNET , 145, die het als een oud verschijnsel
besehouwt.
(2) In zovl. nooit breek altijd breekt in pausa l
zoa%vel in imper. enk . als in mv. : de slot-i is hier
dus wel w eg ;evallen..

- 1 13 • • • wat voorafgaat, is ook toepasselijk op
onz. lidw. at (ndl. het) : breek at of breekt at
g las (ndl. breek(t) het glas) ; ga of ze mnaak at of
maakt at ills (ndl. maakt het huffs) ; ga vroeg at
of vroecht at nines (ndl. vroegt het mes); roes at
of rout at nzaiska ; enz.
20 Vgl. nog wegvallen der t na r en voor - a n
kZsan n. kost a n, rus a n n. rust,n, moesan n.
mmoestan ; enz. zie Assiinzlatie, par. 248, b, io.
En het wegvallen der t na ch in ta a ntach
(taantach < tachentach < mnl. tachtantach
dissimilatie, zegt F RANCK-VAN WIJK ; vgl . VERCOULLIE, Et. I f db. ; TE WINKEL. Gr. I .,

5 1- 54)•
§§§§ Syncope van t tusschen consonant en

consonant.
io Zovl. t valt gewoonlijk (1) weg tusschen
consonant en consonant ; doch de sandhiwerking
der t blij f t.
* In het woord .
Zeer gewoon tusschen r en s : erzbiskop (C ertsbiskop, ndl. carts - ) , ersei,29/a (*ertsengele), enz.
(zie Idiot.) ; - achtarwers (*achterwerts, ndl.
-waarts), veurawars, zijwers, enz. : -- znorscha
bUUi d n (ndl. Maartsche buien); korspel (*kortspel,
ndl. kaart-) : z7ewars 9 la (ndl. zwartsel) ; kurs a n

(*kurtsen, ndl. mv. koortsen) ; enz. ; — /ersa
(*pertse, fr. perche) : foorsa (*foortsa, fr. force) ;
vgl. DB op

rs, rz,

TE WINKEL,

Cr. Iez ., 25

en vgl.
Zeer gewoon tusschen cli en anderen consonant:
snacks ( *snachts ) ; onvarw chs (ndl. onverwachts) ; nachlicht (ndl. nachtlicht) ; rechs (ndl.
rechts) ; rechf- erdach (ndl. rechtvaardig) ; enz.
Gewoon tusschen s en anderen consonant i sina
(ndl. asthma) ; 7nasklerraea ( *mastklemmenge)
buskoetsa (ndl. postkoets) ; rusplo5tsa (ndl. rustplaats) ; - en in woorden be ginnende met zovl.

kest- (< kerst-) : kzsh^ksiza (*kestliekske, kerstliekske) ; kesinesa (*kestmesse, 5 kerstmesse) ; enz.
(zie Idiot.).
Tusschen n en s : 7 jkans, bakans n. b1j- of
bakanst (uit bijkants, TE WINKEL, Gr. .Fad .,
255 en VERCOULLIE).
Tusschen andere consonanten al dan niet uitstooting der t . kurt- of kurmadndaka (*kurtinaandeke, n1. Februari) ; U «part- of zwarc'hroena (ndl. zwart;roen) : en wellich.t andere nog.
*'- In den zin (gewoon) : vann awls sij n (ndl. van
Aal:>t zijn) ; to kur koilz a ^a (udl. to kort komen)
nor da naor chaan (ridl. naar (Ie, mar(k)t gain)
enz. ; - uitstooting der slot-t van vervoegingsvormen (gewoon) in : ien pers. enk. en 2en pers.

van teg. tijd van alle werkwoorden a of za
kuii;a 7e'eera (zie kzciznen in Idiot.) ; loop sa (ndl.
loopt ze ?) ; ga of it wil. k^)ln a n (ndl. ge of hij
wil(t) komen ; in zovl. altijd /J vi'It in pausa); in
de gebiedende wijs van alle werkwoorden : lodb
lnor (ndl. loop(t) maar) ; in den 2en pers. verl.
tijd van sterke werkwoorden : ga schreef inij ;
a lz*gib booz' g n (ndl. ge liept boven) ; ga greeft
eela (ndl. ge greept vele) ; ça zaach faad9 ra (ndl.
ge zaa gt vader) ; in It verl. deelw. van zwakke

f

(1) `Yie gaecl spreekt, tracht de I to laten hooren.

werkwoorden : ;asti - af sij:Z (ndl. gestraft zijn)

varajie sijn (ndl. verrijkt zijn) ; enz.
2 0 Ui'tzonderina en.

Er is geen uitstooting der slot-t in nt + consonant : kantwerksta ra ; lentpapzer - (ndl. lint-)
- ie aalzuat feela ; ga j iand blZ,,z a n (ndl. ge plant
bloemen) ; gajt'rent sij n ; enz.
Ook niet tusschen consonant en j : zecht jaa
(ndl. zeg(t) ja) ; a wilt Jaasn (ndl. jagen) ; enz.
0 . Syncope van s (z,.
Zeer zeldzaam.
10 Syncope van s treft men misschien aan in
zovl. taas n. taachs (mnl. dsdaechs > *tsdaechs
syncope van s *tdaechs > zovl. *ttaachs
taachs > syncope van cli, taas) ; zoo ook : tijs a ndaas (uit *tstijsendaaghs), tondardaas (uit *tstonderdaaclls) ; tchonzdaas n. tschoinzdaas (uit
*tschoenzdaachs) tfrijdaas n. tsfrzjdaas (uit
*tsfrijdaachs) ; -- doch zonder deze syncope der
s (?) : tsmontlaas (ndl. 's mondag s) ; tsondaas en
tsaat.;rdaas brengen geen licht : de gebleven s kan
beantwoorden aan z (a) van zondag en zaterdag,
of w el aan s -{- s (— ds (Is) + s van It volgende
w.); zie FRANC K-` _ N \ZVIJK, Jlnl. Gr., blz. 22,
vaar men ee n :ender verklaring vindt ; vgl. TE
WINKEL, Cr. _'1`4., 248).

20 In den z in vo lt sours — niet bij iedereen —
de slot-s van es (ndl. is) eni was weg v©or ii
(assimilatie) : z e i/ r (ndl. hij is daar) ; t e da
waariet (ndl. It is de waarheid) ; t an e da rnoeta
me (ndl. bet is de moeite niet) ; t wa damn boer
(ndl. It was de boer) ; t zera dor6ina (ndl. It was
daarom) ; — en wel eons voor n . t e nan deu a niat
(ndl. It is een deugeniet) ; t ea na 7uu(lort (ndl.
It was een vuilaard) ; enz.
30 Syncope van s v6or diminutiefsuitgang -ka
in : dzeezaka of zeezaka (dim . van dzee - of zeezas :
dzee.zaska > dzeezaka). Vgl. par. 275, §§§, 1.
p. Syncope van h.
N dl. h valt in zovl. aitijd weg in het woord en
in den zin. Vgl. par. 239 ; en TE WINKEL, 183
en vvgg.

§ S vncope van vocalen (ook elisie (1) of uitlating genoemd).
Syncope van korte a : par. 15, 2°.
Syncope van zachtlange e : par. 58, 21).
Syncope van zovl. verkoite ie- . par. 84, 60.
Syncope van zovl. korte o : par. 98.
Syncope van oe : par . 126 .
Syncope van lange u : par . 149 •
Syncope van a : par. 16o en 162.
=k

^c

§§§ Si'ncoj5e van klankgroepen.
" In het woord.
Io Uitstooting van - 9n.
Sommige naamwoorden die eindigen op - a n,
maken hun diminutief op -ska en verliezen - a n:
boochska (dim. van zovl. boo(g, a na — ndl. boog ) ;
ekska (dim. van zovl. **hekken --. ndl. hekje) ;
(1) Zie TE W INKEL, GI. Fig., 229 en vvgg.
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keIIkska n. keuk a iztsa (ndl. keukentje) ; kiekska
(dim. van kieka n) ; kruiska (dim. van zovl. kruis a n — ndl. kruis) ; kuska n. ki sa ntsa (dim. van
kus a n = ndl. lkussen) ; laakska (dim. van laak a n,
ndl. laken) ; h' kska (dim. van lieka n — liedeken
zie Idiot.) ; verkska (dim. van verk a n) ; zaiska n.
zais a ntsa (dim. van zovl. zais a n — ndl. zeis).
Vgl. par. 275, §§§, i o.
2 0 Uitstooting van -da : slee (ndl. slede) ; liekin
(ndl. liedeken) ; — braan (ndl. Braden) ; baneen
(ndl. beneden) ; — eeldona (ndl. edeldom) ; —
viiim (met klankwijziging, ndl. vadem) ; — leer
(ndl. leder) ; neera (ndl. neder) ; -- leech (*ledach,
ndl. geschr. ledig) ; enz. Zie par. 252, §, M.
30 Uitstooting van ndl. du • (mnl. da) in:
schuiva (met klankwijziging, ndl. schaduwe) ;
weeva (ndl. weduwe), weevaneera (ndl. weduwenaar).
40 Uitstooting van ndl. di (gespr. da) in : treek a n (ndl. prediken) ; -- van ndl. da in : aan (haan
ndl. hadden, met vocaalverlenging) ; -- van ndl.
ba altijd in : en (*hen, ndl. hebben) ; — van ndl. la
in : zin (< zovl. zila n c zullen) ; — van ndl. va
altijd in : geen (ndl. geven) ; — van ndl. to soms
in : moen (zovl. en ndl. moetg n) ; wa of za moen

eet a n.

50 Uitstooting van klankgroepen is gewoon in
plaatsnamen (zie de lijst der gebruikelijke plaatsnamen achteraan bet Idiot.) : lieberch (geschr.
Ledeberg, wijk van Zegelsem ; syncope van da
met vocaalwijziging) ; eelort (;'Eelaard < Edelare
met sync. van da) ; — anorda (uit auwanorda
met sync. van wa en vocaalwijziging ; geschreven
Audenaarde) ; ainoov a na (geschr. Maria-Audenhove > Auwenhove > met sync. van wa zovl.
ainoovana); -- ertab ern (geschr. Erwetegem,
sync. van we) ; — paulaateln (geschr. Paulathem,
eig. Pauwel-Lathem, sync. van wel) ; — malierda
(geschr. Maria-Lierde, sync. van na) ; -- g-iezaberg? (geschr. Geeraardsbergen > met sync. van
aar Geertsberge > *Geerzeberge > zovl. geezaberga > met vocaalwijziging zovl. ,giezaberg-a)
— zaarleeie (geschr. Sarlardinge > met syncope
van and Zarlinge > zovl. za irlee'a); — dermonda
(geschr. Dendermonde, evenals fr. Termonde,
met sync. van nda, of procope van den ?) ; —
schoosa (geschr. Schoorisse, met sync. van ris).
En in eenige persoonsnamen : jan (< Johan)
kostien (< *Konstien < Konstantien < Konstantien) ; mie (. Marie).
In den zin.
zo Syncope van -da (in bijv. naamwoorden)
an doo vrauwa (ndl. eene doode vrouw) ; goe
mans (ndl. goede mannen of mans) ; roo blom g n
(ndl. roode bloemen) ; blij kindars (ndl. blijde
kinders) ; enz. Zie par. 252, §, fl.
20 Over het wegvallen van -na of -n a n (n o m)
van bezittelijke voornaamwoorden, zie par. 302, 2.
B. --- INLASSCHING EN TOEVOEGING VAN
CONSONANTEN (EN VOCALEN).

253. Prothesis of Voorvoeging.
Prothesis van consonanten.
Jo Prothesis van n:
Vbor eenige mannelijke naamwoorden (de

-

voorgevoegde n is de slot-n van een voorafgaande
lidw. of bijvoeglijk woord) : naavant of naavat
(als avondgroet n. goe e n aava(n)t en goen aavant)
en snaavans, snaavas of snaavies (ndl. 's avonds) ;
zie Idiot. ; vgl. de verklaring van TE WINKEL,
Gr. Fiber-., 4 8-49 ; — near (ndl. *eur, uier) ; —
neuzandrujb (n. 't gewone euzandru7, mnlf
eusendrop n. a. v. ; zie Idiot.) ; — noo2k e la o.
norzk 9 la (fr. (mo)n oncle); — noovanant (van de
geijkte uitdr. : op sijn oovanant; vgl. VERCOULLIE) ; — nuchteeczk of -teak (ndl. uchtend,
ochtend ; mnl. nuchtend n. a. v. ; zie V ERCOUL LIE, i. v. ochtend, nuchtend) ; — nuk (ndl. huk,
huik , hurk ; zie VE.RCOULLIF.).
20 Prothesis van d (nl. van het lidw. voor
vocaal of ndl. li, na elisie der slot-a) : da deekses 9 n, veelal in 't verkl. da deekseskies (eig. d'accessen, van fr. acces) ; — da des a ns of desies
(*d'hersens, ndl. de hersenen) ; — deelt of deelt,
zeldener dolt (*d'helt, ndl. de helft), na prothesis
van d is bet vr. woord onz. geworden : b. v. gee
naij teelt of an deelt (ndl. geef mij de helft of
eene helft) ; zie Idiot. ; — dan delta (d'hild ; zie
VERCOULLIE i. V. bild, hilde, dat hij vr. maakt).
Vgl. nog : •oolie van dalijva, waarin dalijva
(eig. d'olijve) als ben woord wordt opgevat.
30 Prothesis van t :
*in teeta n (voedsel, ndl. eten ; uit 't eet9 n,
prothesis van lidw. at, ndl. het; of uit to eeta n
elisie der doffe a) : ons teet 9 n; koeteeta n (eten
voor de koe(ien)) ; ynatns(ch) a nteeten (menscheneten).
** in tadreezk a zz (drank : ofwel wat men to
dreeaka n krijgt ; ofwel *het drinken > tadreezk a n
met prothesis van slot-t van bet lidw. en epenthesis van a ; ofwel analogisch naar teet a n) : ^azij n
tadreeik,n an deucht niet ; at tadreeizk a n.
*** voor sommige teiwoorden (nl. tientallen van
zestig tot negentig) : tse-stach (mnl. ook tsestich) ;
tseev a ntach ( mnl. tseventich ) ; tach 9 ntach n.
tai 9 ntach (ndl. tachtig, mnl. ook tachentich) ;
tnee a ntach (mnl. tnegentich) ; vgl. hierover : VAN
HELTEN, ifnl. Spr., 205-206; STOETT, A7nl.
Spr., 39 ; TE WINKEL, Gr. Fig., 5 1 en vvgg. ;
VERCOULLIE en FRANCK-VAN WIJK ; vgl . boven
par. 2 43 , 2e, **.

****i n tags (ndl. des da(a)gs), tz sandaas (ndl.
des dinsda(a)gs ; tondardaas (ndl. des donderda(a)gs), tchoenzdaas (ndl. des *goensda(a)gs)
tfri jdaas (ndl. des vrijda(a)gs) heeft men zeer
waarschijnlijk geen prothesis van t, «-el syncope
der e of a van des of das (gen. van 't lidw.),
daarna sync. der s, eindelijk assimilatie van td tot
t (ti

of van tg en tv tot tch en If.

Om de uitspr. to vergemakkelijken (?) heeft
men misschien ook in zovl. prothesis van a gehad:

ataas; atij s a ndaas, atondardaas ; — atchoenzdaas; -- ook nog : atsnzondaas (ndl. des maanda(a)gs) ; atsaatardaas (ndl. des zaterda(a)gs) ;
atsondaas (ndl. des zorda(a)gs) ; atsandardaas
(ndl. des anderda(a)gs) ; atsni chs (ndl. des nacbts);
atsmorans ( ndl. des morgens ) ; atsnuchtee«ks
( ndl. des uchtends ) ; atsnaava(n)s (ndl. des
avonds) ; atsnoen a ns (ndl. des noens); atsniidi chs
(ndl. des middags) ; atsfeurnoens (ndl. des voornoens) ; atsfeurrnidachs (ndl. des voormiddags) ;
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atsachtarnoens (ndl. des achternoens); atsizchtarmidi chs (ndl. des namiddags) ; atsaars (ndl.
's jaars) ; atsoomars (ndl. des zomers) ; atswenters
(ndl. des winters).
Vgl. par . 241, 3°; par. 252, §, 0, I o; zie daags
in Idiot.
40 (Waarschijnlijk) prothesis van s in slee,ik of
sle,2k (ndl. link) : sleeak a Jz orzna (ndl. linkerarm) ;
sleeozka vrauwa (vrouw die linksch is) ; slee,zk ant
(linkerhand) ; slee,zks of sletzks (ndl. links). Vgl.
FRANCK-VAN WIJK en VERCOULLIE ; TE `VIN-

KEL, Gr..FZç., 56 ; en ndl. slinksch.
En in sjIoosi of -sa (ndl. portie, met sync. der
r voor s).
5: Prothesis van Z (fr. lidw. 1') in : Zjeur (fr.
La Fleur, persoonsnaam ; z. Id.); — laineera (babbelaarster, fr. Ia mere, zie V ERCOULLIE ) vanhier
het werkwoord Zazneer a n (zie Idiot.) ; - laznoer
(schertsend, fr. 1'aniour; zie Idiot.) ; - Zarza,z
(schertsend, fr. 1'argent) : zijna larza,z iz i p (zijn
geld is op), dar i z da larzae. vandoena (zie
Idiot.) ; — lavoor (fr. livoire, met speciale zovl.
bet., zie Idiot.). Vgl . SALVERDA DE GRAVE,
.fir. W, 323.

§§ .PI'otlzeszs van vocalen.
Prothesis van zovl. a . zie par. 163 en vgl. par.

253, §, 30 **-4*
,

2

54. Epenthesis of Invoeging.
Epenthesis van consonanten.

10 Epenthesis van j.
Over de overgangs j na diphthongen, zie par.
i66, 176, 185, 196, 199 en 204.

Over de overgangs-j tusschen twee vocalen en
vreemde woorden, zie par. 218, 30.
20 Epenthesis van u'.
Overgangs-w tusschen twee vocalen (gewoonlijk na verkorte uze of o^) in : aalawijn (met
wijziging van de slot-lettergreep, ndl. aloe, mnl.
aloes ; zie VERCOULLIE); aalawijn ( 1 =Halewijn,
fr. Halluin, dorp) ; doiwiera (fr. tuyere, z. Idiot.);
duuwod ( ndl. lat. duo) ; jluuwenza (ndl. lat.
influenza) ; b uu ^znoo (ndl. sp. guano) ; kwatuiizui^r (ndl. lat. quatuor); en voorzeker nog
eenige ander vreemde woorden.
Overgangs-w na verkorte uzz > a : dza- of
zanawaarz'e (ndl. lat. Januari) ; feebrawaarie ;
salaweer a n (ndl. salueeren) ; valazueer a n (ndl.
evalueeren) ; vardestraweeran (ndl. destrueeren) ;
en vgl. ; varbauwareer a n (fr. ebauhir, ofr.
esbaubir).
Over de overgangs-ww na diphthongen, zie
par. 207bis, 2I2 en 2l4bis.

3o Epenthesis van 1.
Voor vocaal : flawi jna (ndl. fluwijn, ofr. flume
n. fr. fouine, zoodat men aan fr. epenthesis van
I denken mag) ; f ok a n (*flokken, epenthesis van
1, zegt TE WINKEL, 289: fokken — neerhurken) ;
fluiiksieja (ndl. lat. fuchsia, bloom) ;. kloestara n
(ndl. koesteren).
Na vocaal : solfaraan (ndl. saffraan, fr. safran,
reeds mnl. solfraen, misschien onder invloed van
solfer ?).
-Ieeft men in kalsz ? of -sijja, n. gewoner kaszja

of -sijja en katsie, epenthesis van Z (vgl, ndl.
kassei, fr. chaussee) of moot deze vorm direct tot
mlat. calciata gebracht worden ?
En in zovl. vleefna (vin van visch of van pijl)
van vinne > 5 vimme > *vlimme > zovl. vleezna?
Of behoort het tot ndl. vlijm, bij KIL. vlicme,
vlemme ? Doch men bedenke hierbij dat zovl.
vleezna (vleme) bestaat n. zov1. vliejn, en dat het
eerste vr. en het laatste onz. is.
Over de epenthetische L van suffix zovl. -leera
(ndl . - liar ) in peereleera. enz. en van suffix zovl.
-7ee2k (ndl. -ling) in uzirlePs4 (ndl. huurling), enz.,
zie b. v. TE WINNKEL,

Gr. Fig.,.,

290-291.

4o Epenthesis van r.
Na vocaal : vdor 1, sarlita (ndl. sjalot, fr. e'chalotte met procope en epenthesis) ; — voor n
f rnijn (ongewoon your fazzijzz, fan7jn, zie
Idiot.) ; - voor .^ . ni ch^o
(ndl. nachtetaraal
gaal) n. ixchtdrg-aal ; - voor f : sti^rfaada ra of
-faaz-a (ndl. stiefvader) ; sta'^zfnzocda ra (ndl. stiefmoeder) ; -- voor s : boollzarspr ilinz a (n. gewoner
boonzasprniiiia, ndl. 5 banlispruila ; sic Idiot.) ; -voor t : nzartielddd (n. zzzatiiida, ndl. Mathilde).
Of zovl. sbruita, sprziLt a n met de bet. van ndl.
spuit(e), spuiten tot deze laatste moot gebracht
worden ? Zie VERCOULLIE en FRANCK - VAN
\VIJK.

Wat zovl. j5ree (_ loon) betreft, SALVERDA.
DE GRAVE (blz. 289) brengt bet tot fr. paye met
epenthetische r ; doch V ERCOI; LLIE (Versl. en
JIed. A: Vi. Ac., 1920, p. 595) beschouwt het
als zijnde een vervorming van fr. pret.
Over epenthesis van (a) r vbor basterduitgang
zovi. -z (of soms -ija ) ! ndl. ij, als in schuzirkarjjja of -rija (ndI. schurkerij) ; - in de enkelvoudige pejoratieve collectieven als : boekari//
(al de slechte boeken), stoovarij (al de slechte
stoven), enz. ; in de enkelvoudige pejoratieve
collectieven gevormd van familienarnen als
1 Leuijariyj a (al de leden van de slecht befaamde
familie Meuije), pennejakarijja (al de leden van de
familie Penninck) ; enz. ; -- in de substantieven
op -darjja als : dzcuuVaidarijja (duivelderija,
vgl. de bet. van duvelen in Idiot.) ; sloebardarii a,
sloekardarijya, met dobbele epenthesis eerst van
ar, daarna van d voor -ar,; zie par. 275, 2 0 ; vgl.
par. 254, §§§•
50 Epenthesis van vi.
In paznpler (reeds in mnl., VAN HELTEN,
Jlizl. Spr., I 18 ; ndl. papier) ; ontwerinan (ndl.
ontwerien, -warren) ; -- ti-ainbala n (n. trifpala n,
ndl. trappelen ; zie TE WINKEL, Cr. Eig., 288).
6o Epenthesis van n.
*In bet woord :
1) Voor k in betoonde lettergrepen : leebk n.
leak (ndl. lijk, gelijk : ZeF,zk of t es (ndl. lijk of
bet is !) ; 1neuizk (vgl. Will. LWdb. i. v. MEUK ;
KIL. muyck ; zie Idiot.) ; snill en snuul (ndl.
sul) ; snufa n (*snuffen, ndl. suffers) ; — in onbetoonde lettergrepen : euneiizk of -eizk (*heunink n. het gewoner zovl. zeeln ; mnl. reeds
honinc ; zie VERCOULLIE, FRANCK-VAN WIJK) ;
kaneuneeik of -elk (n. kaneunak, ndl. kanunnik).
2) Voor t in onbetoonde lettergrepen : in
taa ntach (ndl. tachtig, mnl. tachentig, analogie

-- II6 -vorming naar zeventig, negentig, TE WINKEL,
281 ; VAN HELTEN, JInl. Sir. ; doch vgl. de
volgende woorden) ; — in de vreemde woorden:
kanteera mblaar,n (n. gewoner volksetymologisch
lanteer 9 iizblaar 9 n ; van fr. catarrhe ; zie Idiot.) ;
kleemantiena (volksetymologische vervorming van
fr. clematite) ; jteen a ntensie (ndl. penitencie ; reeds.
in mnl.) ; vzez a nteer a n (reeds in mnl,. visenteeren;
ndl. visiteeren, fr. visiter).
3) Voor d in onbetoonde lettergrepen : been a ndieksie (ndl. benedictie), been a ndij a n (mnL benendien, ndl. benedijen) ; varma4ndi3 g n (1nnl. vermalendien, TE WINKEL, 283 ; ndl. vermaledijen) ;
-- vgl. hiermede di j sandach (voor *dijzdach,
*dijsdag; zie TE WINKEL, 279-280; doch vgl.
ook VERCOULLIE, i. V. dinsdag).
4) Over de n, door « valsche analogie >> ingevoegd voor suffix-eera (= ndl. -aar) b. v. in
schuldaneera, aalstaneera (ndl. Aalstenaar), ronsaneera (ndl. Ronsenaar) ; - voor suffix -ier,
b. v. in oovanier (* hovenier), fuitanier (voor
* fruitenier, zie Idiot.), - voor suffix -ijja (ndl.
-ij) b. v. in raazarn i jja (ndl. razernij), - zie
vooral TE WINKEL, Gr. Fit -., 285 en vg.
** In den zin (1) :
1) De betrekkelijke voornaamwoorden the en
ue•e worden (niet verplichtend), in 't mv., then en
wien voor vocaal, ndl. h, d, t, b en za : dor staan
da peer a n Bien a fmoet a n (n. die i fnzoet a n, nl.
die afgeplukt moeten); zijn dot to kindars veazr
Wien (n. wie) zer moe chawerkt wer a n (ndl. voor
\vie hier moet gewerkt worden) ; al (hen dar
koni a n (n. die; ndl. al die er komen); wor Zzjiz
da knecht a n o/ wien dolf (n. o wze Do f) moe
roepen ? al then t schrijv a n (naast die t) ; da
mainseha veer wien (n. wie) tiesta werkt (ndl.
de menscben voor wie Tieste werkt) ; al diei;z
(n. die; n > m voor b) boer a n, an koyn a n dar niet
(ndl. al die boeren, komen er niet) ; veur wiem
(n. wie) brazca a n za (ndl. voor wie brouwen ze ?);
dor zijiz da jo15,zies nor win (n. wie) za 7elierp a n
(ndl. daar zijn de jongens Haar wie ze wierpen) ;
t es moedar en vaadar dien (n. die) za roe 9 n; -voor anderen consonant altijd die en joie : at die
roej a n; veur wie nzaak a n za data (voor wie maken
ze dat?); enz.
2) Voor t van enclyticon - a t (ndl. bet, lidw. of
vn.) wordt dikwijls n ingevoegd : leez a nt na keer
(ndl. lees(t) het 'nen keer) ; koop a nt chija (n.
kooftat of kooptat, ndl. koop(t) bet gij) ; zen a nt
vzoedar em (n. zendat, ndl. zendt het moeder
hem ?) ; ga nzoet,nt kznt stri fa n (n. moedat, ndl.
ge moet het kind straffen) ; ak sala nt slaan (n.
si lat, ndl. ik zal bet slaan) ; meunz g nt sien (n.
mneumat, ndl. mogen we 't zien ?) ; 'wi n a ntoen
(n. wimat-, ndl. willen we 't doen ?) ; an doek a nt
niet (n. doekat niet, ndl. doe 'k bet niet), an doeda nt niet (n. doedat niet?); an does a nt niet (n.
doesat ? ndl. doet ze het niet ?), an doenz a nt niet
(n. doenzat, ndl. doen ze het ?), an doesn a nt niet
(n. doemnat, *doen m' at, ndl. doen we het ?) ; enz.
3 ) Na ma (;- - tea) en voor za (niet verplichtend)
k1) I)it is wel een soort van epenthesis, want de
ingevoegde n staat onder den invloed van den volgenden kla.nk.

in sommige eenlettergrepige werkwoorden (en na
syncopeering) : zi/n a nza schrijv g n (= zillen me ze
schrijven ?) ; slaanz a nza doot (*slaan me ze dood?);
keuin a nza mneesta ra (* keunen me ze meestere
ndl. zijn wij meester over hen ?) ; enz.
4) In den ien pers. van der teg. tijd wordt tusschen den vocaal-uitgang en volgend enclytisch za
een n ingevoegd (niet verplichtend) : k slenza
(n. k sieza, ndl. 'k zie ze) ; ak ckaanza dooslaan (n.
ak chaaza, ndl. ik ga ze) ; k nzoenza (n. k moesa,
ndl. ik moet ze) ; enz. ; vgl. hier TE WINKEL,

Gr. Fzg ., 94-96.
5) Vgl. nog at meesta ndeel (ndl. het meeste
deel ; zie Idiot.).
70 Epenthesis van j.
Gewoon na zit en de volgende t : baschoomnpt
(ndl. beschaamd) ; g-anoornbt (ndl. genaamd, genoemd) ; vardompt (ndl. verdoernd) ; — ga of ie
kornpt (ndl. komt), drobmpt, neennpt, schre &fnpt
(zie Idiot. schreemen) ; enz.; vgl. TE WINKEL,
Gr. FiA ., 279 ; VAN HELTEN, k/nl. Sbr., 209).
Na m en vbor a : kwooznp a n zeer zelden voor
kwoonr a n (ndl. kwamen) ; tu=namala n gewoner dan
tuyrnala n (ndl. tuimelen).
Na in en voor s : teemjtst (ndl. teems).
Over omj5-, omit- voor ndl. on- en ont -, zie
par. 228 en Idiot.; ook Xed. Wdb., letter j5.
8 0 Epenthesis van k.
Volor s in : oekst (* hoekst, ndl. hoest), oeksta n
(ndl. hoesten).
go Epenthesis van ch.
Voor zovl. suffix -iet (ndl. -heid) wordt dikwijls
-ac/i ingevoegd : rapachiet (* rappachiet, ndl. rapheid) ; rooachiet (* roodachiet, ndl. roodheid) ;
slaiachiet (*slappachiet, ndl. slapheid) ; schoonachiet (* schoonachiet, ndl. schoonheid) ; enz. —
na -al of -ar valt de a van ingevoegd -ach weg
bitarchiet ( *bittaracbiet, ndl. bitterheid) : broo15ar- chiet ( 5 properachiet, ndl. properheid) ; sen7palchz'et (* sempalachiet, ndl. simpelheid) ; enz. Vgl.
par. 172.

Zovl. maasch 9 n — ndl. mazen (soort - van
breiwerk doen ; zie maschen in Idiot.).
oo Epenthesis van t.
* In het woord :
1) Na adjectieven uitgaande op zovl. -n (ndl.
-en), voor suffix -let (ndl. -beid) verplichtend
badoorv a ntiet (ndl. bedorvenheid) ; baneej5 9 ntiet
(ndl. benepenbeid) ; bavdi,z a ntiet (ndl. bevang enheid) ; etantiet (ndl. effenheid) ; galeea ntiet (ndl.
gelegenheid) ; g anee a ntr'et ( ndl. genegenheid)
gaz &ila ntiet (ndl. gezwollenheid) : goedar- naast
goeartier a ntiet (ndl. goedertierenheid) ; onefa ntiet (ndl. oneffenheid) ; ooP a ntiet (ndl. openheid) ;
teea ntiet ( ndl. tegenbeid ) ; varb eet 9 ntiet (ndl.
vergetenheid) : varlee a ntiet (ndl. verlegenheid) ;
varsleet a ntiet (ndl. versletenheid) : varvala ntiet
(ndl. vervallenheid) ; — voor suffix zovl. -lijk
(zelden -Zak, ndl. geschr. -lijk) : aia ntlijk (ndl.
eigenlijk) ; ooj a ntlijk of -lak (ndl. openlijk). Vgl.
TE WINKEL, Gr. Fig., 275 ; Mnl. Wdb. i. v. t;
VAN HELTEN, Mail. Sbr., 209.

2 ► Na bijvoeglijke bezittelijke (of persoonlijke ?) voornaamwoorden ri,jnan, zijzla??, o:Zzan,
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enz., voor weed (ndl. wege) en w Ua (ndl. wille), is
er misschien geen kwestie van epenthesis, veeleer
van paragoge; zie TE WVINKEL, Gr. Fig., 89 en
VERCOT LLIE i. V. dijnent ; FRANCK-VAN WIJK
i. V. mijnenthalve, mijnentwege, mijnentwille.
3) Voor de meervouds-s der naamwoorden met
open slot-lettergreep in het enk. (niet verplichtend) : beeçoonja t ts n. beegoonjas (ndl. begonia's) ; daaljatts (ndl. dahlia's) ; twie sieskdits
(ndl. twee Sieska's) ; maratts (ndl. mama's) ; —
beets n. bees (mv. van bee, naam der letter b) ; -die rniets (ndl. die Mie's ; ayiesiets (mv. van
afiesie, ndl. affiches) ; -- boots (ndl. boo's, boden);
-- soets (mv. van see, fr. sou) ; -- taluuts (fr.
talus) ; enz.
4) Ook voor de genitiefs-s van zulke naamwoorden : fiapdits meska (ndl. papa's mesje) ;
saats chelt (ndl. (Fran)cois' geld) ; deezareets_Pert
(ndl. Desire's paard) ; baloots peer,- (ndl. Bello's
peer) ; loowiets bola (ndl. Lowie's bolle) ; lakroodz
of (ndl. Lacroix' hof) ; enz.
5) Tusschen zovi. ie en slot-s van sommige
partikels, die in ndl. eindigen op -ans : nefiets n.
nPfies (ndl. neffens) ; seJets n. sefi- s (ndl. seffens) ;
zelden volg-iets n. a. v. (ndl. volgens) ; en wellicht
eenige andere nog.
6) Na ch en voor a in : eenachta (ndl. eenige)
meenachta (ndl. menige) ; svmchta (ndl. sommige).
7) Na k voor a in : galijkta (ndl. gelijke ; zie
Idiot.) ; analogievorming naar lengte, ;rootte
8) Na s voor a in : jesta n (zovl. ; persten, ndl.
persen, fr. presser).
9) Over epenthesis van t voor s in den zovl.
verkleiningsuitgang -tsa (= ndl. -tje), zie b. v.
TE W1NKEL, Gr. .dig., 276.

** In den sin:
1) Na den 3en persoon enk. van den onv. verl.
tijd (zonder slot-t,, van de sterke werkwoorden en
voor enclytisch ie (ndl. hij) en voor sa (ndl. za),
echter niet verplichtend ; waarschijnlijk analogieverschijnsel naar den Zen pers. (met slot-t) ? : na
vocaal : zaitze (naast za i i, ndl. zei hij); zootz?
(n. zoo i, ndl. zou hij) ; in die twee voorbeelden
is men geneigd to denken aan de slot-do (gedlideerde d') van zeid(e) en zoud(e) ; — na consonant
f : i ftie (n. gaf i e ?), gi ftsa (n. g -df sa, ndl.
gal za ?) ; keeftie (n. keef ie ?), keeftsa (n. kecf

S? ?) ; bleeftie (n. bleef ie ?) ; bleeftsa (n. bleef sa?) ;
ch : kreechtie (n. kreech i ?), kreechtsa (n.
kreech sa ?) ; sloechtii (n. sloech ie ?), sloechtsa
(n. sloech sa ?) ; -- na k . keektie (n. keek ie ?) ;
droozktie (n. droozk ie ?) ; -- na I : vieltie (n.
vigil z'e ?), vieltsa (n. viol za ?) ; -- na m : klonatie
(n. klz3m le?), klonztsa (n. klomn za ?) ; -- na n

— na

wontie (n. won 1e ?), ivontsa (n. won za ?) ; --

na p : li^ptie (n. liep ii?), lieptsa (n. lied sa ?) ;

kwanzj5tie (n. kwanzj5 ii?), kwamjtsa (n . kwamj5
S.? ?) ; — na r : varlodrtie (n. varloor is ?) ; varlodrtsa (n . varlodr za ?) ; — na s : ganirstie (n.
tunas d ?), gani stsa (n. ganZ s (s).; ?) ; wi stie
(n. 7v2is ie ?), w7stsa (n. -,vi -is (s)a ?) ; enz.

2) Zoo ook na den zelfden 3en pers. van den
teg. tijd van de volgende pi - wterito-proesentia :

kanhie (n. ki n ie ?), kantsa (n. kan za ?) ; mi chtie

m2ich iE ?) , //Z1ChtS? (n. viii .h sa ') ; Zarb'`
(n. zal i ?), zaltsa (n. zal za ?). -- Vgl. nog estie
(n. es íé? ndl. is hie ?), estsa (n. es (s)a ?).
3) Na de bet r. voorn. die en vbor enclytisch i e
(ndl. hij), echter niet verplichtend : al dietie ziet
(ndl. die hij) ; t si jn aaz a n dietie schiet (ndl. 't zijn

(a.

hazen die hij schiet) ; enz.
4) Soms (niet verplichtend) tusschen ds (ndl.
als) en enclytisch ie en sa (ndl. ze) : i stie (n. is
ie) koint; astsa (n. Zs (s)a) kolnt; astsa kosn a n ;

enz.
5) De t voor enclytisch - a n(a) (subject of object)
en voor enclytisch -ar of - 9 ra (in den 3en pers.
van onv. verl. en teg. tijd der voorgaande werkwoorden) wijst op een vroeger bestaande dentaal
(vgl. b. V. blz. 92, kol. 2, voetnota i) : gaft d n Belt
(n. g?ifa n belt ?), iE b-aftayta (n. ç fg na, ndl. gal
hem) ; zalt a n (n. zd- la n, ndl. zal hij of zal hem)
enz. ; -- ie a ist' ra (n. was a r•a, ridl. hij was er)
Z? bleeftar (n. bleefar, ndl. ze bleef er) ; enz. ; —
en na die : al diet a n ziet (ndl. al die hem ziet of
al die hij ziet) ; al dietar kwallzp (ndl. al die er
kwam) ; enz. ; ----- en na as : dst a n liep (ndl. als
hij liep) ; enz.
I 10 Epenthesis van d.

In het woord :
1) Gewoon en verplichtend voor ndl. suffix -er
(mnl. -re, dus epenthesis voor r) =-: zovl. - a ro (in
pausa) of -ar (niet in pausa) na 1, n en r (vgl.
TE WINKEL, 266 en vvgg.) :

na l (reeds in mnl.) : alt/ar- (ndl. aller-) b. v.
aldareelag 9 n (*alderheligen, ndl. Allerheiligen ),
aldarkinda ran (ndl. Allerkinderendag ), aldarmeest, enz. (zie Idiot.) ; comparatieven : feld9 ra
(ndl. feller) ; koeld jq ra (ndl. koeler); snelda ra (ndl.
sneller, zie Idiot.) ; enz. ; substantieven : bold a ra
(ndl. boiler) ; speeld9 ra (ndl. speler) ; sjoelda ra
(ndl. spoeler) ; enz. ;
na n (ook reeds in mnl. ; VxN HEL'SEN,
liar. 134) ; comparatieven : f ljndar. (ndl. fijner) ;
kld^nd,,ra (ndl. kiei.ner) ; schoondd ra (ndl. schooner) ; enz. ; substantieven : kenda ra (ndl. kenner) ;
wind5 ra (ndl. winner) : dienda ra (ndl. diener) ;
enz. ; vgl. biermede : gaanda ra, slaanda ra, staand 9 ra, g eG'nda ra (ndl. gever) gevormd naar ndl.
doener en ziener;
na r (ook reeds in mnl. en nog in ndl.) ; comparatieven : zedrda ra (ndl. zeerder ), klaarda ra,
enz. ; substantieven : boordara (ndl. boorder),
spaardara (ndl. spaarder).
2) Gewoon en verplichtend voor zovl. suffix
-ari ja (ndl. -arij of -erij) en na 1, n en r; het zij n
gewoonlijk pejoratieven : beeta ldarija (ndl. bedelarij) ; kneutsaldarija (*kneutselarij) ; --- masiendarija (*'machienerij) ; lameerderija ; koomeerderija (ook in ndl. kommeerderij); maskeerderija;
plafoneerdarija (plafonnage) ; tanteerderija (plagerij); froodeerdarija (bet fraudeeren), enz.
3) Na l en voor a in eenige woorden van fr.
oorsprong : foelda (fr. foule) ; joelda (fr. poule) ;
krokadielda (fr. crocodile); oodielda (fr. Odile).
-- Vgl. fr. « 1 mouille >>, par. 222, Aanhangsel.
4) Na v in zovl. andievda (ndl. andijvie), ongewoon en enkel in een geparodieerde catechis
16

musvraag om to rij men met zovl. lievda (zie
Idiot.).
5 ) Na g- in : eeg-da (mnl. eghede, ndl. egge) dat
op den mnl. vorm wijst (dus eig. geen epenthesis
van d) .

** In den zin
1) Mag men als epenthetische d beschouwen
de d na betr. vn. die en voor enclytisch pers. vn.
-a in : al dieda (n. diea, dieja en diega) ziet, zijn
vrien 5 n (ndl. vrienden) ; of is 't een analogievorming naar zieda (ndl. ziej a ?).
2) Tusschen den ien pers. teg. tijd (na syncope
der slot-a) en enclyticon -an(a) (object) hoort men
soms (bij emphatisch sprekenden) een d (vermoedelijk epenthetisch, of naar de wellicht verdwenen dentaal van - a na ?) ; na vocaal : k doed? n
doot (n. k doea n, ndl. 'k doe hem dood), k slaada n (n. k slaa a n, ndl. 'k sla hem) ; — (vooral) na
consonant 1, n of r (vgl. onmiddellijk boven i io,
*, I) . k salda na (n. k sd1a n, ndl. 'k zal hem !) ;
k wilda n schrijv d n ; kends n al laa (n. ken a n,
ndl. 'k ken hem al lang) ; k leerd5 n da letars
(n. k leer a n, ndl. 'k leer hem de letters) ; enz.
Vgl. boven 100, **, 5).
:3 ) Ook sonis (niet verplichtend) in meervoudige
vervoegingsvormen op -n (voorafgegaan van een
niet-doffe vocaal) en enclyticon - a n(a) (object)
hoort men een d (epenthetisch ? of verdwenen
dentaal ?) :. r enda n gazien (n. in en a n, *m' hen,
ndl. we hebben hem gezien) ; nza ziendd n (n. ina
zien a n, ndl. we zien hem) ; za zinda n sJreek a n
(n. za zin a n, *ze zillen, ndl. ze zullen hem) ; za
zoond,n slaan (n. za zoon a n, ndl. ze zouden hem) ;
enz.
4) De d (niet verplichtend nochtans) tusschen
I en1 pers. enk. of ien of 3en pers. mv. van vervoegingsvormen en ndl. er is waa.schijnlijk de
begin-d van zovl. dar : k soodar (n. k sooar, ndl.
'k zou er) ; k wildar (n. k wilar, ndl. 'k wil er) ;
-- Ind gaandar nortoe (n. gaanar ; ndl. we gaan
er naartoe) ; ma liej5 9 ndar weech (n. lieji ? nar,
ndl. we liepen er weg) ; -- er zij ndar (1) veela
(n. zijnar, ndl. er zijn er veel); za keev a ndar al
an uura (n. zelden keev a nar, ndl.. ze keven er al
een uur) ; enz.
Ook na zovl. die of dien : al diedar (of diendar)
waaro n ; enz.
Vgl. VAN HELTEN,

1 il.
i Spr., par. 134, a.

Ito Epenthesis van s.
In : kaasort (welluidenheidshalve *kaadsort
voor *kaaort, ndl. kwaadaard, zie Idiot.) ; —
t o 26 darst (voor t'o u dart, ndl. t'uwent, meervoudige bezitter) en t oudarst (voor 't houdart, ndl.
t'hunnent).
Over de invoeging van s voor verkleiningsuitgang zovl. -ka, b. v. joo2kska (klein (dier)jong),
zie par . 275, 30, ie groep, 3).

§ Ej5entlzesis van vocalen.
Jo Epenthesis van a : par. 14.
20 Epenthesis van a : par. 163, **.
1 Pooh zie over cut er, VERCOULLIE, Hisi. Qi•.,
►j1^:. 66, 3 ; en Tr. %VINK EL,, Gr. Fig., 60.

§ Ebenthesis van klankgroej5en.
10 Epenthesis van -ach : zie boven, go.
20 Epenthesis van ar en dar en am voor den
basterduitgang ija (ndl. -ij, fr. ie) : boekarija (collectief) ; sloekardarija (het sloeker-zijn) ; — raazarnrja (ndl. razernij) ; -- zie boven 4o en 11°,
2) ; beneden par. 275, 20 (Aanhang sel, 21).
3o Epenthesis van -an vbor zovl. suffix -eera
en -ier, zie boven 60, X , 4).

255. Paragoge of Achtervoeging.
§ Paragoge van consonanten.
10 Paragoge van n.
* In de volgende substantieven : knien (eig. een
mv. van knie; vgl. ndl. en zovl. schoen en teen,
zovl. mv. is kniens en zeldener kniena n).
Heeft men de meervouds-n of eenvoudig een
paragogische n ? Wellicht meervouds-n in dea 9 n
of deeia n dat geen zovl. mv. heeft : an dee,za n
(vgl . TE WINKEL, Gr. Fig., 94, en Idiot.) ; en in
kruisan (mv. krutis5ns en krzrisies, ndl. enk. kruis,
mnl. cruce) ; omdat beide woorden nooit slot-ana
in pausa hebben. Maar boon(a) (*bogene, ndl.
boog, mnl. boghe) en ek a na (evenwel gewoner
eka n, *hekken(e), ndl. hek, mnl. hecke) hebben
wel in pausa slot-. a nd en daaroin denk ik dat bier
geen meervouds-n in 't spel is.
Over zovl. toora n ( ndl. toren) n. ouder tora
(^torra, ook in mnl. n. toren en tome), zie TE
WINKEL, Gr. Fig., 92-93.

**Scbijnbare paragoge van n in : elsa n(a) (mnl.
elsen, elsene ; zie VERCOULLIE i. V. els) ; en
zais a n(a) (*zeisene, mnl. seisene. ndl. zeis).
20 Paragoge van r.
In naar (ndl. na ; zie Idiot. en F RANCK -V AN
WIJK) ; — en in leewerka ra (mnl. lewerlke, ndl.
ieeuwer^k).
30 Paragoge van ^.
Na m in sterke werkwoorden (onv. verl. tijd,
ie en 3e pers.) ; gewoon (doch evenwel niet verplichtend) ak en it kwarnp (n. kwam) ; ongewoner : ?k en ie nant (n. na`m) ; zwomb (n.

sworn).
En altijd in adjectief klam (ndl. klam).
40 Paragoge van ch.
In eesche, eesch 9 ra (flexievormen van zovl. ees,
ndl. heesch) en eeschachiet (soms gedissimileerd
tot eeschagiet) ; deze vormen wijzen op paragoge
van ch in *heesch; zie TE WINKEL, Gr. Fig.,
I07 ; doch vgl. VERCOULLIE en FRANCK-VAN

WIJK.
50 Paragoge van k.
Over de schijnbare paragoge van k (niet voor
doffe a) na ndl. iz (b. v. ndl. lag, geschr. lang
zovl. ldiak, mnl. geschr. lane), zie par. 229, 2°;
VERCOULLIE, .Hist. Gr, 39.
Over fr. nasaal-vocalen fr geschr. an of en
zovl. a=2k (b. v. marsdihk, fr. marchand) ; -- fr.
geschr. in = zovl. ijtk (b. v. buultijhk, fr. bulletin, ndl. bulletijn) ; _ fr. geschr. on (b. V. kanoOak, fr. canon, ndl. kanon) ; zie par. 22 9, 4°.
6o Paragoge van t (of d > in auslaut t).

.—

1) In de volgende naamwoorden : euvort
(*euvaart, ndl. ooievaar) ; kamfort (n. zeldener
kamff ra) ; spanort (*spannaart, ndl. spanaar of
spanader) : deze drie nw. wellicht naar analogie
van nw. met suffix -ort (ndl. -aard) ; — in looziest
(mnl. reeds loghist n. a. v., ndl. logies, fr. logis) ;
mast (soldatenterm, fr. masse ; onder invloed van
mast?) ; teem(')st (ndl. teems, mnl. temse).
En in strood (bier met slot-d > in de uitspr.
t : het bijv. nw. strooie (*stroo a n < stroodan
met syncope der d (vgl. par. 252, §, ,^) bewijst
het).
2) In de volgende drie adjectieven op ndl. -auw
enkel in onz. enk. of (ook voor de andere enkelv.
geslachten) in den onverbogen worm van het
prmdicaat : blaut ( ndl. blauw ) ; graut (ndl.
grauw) ; rant (ndl. rauw) : am blaut lent (ndl.
een blauw lint) ; graut choet (ndl. grauw goed)
at gees ze'as rant (ndl. bet vleesch was rauw).
Bijwoordelijk gebruikt ook veelal met slot-t

iemant chraut am blaut slaan (ndl. iemand
grauw en blauw slaan).
Loch : die bl5m 9 n, t sijni blauwa; na graitzela
ruk ; na rauwe.w a n Zib,la (ndl. appel).
In samenstellingen valt ook de t weg : blaukauskies (*blauvvkouskes, bosch-hyacint) ; b^-raztfelie2k (zekere appel ; niet -veleeik, dus met
sandhi-werking der verdwenen t) ; — en in afleidingen : rauwachiet (ndl. rauwigheid).
Deze slot-t heeft men niet in : flan, gait, lau
en nau. Ook niet in scho 2L (ndl. schuw).
Zie die drie adjectieven in Idiot.; en vgl. CoLINET, Dial. Aalst, blz . 126 - 7 , waar men een
paar hypothetische verklaringen vindt.
- VTgl.

nog adjecticf ranst (ndl. rans) : runsta

bootpra.
3) In vele partikels
In bijwoorden : aleendarst ( zie Idiot.)
andarst ; bakanst n. bijkanst ; •ievarst en nie? , .?rst (zie Idiot.) ; ievaranst en nievaranst (zie
Idiot.) ; safest (n. a. v., ndl. seflens ; zie Idiot.) ;
ten(d) 9 n/ (*t'ende, zie Idiot.) ; tarwew?Jl e nt (ndl.
terwijl) ; en wel ander nog.
In voorzetsels : latakst (ndl. langs) ; neJest
(ndl. neffens).
Deze t valt weg voor consonant, doch met
blijvende sandhi - werking : icvars koan a n ; it
ievars toen (ndl. jets ergens doen) ; laiaks to
beeka (ndl. langs de beck) ; enz.
4) In sommige (bezittelijke of persoonlijke (1)
voornaamwoorden) ; buiten de in ndl. gebruikelijke (te mijnent, t'onzent, enz.) vermeld ik hier
de zovl. met syncope van -an en epenthesis van
s : t o u darst (uit t o 5U d 9 rant; ndl. t'uwent, mv.
bezitter), t o uti darst (ndl. te hunnent, mv. bezitter).
5;

Moeten worden aangestipt:

t alvant (*t'halvent, ndl. ten halve) ; — to
noenant n. tnoenant (naar t aavant, dezen avond) ;
-- ie wilt (analogie-verschijnsel : slot-t van den
3en pers. enk. teg. tijd van de ander werkw, 00rden).
(1) Zie Tic WINKEr., Ci. Fig.. 59.

"

9
® Paragoge van s.
1) In partikels : , zasckz'ens (ii. ncs- en inas-,
ook wel zonder t); oovarals (n. oovaral); tans,
tuar.ns, tons en toons (ndl. toen) ; vantselfs (ndl.
vanzelf) : tanzil is (mnl. temet) en altamnaits (zie
Idiot.) ; voodars (*voorders, ndl. verder met spec.
bet., zie Idiot.) ; voors (*voorts, ndl. voort) b. v.
in voorschaan (ndl. voortgaan) ; zeekars (ndl.
zeker).
2) In een paar naamwoorden : deeiks (*dengs,
onz. nw. als debzk, ndl. ding; zovl. deeoks is een
collectief zonder mv., zie Idiot. ; de s is wellicht
de genitiefs-s ; vgl._ de uitdr. ,'eel dei sks, letar
deezks) ; — kandi js (ndl. kandij).
3)

Vgl. ook de dobbele meervoiidsvormen

kansans (n. regelmatig mv. kantsan, ndl. kousen)
gameent a ns (n . g ameent a n ) ; enz., lie par. 268.
-

§§ Paragoge van vocalen.
De zovl. slot-a van substantieven is meestal
schijnbaar paragogisch en behoort tot een vroeger
levensphase van het woord, zie par. 159•
De a van zovl. jonsta, kel?nsta (ndl. kunst),
winsta is wel paragogisch. Vgl. TE AX'IN KEL,
Gr. Fib . , 97.
-

§ § Paragoge van klankgroepen.
Paragoge van - e ra in leewerk a ra (ndl. leeuwerik, zie boven §, 20).
Paragoge van st in nnasclzzinst, mes- en i:aas(n. a. v. ; ndl. misschien).
C. - OMZETTING- VAN CONSONANTEN.

256. Metathesis of Omzetting.
i o Metathesis van r + vocaal > vocaal -(- r
vdor dentaal s : d^schan (met syncope van r,
*derschen en mnl. derscen < *dresschen, hgd.
dreschen ; zie VERCOULLIE ; TE WINKET,, Cr.
Fig., 31 t) ; ,ç es (met sync. van r, *gers, reeds
mnl.: ndl. gras) : keesa (*keerse, ndl. leers, fr. cresson ; voor kresse : TF. WIN KEL, 31 1) ; per- of
pansies (ndl. precies, fr. precis) ; ook in den familienaam da pesamier (geschr. De Pessemier, van
j3ersemier < *p
' ressemier _— woekeraar; TE \VINTKE,L, 314)•

Metathesis van r -}- vocaal > vocaal + r voor
dentaal t (d) in : tert 9 n (mnl. terden, ndl. treden,
met consonant-verscherping). — Zovl. Warta is
ouder dan ndl. wrat(te) dat door metathesis der r
uit Warta ontstaan is : - een op zich zelf staand
voorbeeld (1) van metathesis >>, TE WINKEL, 317,
want ar (vccaal + r) is ra (r + vocaal) geworden. -- Vgl. hierinee de metathesis van r -}vocaal > vocaal + r, die men nog beeft in : si k a ra
(*sakkere, aldus in pausa, een vloekwoord uit
fr. sacre') en sakar- (in samenst. als sakardoma,
enz. ; zie sakker- in Idiot.) ; saakarstija n. saakrostija (ndl. sacristij) ; seekartaaras n. seekrataaras
(ndl. secretaris) ; sentarnela (*Senternelle, *SintErnelle, *Sint-Renelle = Sint-Renildis ; is ook de
vlaamsche naam van het dorp Saintes in Brabant,
waar deze heilige vereerd wordt) ; en in eenige
(1) Poeli zie beneden l caiazaaaads.

— 120 —
zovi. woorden beginnende met kontar- (= fr.
contre) ; kontarbalansa (fr. contre-balance) ; kontargawichta (naar fr. contre-poids) ; kontari^za ra
(soort van ijzeren vijs, muldersterm ; zie Idiot.) ;
kontarmeesta ra (fr. contre-maitre) ; kontarrartie
n. partija (fr. contre-partie) ; kontarvensa of -sie`
(fr. contravention).
Metathesis van a -}- r > r + a (vgl. boven
warta) voor bilabiaal rn in : kramanaada (< karmenade < karbonade).
zo Metathesis van k -}- vocaal. > vocaal +
k voor een ander vocaal in : akoetsoe (ndl. geschr.
caoutchouc).

42c Velaren

30 Metathesis van s =}-15 > p + s.
Kleine kinders of slecht sprekenden zeggeri
wel : efsa voor espy (ndl. vi. hespe) en b epsa
voor g-esja (ndl. gesp).
40 Metathesis van r -}- z > z -i- r in peezarzk
(ndl. perzik, met vocaalverlenging en epenthetische a). Vgl. toch TE WINKEL, Gr. Ii7 .,
1

75.

50 Reciproque metathesis heeft men in : reenaweeran (*runiweeren, ndl. 4 ruwineeren, geschreven ruineeren, fr. ruiner) ; volgens SALVERDA
DE GRAVE,

Fr. W, 287.

linguAwn labialen

k(kort)

t (trait)

p (pu:l)

3(aydu:)

C{ (dp:ra)

}1 (belt)

(]a-j)a)

m(mi:ra)

lateralen

fl(no)
1 (kod)

G erolde

r (rce:st)

Plosieven

Na.sale n

(5a:1 )

h X(zcx)
F,rj caueven (ha.ha).
uzuS) S {st ^r)
u:t)
7j5T.

Z (zy:r)

f (k:f)
V(vEt)
W(wi:)

ZOvI. Consonanten (classificatie en verbeeldingssysteem van PASSV ).
Tusschen de haakjes vindt men een voorbeeld in Pfion. AlpI. Die vo.)rbeelden zi.jn als volgt geschreven
in gewoon ndl. haha ; — kort, ik doe, Lange, zegt (loch in zwi. met gerekte korte e), goed (in zovl. met
Lange oe) ; — jas (in zovl. met gerekte korte a) ; — trapt, deure, nut, kool kfr. charbon), rust (in zovl. met
gerekte korte 2c), sjaal (fr. ch), Jaak (fr. j ), stier, zuur ; — peel, belt, miere, kaf (in zovl. met gerekte korte a),

vet, wie.

III
Klemtoon
257.

a. Acc~ntgraJ,en.

De zovl. betoning (1) komt, in het algemeen, met
de ndl. overeen. Lettergreep en zinsaccent laat
ik hier buiten bespreking. In het woordaccent
onderscheid ik vijf graden : de cijfers-exponenten

vaal' de lettergrepen I, 2, 3, 4 en 5 duiden ze
aan : I is de hoofdtoon, 2 de bijtoon, 3 de onbetoonde lettergreep met behouden vocaalkleur,
4 de doffe lettergreep, 5 de doffe lettergreep met
onderdrukte (onduidelijke) ::J, zooals men in het
onderstaande tabelletje kan zien :

Lettergreepaccent (2)

Accent

Betoonde lettergrepen (de
vocaal is lang of verkort
lang, kort of gerekt kort]
Onb.etoonde lettergrepen
(de vocaal is kort of verkart, dof of onderdrukt
dof]

'V'oordaccent

Zinsacccnt (2)
Voorbeelden : lstoe4l:J2J7zaa5k~4rd, 3ka 1 r ee l 2bii 5k;J4 r::J (ndl. kareelbakker), l'volks4v::Jr'2tee4r
2waor4d;:;5g94r::J (ndl. volksvertegenwoordiger),
1 be 2f u u s (n dl. geschr. typhus), 3 moel riis, 3 ma~rie (ndl. Marie), 3poolliJt, 3bo:- 1 rz4n, (ndl. boerin], 1 pag 2 boer (ndl. pachtboer ], 2boer 4 d, 1 rrj4j::J, enz.
Er zijn twee verdof11ngsgraden (aangewezen
door exponenten 4 en 5) : ~ dl. lijnzaadmeel
zovl. *llij1z3zaat2,neel
llij3zaa2/neel> llij4 ZJ 2 meel
llzj5 Za 211zeel,o
ndl. geschr. voorzichtig, uitspr. voorzichtach
zovl. 3veurlzlch'ItJch
4v{}r 1Zlch4tJch,o ndl. Baafmis
zovl.
211les
*lbaa~l1les
Ibo0
Ibo0 4nz;;s; enz.
De verdoffing tot het uiterste gedreven doet de
lettergrcepvocaal (soms de heele lettergreep) verdwijnen : ndl. Izidoor
zovl. 2ie 3zie 1door >
2ie 4z{}ldoor
3iL.-5Z~ Idoor
3 zez 1door,o zovl.
2kon:~.danltien
2kon 4 st .::J n 1 t/cn
'tkon 5 s t a n ·
1 tien
3kon 1s ti en
3kiis 1 hen; Ha 3 pOl 100 4 no
(lat. Apollonia, patrones tel:':lst)
3pollo04 n::J >
-tp;:;1Ioo4n::J
5p[)lloo4 n;;
Iplo04 n:l,o zovl,
I er 2z ce 4 /{} (geschr. Herzele, dorpsnaam)
leer2 zee 4 /;J
:l<leer 4 z J4!::J
Iee4?..~4l.7> lee 5 Za 41::J
1 eez 4 1{}; enz.
b. Hoofdtoon.
In het algemeen als in ndl, Doeh het volgende

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

(I) Zie b. v. PASSY. 24-41; V.ihoR., 331 en vgg. ;
}~LDAR, 75 en vgg ,
YERCOULLIE, Sp1'., 11 en vgg.,
en Hist. Gr., 7-10; ROUSSET,01'-LACLO'l'TE. 93-104; RouDET, C. XXI
(2) Zie VI ETOR, 333.

~
I

met hoofdtoon :
met bijtoon : 2.

I.

met behouden vocaalkleur : 3·
met doffe ::J : 4.
met onderdrukte doffe 9 : S·

verdient aangemerkt te worden (1). Men zegt :
10 Suffixen : 3 lJ z-ari ':;::Js 1 t ait (ndl. lrnajesteit);
17}l,/~an4d(Jch (ndl. vij I andig); suffix -loos
(in ndl. dikwijls met hoofdtoon, nooit in zovl.] :
19o4~b'2loos,
lkos 4t{}2loos, lree1:d::J2loos, lroe4k;;2loos, lsclzaa 4d;J2loos, lzee 4 d<J 2Ioos, enz.
20 Prrefixen : De werkwoorden met »r-, SOUlS
er-, veelal a r- (ndL her-] hebben enkel den hoofdtoan als de afleiding nadrukkelijk aan het uitgedrukte of verz\vegen grondwoord wordt tegengesteld: doen on 1 er 2doen,o roep» n on lar 2 r oe5P9n,o g;J 11Z0et lar 2ba 5k[}n (ndL herbakken ).
VgL Fdiat, ; VERCOULLIE, Spr., 12.
Zovl. an- is onscheidbaar en heeft dus niet den
hoofdtoon ook in de drie werk woorden : 3a nl o o5 ran (doch ndl. scheidbaar aan 1 hooren), San l1*oe-

5pJn, 3a nl zz"en.

30 De volgende woorden hebben den klemtoon
anders dan in ndl. : lstZittuis (ndl. stad l huis},
Ibeur 2 nl ees 5 t a4r::J (ndl. burge l meester}, loo4 g::J2sc lzo04l::J (ndl. hooge l school ], lkee 4r::J 2melk
(ndl. karne l melk}, lee~frau4'Zi1::J (ndl. juf1frou":,,
in de aanspraak}, 2ka£4 z::Jrslkroo4n::J (ndl, lkelzerskroon, hofbloem}, Iboe<lr,2zeu,tn:l [ndl. boeren l zoon], lee 4ri7 2knecht [ndl. heeren- knecht] :
-_.- Inoord 2oost [ndl , noord t oost), lZltitiwest
(ndl. zuid l west}, enz.;
koppelingen met alf- krijgen het hoofdaccent
op her tweede woord : 2 a I 7)l br oe 4 r <J (ndl. Ihalf(1) Vg l, hiermee
Hijuuodb., :~·-8.
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breeder), 2 a l v 1d cu 5 r» (ndl. halfdeur], 2 aifl//e
5t~4rtl, enz.; zie Idiot. i. v. half- ,.
ingsgelijks sommige koppelingen met goerd)- en
kaa(d)- (.ldl. kwaad) : 2 goe 1f r ij 2dach (ndl. goede
Vrijdag); 2kaa 1per4ttl (SOlTIS 1 kaa 2per 4t<7) , 2kaa.lseer n. ge"woon 2 k oo 1 s e er ; zie die woorden in
Idiot;

zovl. l n u u 2j aar heeft het accent als ndl.
Inieuwjaar: doch: 3 n u u lf aa r 4 k <7 (soort van gebak}, en de samenstellingen 3nltu3faarlaa4v3nt
(accent op -aa7);/nt), 3 n u u lj aar 2 d ach , 3nuuIjaar!li"ek 4sk.J, 3nuuljaar2briif, enz. (zie Idiot.
i. v. nuut); vgl. 3nuulmaa4n3 en 3 n u u 11J100 4dIJ (klernt. Incest altijd op moos,
40 Plaatsnamen. Men zegt : lam 4st;Jr 2dam,
Iro 4t<7r2 d a l1z en I sch ie 2 d a m iplv. ndl. AmsterIdam, Rotter Jdam en Schie- dam.
50 Vreemde namen, Men zegt: 3 a 3k a 4 dill ,n ie
(ndl. aka- demie), 3 a rl n a s (ndl. Iharnas, doch
3ar3nalsuu5r;J naar fro harnachure), 3tal1'llboer
(ndl. Itamboer
trornmelaar), Itoe 2blik (ndl.
tal bak).

==

c. Onbetoonde lettergrepen (1).

In onbetoonde lettergrepen (of woorden) is
alle vocaal kort of verkort (accentgraad 3), of
verdoft (accentgraden 4 of 5), of valt gansch weg ;
3 a3p o l l o04n IJ (lat. Apollonia, patrones van EIst)

> 3p olloo4n tl >

4PIJ1100 41l;J

>

5patloo4n<7

>

Jplo04 n ;J .
1)

Eenlettergrepige onbetoonde woorden.

Proclyitca (2).
*L£dwoorden (vgl. beneden
10

~;ror1nl.) : Ideer;J
(ndl. de eer), deervn ~~dl. de heer.en): oo~ z~vl.
geschr. D-' Heere, Iamilienaam), tkznt (ndl. t kind
en familienaam 't Kint), Idaaz;J (familienaam
geschr. D'Haese), don! (familienaam geschr.
D'Hont), IdauwIJ (familienaam Dauwe, eig.
D'Auwe == D'Oude), enz.; Itsnaav;Js (ndl.
des avonds), Itsnoen;nls [ndl. des noens), enz. ;
I ifrlJ2daas (ndl. des vrijdags), .1 tondIJr 2daas
(ndl. des donderdags), enz.; - tes ljans (ndl.
't is van Jan), twas tf;Jr1aaans (geschr. tVerhaeghens::=. van Verhaeghen),enz.; - n<7n 1 aazdI (ndl.
een(en) haas),. n3 1 man (ndl. een(en) man), n,nltant (ndl. een(en) tand), nIJmtboer (ndl. een(en)
boer); gnl~l)rauwtI (ndl. een(e) vrouw), [Jl1l3bo~
lrzntl (ndl. een(e) boerin), am1peer3 (ndl. een(e)
peer); an 1 oorklJ. (ndl. een oorke)., gn 1doorp (~dL
een dorp), IJ1kznt (ndl. een kInd), amlboerk3
(ndl. een boerke).
** Voornaamwoorden (vgl. beneden Vornll.):
kchaa (ndl. 'k gal, get (ndl. ge hebt), tloopt(ndl.
't loopt), zerft (ndl. z'erft), nloor~n (ndl. we
hooren), woekstan (ndl. we oogsten of we hoesten),
z<7 1moetan n. za11noetan (ndl. ze moeten), enz.;
- m~lkz"nt (ndl. mijn kind), mIJn1eertl (ndl. mijnheer), zIJlmoed~r<7 (ndl. zijn(e) moeder), IJr1vaadfjYIJ (ndl. haar vader), enz. -- m,ntdoet (ndl. men

(1) Vg-l. par 13. 13, :n, :12. 45, 4GbiN. f)7. 58\ 62bi.'i.
74,70.83,94, 97, '.)8, 108, 10fJbi8. 118, 125,126, 130bi""
141Ms, 148, 1~9, 182.
(2) In deze voorbeelden met bet volgende woord
aaneengescbreven. Zie FRANCK
XI 1 Jlfn!. 0"., 22:
GOEMA~S, 77 en v~g.; COJ"lNE'f, 99 en vgog.

doet), 1Jl;; t 'wilt [nd]. men wil] , tJull' [ndl. men
eet), meet (ndl. men heeft), nzeert (ndl. men eert},
enz.
*** Partz"kels (zie heneden Vorl1ll.). 't N egatieve ze : kIJn 1doe(1) (ndl. 'k en doe), gIJ11 1Zz"lt(1)
[ndl, g'en zult), 3n 1zildIJ (ndl. zult gij niet ?),
:Jn 1 d oe 3 t z"e (ndl. en doet hij ?), m~nlkeun~n (1)
(ndl. w'en kunnen] dat niet, enz. ; - 't bijwoordelijke of 't pronominale sr, dIJY of soms ter ..
dIJr1konlt (ndl. er komt), IJr1 was (ndl. er was),
tIJr1spreekt iemgnt (ndl, er spreekt iemand), dIJrIbooVin (ndl. erboven), <7rlveuran (ndl. er voren),
enz. ; - 't voegwoord IJn : IdeurrJnldeur~ (mnL
dorentore) , 3allo1nanl tonl;J(geschr. alommentom,
zie Idiot.), enz.; - IJ12 == aan : Itwie<7n 1twz"eiJ
(ndl, twee aan twee); - IJn
in: Idor,n1tsuSin (== (daarjintusschen, zovl. geschr. dorrentsussen): - t(IJ) : Itaavint (== geschr. t'avond},
1 tnoensnt 11. tsnoensnt : telst (geschr. te Elst),
I toor;;20eeklJ (geschr. te Hoorebeke), I tsee(g)1J12 sem (geschr. te Zegelsem), 1 tschoos» (geschr. te
Schoorisse), enz.; -0;; (ndl. bij) : bIJ1daa(g)tI (ndl.
bij dag), o;;lniichttl, b~lmoedgr:J (ndl. bij moeder);
o;;lkanst [ndl, bijkans), o;)lnaar n. oIJ1nor (ndL
bijna), oIJ1tijan (ndl. bij tijde) , o;JlzondfJY~ [ndl.
geschr. bijzonder).

==

20 Enclytzca (2).

*Lidtooorden

: ant, int, opt, enz. lant [ndl.
aan 't, enz. ; of prod. an tlant) ; - meten of meet~nlandir<7n (== met den anderen), 3 m et iJr - of
3 11'leet ;;r 1 d aa t (== met der daad, geschr. metterdaad), 3 m et:Jr - of 3111ee!IJrIaastlJ (*metterhaaste),
ametIJr- of 3 meetIJr 1 fzJt (*mettertijd) ; "- 3totlJrldoot (*totterdood); - 3 uit IJr 1 er tIJ (*uiterherte);·
3 uit IJr looan (*uiteroogen); enz. Vgl. de
familienamen
2 Mette 1 penninghen, I U yten2 broecke, 1 U yter 2 sprot, enz.
** Voornaamtooorden (vgl. Vornzl.) : Idad~k
of gewoner dak (ndl. -dat ik), ldas;; of" Vdanes
(ndl. dat ze; zie dat in Idiot.); lasIJ of lanz<7
(ndl. als ze}; moett» of moeds of moes (ndl. moet
ge ?); 111ziich3 te of 1,ndch3tze (ndl. mag hij ?) ;
1 ZOOZ;:J [ndl, zou ze ?); moet (nd!. moet het?) ;
dat (nd!. dat bet; zie dat in Idzot.); 1gaamJ
(ndl. gaan we ?); lZfm~ (ndl. zillen we?): IdeenzIJ
(ndl. deden ze ?); enz. - jaach (== ja g', ja gd) ;
zie ja in Idiot.); neent (== neen 't), neem (==
neen we; zie neen in Idiot.); -lkan9n n. lkantan schrzjv9n,o ndl. kan hij (semantisch doch niet
etymologisch) schrijven ?; lkchaad~n (nd!. 'k ga
hem) slaan,. lzz"et1jn loopan (nd!. zie(t) hem 100-·
pen!); gtl 19aaft9nIJ (ndl. ge gaaft hem); l z iek (J n <7
(ndl. zie 'k hem? dobbele enclysis (3)); 1 meumIJt
of 1 meum9nt (3) sien (ndl. mogen we 't zien ?) ;
1zzm,nz3 (3) zz"en (nd!. zullen we ze zien?); enz.
*** Partikels (vgl. Vorml.): IJr of 1jrIJ en d:JY
(tIJY) of d 9r3 (tir~) : Iksach 9YtI (ndl. 'k zag er) ~
Ikweetgr3 (ndl. 'k wcet er); dIJy1ZljndIJr (ndl. er
zijn er) vee/;),. Jkwild~Yd (nd!. 'k wil er); lksabr
of lksald:Jr gaan (ndl. 'k zal er gaan); Z;11ko1Jlt9rIJ (ndl. ze komt er); lestIJY of lesdr bier (nd!.
(1) Tweevondige of dobbele proclysis.
(2) Vg-l. b. v. FRANCK
IX
j COLINE'l', GOF~M~~NS.
(3) l\:1eervondige enclisis (" mehrfache inclination '"
]'RANCK
5 7 , Mnl. Gr., 23).

a-

is er bier ?) ; wee 1 wiist ) ra of I uis a rd (ndl. vie
was er ?) ; enz. ; -- zovl. a (ndl. dan) : 1 toeda
(ndl. toe dan !) ; est nil' 1 waarda (ndl. is 't niet
waar dan r) ; werk(t) lfoorta (ndl. werk(t) voort
dan !) ; 3 wor 1 feed. (ndl. waarmee dan ?) ; dobbele enclysis : I lob / nda (ndl. loopt hij dan ?) ;
driedobbele enclisis : 1 zaaclztchanda (ndl. zaagt
ge hem dan ?) : enz. ; — zov1. (ndl. zie, als
tusschenwerpsel gebezigd) : 1 dorza (ndl. daar
zie !) ; 1 kLjksa ( * kijktsa, ndl. kijk(t) zie !) ; 1 nnor za
toch (ndl. maar zie toch !) ; enz.
(1. ileerlettergrepic

e woorden.
Voortoni^-e onbetoonde le tterg repen.

Jo Tweelettergre ab e woorden.
*Er is vocaalverkorting : boi^lie (fr. bouilli)
buuroo (fr. bureau) ; kriui f%sa (zie Idiot.) ; enz.

* Er is vocaalverdoffing : 3 biu I let n. ballet
(fr. billet) ; faIzant (ndl. fazant, fr. faisan) ; ndl.
gareel > zovl. b a 1 reel of g9 I reel of met vocaalverdwijning - reel ; ndl. seizoen (fr. saison)
zovl. 3 see I.zoen > 4 sa 1 zoen ; — persoonsnamen
fr. Philippe (ndl. Flips) > zovl. fd 1 liep > fe 1
li't:r > gewoon ii ^ft ; enz.
'`*Er is vocaalverdwijning : ,- reel; Jlicp , zie
onmiddellijk boven, zelfde par.
o-*: Verdofte jsraefixen : ba l Izaar of ba 1 nir
(ndl. bijna) ; ba 1 kanst (ndl. bijkans ) : -- 3 fe z- of
3 maz 1 bruik (ndl. misbruik) ; — var 1 bij n. 3 veiir1 brj (ndl. voorbij).

20 111eerlettergrej5tge woorden.
De lettergreep met hoofdtoon verkort of verdoft de voorafgaande vocaal (die vaak geheel
verdwijnt).
* Vocaalverkorting : botrisaa ( ndl. boerin)
baa zina (ndl. bazin) ; diev^g-a (ndl. dievegge)
narestesa ( zovl. *Inecsterse, ndl. meesteres )
1neescho,dza ( ndl. *meerschage) ; a veela (ndl.
houweel); dz-neer,n (ndl. dineeren, fr. diner)
enz.
** Vocaalverdoffing : 3 kazna 1 raat (ndl. ook
kameraad < fr. camarade) ; 3 t fa I sier (ndl. officier); 3/aral j5luu (< 3pa ^3 ra 1 pluu < fr. para
pluie) ; aa 3 kadaI mie (naar fr. acadimie; ndl. aka1 demie) ; enz.; -- gewoon in werkwoorden voor
basterduitgang ndl. -eeren : avant tseera;Z (ndl.
avanceeren) ; 3 deefanideer g ti (ndl. defendeeren) ;
3 reepa 1 reer a n (ndl. repareeren ); 3 r e^ba 1 teer^n
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(ndl. relic teeren) ; 3 .scliafna teef,n (ndl. escamoteeren) ; 3 spe ^ka 1 leer s n (ndl. spekuleeren) ; var2 d^stala 1 veer 9 n (lat. destruere, zic Idiot.) ; enz.
*** Vocaalverdwijning : 3 /71a 1 kraana (fr. macaron) naast 3 inak a 1 raatza, — 1 kr ;wlza (ndl. fr.
courage) ; -- gemeen in eigennanien : 3 fi>l i miens
n. 2 fiel^ - en 2Jielal lftif la.a (lat. Philomena) ; 3fieI triena n. zft et j ,- en z_ fi <°ta ! riena (fr. Victorine) ;
^; z'ez I door n. z ieza - en 2 ieza I door (ndl. Isidoor) ;
33 kes 1 lnier n. 2 kes o - en '2 kesallnier (fr. Casimir) ;
pliet n. P a - en pa 1 lief (ndl. Hippoliet) ; 3 meel1 nie n. 2 Ineel9 1 nie (fr. Melanie) ; 3 rooz 1 lie n.
2 rooz a 1 lie (fr. Rosalie) ; 1 sckoosa (< *schoorsa
*schoorasa < geschr. Schoorisse), enz.
'' * Verdofte j5raefixen : ba 1 -onda ra (ndl. bijen bizonder); — 3 res- n . 4 lll ds- (ndl. mis-) in
onscheidbare werlcivoorden : 3 ;;te z - of -1 rn zi britik,g n (ndl. niisbruiken); 3 mes- of 4 1nas i chiet g n (ndl. misgieten); enz. (zie Id/of.); --- 4 varuit en naast 3 ier- . 4 7'ar- of 3 vel,1 doen; 4 var- of
3 ver' ,i ooh, n ; enz. ; — 4 var- n. 3 veiir- (ndl.
voor-) : 4 vdr 1 72oolnsta n. 3 z'eiir- (ndl. voornaamste) -, 4 z'ar- n. 3 ve%iriziclitach (ndl. voorzichtig) ; — 4 za- n. 3 zo5 ldaanach (ndl. zoodanig).

§j Itiatoni e onbetoonde lettergrej5en.
IC Twweelet tergrej5ice woorden.
Er is vocaalverkorting : l k^za fie (ndl. koffie,
fr. cafe); lee 3 ma (ndl. Emma); 1 .e 3 vov (ndl. Ivo);
enz. ; — voor s, f of cli blijft de lange vocaal
veelal lang of wordt de korte gerekt : l roo'klcus
(Rochus ) ; 1 tieyfuuus (ndl.. geschr. typhus) ; l bek2 f; 1 i 2 lech (geschr. inleg) ; enz.
**E r is vocaalverdoffing : boonz,?s (ndl. Bamis
Baafmis) ; dikals (*dikkels, ndl. dikwijls) ;
iem a nt (ndl. iemand), niernnt (ndl. riiemand) ;
orfal (ndl. armvul) ; enz.
20 Jfeerlettergrepice woorden.
"Er is vocaalverkorting I boe 3 -%"e b7 nra (nit
`boekweitblomme) ; enz.
**E r is vocaalverdoffing : I lt;^ 4 z s 2 rneel (ndl.
lijnzaadmeel) ; I2ee 4 ;nar 2 nnina (udi. zeemeerminne) ; enz.
3 0 Suffixen : -ach (ook in ndl., dock geschr.
-ig) ; — ndl. -lijk (ndl. gespr. -lak) -_- zovl. - h1k
of sours -lak (zip: par. 157) ; — ndl. -zaam =

zovl. -.:;aanz of -saaln, - :ol1l of -SO/fl (zie par. 25)
— ndl. -aard ::::: zovl. -ore (zie par. 25).

VORMLEER
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Zelfstandig Naamwoord
A. Eigennamen
258. Sommige voornamen worden als gemeene
namen (pejoratieven) gebruikt :

naar de kermis) ; ---- en wellicht eenige andere
nog (b. v. dzeeva n. zeez'a).

io Vrouwenainen, toegepast op alle vrouwen
hoe haar voornaam ook wezen moge : bela (*Belle),
baloo (*Belo) — ndl. Izabelle : die dzeaaza bela
of baloo ; — bela-iizie ( ndl. Izabelle-Marie )
ZW?jcht, leelake beta-7nie; — beta (ndl. Elisabeth) : 7n1e ez an kaa beta (ndl. Mie is een kwade
vrouw) ; -- dzüna (*Dzanne, fr. Jeanne) : tan es
mor an dzi na van a Wij f ; — dzoow?ina (ndl.
Johanna) : an onoozal dzoozoana; — grieta (ndl.
Margriet) : toonie ale iz f Knee sijn griefa (ndl.
Antoon ziet of mee zijn wijf) : — vnarjizna (ndl.
Marie-Anne) : an vie-za tunasJana ; — mie (ndl.
Marie) : die slilna (*slimme) nzze ; zij w y f zP^az am
7n2e gamak (ndl. zijn wijf was een luie vrouw); —
nzie-beta (ndl. Marie-Elisabeth) : die vitila nizebThta ! — sieska (ndl. Francisca) : die au szeska
(ndl. oude vrouw) danst Kick ; -- treeza (ndl.
Theresia) : a vies treezaka ; zijn treeza (ndl, zijn
lief, zijn vrouw) ; -- triena (ndl. Catharina) : an
fi j na triena ; die sefnpal triena ! vgl. bleettriene,
scliijttriene, schreemtriene, vuiltriene, zeektriene in .Idiot. ; --- wiina (*wanne, ndl. Johanna)
z7i ,noedir uizzz an ordaQa Deana (ndl. zijne moeder was een aardige vrouw) ; — ,vizna-mie (ndl.
Johanna-Marie) : ie trekt mee sijn 'ana-mie nor
d,? keervz sa (ndl. hij trekt met zijn lief of vrouw

20 illansnanzcn : berti ( -,'Berten) : nan durnann
(`derrimen) bertie ; — dzaak (ndl. Jaak) : senzt d lan d2aak; — dzeef (ndl. Josef) : dinz a n dzeef;
arz dzee' fka Va na ni ins ; — dzoos (ndl. Tons) :
(ça ke71lrt dan dzoos alas wijsnzaai g n; t e(s) s21k
an (rlei da( - h dzcoska (ndl. 't is sulk een ellendig
sukkelaartje) ; — dzoos (ndl. Joseph) diena
sc2n? 9 ln dzeosep z'a na quint ; — dzopie
(*Dzoppen, ndl. Job) : dan ornion dz^pie ez doot;
daarnaast dzi5p : onooNal ci n dzi3j5 ; — dzoonas
(ndl. Jonas) : 0i7gdifiagan dzconas (ndl. ongelukkig mensch) ; _ jan : t es na . fiyna ja`n (met
l;oecle :"f slechte beteekennis) : — sies : van oolaka
s/es (doortrapte kerel) ; — ticsta (ndl. (Bap)tist)
:;Tht i fa tiest.2 (ndl. zotte kerel ). Vgl. pee, Peet,
petze, fiiet,7etere in idiot.
30 Sommige diminutieven van voornamen worden als koozenamen gebezigd en beteekenen
kindje, liefje ; b. v. treezaka, triintsa, 7narj; naka,
siesX; ii isa, — dzef. fka, dzooska, j5ietarka, sieska,
tiestsa. Vgl. Idiot.
Omgekecrd kunnen persoonsnamen cigennamen
worden als zij een bepaalden persoon aanduiden
boirka cerrd crud (een bepaalde persoon, Bien men
in de orngangstaal Boerl e beet, wordt oud) ; enz..

B. Oeslacht
2 59. De volgende naamwoorden — de uitgebreide lijst is zeker niet volledig — hebben in
zovl. (1) een ander geslacht dan in ndl.
aar (o. niet vr. ; mnl. o. of vr.) ; abe^see (a-b-c ;
in niet o.) ; abardaan (nn evenals het grondwoord
()ir. laberdan) ; abrz kooza (ndl. abrikoos, in zovl.
altijd vr., nooit m.) ; i chtaruit (m. niet o) ; uf(f1i7l (*afval, altijd m. ; bij VD m. of o.) ; aigandfim (m. ; ndl. eigendom, m. of o.) ; akoetsce (in.
ndl. caoutchouc, o.); aksent (m. niet o.) ; akt (m.

(1) 'Gil men weten welk geslacht die naamwoorden
in de overige zuidnederlandsche dialecten hebben,
zoo raadplege men mijn Idiot., wear bij ieder woord,
at bet tot nu hierover bekende aangegeven wordt.

naast akt, vr.) ; ul (m. niet o.) ; albiiii (nl.; ndl.
album, o.) ; alz ble (m. ; nd]. alibi, o.); dorm;
(vr. ; ndi. alarm, o.) ; aiitin (m., niet o.) ; alzebara
(m. ; ndl. algebra, vr.) ; 5inm 9 n (m., niet o. ) ;
crz7dzc2 le (in., niet vr.): i iak 2 ra (m. niet o. ; mnl.
in.) ; ansomb a la (m. ; ndl. ensemble, o., fr ook
m.) ; ansoovas (m.: ndl. insjovis, vr.) ; antree (m.
niet vr. als fr en ndl. entree) antrapoo (m. als fr.
entrepot; n(1l. o.) ; antworda (vr. niet o. : mnl. yr.);
op/ (*appel, fr. appel : m. evenals in fr. ; niet o.) ;
aj5alsien (*appelsien, m., niet vr.) ; arduin (altijd
m., nooit o.); artiek a ta (m. ; ndl. artikel, o.) ;
atanee (m. ; ndl. atheneum, o. ; fr. athenee, m.) ;
autaar of -tor (m., niet o. ; mnl. m. of o.); avant?P?rra of oo7'antunra (vr. ; ndl. avontuur, o.

-"-.4 it 2 8 -i -tinl. en fr. vr.); avie (m. als fr. avis; ndl. advies,
o.); azenda (m., niet vr. als ndl. agenda).
balijna (vr. ; ndl. balein, vr. of o.) ; balkootk
(in., als fr. balcon; niet o.) ; bai2kroeta (vr., als
fr.; ndl. bankroet, o.) ; bareel (m. niet o., n. gewooer bareera, vr. als fr. barriere) ; bas (m. nooit
vr.) ; baskuul (m. ; ndl. en fr. bascule, vr.) ; batiest (m. niet o.) ; bazzjn (in. niet o.) ; beesta (vr.;
ndl. beest, o. ; innl. vr. als fr. bete) ; bakijk (m.
niet o.) ; belafleur (*bellefleur, appelsoort, m.,
niet vr.) ; baschuit (o., niet vr. ; innl. o.) ; baslach
(beslagen meel, m., niet o. ; in de bet. drukte o.) ;
besta n. bosta (*berste, *borste, vr. ; ndl. barst, m. ;
mnl. vr. of o.) ; bastel (m., niet o.) ; beeta (vr.;
ndl. beet, m.) ; bij l (o., niet vr. ; innl. soms o. ?) ;
bieljar (m. als fr. billard; ndl. biljart, o.) bitoran
(*bitteren, m. ; ndl. bitter, o. of in.); blaus a la
(m. ; ndl. blauwsel, o.); bleek (in., niet vr.) ; blesa
(altijd vr.., ndl. m. of vr.) ; blok (m., niet o.; innl.
m. of o.); bliek (m. niet vr.); bocht (m., niet vr.) ;
boek (m., niet o. ; mnl. o. of in.) ; bok (m., niet o.
als ndl. bock, biersoort) ; bookaal (m. als fr. bocal,
niet vr.) ; bons (m., niet vr.); bont (in. ; ndl. bond,
In. en o.) ; boor (o., niet vr.) ; boorga (vr. ; ndl.
borg, m.) ; boot (m., niet vr.) ; bos (m., niet o. als
ndl. bosch; mnl. m. of o.) ; bosch^ 21 dza (vr., als al
de zovl. woorden op -^ ZG dza ; ndl. bosschage, o.) ;
bosta (vr. zie boven besta) ; boot 9 ram (m. ; ndl.
hoterham, vr.) ; bout (m. ; ndl. baai, vr.) ; bo 21 ts
( 5 bots : m., niet vr.) ; breevier (m. ; ndl. brevier,
o.) ; br. (m., niet vr. ; mnl. m.) ; bri z a la (m.,
niet vr.) ; broedarschaj5 ( o., niet vr.) ; broker
(*brokke, vr., niet in. (VD) of o. (FRANCKVANT \VIJK) ) ; bu^ta n (m., niet o.) ; buudzee (m. ;
ndl. budget, o. ; fr. m.) ; buy roo (m., as fr. bureau; ndl. o.).
Naamwoorden met begin-c, zie k en s.

deech (m. ; ndl. deeg, o.); deefielee (m. als
fr. defile ; niet o.) ; deefiesiet (m. als fr. deficit
niet o.) ; deekor (m. als fr. decor; niet o.) ; deksa la
(altijd o., nooit m.) ; deernantie (m. als fr. dementi; niet o.) ; deernat (altijd m. ; ndl. diemit,
m. of o.) ; deepoo of deepoo of die oo (m. als fr.
depot; niet o.) ; deter (m. als fr. dessert ; niet o.) ;
desij ak (m. als fr. dessin ; niet o.) ; d?sta la (m. ;
ndl. distel, vr.) ; deetail (m. as fr. detail ; niet o.) ;
dhezeunee (m. als fr. dejeilner; niet o.) ; die/it
(m., niet o.) ; diejainant (altijd m. als fr. diamant;
ndl. o. of m.) ; di ektee (m., ft. dictee, vr. ; ndl.
dictaat, o.) ; diinarniet (m. ; ndl. dynamiet, o. ;
fr. dynamite, vr.) ; dienee (m. als fr. diner ; niet
o.) ; di?jooseeza (altijd o. ; diocese bij VD o. en
vr.) ; diiploom (m. als fr. diplome; ndl. diploma,
o.) ; diiskoer (m. als fr. discours; niet o.) ; diespuuta (vr. als fr. dispute; ndl. dispuut, o.); doek
(altijd m., nooit o.) ; doel (m. nooit o. ; mnl. m. of
o.) ; dok (m., niet o.) ; doksaal (m. ; ndl. doxaal,
o.); dor (naaf : m. niet vr.) ; doo- of domienoo
(spel : m. als fr. domino ; niet o.) ; domiesiel (m.
als fr. domicile ; niet o. als ndl. domicielie) ;
doorkaran (m. ; ndl. donkey, o.) ; doolvf (m. ;
doolhof in ndl. soms o.) ; doot (vr. ; ndl. dood,
in. ; mnl. vr.) ; doozij na (vr. als ft. douzaine ; nooit
o.) ; draat (altijd m., nooit o. ; zoo ook ijzardraat,
koojardraat, enz.) : dram (m. als fr. drame ; ndl.
drama, o.) ; dreev a la (m. niet vr. in : op dan dreev a la) ; drift (m., niet v r.) ; drijkant (m., niet o.)

drij leetk (in. ; ndl. drijling, m of vr.) ; drild
(*drille, vr. ; ndl. dril, m.) ; dril (stof : m., niet
vr.) ; dui to (y r. ; ndl. duit, m. ); duuwoo (m. niet
o. als ndl. duo) ; dwa z l (m. ; ndl. dweil, vr.) ; dzal2i5 (m. ; ndl. jalappe, .vr.) ; dzalai (m. ; ndl. gelei,
vr.) ; dzeenie (m. als fr. genie; ndl. o); dzanuiv ? ra (in. ; ndl. jenever, vr.) ; dzuubalee (m. als fr.
jubile; ndl. o.) ; dzuurie (m. als fr. jury, niet vr.).
eeka (vr. ; ndl. eik, m. ; mnl. vr.) ; eelieksier (in.
als fr. elixir ; ndl. o.); eery (*heere : altijd m.,
nooit o.) ; ekshoozee (m. als fr. expose; ndl. o.) ;
ekstra (m. als fr. extra ; ndl. o.) ; eemai L (m. als
fr. email; ndl. o.) ; es (m. als ndl. esch), daarnaast
escha (vr. ; mnl. vr. of m.) ; eiins a la (m. ; ndl.
unster, vr.).
jerks la (*fakkele, m.; ndl. fakkel, vr.) ; failjieta
(vr. ; ndl. failliet, o.) ; feesta (vr. als in mnl. ; ndl.
feest, o.); . festieval (m. als in fr.; ndl. festival, o.);
faeguura (vr. ; ndl. figuur, vr. of o.) ; faejaskoo (m.
als fr. fiasco ; ndl. o.) ; fiesuu (m. als fr. fichu ;
ndl. o.) ; fij t (m ; ndl. vr. of o.) ; flambeeu (m. ;
ndl. flambeeuw, vr.) ; fanela (*flanelle, m. ; ndl.
o.) ; floes (m. als fr. velours; ndl. floers, o.) ; fo;z
of foCak (m. als fr. fond; ndl. o.); fooryna (in. ;
fr. forme, vr., ndl. vorm, m.) ; fortuuna (altijd vr.
als fr. fortune; ndl. fortuin, vr. of o.) ; frak (m.
als fr. frac ; ndl. vr.) ; fiii jatoouk (m. als fr.
feuilleton ; ndl. o.).
gaas (m. ; fr. gaze, vr. ;. ndl. o.) ; g ai a.k (corridor : m., niet vr.) ; g alooak (m. als fr. galon ; ndl.
o.) ; garda (soldaat, wachter : vr., niet m. ; zie
Idiot.) ; garnzituura (vr. als fr. garniture ; ndl.
garnituur, o.) ; gas (in. als fr. gaz ; ndl. o.), daarnaast gazer (*gazze, vr.) ; , iist (altijd m., nooit vr.
of m. als in ndl ) ; gazoo,ak (m. als fr. gazon ; ndl.
o.) ; gabuurta (vr. of soms o.) ; gadacht (altijd o. ;
mnl. o. en vr. ; ndl. gedachte, vr.) ; g eernort
(*geernaart : to. evenals mnl. gheernaert ; ndl.
garnaal, vr.) ; geesta (*geerste : m. ; ndl. gerst,
Vt.) ; gespa (vr. als in mnl. ; ndl. gesp m.) ; gatui(g)a (altijd grammaticaal vr., nooit m. ; zie
Idiot.); gatui(g)an_.^sa (*getuigenesse : altijd vr.,
nooit o.) ; gieda (*guide, soldaat : grammaticaal.
vr., niet m. ; zie Idiot.) ; gist (m. als in rnnl. ; ndl.
vr.) ; globs (m. als fr. ; ndl. vr.) ; gorn (m. als in
mnl. ; ndl. vr.. als fr. gomme) ; golneelastiek (to.;
ndl. vr.) : graat (m., niet vr.); gracht (m., niet
Vt.) ; grain (m. als fr. gramme ; ndl. o.), ook de
samenstellingen deekagrajn, deesiegram (*decigram), ektoog rain (*hektogram ), kieloogrdmn,
nieliec ram (*milligram), nzieriejagrazn (*myriagram), sentiegram (*centigram); gorduLna (vr.;
ndl. gordijn, vr. of o.) ; gramer (*grammaire : to.;
ndl. vr. als fr. grammaire : nl. de wetenschap en
het leerboek, zie Idiot. ; dezelfde regel geldt voor
arietmeetiek, alzeb a ra (ndl. algebra), bootaniek,
iestaar (fr. histoire), enz. ; doch de naamwoorden
op -ie zijn evenals in ndl. en fr. vr.: dzeejovreetrie (fr. geometrie), dzeejoog rafie, enz.); greepa
(vr. ; ndl. greep, m. of vr.) ; gr ^j a la (*greppele,
m., niet vr.); griep of krie (fr. grippe, ziekte
m., niet vr.) ; groej5 (m., niet vr.); g-ul('d) a na (o.
ndl. gilde, vr.) ; guuwanoo (*guano ; m., niet vr.).
aazort (*haazaard, m., nooit o.) ; ant (*h a nd:
o., zelden vr. ; doch der beetarant, de *beterhand,
Vt. ; achtarant en veucrant, *achterhand en *veurhand zijn soms ook vr.); antaaka (*handhake ;
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vr., niet TIl. als :1.3.k, *haak); aarelJa.k (*harink :
altijd m., nooit vr.) ; arioiidz» (vr. ; niet o. als ndl,
horloge}; armoonieea (m.; ndl. harmonica, vr.) ;
ar moorucfoni (Ill.; ndl. harmonium, o.}; aufiist
(*houdvast, m., ndl. houvast, 0.); azoeeis (*ha(u)weele: vr.; ndl. hou weel, 0.); elf! (m.] ndl. helft,
vr.); ert (m.; ndl, hert, dier, 0.); lcht of eecht
(*h~cht: m.; ndl: hecht, 0.; mnl. ill. of 0.); z"el()
(*hlele, vr. als In mnl.] ndl. hiel, m.}; ooboo
(*hobo: m., niet vr.); of (*hof, tuin, altijd m.,
nooit 0.; fr. basse-cour, altijd zovl. m., nooit o. ;
zie Idiat.v ; ooran() (*hoorene, altijd m.; ndl,
hoorn, m. of 0.); Uisraat (m.; ndl. huisraad, 0.);
Uifs()pot (m.; ndl. hutspot, vr.); fizal(} (*hurzele,
m., als in rnnl.; ndl. horzel, vr.).
ievoor n. ge\voon taroor [m., ndl. ivoor, 0.).
;"Zik:J (*jakke, vr. als mnl. jacke; ndl. jak, 0.) ;
.iris (m., niet vr.}; food;; (grammaticaal vr.; ndl.
jood, m.; zie Idzot.).
kaas (altijd lll.; ndl. kaas, In. of vr.); kabaas
(0.; ndl. kabas, vr.) ; kabaree C~cabaret, ill. als fr.;
ndl. met ander bet.: vr.; zie Idiot.); klib:Jrdoes
(m.; bij VD kabberdoes, vr.}; kabz"tfljau (m. als
fr. cabillaud ; nooit vr.j ; kabri;'joolee (*cabriolet,
m. aIs fr., niet vr.j ; kach(}lrJ (In.; ndl. kachel, vr.};
kaad~r(} (m. als fr, cadre; ndl, kader, 0.); kadriel
(m. als fro quadrille; ndl. vr.}; kaeer (*kaheer,
schrijfboek : m. als fr. cahier; nd!. kohier, 0.) ;
ka:fee (n1. als fr. cafe, herberg; ndl. 0.); kZi.(ie
(Ill. ab fr. cafe; ndl. kaHie, vr.); kalez.lr (0. ; ndl.
kleur, vr.); kahebar() (m. aIs fr. calibre; ndl. kaIibel', 0.); kalz'esa of -sz"e (m.; ndi. kalissie, vr.) ;
kalk (m. niet vr.); kalot (vr. ais fr. calotte ; ndL
vr. en m., zie Idiot.); i?an'lfort (m. als fro caillphre;
ndl. kamfer, vr.); kanapee (In. als fr. canape;
ndi. vr.); kand(}IZibtJr(} (rn. ats fr. candelabre;
ndl. vr.); kandlJs (Ill. als fro candi; ndl. kandij,
vr.); kaneel;} (m.; 111n1. m. ?; ndl. kaneel, vr. of
0.; fro cannelle, vr.); kaI2g-0::roe (In. als fr. kangourou; ndl. vr.); kano'ltld,} (vr. als fr. can3.ille;
nooit Il1. of o. ais ndl. kanalje); kant (fr. dentelle;
zovl. ro., ndl. vr.); karauzbo/. (m. als fr. carambole; ndl. vr.); karee (In. ais fr. carre; ndl. 0.) ;
kari:-:ljooI2k (111. als ff. carilloa; ndL 0.); karna7/lll (m. als fr. carnaval; niet 0.); kartootl..k (m.
als fr. carton; ndl. 0.); J.Zl1Slllier (m. als fr. cachelnire; ndl. 0.); katoen (altijd Ill.; nd!. o. of vr. ; fr.
In.); kautf)r;J (van ploeg: 111. :lLs fr. coatre; ndI.
konter, 0.); kaU71J,1 (In. niet vr.; zie Idz'ot.);
kazienoo (m. als fr. casino; ndl. 0.); kazuiv'J Z(}
(In.; nell. vr. als fro chasnble); kecakee (In. als
fr. quinquet; ndt. vr.); keepar(} (m.; ndl. keper,
vr.); kcr7.Jfj t;J (In.; ndL kervel, vr.); ke et 9n a
(altijd vr.; ndl. keten, vr.; ndl. kettillg, m.);
k;;traal (0.; ndl. katrol, vr., zie in Id£ot. ketraal
en katrolle); kelt (In.; fl'. queue, vr., ook in ndl.);
keuy (m. nlet vr.; mnl. 111. en vr.); keus (Ill.,
nooit vr.); keut'}ltJ (n1. ais in Inn!.?; nelL keutel,
vr.); kie7.JleVa (*qui-vive : In., niet 0.); kljf (nl.,
niet vr.); .kit!jusk (m.; nelL kiosk, vr.); klauw()
vr. als in mnl.; nell. ktauw, ill.); klaz" (m.; mnl.
m. ? of 0.; ndL klei, vr.); klZiits (m.; ndl. klets,
vr.); klaitsoor (0.), klaitsoord (vr.), ndl. kletsoor,
TIl., bij VERCOULLIE vr.); kleeln (In., niet 0.) ;
klecil,k(} (*klinke, slag: vr.; ndl. klink, m.); klz'ek
(m.; ndl. vr. als fr. clique); klont (m. als in mnl.;
ndl. vr.); kloi.5roOforln (m. als fro chloroforme;

ndl. vr.); klos) (*ldosse, vr.; ndl. klos, 111.) ; 1.>lultb
[m. als Ir. club; ndl. vr.}; kLttit (m.) of khti/,J
(vr.; ndl. kluit, vr.; zie Idiot.); kluits (m. ; ndl.
kluts, vr.) ; kniip (eten : m., niet vr.j ; knien (m.;
ndl. knie, vr.); knots (m., niet vr.); knltist.~ (vr. ;
ndl. knuist, m.}; koek;; (aItijd m., nooit vr.) ; koepo(J,2k (Ill. als fr. coupon; in ndl. vr.); kO~7Jer
(In. als fr. couvert; ndl. 0.); kok (rn. als fr. coke,
niet vr.); konla (*komma: m.; bij VD vr. of 0.) ;
k01JzkZ5InJr(} (rn., als fr, concombre; ndl. komkommer, vr.); koleur (0.; ndl. kleur, vr.; zic
boven kaleur); kooliekJ [vr. als fr. colique ; ndl.
koliek, 0.); kO(lJkoer (m.; fro concours, TIl.; bij
VD altijd 0.; zov1. koakoers is 0., zie Idiot.) ;
korts(}rvataar (m. aIs fro conservatoire ; niet 0.);
kontrol (m. als fr. controle ; ndl. vr.}; konzee (m.
ais fr. conge, niet 0.); kook (m., niet vr.); koor
(van de kerk : m. als fr. chceur; mnl. m. of 0.;
ndl. 0.); kop J l,1 (vr. als fro couple; ndl. koppel, 0.);
korsee (m. als fro corset; ndl. korset, 0.); korvee
[m., niet vr. als fr. en ndl. corvee) ; kraa(g):J (vr.;
ndl. kraag, m.j ; krab(Jla (m.; ndL krabbel, vr.);
kraits (m., niet vr. als ndl. krets) ; krampoen (In.
als fr. crampon; ndI. 0.); kra7Jat (rn., niet vr. als
f~. en ndl. cravatter ; kree./oOil,k (rn. als fr. crayon;
niet 0.); krelnp (m., niet Yr. als ndl. krimp);
krep (m. 3.15 fr. crepe; ndl. krep, krip, 0.); kroech
[rn., niet vr.); kroep of kroep (rn. als fr. croup;
ndl. vr.); krok{}di:-:ld(} (*krokkedielde : vr., niet
m. als in ndl. en ft.); krooJn (*kraam : 0., niet
v~·.; mnl. m. vr. of 0.); kroos (van geld: 111.,
nlet 0.); krop (van sla: Ill., niet vr.); kruim'jld
(m., nlet vr.); krfil (het eennlaal krullen, oak
plantenziekte : m., niet vr.; zie Id/ot.); ki7[/t
(m' t niet 0.); kitl (n1., niet vr.); kul' (:--:lrnenzan.~ : 111. evenals f r. chceur; niet 0.); k ,:,:,'ZikJ 1;;
(*kwakkele: vr. ais in mnl.; niet m.); k-;,'utuu'if/or (Ill. als fr. quatuor; niet 0.); kwzk (In.,
niet 0.).
lZik (m., niet 0.); lanza (nl. als in fr.; niet "r.) ;
la7npz·-e./oO(lk (m. ais fro Iaillpion; niet vr.);
landoorz'e./ollt (*landorium : m., niet Vf,); lan,teer d n;} (In.; ndl. lantaren, VI'.); lasee (m. als fr.
laCt-'t; ndL 0.); leelJl< (m. ; rnnl. In. of 0.; ndl. 0.);
leest (m. ais in mnl.; ndl. vr.); lemJT:J (*lemmere: nl.; ndl. lemmer, 0.); leevar(} (m.; ndl.
lever, yr.); liekeur (0.; ndl. likeur, vr als fr. liqueur); II) 17l (m. ; niet vr.); list (m.; 111n1. In. of
vr.; nd!. vr.); loer (m., niet vr.); !()<:ll;jr;J (*lOlTlmere : m.; ndL IOllln1er, O. of vr.); 10JlJZP.J
(*10111pe, visch: vr.; ndl. 101np, 111.); look (m.,
niet 0.); loon. (In.; runl. nleestal rIl., ndl. 0.);
lootoo C~loto : m.; ndl. lotto, 0.) ; lilcht (m. ; n1n1.
m. of vr.; ndL vr.); lZtk (In., niet 0.).
l1zaak (m., niet vr.); lnaalt(jt (*lllaaltijJ : vr.,
nict In.); 11zader:J (*madere, ,~vijl1 : m., niet vr. :
evenals in fro zijn al de wijnnalnen lll. : bolJrgo?5nalZ, bordoo :-..:= *Bordeaux, sa1npaiila JZ
Champagne, enz.; in het alg. zijn alle dranknamen
In. : la<'nbz'e.~, geus, brui1'lgn, enz.; as;Jlt == Hasselt, bUJran
bitter(en), sc!zz"ediinz, enz);
1nafj)z"es (In. ; ndl. llla'is, vr.): 1nakaroonz';; (*macaroni : .111., ais fr.; niet vr.) ; Inaksz"enz,J/Jl. (*nlaximum: m. als fr., niet O. als lat.); 1JzanspJrsoon
(n1. als p(}rsoorl, niet 0.; zoo o::>k vrauspJrsoon,
n1.; vgI. pJrsoon); ln2ri~io~£l<:'J (*lnariage in
kaartspel : vr., niet O. of ill.); nZ-'lrk (geld: m., alSo
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fr. ; niet vr.) ; vnczsa lJn (nlassepein : m. as fr.
massepain; niet vr. of o.); masluin (m. ; ndl.
masteluin, o.); masti?k (m. als fr. mastic; niet vr.);
mazuilerka (m., niet vr. ; in het aig. zijn de dansnamen m. : reedo$ va, sclioties — schottisch, vals,
exiz.) ; meerlaan (m. ; ndl. merel, yr ; zie Idiot.);
Knees (*meersch : m.; bij VD vr.) ; meestarschip
(vr. ; ndl. meesterschap, o.) ; naanuu. (*menu : m.
als fr. ; ndl. o.) ; merg a la (m. ; ndl. mergel, vr.) ;
meerienos (m. als fr. merinos; ndl. o. ; uit deze
lijst blijkt dat de vreemde namen an kleerstoffen
gewoonlijk zovl. m. zijn); nz s (o. ; ndl. mest,
m.) ; rnespla (m. ; ndl. mispel, vr. sours m.) ;
meetee zle (*meeting : m., niet vr.) ; rnida la (*middele voor een doel : m. ; ndl. middel, o.) ; 7nieni einom (m. als fr. ; ndl. minimum, o. als lat.) ; rniinuut (m., niet vr. ; doch mniinuuta, vr. als ndl.) ;
miswi s (m., niet o.) ; Ynoeijal (altijd m.; moeial,
m. of vr.) ; moes a lien (`mousseline : m. niet o.) ;
moesta is (*moustache : m. ; ndl. vr. als 'f r.) ; tnoomnent (*moment : m. als fr.; niet o.); mo6rt (yr.;
mnl. vr. of m. ; ndl. m.); raoortg la (m.; ndl. mortel, vr..) ; Tnorta ( * Maarte : vr.; ndl. Maart, m.) ;
lnuila (vr. ; ndl. muil, m.; mnl. vr.); muuskuus
(m.; ndl. inuscus, vr.); inzzuziek (o.; ndl. muziek,
vr.).
neegliezee (in. als fr. neglige; ndl. o.) ; nest
(m.; mnl. m. of o.; ndl. o.) ; neetaldoek (m. ; ndl.
neteldoek, o.) neta (*nette : vr. ; ndl. net, o.) ;
niek a la (m.; ndl. nikkel, o.) ; noor o n (*noorden
m., niet o. ; zie Idiot.); nootalnuciiskaat (altijd vr.,
niet o.) ; nuurnaro5 (*numero : m., niet o.).
ook a ra (m.; ndl. oker, vr.); oktreui (m. of o. ;
ndl. oktrooi, o. ; fr. octroi, m.) ; ola ma (m. of yr.;
ndl. olm, rn.) ; onddraut (m.; ndl. onderhoud, o.) ;
ondarvesta (evenals vesta, vr.; ndl, ondervest, o.);
onsa (vr. als in fr. en mnl.; ndl. once, vr., doch
ons, o.); onza-vaaddra (m. ; ndl. onze-vader, o.) ;
oo(g)a (vr., ndl. oog o.) ; oo(g)amblTk (altijd m.;
ndl. oogenblik, o. of m.); ootlzvl l ( 1'aamvijl : m.;
ndl. aanbeeld, o.) ; oobeera (m. als fr. opera, niet
vr:) ; oord9 ra (o. ; ndl. order, orde, vr.) ; oora (vr.;
mnl. vr. of o. ; ndl. oor, o.) ; oorga la (m. ; ndl.
orgel, o.) ; oost a n (m., niet o. ; zie Idiot.) ; oproer
(m.; ndl. m. of o.); o,pstel (m., ndl. o.); opset
(m. ; ndl. opzet, o.); oovarlech (in. ; ndl. overleg,
o.) ; oovarscho t (m. ; ndl. overschot, o.) ; oovartrek
(m. ; ndl. overtrek, o.); oovarz'al (m. ; ndl. overval, o.).
,paala '(vr.; ndl. paal, m.) ;,5aas(ch) 9 n (m.; ndl.
paschen, vr.); pucht (m. als in mnl. ; ndl. vr.);
cif (altijd m., nooit vr.); paltoo (m. als fr. paletot;
niet vr.) ; palm (van de hand : m.. niet vr.)
patina (buksboom : m., niet vr.); pant (m. ; mnl.
m. of o. ; ndl. pand, o.) ; 5anooriima (m. als fr.
panorama ; ndl. o.) ; pantaloo^Lk (m. als fr. pantalon ; ndl. vr.) ; pantoefa la (m.', ndl. pantoffel vr.
evenals fr. pantoufle); pap (m., niet vr.) ; parago-raaf (m. als fr. paragraphe ; ndl. vr.) ; pardoozk
(m. als fr. pardon ; ndl. o.); parapluu en parasol
(m. als fr parapluie en parasol, niet vr.) ; 25arter
(m. als fr. parterre; ndl. o.); pas (m. nooit o.) ;
,pasport (m. als fr. passe-port; ndl. paspoort, o.) ;
,astanaakela (in. als fr panais; ndl. pastinaak, vr.);
patat of pato(d; a ra (*patoddere : m. ; ndl, pataat,
vr.) ; patenta (vr. als fr. patente; ndl. patent, o.) ;
pataa (*patois : m. als fr. ; ndl. o.) ; ^5a- of paatar-
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nast,ra (m. ; ndl. paternoster, vr.) ; patrz sa (vr,,
niet m. als ndl. patrijs ; mnl. vr.); patroon (in
alle bet. m.; in ndl. vr. of o.); peedi la (vr. als
fr. pe'dale; ndl. pedaal, o.) ;,peer o la (m. ; mnl. ni.
of vr. ; rdl. perel, vr.); ,peerlamoer (m. ; ndl.
paarlemoer, o.); pek (m., niet o.); peeka la (m.;
ndl. petrel, vr.) ; pelsa (van een vrouw : vr. ; ndl.
pels, met ander bet., in.); peee i ra (in. als in mnl.;
ndl. peper, vr.) ; peezarik (m. ; ndl. perzik, vr.);
_persent (*percent : m., niet o.) ; per- of parsoon
(altijd m., nooit vr.); ,pe^trool (m.; ndl. petroleum, vr.) ; peula ma (m. ; ndl. peulu«-, vr.) ; piejanoo (m. als fr.; ndl. piano, vr.) ; pier (worm :
m., niet vr.); piestoola (vr.; ndl. pistool, vr. of o.);
,slaasta ro (in. als fr. platre; ndl. o.); ,pladijs (m.
als in mnl.; ndl. vr.); plafooak of h.'afooik (m.
als fr. plafond; ndl. o.); plaket (o., niet vr.);
pladbroek (vr. als broth; bij VD m. met ander
bet.); platform (in. niet o. ; fr. plate-forme, vr.);
,platien (m. als fr. platine; ndl. plating, o.); platoo
(m. als fr. plateau; ndl. o. met ander bet.); plavai
(*plavei : m. niet vr.) ; pleuras of pleiindars of
feuries (o.; ndl. pleuris, evenals fr. pleuresie, vr.;
zie Idiot.); plicht (vi. niet m. ; mnl. vr.); ploech
(vr., niet in. ; mnl. vr. of m.); pluus (*peluche :
m. niet yr. 1; ,pluuvier (m. als fr. pluvier; ndl. vr.);
.poeijara (o., nooit vr.); poolatirk (o , niet vr.);
polka (m., niet vr. ; vgl. boven razuurka) ; polavie (*pollevie : m. ; ndl. pollevij, vr.) ; pans (m. ;
ndl. punch, vr., vgl. boven madr) ; pool (m. als
oopoerie (m. als fr. potfr., pole; ndl. vr.);
pourri; ndl. o.) ; portamonee (m. als fr. portemonnaie; ndl. vr.); ,porteera (vr. als fr. portiere;
ndl. portier, o.); poslijna (aardewerk : m. ; ndl.
porselein, o.) ; post (altijd m., nooit vr.); poskrzeptom (*post-scriptum : in. als. fr. ; ndl. o.) ;
postuura (v r. ; ndl. postuur, o.); praal (m., niet
vr.); preek (m., niet vr. ); pren- of rinsiep
(*principe : m., als fr. ; niet o.) ; preetekst (m. als
fr. pretexte ; ndl. o.) ; priestarschap (altijd o.,
nooit vr.); pri1z o02k (`prison : o., niet vr.);
prij a la (m. als fr. peril; ndl. perikel, o.) ; proablenn (m. als fr. probleme; ndl. problema, o.);
prop-rmn (m. als fr. programme; ndl. programma, o.); prospektuus (m. als fr. prospectus;
ndl. o.); pruits (m.; ndl. pruts, vr.); puZst (m.
als in mnl. ; niet vr.) ; _punt. (leesteeken : o., niet
vr.) ; puntkoma ( 1- puntkomma : o., doch zovl.
korna is m. ; ndl. kommapunt, vr.) ; puulp (in.;
ndl. pulp, vr. evenals fr. pulpe).

ra- of ruubarb a ra (m. ; ndl. rabarber, vr.);
r1tnvaan (in. ; ndl. reinevaar, vr.); riinz7nas (m.,
niet vr.l; rand&voe (m. als fr. rendez-vous; ndl.
o.); rataplai2k (m. als fr. rataplan; ndl. o, of
vr.); ratatoel (m. ; fr, ratatouille, vr.; ndl. ratjetoe, vr.); rauwa (vr. doch zovl. barauw, o.;
ndl. rouw, m.) ; reedoowa (m. ; ndl. redowa, o.;
zie boven ynazuiirka) ; reefarendoin (m. als fr.
referendum ; ndl. o.); reeeal:taar (m. als fr. repertoire; niet o.) ; reeskoo n. rieskoo (iii. ; ndl.
risico, m. of o.) ; reeu (m. ; ndl. reeuw, doodschuim, o.); reezienz (m. als fr. regime, ndl. o.) ;
reezuumee (m. als fr. resume ;; niet o.); r.jri jn
(m. als fr. refrain ; niet o. als ndl. referein); rafuus
(m. als fr. refus; ndl. o.); rakoer (m. als fr. recours; niet o.) ; rakuul (m. als fr. recul ; niet o.) ;
reps (m., niet o.); rasor (m. als fr. ressort, niet

- 131 -

n.) ; restant (m. als fr. restant ; Diet o.) ; rwstovrant (nl als fr. restaurant; niet o.) ; rasuu (rn. als
fr. recu ; Diet o.) ; ratoer (*retourbiljet : m.. als
fr. retour ; Diet o.) : reua (vr. ; ndl. reu, 1n.)
rav 3 nrzlt (Ii]. als fr. ruvenu; Diet o.) ; raverbPr
(rn. als fr. reverb;'-re; Diet vr.) ; ravolvara (m als
fr. rev olver; Diet vr.) ; ritI,dakuul (m als fr. reticule ; n(Ii. ridicule, vr.) ; riek (m., niet vr.) ; riejoola (vr. als fr^. rigol ee ; niet o.) ; rz'est a ra (m.,
Diet o. als ndl. rister) ; ri`s (in. als fr. riz ; ndl.
rijst, vr.); rZeVl 'rvis (altijd m. ; zie vis); roef
(m. ; ndl. troef, vr.) ; roCt (eng. raout : in. ; ndl.
rout, vr.) : roeta (vr. ; ndl. roet, o.) ; roch d la (m.
ndl. rochel, vr.); rocli (visch : in. Diet vr.) ; ro^^-^a
(*rogge : III. als mnl. ; ndl. vr.) ; rol (van tooneelspeler : nl. als fr. role ; ndl. vr.) ; rom (m als
fr. rhzun ; ndl. rum, vr.) ; ronip (vr. ; ndl. romp,
ill., doch met ander bet. ; zie Idiot.) ; rosbuf
(in. als fr. eng. roast-beef ; Diet o.) ; rootals (mv.,
plaritnaain : rn., Diet vr. als ndl. ratels).

sail (m. als fr. chile ; Diet vr.) ; saav a la (m. als
fr. sabre; ndl. sabel, vr., bij V ERCOUL LIE rn);
saijeta (vr. als fr. sayette ; nooit o. als soms ndl.
sajet ; saiet bij VERCOULLIE ook vr.) ; sakoo (m.
als fr. shako ; ndl. schako, vr.) ; saloozk (m. als
fr. salon ; nooit o.) ; salpeet a ra (m. als fr. salpetre;
ndl. salpeter, o.) ; saluuu (m. als fr. salut; Diet o.);
sanatoorz j Cn (n1. als fr. sanatorium ; Diet o.) ;
santaboetiek (m. ; ndl. santenboetiek, vr.) ; sarp
(in.; ndl. sjerp, evenals fr. echarpe, vr.) ; satieneta
(vr. als fr. satinette ; ndl. satinet, o,) ; satijn (m.
als fr satin, niet o.) ; schaakala (n2 . ; ndl. schakel,
vr.) ; schabarnak ( m. ; ndl. schabernak, vr.);
schdcht (weyersterm : m. ; Diet vr. ; zie Idiot.) ;
schcq5 9 lier (m. als fr. scapulaire ; ndl. scapulier, o.) ;
scheela (vr. ; ndl. scheel, o.) ; sckeeto (vr. ; ndl.
scheet, m.) ; sche f (in., Diet o.) ; schem a la (m. ;
ndl. Schimmel, vr.) ; scherf (in. Diet vr.); schernz
(On., Diet o. in de w einig gebrtiikte ree(g )ascliernz
en zonascherm : mnl. m. of o. ; zie Idiot.) ;
scheuta (vr. ; ndl. scheut, in. ; ook boochscheuta,
vr.: mnl. vr. of m.) ; schildarrjja (altijd vr., nooit
o) ; schoelie (grainmaticaal vr. ; ndl. schoelje, in.) ;
schof (o. ; ndl. schoft, 1/fr van eenen dag, yr.;
innl . scof, o.) ; schocf (n ais in mnl., Diet vr.)
schuiyna (vr. als fr. ecume ; ndl. schuim, o.)
seek a la (m. als fr. chocolat ; ndl. chocolade, vr.)
seement (m . als fr. cement ; ndl. cement, o.) ; seenaat (ni als fr. senat, sons o., nooit vr. als in
ndl.) ; sc viI of (m. als fr. cheviot ; ndl. vr. of o.)
sagont (m. ; naast gewoner .c,), onda, vr. als ndl.
seconde) ; scnat a ra (ni. als fr. centre ; ndl. center,
centrum, o.) ; sentie. m (in. als fr. centime ; Diet
vr. ; ook zovl., Diet gewoon, deCsiem — fr. decime
is rn.) ; se rveeta (vr. als fr. serviette ; ndl. servet,
o.) ; si e-rk (m. als fr. cirque ; ndl. cirk, soms o.) ;
sildarie (m. als fr. celeri ; ridl. selderij, vr.) ; slij m
(o., nooit vr.) ; smeet? (vr. ; ndl. smeet, m. ; ook
kaaksmeeta, vr.) ; smoel (m . ; ncil. en fr. semoule,
m.) ; smut (ni., Diet vr.) ; slice (iii. ; ndl. sneeuw,
vr.); snib 9 la (m.; ndl. snippet, vr.); sizoek (m.,
nooit vr.) ; snot (*snotte : vr. ; ndl. snot, o. ; doch
zovl. snot, paardenziekte, is o.); snarjf (m., Diet
vr.) ; soedas (in. ; fr. soude en ridl. soda, vr.) ;
soepee (m. als fr. souper ; ndl. o.) ; soevanier (m.
als fr. souvenir ; nd1. o.) ; solfeeza (m. als fr. solfege ; Diet vr.) ; solfa raan (in. als fr. safran ; ndl.

safftaan, vi.) ; .solfa rr,? (n a. girls ft. soufre ; ndl. solfer, oo. M VF.); loofa (in. als fr. sofa; ndl. vr.)
soorta (altijd vr. ; ndl. soort, vr. of o.); sortie (ni .
evenals antre,', zzie boven ; ndl. vr.) ; spdnort
(*spanaard : ni. ; ndl. spanader, vr.) ; speen (aanbeien : o., Diet vr.); sp rd (*sperre: vr. ; ndl. spar,
vr. of in.) ; speuriC (rn., Diet vr. als ndl. spurrie) ;
s iclzta (vr.; ndl. specht, in.); sj5ieree2k (altijd m.;
ndl. spiering, so. of vr.) ; s itaakp a la (*spinnekoppele : vr, ; ndl. spinnekop, vr. ; o. bij VERC.) ; spinaweba (yr. ; ndl. spinneweb, o.): s^inro"k(m. evenals
rok; Diet o.) ; spree (vr. ; ndl. sprecuw, m.) ;
sprce,_kaanza (vr. ; ndl. sprinkh aan, m.) ; sprzeta
(vr., Diet ray. als ndl. spriet); spi - ok (n1. ; ndl.
sprot, vr.) ; staaka (vr. als in rnnl. ; ndl. staak, m.);
staasie (vr. als al de woorden op zovi. - aasie ; ndl.
station, o.) ; staut (m. ; ndl. stout, bier, vr.) ; steeka
(vr. ; ndl. steek, iii. ; bij V .kcoUL .r.iE en in mnl.
ook yr.); steen (altijd In. ; nooit vr. of o.) ; steuna
(vr. ; ndl. steun, in.) ; stiff, f's a la (o. of ook m. ; ndl.
stijfsel, vr. ; zie boven blauus d ia, m.) ; stoff lz'er
(n. ; doch ndl. violier, vr. ; zie Idiot.) ; stokfrs
(m. ; ndl. stokvisch, m. of vr.) ; stool (m., niet
e- r.) ; stoop (m., als in mnl. ; ndl. yr.) ; stvr (m.
als fr. store; in ndl. vr.) ; stront (in. als in mnl. ;
Diet vr.) ; stroota ( 5 strote : vr. als in mnl. ; ndl.
strot, rn.) : stroowts (m., Diet vr.. ; zie u'is beneden) ; stry 5 (o., Diet in.) ; suikara (m. als fr.
lucre ; ndl. suiker, vr.) ; sucuparflucu (m. als fr.
superflu, niet o.) ; sucupartaks (m., Diet vr. ; zie
tales beneden) ; suurk a la (m. ; ndl. zurkel, vr.) ;
s-Wirpluuu (in. als fr. surplus, niet o.).

taaleta (vr. als fr. toilette ; ndl. toilet, o.) ;
tabarnzaak a la (altijd o. ; ndl. tabernakel, vr. of o.) ;
tabloo (m. als fr. tableau ; ndl. o.) ; taboeree (rn.
als fr. tabouret; Diet vr.) ; taks (m. ; niet vr. als
fr. en ndl. taxe) ; taluu (m. als fr. talus ; ndl.
talud, o.) ; tampoorzk (m. als fr. tampon ; Diet
vr.) ; tandem (m. als fr. tandem ; Diet o.); tajieJooka (m.

als fr. tapioca ; Diet vr.) ; taptoe (n1., Diet

vr.) ; tarbot n. terbot (m. als fr. turbot ; Diet vr.);
tarief (m. als fr. tarif; Diet o.) ; tee (m. all fr. the ;
Diet vr.) ; teejaat g na (m. als fr. theatre ; ndl. theater,
o.); teljoorCm (m. als fr. theorene ; Diet o.) ; teelafoon (m als fr. telephone ; Diet vr. of o.) ; teelag raaf (m. als fr. te'le'graphe ; Diet vr. of o.) : teelagri xn (nl. als .fr. telegraninie; Diet vr. of o.) ; teema
(in. als fr. theme ; Diet o.); te^.itnst (m als fr. tamis;
Diet vr., als ndl. teems) ; teen (in. als fr. etain
ndl. tin, o.) ; teer (in., Diet vr. ; zie Idiot.) ; takurt
(in. ; ndl. to kort, o.) ; t oiuzL (m. ; Diet vr. als fr.
en ndl. tenue) ; teniisa (yr. als fr. terrasse ; ndl.
terras, o. ; ook in rnnl. dikwijls vr.) ; tera (*terre :
vr. als in mnl.; ndl. teer, o.) ; terijn (*terrijn : rn.
als fr. terrain ; Diet o. als ndl. terrein) ; termantij n (m. ; ndl. terpentijn, vr.) ; test (iii., niet vr.);
teucli (m., niet vr. als ndl. teug ; in nnnl. rn. of
vr.) ; titkee of sons tieket (in. als, fr. ticket ; niet
o.) ; tiektak (ni. als fr. tictac; ndl. tiktak, o.),
tiff lbuuinll (m. als fr. tilbury ; Diet vr.) ; tied (m.
als fr. type ; ndl. type, o.); tie r i ntijn (m., niet
o. als ndl. tiretein en vr. als fr tiretaine en mnl.
tiereteine); tijka (vr., nooit o. als sonis tijk in ndl.) ;
toebak (m. als fr. tabac ; ndl. tabak, vr.) ; toemaat
(van gras : m., Diet vr.) ; toi ee (m. als fr. toupet;
Diet yr.); toevdl (m., niet o.) ; toevlilcht (m., Diet
vr.) ; tomnbovla (m., niet vr. als fr. en ndl.) ; toots
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(*taats : rn., niet vr.) ; to`r (m . als fr. tort, niet o.) ;
traan (walvischolie : in., niet vr.) ; trafiek (rn.
als fr. trafic, niet vr.) ; train (ni. als fr train,
nooit vr.); transpor (m. als fr. transport, niet o.),
daarnaast transpoort (insgelijks m.) ; trdjz5 (altijd
ni., nooit vr.) ; trap (m. ; niet vr: als ndl. trouw) ;
tree (in. ; ndl. trede, vr. ; zie Idiot.) ; triejoo (rn.
als fr. trio, niet o.) ; triekoo (m. als fr tricot,
nooit o. of. vr.) ; trienzcst^ra (m. as fr. trimestre;
ndl. trimester, o.) : trip (m. ; ndl. trijp, triep, vr. ;
zie Idiot.) ; troef (m., niet vr. ; zie boven 't gewone roef) ; troep (in ., ook aldus VERCOULLIE ;
ndl. troep veelal vr. als fr. troupe) ; trovz a la (in.,
niet vr.) ; .trompet . (m., niet vr. als ndl. en fr
trompette) ; trotaar (in. als fr. trottoir, niet o.) ;
truufa la (m. ; ndl. truffel, evenals fr. truffe, vr.)
tu gs (m., niet o. als ndl. thus) ; turf (altijd m.,
nooit vr.) ; tuuba (m. als fr. tuba, niet vr.) ; tuul
(m. als fr. tulle; niet vr. als ndl. tule); tunnel (m.
als fr. tunnel ; niet vr.) ; twist (weversterm : ln.
ndl. twist, o.).
uttsteek (altijd m. ; nooit o. als ndl. uitstek)
uitstel (n1. ; ndl. uitstel, o.) ; u=tflucht (m., niet
vr.); uitwi s (m., niet o.) ; uultiematonz (m. als
fr. ultimatum, niet o.) ; uuniefoorrn (m., als fr.
uniforme ; ndl. uniform, o.) ; uur? (altijd vr. als
in mnl. ; nooit o. als ndl. uur).
vaadarons (m., niet o.) ; vaareeiak (*varing : m.;
ndl. varen, vr.) ; vaaru l (m., niet o.) ; vaas (m.
als fr. vase ; niet vr.) ; v aistara (vr., als in rnnl. ;
ndl. venster, o.) ; valieza (vr. als fr. valise; ndl.
valies, o.) ; valka (vr. ; mnl. m. of vr. ; ndl. walk, m.);
veils (m. ; ndl. wals, vr. als fr. valse) ; vast a n (m.,
niet vr.) ; veeloii en veeloodro,n (m. als fr. velo en
velodrome ; ndl. o.) ; veFloosiept (m. als fr. velocipede ; ndl. vr.) ; vee2ka (vr. ; mnl. vr. of m. ; ndl.
vink, m. ; vr. ook de samenst. broetfee2ka, botfee^Lka, vlasfee iko, enz.) ; veerzk 9 la (m, als fr. fenouil ; ndl. venkel, vr.) ; veesta (vr. ; ndl. veest, m.);
veez d la (m. ; ndl. vezel, vr.) ; vernis (m. als fr. vernis, niet o.) ; varvoer (in., niet o.) ; vesta (vr., niet
o. ; ook vr. de samenst. boovavesto, ondarvesto) ;
vestiejer (m. als fr. vestiaire ; niet vr.) ; vestiebuul
(m. als fr. vestibule, niet vr.) ; veurkeur (m., niet
vr.) ; veurstel (m., niet o.) ; veurviil (m., niet o.) ;
viejaduuk (m. als fr. viaduc ; ndl. viaduct, vr.
of o.) ; vietriejool (m, als fr. vitriol ; niet vr. of
o.) ; vi(g) 5 n (*viggen : o. ; ndl. big : vr.) ; vijfkant (m. als kant, niet o. als vierkaut) ; vis
(altijd in. ; ndl. visch, m. of vr.) ; vlienda ro (m.,
niet vr. als ndl. vlier; zie Idiot.); voda- of voodaviel (m. als fr. vaudeville, niet vr.) ; vrausjarsoon (m. als jarsoon, niet o.) ; vree (vr., ndl.
vrede, m.) ; vr'eka (*vrekke : grammaticaal vr.
zovl. en ndl. vrek, m. ; zie Idiot.) ; vrijf (m.;
ndl. wrijf, vr.) ; vroozk (m. ; ndl. wrong, vr.);
vuima ( vr. ; ndl. vadem, m.) ; vusc/toot (m.
evenals zovl. en ndl. schoot; ndl. voorschoot, In.
of o.) ; vust (*vurst, nok, het vriezen : altijd in.
ndl. worst, vr. in de twee bet.).
waala (graminaticaal, vr. ; zie Idiot. ; niet m.) ;
waatarjroef (m., niet vr.); wacht (altijd vr., nooit
m.) ; wai (*wei, hui : m., niet vr.) ; watch (m.,
niet vr.) ; wan (m., niet vr.) ; wits (van bijen : o.,
nooit vr.) ; was (*vvasch : m., niet vr.) ; w^ba
(*webbe : vr., niet o. als bij VD) ; week (bet weeken : m., niet vr.) ; weer (eelt : m., niet o.) ; zeeer

(verdLdiging : m., niet vr.) ; weeralt (m.; mnl. mof v r. ; ndl. wereld, vr.) ; weerliclit of - lucht (ni.,
niet o.) ; weescJzgrot (in ; niet o. als ndl. weesgegroet) ; weezo (wees : altijd vr., nooit m.) ;
west a n (m., niet o>.) ; seizes (m., als fr. whist; ndl.
o.) ; wijk (m., niet vr.) ; wilakoyn (*willekom :
m.; ndl. welkom, o.); wis (*wisch : m., niet vr.);
7wulg,9. (vr. als mnl. wilghe ; ndl. wilg, m.).
zaala (vr. ; ndl. zadel, m. of o. ; mnl. m. of vr.);
zaav a la (m., als fr. sable ; ndl. zavel, o.); zaila
(*zeile : vr. ; ndl. zeil, o.) ; satin (altijd m., nooit
vr.) ; zeef (o., niet vr.) ; zee(g)l? (m., niet o. ; mnl.
m. of o.) ; zeega5raal (m., niet vr.) ; zeer (m.,
niet o. ; mrl. rn. of o.) ; zee zk (m.; ndl. zink, o.) ;
zerk of zooak (laagte, in. ; ndl. zink, vr.); zeera
(vr. ; ndl. seer, o. ; doch zovl. kaaseer — k(w)aadseer is o.); zeev a ro (m. ; ndl. zeever, vr., mnl. m.
of o. ; zovl. zeev g ra, in de bet. fr. synovie, is o.) ;
zerk (m., als in mnl. ; niet vr. als in ndl.) ; zeskant
(m. als kant, niet o.) ; zoedi s (m. ; zie boven soedcs) ; zucht (begeerte, m., niet vr.) ; zuia n (m.;
ndl. zuiden, o.) ; zujj (m., niet vr.) ; zuiv a la (m.;
ndl. zuivel, vr. of o.) ; zwaan o (vr. ; ndl, zwaan,
m.) ; zworda (*zwaarde : vr. ; ndl. zwaard,
zwoord, o.).

Uit deze lijst blijkt :
zo Dat het zovl. geslacht dikwijls met het mnl.
geslacht overeenkomt. Men mag overigens gerust
beweren dat het zovl. meer gelijkenis met het
mnl. vertoont dan het nieuwnederlandsch (vgl.
Inleiding, nr 3 , 60, en ontelbare plaatsen dezer
Alank- en Vorrleer waar deze treffende overeenkomst tusschen haakjes wordt aangetoond.).
20 Dat de niet of weinig gewijzigde woorden,
die direkt (d. i. zonder totale of gedeeltelijke
vervlaamsching) uit het fr. in zovl. zijn overgenomen, gewoonlijk het fr. geslacht hebben behouden.
*
Eenige algemeene geslachtsregels mogen bier

aangegeven worden.
zo Al de woorden die geen-substantieven (bijvoeglijke naamwoorden en werkwoorden uitgezonderd) en zelfstandig gebruikt zijn, zijn in
zovl. m. (niet o. als in ndl.) : non dita (*ditte, ndl.
dit) e nan data ( *datte, ndl. dat ) ; da woro'ina
(*woromme, ndl. het waarom) ; no korizaf ; non

achtaruit; na maar; geena jaa of cheena neen ;
nan och, nan oef (tusschenwerpsel) ; enz.
Ook de vloekwoorden substantievelijk gebruikt
zijn m. : nan akardzee (*akkerdzee), na godeesna,

na potfarbloma; smijt do g eela mardoma buit a n
(nl. den beelen boel) ; enz.
Doch zijn zulke woorden voorafgegaan van een
bepalend woord (veelal gie of giea(n,, die of
dien a (n) ) dan zijn zij m. als men m. wezens en
vr. als men vr. wezens aanwijst : diena goedoma

van na joos a n, giean akardzoe van non deuaniet ,
die mardzeeto van a w1j f, brie sakardzoo van an
vuilkarta ; enz.
20 Al de latijnsche plantnamen zijn mannelij k
in zovl. (evenals in fr. ; niet vr. als in ndl.) :

1. --

* die op -a : nan azaleeja (azalea) ; nam beegoonieja (begonia) ; na kameelieja (camelia) ; na
kuna (canna) ; nan dalieJa (dahlia) ; na fluuiksie•a (fuchsia) ; na g'loksienieja (gloxinia) ; nan
ortansieja (hortensia) ; na loobeelieja (lobelia)
na mainjoolieja ( magnolia) ; nan ooponsieja
(opuntia) ; na portuulaka (portulaca) ; na reezada
(reseda); na rzekala (auricula) ; na spzereeja (spiraea) ; nan twieja (thuya) ; na waigeelieia (weigelia) ; nan iejuuka (yucca) ; nazienieja (zinnia) ;

enz.
**die op zovl. -om (lat. -um) : kriezanteernom
( chrysanthemum) ; dzeelariejom ( geranium) ;
roodo75dendr5m (rhododendrum ; bij VD. ook m.).
*** en de volgende nog : nan ananas (bij VD.
yr.); nan iistar (bij VD. vr.) ; - nan Teri es (iris, bij
VD. vr.); na kaktuus (ndl. vr.) ; doch krookuus
is ook m. in ndl. krokus.
Doch zijn de vreemde bloemnamen grootendeels of teenemaal vervlaamscht, dan zijn zij
echter vr.: belzazniena (balsamina, fr. balsamine) ;
fieleta (naar fr. violette) ; kleemantiena (naar
fr. clematite); kloksiena (gloxinia, zie onmiddellijk
boven) ; seeliPjadoona (naar fr. chelidoine) ; tuulieja (naar fr. tulipe) ; enz.
3o Latijnsche uitdrukkingen (voor deelen der
mis, gebeden, gezangen, enz.) als naamwoord gebruikt, zijn altijd in zovl. m. (niet o. of soms vr.
als in ndl.) : nan aam a n (amen) ; nan aganuusdeejie (agnus del) ; nan aveemarieja (ave Maria) ;
nan daproofondies (de profundis) ; na gloorieja
(gloria); na kreedov (credo); na rniezeereera
(miserere) ; nan ooraproonobies (ora pro nobis) ;
nan ooreenauus (oremus) ; na paatarnostar (pater
noster) ; na reekwiejem (requiem) ; na szktuus
(sanctus) ; nan teedeej vnz (te Deum) ; enz.
40 Land- en plaatsnamen zijn in zovl. o. evenals
in ndl. ; ook de bezittelijke voornaamwoorden die
er op terugslaan, duiden het o. geslacht aan (niet
het vr. ; zie VERCOULLIE, Sj5r., blz. 49) : Gent
es Fier o zijn foora (niet : ob er foora) ; Zee-

(g)elsem es klaina vam bavolkeeea, mor zijn
( niet er = ndl. Naar) oparvlakt es t`obal (is
It dobbel) van die vam Bruus ala ; enz.
5o Naamwoorden op ndl. -ing of -eling zijn in
zovl. dialect vrouwelijk (ndl. vr. -ing — zovl. -eena)
als zij de werking aanwijzen (ook aldus in ndl.) :
doeneeia (ndl. doening), wandaleerza (ndl. wandeling), enz. -- of als het verzamelnamen (zonder
mv.) zijn . bedeeza (*beddinge ; fr. literie) ; sloolee2a (*slapinge : alles wat dient tot slapen) ;
keldareeaa (*kelderinge), enz.
Anders zijn zij mannelijk (als in ndl.) : paaleg(ek (ndl. paling), vloomeerik (ndl. Vlaming),
bru(g)aleMk (ndl. Bruggeling); jabrleeok (*jaarling) ; twiele&k (ndl. tweeling), enz. ; — hiertoe'
behooren de appelnamen (op zovl. -ee^zk) : groeneeak (*groening), maste`leezk (*mastelling), zoe teezk, zuuree^zk, enz. ; -- en sommige diminutieven : toorfalei'k (*toorfeling), wee(g)aleeak
(*wegeling), enz.
'Opmerkenswaard zijn een aantal zovl. naamNvoorden die twee geslacbten hebben, het vrouwelijk (op -eeia) als collectieven of werkingsnamen (zonder mv.) en het mannelijk (op -eeak

en met WV. op -eeza n). als zij een afzonderlijk
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stuk aanwijzen : brokalee,zk (*brokkeling : een
brokje ; mv. brokaleeaan), brokaleeaa (*brokkeling, de gezamenlijke brokjes ; ook de werking :
het brokkelen) ; f ichale^2k (klein stukje bekomen
door f ichala n, of het f ichala n zelf) ; kapalee2k
(*kappeling), kezjbaleè w ; rooj5aleP2k (*rapeling)

roopaleI za ; schazfaleeik, scha faleeza ; snijjalee ek, snijjaleeza ; snutalei yak (*snutteling), snutaleerLa; sprokaleeek (*sprokkeling), s^rukaleerta ;
enz. Zie die woorden in Idiot.
Vgl. par. 275, 2 0 ; VERCOULLIE, Spr. par. 83,

2, par. 84, 2.
*

*

De volgende woorden die in ndl. denzelfden
vorm en dezelfde uitspraak doch verschillende
beteekenis en verschillend geslacht hebben, hebben in zovl. veelal verschillenden vorm en toonen
soms vocaalverandering :
Ndl. beet, m. — zovl. beets, vr. ; ndl. beet, vr.
zovl. beets, vr., daarnaast beetraava, vr. (fr.
betterave).
Ndl. els, m. — zovl. els, m. of elz ra, m. ; ndl.
els, vr. = zovl. els a na, vr.
Ndl. gang, m. en ndl. gang, vr: _. zovl.
altijd m.
Ndl. hof, rn. (tuin) = zovl. of, m. ; ndl. hof, o.
(vorstelijk verblijf) — zovl. of, o. ; ndl. hoeve =
ook zovi. i f, o. (zie Idiot.).
Ndl. hoop, m. — zovl. oop, m. ; ndl. hoop, vr.
-- zovl. oofia, vr.
Ndl. kant, in. - - zovl. kant, m. ; ndl. kant, vr.
zovl. kant, ook m.
Ndl. krop, m. — zovi. krop, m. ; ndlh krop,
vr. — zovl. krp, ook m.
Ndl. maat, m. — zovl. maat (ongewoon), m.;
ndl. maat, vr. = zovl. nzaata, vr.
Ndl. patroon, m. . — zovl. patroon, m. ; ndl.
patroon, o..= zovl. patroon, ook m.
Ndl. post, in. — zovl. post, m. ; ndl. post, vr.
zovl. post, ook m.
Ndl. punt vr. (leesteeken) ; zovl. _punt, o.;
ndl. punt, vr. (spits) — zovl. _Punt, m. ; ndl. punt,
o. (onderwerp) — zovl. hunt, o. (zie Idiot.).
Ndl. rol, m. = zovl. rol, m. ; ndl. rol (van
tooneelspeler), vr. = zovl. r3l, m. ; ndl. rol (landbouwtuig), vr. — zovl. rola (*rolle). vr.
Ndl. schop, m. ; zovl. schuji, m. ; ndl. schop,
vr. = zovl. schuj>a (*schuppe), vr.
Ndl. spoor, vr. = zovl. spoors, vr. ; ndl. spoor,
o. —_ zovl. sbeur, o.
Ndl. stof, vr. = zovl. stofa (*stoffe), vr. ; ndl.
stof, o. = zovl. stvf, o.
Ndl. streek, m. = zovl. streek, m. ? (zie Idiot.) ;
ndl. streek, vr. = zovl. streeka n. streekta, vr.
Ndl. traan, m. = zovl. traan, m. ; ndl. traan,
vr. — zovl. traan, ook m.
Ndl. val, M. = zovl. viii, m. ; ndl. val, vr.
zovl. vala (*valle), vr.
Ndl. vorst, m. — (buitengewoon zelden en
aangeleerd) zovl. vorst, m. ; ndl. vorst, vr.
altijd zovl. vust (*vurst), ook m.
Ndl. wacht, m. --- zovl. wacht, vr. ; ndl. wacht
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vr. — zovl. wzrcht, vr. ; doch zovl. sclultwi ch t
is m.
Ndl. wip, m. _— zovl. wad, in. ; ndl. wip, vr. =
zovl. wiea, vr.
NTdl. zaal, vr. — zovl. zaa 1a, vr. ; ndl. zaal,
zadel, o. = zovl. :-.aala, vr.
Ndl. zucht, m. — zovl. zflcht, in. ; ndl. zucht
(begeerte), vr. — zovl. zucht, m.
Bestaat er dus geen morphologisch en phonetisch verschil, dan is er ook maar een geslacht (nl.
het m.) : kant, krijj5, _Patroon, post, rol, traan,
vust (*vurst), z 2Lcht ; - iff ( *hof), _punt en w1 cht
maken hier uitzondering.
259bis. Gemeenslachtige zelfstandige naamwoorden bestaan om zoo to zeggen niet in zovl.
bob (ndl. bode), gast, karnaraat (ndl. kameraad),
leerleeik (ndl. leerling), lievaleeik (ndl. lieveling), vrendaleezk (ndl. vreemdeling) zijn altijd
m. (zelfs als zij vrouwelijke personen aanduiden)
— g-atui(g)a, weeza zijn altijd vr. (zelfs als zij
mannelijke wezens aanduiden).

* *
Sameng estelde zelfstandige naamwoorden (veelal
pejoratieven), die in ndl. twee geslachten (m.
of vr.) hebben, naarnlate zij mannelijke of
vrouwelijke wezens aanwijzen, hebben er maar
een in zovl. , nl. dat van het laatste lid (naar den
bekenden algemeenen regel). -- Zijn dus in zovl.
altijd m.: 7noei7al (*1noeial : 71 zelfstandig gebruikt is in zovi. m.) ; bierbalch; Zekarbek ;
j3iesbroek (*pisbroek) ; bierbuik; strontuuv a la
( ; - ook van een vrouw gezegd ) ;
vleezont ( *vleeschhond) ; dzanuivarkloot, m.
(b. v. Jnie dan dzanuivarkloot) ; krulakip (*krullekop) ; zatli p ; snotneuza (=ksnotneus) ; grolpot ;
bi balsmoel (*babbelsmoel); plaachstert (*plaagstaart) ; taaateerst^k ; platfoet (*platvoet) ; dii'zsi k
(*dikzak) ; blonn?zot (*blommezot). — Zijn altijd
vr. : broobeesta (*broodbeeste) ; zotskapa (*zotskappe) ; kajekausa (*kaffiekause ; ook van
mannen gezegd); vuilkerta of vujlkonta; dzenutvarluta (-lutte) ; raasmuzla ; zedkteela ;
schreertoota (*-tote) ; ri raltorta (*raimneltaarte) ; schij ttriena. --- Zijn altijd o. : bro tcha t
( *protgat ) ; dzanuivarooft ( *jeneverhoofd ) ;
slaiiavel (*slangevel). --- Men zie meer over die
naamwoorden, par. 274, 30.
Tal van dergelijke ndl. gemeenslachtige samengestelde naamwoorden (insgelijks minachtende
termen) zijn geen samenstellingen in zovl., omdat
het bijv. nw. (le lid) van het tweede lid (meestal
naam van een lichaamsdeel) gescheiden blijft;
zulke uitdrukkingen behouden altijd het geslacht van het tweede lid. Uitdrukkingen met
zovl. dik (soms dik) : d ik a m buik (*dikken buik,
m. ; ndI. dikbuik, m. of vr.) ; d ik 9 n als (*dikken
hals, m.. ; ndl. dikhals, m, of vr.) ; dik ooft of
dik Rip (*dik hoofd, o., *dikke kop, m. ; ndl.
dikkop, m. of vr. ; soms zovl. dikki p, m.: zie
Idiot.) ; dika kaaka (vr. ; ndl. dikwang, m. of vr.);
dika lea (*dikke leppe, vr. ; ndl. diklip, in. of
yr.); dik lijf (o.: ndl. diklijf, m. of yr.); dika
muila (vr.: ndl. dikmuil, m. of vr.) ; dika neka
(*dikken nekke, m. ; ndl. diknek, m. of vr.);
dika neuza (m. ; ndl. dikneus, m. of vr.) ; dika
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ru(g)a (*dikke rugge, m. ; ndl. dikrug, m. of vr.);
dika voet (m. ; ndl. dikvoet, m. of vr.) ; enz. ; vgl.
onmiddellijk boven diksãk; -- met zovl. dvm,
dwaas en stofn: doma k5j5 (*do?nme kop, m. ; ndl.
domkop, nl. of vr.) ; dwaas ooft ('"dwaas hoofd,
o. ; ndl. dwaashoofd, in. of vr.) ; stoma ki3nta
(*stomme kent, vr.); enz. -- met zovi. groot:
groota wont, m. (ndl. grootmond, m. of vr.);
groota mnuila, vr., groota smoel, m. ; -- met zovl.
lak (ndl. lang) : laia g n ornaa (m. ; ndl. lan garin,
m. of vr.) ; latzk ant (o., zie hand in Idiot. ; ndl.
langhand, m of vr.); Zdt^zk been (o.; ndl. langbeen,
m. of vr.) ; lizi;a oora ("Tang oore, vr. ; ndl. langoor,
m. of vr.) ; ldi2 a n tant (*langen tand, m. ; ndl.
langtand, m. of vr.) ; Liza tooza (vr. ; ndl. langtong, m. of vr.); enz. ----- met zovl. licht en los :
loz ooft (*los hoofd, o. ; loshoofd, m. of yr.);
losa kop (m.) ; enz. ; — met zovl. miijak (ndl.
mank) ; mndaaka poot (m. ; ndl. mankpoot, m. of
vr.); -- met zovl. scheef : scheev been (*scheef
been, o. ; ndl. scheefbeen, m. of vr.); scheeva
neka (m. ; ndl. scheefnek, m of vr.) ; enz. ; — met
zovl. scheel: scheel oo(g)a (vr. ; ndl. scheeloog,
m. of vr.) ; _ met vuil : vuil vel (o. ; veelal van
vrouwen) ; vuila kerta, vuila konta en vuila
tooha (vr.) en vuila kloot (m.) n. gewoner, met
vocaalverkorting, vuilkarta, vI2 lkonta, viiilkloot
en viciltoo^za (ndl. vuiltong, m. en vr. ; doch zovl.
vr.) ; — met zovl. zwart : zwart aar (o. ; ndl.
zwartharige, m. of vr.) ; zwart ooft (o. ; ndl.
zwarthoofd, m. of vr.) ; zwart? ko,h (ndl. zwartkop, m. of o.) ; enz. — Vgl. hiermede par. 2 74,

50.
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*

Ook stofnamen, al dan niet als voorwerpsnamen
gebruikt, hebben maar een geslacht. Zijn altijd,
nooit o. : arduin; diejarant (ndl. diamant) ;
doek; draat (ook de samenst. ijzardraat, koopardraat, enz.) ; morb a la (*marbele, ndl. marmer) ;
oor^na (*hoorene, ndl. hoorn); Steen; turf n.
tonrf; ---- is altijd vr. : balijna (ndl. balein). —
Al de andere stofnamen hebben het ndl. geslacht:
g-aut, o. (ndl. goud) ; w•jn, m. ; enz.

***
Meestal de mannelijke naamwoorden op zovl.

- a ra (ndl. -er) worden op vrouwelijke wezens toegepast en blijven grammaticaal m. : ni e cz dan
daadara (nooit daderes) ; zzj wzjf wiis na looj5 ? ra
(nooit loopster) ; da maisa n is na roej a ra (nooit
roepster) ; enz.
Hetzelfde geldt voor de naainwoorden op zovl.

-eera (ndl. -aar) : triena dam babaleera (*babbeleere), naast babalesa (*babbelesse, vr.) ; -- op
zovl. -ort (ndl. -aard) : na gieragort fan a wijf;
enz. ; -- op -rik : mie dan domarik (*dommerik) ;
enz.
Sonimige der vrouwelijke naamwoorden op ndl.
-ster hebben in zovl. vr. -stariga (*-sterigge) : nouistariga (vr. ; naast zelden nouista ra, vr. = ndl.
naaister ; nooit nouia ra, m.); wietstariga (naast
zeer zelden wietst 9 ra — ndl. wiedster) ; — soms
werkariga (n. het gewone werk a ra, m.) ; waschega
(*wasschegge, vr., n. het gewone waschesa, (*was-
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sche(r)se); -- gewoon : mz2itsamaaksta ra of -zetst a ra, vr., n. zelden -starig . — Vgl. par. 275, 20.
*
Uit het bovenstaande blijkt reeds dat, in zovl.
dialect (evenals in ndl. ; zie b. v. TERWEY, 7Vdl.
Spr., blz. 64) , bij namen van levende wezens het
grammaticaal geslacht (woordgeslacht) van het
natuurlijke geslacht kan verschillen. Doch vervangt men zulke namen door een (persoonlijk of
bezittelijk) voornaamwoord, dan komt dit met
het natuurlijk geslacht overeen : sieska es na
werko ra, za mach ar zijn; diena kzjvar van a
wij f srijt ar (— ndl. haar) galuk weech ; enz.

*
Zoo zijn er ook een aantal zovl. persoonsnamen
met grammaticaal vrouwelijk en natuurlijk mannelijk geslacht : an g arda, an gate ga, an gieda,
an jooda, an schavuita, an weeza (jongen of
meisje), enz. Zie de opsomming, blz. 61, kol. 2, **.
Dreev a la (*drevele) is grammaticaal m., doch
duidt altijd een vrouwelijken persoon aan : treeza
dan dreev 5 la (zie Idiot.).
Zovl. nia`n heeft gewoonlijk, als in ndl., het
grammaticaal m. geslacht. Doch voorafgegaan van
sommige bijv. naamwoorden (g-root, klain; arm,
risk; g oet ; geestali jk ; vies ; en wel eenige ander
nog) is grammaticaal onz. als men vooral de
hoedanigheid bedoelt en niet zoo zeer den persoon die de hoedanigheid bezit : ie es chroot man
(soms a chro6t zni n; aanzienlijk, grootsch) ; na
groota man is een man van groote gestalte ; —
ga zij jies man (ge zijt viesgezind) ; na vi'eza naan
(een aardige man) ; — t waz a geestalijk mlzn
(niet na geestelijka mlin) ; enz. -- Dergelijke
uitdrukkingen worden solns op vrouwen toegepast
(dus met grammaticaal o. geslacht en natuurlijk
vr. geslacht) : zij wiif was chistara vies man
(zijn wijf was gisteren slecht geluimd). Zie Idiot.
en vgl. ndl. mensch, o.
260. De lidwoorden, inzonderheid het onbepalend, geven ons een zeker middel om het
woordgeslacht to bepalen.
Zijn mannelijk die substantieven voor dewelke

men, in 't enk., het onbepalend lidwoord nan
(voor klinker, h, d, t), nam (•nor b) of na (voor
anderen consonant) kan plaatsen : *nan aas a ma
(ndl. asem) ; nan ooj5 (ndl. hoop) ; non draat (ndl.
draad) ; nan tant (ndl. tand) ; — * nam hoer,
*** na fazant ; na gra`cht; na jaa(g,) 9 ra (ndl.
jager) ; na kloj5 ; na looj5 a ra (ndl. looper) ; na
merlo n (ndl. molen); na noena; na pot; na roej3;
na slack (ndl. slag) ; na veu^^ j A la (ndl. vogel) ;
na zoek^ra.
Zijn vrouwelijk die substantieven voor dewelke
men, in 't enk., kan plaatsen an of am (doch niet
tevens t, dat altijd het o. geslacht aanwijst) : * an
voor klinker of h : an oora (nooit t oora ; ndl. oar,
o.) ; an eera (ndl. eer) ; an tna (*hinne ; ndl. hen)
— *ajn voor b,p of m : din beest.. (ndl. beest, o.) ;
am 5eera (ndl. peer); am moeda ra (uitspr. met
langen consonant m) ; --- ***an voor de ander
consonanten : an dooza ; an fauta (ndl. fout) ; an
ganza (ndl. gins) ; an jaka ( 7jakke) ; an korta
(ndl. kaart) ; an lansa; an nolda (met lange n) ;
an roe (ndl. roede); an schuura ; an tong (*tonne) ;
an vleaza (ndl. vloo) ; an ze , aalo (ndl. Waal, m.);
an zi)-ch (ndl. zeug).
Zijn onzij dig die substantieven voor dewelke
men t (d) kan plaatsen, of an voor klinker of h,
d, t, of *iii v6or b, of a voor ander consonanten :
*t alooiia of an aloom (*alaam, zie Idiot.) ; t eerka
of an eerka ( * heerke) ; trootsa (- *t trootsa ndl. bet draadje) of an drovtsa; topka (- t
topka) of an topka; — **am boerka of d boerka
(= 't boerke) ; — *** a of t fornais (ndl. fornuis) ; a Belt of t chelt (ndl. geld) ; a of t jakska
(ndl. jakje) ; a of t koekska; a of t lant (ndl. land) ;
a of t nu c; a of t nekska; a of t pert (ndl. paard) ;
a of t rouka (*raapke) ; a of t schees (*scheers
ndl. scheeriees) ; a ver kie of t ferkie (ndl. verken) ; a of t zviel; a zaat of t saat (ndl. zaad).
Ander bijvoeglijke woorden kunnen evenwel
insgelijks in zekere mate als herkenningsteeken
van het geslacht dienen : schoona ratan, sclioon
vrauwa, schoo kint; o zamn boer, onz boerina,
onz boerinaka ; dienan (ndl. die) deu(g)aniet, die
deus(g)anietaa, da teu(g)ani^tsa ; zeek a ran ant
(*bond), zeekar teeva, zeekar oontsa (ndl. hondje) ;
geena nzan, Been vrauwa, gee kint; enz. Zie
verder de verbuiging van ieder woordsoort.

C. Getal
261. Zovl. meervoudsuitgangen zijn :

s : j5ornniirs ;
is : _Paraji5luits (ndl. paraplu's) ;
n . gatuj a n (ndl. getuigen) ;
a n • bier a n;
ars : kindars ;
gr a n : goeijar a n (ndl. goederen).
Zovl. meervoudsuitgang — ndl. meervoudsuitgang. Doch de volgende afwijkingen of eigenaardigheden moeten hier worden aangemerkt.
262. Meervoudsuitgang s.
Vgl. de volgende par. 263.
z 0 Ecnige eenlettergrepige mannelijke substan-

tieven met een enkel slot-consonant nemen in
't mv. s naast(gewoonlijk) a n; *slot-consonant k:
fraks n. frak a n (ndl. frakken) ; fraj zks of fra t is
(nooit met - i n als in ndl.) ; taks n. gewoon taka n
(ndl. daken) ; koks (als in ndl.) ; en het meerlettergrepige almanaks n. almanak a n (ndl. almanakken) ; al de andere op k vormen hun mv. als in
ndl. : bak a n (ndl bakken), tak o n (ndl. takken) ;
doek a n, enz. -- +*slot-consonant 1 : iels n. felo n
(ndl. hielen) ; kiels n. kie4n ; beauls n. beul a n ,
snuls n. min gewoon snula n ; uils n. uila n; en
bet meerlettergrepige gardaviels; doch altijd
poe/cn, enz. ; -- **( slot-consonant n : dzitins n.
dzuin 9 n (ndl. ajuinen) ; kniens n. zelden knien a n
(ndl. knieen); rig ns n. (zelden) rzri n a n (ndl. rui-

_.^.. 13 6 hen) ; !ens (n. teen 9 n (ndl. teenen) ; trains n.
train a n (ndl. treinen) ; zeuns n. 't min gewone
zeun a n (ndl. zoons, zonen; en in zovl. zonder
beteekenisverschil) ; doch altijd steen a n, enz. ; -slot-consonant r : beers n. beer s n (ndl. beeren of
beren) ; keers (gewoon) n. keeran; stiers n. stiero n ; doch altijd boera n; enz. ; — slot-consonant
t of d : draats n. gewoner draa a n (ndl. draden) ;
oets n. oed n (ndl. hoeden) ; knechs n. knecht a n
(in zovl. zonder beteekenisverschil) ; smets n. zeer
zelden smee a n (ndl. smids n. smeden) ; doch altijd
raa 5 n (ndl. raden), enz.
20 Ndl. m. mv. op -alen of -aals (in vreemde
woorden) — meest altijd zovl. -aals : bookaals
(ndl. bokalen) ; dzeenara ils (ndl. ook gewoonlijk
generaals) ; kardie-na ils - (sours als in ndl. -aa6n) ;
kaparaals (ndl. korporaals of -ralen); niichtargaals (ndl. -gaals of -galen) ; — die welke eigenlijk nog bijv. naamwoorden zijn, hebben zovl.
-aal,? n : kleeriekaala n, liebaraala n; — onz. (of
vr.) naamwoorden nemen ook -aala n : o. kapietaala n, ospietaala n (ndl. hospitalen) ; en het eenige
mij bekende en weinig gebruikte vr. : kateedraa-

4n.
30 Ndl. m. mv. op bijtonig -aren of -aars
altijd in zovl, -eers : * akaleers (ndl. hakkelaars
of -aren), kluiz?neers (ndl. kluizenaars of -aren) ;
maak a leers (ndl. makelaars of -aren), moordaneers (ndl. moordenaars of -aren), en andere dergelijke persoonsnamen ; — ** aialeers (ndl. appelaars of -aren), peeraleers (ndl. perelaars of -aren)
en andere fruitboomnamen ; ' ***gentaneers
(ndl. Gentenaars of -aren), ronsaneers (ndl. Ronsenaars of -aren), braakaleers (die van Nederbrakel), elstaneers (die van Elst), plootsaneers
(die van de Dorpsplaats) en andere namen van
inwoners van steden, dorpen, wijken ; -- **** ook
autaars of autors (mv. van autaar of autor),
kandaleers (ndl. -aren of -aars) ; en maneers (ndl.
meneeren of mijnheeren), doch eer y n (*heeren) ;
--vgl. boven 10 : beers n. beera n. — Doch hoofdtonig paara n (ndl. paren), snaaran : ndl. as wordt
hier niet zovl. ee ; peera n (vr. mv. van peers),
gaweeron (o. mv. van bo-aweer) ; enz.
40 Ndl. m. mv. op vreemd suffix -iers (eenigen
hebben ook ndl. -ieren) — zovl. altijd -iers : borbiers (ndl. barbiers of -ieren) ; kasiers (ndl. kassiers
of -ieren) ; laliers (ndl. altijd laurieren); ofasie-rs
(ndl. officieren of -iers) ; poopaliers (ndl . popu lieren) ; rentiers (ndl. -eniers of -ieren) ; wee2kaliers (ndl. winkeliers of -ieren) ; -- ook o. kortiers soms -iera n (ndl. altijd kwartieren) ; —
doch vr. miere n (my. van zovi. miera); o. mv.
pa(m))ieran en ander niet-mannelijke naamwoorden.
50 Ndl. m. mv. -riken = zovl. gewoon-riks of
ook -rik a n : domariks of -rik a n (ndl. dommeriken) ; louijariks of -rikgn (ndl. luieriken) ;
vuilariks of -rik o n (ndl. vuileriken) ; enz.
6o Ndl. m. naamwoorden met doffe vocaal in
de gesloten eindlettergreep hebben vaak twee
meervoudsvormen op -s (gewoon) en op -en; in

zovl. hebben zij altijd -s (met wegvallen van de
zovl. speciale slot-a) : * ndl. slot-consonant 1 : zovl.
amandals (nooit amandala n als in ndl.) ; zoo ook:
apals (ndl, appels of -en), drezepals (ndl. droppels

of -en), eea als (ndl. engels of -en), kaava/s (ndl.
-

kavels of -en),. kapitals (ndl. kapittels of -en),
kazuivals (ndl. kazuifels of -en), kee(g)als (ndl.
kegels of -en), krui orals (ndl. kruimels of -en),
mnieraakals (ndl. mirakels of -en), mosals (ndl.
mossels of -en), peerals (ndl. parels of -en), ree(g-)els (ndl. repels of -en), schootals (ndl. schotels
of -en), sleutals (ndl. -s of -en), tabarnaakals (ndl.
tabernakels of -en), taafals (ndl. tafels of -en),
vendals (ndl. vaandels of -en), veu(g)als (ndl.
vogels of -en); — **ndl. slotconsonant n : keett ns
(ndl. ketens of -en), teek a ns (ndl. -s of -en) ; —
*** ndl. slot-consonant r : oestars (ndl. -s of -en),
oomars (ndl. hamers of -en), seedors (ndl. ceders
of -en) ; enz.
Vgl. nog mv. van zovl, m. naamwoorden met
svarabhakti-a : * tusschen l en m : elms n. elm o n
(ndl. helmen), ol9 ins n. - 9 n (ndl. olmen), psala rns
(dock gewoner - 9 n als in ndl.), sche4ms (gewoner
- a n als in ndl.), wala ms (gewoner - 9 n) ; men geve
nog acht op peula rs (ndl. peluwen) en zwaala ms
(gewoner dan - 3 n, ndl. zwaluwen) ; -- **t u ssche n
r en in (gewoon mv. met -s en zelden met - e n) :
boramns (ndl. barmen), dora ms (ndl. darmen),
or,ms (n. oren a n; ndl. armen), stoora ms (ndl.
stormen), woora rns (ndl. wormen), zandi r a ms
(ndl. gendarmes of -en), zwera ms (ndl. zwermen) ;
-- *** tusschen r en n : altijd door a ns (ndl. dorens
en doornen), keera ns (ndl. karnen), lanteer a ns
(ndl. lantarens n. lantaarnen), oorans (ndl. horens
n. hoornen) ; -- ****tusschen n en m (eig. Been
svarabhakti) : altijd zeen a ms (ndl. zenuwen) ; vgl.
hierme,e aas 9 nzs (mv van aas e ma) en spaas e ms
(mv. van zovl. s^aas a mna ; zie Idiot.) ; — ***** zelden tusschen r en k : kler g ks, klerks n. gewoner

klerk a n.
70 Veel vreemde mannelijke (1) woorden vormen gewoonlijk hun 'mv. met s (vgl. boven 40,
mv. -iers):
* Die met betoonde slot - nasaalvocalen in
fr. : pldiaks (ndl. plannen, fr. plans) ; -- buultijaks (ndl. en fr. bulletins) ; --- barooiks (ndl.
baronnen), galoo'ks (ndl. galons of -nen) ; kartoo zks (zie karton in Idiot.) ; ook het onz. kanoio2ks (ndl. kanonnen) ; vgl. ndl. ballons (zovl.
balooeks) ; feuilletons (zovl. fui ljatoo iks) ; francmacons (zovl. framasoorzks) ; -- trains (ndl.
treinen, fr. trains) ; kapuusiens (fr. Capucins, ndl.
kapucienen) ; roozamarijns (ndl. -ijuen, fr. romarins) ; -- betoond zovl. -oen (beantwoordende aan
fr. -on) neemt gewoonlijk -s, soms - a n : kapo^ns
n. kapoen e n (ndl. -en, fr chapons), maloens n. - e n
(ndl. meloenen), pompoens n. - a n (ndl. -en),
schorpiejoens n. - a n (ndl. schorpioenen), sietroens
n. - a n (ndl. citroenen); ook kalkoe`ns.

** Die op betoond -iel : kadri els (ndl. vr. quadrille's) ; g-ardaviels (fr. garde-villes). .
*** Die op fr. -ole, -ome, -ore, -eme, -ert
karambols (ndl. vr. caramboles) ; -- agronoms
(ndl. agronomen, fr. agronomes), dieploorns (ndl.
o. diploma's) ; -- stors (ndl. vr. stores) ; —
siesteems (ndl. systemen) ; -- koasers (ndl. concerten); en wel eenige andere nog.
(1) Vrouweiijke vormen hun mv. met -Ua.

-- 137 -8o Ndl. betoonde of onbetoonde vreemde uitgang -ie neemt in het zovi. mv. -s of -ts (zie

par. 263).
Ndl. onbetoond -ie wordt dikwijls in zovl. -a
en vormt alsdan het mv. altijd met s : kondanaasas (ndl. condemnaties of -ien) ; kondzesas (ndl.
condities of -ien) ; fieetiesas (ndl. petities of -ien)
mi niesteeras (ndl, ministeries of -ien) ; iestooras
(ndl. histories of -ien) ; poosas (ndl. porties of
-ien) ; reevooluusas ( ndl. revoluties of -ien ) ;
dieskuusas (ndl. discussies of -ien) ; kwietansas
(ndl. kwitanties of -ien) ; j5roovensas (ndl. provincies of -ien) ; (gewoon) ookaazas (ndl. occasies
of -ien) ; enz.
90 Ndl. meervoudsvormen op -ans worden in
zovl. (meestal verplichtend) -is (soms -lets) of
-as (zeer zelden - a ns). Zie par. 153, §, 10.
*kiekies of -kas of sours -k g ns (ndl. kiekens),
veulies of -las of - a ns (ndl. veulens), enz.
**koob•es of -biets (ndl. mv. Koben's), peeti7s
of -tiets (*Peten's), enz.
*** tsolies of -liets (*tsollens), enz.
****nteuties of -tiets (*meutens), enz.
y****da varmeeries of -ras, soms -r a ns (de
Vermeeren's), enz.
******beetsies of -sas (ndl. beetje(n)s) ; kanakies
of -kas (ndl. kannekens), enz.
Uitzonderingen zijn : keet a ns (ndl. ketens ),
leev a ns (ndl. levens ), tee/e o ns en wellicht een
drietal andere nog.
263. Meervoudsuitgang zovl. -ts.
De naamwoorden die op een open niet-doffe
monophthong eindigen, vormen hun mv. met -ts
(veelal naast-s) ; het zijn gewoonlijk mannelijke of
vrouwelijke vreemde substantieven en deze
epentheti sche t wordt vooral door oude en ongeletterde menschen ingevoegd ; deze uitgang -is
schijnt speciaal zovl. to zijn. De slot-vocaal is
betoond of onbetoond en wordt verkort (de -a
wordt gewoonlijk -aa).

1) Betoonde slot-vocaal.
10 Substantieven op zovl. -a (in zovl. kort, in

ndl. lang ?) : * m. y5api its n. pa pi s ; — ** vr

marnaits n. -Zis ; twie (ndl. twee) ats n. ii n (mv.
van a, letter) ; — vgl. zovl. saats (mv. van den
fr. voornaam (Fran)cois ).
20 Subst. op zovl. -ee, meestal m.: * atanects n.
-ecs (fr. athenees) ; dieneets n. -ees (fr. diners)
doomieneits n. -ees (fr. domines) ; kanapeets n.
-ees (fr. canapes) ; konzeets n. -ees (fr. conge's)
soepeets n. -ees (fr. soupers): stantaneets n. -ees
(fr. estammlinets) ; enz. ; — ** en reefs (mv. van
zovl. ree = fr. Honore, Desire) en peels (mv. van
zovi. pee — Peter) ; —. ***doch de namen van
medeklinkers zijn vr..: al die beets (nooit bees ;
n to groot; -- **** ook
ndl. b's), deets, enz. zijn
de bloemnaam panseets n. -ee a n (fr. pensees).
30 Subst. op zovl. ers : het rn. keuts zeer zelden
keus (fr. queues, zie Idiot.).
40 Subst. op zovl. -ze (ineestal vr.) nemen mv.
-jets (zelden -ies of -ie e n) : * akadalniets (fr. academies) ; boeziets, soms -ies en zelfs -lea n (fr.
bougies) ; dzaloeziits n. -zie a n (fr. jalousies de
fenetre) ; garantiets (fr. garanties) ; kateea ooriets

(fr. categories) ; kom a niets soms -niean (fr. compagnies) ; doch seeramooniean zeer zelden -its
(fr. ceremonies) ; en wel andere nog; — ** mv.
van vrouwelijke voornamen (1) : liets n. lies (niv.
van fr. voornamen op -lie : b. v. Amelie, Rosalie);
leejoonzCts n. -nies (ndl. Leonie's) ; nzzets n. mies
(mv. van zovl. 7nie ) ; soofiets n. fies (ndl. Sophie's);
enz. ; — *** m. zijn dzeeniEts (ndl. genieen) ;
komiets (ndl. commiezen) ; — ****het mv. van
loowie (fr. Louis) en rie (fr. Henri) is loowiets en

ri ets.
50 Subst. op zovl. -oo (meestal m.) : *het eenige
eigenlijk zovl. is boots soms boo a n (ndl. boden) ;
— ** vre em d e namen zijn : buuroots (ndl. bureau's) ; kadoots (fr. cadeaux) ; tabloots (fr. tableaux) ; enz. ; -- *** een vrouwelijke voornaam
baloots (— ndl. Isabella's).
6o Subst.- op zovl. oe (— fr. ou) : m. randeevoets (fr. mv. rendez-vous).
70 Subst. op zovl. -uu (alle m.) : fcisuits (fr.
fichus) ; koj ianduuts (fr. court-pendus) ; parapluuts (fr. parapluies) ; tanuuits (fr. tenues, ndl.
tenuen).
2)

Onbetoonde slot-vocaal.

io Substantieven (m. of vr.) op zovl. korte-a
(— ndl. lange a ?) maken meestal in 't mv. -aiEs
(zelden -as) : *m. plantnamen (veelal vr. in ndl.) :
azaleejaits (ndl. azalea's ) ; beeg oonjaits (ndl.
begonia's); d^zliejajts (ndl. dahlia's) ; fluuksiejaits
(ndl. fuchsia's) ; kanzeeljaits (ridl. camelia's)
kanadaits (ndl. Canada's) ; ortansi^jaits (*ndl.
hortensia's) ; twiejaits (ndl. thuya's) ; enz. ; —
** vr. voornamen : iinaits (ndl. Anna's) ; antooniejaits (ndl. Antonia's) ; barbardits (ndl. Barbara's) ; kldraits (ndl. Clara's) ; leejaits (ndl.
Lea's) ; leejoonaits (ndl. Leona's) ; sieliej— its
(ndl. Cilia's) ; enz.
20 Subst op zovl. verkorte -ie (alle vr.) maken
meestal in 't mv. -iets (soms -ies als in ndl.) of
-as, na verdoffing van -ie tot -a; nooit -ie a n, als
-ien in ndl.
* Zovl. -sie beantwoordende aan fr. -tion : mv.
op -siets (soms -sies of -sas) : asoosieJaasiets (fr.
associations, ndl. associaties of -tien, en zoo ook
voor de volgende), admie"niestraasiets ; deeklaraasiets, diesj5ansaasii is (ndl. dispensaties of
-tien), entarj5alaasiets (fr. interpellations), fo irtiefiekaasiits (fr. fortifications ); kolaasiets (fr.
collations), kondanaasiets (fr. condamnations ),
ko,zgreegaasiets (fr. congregations), lam a ntaasae-ts
(fr. lamentations), maniefestaasiets (fr. manifestations), nzeedi?^taasiets (fr. meditations), prootestaasiets ( fr. protestations ), puubliekaasiets
(fr. publications), reekla^naasiets (fr. reclamations), rakomandaasiets (fr. recommandations),
re? jaraasiets (fr. reparations), reivookaasiets (fr.
revocations), speekuulaasiets (fr. speculations),
staasiets (fr. stations), tantaasiets (fr. tentations)
en andere nog ; — entensiets, gewoon -sas (fr
intentions) ; kontravensiets of gewoner -sas (fr.

(1) Ook de familienamen met open en niet-doffe
slot-lettergreep nemen in 't mv. -ts • twit' dv bi ets
(nl twee leden van de familie De Bie) ; da van loots
(van de faniilie Van Loo) ; enz.

— r i g __..
contraventions) ; —

ee sjboozieszefs (fr. exposi-

tions, ndl. exposities of -tien), kondiesiets (fr.
conditions), peetiesiets (fr. petitions), _povziesiets
(fr. positions), vandiesiets (naar lat. venditio ; fr.
ventes), en eenige andere ; -- beenandieksz is (fr.
benEdictions), mala ndieksiets (fr. maledictions) ;
— dee7'oosiets (fr. devotions), kondiesiets (fr. conditions) ; j5oosiets (fr. portions).
**zovl. -sie beantwoordende aan fr. -sion : pasiets (fr. passions) ; — ^roosesiets (fr. processions) ; — miesiets (fr. missions), barmiesiets
(fr. permissions) ; — dieskuusiets (fr. discussions).
*** z ovl. -ansie (doch gewoner -sa, dus mv. -sas)
beantwoordende aan fr. -ance : asuuransiets, gewoner -sas (fr. assurances) ; zoo ook : fienansiets,
gewoner -sas; kwi etansi ets, gewoner -sas ; nzons=
transiets, gewoner monstranses (fr. remonstrances).

zovl. -ensie (doch gewoner -sa) beantwoordende
aan fr. -ence : dieliezensiets of gewoner -sas (fr.
diligences); ko^afee`rensiets of gewoner -sas (fr.
conferences, ndl. conferenties of -tien) ; konsiejensiets of gewoner -sas (fr. consciences) ; sentenszets of gewoner -sas (fr sentences).
zovl. -ensie (doch gewoner -sa) beantwoordende
aan fr. -ince : proovensiets, of gewoner -sas (fr.
provinces).
**** zovl. -eerie beantwoordende aan fr. -ere
7nieniesteeriets (ndl. ministeries of -rien) ;
vgl. derr analogen vorm : rneeriets n. -ies (ndl. merrien of -ies).
zovl. -oorie .beantwoordende aan fr. -oire
iestooriets (fr. histoires, ndl. -ies of -ien), siebooriets (fr. ciboires), viektooriPts (fr. victoires).
**** r mv. ndl. -ans wordt in zovl. (in m. substaiitieven) dikwijls -iets : *i n vergrootnamen :
bertiets (— *Berten's) ; koeziets (*koezens, ndl.
kozijns) ; poeniets (zie Idiot.) ; toepiets (-- *toepens) ; --- **in troetelnamen : dooliets (*dollens) ;
-- ***in diernamen : meutiets; enz. Zie par. 153,

§,

3 ° ; 1 53 , §, 1O .
***`over de verdoffing van -ies tot -as, zie

2° ,

par. 263, 80.
30 Subst. op zovl. verkorte -oo (alle m.) hebben
veelal in 't mv. -oots : *doonzienoots (ndl. domino's) ; kazienoots (ndl. casino's) ; veeloots (ndl.
velo's .— fietsen) ; -- ** mannelijke voornamen
bruuno'5ts (ndl. Bruno's); ievoots (ndl. Ivo's) ;
leejoots (ndl. Leo's) ; zeenoots (ndl. Zeno's).
264. Meervoudsuitgang - q n of -n.
Vgl. bover. par. 262, Io, 40, 50, 6o en 70.
1° Substantieven (in. vr. of o.) die eindigen op
-a nemen in zovi. (evenals in ndl.) -n (met onderdrukking der slot-a) : m. balk a n (mv. van zovl.
balka), gatui a n (mv. van zovl. gatuia, ndl. getuige), enz. ; — vr. maan a n (mv. van zovl. maana,
ndl. maan), meestes a n (*meesteressen ; mv. van
zovl. meestesa), enz. ; -- o. ertan (mv. van zovl.
erta, *herte, ndl. hart), gazicht a n (mv. van zovl.
gazichta, ndl. gezicht), enz.
Ook vele vieemde woorden met slot-a nemen
in zovl. mv. n (nooit s als in ndl.) : *op zovl.
-aada of eenmaal -aada (ndl. -ade) : baluustraad:n (n.dl._. -s), kavalkaado n (ndl. cavalcades), kra-

;Hamada n (ndl. karbonades), proeinanaad a n (ndl.
-s), pomaada n (ndl. -s), seeranaada n (ndl. -s) ;
arkaada n (ndl. -n of -s), briegaada n (ndl. -n of
-s.) ; doch zovl. fasaada n (ook ndl. facaden), 5aliesaad9 n (ook ndl. palissaden), enz. ; — **op
zovl. -eera (fr. ndl. -iere) : bareer o n (ndl. bar
rieres), keseer a n (*kesseeren, fr. caissieres, ndl.
kassieres), j5orteer a n (ndl. portieres), vooleera n
(ndl. volieres), enz. ; doch (gansch vernederlandscht) zovl. (en ook ndl.) maniera n, rievier a n
en scharniera n (n. zovl. -niers) ; — *** op zovl.
-iesa (fr. ndl. -ice) : aktries a n (ndl. actrices), dierektriesa n (ndl. -ces), kornplies o n (ndl. -ces n. -cen),
en wel ander nog; — **** op zovl. -oonda (fr.
-agne, ndl. -anje) : kastoon a n (*kastoonden met
wegvallen der d, ndl. kastanjes, fr. chataignes),
kampdin a n (*kampainden. ndl. kampanjes) ; vgl.
lien a n (*lienden, fr lignes, ndl. linies n. linien)
— op zovl. -o 21 dza (fr. ndl. -age) : boscho Zti dz s n (ndl. bosschages), sto uti dz s n (ndl. fr. etages),
enz. ; vgl. par. 30, 5 0 ; zoo ook : arloodz o n (*harloodzen, ndl. fr. horloges) ; -- °°°°°° op zovi.
o uu lda (fr. -aille, ndl. alie n. -alje) : bou lds n (ndl.
balies of -ien), kano 22 ldo n (ndl. kanaljes), madZi u ldo n (ndl. medaljes), enz. ; zie par. 30, 20 ; -• • ' • •` op zovl. -aura (ndl. ure) ; mv. in zovl. en
ndl. -n; doch ndl. gravures — zovl. altijd gravuuran en ndl. ouverturen of -res = zovl. oevartuura n; — ••••••••`zovl. damn en mada^na
nemen ook in mv. n : di m a n (ndl. dames), mad-

man.
Uitzonderingen.
* Is de vocaal van de voorlaatste lettergreep ook
dof, dan valt de slot-a weg en het mv. wordt
altijd in zovl. gevormd met -s (zie boven, 262, 60).
00. zovl. m. naamwoorden op -eera vormen hun
mv. op -eers (nooit eer a n, ndl. -aars n. aren) ;
zie par. 262, 30.
:` heft mv. van zovl. maneera is gewoonlijk
maneers ; dat van zovl. andarsweera en gerechsweera is altijd -sweers.
.
........-de zovl. naamwoorden met slot-a die
beantwoordt aan ndl. -ie, nemen altijd -s (nooit -n)
in 't mnv.: kondiesas; zie par . 262, 80.
20 Vreemde woorden op ndl. -aat (zovl. -aat)
vormen hun mv. in zovl. (en in ndl.) met -on,
uitgezonderd oovakaat : mv. oovakaats (n. -tan;
in ndl. advokaten).
30 Men lette nog op de volgende eigenaar-

digheden :
*Zovl slot f wordt in mv. -v a n : roev a n (ndl.
troeven) ; doch : doef, mv. doefa n ; kloef, mv.
kloefan ; poef, mv. poefsn ; vgl. VERCOULLIE,
Stir., par. 39.
':"o zovl. taus heeft mv. -za n (niet -s e n als in
ndl.) ; zovl. smaus heeft mv. -z a n (ndl. smousen) ;
-- zovl. keeza (*keerze — ndl. kers) heeft mv.
keez 9 n (ndl. kersen) ; doch zovi. keesa (*keerse
ndl. kaars) heeft mv. kees g n (ndl. kaarsen).
:o :: zovl. koe heeft mv. koe a n (zelden als in ndl.
koeijan) ; en vleu a (ndl. vloo) heeft mv. vleuan
(zelden vleu(an als ndl. vlooien).
•°• -•'het mv. van zovl. kot is altijd kootan

-

•(*koten, nooit kotten als in ndl.) ; — het er k. van
ndl. mv. wegen is weg, het enk. van zovl. mv.
wee(g)9n is weech (zie idiot.).
265. Meervoudsuitgang -ars en (zelden) -gr a n.
10 Mv. altijd -ers (nooit -ar 3 n) : aijars (zovl.
(7i — ndl. ei), kalvars (kalven is onbekend), kindars (-aran, soms gebezigd, is schoolsch), länzars
(*lamzners) ; voeg hierbij : ri jzars (mv. van rids;
ndl. rijzen, mnl. risers n. a. v.) ; schij a rs (mv.
van *schijd, zie Idiot.) ; berdars of gewoon gedissimileerd berdals (mv. van *herd, zie Idiot.).
20 Mv. op -gr a n : goezjar a n (ndl. goederen) ;
kleer a n (uit kleearan = ndl. kleederen ; kleeden
is onbekend) ; blaara n (— ndl. bladeren ? of is
mv. van zovl. blaara, dat vr. is en het gebruikelijke
zovl. w. is ? zie in Idiot. blare en blad; mv. bladen is onbekend in zovl.).
30 Ndl. gelid, hoen, rad en rund (vgl. toch zovl.
rent, flees = ndl. rundvleesch) worden in zovl.
niet gebezigd.
Ndl. lied wordt zelden in zovl. gebruikt, het
mv.liederen nooit; ndl. lied wordt vervangen door
het verkl. zovl. liek a n (mv. liek a s n. liekies).
Zovl. gamoet (ndl. gemoed) en yolk hebben
geen zovl. mv. (het soms gebruikte volkar a n is
schoolsch).
Zovl. been heeft, in alle beteekenissen, mv.
been a n (nooit beenderen).
40 Vgl. het o. enk. zovl. vlaander a n of vlon-,
mv vlaan- of vlondars (analogievorming ? of mv.
van *vlaander, want zovl. mv. vlaan- of vlondar a n
bestaat ook ?).
266. Naamwoorden zonder mcervoud.
In De naamwoorden op zovl. -zet (ndl. -heid)
en -schip (ndl. -Schap) hebben geen mv. : beezachiet (ndl. bezigheid); dzeaasiet (ndl. dwaasheid),
ordachiet (ndl. aardigheid), vuilachiet (ndl. vuiligheid), enz. Eenige nemen in 't mv. -een (ndl.
-heden) : beestacheea n (ndl. beestigheden), klainachee a n ( ndl. kleinigheden ), moeialijkee a n (ndl.
moeilijkheden), de zeeva zeondaree a n (*wonderheden) van de weeralt, d ach saalachee a n (aangeleerd ; ndl. d'acht zaligheden). — Ook de
naamwoorden op zovl. -sch ij5 (ndl. -schap) : beetarschip (ndl. beterschap), meestarschij (ndl.
meesterschap), enz. Uitz. een paar aangeleerde
woorden : broedarscha^ a n (mv. van aangeleerd
zovl. -schaj, hier niet -schij5), 1eetanschai 9 n.
20 Ook zovl. vr. collectieven op -e^,za : brijzaleeza zonder mv. (doch -lel,z, a n, mv. van zovl.
brijzaleerik, m.), keldareeza (ndl. keldering), enz.
"Lie par. 2; 5, 2 0 .
3o En : g-arnoet (ndl. gemoed), loof (zie Idiot.)
en yolk. ; zie par. 265. — Zovl. wiita (*watte,
zie Idiot.) heeft geen rev. ; ndl. vr. mv. watten
geen enk. (zie VD).
267. Naamwoorden zonder enkelvoud.
o Men lette op : zovl. ikornsta ('kinkomste, fr.
revenu ; in ndl. enkel in mv. inkomsten) ; — zovl.
kost (voedsel) heeft geen mv. als in ndl., doch
ndl. mv. kosten (uitgave) zonder enk. (zie VD) is
zovl. kost, enk., naast zovl. kosta n, mv. ; ook zeer
gewoon zovl. on- of omkost, enk. ^ ndl. onkosten,

mv. ; — men zegt in zovl. :

za leeft o er renta
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n. oft er renta n (in ndl. altijd mv in deze beteekenis) ; — zovl. deekseskas of -kz s heeft, als ndl.
stuipen, geen enk.; — de strceknaam da kemp n
wordt in zovl. als mv. opgevat : da keznpa zip
schoona (ndl. de Kempen is schoon) ; — zovl.
gabroers, m. mv. en gazustars, vr. mv hebben
evenals in ndl. geen enk. ; doch barZchsweers, m.
mv., heeft enk. gareclzszveera (n. gewoner reohsweera; zie Idiot.).
7

20 De namen van bloemen worden in zovl.
veelal. in 't mv. gebruikt : t sijn daliejdits
(*dahlia's) ; dar stag, fie letakies (ndl. er 'staan
violettekens) ; k sie geer a n dzeelizriejoms (ndl.
'k zie gaarne geraniums) ; enz. -- Doch ook in
enk. : an rooza, da jiejoena (*pioene), enz., nl.
eene bloem (die men afzonderlijk plukt, beziet,
draagt, enz.).
268. Naamwoorden met dobbelen (soms driedobbelen) meervoudsuitganç.
Jo Zonder beteekenisverschil.
*Men zegt in zovl. : beda s, biV ns of bCdi es mv.
van beda (*bedde); kaus jo n n. zelden kausas, -sies
of -s a ns, mv. van kausa (ndl. kous) ; — ekas, ek a ns
of ekiPs, mv. van ek a n (*hekken, ndl. hek) ; en d s,
en a ns of soms endies, mv. van endd (*hende, ndl.
hemd) ; kruisas, kruzsan s of -sies, mv. van kruts a n
(zie krzcis en kruisen in Idiot.). Het zijn analogische meervoudsvormen ; vgl. zovl. veula ns n.
veulies, verk a ns n. verkies, enz. (zie Leuvensche
Bijdr., I, 119 en bier par. 262, 90).
** , Beroepsnamen op zovl. -man nemen in 't mv.
gewoonlijk -mans (zeer zelden -lie, nooit als in
ndl. -lieden of -lui) : temarrnans (*temmermans)
voermans (soins voerlie) ; werkmans (soms -lie) ;
enz.
Men zegt ook : einalsmans, mv. van e?L,zalsrdzn
(nooit Engelschen), dui tsmans (enk. durtsmiin;
nooit Duitschers) ; fransmans (enk. fransmcin ;
nooit Franschen).
Het mv. van zovl. ul (ndl. hol) is ool^n,
sores ohn (*hollen) ; — van smet (ndl. smid)
ssnets, soms sntee a n (*smeden) ; — van schlp
schee^ a n, soms schij5 a n ; — van sent (*cent)
sees, soms senta n; naast sent heeft men enk. sens,
mv . sens a n, en enk. sdi,zk (= fr. cent op zijn zovl.
uitgesproken), mv. sd L,zks; zie sent, sens en Tank
in Idiot.
170 Met beteekenisverschil

bro, rs, mv. van broera (ndl. mv. broeders) ;
broedars, mv. van broeda ra (lid eener kloosterorde ; ndl. mv. broederen) ;
mans, mv. van man (fr. mari; ook als 2e lid
van namen van landbewoners : ee 9lsmans, duitsmans, fransmans ; zie onmiddellijk boven, par.
268, i°, **) ; man a n, mv. van mien (fr. homme) ;
wijs, mv. van wz f (echtgenoote) ; zvzjvgn, mv.
van wijf (vrouw) ; vgl. nog ongewoon let9 n (*let
ten), inv. van let (zie Idiot.) ; leeda n (*leden),
nieuwdialectisch mv. van lit (ndl. lid, maatschappijlid).
Aanm. Welke ook de bet . zij (zie VERCOULLIE,
Sbr., blz. 59-61), altijd en zonder beteekenisverschil, is zovl. mv. van been, been 9 n ; — van
ongewoon blest (*blad) en gewoon blaara : blaara n ; —. van sent (*cent) : sens of sent a n, zonder
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beteekenisverschil ; - van do`chtara : dochtars ;
— van een7 9 la (*hemele) : eemals (mv. *hemelen
in het Onze- Vader is aangel erd) ; — van i esto.ori e
(*historie) .: iestooriets, zelden -rigs of -ras; —
van kleet (*kleed) : kleeran ; — van knecht :
knechs of knechta n; — van leta ra (*lettere) : letars;
— van mneesta ra : meestars (ook in samenst. :
schoolmeestars, enz.) ; — van mida la (*middele) :
midd ls ; — van reeda na (*redene) : reeda ns ; -van s^el • sseela n ; — van stile (ndl. stuk) : stika n; — van taaff la (*tafele) : taafals ; — van
vaada ra of vaara : vaadars of vaars ; — van waaj59 n .-waap ans ; — van waata ra (*watere) : waatars; — van worta la : wortals ; — van zeuna
(ndl. zoon) : zeuns of zelden zeun a n, doch zonder
beteekenisverschil ; — van zusta ra : zahstars.

269 . Enkelvoudsvorm met meervoudig e betee-

kenis.
Deze enkelvoudsvormen zijn eigenlijk oudere
meervoudsvormen (zie b. v. VERCOULLIE, Sbr.,
blz. 59 ; COSIJN-TE -WINKEL, Sj5r., 49).
Jo Men zegt in zovl. evenals in ndl. : ondart
naan (ndl. honderd man) ; drrj j5aar schoena n.
Doch men zegt nooit : twie boek (altijd boeka n),
vier vel (altijd vela rn) jbaj5ier.
Iply. ndl. op de been zegt men : zovl. to been
(zie Idiot.) ; — ndl.: veertien daag — zovl. veertien daa a n ; ndl. alle daag — zovl. ala daaan ;
— ndl. hij krijgt shag — zovl. ie krijch(t)
slaaan ; — ndl. onder de voet — zovl. ondar da
voet a n (soms zovl. voet, doch men bedoelt een

voet).

2 0 Ala ten.
*Lengtematen. Oude lengtematen, als in ndl.
tien voet, zez duam naast voeta n, duama n ; zoo
ook : ala vijf foet (ndl. alle vijf voet(en) ) voor :
alle oogenblikken : — doch nooit : vier el (altijd

ela n).
Moderne lengtematen, altijd met meervoudsuitgang twaalaf meetars, zeeva kieloomeetars,
enz.

Landmaten.
Oude landmaten : dri j buundar n. zelden buundars (zie Idiot. : buundere) ; vie`r dachwant n.
zeer zelden -wan(d) 9 n (zie Idiot.) ; zes roe n.
zelden roean (ndl. roeden) ; -- moderne landrnaten, altijd met meervoudsuitgang : tien aar a n,
zeev a n ektaar a n (*hektaren), enz.

:..Inhoudsmaten.
Oude inhoudsmaten, evenals moderne, altijd
met meervoudsuitgang : twie stooJ a n, vier meuk a ns (zie meuken in Idiot.), vzjf sak a n (ndl. vijf
zakken); zes lietars, i cht ektoolietars (ndl. hectoliters) ; enz.
30

Gewichten.

Oude gewichten : twie Pont (twie pon(d)an
twee afzonderlijke pondeenheden), drib vier a ndeel (soms -deel a n) ; doch altijd steen a n, ons a n,
enz. ; — moderne gewichten altijd met meervoudsuitgang : vier gram d n, enz. ; doch zes kieloo n. gewoner kieloots.
40

Munten.

Oude en hedendaagsche munten, altijd met

meervondsuitgang : drij b ula ns (ndl. drie gulden
in zovl. altijd met -s), tien stuivars ; — tulie
sens (mv. van zovl. sent — ndl. cent), tien sentiem 9 n, enz. — Doch zes frd=2k (de som van
zes frank), naast zes freiaks (zes frankstukken),
evenals in ndl.
50

Tijdperken.

Zonder meervoudsuitgang voor een bepaalde
hoeveelheid : dertach jaar (doch : wor zijn da
goejaar9 n ?) ; vier maant (doch : in -jaar zijndar
twaalaf maan a n, ndl. in een jaar zijn er twaalf
maanden) ; — echter altijd : tien week a n, daa,n
(ndl. dagen), uur a n (ook to zez uur g n; bij VERCOLTLLIE, Sir., 59 : to zes uur), - mienuut9n, sa,gon a n (*segonden).
270. Meervoudsvormen met enkelvoudige beteekenis.
10 Zovl. knien (eig. mv. van *knie) is m. enk.
en zijn mv. is kniens (soms knien a n) ; vgl. ndl.
enk. schoen (mv van schoe), peen (mv. van pee,
FR ANCK-VAN WIJK) , teen (mv. van tee).
20 Het mag betwijfeld worden of zovl. boo a na
(*bogen(e) ; mnl. boghe ; ndl. boog ; zovl. mv.
booa ns), ekan (*hekken, ook mnl. ; ndl. hek ; zovl.
mv. eka ns, ekies), elsa na (ook mnl. ; ndl. els ; zovl.
mv. elsa ns), kruisg n (mnl. truce ; ndl. kruis; zovl.
mv. kruis a ns, kruisies), zaisana. (ook mnl. ; ndl.
zeis ; zovl. mv. zais a ns, zaiszes) meervoudsvormen
met enkelvoudige beteekenis zijn. Zooals men
ziet, komen drie van deze zovl. substantieven
(elsene, hecken, seisene) reeds met -en(e) in mnl.
voor en de nndl. vormen zonder slot-an (inzonderheid els en zeis) zijn nit den mnl. ontstaan,
doordat men hier een verbogen casus of eeri
mv. in voelde » (FRANCK -VAN WJJK i. v. els).
In zovl. boo a na en kruis a n is de -n paragogisch ?
30 Vier kaartspeltermen. De namen der kleuren
in het kaartspel zijn eigenlijk meervoudsvormen
(aldus VD : harten, o. mv. ; klaveren, vr. mv. ;
ruiten, vr. mv. ; schoppen, vr. mv.) die ook als
enk. kunnen gebruikt worden : harten is troef ; al
de barten zijn gespeeld. VE RCOULLIE, Wdb.,
heeft harten, o..(enk. ? en bescbouwt het als genitief van hart) en schoppen vr. (enk. ? met verwijzing naar harten) ; FRANCE-VAN WIJK geeft aan
klaveren, , znw. mv. en schoppen, znw. mv., zonder
geslacbtsaanwijziging; VERCOULLIE en FRANCEVAN WIJK leeren ons niets over ruiten, VERCOULLIE niets over klaveren en FRANCK-VAN
WIJK niets over harten.
In mijn dialect zijn erta n (*herten), klaavar9n,
koekan en pijka n vr. enk. : an arta n (erta is evenwel o.) ; klaavara n (zelden klaavars) es reef; die
koek an (koeka is evenwel m.) ; am pijk a n uttsj5eela n ; korta, vr. (ndl. kaart) is wellieht onderverstaan.
Het mv. is : ert9ns (n. ertas, zelden erties) : al
d ert a ns; — klaavars of klaavaron : vier klaa-

vars, veel klaavare n ; -- koekans (n. koekas,
koekies) : sooloo in da koekans; — j5ijkans (n.
pijkas, pijkies) : twie groota pijkans.
Er zijn er die deze meervoudsvormen voor het
enk. gebruiken : an erta ns, an klaavaran, an koekas, am pijkies uitkon19n (ndl. uitkomen).

.
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D. Naamval
271. 41g-erneene regel. In zovl. blijft het zelfstandig naainwoord onverbogen ; de accusatief
vervangt er de andere naamvallen (1).
Enk. : da 1niin eet, da vrauwa klabt, t kint
komt; — da kleera van da nnan, van da vrauw,
van t kint; — k sie da man, da vrauw?, t kint;
— k chee (ndl. Beef) da nzZin eet a n, da vrauwa
broot, t kint chelt (ndl. geld.).
Mv. : da inan a n alp a n (ndl. helpen), da vrau72' a n en (ndl. hebben), da kindars kom a n ; -- da

kleera van da man a n, van da vrauw a n, van da
kindars; -- k sie da rnãnn, da vrauvi g n, da
kindars ; — gee ( ndl. geeft) to ma.n a n, d2
vrauw a n, da kindarz eetan.
In de volgende gevallen komen nog zovl. genitiefs- en datiefsvormen voor :
272.

Genitief.

a *
io Men zegt iplv. ndl. den hoed des mans,
mijner vrouw, haars kinds, altijd : den oe fan da
nnan, fa ini u vrauwe, fan er kint; — of
gewoon : da Ind Nijn-n oet, nnijn vrauw Br a n
eel, er kint sijn a n oet;
iplv. ndl. de kleeren der mannen, onzer vrouwen, Bier kinderen, altijd : da kleera van da
nnan a n, van ons frauw a n, van die kindars ; —
of gewoon : da rni n a n o 5t dar (henlieder) kleer a n,
ens fraacw iz o, lt dar kleer a n, die kindars o u dar
kleer a n ;
het zovl. mannelijk enkelvoudig zelfst. nw.
heeft dus nooit -s (vgl. echter beneden 20).
*

* *

20 VoorojSgezette genitief.
Vgl. b. V. VERCOULLIE, Sj5r.,

blz. 65.

1 ) De bezitter is m. enk.
-':Het bezeten (de bezitting) is m. (enk. of mv.)
ndl. vaders bril = zovl. vaadar zijnaln bril, of
vaadarz a mn (2) bril, of ook darn bril va vaad a ra ;
— ndl. vaders voeten — zovl. ook aldus vaadars
foet a n, of vaadar zijn voeta n, of ook da voeta va
vaade ra.

`c Het bezeten is vr. (enk. of mv.) : ndl. vaders
broek — zovl. ook aldus vaadarz broek, of vaadar zijm broek, of nog da broek fa vaad a ra ; —
ndl. vaders wanten = zovl. ook aldus vaadars
want o n, of vaadar zijn want a n, of da want? va
vaada ra.
Het bezeten is o. (enk. of mv.) : ndl. vaders
mes . — zovl. ook aldus vaadars mes, of vaadar
zij vies, of t mes fa vaada ra ; — ndl. vaders veulens — zovl. ook aldus vaadars feul a ns, of vaadar zijn veula ns, of de veula ns fa vaad ara.
(1) Reeds gewoon in mnl. ; rani . VERCOULLIE, Hist.
blz. 50 en 52.
(2) Men hoort z a n voor klinker, h, (1, t ; zm (gedeeltelijke assimilatie) voor b ; za (assimilatie) voor
a,sdere consonanten,
Gi•.,

2) De bezitter is vr. enk.
*Het bezeten is in. (enk. of mv.) : ndl. moeders
hoed ; zovl. moedar Br a n (*herren) oet, of moedarz e n oet, of dan oe fa moeda ra; -- ndl. moeders mantels — zovl. ook aldus moedors mantals,
of moedar er (*her) mantals, of da mantals fa

moedar?.
a: Het bezeten is vr. (enk. of mv.) : ndl. moeders muts = zovl. ook aldus moedars nmaritsa, of
moedar er (*her) -nii tsa, of da nnultsa va moeda ra; -- ndl. moeders bloemen ^ ndl. ook aldus
moedarz blo,n a n, of moedar ar bl5^n a n, of da

blo;lza va 7noedara.
Het bezeten is o. (enk. of mv.) : ndl. moeders
kleed : zovl. ook aldus moedars kleet, of moedar er kleet, of t klee fa moeda ra; --- ndl. moeders kiekens — zovl. ook aldus moedars kiek a ns,
of moedar er kiek a ns, of de kiek a ns fa moeda ra.
3) De bezitter is grammaticaal o. enk.
(•) Zijn natuurlijk geslacht is m. (zelfde geval als
onmiddellijk boven 1).
* Het bezeten is m. (enk. of mv.) : ndl. Boerkes
arm (de arm van een bepaalden persoon die
Boerke heet) — zovl. boerka zijn a n orma, of
(wijziging van doffe-a tot ie) boerieiez a n orm?, of
dan orm vam bo&ka ; — ndl. Duimpjes (klein
ventje dat Duimpje beet) armen — zovl. ook
aldus df
iimk/ z orms, of duimka zijn orms, of d
orms fan duifnka.
Het bezeten is vr. (enk. of mv.) : ndl. Boerkes vrouw = zovl . ook aldus boerkas (of boerkies) frauwa, of boerka zijn vrauwa, of da
vrauwa vann boerka ; — ndl. Duimpjes koeien
zovl. ook aldus duiinkies koe a n, of diiiEnka zijn
koe a n, of da koea van duiinka.
Het bezeten is o. (enk. of mv.) : ndl. boerkes kind ^ zovl. ook aldus boerkas (of boerki es)
kint, of boerka z) kint, of t kint fain bo^rka; -ndl. boerkes kalvars — zovl. ook aldus boerkas
(of -kzes) kalvars, of bo/rka z/jn kalvars, of da
kalvars fam boerke.
(•) (•) Zijn natuurlijk geslacht is vr. (zelfde geval
als onmiddellijk boven 2).
* FIet bezeten is m. (enk. of mv.) : ndl. Trientjes
pond := zovl. trrents Br a n ( herren ) ont, of
tricntsiez a n ont, of dan ont fan trientsa ; —
ndl. trientjes schoenen — zovl. trientsas (of
-sies) schoen a n, of tri^nts er sckocn a n, of da
schoena van trients'.

a: Het bezeten is vr. (enk. of mv.) : ndl. trientjes
oog — zovl. ook aldus trientsas of -sies ooa (zovl.
oo(g)a is vr. niet o.), of trients er ooa, of d ooa
van trientsa ; — ndl. Mietjes pluimen — zovl.
ook aldus mnietsas of -sibs plujm a n, of miets er
pluim a n, of da pluinna va naietsa.
:: Het bezeten is o. (enk. of mv.) : ndl. meetjes (naam van eene bepaalde meter van iemand,
zie Idiot.) geld — zovl. ook aldus m^•i tsas of
-sibs chelt, of meets er gel!, of t chelt fa meets?;
— ndl. meetjes glazen - zovl. ook me^tsas of
I9

.^..

sies glaaz a n, of meets er glaaz a n, of da glaaza va
meetsa.
4) Er is weer dan een bezitter.
Men hoort nog -z e n (-z a ;n of -za) voor een bezeten m. enk. : ons sustarz a n oet beteekent ndl.
den hoed van onze zusters of van onze zuster ;
wil men op het mv. van de bezitters drukken en
speciaal onderscheiden, zoo zegt men : ons saisterz
(veelal zonder gerekte s) o tt dar a n oet (— haarlieder hoed) of da n oe fan ens sustars; en ons
sustar Bra n oet of da n oe fan ens sust a ra.
Voor vr. of o. enk. bezeten voorwerp, of voor
mv der drie geslachten, is er geen sprake ricer
van een genitiefsuitgang ; de naam van de bezitters krijgt enkel den meervoudsuitgang : onz
broers fortuuna (of beter aangewezen : o lt dar
fortuuna), chelt (of o u der -alt), boom a n (of
o u dar boom a n), enz.
Aig-. Hanna. Uit het bovenstaande blijkt dat de
zoogenaamde vooropgezette genitief in zovl. -s
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(gespr. -s of -z) neemt evenals in ndl., uitgezonderd als de bezitter m., vr. of o., enk. of mv. en
het bezetene m. enk. is ; in dit geval wordt de -s
door -z a n voor vocaal, h, d, t (-zajn voor b, -za
voor ander consonanten) vervangen. — In de
spreektaal (ndl. en zovl.) wordt -s vaak (1) door
het bezittelijk voorn. zijn(a n) als de bezitter het
natuurlijk m. geslacht bezit, en door er( a n) of
soms eur (a n) als hij het natuurlijk vr. geslacht
heeft (2) ; is de bezitter mv. (drie gesl.), dan kan
men door o S& dar, a nd (*houderen) vervangen. -Doch bij het gebruik van zovl. -z e n (-z a m of -za)
of bezittelijk voornaamwoord zz)n a n (-n a ni of
-na), voor een bezeten nl. enk. stelt inen een
opmerkelijk phonetisch verschil vast : -z a n (-z a m,
-za) heeft de stemhebbende z en maakt den
voorgaanden consonant ( spirant of explosief )
insgelijks stejnhebbend; terwijl integendeel de
begin-consonant van possessief zijn, evenals de
voorgaande slot-consonant stelnloos worden. Zoo
zegt men in zovl.
met steinlooze consonanten

met stenthebbende consonanten :
nap (b) : dzobz a m boek (ndl. Jobs bock) ;
na t (d) : kleedza mnantala (ndl. Kleets mantel : Kleet Cletus) ;
na k (k — fr. << g dur >>) of k . dovkz d n ont (ndl. Dooks
bond : Dook — Judocus) ;
na f (v) : oktaavz a n oet (ndl. Oktaafs hoed) ;
na ch ; b) • trots za mees (ndl. geschr. De Troch's
meersch) ;
na s (z) : siezanza 111 boom (= de boom van kFran)cies
met inlassching van - a n voor -z a in)
Dit eigenaardig phonetisch verschil bewijst,
dunkt me, dat -z a n niet hetzelfde kan zijn als een
verdoft zljn a n en dat de vooropgezette genitief
niet de gewone genitief is. Andere argumenten
kunnen bijgehaald worden
zo Waarom hoort men enkel -z a n (-z a sn of -za)
v6or een bezeten m. enk. ? Waarom niet voor een
bezeten o. enk. (Men zegt zovl. doiJkz erta
ndl. hart, n. dook sijn erti, nooit dookz a n .erta).
Waarom niet voor een bezeten vr. enk. ? (Men
zegt dodkz uura = ndl. uur, n. dook sijn uura of
zelfs zeer verdoft dodk s a n uura, nooit doZikz e n
unra). En waarom ook niet voor een mv. der
drie geslachten ? (Zie de voorbeelden boven).
2° Waarom hoort men -z o n (-z a m of -za) na vr.
bezitster en voor bezeten m. enk . en nooit zijn a n,
wel altijd Br a n (cr a m of era) ? (Men zegt moedarz 9 n oet — ndl. hoed, en moedar er 9 n oet, doch
nooit moeder zijn a n oet).
30 En waarom zegt men b. v. kostarzan ont
(ndl. Kosters bond) n. kostar zijn a n ont, doch
nooit kostarzan a n ont. Om euphonische reden ?
om de twee op elkaar volgende doffe-a's ? Neen ;
want men zegt zeer wel doez a nza mees (ndl. de
meersch van zekeren bekenden schoenmaker, die
Does werd geheeten), en hier zijn ook twee op
elkaar volgende a-s.

doch : dzoj5 sijn o m boek;
klec^t sijna rnant a la;
dovk sijn a n ont;
oktaaf sijnan oet;
trt5ch sijn' Jnees ,
>> sies sijn e na boom (uitspr. veelal
zonder gerekte s . siesijn a m boom).

Hoe kan men den vooropgezetten genitief en
vooral den vorm met -zn (-Z a n of -za) verklaren (3) ?
Me dunkt dat de verklaring to vinden is door
de vergelijking van Bien genitief met de bezittelijke bijvoeglijke voornaamwoorden, bepaaldelijk met ens dat eveneens de slot-s heeft. De
groote gelijkenis, een volmaakt parallelisnlus
wordt klaar aangetoond in het volgende tabelletje .

(1) Pat is niet altijd mogelijk. L'. v. z7i z 3 n titl
was z3kere tiv elbekende Vital, uit de herberg ill zF)ch
(= ndl. de Zeug), doch men zou fault gezegd hebben
ztciz sijjn a n Lazl, Want z^ck is eigenlijk geen persjonsnaam.
(2, Er bestaat soms een kleine nuance tussehen deu
met -s en Bien met zii it. Een enkel voorbeeld

vor lil

bors inie is eenvoudig een vrouiv die 11Iie heet en
tot do familie van zekeren bepaalden Boer behoort
doch boer zijln inie is een bepaalder Mie C. V. de
echtgenoote van denzelfden Boer. Gewoonlijk Nvil men
nochtans niet nuanceeren.
(3) y gl. VERCOULLIE, S1ir. Il'estvl. Dialect, 213 ; Y e RCOULLIE,

Dist. Or.,

4e uitg. 61-2 ; DUTOIT,

Afr. Sled.,

XIX ; 0 . JESPERSEN, Progress in Language, enz., 1894,
i 248 ; en vgl. ; Tie WINKEL, Or. Fig., 99-100 ; onze

Idiotica Ivooral Joos, 28-*^9 ; CV, 65 en vlgg.!.

t4 ..^.
De bezitter is

m. enk.

!

!

vr. enk.

I my. (3 geslachten)

o. enk.

vooropgezette genitief

m.
enk.

vaadarza n oet
(ndl. geschr. vaders
hoed)

moedarzan oet
(ndl. geschr. moeders hoed)

bA

trientszIzan oet
(ndl. geschr. Trientje's hoed)
d mkieza n oet (ndl.
geschr. Duimpj e's
hoed)

onz broerz 9 n oet
(ndl. geschr. ons
broers hoed)

bezittelijk bijvoeglijk voornaamwoord

N

onza n oet
vooropgezette genitief
0
O
0

N
N
N
N

N

met

iri.
enk.

vr. enk. :
koe
o. enk. :
kalf
m. my. :
Anantois
vr. mv. :
koea n
o. mv. :
kalvars

vaadars

d inkies of miet-

moedars koe

s•es (1) koe

vaadars

moedars kalf

vaadars

moedars mantals

vaadars moedars koe a n
vaadars

moedars kalvars

dui znkies of
sii s ka f
ditiinkzIIs of
sies mnantals
duiinkiis of
szs koe a n
duifnkis of
sis kalvars

mi; t-

onz broers koe,
onz broirs kalf, enz.
(s is hier meervoudsuitgang).

mnietmit
miet-

bezittelijk bijvoeglijk voornaamwoord
oils koe
ens kalf
ens mantals
ens keen
ens kalvars
Inderdaad, men ziet dat vaadars, moedars,
broers, trientsi^s, mni'ts7es, duimk?*^s juist als
het bezittelijk bijvoeglijk voornaamwoord ens
worden verbogen. Vergelijkt men deze vooropgezette genitieven met een ander bezittelijk bijvoeglijk voornaamwoord (als mijn, zijn, enz.),
zoo komt men tot hetzelfde resultaat. Een vooropgezette genitief kan dus opgevat worden als een
soort van possessief bijvoeglijk woord (bestaande
uit een eigennaam + genitiefs-s), dat als het possessief bijvoeglijk voornaamwoord wordt verbogen. Vgl. overigens, beneden : bezittelijke bijv.
naamwoorden, en zelfs alle bijvoeglijk woord
(bijv. nw., lidw., bijv. voornaamwoord, telwoord).
In het voorgaande wordt het zovl. dialect bedoeld ; doch, naar mijn weten, bezitten de ander
Vlaamsche dialecten nagenoeg (eenige Vlaamsche
dialecten hebben geen vooropgezetten genitief;
zie b. v. SMOUT, Antw. Dialect, biz. 68) hetzelfde verschijnsel.

*
30 Het bezeten voorwerp wordt voorop uit-

gedrukt en blijft dus bij den vole enden genitiefs-

vorm verzwegen.
*Het bezeten is m. enk. ; in dit geval wordt de
genitiefsvornl op -s voorafgegaan van m. enk.
lidw. dan voor vocaal, h, d, t, dam voor b, da voor
anderen consonant : wienz g n (of wie`z a n) oet ez
dd to ? (wiens hoed is dat ?) da vaadars (nl. de
(hoed) vaders ; daarnaast : vaadar da zz^nen, of
ddindiena va vaada ra), dan doors (= de (hoed)
Doors; daarnaast door da zijn a n, of dandiena van
door), darn hoks (— de (hoed) van zekeren (De)
Bock), da nij nzoedars (— de hoed) mijn moeders
— mijn moeders hoed), dan er zustars (— de
(hoed) haar zusters— haar zusters hoed), dan
treezekies (— de (hoed) Trezekens) ; dr'enan oet
ez dan toonitts (ndl. die hoed is die van Tonie) ;
dor)rz a n and ez doot, da rieks niet (— de hond
Ricks) ; enz. — Men merke op dat in dit geval
men nooit -z e n hoort : dit -z a n is altijd gevolgd
door het m. enk. naamwoord.
' Het bezeten is vr. enk. ; dan wordt de gonitiefsvorm op -s door vr. enk. lidw. da (d voor h of
vocaal) voorafgegaan : wienz broth was t ? da

(4) Mdl. Duimpjes of I\Tietje's koe ; 1)uimpje = ktein ventje (natuurlijk geslacht m.) ; Mietje : natuurlijk
geslacht vr.

.^-

vaadars (— de broek vaders ; daarnaast vaadar

da zijna, of dadia va vaada ra), da moedars (n.
moedar d eura, of dadia va inoeda ra), d onz broers
(n. of onz broer da zijna, of dadie van onz broera),
da drieskies (n. drieska da zzjna, of dadie van
drieska) ; t es faadars mui tsa, da moedars met;
die peera zal da sieskatts sijn (die peer zal de
Sieska's zijn) ; enz.
: Het bezeten is o. enk. ; de genitiefsvorni op
-s wordt alsdan voorafgegaan door o. enk. lidw.
t (1) : wiens ms Licht (ndl. ligt) dor ? t mijyn
broi•rs (of nzijin broer tszjna, of dat fa mijzn

broera), t sij zustars, t `celkies (n. fielka (-Fielke) t sijn, of dat fa fi2Jlka) ; es t mneëtsies of
t j5eetsies (is het van Meetje of van Peetje ?) ; enz.

Ook aldus als het bezeten van onbepaald geslacht is en door t words aangewezen : t wzeza
was t (het *wienze was 't, van vie was 't) ? t kazzars (dat van iemand die keizer is of De Keyser

heet), t o2ti ('t uw) rnoedar.s, t mz tsies (dat van
Mietje), t wolf feels of t feel da wolfs (dat van
De Wolf Felix, of van Felix De Wolf) ; da land
es t kostars (nl. dat van den koster) ; enz.
t Het bezeten is mv. (m., vr. of o.); de genitiefsvorm wordt voorafgegaan door mv. lidw.
da (d vo'or vocaal of verdwenen h) : wiens nzantals sijn t ? da vaadars (n. vaadar da zijna, of
dadie va vaadd ra), d er moedars (of er moedar
d era (— *herre) of dadie van er vzoeda ra), d
iezdoors (= de mantels Izidoors) ; vzijn duita
zijn 0j5 , da mijm broers niet, d ermzeniets (nl.
de duiten van Herminie) niet, d eemz'els niet;
ev;! ns kleer a n aa 3 n ier (ndl. hangen hier) ? da

no6akals, d eiir moedars ; da kzndars die azoo
roep n, zi j n da teerleetks (*zijn die van Teirlinck) ; enz.

** *
40 Enkel het naamwoord, niet de voorafgaande
bijvoeglijke woorden krijgen deze genitiefs-s (ook
aldus in ndl.) of enclyticon -ze n (-zana, -za) : mij
vaadarza mantala (ndl. mijn vaders mantel) ; er
moedars chelt (ndl. haar nloeders geld) ; da klai
keentsies ooran doe zeera (ndl. dat klein kindjes
ooren doen zeer) ; enz.
Bestaat de eigennaam (bezitter) uit rneer dan
een woord, dan neemt enkel het laatste den genitiefsuitgaoog (ook aldus in ndl.) : rnJr a n doors koe
(ndl. de koe van Morre(n) (Izi)door) ; pier varklaians of varklaia jz'ers fravolk (geschr. Pier
Vercleyen's of Vercleye(n) Piers vrouwvolk)
boer goetoes kalf (spotnaam van eenen boer
geschr. Boer Goedtoe) ; enz.

50 Gaat de naam van den bezitter uit op een

beklemtoonde lettergreep met slot-s, zoo wordt
na deze slot-s ( die in uitspr. z wordt ) -an
ingelast : dien a n oed ez da pietarsiez a ns (ndl. die

(1) Vgl. VAN HELTEN, Mal. Spy,, bl. 450; 1m !. Wdb.
I. V. ts, t, waar, naar miju m.eening, s•ortgelijke
vormen niet op vo!doende wijze worden -verklaard.
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hoed is de (hoed) van Pieter-Cies) ; bakarsiez?nz
iris (ndl. het huis van zekeren De Backer Cies)
lz'ez a nz in a n (geschr. Lies' hinnen, de hennen van
zekeren Lies — Eligius) ; plaz o ns pert (ndl. het
paard van Plas, verkorting van den familienaam
Plasmans). — Wordt de genitiefs-s vervangen
door -z a n, -zam, -za (zie boven, na 4 ), alg. aanm.),
dan is in dit geval de uitgang -z a nz a n : pietarsiez a nz a n ont (*bond), pIi z g nz q n eakst (*hengst) ;
enz. --Komt voor deze slot-s een ander consonant, dan wordt - a n niet ingelascht : kozi jnz i f
(ndl. Cosijns' hof), roils lant (ndl. Roels' land),
enz.,
Gaat de naam van den bezitter uit op een
onbeklemtoonde lettergreep met slot-s, dan dient
deze tevens tot genitief-s (evenals in ndl.) : mansa ns koe (ndl. Mansens' koe), merta ns feula ns
(ndl. Merten's veulens), ri la ns p ichtars (geschr.
Rullens' pachters) ; -- doch is het bezeten in. enk.,
dan is het -z e n (-zam of -za) : jansanz a n oet (ndl.
Jansens' hoed), pies a nza stier (ndl. Piessens'
stier), koez a nzam beer (ndl. Coesens' beer), enz.

6o Gaat de naam van den bezitter uit op slot-a,
zoo wordt na deze veelal n ingelascht : rons a nza
noorzka la (geschr. Ronse's nonkel), trien a ns kiipa
(geschr. Trien's kappe), poonz a nza stZ l (geschr.
Paeme's stal), enz.
Eindigt de naam op een ander (beklemtoonde
of onbeklemtoonde) vocaal, dan wordt di.kwijls
t (d) ingelascht : liezai is pupa (geschr. Liza's
puppe -= pop), da biedz axis (geschr. De Bie's
huis), baas piedz a n tiesta (geschr. Baas Pie's
Tieste, Tieste van zekeren Baas Pieter), va
loodza kautara (geschr. Van Loo's kauter), enz.

* *
o De genitiefs-s komt nog voor na familienamen, of na voornamen en eigennamen als familienamen gebruikt, indien zij voorafgegaan zijn
van voorzetsels - van plaats of van richting ; bet
iris (ndl. huis) van den bezitter wordt bedoeld
doch verzwegen. Met achtar : t ez achter vardoo2ks chebeurt (ndl. 't is achter Verdonck's huis
gebeurd) ; -- met baneen • da beeka loopd baneen
teerleeaks (nl. beneden Teirlinck's huis) ; — met
bij : bij pi?tsies (ni. bij Pietje's huis) ; -- met
boov a n : da dui va vloog boov a ri?kskies (nl. boven
Rikske's huis) ; — met nefzes (*neffens) : ne;ies
boorawiets (nl. nevens Bourdeaudhui's huis) ; -met nor (naar) . loopt nor boerkies (nl. naar
Boerke's huffs) ; — met to : t ee to schietakatas
chabrant (geschr. 't heeft te Schietecatte's gebrand) ; za kwainp chistaran te tanta treez a ns
(geschr. ze kwam gisteren te Tante-Treze's) ; —
met tee a n (teego n) : teea varaaans (nl. tegen Verhaeghen's huis) ; — met tot : varier tot sieskies
(geschr. vanhier tot Sieske's); -- met t(s)us(ch)an
(ndl. tusschen) : tsus a n sieske bons an da ptfstarzja (nl. tusschen Sieske Baert's huis en de
pastorij); — met van : ga komt fan dons (geschr.
ge komt van D'hont's) ; nie fera van dons
(geschr. niet verre van D'hont's) ; -- met z'euir..

145 -Snzljt »t leur vozans (geschr. smljt ~et voor het
huis van De Vos); - met VeUrblj : don diif
liep .feurbij d» bitffs (geschr. de dief liep voorbij
De Bie's huis] ; enz.

***
80 Familienamen, of voornamen en persoonsnamen (beroepsnamen, spotnamen, enz; ) als
familienamen gebruikt, kunnen de genitiefs-s
aannernen na van (voorzetsel van afkomst of
oorsprong); zulke collectieve uitdrukkingen ~e
teekenen zooveel als die [nl. de leden, huisgenooten, de knechten, enz.] van de genoemde
f'arnilie van den aangedniden persoon : k e »am.
boks ste werk 8 Jl op t felt (ndl. ik heb die van de
familie of van het huis De Bock zien werken op
't veld)' dor zoeu n» va siese» bors (ndl. daar
wonen de huisgenooten van Sieske Baert] ; w/e
aalt sr koorJJ2 Ill? »a pz?ts/es (ndl. wie haalt er
koren in? die van Pietje); va kost:Jrz en ou,dJr
'vias chdsleet~n (ndl. die van den koster hebben
hun vlas gesleten); van toepilts szjn an t eusr:
[ndl, de huisgenooten van Toepie (spotnaam] zi]n
aan 't hooienj ; enz.

** *
90 Zooals blijkt nit de vele der vorige voorbeelden, worden farnilienamen dikwijls vervangen
door de voornamen of de bijnamen van ouders
en voorouders : dat was vroeger voor een
vijftigtal jaren :..-- een algemeene gewoonte en in
't aeheel aeen uitzondering dat ongeletterden (en
e/~waren;r veel] hunnen familienaam niet kenden,
evenmin dien hunner medeburgers : pz'efsz'es
faintS<J (== Pietjes Jantje, nl. Jan.tje van .zeker
Pietje Schietecatte) ; zogzan tals mze (== Mle van
Vital van Adorp uit de herberg de Zog); baas
pit-:dz iJ11, dzeefs 1JzazsklJ.teert Ui,t (== het meisje
van Dzeef van Baas Pie teert uit); pee d:J kaits:JrZan dooks 'ZeJljf (== het wijf van Dook van Pee
de kaitsere == ezelleider, zie Idzot.); szeskJ ddn
d017zp:J!etlrs treez cr kind:Jrs (de kinders van
rrreze van Sieske Ghys, bijgena~tlnd den Dornpeleere) ; enz.

** *
100 Sporen van den genitief zij n nog overgebleven:
* in s0111mige zelfstandig gebruikte infinitieven
als verdeelingsgenitieven : ndn dizg eetit:-s (~ nen
dag etens), enz.; of genitieven van oorzaak.:
kii71les clz:Jreet (ndl. kijvens gereed), enz. ~ Zle
p~~r. 153, §~, 2° ;
,;<>:< in samenstellingen al
dan niet nlet infinitieven : eetz'ezuur,? (ndl. etensuur), verkzcstriich
(ndl. verkenstrog), enz.; zie par. 153, ter aangeduide plaatse ;
':<::<:~ na geen : g~e g;nneens 1ne.~ z'enz<Jnd ~n (nd!.
niets gelueens d. L geen betrekklngen met Iemand
hebbe!l), . /. [een Uitstaans, enz. ;
':<':~::t':(vo6r 'leftl<J (*wille) : ont g0l1'ts wil;J (geschr.
om Gods wille), om moedlJYs wU:J, enz. ;

***** in daas (*daags, mnl. daghes) : daas feur

ntcudiich ; en de samenstellingen : tsondaas [ndl.
des Zondags), tsmondaes, tzjs]ndaas, tsandordaas, enz.; vgl. par. 241, 30; - in snoensns,
smorsns (ndl. 's morgens) en snesnisns (ndl.
'5 avonds) ;
):<::,::t,:<::t::'in go~,~ts (ndl. Gods) : t ant chouts (n~l.
de hand Gods), mljn dzz'elk:J gouts, enz. [zie

Idiot.) ;
':<::":<::<:;:,:<':( in mans : m» zZJ mans cho no ef (geschr.
we zijn mans genoeg); zie Idiot.

273. Datlif·
Sporen van den datief zijn, in zovl., overgebleven in talrijke (talrijker dan in ndl.) staande
uitdrukkingen rnet zeker voorzetsels (1): na bl):
blj daa(g)d, b~j klaarglZ daa(g):J, bIJ niich ts ,
hI) zoomordeiu g);J (ndl. bij zomerdag), IJI) ioent srdaa(g);; ,,' bZjd;;rallt (*bijderhand, fr. sOlIs.]a
main ; ook ndl. doch met ander bet.}; bl) tlj3U
(voor bl) ii).} / daarnaast gewoon biJtijan); bl) d»
werk;J (== *bij den werke met 'wegvallen der n
voor W); - na b"inan (ndl. binnen] en bu,fiJ'lZ :
blngn den UiZ;J (udl. binnen den huize}, buz:tan
na z·n : in dan: bCJg'i1t;J (*in den
do n UiZJ,. beginne); in don dooa..k :Jrgn (ndl. in het donker) ;
in d srt eests n (ndl. in het eerste oogenblik); in
ds r aas z> (ook ndl. iriderhaast] : z'nd;;rdaat [ndl,
inclerdaad) ; z'nd<J1'tzjt (*indertijd); in don ui~;;
(*in den huize}; /n d» litchtd, z' Inzj'n<J lilcht<J (*111
mijnen luchte == lichte); in d» klaarrJ1't daa(g);J ,,'
in d» wee(g)<J (*in den wege); - met 1Jl~t of
meett] : 1neet l1n- n. zelden 1}zetanand;Jr~n ( met
den anderen oogenblikke ; zie ander in Idiot.) ;
l11eeterdaat (ndl. metterdaad); meets rxxsts (ndl.
metterhaast] ; meeis rt.i] t (nell. mettertijd); met naa (ndl. na) : neederant (ndl. naderhand); na t;J (zeer gewoon, ook nag in ndl.): t:J klaaran
daag;J;' tJ 1JlljllJr eer'iJ / iet t{} geld:J maakgn;
t OOPd ('t-t'hoope; zie Idiot.); t;Jn UiZ<J 7Jan toon
(*ten huize van Toon); t;J land<J t;J la~'rZ:J l.'istgn
(ndl. ten langen laatste); t,J 11laijd (*te Meie);
tan t~i':J (*ten tijde), td noent~j';}, t<J 7.,e~!;}rtzj;J / t<J
pent.;, b voetCJ, tC' 7..1ier'l'oet;J,. td goelJdr trauw<J
(*te goeder trouwe); graan td 7/e/d;; 'l/,JrkoopgJZ ,t:Jn 0u) 7Hurdeel:J (*ten uwen voordeele); t;;
'If)ee(g)J (zie idiot.); t;J 'Zc1enta r:J (*te \vintere), t,1
ZOOlJlgr:J (*te zomere); t;; 7i er k <J gaan,. enz.; '
l1a tot: tutJrdoot C'totterdood); na 2tit :
2ft't{}rant ('i:uitderhand) '1':JrkoojJ9 n ..· ~tit[)11:~iZe
(*uit den buize); uit 1Juj'n;} lucht<J (*lut ffilJuen
luchte
lichte); uitJroo(g)f)n uit<Jrertan (spr.:
uiterooaen uiterherten); uitJ7RJee(g):J gaan (ndl.
uit dent>wcg gaan); vgl. de falnilienamen uit[JJ1Zbroekd (geschr. Uytenbroecke), uit:Jrelst (geschr.
Uyterelst), 1tit:Jrsprot (geschr. Uytersprot), enz. ;
-- na van (zeer gewoon) : van d:Jm b:Jgzn;J (*~an
den beginne); van d1jn UiZlJ z7j'n (*van den hUlze
zijn); van d;J wee(g):J weechaan (*van den w~ge
weggaan); ZJ kljkt fan d;J werk:J weech (*ze. k1Jkt
van den werke weg); 7)an d;JjaartJ (==. dees Jaar);
vandaa(g)J (ndl. vandaag); enz. ; vgl. de talrijke
familienanlen : Vandenbroecke, VandereIst, Vanderlinden, Vandeweghe, enz.

==

(1) Vgl.

VERCOULLIE,

Spl'., bIz. 63.
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E. Samenstellingen en Afleidingen
274• Saynenstellingen.
10 Het onderscheid tusschen de samenstellingen met de verbindingsklanken (1) ndl. e (enk.)
of en (mv.) bestaat niet in zovl. Men zegt zovl.
a n voor klinker en (verdwenen) h, of d, t; zovl.
a voor anderen consonant en soms ook voor b.
Samenstellingen met beer (als 1 e lid) b. v. : *.in
den vorm boeran- : boer a naloom (*boerenalaam) ;
boeranof (* boerenhof) ; boera ndoorjb ; boer a ntoebak; — ** in den vorm boera rn- ; lioer a mblozna
(*boerenblomme) ; boer a lnbroot (n. boerabroot)
-- ***in den vorm boera- : boerafatuura (ndl.
boerenvoiture) ; boeragast ; boerd aar ; boerakeermesa ( ndl. boerenkermis ) ; boeralatijn ;
boeramorta. (*boerernaarte); boeraneereeaa (*boereneeringe) ; boerapert (ndl. boerenpaard) ; boera-

rooza; boerasj5el; boeravarkan ; boeraweunsta ;
boerazeuna (ndl. boerenzoon) ; enz.
20 Waar ndl. de verbindingsklanken en of e
heeft, heeft zovl. ze soms niet. Samenstellingen
met koe b. v. : koek55 (ndl. koeiekop) ; koe^oot
(ndl. koeiepoot) ; koedief (ndl. koeiendief) ; koee'ur
(ndl. koeienuier) ; koeaar (ndl. koeienhaar) ; koemes (ndl. koeienmest) ; koestal (ndl. koeienstal,
stal voor een of meer koeien) ; koewuchta ra (ndl.
koeienwachter) ; koevlees n. zelden koeija- (ndl.
koeienvleesch) ; enz.
30 Waar ndl. deze verbindingsklanken niet
heeft, heeft zovl. ze soms wel : koeija ndokteur
(ndl. koedokter).
40 In boomnamen waarvan het ie lid een
vrucht- of bloemennaam is en waar in ndl. e wordt
gebruikt, past men in zovl. den regel van par. 274,
Jo toe : kriek a ynboom (ndl. kriekeboom); kriekalambiek (bij VD kriekenlambik) ; rooz a mboom ;
cnz. ; — dock ook zonder - a n of a : kriekajb a la
(*-appele) ; kriekbl i,na n. kriek a m- (ndl. kriekebloem) ; krieksteen ; — enz. ; vgl . VERCOULLIE,
Sj5r., 35•
5o Vele samengestelde persoonsnamen worden
met de volgende naamwoorden als 2e lid gevormd;
zij hebben altijd het geslacht van het laatste lid en
zijn nooit gemeenslachtig, alhoewel zij dikwijls
van mannen eu vrouwen gezegd worden (vgl.
par. 259bis); het zijn vaak niinachtende termen 12).
Het 2e lid is:
m. batch (ndl. balg) : bierbalch, dzanuivarbalch
(*jeneverbalg, iemand die veel jenever drinkt) ;
vr. beesta : broobeesta (*broodbeeste), strond-

beesta (*strontbeeste), vuilbeesta, zu pbeesta;
m. bek : likarbek (ndl. lekkerbek), snodbek
(*snotbek), tdinzalbek;
vr. broek: piezbroek of j5az-, schajdbroek (*sehijtbroek), vuilbroek ;
(1) Zie V ,ucoULL1r, Spy.,
(2) Men zie ieder dezer termea in Idiot. ; het meeren4eel behoort tot de zoogonaamde possessiev^e sainenstellingen.

m. bulk : bi^rbzcik, dzannivarbuik, wiz, albuik
-

(*waggel-) ;

m. duuv a la (ndl. duivel) : plaa^ duuv a la (ndl.
plaagduivel), sch%ttuuv a la (meest met gerekte tt;
*schijtduvele) , stronttuuv a la (*`strontduvele), tanteerduuvala (zie tanteeren in Idiot.), enz. ;
o. gat : biiibala at (*babbel- ), blaach(ch)at
( *plaaggat ), protchat (*protgat ), schi tchat,
schreemgat, strontchat, tanteerg at en andere
nog;
m. gees t : plaach(ch )eest (*plaaggeest), tanteergeest ;
in. ont (ndl. bond) : broodont (*broodhond),
vleezont (*vleeschhond) ;
o. ooft (ndl. hoofd) of m. k5j5 : bierooft of
biirki j , dzanuivarooft of -kop, eezalzooft of
eezalskoj) ; ki-iflooft of kriilakop, pijpak5p
vr. kausa (ndl. kous) meestal van vroiiwen)
bZibalkausa (*babbel- ), grolkausa, kafiekausa,
roork- en ranaalkausa (*ronk-, rammel-), pies(of pis-) en zeekkausa, en andere nog ;
vr. kerta, veelal van vrouwen : babel- en bribalkerta, raaskerta, ro6akkerta, schreenzkerta,
strontkerta, vuilkerta, zeekkerta en veel andere
nog;

m. kloot, veelal van mannen, seer gemeen
dzenuivarkloot,plaachkloot, schijtkloot, schreem-kloot, slentarkloot, strontkloot, viilkloot, zaachkloot en veel andere nog ;
Vt. konta, veelal van vrouwen, gewoon : bleetkonta, dzenuivarkonta, goopkonta (*gaapkonte),
kiifaekonta, loóji5konta, schreemkonta, vuilkonta,
zeelzkonta en veel andere nog;
m. liip, veelal van mannen : bierlai, dzanuiverliz_p, snmeerlifp, zatlaji, zujplizp, enz. ;
vr. lute ('Klutte), meestal van vrouwen : bierlüta,
dzanuivarluta, kczfieluta ;
vr. muii) : btib.?17nuila (*babbelmuile), beltsmuila, klapmztila, raasinuila, rasna/niuila (*rammel-), schreemmuZla, enz.
m. neuza : beetraavaneuza, dzanui7'arneuza,
dru ineuza, snotneuza, snauifneuza ,
m. pot : bltbal- en brl balpot, brCispot, bro:niPot, grolpot, praatpot, raaspot, riim91pot,
ro?lz/eeot *ronkpot), taatarrot, enz.
(

m. stert (ndl. staart) : aiizazeerstert

(*amuzeer - ),

faistert (*vlei-), flodarstert (*flodder-), kwelstert,
plaachstert, vraachstert ;
m. snzoel : ba`bal- en br«balsmoel, ukalsmoel
(*hakkelsmoel), klapsnioel, rZfn ialsmoel, enz. ;
m. stok : amazeerstok (*amuzeer-), plaachstlk,
tanteerstok (*tempteer-) ;
vr. teela (ndl. toil), veelal van meisjes : pies- of
pisteela, schreenmteela, zeekteela ,
vr. toota (ndl. toot = muil) : blzbal- en brabaltoota, raastoota, schreemtoote ;
vr. torte (ndl. taart) : babaltorta, raunaltorta,
vuiltorta ,-.

I47 vr. trien», meestal van vrouwen : pies- of pist riens, schljttrz"en;J, sch.recnu.riene , zeektrz'en;:;,.
o. vel: fzs;J'Z/el (*fisse-), flaU'ijndvel, serpenttJl'el, slai.],;Jvel (*slange-) ;
m. uoet : plaifoet, fSt:llil,k;J!z'oet (zie Id/ot.) ;
m. zak: bleeksllk, d/ksiik, grJ!uksiik, olng;Jluksiie, klo5tsak, lUiS(s)iik l*luiszak). papsak, platsii e, strontsiits, 7)rJrl;eetsak, vetsak, -uortsiie (ndl.
rotzak) en andere nag ;
V gl. hiermee samenstellingen met -miin en
-zot e' klodeJ1JZan (*klodde-), jJalu!rJJ1zan (*palulle-),
stroomiin; VUdc}lnan (*vodde-), zaa(g)tJnzan, enz. ;
-, blum;:;zol (*blommezot, liefhebber van bloemen), boeeszot; ap;Jlzot (*appel-), dUiV;:;zot, per(d);:;zot, enz.

60 Een groot aantal ndl. sarnengestelJe gemeenslachtige persoons-, SOl11S diernamen - gevormd
met namen van lichaamsdeelen voorafgegaan van
een bijvoeglijk naamwoord en veelal rninachtende
termen om gebreken aan te toonen (1) - zijn geen
samenstellingen in zovl.; zij zijn nooit gCIlleenslachtig, hebben altzj"d het geslacht van het genoernde lichaamsdeel en bedoelen den bezitter van
het genocl11de : de st7j'l'~n 0,."1;; (persoon,rnan of
vrouw met een stijven arm); - da kroJ1z been
(ndl. krom been, In. of vr.); ds n di"k;JJ1t bUik
(ndl. dikbuik); - ;:; 'vet chat (nell. gat); - mie
d;; scheev~n als [ndl, Mic de schcefhals] ; - dik
0o.!t of dik;J kop (ndl. dikhoofd, dikkop): - roo
kaak,1 (ndl. roodkaak); - dwaazJ kont,} of eert» ,.
die dub;:;l ein» [ndl. dubbelkin}: stton»
kloot,. - too nie d» sc/ieeu» le.p;; (ndl. Toon de
.scheeflip}; - scheeu» mon t (ndl. scheefmond] ;
- statct» 11lUi!;;': -- sch.eeu» nek;; (ndl. scheefnek) ; - lai'!";} neuz» (ndl. langneus); - trien»
d» schet!loo;; (ndl. scheeloog); ' - lii m» poot (ndl.
lampoot] ; - oo> ru» (iernand met een hoogen
rug); - vUil too.i» (ndl. vuiltong); - sies ea dCJ
leel;:;k;:; toots ; zW1Jcht s nieersc/z .lei (ndl.
zwijg, srnerig vel); - tiest,} drJn dikrJ voet (ndl.
dikvoet); - en wellicht eenige andere nog.

70 De volgende Gude (2) staancle uitdrukkingen
- eigenaardige sarnenstcJlingen -- rnoeten hier
vermeld worden: {[peds/en (ndl. sinaasappel. oud
nndl. appelsine; vgl. fr. ponnoe de Sine (lVlcssine ?); 1l00t;;JJlltuskaat (nell. Inuskaatnoot,
mnl. notenluscate, ff. noix de Inuscade); Sltik;Jrkand7js (ndl. kanclijsuiker; Teuth. suycker
candy; KIL. suyckercandye; fr. sucre candi); 7 J oo/[;:; lg r l.1'P (111 een sprookje vermeld: zie .L\ldl.
f/v{lb. i. v. grijp); voog,}ifeenilks (ndl. feniksvogel; zie Idzot.); 'lloog;;lstruis (ndl. strnisvogel).
lVlen vergelijke hiermee de kaartspeltermen :
t aaz ertgn (n. ertanaas, ndl. hartenaas); d;:;n eer;;
koe'kgn (n. koekgneer;;, *koekenheere) ; d;; 'l'yauw;;
klaav,1r;Jn (n. klaa7)gr;;vrau7B;:;); d:J ::,otpiJkgn (n.
jnjk;Jzot); d;; tien;; koek;Jn (n. koekgntien;:;); enz.
Dergelijke eigenaardige verbindingen zijn :
ain;;-doorp (voor en n. toorp van GinCJ': geschr.
(1) Vgl. VER(,OFLLlJ~l Hi..
·d.
1'1-: \VINKEL, 8p}· •• par. 2G1.

(2)

lVdb.

Zie

VERCOl'l,LIE 011

(Jr., 101,

v,)ctn )ta;

FHA:'\Cl\.-L\N

'VUR,

't dorp van Eine); zeesisem ploots;} (voor en n.
d» pioots;; tseealsem ,. geschr. de Plaats van Zegelsemj : rons» stat in tegenstelling met rons»
bUit()n.: vgl. CV, blz. 92.
80 Opmerkenswaarde mannelijke (zeUs als zij
van vrouwen worden gezegd) imperativistische
samenstellingen zijn : breek(t)-dt-al (ndl. vernielal); grljp(t)- of pak(t)-;;t-al,. klap( t)- of
praat- of zeclz(t)-;;t-al,. enz.;
indicativistische zijn : kan-CJt-lil [i crnand die
alles kan); l1Zag-;:;t-al.: iilr(t)-;;t-al (die alles
durft); zoeet-et-iii (ndl. w eetal}: vCJrgeet-;;t-iil,.
imperativistische of indicativische zijn : kruzpteiirdee» (geschr. kruipt-deur-d'hage) n. kruiP;;deiir-d-ez» (volksnaarn van aardvei l}: krutpt- of
kruipd-nor-d;J1Jl-balk;; (volksnaam van 'hemelsleutel) ; kriJ ipt-/n-t-eu (*krnipt in 't heui; naam
van den pink in een vingerrijmpje); lek(t)J1l1jngIJl-bort (nell. mijnen baard ) n. lek(t)-1JzljnlepcJ (*leppe, ndl. lip), of -nl1j-lepkd (van iets dat
zcer lekker is); kruiP-in (zie idiot.); n ieteuch:
(geschr. niet-deug; ndl. deugniet); schen.truen.t»
(geschr. schendt-de-vente, iernand die den verkoop
schenelt; zie Idiot.); vgl. den zovl. verspreiden
familienaam schietJkat;; (geschr. Schietecatte ==- ?
schiet-de-katte); enz.
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pr~fixeJZ (1)

0.1

voorvoegsels.

merke op :

Ndl. aarts-:..-=: zovl. ers-,. zie par. 22,1°, *.
N dl. afzovl. lif in: iifchot (ndl. afgod;
zie Idiot.), Zi.f./onstd (ndl. afgunst) en .It niet veel
gcbezigde dfch roru. [ndl. afgrond).
Ndl. antzovl. ant- in ant ioor i d )» (vr. ; ndl.
antwoord}.
N dl. et- is in zov 1. niet in gebruik.
.N dl. gezovl. g;;- of g-: /f1js;JI;; (ndl. geijsel),
enz. (zie par. 162,1 0 , :f:*). -Naastgabroers, enz.
heeft l1len nog in zovl. : gCireclzsweers (*gerechtsweers) en gJzwaa(g);;rs (zie .Idiot.). - De substantieven met voorvoegsel ge1-, beteekenende
hcrhaling of voortbrengsel van eene werking,
krijgen In zovl. dik\vijls het overtollige achtervoegsel -sf)l;;; het zijn vaak Ininachtende termen :
g;:;bab;;lsglcJ (*gebabbelsele) n. g;;biibal;;, gifeez31SfjlCi n. gd..feez~l;},. gcJ./oksal<J n. g;;./uk (ndl. gejpuk) ;
g;;lapsf)l.) n. grJl{ip,. gCilnaZlSgl;; n. g;;lnau (*geUlau w); grJl1ouis g l,} n. g;Jnoui (nell. genaai); gtJpreutdts{)b n. g;;preulgl;;.1· gCJrljlns913 n. g;;rz:jJn
(nell. gerijp); gJt'hnCJrsf)l;; n. g;;tenl~r;; (nd!. gctilnrner) ; g.;vlechs;J1CJ n. g;;vlecht,. gdweifsgl;; n.
gCJweif.1· g;;zaacJzs;Jl<J n. g:Jzaach". enz. (zie die
en andere woorden in Idiot.).
N dl. ondikwijls zovl. ont- : ol1lg~Jluk, omg:1weert;}, enz. (zie par. 228, 10, ****).
N dl. oor- == zovl. eur;" in : eurdeel (nd!. oordeeI), eurleu;J n. t.'urleug-rJ (nell. oorlog) enzelden
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==
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ElUJ!l.

,(1) Saulel~~tellingen met

Spr., par. oU,

praefixen, zegt

VERCOUl,LIE,

eurlo`f (n. oorlo`f b. v. in sommige volksliedjes) ;
— ndl. oor- = zovl. oor- (met scherpl. oo) in
oorzaaka (ndl. Oorzaak) en het aangeleerde oorsproo,zk (ndl. oorsprong) ; — ndl. oorkonde is
niet in gebruik (zie par. 105, 20).
Ndl. wan- — zovl. wan- enkel in het niet
algemeen bekende wiznoopa (ndl. wanhoop).

20 Met szf, fixen of achtervoegsels.
*1^lannelijke zelfstandige naamwoorden
Ndl. -aar = zovl. -eera : bruusaleera (ndl.
Bnisselaar), toovareera (nooit toovaneera als
ndl. toovenaar), enz.; -- ndl. -naar—zovl. -neera :
ronseneera (ndl. Ronsenaar), enz. ; — ndl. -enaar
zovl. -aneera : aalstaneera (ndl. Aalstenaar),
rnoordaneera, enz. ; — ndl. -(el)aar — zovl.
(al)eera . aj5aleera (ndl. appelaar), peeraleera,
enz. ; -- uitzonderingen : dienaar, leeraar,
minaar (ndl. minnaar), zondaar ; — vgl. par. 24,
Jo, * ; VERCOULLIE, Spr., 40 ; TE WINKEL,

Gr, I7ig., 285-6 en 290.
Ndl. -er — zovl. - a ra : loop 9 ra (ndl. looper),
kaata ra (ndl. kater), olanda ra (ndl. Hollander),
enz. ; — ndl. -der = zovl. da ra : dienda ra, ,bastierd a ra (ndl. bestuurder), jelda ra (iemand die
pelt), enz. ; — analogisch naar dz7nda ra (of met
epenthetische nd, vgl. COSIJN-TE WINKEL, Sir.,
par. 328) : doenda ra, kaatoZnda ra (ndl. kwaaddoener) ; gaanda ra (ndl. ganger) ; geenda ra (ndl.
gever), ageenda ra (*aangever, zie Idiot.); slaanda ra (iemand die slaat) ; staanda ra (iemand die
staat, ndl. stander), varstaandd ra, veurstaandara;
zienda ra (ndl. ziener), baziendd ra. — Zovl. - a ra
vormt de volgende namen van fruitboomen :

druiv a ra (n. druivaleera, druivenboom), keezara
(*keerzere, n. keezaleera, ndl. kerselaar), kriek a ra
(n. kriekaleera), _pru z yn a ra (n. pruiznaleera ),
ook a ra (ndl. oker, okernoteboom). — De mannelijke naamwoorden op zovl. - a ra duiden ook
vrouwen aan : na roej5 9 ra is zoowel een vrouw als
een man die roept ; triena w^zs ne goea werk a ra ;
enz. (zie par. 259)•
Ndl. -acrd — altijd zovl. -art : gieragort
(ndl. gierigaard), grijzort (ndl. geschr. grijsaard),
louzjort (*laaiaard, ndl. luiaard), enz. ; — de
verzwakte ndl. uitgang -erd is niet in gebruik in
zovl. ; — vgl. par. 25, io.
Ndl. geschr. -ing — zovl. -ee2k (of -e,zk) ; doch
- ndl. my. -ingen — ook zovl. mv. eei a n (of -e,Zan) .
vloonzeezk (ndl. Vlaming ), mv. vloonzee,z a n ;
eunee2k (ndl. honig ; gewoner zeem) ; keunezk
(ndl. koning ; vgl. familienaarn De Ceuninck), mv.
keuneea a n ; enz. — Ndl. -(e)ling (met epenthetische 1) — zovl. -(a)leF,2k (of -(a)le zk) ; ndl. mv.
-(e)lingen = ook zovl. -(a)lee2an (of -(a)lee a n)
lievalee ik, mv. lievaleEe 9 n; jaarleeizk (*iaarling),
mv. Jaarleerz a n; twieleezk (ndl. tweeling), mv.
•twieleec a n ; enz. — Zovl. -ee,zk (soms -erzk) vormt,
met zelfst. of bijv. nw., een aantal mannelijke
appelnamen als : belafieureerzk ( *bellefleuring),
graufeleeok (*grauwvelling), groene6zk (*groening), mastelee2k (*mastelling), ponteeik (*pouting), _Poorteerzk (*poorting), streepeezk (*streping),
tsotee2k (*tsotting), zoeteeik (*zoeting), zuureeck
(*zuring), enz. (zie die woorden in Idiot.). —
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Zovl. -leak vormt met werkwoorden mannelijke
substantieven (voorwerpsnamen) die verkleining
to kennen geven : na fichaleeik (*ficheling) = een
afgeficheld stuk(je) ; na kiipaleezk — een afgekapt
stuk ; na roopaleezk = iets (b. v. een aardappel)
dat men na den oogst nog op het veld opraapt, of
een afgevallen en opgeraapte (niet geplukte) appel;
na scha faleeik = een afgeschilferde brok ; na
snzjleeik — een afgesneden stuk; ne snipaleE2k
(*snippeling) : na snu.taleeak ( *snutteling ), na
sj'rokaleeizk (*sprokkeling), enz. (zie die woorden
in Idiot. ; vgl . blz. 1 33 , 5° en onmiddelijk bene
den **) ; — met substantieven vormt - alehzk
echte diminutieven (zie par. 275, 3 0, en vgl. DB
op -ing, -ling).
Ndl. -erik — zovl. -arik (zovl. mv. -arik a n =_
= ndl. geschr.
zovl. geschr. -arikken, n. -ariks —
-eriken) ; zeer gewoon met adjectieven : baschoomdarik (*beschaamderilk ; mv. -arzks of -arik a n) en
ombaschoomdarik; botarik (*botterik) ; donzarik
(*dommerik ; mv. -ariks of -arik9n) ; dwaazarik ;
loolnparik (*lomperik) ; ombeleefdarik en ombasch ftarik ; stautarik ; stijvarik; sto"marik;
viezarik ; vuila rik (nooit als in ndl. vuilik) ; witdark ; woestarik ; enz. — Wor den ook van
vrouwen gezegd, doch blijven grammaticaal m. :

triena da vauilarik; die vrauw es na loornj5arik.
— Ndl. -rik in persoonsnamen — zovl. -rik (als
in fr.) : fleedariek, sots freedariek (ndl. Frederik,
fr. Frederic) ; soms end a riek n. gewoon reek (ndl.
Hendrik) ; doch goor a k n. goor a n (geschr. Goorik, lat. Gaugericus). — Geene zovl. plant- of
diernamen op -rik zijn me bekend. Zovl. peezarik
ndl. perzik met metathesis. — Een zovl. voorwerpsnaam op -1k (of -ak) is in gebruik : fleurik
of -ak (ndl. vlerk). — Vgl . VERCOULLIE, H. Gr.,
blz. I I o.
Ndl. -el = zovl. - a la • eek a la (ndl. eikel), kliN a la (ndl. klepel), naa(g) a la (*nagele), sleut a la,
enz. — Vormt ook diminutieven (zie par. 275, 30).
Ndl. -set — zovl. -s a ma : aas a nza (*aseme),

bloes a rza, dees ? ma, rees a lna.
** Vrouwelijke zelfstandige naamwoorden
Ndl. -ster - zeer zelden zovl. -st a ra in
nouista ra (ndl. naaister) ; S ZZ?Std ra ; waak stara ;
wiitst a ra (ndl. wiedster). — Meestal behoudt
men voor dergelijke vr. naamwoorden den mannelijken vorm op ndl. -er = zovl. - a ra : die boerina
was na werk o ra ; zij wijv is zzan ojpas a ra (ndl.
zijn wijf is eene oppasster) ; enz.
Ndl. -egge — zovl. -e a (verplaatste klemt. op
e) in dieveb^a (*dievegge). — Hieraan beantwoordt de zovl. vr. dobbele uitgang -stariga
(*'sterigge; bijtoon op i) in : bra itstariga (*braadsterigge ; ndl. braadster) ; nouistariga ('naaisterigge) ; sjbinstariga (*spinsterigge) ; wastartg a
(*waschsterigge) ; wietstar%a (*wiedsterigge). —
Ndl. -ei = zovl. -aija (met hoofdtoon) is een
synaloephe of samensmelting van -ege en beantwoordt dus ook aan ndl. -egge (mnl. -ege en
-egge) : klajaija (ndl. klappei ; vgl. TE WINKEL,
Gr., Fib-.,

240).

Ndl. -in = zovl. -ma (*inne, met hoofdtoon) :
duzvina (*duivinne), geuzina, joodina, keuneeagina (*keuninginne ; uitspr. met duidelijke g),
leeuwina, enz.

N dl. .. es (1) (met hoofdtoon) :::::: zovl. eSJ (*esse,
mnl, -ersse) : beetoless n. becd;Jles;J (*bede- of bete-

naamwoorden hebben zeer zelden een mv. op
-ecsr: (*-heden) : beestocheesn (*beestigheden) ; en

lerse, mnl. bedelersse}; kookes;J (*kokerse); leu(g)dnes<J (qeugenerse); nouijes<J (*naaierse);
sch.uiires» (eenigszins verouderd ; de ge,vone
vorm is thans 't In. sc/iuiird ~r;J); slljtesa (*slijterse, vrouw die vlas slijt); spines;} (*spinnerse);
strljkl-SJ (*strijkerse); 'l.'Jr1f1aareS;J (*verwarerse) ;
jachlesJ (*pachterse); f007);)rl-;SC)" enz. Vgl.
hiennee ndl. -es (1) (ook 111ct hoofdtoon; mnl.
-esse, aan het fr. ontleend]
zovl. eSJ (*esse) :
oar ones» (*baronnesse; cloch fr. baronne);
meestes» (fr. maitressc) ; jatroonesJ (*patrol1esse,
fr. patronne); prz"1zses;J (*princesse); enz. ; hiernaar zijn gevormd : danssres», dienaares;J, kostJres» (n. gewoner kosf;}rln;J), JJulrtdlaaresJ, troost.rres>, Zai,z;JreS;J (*zangeresse), enz. De
basterduitaang -esse is met mnl. -ersse samengevallen, zOegt VERDAM op -esse.
Ndl. -nis (mnl. -nisse, -nesse) == zovl. -nes»
(*-nesse) : bJkent,nles;; (*bekentenesse); b,JgraaJ~
ness , dtctsto rnese : enz. (zie par. 69, I 10).
N dl. vr. -ing == 20v1. ee.i» (of -ea» ,. mn1. -inghe),
*beevela;J (':'bevinge, hct bcven}; 'l£}and?lela;; [het
wandeIen), enz.; r?iJJl?let'iZ,;J (*ran1Inelinge, het
[afjrunnnelen}; - **'Zurce11;lxe?Z,;) (*vereeniginge,
hct vereenigd zijn) ~ 7.1c711raaret'5rL;J (*vergaringe);
enz.: - ***verz~llnelnaTnen (zonder mv.}, bedet'jza
(*beddinge, fr. l iterie}: ke/d,lr~t,2g:} (al de keIdel's); s/OOPt'tI 2? (£11 w at noodig is tot slapen);
zolderren» (al wat tot den zolder behoortj ; vgl.
brukJ!f,e,l.,7, vr. ("brokkelingc, zonder 111V., al hct
gebrokkdde) en br(jk,"Jlt'l',?J.>, Ill. (*brokkeling, een
brokje ; In v. breJk,JIe1'dfj71); I,ap,'Jlt''irz,eJ (>1'kappelinge,
al bet afgekapte hout b. v.] en k(ip,7Iet,1k (*kaFpeling, ecn afgekapt stuk}: sJlljlelil.,J (al het afgesnedene) en Stl1) lefa,k (een afgesneden ded);
snut.lICe,z,d CJ.snuttelinge, a1 !1f't gesnuttelde : zie
Jdiot.) en s 1l1t!,}I(,:'~i?j( - (,:,en afgesnutteld stukje) ;
('nz.; -- 7'jr{Z;lt''2iZ;) r:'vcrtellinge, \.vat verteld
wordt); enz.
-~ stu It>?d.,} I ;-j'stallinge, ,vaar nlf~n
stalt);
(pj~ats waar nlcn \vanddt);
'ZL't'UllC'?IZv' (ndl. w()nin~~); ('11Z,; zie par. 69,9°;
par. 229; par. 25'), 5°; par. 275, 2°, *; COSIJNTE ,\VINKEL, S/)/'., par. 335"
N dl. -dd
zuvl. -dJ : l/C:7.!d~? (ndl. geschr.
liefcle); - ndl. -te: «
de) =--== zovl. -t;} of -diJ :
dz"ept;J': 7)erl.-J.': 7C'OFJJZ!,) (nJ1. "'armtc); enz. breeddJ, n. Drcett; (n1(-~t gcrekte tid en It.: ndl.
geschr. breerlte); o(~!,:-d,) 11. oocht;J (ndl. geschr.
hoogte) ; lai(GdJ 11. ht'j'LdCJ (*hingcle, *lcngde) n. zelden lairzkt:J (*lankte, nd!. gcschr. 1engte); /oolz,kdJ
(*jongde, jeugd) ; - ndl. groente
zovl. groJns(JZJ': ndl. konde
zovl. kau7J.'fJ.
N dl. -heid
zovl. -z"et (de verd\venen h laat
in de uitspr. haar invloed gevoelen) : .d'iC'aasiet
(ndl. dwaasheid); /[rootschz"et (zie Idiot.); enz.
- doch : llzeedJrz"et n. -ad (ndl. lneerderheid);
,nz"ndc?rz"et n. -ail (nd1. lTIinderheid) ; u'aarz"et n.
-ait,. - de inlassching van zov L -?ch is gewoner
dan in ndl. : d01J7?clziet (*dolnmigheid, Ddl. domheid): dll lctcll1'et (*dnl1igheid); d7l'aaz?chiet~·
artJchiet (*hartigheid, ndt. hardheid); kaU7fJ8chiet (*kolldigheid); SChOO7Z?chz"et,. enz.; - die

eenige andere nag; vgL par. 172.
N dL -schap === zov1. -schip: bectsrschif: (ndl.
beterschap); meestsr sch.ip , vrz"entschzp / enz.;
- soms, ge"\voonlijk aangeleerd, zovl. -schap als
in ndl. : boots(jzap (ndl. boodschap] n. bofJtschlP;
broed:Jrschap (nooit -sckiP); gralnschap n.
g-ra1l1scltlp... zelden kOllzJrschap n. gewoon
kOJlzJrsclz7p (*komnlerschip); weetanschap (nooit
pSljzlP) ; --- die naamwoorden hebben gewoonlijk
geen mv. ; doch broeddrschZip()n (kerksch); - zie

==

==

(1) Zie

==

VERCOllLLlE,

==

Hist. Gt'., bIz. 115.

par. 8.
*** Onzi.idige naam W oorden :

==

zovl, -ss]» (in pausa); deks 1 1;J ,.
(0. of m.); blausald (ndl.
blauwsel) is altijd zovl. m. ; enz.
N dl. -sel

doopsgld" stljfSg/J

****Alanneli.ike

of

'lJrouu,elijke

naamwoor-

den:

N dl. -en == zovl. -~na (mnl. -ene), zelden (in
pausa) -an ... vr.; keetan;; (ndl, keten); leu(g)9n;}
[ndl. leugen); reed~n;J" - vgl. m. : deekan:J (ndl.
deken, lat. decanum), n. deek~n~' vast~nd n. gew oner vast~n,. scheep~nJ (ndl. schepene);
zie par. 153, §, 2°, *.
Ndl. -st
zovl. m. -st : dienst,. last; enz.;
of
zovl. VI. -s t » : .ionst;J (ndl. gunst); keunst;}
(nell. kunst}: zrrnst» (ndl. winst) ; enz.

==

==

*-1<*** .11fannebj'ke of onzlj'dige naamwoorden :
Ndl. -dom
zovl. -d01JZ" m. : aiggndonz (nooit
0.); aUUJ;Jrd01Jl." rljkdoJ1l" enz.; o. : ertogd011l (ndl. hertogdom] en wellicht een paar andere
nog.

==

***
.Aanlzang-sel.
Geaccentueerde bastaardsuffixen (1) van rOlnaanschen oorsprong (direct nit

het fr. of naar latijnsch 111odel) zijn in zovl.
(evenals in ndl.) gemeen :
10 ff. -ade (Jat. -aculum)
zovL aakglJ (met
zov1. aa) dat o. naaU1\v. vormt: l1zz'eraak al ;J,
sjeldaaA'Jl,J, tab~rrnaakgld" zie par. 20, 20, **;
20 fr. -ade =-= zovl. -aadd (als in fr.) en zelden
-aadd (of ~a(l : n1ct zovl. lange aa) dat vr. naamw.
Yormt; Inet fr. a : fasaadJ (fr. fa<;ade), kavall~iad;}, !z1~1l10(;lla(ld,7, j(J1Jlaad;;, secr:lnaad:J, enz. ;
-- ll1et zovl. lange aa : krallZc71-zaadCJ (fr. C<irbonade); salaa (ff. salade, ook nd!. gesyncopeerd sIa); suZikaad;; (ofr. succade, zie F'RANCKVAN \VJJK); zie par. 20, 20, **;
30 fr. -age == zovl. -OttdzJ dat VI. naamw. vormt
(in ndl. SOllS o. als b. v. bosschage) ; het heele
woord kan nit het fr. zijn overgenomen : baffoudz3
(fI. bagage), koero'udzJ (fr. courage), enz.; - of
het Ie deel kan ndl. zijn : bergo'ltdzJ (*bergage),
vrijlittdZd (ndt vrijage), enz. ; - zie par. 30, 10;
40 fr. -ail en fr. -aille == 20v1. -auldJ (nd!. -alie
of -alje), dat vr. naamw. vormt: b01,t1dc; (ndl.
balie, oudfr. baille); tra7io uJdJ (ndl. travalje, fro
travail); enz. (zie par. 30, 20) ;
50 fr. ·aine
zovl. -ain of -zjn in m. naamw.:

==

==

(1) VgI. L.

GOKMANS,

Dial. Lcltl'en, 198 en vgg.
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kaj► tain (fr. capitaine, ndl. kapitein) ; Cos a lz n (fr.
porcelaine, ndl. porselein, o.) ; — of = zovl. ijna
in vr. naamw. : fontzj;aa (ndl. fontein, fr. fontaine),
jbos a lijna (ndl. postelein, ofr. porcelaine, nfr. pourpier); vgl. doozijna ( dozijne, fr. douzaine) en zie

par. 173, 2°, *;
s° fr. -aire (ndl. -axis ; lat. -anus) — zovl. aaras
(naar lat. model, doch met zovl. lange aa) in m.
naamw. : aksiejonaaras (ndl. actionnaris), biebliejooteekaar.?s (ndl. bibliothecaris) , envantaaras
(ndl. inventaris), koinasaaras (ndl. commissaris),
rniesijjonaaras (ndl. lnissionaris), no5taaras (ndl.
notaris), jrooj5riejeetaaras (ndl. proprietaris ),
seekrataaras (ndl. secretaris), valsaaras (ndl. fal-

saris), enz. (zie par. 20, 2 0 , **) ;
fr. -aire = ook zovl. -er (uitspr. naar fr model
met gerekte zovl. korte e als fr. -aire) dat gewoonlijk m. naamw. vormt : g-rajnar (fr. grammaire,
o.), veetriener (fr. veterinaire, m.), vestiejer (fr.
vestiaire ook m.), en andere nog; — soms wordt
de uitgang vervlaamscht, zovl. -aar : kalvaar (fr.
calvaire) ; — soms o. zovl. -aarie : seemienaarie
(fr. seminaire, lat. seminarium) ;
70 fr. -ais — zovl. (en ndl.) -as in : moeras ;
8° fr. -al = zovi. -aal (met zovi. lange aa, ndl.
-aal) in m. naamw. : dzeenaraal (ndl. generaal,
fr. general), kardanaal, enz. ; — of in o. nw. :
osjataal (ndl. hospitaal, ofr. hospitaal), schandaal, enz. ; — zie par. 20, 2°, * ;
99 fr. -ance — naar fr. model zovl. -ansa, zeldener naar lat. model -ansie- (ndl. -antie, lat. -antia)
in vr. naamw. : abandansa (fr. abondance), asaransa (fr. assurance), avansa (fr. avance), kietansa
(fr. quittance), vakansa zelden vakansie (fr. vacance(s) ), enz. ; vgl. beneden 14 fr. geschr. -ence;
100 fr. -ant — zovl. en ndl. -ant in m. naamw.
fabriekant, komndant (fr. commandant), muuziekant, enz.;
110 fr. -at = zovl. aat dat gewoonlijk rn.
naamw. vormt : du tkaat (fr. ducat), kandadaat
(fr. candidat), oo7+7kaat (fr. avocat). sadaat (fr.
soldat), seYnaat, en wel andere nog; -- o. naamw.:
mandaat, bansajonaat (fr. pensionnat), sertietiekaat (fr. certificat) ; -- in m. (niet vr. als ndl.
chocolade) seek a la valt de klemt. op see, en luidt
la als in fr. chocolat, waarnaar het gevormd

is; -- zie par. 20, 2 0 , ** ;
1 2 ° fr. -e — zovl. -ee in m. naamw. (evenals in
fr.) : abonee (fr. abonne) ; d5inanee (fr. domino) ;
kafee
ee (fr. cafe, herberg ; doch kt1,6,e —_ fr. cafe,
ndl. koffie) ; kanapee (fr. canape ); karee (fr.
carre) ; konzee (fr. conge) ; ne^çrliezee (fr. neglige) ;
enz. ; — fr. -e . zovl. - 7j in pastijbi k a ra (ndl.
pasteibakker) ; — vgl. zovl. plavai (vloersteen)
ndl. plavei (uit fr. pave met epenthetische 1)
fr. -ee = ook zovl. ee in m. naamw. : antree
(fr. entree, vr.); diektee (fr. dictee, vr.) ; —15ansee
(fr. pensee, bloemenaam) is, evenals in fr , vr.;
doch het zovi. enk. is ongewoon (vgl. par. 267, 20) ;
— maar wordt dit -ee in ndl. ei, dan is het in
zovl. m. -ai : dzuulaz (ndl. gelei, fr. gelee) ; of
zovl. vr. -aka : suiks raija (ndl. suikerei, fr. chicoree) ; valaija (ndl. vallei, fr. vallee) ; -= of soms
-ijja : kont,rijja (fr. 'contree) ; — ndl. kassei (naar
fr. chaussee) — gewoonlijk zovl. ki sijja (n. katsie) ;

fr. -er — ook zovl. ee in de ln naaanw. deezanee
(fr. dejeirner) ; dienee (fr. diner); soe_Pee (fr. souper) ;
fr. -et _ ook zovi. ee in m. naamw. bo tkee (fr.
bouquet) ; bras a lee (fr. bracelet) ; fi°lee (fr. filet) ;
kolee (fr collet); korsee (fr. corset) ; stamienee
(fr. estaminet) ; toe'J'ee (fr. tonpet) ; zz:"lee (fr
gilet) ; enz. ; — of soms zovl. -et (als in ndl.) in .o.
naamw.: banket (fr. banquet) ; bz'elet (fr. billet)
kabienet (fr. cabinet) ;
13 ° fr. -el (of nfr. -eau) — zovl. eel (ndl. -eel),
in m. naamw.: abeel (ofr. aubel), bared l (ofr.
barrel), kareel (ofr. carel ; gewoon kareelsteen) ;
— in o. naamw. : gored l (ndl. gareel, ofr. gorel) ;
kasteel (ofr. chastel) ; paneel (ndl. panneel, ofr.
pan(n)el) ; tooneel (van toonen met rom. suffix) ;
— in het vr. aweela (*hauweele, ndl. houweel,
ofr. hoel ; zie VERCOULLIE) ; -- ndl. kateel (ofr.
catel) — zovl. katail (*kateil); fr. colonel — zovl.
kotla nel (ndl. kolonel) ;
fr. -elle (ndl. -el) — zovl. -el. (*-elle), in vr.
naamw. : bagatela (ndl. bagatel, fr. bagatelle) ;
bratela (fr. bretelle, ndl. bretel) ; Hanel? kf r. flan nelle) ; friekadela (fr. iricadelle) ; ka ela (fr. chapelle, ndl. kapel) ; santienela ( fr. sentinelle) ;
sietadela (fr. citadelle); en andere nog ; — zovl.
vr. karamela — ndl. vr. karamel en fr. m. caramel; — zovl. m. kaneela (fr. vr. cannelle, ndl. o.
kaneel) ; zovl. o. traweel (ndl. o. truweel, fr. vr.
truelle) ;
14o fr. -ence (lat. -entia) — zovl. -ensa (naar fr.
model) n. -ensie (ndl. -entie, naar lat. model) in
vr. naamw. : eksj5eeriejensa n. -ensie (fr. experience); koaJarensa of -ensit (fr. conference) ;
konsitjensa n. -ensie- (fr. conscience); paasiejensa
n. -ensie ( fr. patience ); peen g ntensa n. -ensie
(fr. penitence); enz. ; vgl. fr. -ion — ndl. -a of
-it, 25° ;
15° fr. -ent — zovl. (en ndl.) -ent in m. naamw.
azent (fr. agent) ; koakuurent (fr. concurrent) ;
preeziedent (fr. president); enz.;
160 fr. -ere — zovl. -eery (of als in ndl. -eerie)
Mieniesteera n. -eerie (fr. ministere, lat. mimsterium) ;
17° fr. -ette — zovl. - eta (*ette), ndl. -et, in vr.
naamw. : aluitlrteta (fr. allumette) ; bazjoneta
(fr. bayonnette) ; fieleta (fr. violette) ; ki sketa (fr.
casquette) ; klarien2eta n. klariejoncta (fr claninette); kootaleta (fr. cotelette) ; manseta (fr. manchette) ; marzejoneta (fr. marionnette) ; ool^ to
( fr. epaulette); saiitta (fr. sayette) ; enz. ;
doch altijd m. troinpet (fr. trompette);
18 ° fr. -eur = zovl. (en ndl.) -eur : akteur,
dokteur (ndl. dokter, fr. docteur) ; deezarteur
(fr. deserteur) ; goevarneur ; konduu itkteur ;
maleur (fr. malheur); prookuureur (fr. procureur) ; sapeur ; veujazeur (fr, voyageur) ; enz. ;
-- naar latijnsch model en onbetoond - a ra : kaziiuta ra (lat. coadjutor) ; jasta ra (lat. pastor) ;
190 fr. -ice (lat. -ix, -icis) = zovl. (en ndl.) -iesa
in vr. namen : aktriesa (fr. actrice), dierektriesa,
enz.;
fr. -ice (lat. -itia) in vr. namen = vr. zovl.
-iesie n. iesa : dzuustiesie n. -ticsa (fr. justice, lat.
justitia), mieliesie n. gewoner -liesa, j5ooliesie` n.
gewoner -lies? (fr police, ndl. politie), enz.

200 fro -ie (lat. -ia) ::::: zov1. -i;j":J of .i1';; [ndl. -ij)
in vr. naamw.; direkt nit fro : 1nalj":Jrzjj;, of-I)J
(*n1eierije, fro nla~ri~; of van n~l:. Ineie~?); ~aa
kriesti;j';; (fr. sacnstle); spees;;rlJJ;; [fr, epiceric);
vgl. tuurkij'Jn (*Tuurkijen, fro Turquie) ; eenmaal
-lj in het aangeleerde vr. 1neeloodzj' (fr. melodic] ;
met ndl. persoonsnamen op -aar, of -er === zovl,
-er, of -aard [zov], -ort), of -and vorrnt dit suffix
vele vr. naamw, : b;Jdrz"eg:Jrzj'j:J (ndl. bedriegerij) ;
burgJri;j':J,· jaagJrljj'd (ndl. jagerij); froodeerdtJri;j":J (*fraudeerderije); la1neerdCJri;j":J (zie Idiot.);
pldfoneerderiJf;; ; praat;;ri;j":J,o enz. ; lo utfordtjj":J (ndl. luiaardij) ; du)ehzCJlandiJf;; [ndl. dwingeIandlj); enz.;
ook met andere zovl. persoonsnamen : voogdi;j'CJ
(ndl. voogdij) ;
en gewoonlijk alsdan met den uitgang -;;ryj":J
(epenthetisch ;;r) of -,7rn(;j'J (epenthetisch -:Jrn):
diev;;rijj'cJ,. scltuurk,Jri/f7 (ndl. schurkerij) ; -raazarnljj';;,. slaavCJrn(;j';;.: zot;;rnijjj (*zotternije}; enz. (zie par. 254, §, 4°);

of zeer gewoon, met zovl. epenthetische d,
na I en soms na r of n en voor -:Jrzjj';; : biib;;ldCJrzjj';; (ndl. babbelarij); duuvalddrzjj":J (nd1. duivelarij) ; ffchJlddri;j> (zie .Idiot,); k71Jeez;;ld;;rijj":J
(ndl. kwezelarijj : sloek)'Joddrzjj":J / 11uzsll!nderyj":J
(*lnachienerij); enz. (ziepar. 254, §, 110);
dit achtervoegsel -8ri;j';;, soms -d;;ri;j':J (met
epenthetische d) vormt minachtende collectieven
zonder Iny.: boek.Jrijj'a (al de nietswaardige boeken; bet. niet bibliotheek): koek:Jrzjj'eJ (al de
koeken ) ; jlikerijj':J (*pakkerije: al de pakken) ;
piindrzj/d (pannerije : al de pannen) ;papierd;;rijj";; (al het papier); pot<lr(;j';; (*potterije : al de
potten); sfoelder(jjJ (a1 de slechte stoe1en) ; enz. ;
en pejoratieve collectieven, zonder mv., met al
de familien~l1nen : d,J 1nOr;Jrijj~ (al de leden van
de familie l\tIorre) ; dJ bli)}}zord.?rljj-' (al de leden
van de faulilie Blomn1aert); dd peneeI1JkJr!j/;J (de
faTnilie Penninck) ; if es fan dd dCJnzoldLn~zjj":J (van
de niet gunstig bekende fanlilie De 1\101); enz. ;
in nieuwdialectische vreelllde naanlwoonlen
blijft f1'. -ie in zovl. behonden: arl1zonie (fr. harmonic); d:.:eejoo/:(rafie en dze~joolluetrie (fr.
geographie en -nl(~trie); dzalo[zie (fr. jalousie) ;
jieloozo~jie (fr. philosophie); Lg-arantt"e,. kO'l1xjJni:J
(fr. compagnie); teeleegrajie (fr. telegraphie);
zandarllz<Jrz'e (fr. gendarn1erie); enz.;
in zov1. proclzz"e n. procha (naar latijnsch model
paroch£a) valt de klemtoon op de voorlaatste
lettergreep en dat is opmerkenswaard.

'VgI COSIJN-TE V\!INKEL, par. 338.
fr. -ien (lat. -anus)
naar latijnsch model
zov1. -aan (nlet zo,,1. lange aa; nd!. -aan) in m.
persoonsnanlen; voornamen : biistz'e/aan (ndi.
(Se)bastiaan, fr. ~Se)bastien), dz1tulz'ejaan (fr.
Julien), kestzljaan (*I<-erstiaan, fro Chretien),
171aksz'i!lJll~;liejaan (fr. l\rfaximilien); volksnarnen : idalfaan, doch daarnaast gewoner, met
dobbel suffix en vocaalwijziging z"etaljoondgr;;,.
z"ndieiaan (>ljndiaan); nog luutaraan (fr.
I ..u therien) en pruchii/aan (fr. paroissien) ;
ook fro -een
zovl. -aan: euroopeejaan, doch
gewoner euroopee/oond9r:J ;

==
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en fr. -ain
zov1. -aan : do(51Jzz"enz'ekaan (If.
dominicain], fransieskaan (fr. franciscain), kapalaa'll (fr. chapelain}, uiiltral1zontaan,. en de volksnamen afriiYkaan n. gewoner afrz"ekoonda r»,
lUlleerz"tfkaau n. gewoner a lJzeerz"'2kovndrJ1":J, 111ekzz";;;kaan (fr. Mexicain) ;

==

fro -ier
zov1. (en ndl.) -ier in m., zelden
naamw .: *komen direkt uit het fro de volgende
m. naamw. : bankier, bo rb ier (fr. barbier), briegadier (fr. brigadier), greJier (*greffier, ook aldus
in fr.], lansier (fr. lancier}, iaiier (met dissimilatie, fr. laurier), o/<lsiCJr (fr. officier), poop()lier
(fr., peupIier, ofr. poplier), r en t ier (fr. rentier
ndl. rentenier); en het vo1gende O. naamw. :
tier (fr. quartier); - *i<met ndl. (zovl.j grond'woord
bastaarduitgang -ier in m. naamw, : herbergier
(zie toch FRANCK-VAN \\TIJK), oo-usruer (ndl,
hovenier met inIassching van n), poo1-tier (ndl.
portier), 7.f.lt:,e,zk;;lier (ndl. winkelier); - ***vgl.
nog de In. naamw. kasier (ndl. kassier, it. cassiere : FRANCK-VAN WIJK), ko('":tsier (van koets?
zie FRANCK-VAN V\TI]K) en de verspreide familienaam (omstreek van ZegelSelTI) d» jes:Jmier (*De
Pessemier
De Pcrsemier
De Pressernier :
zie 256, 10); oak het O. papier n. pampier
(lat. papyrus) ~ ****al die naam W. vonnen
hun mv. met -s, uitgezonderJ de twee onz. :
1I1V. kortz'ergn en papz'er~n ;
fr. -iere
zovl. -eer<7 (met scherpl. ee) : bareer» (Ir. barriere ; daarnaast zov1. bareel naar
ofr, barrel, vgl. boven 130), porteer;} (fr. portiere),
'l'ooleer:; (fr. volicre }, en:~.; doch ntan ie r» en
rl~-;vier8 (fr. riviere) ;
230 fr. -in
gewoon1ijk zov1. -ijn als in ndl. :
nl. : kooz7jn (fr. cousin); 0.: la ilJn , llzagaz7jn (fl'.
nlagasin), satijn, enz. ;
fr. -in
SOll1S zov1. m, -z'en (naar lat. model) :
ooguu.,tz'en ([r. Augustin, Iat. -inus), kapuusz'en
(fr. capucin), kosi/en (fr. Constantin), see7',rz'en
(fr. Severin);
fro -in === zelden nl. zov1. -Jj(tk (naar de fro nitspraak) : bttultJjil.,k (fr. bulletin), jloorzJizk (fr.
florin) n. gewoner gul(d)~n ;
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240 fr. -ine
zo"'.'1. -z."en;J (nd!. -ien) in vr.
naan1W. : belz,J1Ju'ell;; (fr. balsamine), botz"en;J (fr.
bottine, ndL bottien), l.:antz'ella, karlz'en:J (fr.
Caroline) l.'ool;;rz'en:J (fr. cholerine), jJz"esz"en;; (fr.
*pissine), tr£en,7 (fr. (Ca)therine), enz. ;
of wordt zov1. vr. z)'n:J in : 1nectslj'na (*lneedcijne, fro medecine, ndl. ll1edicijn) ;
of wordt zov1. nl. -fjn in : ternz;;nt7Jn (fr. ten~
benthine, ndl. terpentijn) ;
2[)o fr. -ion (lat. -ionern) == zovl. onbetoond -£e
(ndl. -ie) of vcrdoft -a / in 't fr. is -ion voorafgegaan van s of van t :
*fr. -sian
zovl. -sz''t!(soms -zz'e) of -S;} (soms
-z.,) : fr. -asian.:=:: zov1. -aaZl~ of -aaz;; in ookaazz'E
of ookaaza (fr. occasion); fr. -assion
zovl.
-asz"e (zeer zelden -as;}) in plisz'e (fr. passion); fr. -ession
zovl. esie of -esCJ : proosesz'e of -es;;
(fr. procession), suukst:sii! of -es:J (fr. succession),
enz. : - fr. -ission
zov1. -z'esz'e of -ies;; : l1zzcsz'e
of zeldcn -S<l (fr. rnission), vanhier dee1Jdesz'e of
SOlllS -zeS;J (fr. demission), konzz'esz'e n. -z"es() (fr.
commission), pernzz'esz'e n. -z'eS3 (fr. pennission) ;

==

==

==

==

.

** fr. -tion = zovl. -sie of -sa : fr. -ation
zovl. -aasie of -aasa en voorbeelden zijn tali ijk
admienzestraasie of -aasa (fr administration),
deeklaraasie of -aasa, eelavaasie of -aaso (fr. elevation), forti efankaasie of -aasa (fr. fortification),
g- ratiefiekaasie` of -aasa (fr. gratification), erbooriezaasie of -aasa (fr. herborisation), ienzietaasie of
-aasa (fr. imitation), zuustiefiekaasie of -aasa (fr.
justification), kolaasie of -aasa (fr. collation), kondanaasie of -aasa (fr. condamnation), liekiedaasie
of -aasa (fr. liquidation), yneedietaasie of -aasa (fr.
meditation), noomienaasie of -aasa (fr. nomination), ooblieg-aasiz of -aasa (fr. obligation), joojuulaasie of -aasa (fr. population ), re jaraasie
(fr. reparation), staasie- of gewoon -aasa (fr. station), tantaasie of -aasa (fr. tentation), vookaasie
of -aasa (fr. vocation), enz., enz. ; - fr. -etion
zovl. -eesi e, zelden -eesa : di eskreesi e (fr. discretion) ; -- fr. -ition = zovl. -z'esie of -iesa : ambiesie
zelden -iesa (fr. ambition), deemooliesie` of soms
-iesa (fr. demolition), eekspooziesie of -iese (fr.
exposition), muuniesie of -lesa (fr. munition),
fieetiesie of -iesa (fr. petition), reepatiesie of -iesa
(fr. repetition), tradiesic zelden -iesa (fr. tradition), vandiesie of -iesa (lat. venditio) ; — fr. -otion
.— zovl. oosie of -oosa : deevoosie of -oosa (fr. devotion), et^moosie of -oose (fr. emotion) ; — fr.
-ution — zovl. uusie of -uusa : diestriebuusii of
-iesa (fr. distribution), eekzeekuusie of -iesa (fr.
execution), konstietuusie of -iesa (fr. constitution),
kontriebuusie of -uusa, reevooluusie of -uusa
(fr. revolution), restiituusie of -iesa en eenige
andere nog ; — fr. -action — zov]. -aksie of -aksa .•
aksie of aksa (fr. action), diestraksie of -aksa (fr.
distraction), faksie of faksa (fr. faction), reedaksie of -aksa (fr. redaction), so^straksie of -aksa
(fr. soustraction) ; — fr. -ection of -exion —
zovl. -eksie of soms -eksa : aneksie of -eksa. (fr.
annexion), koleksie of -eksa (fr. collection), dzereksie of -eksa (fr. direction), eeleksij of -eksa (fr.
election), enseksie of -eksa (fr. inspection), prooteksie of -eksa (fr. protection), reejleksie of -eksa
(fr. reflexion), seksie` of zelden seksa (fr. section) ;
enz. ; — fr. -iction — zovl. -iekszi of soms -ieksa :
beenandieks2 of -i eksa (fr. benediction), koc vi ksie of zelden -ieksa ; -- fr. -ention — zovl. -ensie
of -ensa : atensie of -ensa (fr. attention), en- of
intensii of -ensa (fr. intention), mensie of zelden
-so (fr. mention) ; jreetensi of -ensa (fr. pretention) ;
26° fr. -ique = zovl. -iek in m. of o. naamwoorden, en - zovl. -ieka (ndl. -iek) in vr. ; m. zijn:
domastiek, gomneelastiek ; - o. zijn : muuziek,
poolietiek (fr. vr. politique), puubliek; -- vr.
zijn : fabrieka (ndl. fabriek, fr. vr. fabrique), klienieka (fr. clinique), koolieka (ndl. kolijk, fr. colique),
krietie'ka (fr. critique), reepuublieka, statiestieka;
het zijn dikwijls zelfstandig gebruikte adjectieven ;
27° fr. isme = zovl. -ies o m in o. naamw. (zij
zijn m. in fr.) . fanaties 9 mn (fr.. fanatisme), kleeriekalies a na, liebaralies 9 n, soosz jalies a rn (fr. socialisme), enz. ; reu- of roomaties (fr. rhumatisme) ;
en, doch m., katakismuus (naar lat. model, fr. catechisme) ;
28° fr. -iste — zovl. -jest (ndl. -ist) in m.
naamw. : batiest (fr. Baptiste, ndl. Baptist),
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eevariest (fr. Evariste) ; — artiest (fr. artiste'
ndl. artist), dantiest (fr. dentiste), drob Test (fr droguiste), eevangee- of eevanzee-liest (fr. evangeliste), ko zçreeg-aniest, ovkuuliest (fr. oculiste),
organest, 75i janiest (fr. pianiste), seemnienariest
(fr. seminariste), soosiejaliest (fr. socialiste), Iraj5iest (fr. Trappiste), enz. ; en na' zovl. grondwoord : blomiest (ndl. bloemist) ;
fr. vr. -iste — zovl. ook vr. -testa : arties ta,
ko,z reeganieste, moodiesta- (fr. modiste), jiejaniesta, enz.;
29 ° fr. m. -ite — zovl. -iet (ndl. -iet) in m. persoonsnamen : dzeezawiet (fr. Je'suite), dzoozeefaet
(fr. Jose'phite), karmaliet, en eenige andere nog;
fr. vr. -ite — zovl. -ieta in de vr. naamw.
fii ljieta (fr. faillite), kondwieta (fr. conduite),
ij nnieta (fr. limite) ;
30° fr. m. -oir — zovl. m. -aar (met zovl. lange
aa) : abataar (fr. abattoir), trotaar (fr. trottoir)
fr. vr. -oire (lat. -oria) — zovl. vr. -eerie (ndl.
-one, naar lat. model) n. -oora : gloorie n. zelden
gloora (fr. gloire), iestoorie n. -ra (fr. histoire),
meeinoorie n. -ra (fr. rnemoire), viektooriz n. -ra
(fr. victoire) ; — zovl. sieboorië is vr., doch fr.
m. (ciboire, lat. ciborium) ; — zovl. taloora met
scherpl. oo — fr. tailloire met andere bet., ndl.
teljoor; — zovl. vr. klditsoora (sch. beklemtoonde oo; soms o. klaitsoor) ko:nt waarschijnlijk
van picardisch claclzoire dat zelf met ndl. kletsen
verwant is ;
fr. m. -oire = zovl. m. -aar (met zovl. lange aa)
in : konservataar (fr. conservatoire) en observataar (fr. observatoire) ;
3 H° fr. -on (lat. -onem) — zovl. (en ndl.) -oen
in m. of o. naamw. ; in m. : kapoen, Wzaloen,
sietroen (ndl. citroen), enz. ; in o. : fatsoen, seezoen, sernaoen, enz.;
fr. -on, zovl. -oon (met scherpl. oo), ndl. -oon:
jbatroon (fr. patron, lat. patronus) ;
3 2° fr. -ure — zovl. -aura (ndl. -uur, -ure) in
vr. naamw. ; met ndl. grondwoord : kwetsuur;
(ndl. kwetsuur) ; — direkt naar fr. model : arnasuura ( *harnassure, fr. *harnachure) , i - naast
oovantuura (fr. aventure), borduura (fr. bordure),
faktuura, fatuura (fr. voiture), fikuucra, kozfetziura (fi. confiture), koepuura (fr. coupure
doorsnee van stroom of rivier : da koejuure to
Gent), natuura, pbstuura (ndl. postuur, o. met
eenigszins ander bet.), sentunra (fr. ceinture), enz.;
330 fr. -meat = zovl. (en ndl.) -naent in o.
naamw. ; met zovl. grondwoord : brijzalmenta n
(enkcl in mv.. zie Idiot.), dreeg-ament (ndl. dreigement), smoelaznent, sinbda rament (*smodderement, veelal in 't mv. ; zie Idiot.) ; -- direct uit
het fr. zeer gewoon : amnuzajnent, deepartarnent,
eetabliesament (fr. etablissement), fondament,

ornament, reegalment, sakra?vent, trektament
(fr. traitement), enz. ;
in een aantal m. naamw. : azent (ndl. agent),
kockuurent (fr. concurrent), mnoonnent (fr. moment), preeziedent, reezent (fr. regent in scholen),
stuudent, testament en andere nog
340 fr. -te (lat. -tatem) = zovl. tait en ndl. -teit
(naar lat. model) in vr. naamw. ; met ndl. grondwoord in eenige pejoratieven : flauwietait, stb-
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mtetait (ndl. stommiteit) ; -- direkt uit het
romaansch : kaalietait (ndl. kwaliteit), liebartait
(ndl. liberteit), raizastait (ndl. majesteit), naienoorietait (ndl minoriteit), proopriejeZtait (ndl.
proprieteit) , uunzeversi^tait (ndl. universiteit),
enz.

Over de volgende achtervoegsels van fr. oorsprorg : zovl. -ort (ndl. -card, fr. -ard) en zovl. esa
(*esse), zie boven 20, * en 2 0 , **.

3o Diminutieven of T%erklea'nwoorden.

* *
§ Zovl. dz'sninutiefszu,z'tg -ang en.
•k? : kalfka.
-aka : rna`naka ( manneke).
Na^
-ska : zakska.
b n
V

.-

bA

b

N

-tsd koUzljntsd.

¢'

alka . bergalka.
-ale2k (of -ale2k) : brijzaleeuk.
-alee;akska (of -ale zkska) : brZ^kaleea,kska.

;-sa . vo%tsa.

97? : wee(g) l2.

.-- .

N.,

Aanyn. Diminutieven zijn vaak hypocoristica
(troetel- of koozenamen) : zoeta lievaka ; — of
pejoratieven (misprijzende namen) : t an es mor
a schoemaakarka (ni. een slechte schoenmaker) ;
— of zelfs augmentatieven (vergrootnamen) : dat
Ps nog a ferny a j5alka (nl. een groote appel).
De diminutiefsvorming in zovl. verschilt tamelijk veel van die in ndl. ; our die reden wordt zij
hier breedvoerig onderzocht.

* *
le Groep : -kaa, -aka, -sky (1).
1) Dirninutz'ef uz'tb ang zovl. -ka (mnl. -lkijn,
-ken ; in ndl. gewoon -je n. ongewoon -ken) ; de
zovl. slot-a van het substantief — indien er eene
is — verdwijnt voor dezen uitgang ; men gebruikt
zovl. -ka
A. Na g esloten lettergrepen :
a. Na f, s, fi in ale gevallen (d. i. na een of
nicer consonanten, die at dan ni.et gevolgd zijn
door Joffe vocaal (die verdwijnt), of voorafgegaan
door korte vocaal, door gerekte korte vocaal, door
lange vocaal, door diphthong:
Na f (' v) (of verdwenen zovi. slot-a) : *na
enkelen consonant, altijd zonder vocaalverkorting(2) : -- na gerekte korte vocaal + f: kuf,
k^xfka; . str^ifa ( *straffe ), stri fka ; dzef (ndl.
_f a; stFf, stofka; enz. ; — na lange
Jozef), thf
(1) Deze drie suffixen komen in zovl. dialect, evenals
in mnl., meer voor dan de volgande.
(2) Naar de regels die men bij de rubriek Vocalisnne
kan nazien.

53 -vocaal +f: dz'ef, diefka; stoova, stoofka; enz.
-- na diphthong + f : schijva, schijfka ; duiva,
duifka; sours -ijvaka n. -? fka : lijvaka en wijvaka
n. li)fka en ze'ijfka ; — ** na meer dan een consonant net vocaalverkorting(1) of behouden
korte vocaal : na Z -}- f : zalva, za fka ; kalf,
kalfka; kolva, ko fka; enz. ; — na r +f: kerf,
kerfka; korf (ndl, korf), kool fke ; enz.
Na s (z) (of verdwenen zovl. slot-a) : * na
enkelen consonant, altijd zonder vocaalverkortinb : n-. a -{- s : notaaras, notaaraska; seekrataaras, seekrataaraska; enz. ; — na gerekte korte
vocaal + s : j as, j aska ; kasa (*kasse), ka`ska ;
apes, nzeska; lisa (*lesse), leska; vis (geschr. ndl.
visch), viska; wisa (*wisse), wiska; vos, voska ;
osa (*osse), oska ; muscha (*mussche ), mi ska
(met verdwenen slot-ch) ; enz. ; — na lange
vocaal + s (z) vices (geschr. ndl. vleesch),
vleeska; weeza, weeska ; sies (voornaam), sieska ;
lies (Eligius) en lies (Alice), lieska; bieza, bieska;
rooza, rooska ; enz. ; doch de slot-a van beeza
(*beze n. zelden beezii — bezie) blijft behouden
beezaka ; en die van zuuza (fr. juge), zuuzaka ;
ook die van vrouwelijke voornamen op zovL -za :
j5iilaaza (*Pelagia), pielaazaka ; treezaka, liezaka
(Elise; vgl. boven lieska), roozaka, uuzaka (zovl.
uuza . — Eugenie), enz. ; — na diphthong + s:
kausa (ndl. kous), kauska; palais (ndl. paleis),
palaiska ; vijza, vijska ; nzuis, muiska ; buiza,
buiska; enz; us (*huis), u^ska n. uizaka ;
** na meer dan een consonant, met vocaalverkorting of behouden korte vocaal : -- na k ± s
eksa (*hekse), ekska ; foks (hondennaain), fokska ;
enz. ; — na l s . jelsa, _pelska ; pals, fiolska ;
enz. ; -- na n + s : mansa (fr. (Cle)mence ),
manska • sponsa, sj5onska ; mains (*meinsch ),
ma inska, enz. ; — na 5 -j- s . snaps, snapska ;
-- na r (in de uitspr. verdwenen en our de behouden zovl. s of z zonder vocaalverkorting) + s.
leeza (*leerze), leeska ; veeza (*veerze, ndl. vaars),
veeska ; keesa (*keerse, ndl. kaars), keeska (dock
keeza = keerza = ndl. kers, fr. cerise, heeft gewoonlijk keezaka met behouden slot-a) ; en boza
(*borze, ndl. beurs) behoudt ook -a : bezaka; en
de vr. voornaam op -za vierza ( fr. Virgi(nie) )
heeft vi rzaka (met behouden r en slot-a) ; -- na
t + s : j5lootsa (ndl. plaats), plootska ; bo u ts
(ndl. hots), bo,,t tska; klaits (*klets ), klaitska;
koitsa, koitska; muitsa (*mutse), muitska.
Na p (of verdwenen zov]. slot-a) altijd met

vocaalverkorting (uitgez, voor s -}- 5) of behouden korte vocaal : *na enkelen consonant : na
gerekte korte vocaal + p : lap, lapka ; lepa
(*leppe), leek.;; tip, tipka; kCJ, koj5ka; schupa
(*schuppe, ndl. schop, fr. pelle), schupka ; — na
lange vocaal + p : school (ndl. schaap), schoi pka ;
roopa (ndl. raap), roepka ; soej5a, soejka ; reel,
reepka ; enz. ; — na diphthong + p : _Pi jpa,
pijpka; kui^ia, ki pka; enz.: — ** na meer dan
ben consonant (slot-a verdwijnt of blijft behouden) : na Z -}- p • scholj5a (ndl. schelp), scholjSka
n. sc:zolpaka; -- na m p : kralnpa, kramj5ka
n. krannjaka ; stainj5, starnpka; doevzp (ndl.

(1) Naar de regels die men bij de rubriek Vocalisntts
kan nazien.

r

domp, damp), doorpka ; poonzj5a (*pompe),
poomjka n. poolnj5aka • — na r -{- b : doorj5 (ndl.
dorp), doorrka ; woorp (ndl. worp), wo^rpka ; —
na s + p • g-espa, gespka n. b es5aka ; esj (*hespe)
n. espka n. e"sjaka; rasa, rassaka n. rdspaka,

b. Na enkelen consonant 1, vi, r, voorafgegaan
door doffe a, of door lance vocaal. sons door
gerekte korte vocaal, of door diphthong, altijd
met vocaalverkortzng:
Na l (of na de na I verdwenen zovl. slot-a) =ndl.
-tje : ' *na a + l : deks a la (ndl.. deksel), deksalka ;
kwi k a la (ndl. kwakbel), kwakalka ; taafala (ndl.
tafel), taafalka; enz. ; — ** na lange vocaal + l:
waala (ndl. Waal), waalka ; deel, deelka ; kiel,
kielko; nziel (*Emiel), milk?; koola (ndl. kool,
fr. charbon), ko©lka ; kool? (ndl. kool, fr. chou),
koo lka ; boel, joe`lke ; beul, beu lka ; enz. ; —
*** na diphthong + L : dwa1l (ndl. dweil),
dwi ilka; bijl, bf lka; rnu;la, nauilka; enz.
Na nz (of na de na m verdwenen slot-a) _— ndl.
-pje : *na a + in • aas a ma (ndl. asem), aas a mka ;
bes a ma (*besseme), besa nika; drama (ndl. arm),
ora mka; dora ma (ndl. darm), dora mka; zewoorpma
(ndl. worm), woor a mka; old ma (ndl. olm), ola mka;
enz. ; — na lange vocaal + in : breema (ndl.
braam), breemka; kroom (ndl. kraam), kroomka ;
j5riem, priemka; zoom, zoi nka; enz. ; -gerekte korte vocaal -j-- in in : tram, tramnka ; —
..::.`::: na diphthong + in , wi j iui?, wij snka; du t m,
duimka ; enz.
Na r (of na de na r verdwenen zovl. slot-a)
ndl. -tje : *na a + r : werkara (ndl. werker),

werkarka ; loobara, looparka ; vnoed a ra, moedarka; zouija ra (ndl. zaaier), zouijarka; nouista ra
(ndl. naaister), nouistarka; enz. ; — °° na gerekte
korte vocaal in de voornamen : oomer (geschr.
Omer), (ov,merka; prosier; (Pro)sfterka; ektor
(*Hector), (ek) torka ; nestor, (nes) torka ; viektor
(*Victor), (viek) torka; -- • ° na lange vocaal +
r : vaara (ndl. vader), vaarka ; eera (*heere),
eerka ; leera (ndl. ladder), leerka ; gentaneera
(ndl. Gentenaar), gentaneerka; pier (voornaam),
pierka ; oora (ndl. oor), oorka ; beer, boe`rka ;
deura, deurka ; aura, uurka ; enz.
Aanna. Kleine kinderen en zelfs groote menschen die traag of liefkoozend (b. v. ouders tot
hun kinderen) spreken, gebruiken dikwijls -aka
iplv. -ka na lange vocaal (of diphthong) + consonant : stoovaka (ndl. stoofje); biezaka, leezaka
(*leerzeke) ; soepaka, pij paka; koolaka; muilaka ;
noomaka (*nameke, ndl. naampje) ; bieraka ; enz.;
— soms na gerekte korte vocaal + consonant:
j5apaka (*pappeke), koiaka (*koppeke) ; enz. ; —
soms na korte vocaal + meer dan een consonant:
kalvaka (iplv. kalfka), es aka (*hespeke), sponsaka,
koetsaka, enz. Doch dat is een ongewone manier
van spreken.
B. Na open betoonde lettergrepen (of na de
verdwenen zovl. slot ja of slot-wa).
De gebruikte diminutiefsuitgang is in dat geval
gewoonlijk zovl. -ka. (sours -tsa; soms -ka naast
-tsa; zie beneden, 2e groee, 2), diminutiefsuitgang -tsa, en §§, naamwoord met meer dan een
dü w 'nutiefsvorm) ; in ndl. -tie.
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Men heeft zovl. -ha:
a. Na lange vocalen (gewoonlijk) •: *n a betoonde zovl. slot -aa (of zovl. gerekte a. — ndl.
lange a) : mamiika (n. gewoon mama j tsa), paprika
(n. zelden papditsa); — ° i na betoonde zovl. slotaa : laa (ndl. lade), laaka ; spaa (ndl. spade),
spaaka; salaa (ndl. sla), salaaka; — •'^` -` na betoonde zovl. slot-ee : ree, reeka ; wee (ndl.
weide), weeka ; zee, niet gewoon zeeka ; —
• • na zovl. betoonde slot-ie . bie, bieka; sj5ie,
spieka; vrouwelijke voornamen als vile hebben
meestal twee vormen : vzzeka n. nziefsa, enz. ;
.
ina
na betoonde zovl. slot-eu : reua (mannetjesna
hond), reuka (zie beneden b . eui) ; —
betoonde zovl. slot-oe : moe (= moeder), nzoeka

_

(zie b : eel).

b. Na di hthongen (altijd -ha) :
Na zovl. betoonde slot-al — ndl. -ei) : kal,
kaika ; mai (ndl. Mei), maika ; klaj5aija, klapaika
(na verdwijning der slot-ja) ; paraija (ndl. prei),
jaraika ; valaija (ndl. vallei), valaika ; enz.
Na zovl. betoonde slot-ij of -ij : bi karija (ndl.
bakkerij), bi karijka ; melkarijja, nzelkarz^ka ;
prija, prijka ; enz.
Na zovl. betoonde slot-ui ._ bzcija (ndl. bui),

buika.
Na zovl. betoonde slot-oui (ndl. -aai) : droui
(ndl. draai), drouika ; goui (ndl. gaai), gouika ;
kouija (ndl. kaai), kouika ; enz.
Na zovl. betoonde slot-eui (soms -eu, ndl. -ooi) :
deui (ndl. dooi), deuika ; pleuija n. pleua (ndl.
plooi), _pleuika; reuija n. reua, reuika n. reuka ;
schreuaja n. schreua (ndl. schrode, *schrooie),
schreuika ; vleuija n. vleua (ndl. vloo), vleuika ;
enz.
Na zovl. betoonde slot - eel (soms - oe) : boej,,
(ndl. boei), boeika ; koe (nooit koei), koeika ; roe
(ndl. roede), roeika n. roeka.
Na zovl. betoonde slot-au (ndl. an of on)

kauwa (ndl. kauw, vogel), kauka (na verdwijning
der slot-zewa), pan (ndl. pauw), pauka ; mauwa
(ndl. moues), mauka ; schauwa (ndl. schouw),
schauka; vrauwa (ndl. vrouw), vrauka; enz.
Na zovl. betoonde slot-eeu (soms -cc) : leeu of
lee ( ndl. leeuw ), leeuka ; Yneeuwa, meeuka ;
spreeu n. spree (ndl. spreeuw), spreeuka.
2) Diminutiefsuitgang zovl. -a/ia (ndl. in de
omgangstaal gewoon -etje, ongewoon -eken).
Deze uitgang is de epenthetische a -}- de vorige
diminutiefsuitgang -ha (zie TE WINKEL, Gr.
Fib-., 276).
A. Enkel na gesloten lettergrepen.

a. Na enkelen consonant 1, vi of n voorafgegaan door zovl. gerekte korte vocaal (het ndl.
heeft hier geregeld -etje) :
Na l : bal, balaka (* balleke, ndl. balletje) ;
spel, . spelaka ; vel, v6laka ; bril, brilaka (n.
brilka); bol, bolaka; of (*hol), oolaka (*holeke) n.
olaka (*holleke) ; mol, mo`laka ; stul, stulaka (n.
stulka) ; enz.

- X55 ^--Na m : k 7m, kbnaka (*kammeke, ndl. kammetje) ; gram, grZbnaka ; konz, koni ka; enz. ; —
trann heeft gewoonlijk tralnka.
Na n : ma/i, uzZznaka (*manneke, ndl. mannetje),jiz,j nak n.,ai;ztsa (*jantje); zin, zinaka.
b. Na meer dan een consonant (de laatste is cd
of 1) in de volgende naamwoorden (in ndl. geWoonlijk -je)
Na f (uitspr. v) + d in : ooft (*hoof d), oovdaka
(*hoofdeke, ndl. hoofdje).

Na f -}- t in : kreeft (in zovl. m.), kreeftaka.
Na L -}- d in : velt (*veld), veldaka.
Na n d : er is maar een diminutiefsvorm
went (ndl. wind), wendaka ; nmaant (*lnaand ),
nzaandaka n. ntondaka ; lazit (*land ), landaka ;
Pont (*pond), an alf pondaka; -- ** er is meer
dan een diminutiefsvornn : ont (*hond), ondaka n.
oontsa, enz. (zie beneden §).
Na r 4- d in : boort (*boord), boor(d)aka ; -er zijn er die twee diminuutiefsvormen hebben
(zie beneden §).
Na al dan niet verdwenen g + d in : deucht
( - '`deuzgd), dcat,; deka ; ,naacht ( * nlaagd) , mzaaadaka
(met speciale bet., zie Idiot.).
Na ch + t in : _g r?Icht, ,c r;ichtaka ; ni cht,
n^.ichtaka ; vr&ht, vrechtaka ( ndl. vrachtje ) ;
gazicht, g azichtaka ; Licht, llchtaka ; zt cht,
zuchtaka , en andere nog.
Na s -F- t in : leest, leestaka (ndl. leestje) ;
mast, nzastaka , jest, jestaka ; — eenige hebben
twee vormen als lijst, i jstaka n. li jstsa en nest,
nestaka n. nrjstsa (zie Idiot. en hier §§) ; eenige
nemen enkel -sa als gist en test.
Na k + at in : oekst (= ndl. hoest en ndl.
oogst), oCkstaka.
B. Na speciale zovl. substantieveiijke slot-a
heeft men vaak -ka (met of zonder behoud der
slot-a) ; daar deze zovl. slot-a wel in mnl. bestond,
dock in nnd1. in de meeste woorden weggevallen
is, inoet men hier den uitgang -aka beschouwen
als zijnde zovl. (en mnl.) slot -a -}- uitgang -ka en
mag men de eerste a niet als epenthetische a
beschouwen.
Ik vat bier samcn alles wat deze zovl. slot-a
betreft met betrekking tot de verkieiningsuitgangen.
Zovl. slot-a valt wed- voor het suffix of blijft
behouden :
a. Zovl. slot-a valt weg :
10 Voor zovl. -ka:
*N a consonant f (7 , ),
je Groep, A, a).

s (z)

of p (zie boven,

Na f (a') : stra fa (kstraffa), strufka; duiva,
dzgfka; kolva, kolfka ; enz.
Na s (z) . osa (*osse), oska; kausa (ndl. kous),
kauska ; bieza, bies f'a ; enz. ; ook in vr. voornamen
op zovl. -ansa of -ensa : stansa, stanska (ndl.
Stansje) ; mensa, menska; enz. (zie beneden, b,
40) ; de slot-a blijft soms behouden voor -za (zie
beneden, b, i o).

Nap schic fta (*schupa ), schubka ; stamp,
stalnpka; jbijj5a, j5ij^ka ; enz.
a Na consonant 1, n of r (zie boven, re Groee,
A, b):
Na I : keer 9 la (ndl. kerel), keeralka ; rziaala
(tesch), rizailka ; zaila (*zeile van molen), zaiika.
Na in : besazna, besasnka (ndl. bessempje) ;
breezna (ncll. braam), breeynka; zwi nta, -zvYjmka;
enz.
Na r : (kZ71s a fs, d^znsarka; man/era, ,nanz rka;
ronsaneera, ronsaaneerka ; enz.
000 Na overgan gs-j en -w van diphthongen (de
overgangsklanh verdwijnt met de volgende slot-a;
zie boven ie Groej , B, b)
Na verdwijnin g van ja : valazja, valaika (ndl.
valleitje); 7n^lkarrjjd, melkarijka; bzcija (ndl. buil,
buita; kourja (adl. kaai), kouika; vlczcija of vleua
(ndl. vloo), vlezttha ; boeija, boeika; enz.
Na verdwijning van -Wa : rau ze ►a, ynauka (ndl.
inouwtje) ; s neeu?, ineeuka (ndl. meeuwtje)
en eenige andere nog.
20 Voor zovl. -ska (vgl. IC Groep, 3) na g- (cli)
en k:
Na. r (ch) : znaa^ a (ndl. maag), maachska n.
sours iizaaska (sync. van ch) ; galga, galchska ;
rif-, a (*rugge), rt chska n. soms ricska ; fi j (g Ja
(ndl. vijg), fzjc:hsk.) of sons fi jska) ; enz.
Na k : klika (iklakka), klakska ; balks, balkska ;
seeks (ndl. spaak), speekska ; s j5eka (*spekke,
zie Idiot.), sj)ekska ; kruika, krCLkska; enz. ; -des ook na zovl. 2k (ndl. geschr. nk) : kleCcaka
( ndl. klink ), klee zkska; pldi aka ( ndl. plank ),
pldi,skska; enz. ; -- en na zovl. is (ndl. geschr.
ng) : streC;za ( ndl. streng ), stree,Zkska ; tod as
(ndl. tong), toC;zkska ; enz.
3© V63r zovi. -sa (:= ndl. -je ; zie beneden,
na d of t.
Na d in : jooda (ndl. Jood), jodtsa (ndl. Joodje).
Na t : inaata (ndl. maat), snootsa (ndl. maatje) ;

C (xroi , 1))

beets, be tsa ( ndl. bcetje) ; rliijta, jnijtsa (tidl.

mijtje).
Na consonant - t ; na n + t : tanta, td=ntsa
(*kaarte),
•ntd, pe.`n tsa ; enz. ; na r 4 t : karts
le rtsa ; po^rta, puurtsa ; ells. ; -- na S t :
beesta, biests^; tzcsta (voornaam), tiestsa ; enz.
40 Voor zovl.
2e

-tsa

(ndl. -tje; zie beneden,

Groej5 , 2) A)

*N a lange vocaal of diphthong + n : baana
(ndl. baan), bobntsa (ndl. baantje) ; kroona (ndl.
kroon), kruiintsa; bag ijna, bagijntsa (ndl. begijntje) ; enz. ; — meestal de vr. voornamen met
slot-na hebben twee diminutiefsvorrnen : -ntsa en
-naka (zie beneden §).
** Zelden na korte vocaal + n enkel in een
voornaam : vr. wdna (*Wanne), waintsa n. zelden wana . a (zie beneden §).
Na doffe a -{- n in eenige woorden : keet;na
(null. keten), kceta ortsa; enz. (zie beneden, 2C Gr.,
2), A, 1 ° ,

2° en 3°) ,

b. Zovl. slot-a blijft behouden voor zovi. -ka:
Jo Na zovl. enkelen consonant b, d, 1, r, /n, n,

voorafgegaan door zovl. gerekte !torte vocaal (in
den diminutiefsvorm oak gerekt); vgl. boven, 2),
A,a:
.Na b: krab(J (*krabbe, ndl. krab), kriib;;k;; (ndl.
krabbetje); kreb;; (*krebbe), kreb;;k;;; reb» (ndl.
ribbe), rebjk(J.
N ad: pad;; (*padde), pad;;kJ,. bed;; (*bedde),
bed;}k;;; klvd;; f' klodde], klvd;Jk;;,. kud;; (*kudde),
kud(Jk;;.; enz.

Na I : val;; (*valle), val;;k;;,. bel;; (*belle)",
bel;;k;;,. bil;; (*bille), bzldk(J,' rob (*rolle), rol;;k;; "
paUll;; (*palulle), j>alul;;k;;,. enz,
Na m : ziiiim» (*~lamme), vla1n;;k3,' stern»
(*stemme), stem;;k;;,. blinn» (*blomme), blomei» ,.
enz,
Na r : ker;; (*kerre, ndl. karl, ker;;k;;; ster»
( *sterre,· ndL ster of star), ster;;k;;,' SChOY3
(*schorre, zie Idiot. .; ndl. schol}, schor;;k;;,. enz.
Nan: k1i1l3 (*kanne), kan;;k3" pen;; (*penne),
pen;;k;},. pin3 (*pinne), pzn;;k;;,. boerin» (*boerinne), boerin;;k3 en al de vr. naamw. op zovl, -in»
(*-inrie, ndl. -in); eiin» C~zonne), zon;;k;;,. enz,
Vgl. nog et» Cthutte), nt;;k3.
Bij uitzondering na lange vocaal in de vreemde
woorden met slot-aadtJ (== ndl. -ade] : fasaad;;
(fr. facade), fasaad;;ktJ,. pomaad;;, p01naadtJk;;,.
enz.; zoo ook kram;;naadt:1 (met zovl. lange aa),
kram;;naad;;k;;,. moods (ndl. mode), moodse» en
diergelijke.
20 N a zovl. enkelen consonant z (voorafgegaan
door lange vocaal) in beez» [ndl. bezie), beezse»
(vgl. boven, ie G-roep, 1), A, a); ztcuz» [fr. juge),
zuuz;;k;;,. en in Yr. voornamen (zie onmiddellijk
beneden],

3 ° N a meer dan een consonan t (de slot-consonant is d, t of z) :

+

+

d : na g
d : eegd;J (ndl.
na I
d : l1ould(J (ndl. naald),
nou1d;;k3'" bould;; (ndl. balie), bould;;k;; en al de
naarnw. op zovl. -ould;; (== ndl. -alie of -alje; zie
par. 30, 20) ; enz.; -- na n
d : eend;;, eend;;k;;
(nd!. eendje) ; spend;;, spend;Jk;;; enz.; - na r
d : kookard;; (fr. cocarde), kookard;;ktJ" koord;;
(ndl. koord), koorddkd" enz.
Na consonant
t: g;;wIcht;; (nd!. gewicht),
g;;wtcht;;k;;,. g;;zlcht;;, gtJzicht;;k;;,. enz.; na
n
t: renttJ, rent;;k;;,. konttJ, kont;;k;J, enz.; na r
t: ert;; (*berte), ert;;ktJ,. doch vgl. beneden, suffix -S;;, 2e Groep, 1), B; na s . t :
feesttJ·,feestektJ" moodiest:J (nd!. modiste), 1noodz'estdk;;, en al de woorden op zovl. -iestd (== ndl.
-iste); enz.
.
z : na d
z : sto,,,,dz;; (ndl. fr.
N a consonant
etage), stoudztJk;; " boschottdz;J (ndl. boschage),
boschoudz;;k:J en al de woorden op zovl. -oudZd
(== ndl. -age, zie par. 30, 1 0 ) ; enz.; - na r
z : sorz;; (ndl. fl". serge; zie Idiot.), sorz;;k;;,. en
na verdwijning cler r v60r z : boz;; (*borze), boz;;k;;; keez;; (*keerze, ndl. kers, vrl1cht), keeztJk;; ,.
enz.; vgl. Ie Groep, suffix -k;;, 1), A, a.

Na consonant
egge), eegd;;k;J,. -

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

40 N a meestal de vrou welijke yoornamen met
slot-;J / met slot-dd .. .liedtJ (fl". Adelaide, Alide),

lz'ed;;k;;~' field;} (Mathilde, Clotilde), tz"eldek;;,'
nieldiJ (Renilde), nield;;k;;; enz, ; - met slot-Za :
bel;} (Isabelle), b3l;;k;;,. ne]» (Petronelle), ne!3k;;,.
r ooziil» (*RozalIe), rooz{i/;;k;;,. .decu]» [Cordule],
duul;;k;;,· meel» (Melanie), 1nee/;;k;;,. siel» (Cilia),
siel;;k;;,. eiJ,z.; met slot-xz ,' nta rfiin» (fr.
Marie-Anne), marjan;;k;;,. enz.; - met slot-vv ,'
too rs (Victoire), toorses : doch titer» (Elvire),
vierk;; n. v£erak;;,. enz. ; - met slot-as en slot-s> :
staaz» (Anastasie), staaeaes , pielaaz;; (Pelagie),
pifflaaz;;k;;,' trees» (Therese), treezseo, l iez»
(Elize), liez(Jk;; (liesk(J is dim. van Yr. Alice en
TIl. Eligius); vz'erz;; (Virginie), vzerz;}k?,. rOOZ;J
(Rose), roozeeo r utcz» (Eugenie), u uese»,

Een aantallaten de slot-s wegvallen, b. v. die

op -ans» en -ense : stans» (Constance), stanses :
r ans» (~~lorence), r ansee ; dens» (Prudence),
denseo ; mens» [Clemence], menses , enz.; zie
boven te Groep, 2), B, a, 10, ::~.
Eenige voornamen laten ze, naar believen, al
dan niet wegvallen, vooral die met slot- n» (zie
beneden §§).
Vgl. Idtot.; Persoonsnamen :

c. Zovl. slot-s valt weg of wordt behouden
ad libitunz (zie beneden §§).
5) Dz'nzz'llutiifsu£tgang zovl. -sk:J (ndl. gewoonlijk -je, soms -sken == kd met epenthetische s;
TE \\"'INKEL, Gr. .F'ig., 276).
Hij wordt gebruikt altijd na ch (geschr. g) en
k, evenals in ndl, het in de omgangstaal weinig
gebruikte -sken.
1 0 Na g:
':t Na vocaal of diphthong
ch (g), zonder
vocaalverkorting (v6or enkelen consonant: invloed
der ch (g) en met verdwijning der zovl, slot-s,
indien er eene is); na zovl. gerekte korte vocaal :
diich, dachsk;; (nd!. daagje n. dagje); skich,
sliichse» (ndl. slaagje n. slagje); troch, trochsi:» ;
enz.; - na zovl. lange vocaal : Fiit;;looch, kat;;ioochses (nd!. kataloogje); teuch, teuchske /
ploech, ploechsk;;,. enz.; na consonant

+

+

clz : balch, bq1chsktJ; z71Jelclz, zwelchsk;;,. berch,
berchsk;;; enz.; - met verdwijning der slot-;; :
1naa(g);;, 111aachsktJ (nd!. maagje); vli'e(g)~,
vliechsk;; (soms vliesk;;); oofg);;, oochsk;; (soms
oosk;;);' ru(g);;, ruchsk;;; jij(g);; (ndl. vijg),
jijclzsk3 (soms jijsk(J); boorg;; (nd!. borg),
boorclzsk;;,. enz.

Na k:
':tNa vocaal of diphthong
k (soms na Yerdwenen zovl.. slot-tJ) en met vocaalverkorting (v6or
enkelen consonant) en met verdwijning der slot-;;:
ziik, zaksk;; (ndl. zakje) ; bek, beksk;; ,. sllzk, snz'ksk;; ;
bvk, boksk;;: truk, t1~ukskJ,o enz.; - aak (*haak),
aaksk;; ,.dzaak (voornaam), dzaaksk;;; reuk,
20

+

reuksk;J; riek, rieksktJ" spook, spooksk;;,. buuk
(zie Idiot.), buuksk;;,' broek, broiksk~ ,.en~.; di,jk, d'fjksk;;,· bUik, bu,;ksk;;,. enz. - met verdwijning der zovl. slot-;;: kliik;; (*klakke),
klaksk;J,· zaak;;, zaaksktJ,' nek;; f*nekke), nekslc";;,.
beektJ, heeksk;;,. speek;;, speekskd ~. breuktJ,
breuksk;;,. kriek;;, krieksk;; / kloktJ, kloksk;;,'
kruk;J (*krukke), kruksk;;': kock" koeksktJ,' enz.

1

Na consonant + k ; na t + k : melk,
nzelkska; volk, volkska; balka (ndl. balk), balkska;
wolka, wolkska ; enz. ; — na a + k (= ndl.
geschr. ng of nk) : bdi,zk (ndl. bank), bai,zkska ;
weeczk (ndl. wenk), wee;Lkska; drooik (ndl. dronk),
drovikska; leu,Zk ( ndl. lonk ), leu2kska; met
verdwijning der slot-a : pldi,Zka, plai,zkska (ndl.
plankje) ; klee,zka (ndl. klink), klee,zkska ; sjalooa,ka (ndl. spelonk), spalooakska ; enz. ; — gaZtak
(ndl. gang), zkskd; dez,zk (ndl. ding), deeakska;
aaree,zk (ndl. haring), aareeakska ; keuneezk (ndl.
honing), keuneZakska; kanoo,2k (fr canon), kanoo,zkska ; met verdwijning der slot-a (en na
wijziging van -aaa in -(2k) : tai.za (*tange), tai,2kska;
stre^ is

(ndl. streng),

stre i lkska ; Wad

(ndl. tong),

to5<<,kska ; -- na r -}- k : work, werkska ; enz.

2e Groep : -Si?, -Is? (1).
1) Diminutiefsuitgang zovl. -sa (ndl. -je) ; de
zovl. substantievelijke Slot-a (indien er eene is)
verdwijnt vo' or het suffix ; men gebruikt hem
enkel na gesloten lettergrepen
A. Na enkelen consonant d, t.•
a. Voorafgegaan door range vocaal of diphthong,
en altijd met vocaalverkorting
Na ti, *lame vocaal •+ d . d,-aat (ndl. draad),
drootsa (ndl. draadje) ; zaat, zootsa (ndl. zaadje) ;

broot, briuutsa ( n(1l. brc.00clje ) ; oet, oetsa (ndl.
hoedje) ; - e* diphthong + d tijt, ti1tsa (udl.
tij(lje) enz. ; -- verdwiin,ng der slot-a
•ooda. jo ;<<'? (ncdl. Joodje) ; — ' - ' '` uitzondering
de vree;ncle woorden en voornamen op -dd, die in
11(11. evonals in zovl. de slot-a vertoonen, nemen
eiftix -ii /l?1Jzc ,lcz^,d.l (lim(-,nacie), liernoiJnaad,ika . t?('(t) ( fr. Adelalt.le) , liedeka,• enz. ; zie
boven, 1e (JI'oep, 2), B, (1, 10.

N a t , =1ane vocaal (soms verl.ort) + t

J raaf, , zrontsa (ndl. ;raatje) : pro^jfeet, proofeetsa
(ndl. profeetje) ; dzeezawi,t (ndl. Jesuiet), dzeeza-

B:^z'^tsa; VZi t (fr. Louis ), wietsa ; diet, piets?
(odl. Pietje) ; toot, p1Uirtsa (ndl. pootje) ; voet,

+

t LLun verZ'o2 tSa ; elI z. ; -- diphthong
SZe:'tait ( ndl. universiteit ), uunieversietaitsa;

enz. ; — a:: na verdwijning der slot-? : maata,
ymmovtsa (ndl. maatje) ; becta, beets? (ndl. beetje) ;
b eeta ( ndl. geit ), bitsa ; noota, noot. (ndl.
nootje) ; sJroet.a, spro^tsa ; scheuta, scheutsa ;
mnijta ( ndl. mijt ) , 171ij tsa ; duita (ndl. duit),
du tsd , enz.
b. Voorafgregaan door korte vocaal ; er is gewoonlijk meer dan een diminutiefsvorm : smet
(ndl. smid), smijtsa n. snteeka; pot, ppo lt tsa n.
potaka (*potteke) ; enz. ; zie beneden §§, A, 20, **.
B. Na meer dan e'en consonant (de laatste is d
of t), voorafgegaan door korte of lange vocaal, en
altijd met vocaalverkorting (uitgezonderd als de
eerste vocaal s is, naar den bekenden zovl. regel).
10 Na n + t1, *er zijn vaak twee vormen (-sa
n. -aka; zie le Groep, 21, A, b, en §, A, b, **)
kznzt (ndl. kind), keeiztsa n. kindakv ; enz.
2 Na r + d : ={ ei^rt (ndl. oord), eurtsa ;
(1 t Zov1. -sa en -tso zijn, ook in mnl., niet zoo gewoon
ads de uitgangen van do vorige groep.

57..
wart (Edward), wairtsa ; — ': o na zovl. -ort (ndl.
-acrd) : gieragort (ndl. gierigaard), gierag-ou rtsa ;
louijort (ndl. luiaard) ; louij o u rtsa ; enz. ; vgl.
par. 25, o en par. 30, 30 ; — o, ::` er zijn vaak
twee meervoudsvormen : boogort (ndl. boomgaard), boogou rtsa n. boogor(d/aka ; _pert (ndl.
paard), pi rtsa n. _per(d)aka; enz. ; zie beneden

§ §, A, b,
30 Na n -}- t . * voorafgegaan door korte vocaal:
kalant (ndl. klant), kaldintsa ; kant, kai ntsa ;
luutanant (ndl. luitenant), luutandintsa ; enz. ;
na -ent : lent (ndl. lint), leentsa; mooment (ndl.
moment); moonzijntsa (soms -masntsa of -mentsa) ;
klont, kloontsa; /unt, j5utntsa; enz. ; — ':: voorafgegaan door verkorte diphthong : vatnt,
vdintsa ; — "":` na verdwijning der slot-? : pinta,
peentsa; konta, koontsa ; enz. ; — **** er is sours
meer dan een diminutiefsvorm : tanta, taints? n.
tantaka ; koorenta (ndl. krent), koorentsa (of
-rijntsa of raintsa) n. koorentaka; trunta (zie
Idiot.), truintsa n. truntaka; enz.
40 Na r -}- t ; * zovl. korte vocaal + rt : bert
(Albert, enz.), bijrtsa; stert (ndl. staart), stijrtsa;
snort (ndl. markt), mo u rtsa; enz. ; — **n a verdwijning der zovl. slot-a : korta (ndl. kaart),
k5 21 rtea ; erta (ndl. erwt), ij rtsa ; poorta (ndl.
poort), puurtsa; enz. ; — *** er is soms meer dan
een diminutiefsvorm : erta (ndl. hart), ijrtsa n.
ertaka; sporta, sjourtsa n. sportaka ; enz. (zie
beneden §).
50 Na s + t : *zovl. gerekte korte vocaal --

st : gist, ,'aistsa • kwi st, kwa z stsa ; post,
jbo u stsa

;

—

** zovl. lange vocaal of diphthong +

st .- tiest (voornaam), tiestsa ; j5uist, pu=stsa ; —
*` na verdwijning der zovl. slot-a : beesta, biestsa;
— **** er is vaak meer dan een diminutief : artiest
(ndl. artist), artiestsa n. artiestaka (en andere
woorden op ndl. -ist) ; nest, nij stsa n. nestaka ;
enz. (zie beneden §).
2) Diminutiefsuitgang zovl. -tse (ndl. -tje).
Is het vorige suffix zovl. -sa met epenthetische
t ; zie Tx WINKEL, Gr. Fig., 276.
De substantievelijke zovl. slot-a -- indien er
eene is -- verdwijnt.
Men heeft -tsa :
A. Na gesloten lettergrepen en voor enkelen
consonant (zie boven le Groep, 2), B, a, 40).
10 Gewoonlijk na lange vocaal of diphthong
+ n, altijd met vocaalverkorting : * na Iange
vocaal : graan, groontsa (ndl. graantje) ; been,
br*entsa; knien (ndl. knie), kni ntsa; patroon,
patruuntsa; schoen, schoentso ; enz. ; — **na
diphthong : kaptain, kaptdintsa (ndl. kapiteintje);
koozijn, koozijntsa; dzuin (ndl. ajuin), dzutntsa;
enz. ; -- *** na verdwijning van zovl. slot-a
baana, boontsa (ndl. baantje) ; scheena, scheentsa
kantiena, kantientsa ; boon?, buuntsa (ndl.
boontje) ; vr. steun? (ndl. m. steun), steuntsa ;
fortuune, fortuuntsa ; — blaina (ndl. blein),
bldintsa; bagijna, bagijntsa; enz. ; — ****stientsa,
vients9 zijn dim. van m. stien (ndl. Augustien,
Konstantien, Celestien) en vien (ndl. Livien) ;
stienaka en vienaka zijn dim. van vr. stiena (ndl.
Christine) en viena (ndl. Livine).
21
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20 Zeer zelden na zovl. gerekte korte vocaal +
n (doch met twee diminutiefsvormen) : jan,
jai ntsa n. janaka ( geschr. Janneke ) ; wi na
(* \Vanne), wantsa n. zeldener w^znaka; zie beneden §§.
3 0 Na doffe a + na (of in de uitspr. vaak -n)
de slot-a verdwijnt in het verkleinwoord ; * er is
maar een dinlinutiefsvorm : keet a na, keeta ntsa ;
leela na, zelden leela ntsa (ndl. lelietje) ; leu(g) a na,
leu(g) a ntsy ; 007' 9 12?, oov a ntsa (ndl. oventje)
vi(g) ; na (*viagen ), vii )antra ; waa(g 9na,
waa(k) ntsa ; — ** er is nicer dan een diminutiefsvorm : boo(g)u? (ndl. bona), boo(gg a ntsa n.
boocliska; keuk a jta, keuk 3 ntsa n. gewoon keiiikska;
kus a n (ndl. kussen), kiisaiztsa n. kiiska.
B. Na open lettergrepen en altijd met vocaalverkorting (vgl. ie Groep, 1), B, a).
o Betoonde lane; e of c erekte slot-vocaal
Na betoonde slot-a (hoofd- of bijtoon) :
japditsa; lastakJ ( Scliolastica ), lastakd"i/sa ;
reezadd (reseda), reezadIg/sa ; enz.
Na betoonde slot-ee : dz'e, tee (fr. dictee), dzekte- tsa ; kanapee, kauaj5e?tse, kolee (fr. collet),
kole."tsa ; enz. ; at die woorden hebben ook den
VUrnl -ka : dieneeka, enz. (vgl.).
Na betoonde slot-ze ; in vrouweiijke voornamen met slot-ie (-i'tsa n. -ieka) : fie (Sophie),
fctsa n. jieka; lie (Rosalie),. lidsa n. lieka ; inie,
niz tsa n. /nieka ; nie (Triphonie b. v.), in etsa n.
nzeka ; enz.
Na betoonde slot-on : boo (ndl. bode), boots?;
baloo (Isabelle), balootsa (zelden balooka) ; enz.
2 0 Na onbetoonde korte of verkorte large
vocaal.
Na onbetoonde slot-a : eerzza (Emma), eernd t tsa ;
lz'eza, liezaitsa (Liza.tse) ; en al de vrouwelijke
voornamen met onbetoonde slot-a , -- beegoonja
(begonia), be=gooirj_zatsa; dalja (daOlia), daljizitsa;
en andere bloemnainen op korte a.
Na onbetoonde slot-i k^c fie (ndl. koffie),
kiiji }tsa ,.ineerz'F (ndl. nlerrie), meerietsa; sildare (ndl. selderij), sild a rz^ tsa ; — at de naamwoorden met onbetoonden basterduitgang ze :
konii a nz'e (fr. conipagnie), konzp a izz'etsa ; nzee;noorie, mee:noorztsa ; reepar aasie, reeparaas•etsa ; Jooziesit? (ndi. positiel, pooziesz tsa ; enz.;
— doch wordt -ie zovl. -a, dan is de uitgang -ka .
beeza (ndi. bezie), beezaka.
Na onbetoonde slot-o5 : ievoo (Ivo), ievootsa ;
leejo5 (Leo), leejoutsa ; — sooloo (solo), soolootsa;
enz.
3de G roep : -,la, -elk?, -elehzk (of -aleuak),
-ale4zkska (01 -a/el/es/ea).
1) Diminutiefsuitgang zovl. - 9 1a (ndl. -el; mnl.

Pala B. tso ftko; — weech (ndl. weg), wee(g-)l;
n. weechska; — bri z9la (zie Idiot.; en DB
brijze); nzijz a la (zie Idiot.; vgl. ndi. morzel) ; -tros (zie Idiot.), trs a la n. troska ; (strop) wis
(zie witch in Idiot. ; wiska is dim. van wzsa —.
*wisse), (strop) eiis a la , plas, j51as d la n. pluska ;
vgl. hiermee : lnas a la (vlekje; zie ndl. mazelen,
mv.).
Vgl. de ndl. verkleinwoorden (niet meer als
dusdanig gevoeld) : bundel, druppel (zovl. bunda la, dreup a la), greppel (zovl. grep a la), kruimel
(zovl. kruim a la), trommel (zovl. tr5ni g la) en
andere nog.
2 ) Samengestelde diminutiefsuitgang zovl. -elk?
(ndl. -eltje ; mnl. -elkijn).

De verkleinwoorden van 1) kunnen verkleind
worden door toevoeging van -lea (na verdwijning
der slot-a van - s /a) : berdalka (van barda la dat
ongewoon is), berg alka, toorfalka ; -- brikalka ;
stree:nalka of streznalka ; — tri)palka, tsiipalka ;
— wee(g)alka; — brijzalka, ntijlalka ; — nzlzsalka, plusalka, trzisalka, (stroo,i wisalka.
Zoo ook : bundalka (bundeltje), drezzpalka,
a rej5alka, kruiinalka, troznalka, enz.
Analogisch zijn : bo-salka (*bosschelka, n. bosky .
bos s to zegt men niet), briefalka (nooit brie fa la
n. briefka), es(clz)alka (n. zelden ask?, ndl.
eschje, nooit es(ch) a 13), ies(ch)alka (n. .fleska),
nzees(ch)alka (kmeerschelka, zelden ineeska,
kleine meersch), vis( ch)alka (n. viska, ndl.
vischje), zepalka (*zeppelke n. zepka, dim. van
ze5a, *zeppe ; zie Idiot.).
:) Samengestelde . diminutiefsuitgang zovl.
-ale/ak (of -alauak ; ndl. *elin g).
Van eenige diminutieven van 1 ) vorint men de
volgende mannelij ke door toevoeging van -ee2k
(-oak) ; of zijn het analogievorinen naar
ie/2k (ndl. jongeling) ?
brijzaleetzk (*brijzeling), brvkale;zk, kruiinalehsk, mijzaleerk, toorfaleeak, wee(g)ale?,zk ;
vgl. par. 275, 20, *.
4 i Samengestelde diminutiefsuitgang zovl.
-alel,zkska (of -aleakska).

De verkleinwoorden van 3) worden verkleind
door toevoeging van -sky : brijzaleeakska (*brijzelinkske), brokaleehzkska, kruimalee2kska, Inijza
lee2kska, toorfaleerzkska, wec(b)aleeaksia ('t sehijnt.
me to zijn : weech > (+ ala en na vocaalwijziging) wee(b j a la > k+ ehz,k en na verdwijning
der slot-a) wee(g)alee,zk > (+ sky) wee(g)alel a ska).
Anaiogisch ? graatsale-,, ,z kska (*graadselinkske,
van g(a)raats a la — g(e)raadsele + eezcska ; of
van een vermoedelijk, niet gebruikt graatsaleeak
+ sky)..

* *

-el, -ele).

Vormt m. diminutieven : berth, berga la (kleine
berg), n. berchska; bert (ndi. berd), sours berda la;
toOrf (kluit aarde), tool fs ia ; — bruka (ndl. brok),
brok a la; — streema (striem), streezn a la n. stre-m 9 la (*stremmele) en streJinka; -- trop (zie
Idiot.), trop a la n. troika; tso,p (zie Idiot.), tsi -

§§ Naamwoorden met sneer dan een diminutiefsvorin.
Uit het vorige blijkt dat sommige zovl. substantieven meer dan een verkleiningsvorm kunnen

hebben,

- r59 -A. Na gesloten lettergrepen

b. Na nicer dan een consonant

a. Na enkelen consonant
Jo Na lane vocaal of na diphthong :
*Zovl. -ka naast -aka ; soms na f in : lief,
lievaka n. liefka ; 1 f, lijvaka n. l j fka ; wijf,
wijvaka, n..wijfka; — na s in : us ( * hills ), uiska
n. uizaka ; 7.oze.Za (Lowieze), wzezaka naast, na
verdwijning der slot-a, ze'ieska.
**Zovl. -aka naast -tsa (na n) of -sa (na t) en
met verdwijning der slot-a, zoo er eene is
Na n in : aana (*hane), aanaka n. zelden onntsa
( ndl. haantje ) ; maana ( *mane ), nzaanaka n.
rnoi3ntsa (ndl. maantje) ; zaana (ndl. room), zaanaka n. zoontsa • — botiena (fr. bottine), botzentsa
n. botienaka; kart?'end (fr. cantine), kantientsa n.
kantienaka (en andere vreemde woorden met zovl.
slot-iena) ; — ook gewoon in vrouwenamen op
-na • blond/en,?, blondz'^n ts, n. -dienaka ; fcena,
a ntsa n. fi.Vlfi ntsa n. fienak.Y• fr^lnzzena, fi^lmi
naienaka; lien? (Adeline, Aline, Angeline), lientsa
n. lienaka ; triana, trientsa n. zeldener tri'enaka ;
enz. ; doch stzena (Christine) en viena (Livine)
hebben altijd stienaka en vzenaka.

Na

t

in :

-voet, vo'tsa n.

sours voetaka; fauta

(ndl. foot), fautsa n. fazutaka; vauta (fr. route),

vautsa n. vautaka.
*** Zovl. -ska n. -ala in : ze?eech, upeechska n.
,

ee(o- ) a la (met vocaalwijziging).

* Zovl. -ka (met verdwijning der slot-a, zoo er
eene is) n. -aka :
Na consonant -}-ft na Z + P in : sclzu7pa,
schulpka, of schztlpaka; — na )'n + _i in : lanzpa,

lampka n. lanzp.^tca; douznp (ndl. doznp), dou>npka
n. doonzpak;; poompa (nell. pomp), poiYlnpka n.
poolnvaka; — na s + p in : h espa (ndl. gesp).
esp.ka n. gespaka ; es a (*`hespe), espika n. espaka ;
raspa, raspka n. ri spaka.

Na consonant + s : na l + s in : als (*hals),
alska n. alzaka.
** Zovl. -sa (met verdwijning der slot-a zoo er
eene is) n. -,?ka :
Na consonant + /; na n -}- ti, gewoon (zie

boven le Gr - oep, 2), A, b) in : bunt (ndl. band),
baintsa of band^ka; ant (ndl. hand) , ai nt.)a of
andaka; lant, ltI iitsa of gewoner landaka;
In!.nda, lzzaintsa of niand.^i'a ; rant, j'UYjOfs a of

r:zz/djk^) ; toot, tixintsa of tazrdata ; cult (zie end
in Idiot.) of end:i (ndl. einde), rtt ntsa of enddkaa ;
kint, keentsa of kizzdak<a ; 7'rr^nt, vriC'ntsa of
vri^ndaka; ont (ndl. hond^, ooetsa of ondaka; —
na r + d in : booc ort ('bogaard), b oogo 21 rtsa of
boob or(d);?k,a; bort (ndl. board), bi5 1 r-tsa of bor(d)aka; 7vort (ndl. woord), u'i' jj ''tsa of 2ewor(d)a/'a;
pert (perd . ndl. paard), pijrts a of cr(d)aka.

Na consonant + t, na ch + t in : knecht,
knechtsa n. kni;chtdk,}; niclita. nichtsa n. nlch-

20 Na perekte korte of na (zelden) korte vocaal

taka ; — na n .4- t in : tcrzita, hintsa n. tantaka ;

(met verdwijning der zovl. slot-a, indien er eene
is) .
Zov1. -ka n. -aka (veelal koozenamen) in
Na l : brll, brz'Ika n. br%laka; st.ul (van boter),
stulka n. stulaka; en wellicht eenige andere nog.
Na in in kizm, kizzzzaka (*kammeke) n. zeldener kamka ; kum, n. koinaka en soms komka ;
trim, trajnka n. zeldener tra7naka.
Na p in : J5aJ, z5ajka n. zeldener papaka
(*pappeke) ; kp, kopka n. ongewoon ko aka ;
.pupa (*puppe), pzspka n. sours p uj5aka .
Na s in : gli s, g laazaka n. glaaska.
** Zovl. - tsa n. - aka (veelal koozenamen).
Na n in : pin, ja.intsa n. janaka (*janneke) ;
w7 na (* (Jo)wanne), 7e , d ntsa n. wänaka.
Na t (gewoner) in : k5 to (*katte), ki tsa of
katak.. (*katteke) ; /Jzta ('klatte), hiltsa of lataka •
mat? (*matte), nnaitsa of m? taka ; j5atat, 7atai tsa
of batiitaka ; alit,, (*ratte), rattsa of riitaka; enz.
doch ,-at, gootsa ; -- aluii,neta (*allumette),
aluu nijtsa of alufimZ'taka ; fieleta (fr. violette),

zeoanta (ndl. want), zt'ii ntsa n. zeantaka ; koii5rcnta
(ndl. k(o)rent), koirtj; tsa n. kourentaka; trunta
(zie Idiot.), tririnztsa n. trunt^)ka , -- na r .4- t

fielijisa n. fieletaka; g azeta ( * gazette), g azijtsa of
-

,. az?t,)ka; enz. ; en in de vrouwelijke voornamen
beta (Elisabet), bi tsa of betaka ; net? ((An)nette,
enz.), zzijtsa of nelaka ; luta ( (Char)lotte), l7 11 tsa,
of lntaka; enz. ; — bota (*botte, ndl. bot), bozG tsa
of bvtaka ; pot, pr u tsa of PZ5taka ; enz. ; doch kot,
kontsa, en lot, loots?; — j5üta (*putte), pui tsa of
jiittaka; luta (zie lutte in Idiot.), hiltsa of lutaka;
doch altijd utaka (*hutteke) ; enz.
***Na zovl. slot 911(a)in: boo(g)9na, boo(p) a ntsa
n. boocliska (ndl. boob je) ; keuk a na, keuka ntsa n.
gewoon keukska; k2s 9 n (*kussen), kusantsa n.
zeldener kuska.

in : erta (*herte), ijrtsa n. ert k,i; zjzorta (*maarte,
meid), 1n(_> Zi r - tsa n. nzortaka; sPorta (ndl. sport),
sö i{ rtsa n. sportaka ; tort? (*taarte), tii ut rtsa n.
tortaka ; - na s + tin : nest, nijstsa n. nestaka ;
test, tijstsa n. testaka; zTe-sta, vijstsa n. vestaka ;
keesta (zie Idiot.), keestsa n. keestaka ; veesta,
veestsa n. veestaka ; artiest, artiestsa n. artiestaka
en nog andere woorden op zovl. - i'st (ndl. geschr.
-ist) ; lijsta, lijstsa n. lijstaka ; kvsta (*l^orste) ,
ko 5i stsa n. kostaka; vzrxsta, vzristsa n. vuuistaka.

F. Na open (en enkel na) betoonde lettergrepen
zovl. -tsa n. -ka

Jo Na betoonte sloth in : nnazz; Zi en papiz,
maim i tsa en _taji j/sa n. zeldener ma'm ika en

papilka.
20 Na betoonde slot - ce in : slee (ndl. slede),
sleetsa n. sleek? ; snee (ndl. snede), sneetsa n.
sneeka; di'enee (fr. diner), kanapee (fr. canape),
kolee (fr. collet) : ditne?tsa, kanapeitsa en koleet sa n. dz'ineeka, kanapeeta en k oleeka, en meer
andere substantieven van fr. oorsprong met zovl.
betoonde slot-ee ; vgl. stee (ndl. stede), ste^tsa n.
steeka (zovl . stat heeft dim . slants?).
30 Zeer gewoon in voornamen ; mannelijke
saa (*çois), sootsa n. saaka , ree (Desire, Honore),
reitsa n. reek? ; ranee (Rene), raneetsa n. raneeka; rie (Henri), rz'etsa n. rieka ; en andere
nog; — vrouwelijke : dooratee (Dorothee), doorateitsa n. doorateeka ; fie (Sophie), fitsa n. fieka ;
lie (Amelie, Eulalie, Nathalie, Rosalie), lie`tsa n.
lieka; inie, mietsa n. )'nzeka; me (Leonie, Melanie,
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Romanle, Triphonie), nietseJ n.

nilkeJ; bsloo
(*Bello), bsloiits» n. bslooes : katoo (*Kato),
katoots;J D. katookeJ; enz. (zie in Idiot. : Persoonsnamens .
V gl. nog beneden §§§.
Aanm. Er zijn ook substantieven die geen
diminutiefsvorm hebben; in het algemeen zijn
het die zonder meervoud (zie par. 266), nl. die op
-z"et (ndI. -heid) en -schip (ndl. -schap), ook stofnamen (b. v. teen, ndl. tin), abstracte naamwoorden en vele verzamelwoorden, Men heeft er
nog eenige die enkel in den diminutiefsvorrn
worden gebruikt als : ka;,tsk3 (zie Idiot.), slJskeJ
(vogel); moezeJkies of -k;;s (zie .Idiot.) wordt enkel
als meervoudig diminutief gebezigd; liekan (*liedeken] v.ervangt gewoonlijk het zeer zelden gebruikte liet (ndl. Iied] en wordt niet meer als
verkleinwoord gevoeld : het gebezigde ditninutief
is li-eksktJ dat geIijk staat met ndl. liedje.

* **
§§§ Ongewone dim in u tie.fsvo rming.
Diminutiefsvornling met syncope.
10 Syncope van slot-n (of van slot-zo, dus sync.
van -n na apocope van de slot-z] :
*Na l'in : meU!fln(tJ) , meuleks : veu1an(eJ),
veultJkeJ" gul(d)flJltJ (gilde), guld:JktJ.
** N a r in : dzooren (voornaam of bierglas),
deoorsk«, koobfln [voornaam], koob3k3" - of er
zijn twee verkleiningsvormen (de gewone met
-k;} of -ts» en de ongewone met syncope) in:
door~n(3), dcorsnk» of doorvnts» n. doorses :
oorvnt») (ndl. horen), oorink3 of oorsnts» n.
oorses : koora n(3) , koor,nk3 of koor~ntstJ 11.
koor3ktJ,. keera n(3) , keer~n/~tJ of keera1ltsd n.
keer:Jk3,o lanteervnk» of lanteersntss n. lanteer3k3.
20 Syncope van slot-an of -sn» in : ek{}n (*hekken, ndl. hek}, eksk3" kiek all , ki'eksk3" laakan (zie
Tdiot.v, laaksk3,. maissr: (*meisen), maise» (met
beteekeningswijziging; zie VERCOULLIE, Htst,
Gr., I 1 I) ; verkgn, verksk3" - met dobbelen diminutiefsvorm : keukf/n (3) , keukants;} 11. keuksk3,.
kUSin [ndl, kussen}, kUsints3. n. kusk3" zaissne,
zazsints3 n. zaise«, - vgl. nog boo(g){}n(tJ) (ndl.
boog), boog gnts3 n. boochsk;; (met sync. of van
ndl. boog?); jooa.f}n(3) (ndl. jongen), iooa.ksk3
(dat dim. vanjoofLk, zie Idiot., kan zijn) ; kru,,'san,
kruisktJ (met sync. of direkt van kru is dat ook
wordt gebruikt); liekf/ n (*liedeken, dat reeds een
dim. is), li'eksk:J.
30 Syncope van g (ch) voor den uitgang -Sk3
in : maarg)tJ, zaagtJ, maachsk;} en zaachska n.
maask:J en zaask:J" vli~(g)<J, wzeg;;, vlzechsktJ en
w£echsk3 n. vlz"esk3 en wlesk3; ploech (ndl. geschr.
ploeg), ploechsk3 n. ploesk3" OO(g)3, oochsk3 n.
OOSk41; teuch, teuchsk3 n. teusk;}~' enz.
Syncope van g voor d
uitgang -:;k:J in : 1naad;;k3 (*maagdeke) dim. van maacht (met gewijzigde beteekenis).
40 Syncope van s in : dzeeztJs (ndt Jezus),
dzeeZ3k3.
50 Syncope van din: liekan (ltliedeken), dim.
van bet weinig gebruikte liet (ndl. lied).

+

60 Syncope van t in : sent (*cent, muntstuk],
sense» (*sentske); of is dit laatste diminutief van
zovl. sens (*cens, mv. senes n , zie Idiot.) ?

***
§§§§ Meer710ud der dimz'nutz·even.
De zovl. dirninutieven eindigen, in 't meervoud, op -s, op -ies of op -fJn.
a. Regebnatige meervoudsvorming.
r o Op -so
De zovl. diminutieven met slot-s in 't enk.
vormen hun mv. -s (evenals andere zovl. substantieven); * diminutieven met slot-e», slot-ze» en
slot-sk3: kopk3, rnv. kopk:Js" -zfJee(E;)3Ik:J, '2J1.'ee(g )JIk;;s,o 11lan3k;; (*manneke), 11zan;;k3s" zaese»,
saesess : 'weerg);; leerz.ksk3, weerg);J!eerzksk<Js,. -** diminutieven met slot-s> en slot-zs» : 'l'olts;;
(ndl. voetje), ziodtsss : kOOZljlltS:J (ndl. kozijntje),
koozl.J'nts3s: - * ** diminutieven met sLot-gl? (na
verdwijning der slot-s) : wee(g) ~!() (*wegele),
wee(g) 3 Is ; - enz,
20 Op -an in de diminutieven op slot-3leeizk
(2) .. krUi'Jl3Ieifttk, mv. krui/1ZCJleea'Jn,.
(aJk
enz.

>

b. Speciale zovl. meervoudsvorming.
De zovl. diminutieven met een mcervoud op
-;;s [zie onmiddellijk boven a, 10, * en **) 'worden
gewoonlijk in zovl, -ies (onbetoond en verkort) :
mv, kopkies, man3kzcs, zakskies, 'wee(g);;leca.kskies,. vortsics, koozljntsies .. enz.
Deze meervoudige slot-zzs (het diminutiefsenkelvoud heeft -s en niet -z'tJ) is een speciaal
karakter van het zovl. dialect.
c. Sommige der zovl. naamwoorden, met een
mv. op zovl. -ors (een enkel maal -r~n), nemen
ook, in 't mv. hunner diminutieven, »r aan voor
den verkleiningsuitgang zovl. -kzes (of -k;;s) ; daarnaast heeft men vaak nog het gewone diminutiefs-meervoud zonder »r: Zoo zegt men:
met een diminutiefsvorm : SChlJt (*schijd; zie
Idiot.), my. sch&j"3rkzes (of -:Jrk.1s);
met twee diminutiefsvormen : ai (ndl. ei), mv.
ai;3rkies (of -ark3s) 11. aikies (of -k;;s?' SOllS
gebruikt men enk. aij~rk;; n. het gewone aik:J) ;
kleet (ndl. kleed), my. kleerkies of -rk;;s
(== *kleederkies of -erkes), n. klz'etsz'es of -s;;s
(Inv. van kliets;)); lZiut, my. lZilneJrkz"is (of -3rk3s)
zeldener dan 1.'iiln3kies (of -;;k3S);
met drie diminutiefsvormen : kin! (ndl. kind),
mv. kind:Jrkies (of -3rk3s) of keentsies (of -s:Js)
of weI soms kindeki~s ,.
die meervoudsvormen verwijzen naar een vermoedelijk of ,,-ezenlijk dim. enk. op -tJrk:J:
atj~rk;; ( nog gebezigd dim. van het niet meer in
zovl. gebezigde enk. ai./;Jr (1)), kindcJrk::J (dim. van
*kinder), kleerk3 (van *kleeder), lal11t:Jrk3 (van
*lammer), schijj~rk(} (van *schijjer); vgL zovl.
blaark.1 (dim. van gewoon zovl. blaartJ, vr.
nd!.
blad (2)
mnl. bladere); - vgl. TERWEY, Spr.,

==

==

(1) Nog gebruikt in Brabant: am', vr. = ndl. ei.
(2) Ndl. blad beeft dim. blaadje in ndl., doch niet in
ZQvl.

- i6 r --a. Vocaalverkorting of -rekkz'ng.

blz. too; CosiJN -TE WINKEL, SJr., par. 148 en
149 ; enz.

**
§§5§ Vocaalwijziginen bi dil,ainutiefsvorrning.
•

vbor enkelen consonant altijd j rere kt
of lan.- ( suffix is

-(a)ka):

In zovl.
dirninutieven
is de
stamvocaal

in gesloten
lettergrepen
(na verdwijning der
slot -a, indien
er eene is)

vó or m eer dan e'en
consonant altijd

kort of verkort
(uitg. voor f (v)
ch(g)ens(z);
de suffixen zijn

-A-a, -aka, -ska,
-sa, - tsa)

De zovl. stamvocaal van het naamwoord wordt,
in 't diminutief behouden zonder wijziging, of
gerekt, ofwel verkort, naar de wetten in het
hoofdstuk Localisme uiteengezet. Het volgende
tabelletje geeft alle gevallen aan

korte vocaal wordt gerekt : dot, f otaka.
gerekte korte vocaal blijft gerekt : kloda, klodaka ; man, mi naka.
30 lange vocaal blijft Lang : aana (*hane), aanaka.
I0

20

io korte vocaal blijft kort : manda, mandaka.
verkorte lange vocaal blijft verkort : koetsa,

20

ko,tska.
30 lange vocaal wordt verkort : noota, nootsa
knien (ndl. knie), knientsa.
40 lange vocaal blijft lang en korte vocaal wordt
g-erekt voor f w;, ch (g) en s (z) : maa(g)a,

maachska; stoova, stoofka ; buiza, buiska; -zock (ndl. zeug), zochska ; kaf, kdfka ; mesa
( *messe), meska.
-

betoond

J0 lange vocaal blijft Lang voor -ka : bie, bieka.
2 0 lange vocaal wordt verkort v6or -tsa : para_pluu, faraftluutsa.

onbetoond

verkorte lange vocaal blijft altijd verkort : sooloo
(ndl. solo ), soolootsa; staasie (*statie ), staasi etsa.

in open
lettergrepen

b. T'ocaalverandering (na verdwijning der
slot-a, zoo er eene is) met verkorting van de
veranderde vocaal (uitg. voor s) :
Ndl. -aadje, -aatje = zovl. -ootsa : draat,
drootsa ( ndl. draadje) ; maata, mootsa (ndl.
maatje) ; vgl. nog : ndl. vaatje -- zovl. vootsa ;
ndl. gaatje (soms gatje, met beteekenisverschil),
zovl. g ootsa, zie par. 26, 40, **.
Ndl. -aantje = zovl. -oo`ntsa : graan, groontsa ,
zie par. 26, 20, **.
Ndl. -aardje, -aartje — zovi. -o 5t rtsa : bort (ndl.
baard), b?- 2G r1sa (ndl. baardje) ; torta (ndl. taart),
t5 u rtsa; zie par. 30, 3 0 .
Ndl. -andje, -antje = zovl. -dintsa : nzand.7,
n1 intsa ( ndl. mandje ); kant, kaintsa ( ndl.
kantje) ; zie par. 52, 30.
Ndl. -ardje, -artj e — zovl. -ai rtsa •: wart
( Ed(ward) ), wairtsa , zze'art, zw;iirtsa (ndl.
zwartj.e) ; zie par. 12. 4 0.
Ndl. -astje — zovl. -ai ctsa (zonder vocaalverkorting) : gist, gai stsa ; zie par. 12, 2 0 .
Ndl. -atje, sours -adje — zovl. -aitsa : kata
(*katte), kai tsa : stat, staitsa (ndl. stadje) ; zie
par. I2, io, ** en par. 28.
Ndl. -eedje, -eetje — zovl. -z2tsa : kleet (ndl.
kleed), klietsa ; g eeta (ndl. geit), gietsa; zie
par. 62, 1 0 , **.
Ndl. -eentje = zovl. -ientsa : been, bientsa (ndl.
beentje);, zie par. 62, Io, *.
Ndl. -eestje ^ zovl. -iestsa (zonder vocaalverkorting) in : beesta, biestsa (ndl. beestje) ; zie
par. 62, ***.

Ndl. -entje — zovl. -dints,? (n. -ij n tsa en soms
-entsa) : mooznent, moi5fnainisa of -mijntsa, sours
-mentsa ; zie par. 43, 5 0 .
Ndl. -erdje, -ertje — zovl. -a jrtsa : pert (" perd),
_Pijrtsa (ndl. paardje) ; erta (ndl. erwt), aj rtsa ;
zie par. 44, 10.
Ndl. -estje — zovl. -ijstsa (zonder vocaalverkorting) : nest, nijstsa ; zie par. 44., 20.
Ndl. -etje en soms -edje — zovl. -a j tsa : gazeta
(ndl. gazet), gazljisa; smet (smed, smid), smijtsa;
zie par. 44, 30.
Ndl. -indje, -intje — zovl. -eentsa : kint,
keentsa (ndl. kindje) ; pinta, peentsa; lent (ndl.
lint), leCntsa ; zie par. 70, 30.
Ndl. -ondje, -ontje = zovl. -oontsa : ont (ndl.
bond), oonts.j; klont, kloontsa; zie par. 8 9 , 4 ° .
Ndl. -oodje, -ootje — zovl. -uutsa : broot,
brzcutsa (ndl. broodje) ; boot, buutsa (ndl. bootje) ;
zie par. 117, 20.
Ndl. -oontje = zovl. -urtntsa : boona (ndl.
boon), buuntsa ; zie par. 117, I o.
Ndl. -oortje — zovl. -uurtsa : poorta, puurtsa
(ndl. poortje) ; zie par. I I j , 30.
Ndl. -ortje — zovl. -u u rtsa : sporta, spo u rtsa
(ndl. sportje) ; zie par. 96, 30.
Ndl. -ortsje en -ostje — zovl. -o u stsa (zonder
vocaalverkorting) : past, po u stsa ; kosta (* korste),
ko 2i stsa ; zie par. 96, 20.
Ndl. -otje — zovl. -o 15 tsa . pot, po u tsa ; bota
(*botte, fr. bourgeon), bo, G tsa ; zie par. 96, i°.
Ndl. -untje –z zovl. -uintsa : punt, puintsv ;
zie par. 141, 30.

^-- 3:6 2 ---

glas, glaaska n. glaazaka (ndl. glaasje) ;
stat, staitsa (ndl. stadje), n. steeka (*stedeke,

tatieven (tevens als pejoratieven gebruikt) ; zij
worden gevormd met onbetoond suffix -ie (= in
ndl. of in andere dialecten -en) ; zij hebben alle
het mannelijk (grammaticaal en natuurlijk) geslacht. VgI. GOEMANS, blz. I09 ; VFRCOL"LLIE,
Hit. Gr., io8 ; en vooral hier b1z. 57 en 5 8, en
in Idiot., Persoonsnamen Men vindt ze in

ndl. steetje) van stee (ndl. stede en stee) ;
gabet, gabeedaka (ndl. gebedje ), sclsietchabee-

tie ; toon, toonie ; dzeef (ndl. jozef), dzeevi ;

Ndl. -utje = zovl. -u i tsa : pu to ( *putte ),
.Pmts? (ndl. putje) ; zie par. 141, 20.
C. Men lette nog op de volgende zovl. eigenaardige diminutiefsvormen :

daka;
smet ( ndl. smid ), snnijtsa ( ndl. smidje ) of
smeeka (*smedeke ; b. v. in smeeke-snaee) ;
weech (ndl. weg), weechska (ndl. wegje) n.
zvee(g) a la (vanhier wee('g)alka en wee(bc-/ eleeik,
en van het laatste wee(g)aiee,2kska) ;
of (ndl. hof), ofka (ndl. hofje) n. oovaka ;
of (ndl. hol), olaka (*holleke, ndl. holletje) n.
gewoon oolako ;
gabot (ndl. gebod), ongewoon gaboojako ;
kot, altijd kootsa (ndl. kotje) ; vgl. lot, lootsa
(ook ndl. lootje) ;
slot, altijd slootsa (ndl. slotje n. slootje);
Bach, altijd di chska (ndl. dagj e n. daagj e) ;
slach (ndl. slag), slachska (ndl. slagje) , mv.
slachskies of -kas (ndl. slagjes n. slaagjes).
40

Augmentatieven of Vergrootwoorden.

Het zovl. dialect bezit een groot aantal augmen-

1) Talrijke mannelijke voornamen : bert, berenz.
2) Eenige mannelijke verwantschapsnamen
( eig. pejoratieven ) : broerie (zeker bepaalde
(zeker welbekende oom).
broeder), oon
3) Eenige mannelijke beroepsnamen (eig. tergnamen) : schoenie (een bij iederen dorpsbewoner
bekende persoon, die schoenrnaker is), rn^ulie,
enz.
4) Eenige mannelijke schertsnamen voor personen die een zichtbaar kenteeken of gebrek
hebben : kruli9 (*krullie, persoon met krolhaar),
pootz'e (persoon met zonderlingen voet of gebrekkelijk been) ; enz.
5) Eenige dier namen op zovl. -ie zijn zelfs
troetelnamen : dolie (*dollie van dZl, zie Idiot.),
enz.
6) Andere zijn mannelijke diernamen en
eigenlijk geen misprijzende termen, als : meuctie
(kalf) ; tsoelie, tsoetie en tseutie (varken) ; enz.

If
Bij*voegIij'k Naamwoord
6

A. Verbuiging
276. Al de zovl. buiingsvorrnen van bijvoeglljke naarnwoorden (1) (quaiitatieven) zijn accusatief vormen die onder den invloed zijn van 'eslacht en getal, van assimilatie (en syncope) ,2).
Dus : zovl, accusatief — zovl. nominatief
zuvl. datief ; de genitiefsvorin is niet in gebruik,
behalve in eenige geijkte uitdrukkingen (als om
beeters zoila, alddrschodnst, enz.) : ook sporen
van den datief bestaan (als op eetar daat, enz.)
zie b. v. GOEMANS, J)ial. Leuven, par. 47
COSIJN-TE WINKEL, Spr., par. 169.
De overzichtstafel op volgende blz. duidt alle
gevallen aan.
277.
10

To lichtin (3).

Il[aftnelrjk enkelvoud.

Slot- a iz is het keninerk van het m. enk. : da
sterl a n an schoon a zz ert (*hert, m. in zovl.) lod pt;
d oor g 1zs (Khoorens) van da g i - oot a u ert ; k chee
(geef) da schoon a n ert an steeled ; k ale da rdip a n
( -irappen) ert.
Aldus all jd voor vocaal, d, t en ndl. h
g root a n eCz a la, rijk a n eera (*heere), groot a n
d0)i,z a rik, scherp a n taut (ndl. tand).
Doch vocr b gedeeltelijke assimilatie, - a n
wordt -on : f ela jn brazzt.
En voor andcre consonanten, volledige assimilatie : g roota roc5 9 ra, klaina sloe!, enz.

20

VrozczcL?7zjk enkelvoud.

Zennzerk slot-a : da Pronta vrazczva komt ; da
ntantal van da bronta vrar vd k chee da pronta
vranwa na koeka ; g -a r ro ~t da pronta vrau a.
Aldus na c ii of nicer slot-consonanten : g roota
beest.i; wdde beesta.
Doch voor vocaal of h verplichtende syncope
der slot-? : an klaar ooa (*ooge), die z7.wart ina
(*hinne).
(1) Al wat volgt, is ook toepasselijk op al de ander
bijvoeglijke woorden.
(2) Vgl. par. 248. Assitnilatie, en par. 252, Syncope
en VERCoULLIE, Hist. Gr., 70, voetnota.
(3) V gl. par, 160 4

En nzI°t vi'rplichtende (1) syncope der slot-a
inzonderheid na lange vocaal ( of diphthong ) :
$ eii slot-consonant 1, r : kakl of kaala vrauwa,
zzuur of zuura sauna, — 00 en slot-consonant n
schoon of SC/ZOO/id tud liepa ; — doch n > in
(gedeeltelijke assimilatie) v6or b en p : groern
blaara of g rofen,? blaara, groern _pruinia of groena
priri/na , en n > in (met gerekte m) voor vi
g rokui uizdritsa of groena miiitsa; -- `: en slotconsonant d (altijd met voorafgaande syncope der
d) als deze met door een anderen consonant wordt
voorafgegaan : roo rooza of zelden rooa rooza ;
— na diphthong - + overgangs-w of j (w en
I vallen ook weg) : blaze of blanwa kausa, torsi of
touija (ndl. taaie) wisa (*wisse) ; -- ***** doch na
gerekte korte vocaal of na meer dan een slotconsonant wordt de slot-a behouden : f ela (*felle)
boerina, very (*verre) stat, dicna (*dunne) .pldi,zka ;
-- basclzov,nda (* beschaamde) ntchta.
Eindelljk niet absotaut verplichtende syncope
der slot-a na voorafgaande toonlooze a slotconsonant: or a in zelden or a ina (ndl. arme) zacstara,
sem5a1 schier nooit sernp a la triena, alaf of alva
(*halve) pinta , — doch nooit syncope na zovl.
-lijk of sorns -lak . eerlijka naorta (* maarte =
nleid), leel.)ka snotnzzcila.
30 Onzjdig enkelvoud.
Iienzerk, g een buigingsuitgang : t wilt (*wild)
kint loopt; da broek van 't wilt kint ; za geed
(geeft) er wilt k/nt slaa a n (*slagen) ; za bezzed er
wilt kint.
Na lane vocaal of geronophthongeerde
diphthong + enkelen slot- consonant n, d, t
worden deze geassimileerd aan den volgenden
begin-consonant : klai kint, roo lent (ndl. lint),
b/oo l/ f (doch staut kint :.aau blijft diphthong;
p ro n t 7eu f, rout koekska : er zijn twee slotconsonanten ; zot sjel : slot-t komt na korte
vocaal).
Doch slot-consonant n wordt altijd (zelfs na
korte vocaal) in voor b (gedeeltelijke assimilatie) :
dune bro/kska, schoonz been, fijm baaska.
(1) Vooral traag- of emphatischsprekenden laten de
$lot-a hooren.

.^. 1 6 4 I

to -,n voor vocaal, vbor begin-consonant h, d, t : dan orm g n eez a la, dan orm a n

eera (*heere), dan orma n duts, den orrn a n tiesta.
mannelijk 20 - 9 /n voor b (gedeeltelijke assimilatie) : dana braav 9 in boer.
30 -a voor andere begin-consonanten (volledige assimilatie) : da sterka nzan.

io -a na slot-consonant en voor volgenden begin-consonant : da sterka vrauwa.
20 verplichtende syncope der slot-a voor vocaal of ndl. h : da braav ee;;za
(*Emma), da schoon ortansa (*'Hortense).
+ slot-consonant 1, r : da vuil (of vauila) vraurwwa,

da zutir (of zuura) krleka.
voor anderen consonant dan b, p, in . da
schodn of schoona rooza.
+ slot-

vrouwelijk
30 niet
verplichtende

enkelvoud

syncope
der

V
C

na lange
vocaal

o

0

slot a

V

N

conso-

(of çroena) peera.

nant n

of

voor in (volledige assim. en gerekte in)
da schoom (of sc,'zoona) meerie.

diphthong

+ enkelen slot-consonant d en altijd met syncope
der d : da roo (of rooa) blujna.
na diphthong + overgangs-w of -j (inet wegvallen
van den overgangsconsonant) : da gran (of
grauwe) 1nzrss; da lozci (of louija) zista ra.
na doffe a -{- slot-consonant : da sempal (of zelden se:np a 'e)
vrauwa.

to blijft onveranderd : t sterk boonzka.

V

blijft voor vocaal of begin-consonant d, t en ndl. h
a klain eezalkd, a klain dooska, a k1a n i; i - ztsa
(ndl. tandje), a klain eerka (*heerke).
wordt vs vo.)r begin-consonant b (zelfs na korte
vocaal) : a scho61n, broerka, an dzinz broi^kska.

0
V
N

C
C

voor b en p (gedeeltelijke assim.) : da
gro ;lt (of g - roena) blaara; da gi- on

de slot-n

onzijdig

20 uitgezonderd na
lange vocaal
of gemogeerde
diphthong
+ n, t of

E
0

d '

C
u

U
C

1 0 -a :

C

valt weg voor andere begin-consonariten : gnnizee

yolk, klai Jeerka.
de slot - / (niet
voorafgegaan
door anderen

consonant)

C

o-rood 'erta (*herte).

l

valt weg voDr andere begin-consonanten : bloo hj.

blijft of valt weg voor vocaal of ndl. h : rood of roo
oorka, .rood of roo aar (*haai).
voorafgegaan
1
gg
door anderen
valt weg voor andere begin-consonanten : roo kleet,
consonant
roo _pe;erka.
de slot - d (niet

s

sterka mans, johaa vrauzew a n, lieva kindars.

2 0 verplichtende syncope
leeg uiz a n.

V

wordt d voor
vó or vocaal of ndl. h : a zoed ez.alka, a

der slot-a voor vocaal of ndl. h : da kloek eezals, da
+ slot-consonant 1, r . da vil i (of z'utla) mans,
vrauuw a n, kindars ; da zuur (of zuura) kor pan-

N

C

duiits, Peer a n, jbruimkies.
N

C

V

meervoud
der drie
geslachten
(vgl. vr. enk.)
3o niet
verplichtende
syncope der
slot-a

na lange
vocaal of
diphthong

-1- slotconsonant is

voor anderen consonant dan b, b, in : da
gasneen (of gameena) keerals.
vo' )r b en p (gedeeltelijke assim.) : da
schoomn (of schoona) boer a n, da klai:n
(of klcijna) p rpn (*perden).
voor in (volledige assim. en gerekte m) :
da schoonz (of schoona) meeries.

+ enkelen slot-consonant d en altijd met syncope
der d : da roo (of rooa) pzFjoezn 5 n.
na diphthong + overgangs-zee of -j (met wegvallen
van den overgangs-consonant) : de jlau (of flauwe) keerals, vrau7 D a n, kz'ndars ; da loci (of

lou) bro^rs, zustars, wljz'an.
na doffe a + slot-consonant : d onoozal (zelden onoozala) mans,

vrauwan, kindars.

- 165 .
Na lange vocaal of gemonophthongeerde diphthong en voor vocaal of ndl. h wordt : * de enkele
slot-consonant d, al dan niet, gesyncopeerd : roo
of rood oorka, roo of rood oetsa (*hoedje) ;
doch nooit heeft men syncope van slot-consonant t (t > d/ of n : grood eezalka, blood ooft
(ndl. bloot hoofd) ; schoon oorka, klaiia olaka
(*holleke) ; — *** en nooit heeft men assimilatie
van slot-n voor begin-consonant d of t : fijn
dolkska, gameen treezaka (ndl. Treesje).

Mecrvoud der dr7e geslachten.
De verbuiging is dezelfde als die van vr. enk.
40

(zie par. 277, 20).
Dus :
Zsenmerk : slot-a.
Na een of sneer slot-consonanten : scherpa
beetals, zoeta moedars, braava kz'ndars.
Voor vocaal of h, verplichtende syncope
kloek eezals, sterk oor a ns (ndl. horens).
Na lange vocaal of diphthong + slot-consonant
I en r, al dan niet verdwijning der slot-? : veil
of veela bloln a n, dier of diera kleer a n ; -- doch
seen syncope na gerekte korte vocaal : snela
nzaiskz'es (ndl. snelle meisjes), vera lan a i! (ndl.
verre landen).
Na lange vocaal + slot-consonant rn, al dan
met verdwijning van (le slot-a : * vor andere
bet in-consonanten dan h, p5, Ala . bruin of bruina
sclioer a n, scllool2 of sclioolta taafals, kluin Of
klain,? Alo; kskiYs ; — zelfs na kort,? vocaal : dun
of gewoner dliii? kleer 9 oo ; -- ** voor begin-consonant b of p «-ordt Slot-fl in (gedeeltel_ljl:e assimilatie.) : ,alai'ii of klai , z,,, bocr a aa, frjill of fjna
peer 9 ??; — '^•^ ^ vo )r begin-consonant In volledige
assimilatie met gerekte vi . c ameent of gaineena
7naisk2a Vs.

Na /are vocaal of diphthong + slot-consonant
d (niet voorafgegaan van anderen consonant), of
da i niet verdwijning van do slot-a (altijd met
s` ncol!)e (lcr d) : goo of dooaa do-chtirs; doch

a rlda

(slot-Id)

bees/ a il.

Slot-a valt al daft uiif , t weg met de overgangs-w
of -j na diphthong : blaze of blauwa patvd?rs
(— aardappelen), lout' of lnuija ;na1S 5 ns ; vgl.
goe n. zelden ;roeija ilia, l7s(ch} a n.
Slot-a valt ewoonhz k wig na doffe a 4- slotconsonant : proopar (zelden proopura) m11eubals,
d/9 / (*half) n. alva df afrki^.c, (altijd in comparatieven) schodndar ki;7dars; — doch zij valt niet
Meg na -Zak (-- soms ndl. -lijk) : oolaka diev 9 It

(zie par. 157).
2 7 8. Aannzerkingen.

10 Indian men assimilatie- en syncopeverschijn-

sels aan kapt zet, blijft het volgende eenvoudige
schema
Verbuiging buigings uit an en
der qua -

litatieven

m. enk. : -an.
vr. enk. en mv .

der drie

geslachten : a.
o. enk. : geen buigingsuitgang.

Vgl. VERCOULLIE, Sbr., par. I24.
20 Het kunstmatig verschil tusschen ndl. : een
goed koning en een goede koning, mijn oud huis
en mijn oude huis, een groot schilder en een
groote schilder, bet Hollandsch yolk en bet Hollandsche yolk is in zovl. dialect onbekend. Men
zegt altijd : na goea keuneeik (goed als mensch
of goed als koning), vu/jn and u=s (niet nieuw of
voormalig), na groota schildareera (groot van
gestalte of beroemd), t plants folk (volksklasse
of natie) en eenige dergelijke.
3 0 Na zovl. o. lidw. (a)t of na o. demonstratief
di't of dat blijft het bijvoeglijk nw. onveranderd ;
men zegt dus t slim (nooit slfnia) kint evenals
a slr•in kint• da sus r (ndl. dat zure) bier, evenals
a zuur bier ; enz. (vgl. VERCOULLIE, Spr.,
par. 126, Uit.a. I en 2). — Men zegt toch streelend : da soeta keen/ca, ni7j zoete lievaka n. sort
keelrtsa en soft lievaka.
40 De adjectieven lief en zoeta komen vaak
onrniddellijk achter bet bepaalde substantief (vgl.
COSIJN-TE WINKEL, Spr., par. 564) en blijven

dus onverbogen : nzi j kindaka lief (of zoeta ) ;
man lief, moedar lief,; dat es mi j lievaka zoeta;
pd jbaka (' pappeke) zoeta, sztikarka zoeta ; zie lief
en zoeta in Idiot.
50 De adjectieven (ook ander bijvoeglijke woorden als lidwoorden, enz.) Elie in berbergnamen of
titels (van boeken of tijdschriften) voorkomen,
worden in zovl. (niet in ndl.) verbogen : 't ez in
darn bontan osa gabcir.rt (ndl. 't is in De Bonte
Os gebeurd) ; ga'ntar es t in da zoet a n ivZrl (ndl.
ginder is 't In den Zoeten Inval) ; eta gij dan
orn' a n eedali a galec a n (ndl. bebt gij De Arrne
Edelman gelezen ?) Vgl. Cosljlc-TE WINKEL,
Spr. par. 57 1-2.

2 - 9. Ze fstandlb gebruikte b.j'voeglijke naamwoorden.
10 De zelfstandig (werkelijk of schijnbaar) gebi uikte bijvoeglijke naamwoorden worden verbogen als de ander adjectieven (1) : -an in m.
enk. ; -a in vr. enk. en in mv. der drie geslachten;
onverbogen in o. enk.
Men heeft dus (in pausa nl. en behalve de
assimilatie- en syncopegevallen) :

m. enk.

vr. enk.

o. enk.

mv. der 3 gesl.

da ziek a e
(niet zieka als in ndl.)
dan ci1ag a n
(niet heilige)

da zieka
(als in ndl.)

t sick

da zieka
(niet zz'ek a n)

d aisaga

taLl?ia

daia a

(1) Vgl. b. V . COSIJN-Ts WINKEL, Spr., par. 176 - 7.
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166 --m. enk.

vr. enk.

o, enk.

mv. der 3 gesl.

da maaik a n
da rijk a n
n a n doo a n

da naaiuka
da rijka
an dooa

a maizk
a rijk
an doot

da mai zka
da rijka
da dooa

am blenda

ant blent

(niet doo(d)e)

narn blen a n

da blenda

(ndl. blinde)

kaaral da staut a n
(ndl. Karel de of
den Stoute)

20 De bijvoeglijke naamwoorden, als onzijdige
substantieven gebruikt, die in ndl. de slot-a hebben (na lidw. het), hebben die -a niet in zovl.
t sltch(t) sat (ndl. zat) ar in; doed altoos t choet
(ndl. 't goed) ; wie 't klai nied an wilt, an vardiend at chroo niet; enz. Vgl. ndl. o. goed,
nat, vet, kwaad (zovl. kaat), enz.

30 Soms toch heeft men,. in schijnbaar substantievisch gebruikte bij voeglijke naamwoorden, in
zovl. de slot-a na 't bepalend onz. enk. lidwoord :

t sick n. t sieka; t schoon n. t schoona ; d breet
n. d breea; enz.

B. Trappen van vergelijking
280.

Comparatief.

i o Ndl. als en dan. Zovl. dialect gebruikt nooit
dan (evenmin de ndl. spreektaal) ; in de plaats
van as heeft zovl. ook of. Zoo zegt men : za was
chrootar as (daarnaast of) chi i) , ndl. ze was
grooter dan gij ; t ez andar bierk as (sours of)
t sijna; ndl. 't is ander bierke dan 't zijne ; wie
eet t (gerekte t) chadaan ? niejnand andars as
(n. of) koob a n; enz.
20 De comparatief van meerderheid wordt
aangeduid (in pausa of als slotwoord) door den
uitgang - e ra : groot a ra, sliin 9 ra, enz.

Door -d 9 ra (met epenthetische d) na 1, n, r:
felda ra (ndl. feller), groeitda ra (ndl. groener ),
zwaard a ra (ook in ndl. zwaarder).
De slot-a valt gewoonlijk weg in den sin : mie
es feldar moed a ra (zonder stemrust voor moedo ra;
de in geschreven ndl. gebruikte komma duidt
hier dus Been rust aan).

30 Versterkte comparatief.
Fr. de plus en plus riche is zovl. rij kar an
rijk a ra ; za wer(t) tUinar an dona a ra ; — hiernaast bezigt men ook ozn : sies werd ormar
(armor) om ormn,ra ; grootschar om grootsch9ra ; enz.

4 0 Verbui ing.
Comparatieven worden verbogen als positieven
(met gelijke assimilatie- en syncopeverschijnselen) ; zie boven de overzichtstafel, par. 276.
Men zegt dus : m. enk. : groota ran eez a la, eery
(*heere), domarik, top; groot a ram boer; croot a rd nzan; -•--- vr. enk. (altijd zonder slot-a) :
grootar vrauwa ; -- o. enk. (altijd zonder slot-a) :
groot a r kint; — mv. der 3 geslachten (altijd
zonder slot-a) : grootar v zaizs, vrauze ► a n, kin-

dars.

281.
Io

.Super la ti ef.

Volstrekte superlatief.

In het ndl. wordt hij gewoonlijk gevormd door
middel van ndl. seer ; dit bijwoord bestaat niet
in zovl. ; het wordt vervangen (1) door stiff : za
was s ti j f

sick.

Door veel ander woorden : bermertach kaut
(*bermhertig koud), bitar klaina (* bitter kleine),
erch full (*erg vuil), duuvals kaat, varduuvalt
of vardomalijk wormna (* verduiveld warm), kriemaneel zat, vree (*wreed) schoona, enz. ; —
bran(d,) a nd eet (*brandend heet), krop a nda vul
(*kroppende vul), raazanda kaat (*kwaad), enz.
Door vergelijkingen : zoo stozn as nan eez a la ;
ie e(s) soo bat astie brood es; zoo klain az iet;
enz.
Door verholen vergelijkingen : movrvet,

e'a-

doo2k 9 ra (*helledonker), poerdrooa (*poerdroog),
enz.
Door herhaling van het bijvoeglijk naamwoord:

a klai klai keentsa (ndl. kindje), enz.
Door plaatsing van bij of boov a n tusschen het
herhaalde bijvoeglijk naamwoord : rijka bij rijka,
slim boova slim, enz.
Door plaatsing van zneer as voor het adjectief :
ie es sneer az dom.
Door plaatsing van as tusschen comparatief en
positief : onz a n dokteur es zozjzar as wijs.
Enz., enz.
20

Overtollzçe .super/at/cf.

Iplv. ndl. eenig, fr. seul, wordt zovl. eenachsta,
een superlatiefvorm, gebruikt : tiesta Waz dan

eenachsta mains die dar was (zie Idiot.) ; vgl.
(1) Vgl. CV, blz. 52-53,

167
zovl. miralsta (*mirrelste) — ndl. middelst, superlatief van zovl. ,viral (*mirrel), mmnl. middel (zie
Ned. W db. ; FRANCK-VAN WIJK, Et. Wdb.), dat
geen comparatief heeft.
30

Verbuiaink .

Superlatieven worden verbogen als positieven ;
doch o. enk. heeft, evenals vr. enk. en mv. der
3 gesl., altijd slot-a (die evenwel door syncopeering kan verdw.ijnen). Aldus : m. enk. : g-ro61st g n
eez a la, eera (*heere ), duts, trip; grootstarn
beer; o ro6tsta izilin , — vr. enk. : grodtsta
vrauzc'a ; grodtst oora, ma (;uliinne) ; — onz. enk.
b rodtsta k/nt ; grodtst oorka, inaka (Tinneke) ;
— mv. der 3 geslachten : rodtsta mans, vrauw a fl, kindars; grodtst eezdls, uiz a n (*huizen).

Zovl. vera (*verre) heeft vooda ra ( - 'voordere,
ndl. verdere), voosta (*voorste, ndl. verst).
Zovl. bw. bij kan als bn. gebruikt worden : am
61:1 (nl. een bolle die dicht bij bet doel ligt) ;
de trappen van verg. zijn : blj a ra (*bijdere),
bijtst (*bijdst) ; zie Lliot.
Zovl. naar (in de bet. van ndl. dicht) en scho u
(ndl. schuw) nemen d (> t) voor comp. - e ra en
superl. -st : naar, naada ra (sours nakrda ra), naktst
(*naadst) ; sclzo 51 , scho u ,ra (^ - schoudera), scho u tst;
zie Idiot.
Ook de gesyncopeerde d van blija (*blijde)
komt terug in superlatief : blija, blij a ra, blijtst
(*blijdst).
Zovl. groot heeft groot a ra n. mecda ra (*meerdere).

282. Aanznerking en.
10 Zovl. nzoe (ndl. moe(de), dat geen comparatief noch superlatief heeft, zeggen CosiJNTE WINKEL, (Sj5r., par. 162), heeft zovl. comparatief woeara • b zst a ra w2 s ak moe, mor vandaaa ben ak moe a ra; en zovl. superlatief moesta

20 Ileeft het zovl. bn. de slot-a (in pausa), dan
valt deze web bij de superlatief vorming : schoona,

sclzodnst ; diem, dit rst ; sezn j5 a la, senztalst ;
_Proojara, r000arst ; enz. (zie blz. 62, b, Bijv.
naarnwoorden).

vile ez da nzoesta van amaala.

C. Samenstellingen en Afleidingen
2 83 . Sajneng estelde bijvoeglijke naamwoor -

den.
Men merke aan :
10 Ndl. -waardig — zovl. -wer(d)ach : eerwer(d.)ach (ndl. eerwaardig) ; -- ndl. door- — zovl.
deatr- : deurbraava (ndl. doorbraaf), deurdomn,
enz.
20 Eigenaardige samenstellingen zijn : ki kzdoot (*kieksdood), mourvet, nzorzdoot (*morsdood), strontsat, steekablent (ndl. steekblind),
st5kastijf ( 5'stokkestijf), enz. ; zie Idiot..
283bis. Afleidingen.
a) Praefixen.
Ndl. ga- en ba- worden g en b voor vocaal of
ndl. h : ^-asuureert (*g'assureerd), geel (*g'heel),
enz. ; — beljach (*b'helpig), buist (*b'huisd), enz.;
zie Idiot.
Ndl. on- > zovl. dikwijls our- (vó or consonant) :
ov,zbkent, onzdicpa, omzneualijk (ndl. onmogelijk;
in zovl. met gerekte in), omnooz a la, 0771 Usalijk,
enz. ; vgl. blz. 84, par. 228.
Ndl. carts- en wan- vorrnen Been zovl. bijv.
naaln woorden.
b; Sufjixen.
10 Ndl . -achtig (zonder klemtoon) — zovl.
-Tzchtach (zorider klemtoon); vormt, met zelfst.

naarnwoorden, veel zovl. bijv. naamwoorden, die
een dobbel beteekenis hebben : io den aard, den
smaak van het door bet zelfst. nw. aangeduide
hebbende ; 2 0 of veel van bet door het zelfst. nw.
aangewezen houdende : azijli chtach (naar azijn
smakende, riekende, enz., of veel van azijn boudende), bieri clitach, peeri chtach, suikarachtach,
enz. ; zie Idiot. en vgl. CV, i. v. -achtig.
20 Ndl. -achtig (met klemtoon) — ook zovl.

-i chtach (met klemtoon) : waari chtach ; of
meestal in zovl. zonder klemtoon : 1 weun 2 i chtach (niet 2 weun I i chtaclz ), 1 twz fal 2 achtach,
lvreez 2 achtach, enz.
30 Ndl. -haftig heeft geen analoog suffix in
ZOVl.

40 Ndl. -baar _— zovl. -bear . mouibaar (ndl.
maaibaar); — ndl. -baar _-- soms ook zovl. -baarach (*-barig) : wa,akalbaaraclz n. waakalbaar.
50 Ndl. -an (in stofaanduidende bijv. naamwoorden) — zovl. -ie . g auwie (ndl. gouden),
kooj3 9 rie (ndl. koperen ), lootie (ndl. looden ),
lrjwaatii (ndl. lijnwaden), enz.
6o Ndl. -ig (uitspr. -ach) —= ook zovl. -ach
beestach, enz. ; — dikwijls wordt -ach tusschen
bijv. nw. en ui tgang -let (ndl. -heid) ingevoegd
d5znachiet, enz. ; zie blz. 149, kol. i.
70 Ndl. -sch (uitspr. s) — zovl. ook -s ; doch
voor -a hoort men de ch : boi rs, doch boerscha
lnanier 9 n ; bets (— belgisch, ndl. Belgisch ),
belscha saldaatan ; enz.
Dit suffix vornst bijv. naamwoorden met al de
vloekwoorden : nzardzeesch a n (van mnardzee)
eez 9 7a; _Potfarde^kscica smeerlap ; ?oedomscha
(van E o1duma) z'Ii ikerta • Tvardoms feul a n (verdomdsch veulen) ; stzkarsclza deu(g,)anietan; enz.
Het vorrnt ook veel bijv. naamwoorden met
plaatsnamen die eindigen : *op een vocaal : dendarleesch a n dwaazartk, enz. ; -- op een consonant na f (< va) : eetakoofscha vrauwa, enz.;
— na ch (< g-a) : giezaberchscha snort (de
markt van Geeraardsbergen — zovl. giezaberga),
enz. ; — na k : oorabeekscha wildariks (wilderiks
van Maria-Hoorebeke), enz. ; — na 1: braakelz
bier (*(Neder)brakelsch bier), enz. ; — na m :
zee(g)alsenzsche boeran, enz. ; -- na n : welnscha
mees (*Weldensche mee^sch), enz. ; — na j5.
strzjJsche maisk:es (*meisjes van Strijpen, na

Q. r68 fivegvallen van - o n), enz. ; — na r : beevarscha
maata (maat van Beveren) ; — na s : sent?-goor 9 nsch 9 n deu(g)aniet (zie Sente - Goorens in
idiot., Plaatsnamen).

Deze bijv. naamwoorden worden dikwijls zelfstandig gebruikt (vgl. par. 279) : (m. enk.) ne
zee(b )alsemschin (een man van Zegelsem ), an
zee(g)alsemscha (eene vrouw van Zegelsem),
a zee(g)alsems (b. v. een veulen van Zegelsem),
enz.
Uitdrukkingen met zulke bijv. naamwoorden
(substantievisch gebruikt in 't onz. enk.), voorafgegaan van een bezittelijk vn., zijn gewoon:
ae klapt ob sij zotaçems; za leeft op er anors

(*op haar Audenaarseh); k doe at 0/5 naij zee(g,Jalsemns ; za sjreek a n op o 24 lar oovarsehels (op henlieder Overscheldsch) ; enz. — Analogische uitdrukkingen met persoonsnamen zijn : op zijn
baaspz'ets (naar de manier van zekeren Baas Pie),
op zZ n tiesta teerlee,aks (naar de •manier van
Tieste Teirlinck), enz.
80 NdI. -isch — zovl. -i;-s (met ch vbDr a),
ruusies (ndl. Russisch), ruusiescha manier a n ;
enz.
90 Ndl. -lijk (uitspr. -lak) .— zovl. -lijk (kriestalij k) of -late (leelak) ; zie par. 157.
100 Ndl. -loos .— zovl. loos in aangeleerde
woorden : b odaloos, roekaloos.
I 10 Ndl. -tieren = : zovl. tierach of soms
-tieralijk : orintierach of -tieralijk (ndl. armoedig) ; goedvrtierach (ndl. goedertieren) ; vgl. DB
op -tierig.
20 Ndl. -zaam = zovl. -zaam (-saam) of
-zaarnach (saarnach), soms -zona (-coin) ; zie
par. 25, 40 ; DB op -zamig.
30 Fransche (of vreemde) suffixen.
Fr. -able = zovl. aab o la : ko;avonaab a la, enz.

Fr. -al — zovl. -aal : liebaraal, kleeriekaal,
enz.
Fr. -el — zovl. (en ndl.) -eel : kriemgneel,
soolaneel (fr. solennel), enz.
Fr. ele = zovl. -eel :. fiedeel (fr. fidele, persoonsnaam geworden).
Fr. -ent — zovl. (en ndl.) -ent : ek- of eeksalent
(fr. excellent), kontent, enz.
Fr. -ible — zovl. -ieb a ld (ndl. -ibel) : diespoonieb a 1a, terieb a la (fr. terrible), enz.
Fr. -if — zovl. (en ndl) -ief : j5oozatief (fr.
positief), enz.
Fr. -il(e) — zovl. (en ndl.) -iel . sz'evie/ (fr.
civil), ienuutz'el (fr. inutile), enz.
Fr. -ique = zovl. -iek, zeer zelden -ijk : jaoolatiek (fr. politique), sieviek (fr. civique) ; Wtaliek
n. kZitalij,k (fr. catholique) ; enz.
C. D • n•nutiefsvorinen.
10 Sommige bijv. naamwoorden hebben een
diminutiefsvorm op -sa of -tsa en worden o.
zelfstandige naamwoorden : bloonisa (*blondje :
iemand of iets dat blont is) ; gruutsa (ndl.
grootje) ; zwdirtsa (ndl. zwartje) ; — bru^ntsa
( ndl. bruintje ) ; fijntsa ( *fijntje ), groe`ntsa,
klaintsa' (*kleintje), schuuntsa (ndl. schoontje),
wits? (ndl. witje), enz.
20 Eenige nemen -ka : lievaka, zoetaka.
3o Andere nemen -kas (*-ekens) n. gewoon
-akies en worden enkel als bijwoorden gebruikt :
fijnakiës of -kas ; lievaki es of -kas ; netaki es of
-kas (rnetteke(n)s) ; schoonakies of -kas; slinzakies
of -kas ; zachtakies of -k,?s ; zoetakie"s of -kas.
Enkele die uitgaan op -ach (ndl. -ig) verliezen
ch : v,)rzichtaki s of -kas (*voorzichtigkens).
Zovl. ziek vormt het bijwoord zi "eskies of
-skis : zijddgij ziekstei "s, enij kint ?

11I
Lidwoord
A. I3epalend Lidwoord
2 84. t'erbui , ing .
De lidwoorden zijn bijvo^g1ijke woorden en
worden dus verbogen als d -ze (vgl. par. 276).

Doch o. enk. van het bepalend lidwoord is t (of
d), naast a t (of a1), of sours ernplhatisch at (of
ad)

en zelfs et (of ed).

OVERZICHTSFAFEL

mannelijk
enkelvoud
enkel

accusatiefvormen

10 rz'an (of d9 z) vo ar vocaal, of d, t en ndl. h : dan ooinvij l (ndl.
aanbeeld), dan als (*hals), dan tiuuv a la, dan tant.
d'un (of da rn) voor b . darn boer.
3o da voor anderen begin-consonant : da moor, da vloer.
to da (oitgez. in de hier volgende gevallen) : da boerina ;

die de ander
buigingsvormen
hebben
verdrongen

vr. enk.
en mv. der
3 geslachten
onzijdig
enkelvoud

cl^
7n?ns, da vrauw a n, da ki'ndars.
20 d voor vocaal of ndl. h : d eera, d i to (*d'hutte) ; d 7z
(^d'ellen), ci 5s a n (*d'ossen), d^r .^llrzs (*d'appelkes) ; d eer a nz
*d'heeren d irt a n *d'llinnen d ert n ' d'herten .
io (5)t . t kint, t 3ska, t erta (^ - 't herte), t pJt.;ka (: ° t potteke).
20 (a)d v'oar b : d boekska, d /, root.

283. O/5jnerking en.
-

1) De genitief blijft bewaard in eenige geijkte
uitdrukkingen.
*J bijwoordelijke uitdrukkingen van tij dsomstandigheid als : tsandardaas (ndl. 's anderdaags), tslnaandaas (ksmaandags), snuchtei,aks,
tsootnars, enz. (zie par . 163 , *; par. 241, 30
par. 22, §, o , Io (blz. I I3, kol. 2) ; par. 253, §,
30, ; par. 272, 90).
00 Sours t valt the gnitief s-s weg : taas (adl.

is daags n. daigs),

tijs.;ndaas, tfrijdaac, tfe itr-

no.ans, enz. (zie de boven aan ewezen paragrafen).
• ::. Men heeft nog de genitiefs-s in de platte
uitdrukking : tsoons (d's honds) konta (of kloote e) ; zie bond in Idiot.
2) Sporen van den datief na bij : blju'arant,
bij da werka (_ *bij den werke) ; — na btn a n .
(*huize) ; — na buit 9 n : bu=t a n
bin a n dan
dan zit za ; — na in : in darn ba;ina ; — na met
(of meet) . lneet a eandaran (*met den anderen) ;
— na naa : naadarant; — na to . tan uz,a
(*huize); — na tot : totardoot; — na uit :
uitarant; — na van : van da wee(g)a (— van

dan wege); van de Jaara (— *van het (d. i. dees)
jaar); — na, 7'eur veiir dan uj a (*vdor den
huize) ; — enz. (zie par. 273).
Ook in vole zovl. (en ndl.) familienamen (geschr.
in een, twee of drie woorden), beginnende met
Van of Uvt, bleef de datief bewaard : *met van.
m. of o. enk. met -an . mannelijk: Van den Dooren,
Van den Eynde, Vandenheuvel, Vandenhulle ; —
uitspr. met -ant voor b . Vandenberghe (uitspr.
vandainber, a), Vanden Boghaert, Vanden Borre,
Vandenbossche, Vandenbrande, Vandenbruul,
Vandenbulcke; — verdwijnin ; der-n voor anderen consonant : Vandekeer, Vandepeereboom (of
Vandarn-), Vandeplas (of soms Vandeplassche),
Vandepoel, Vandeputte, Vandesteen, Vandevyvere, Vandeweghe, Vandewyngaert ; — onzijdig : Vandendaele, Vandendorpe, Vandenhaute ;
uitspr. met -am : Vandenbroecke (uitspr. vandamnbroeka) ; verdwijning der -n : Vande Kerkhove, Vandelaer, Vande Perre, Vandesande,
Vandevelde; — met onzeker geslacht (m. of o.)
Vandenhove, Vandemergel ; — vr. enk. (1) met
(1) Sommige dezer namen kunnen ook een mv. aanwijzen.
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'andar- of ver- (var-) : Vanderbeken of Verbeken, Verbeke of Verbeeck, Vanderbiest of Verbiest, Vanderbracht, Vanderbrugghen of Verbruggh n, Vander Meynsbrugghe, Vander Burght
of Verburght, Vandercleyen of Vercleyen, Vandercruyssen of Vercruyssen, Vanderdonck(t) of
Verdonck(t), Vandereecken of Vereecken, Vanderelst of Verelst, Vergauwen, Vander Ghenst,
Vanderguchten (soms Vandegehuchten), Vander
Haeghen of Verhaeghe(n), Vander Heggen of
Verheggen, Vander Hasselt of Verhasselt, Vander Heyden of Verheyden, Vander Hulst of Verhulst, Vander Hoeven of Verhoeven, Vander
Linden of Verlinden, Vandermaesen of Vermaesen, Vandermeeren of Vermeeren, Vander
Meersch(en) of Vermeersch(en), Vandermeulen of
Vermeulen (meula n is thans m. in zovl.), Vanderoost (*Vanderroost ?) of Veroost, Vanderplancke(n) of Verplancke(n), Vander Poorten,
Vander Schelde(n) of Verschelde(n), Vander
Schueren of Verschueren, Vander Smissen, Vander Stock(t), Vander Stichelen of Verstichelen,
Vander Straeten of Verstraete(n), Vander Zypen

(soms Vande Zype, m., o. ?), Vander Voorde, Vandervoort of Vervoort, Vander Wallen (n. Vandewalle, m. ?), Vander Vynckt, enz, ; - : :` met
uyt- (niet talrijk) : Uyt(t)enbroecke, Uyt(t)endaele, Uyt(t)enhove ; -- Uyterelst, Uyterhoeven,
Uytersprot, en w el. eenige andere nog.
3) Spoor van den instrumentaal in desta : desta
beeta ra (n. to beeta ra), desta mneer, enz. (zie deste
en to in Idiot. ; deste bij V ERCOULLIE, Etym.
[Vdb. ; des bij FRANCK-VAN WVIJK).

4) Prothesis van het lidwoord d(a) en t : zie
par. 253.

286. Overtollii gebruik van het bepalend
lidwoord.
Iply . k sal nzaandach, dijs a ndiich, enz. ,Pozn a n
zegt men vaak : k sal da maanddch, din di s a ndach k3m 9 n, enz.
Zoo zegt men ook : sterva van dan dlcst (ndl.
sterven van dorst), van dan ooaara ( 5 hongere),
van da zeera, van da koppijna, enz.
-

B. Onbepalend Lidwoord
287. verbuz ing (vgl. par . 276).
OVERZICHTSTAFEL

M.
enk.
enkel
accusatiefvornzen
die de ander
buigingsvormen

hebben
verdrongen

288.

vr.
enk.

io nn (of soms n o n) vo'or vocaal, of begin-consonant (ndl.) h, d, t
nan artiest, nan ee;n 5 la (*heinele), nn do:narik (*dommerik), nan

troe^.
2© Wain voor b : Warn bort (ndl. baard).
30 na vbor ander consonanten : na frak, na lot.
In an (of a n) voor vocaal of consonant : an eera, an kiisa (*kasse),
an neeta (met gerekte nn).
20 am voor b, 5 of m : am buiza, am jrujma, am nzuis (met gerekte

7nni).
10 an (of a n) voor vocaal, d, t of ndl. h : an ai (ndl. ei), an u js (ndl.
huis), an doekska, an to pka.
0.20 am voor b : am boerka.
enk.
30 a voor anderen consonant : a fluitsa (ndl. fluitje), a graan, a kruis g n,
a zaat, a mu^ska, a peerka.

Ojblnerkinçen.

1) Spoor van den genitief in eensains (peenswins, *eenszins ) het tegenovergestelde van geen(ndl. geenszins; zie Idiot.) ; vgl. beneden
sans,
telwoord en onbep. voornaamwoord een.
2) Men zegt altijd : m. zoo nam braava nna`n

(nooit : zoo braaf een man, of : een zoo brave
man als in ndl.), zoo a n schoon vrauwa, zoo a
schoo

kint. VgI. VERCOULLIE, Sir., par. 184, 2.

3) Men zegt nooit alv da stat (ndl. half de
stad), altijd d alva stat ( verg. VERCOULLIE, Spr.,
par. 184, I).

1V
Telwoord
A. Hoofdgetallen
289. Hoofdtelwoord.
1) Ndl. een en geen (1) = zovl. een en geen.

Deze worden verbogen als de bijvoeglijke naamwoorden (vgl. par. 2 76).

OVERZICHHTSTAEEL
i o een o n en Been n voor vocaal, d, t en ndl. h : een n of geen a n orma
(ndl. arm), een a n of geen a n drjk, een a n of g een a n tan/, een a n of
g een a lz ont (ndl. hond).
20 een.im (of een a .oz) en eenam (of c een g ?n ) voor b : een,inz of

m.
enk.

^een.^m bdl.

30 een.? of y eeiza voor anderen consonant : eelza keer, geena frcz 2 ,ik,
eena pot, a eena went (ndl, wind).

enkel
accusatiefvor;nen

die de ander
buiginnsvormen
hebben
verdrongen

vr.
enk.

L

I o een ( of een ) en ,o-een ( of geen ) voor vocaal of consonant : een
ela (*elle of ook **helle), c een of (ndl. hol), een vraivzvd, g edn
rata (ratte), Bee n of e&z t - n ,? (*tonne).
sta,bee
geem pruirn.a, eena
20 eei;i en g^eenz voor b, p en ii : eetn
of g ee»z rnoed o ra (met gerekte mm).

10 een (of een) en ; eeim (of gee:z) voor vocaal, d, t en ndl. h : een
oska, .o.-eeiz uis (ndl. huis), edit door] (ndl. dorp), c edn tonaka
0.

enk.

(*tonneke).

20 eezn en ge6nz vo r b : eena of gc6oz brokska.
30 cc of ,c ee vo -)r ander consonanten : cc hint, gee pert
ndl. paard), see naaz'ska.

Aannierking -en.
* Het ontkennend 4 een kan ook meervoudig
zijn en heeft alsdan voor de drie geslachten dezelfde vonnen o-een (of çedn) en, vo )r f, en
ma, geenz (of ^ eemn) : geen eer a n (ndl. heeren),
geen vrazc7e , . q n, ,een kindars, reejn man s, enz.

Naast geen heeft men het versterkende
geeneen (verbinding van geen en een ; hoofdtoon op een) met dezelfde buigingsvormen
geeneen a n aana (*bane), geeneena Man, çeeneen a Jn boer ; gee/seen vrazuwa, g- eez-zedni eera,
çeenee kint, enz.

a:.` En naast eeneen hoort then, enkel in
pausa, het nadrukkelijke ;'een g ndeen . in. enk.
oeve^l mans ze:aar a ndar ? geen a ndeen a n ; — vr.
enk. : eta (*hebt ge) dor veel vrauuzewa gazzen ?
(1) Ook beschouwd als ontkennend onbepaald voornaamwoord,

(*perd

g een a ndeenr.a; --- o. enk. : k an e (ndl. heb) been
kzindars, g een a ndeen ; — een a ndeen =- geen
end een (end(a) iply. no, noch ? ; vgl. 1TInl. TVdb.
i. V. ende, kol. 638, 2) ; — of is de d epenthetisch ?
want men zegt ook ' een a neen o n, doch enkel voor
in. enk. (g een a 7zeesz 9 mz = geenen enkelen, fr.
pas on seul) : dar an konzt cheenaneenan.
i r. enk. krij ;t ook vaak een paragogische
t : g een a neen a nt of geen 5 ndeen 9 nt.
2) Groep 2 tot 19 : twzea, dry, viera, vijva,
z^sa (*zesse), zeezv a na, ilchta, neeig)mna, tiena,
elo v.j, twaal9 va, dertiena, vedrtiena, vijftiena,

zestiena, sees' a natiema, achtiena (*achttiene), nee()m mztzemia.
Aldus nl. als slotwoord, of zelfstandig gebruikt,
of iply. een rangtelwoord : oe laat es t? tiena; t sal
gaan twaala va slaan ; -- dat es koek ' n achta (of
d ãchta va koek a n ; — sna jt t.an ap a l In drija ;
nzaakt an sclioon zeevpna;

—

dert/ena,
^n (rnaroo
z

artiek a l i chta (nl. het achtste artikel) ; — enz.
Doch zonder slot-a, als zij bijvoeglijk gebruikt
zijn (staande voor een zelfst. of bijv. naamw.
of voor een ander telwoord) : twie koe a n, drij
schoon verkies, vier duust, enz. — Voor een
consonant (uitg. voor ndl. h, d, t en b) valt slotna van zeev a na, van nee('g) a na en van de samengestelde met tiena (dock niet die van tiena alleen
gebruikt) weg : zeeva mans (doch zeevan eer a n,
*heeren), nee('gja _peer a n (doch neeg9 nz boerin a n),
dertz'e kindars (doch .tien kindars, dertien tvn a n),
enz.
3) Overige hoofdtelwoorden (nooit met slot-a)

twintach, een a n tu'intach, l wie a n twintach,
enz. ; — dertach ; — veertach, sours feertach (1)
doch altijd een a n veertach, twie a n veertach,
enz.) ; — vi ftach, soms frjftach (1) (doch altijd
een a n vijftach, enz.) ; — sestach (1) (nooit zes-

tach), n. gewoon tsestach, een a n sestach of tsestach, enz. ; — seev a ntach (1) (nooit zeev9ntach)

n. gewoon tseev a ntach (2) ; IW(ch) a ntach; nee( ) a ntach n. tnee(g) a ntach ; — ondart (*honderd),
ondard an een, tv;ie ondar.t, enz. ; — duust n.
duuz a nt; duust (of duuz a nt) an een; vier dnust
(of duuz a nt) ; — slaieljoen.
4) Kinderen die al dansende of zingende tellen,
voegen dikwijls a (interjectie ?) voor de hoofdtelwoorden : a-een, a-twiea, a-dri j.a, enz.

5) Ze fstandig gebruikte Iioofdtelwoordcn.
Vgl. boven, par. 279 en par. 289, 2).
Ndl. mv. honderden, duizenden — zovl.
ondarda, dieuz a nda (nooit durusta) : oeveel zijndar
wel ? duiuz o nda ( of duii a nd an duuz a nda.)
ondarde va nadtns a n (ndl. honderden, fr des
centaines) ; nzee tuuza nda (ndl. met duizenden).
Doch ndl. millioenen — zovl. ook vnie-/joen 9iz
(omdat lnieljoen bier als een o. zelfst. nwv. wordt
opg evat : a Inieljoen ; zie b. v. COSIJN-TE WINK1II,, Spr., par. 220) ; doch in vier nailljoen is dit
laatste een hoofdtelwoord ; — fr milliard is bijna
altijd o. mv. : vier nzieljars (zeer zelden vier

nziljar).
6) Collectieven.
Ndl. met ons tweeen, met hun vieren, enz. : _—
sours ook aldus zovl. rnee ens twic 9 n, nice c 1t dar
( 5 henlieder) vier a n, enz. Doch men zegt geu - oner
ga- > scha- of schoo- : gatwie a n naast sclia- of
schootwie g n ; gacht a n (naast schaclit a n of
schooacht a n), gelav a n (naast sch- of schoo-) ;
gdertien 9 n (n. scha- of schoo- ), gaveertaç a n
(n. scha- of schoo-) ; — zeldener gondart (*g'honderd) en gaduuzgnt, deze twee zonder slot-an en
nooit met sch(a)- of schoo- ; — analogisch
gasterk a n (velen te zamen, zelden scha- of schod-),
b^az'eelo n ( zelden scha- of seized-). Vgl. Lf uv.

Bijdragen, T, blz . 129, waar COLLINET een
poging tot verklaring doet ; doch zie ook Ndl.
Wdb., en .Mnl. UWb., art. ga- (in zulke telwoorden vertoont ga- nog zeer duidelijk << dc oorspronkelijke collectieve kracht >>); de prothesis van s
en de ontaarding van scha- tot schoo- vraagt nog
opheldering.
Het collectief hoofdtelivoord wordt ook Nvel
eenvoudig door het substantievisch gebruikt rangtelwoord vervangen : k was lnijn derda ra (ndl we

waren met drieen) ;

za zijn o 2z dar tienda ra; pijka

vrauw er viE rd a ra (in het kaartspel) ; enz.
7) Hoo fdtelwoor d voorafgegaan van het bepa/end lidwoord en dit van een voorzetsel.
Men zegt (van bet uur) : bij, meet (of net
meet don > zovl. meet a n), naar (ndl. na), rent
(*rond), tee(g) s n, v(ur d i n tien a n (ndl. heeft
bier geen lidwoord, b. v. na tienen). — Zoo ook:
ze Zeus fan d a n drij a n oj5 (nd. van drie uur).
Doch : deed ad in Zzchta (ndl. in achten) zonder
lidwoord.
8) Ndl . halfvier, halftien, enz. = zovl. vier a n
calf, t2'en a n alf; zeldener alvarviera, alvartiena;
enz.

Om bet kwartier aan te duiden zegt men kort
of k 5 56 rtsa (*kw - art of *hwartje) of a kort of a
ko u rtsa van (of veur) da n tien a n ; raj kort of
(a) kv 51 rtsa nor (of oovar) da vier a n (ndl. over
vier) ; enz.
(J) Ndl. beide is niet in gebruik in zovl.: ndl.
beide mans — zovl. da (of die) twie mans; zelfst.
veelal ala (*alle) twiea.
10) Benadering. Om de getaller bij benadering
aan te geven bezigt men de uitdrukking a stik
(ndl. stale) of. a stik oft 'iea, a sttk o(f) . fiera, a
silk of tiena. 't Gebeurt w - el meest met k!eine
getallen, zeer zelden met dertach, vicertach, enz.
tot tnee%- )antach, ncoit met greeter getallen
men zegt alsdan gewoonlijl: met het onbepal.end
lidwoord : a n dertach, a n ondart, a n duust, enz.
Soros voegt men voor deze laatste uitdrukkingen
azoo (*alzoo), of of azoo achter bet getal : geed
ar i/1) azoo a n tsestach (of ,n tsestach of azoo).

Vgl. Leuv. Bz>dr., I, blz. 129.
11) Dim inutieven.
Sommige zelfst. gebruil.te hoofdgetallen hebben een diminutief :
een en geen hebben i- ntsa en giintsa : amts
an es chz ntsa ;
de vrouwelijl;e cijfernamen maken : tzv^ieka,
drijka, vi;^rka, vijfka, zeska, zee7 a ntsa (sours
zee ak), aclztaka 1 sums Zichska ), nee(g )sntsa

(sours nee(g)aka) ; doch het zijn zelfstandige naamwoorden evenals ovtsa (of ooka) dimiiiutief van eo
(-- het cijferteeken o).

11) Vgt. VERCOULLIE, S17P. blz. 26 ; VB.RCOULLIE, Elyin2.
TVA. i. v. veertig ; CV, J.
(2) Zie par. 253, ?, 3o,

tiena heeft als diminutief tiintsa net speciale
beteel:enis (zie Idiot.).

qmw-
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B. Rangtelwoorden
290. 1) De zovi. ranggetallen zijn
eesta (*eerste), tweerda (analogisch naar darda,

vierda), derd?, vi?rda, vijvda, zezda, ach(t)sta
twintachsta, dertachsta, enz.
De volgende hebben zovl. -std iplv. ndl. -de
zeeva nsta, neet,i ^ a nsta, tz'ifnsta (en al de ander
ranggetallen met ndl. -tiende : dertiensta, veertiensta, vij ftz2 nsta, enz.), elafsla ( --k ellefste ),
twaalafsta.
2) Verbui -in^g-.

Het zijn bijvoeglijke woorden en zij worden
als zulke (zie par. 276) verbogen uitg. in o. enk.
Dus
m. enk. : - a n voor vocaa], d, t, en ndl. h : da n
eest a n aaza (*haze), da vz,rda n dnch; — -am (of
-nn) voor b . da vij fd9 na boer , — -a voor ander
consonanteri : d9 n aclz(t)sta sej5temb e ra.
vr. enk. en my. der drie geslachten : - a voor
consonant : da vierda weeka, twie virrda deel a n;
— slot-a valt weg voor vocaal of ndl. h : da derd
uura, d Best aaa (*d'eerst hage).
o. enk. : -a voor consonant : ons ti^ntste kint;

— slot-a valt weg voor vocaal of ndl. h : da
tweerd inaka (*dat tweede hinneke).

3) Ze fstandik gebruikte rangtelwoorden.
Enk. m.: da vierda n (niet vierde als in ndl.) ;
vr.: da vie`rda ; o.: t fierda.
Mv. der drie geslachten : da vierda (niet vierden als in ndl.).
Men zegt met slot-n : tan eest a n (ndl. ten
eerste), tan tweerda n, tan der(d) a n, enz.
4) Ndl. ander.
Is overgebleven in : tan andaran (ndl. ten
andere).
Ndl. anderhalf — zovl. een a n a f
INTd!. andermaal — zovl. nan tweerda keer of

noch na keer.
5 ) Hoofdgetallen iplv. ranggetallen in ndl.
Nooit zegt men, als sours in ndl., lien a bril
(fr. dix avril), altijd tien(d) a n april; nooit Karel
vijf (fr. Charles-Quint), altijd haaral da vijvd a n.
Vgl. boven, par. 289, 2 : nuulneroo dertiena,

artiekal aclita.

C. Verdobbeltallen
2Q1. De zovl. verdobbeltallen zijn

ezk a la (ndl. enkel), dJb a ia (dobbele) of noch
sooveela (*nog zoovele ), drijdib a la, vierdCb a la,

verdobbeltallen op ndl. -voud bestaan in zovl.
niet ; enkel de schoolsche samenstellingen ee2kalvaut en meervaut zijn bekend.

enz. ; het zijn eigenlijk zelfstandig gebruikte
adjectieven ;

D. Soortgetallen
292. De zovl. soortgetallen zijn (altijd wordt d
voor ar ingelasclit, uitg. na Jcht)

eendaranda ( *eenderhande ), twiedaranda,

drijdaranda, vzerdaranda, enz. en aldaranda ;
— doch (weinig gebruikt) dchtaranda;
zovl. woorden op ndl. -lei bestaan niet.

E. H erhalingsgetallen
293• Zovl. herhalingsg etallen, evenals in ndl.,
op -maal en -werf bestaan niet.
Die op ndl. -keer worden, in zovl., ui tdrukkingen die nit meer dan een woord bestaan : een;

keep- (soms ees — ndl. eens, of verdoft as of e s),
twie keers of keer a n (` ndl. tweekeer, tweeniaal, t^veew erf), drij keers of keer a n, enz.

F. Onbepaalde telwoorden
294. De zovl. onbepaalde telwoorden zijn :
10 Onbej5aalde hoofdtelwoorden.
letar voor alle geslacht en getal ('letter, ndl.
luttel), doch let a ra in pausa — ndl. weinig (dat
in zovl. schoolsch klinkt) : letar teen (ndl. weinig
tin), letar stifa (ndl. weinig stof), letar Belt,

letar mans ; etta veel koor a n ? neen ak, let a ra
(ndl. hebt gij veel koren ? neen ik, weinig) ;
eenacht (*eenigt, fr. quelque, ndl. eenig), zelden eenach ; meenacht (*menigt, ndl. nienig ),

zelden meenach; soynecht (*sommigt, ndl. sommig) daarnaast somachst, somast, zelden se nach ;
deze drie worden verbogen als de bijv. naamwoorden (zie par. 276) : eenacht chelt (ndl. eenig
geld), meenachta man, reenacht a n dach, sonlachta nzaansch a n, somasta vrauzei ? n, enz. ;
ganoech, r.. gewoon ganoef en anoef (zie Idiot.),
blijft altijd onveranderd en komt voor of na het
naamwoord ; is eigenlijk een bijwoord : ganoe(ch)
chaut (ndl. genoeg goud), anoech kindars of kz'n
d?rz anoef, ganoef miezeerie, enz. ;
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weel, altijd onveranderd voor het naamwoord of
een ander woord : veel tljt, veel goet, vell wula
(*wulle), vell vrau'lt'~n, veel kindars, enz.; veel
sijnd;ra (ndl. velen zijn er), dar z'ijndar veel
doot , - doch in pausa : dsr z'ijndar oeets, of
ook emphatisch : dar zljndar ueel» doot ; - nooit
.met partitieven genitief : veel volk (nooit volks);
aI, altijd onveranderd (a1s in ndl.) als het door'
lidwoord of ander bijvoeglijk woord van zijn
naamwoord gescheiden is : al d 9n tljt, enz.; ook onveranderd als het na bet nw, komt : d apals
C*appels) al (zie Idiot.); - buigingsvorrnen: tan
al9n tlja (niet als ndl, te allen tijde) ; ala oier»
[ndl, aIle vier); ala daa(g),n (ndl. ieder dag); al
aav,s (*alle avends, met elisie der slot-a); zie
Idiot.~· ndl. allerzovl. alder- (rnnl. alder
n. a. v.) : aldiJrbest, aldareel9g;n (*Alderheligen),
enz, ; zie die woorden met alder- in Id1.ot.,. .zelfst. gebruikt is het 01 [niet -allen, als in ndl.) :
al veur een,n an eena ocur lil,. zie Idiot.~· al vervangt dikwijls alas [ndl, aIles).: deur aI,
t es at 7,tJel, enz.: zie Idiot.,. - wordt dikwijls
vervangen door al1zaal(a) (n. altsmesl», atemesl»
en aliJmaal~ : amaal da beest,n of d» beest,n
amaala~· dar z'ijn z alt3maaliJ~· slaa SiJ mor aliJma3.1 doot, enz, ;
geel (*g'heel, ndl. (ge)heel), altijd onveranderd
veor enkelvoudig bep, lidwoord of bijv. voor-

=

naamwoord : geel ila wee"'3lt (zelden da geela
weeralt), geel da weeka (.~elden da geela weeka,
geel mij leev,n (zelden nt'lj geel JeeVan); .komt altijd achter bet onbep. lidwoord : an geel
maant, iJ geelfaar, nageela zoom,r3; - het mv,
is geel3 of geel : geel of geel~ daagn, geel of
gee/a maan(d)gn,. enz.; - zovl. geel kan 'door
ndl. gansch worden vervange~, zovl. al niet; vgl.
geeliJ nlickt,n (ndl. gansche) en ala nlicnt9n,geel
d 9 n Of (ndl. de gansche hof) en al d ooosn : ~
zie al en geel in Tdiot,
N dl. heel en ndl. gansch komen enkel voor in
zovl. eelagans (*heelegansch) n. zeldener geeliJgans.
Ndi. ettelijk en ndl. enkel (als onbep, telw.]
zijn in zovl. niet in gebmik.
20 Onbt!paalde rangteitaoorden,
Zovl. miralsta (*mirrelste)
ndl. middelste :
diJ mir31st,n tak, ds miralst9m boom ~.. ds mirsist» orauw», d» mirslst eekiJ / t miriJlsta
boomka, t miralst eerka (*heerke); dtJ miriJlsta
deur,n, enz.; zie Idiot,
Zovl. lestiJ = ndI. laatst (zie. VERCOUT..L IE, Et,
Wd6.).
ZovI. BOO vells t3, oeueslst (*hoeveeIst) : d,n
oeveelsf,n estie 'in diJ sclzool3? da zoovellst,n l
enz,

=

v
V oornaamwoord
A. Persoonlijke Voornaamwoorden
295. De persoonlijke voornaamwoorden hebben een subject-casus (nominatiefvorm) en een
object-casus [accusatief- en datiefvorrn]. Zelden
heeft men sparen van genitiefsvormen : nzljns en
ons chJlljktJ (ndl. mijns gelijke), o~,s (ndl. uws)
en oud:Jrs (*ulieder) ch.JlzjktJ, ZljllS en ers (n.
eiirs en zelden irs) ch.71IjktJ, o~t~/,Jrs (*houders,
henlieder, voor mv. der 3 geslachten) chJlljktJ"
zie gelijkte in Idiot.
Bijna ieder persoonlijk voorn. hceft drie uitspraakvorrnen : den etnphatischen (met hoofdtoon), den enclytischen resp. procl)ltzschen
(onbetoond) en den suppletorzschen (met bijtoon,
ofwel onbetoond , ofwel soms met hoofdtoon).

le Persoon :

(*helpen) ; k 'l1)eek feeb (ik weet ik veel) ; - k 7R.Jil
eklk eet sn; k 7vll ;:Jkik roepan,o - . k moe R"ik
n, k
kik
s n , k 1J20e k;;k ook 'ZR.lerk'Jn / - k cha':l (* ga) kikJ, k sch reeu ;;klk:J.

eru»

moe

sch iet

Aanm. De slot-k wordt stemhebbend k voor b
of d : z'k doe, iie ;;kik b,Jgoest, k deek diit» / enz.
20

Object-casus (vgl. Idiot.) :

emphatzsch: mzj' /
enciy tisch. of proc~l' tIsch: In,'} of 1JZ (elisie der
slot-» voor vocaal of h).
VOORBEELDEN
ElJlphatl~'clze

vonn : g:J 1Jzoet mt] dat cheen
(ndl. geven); g'.J eie JJu) toch ioe! staan.

Buigingsvormen (1).

* Enkelvoud.

EJ1C~l'tl~'clze en proc(1
vormen : k doe 1Jl;;
deucht (ndl. deugd); »n slaa m» n ier : - moedrr
gee 1n iZp:Jlz ;JJ}Z peer'Jn,. gJ s tamp : m ier
(*hier) op mt] zeer been / 1JZlJ doowerk a n of
nt avbeitlan ? ba neen ,I
1tzsche

Snbfect-casus (vgl. deze vormen in Idiot.) :
e11zphatzsch : *vdor het werkwoord : ik, ik ... of
;;klk, ;;kik,o of klk, kik,o _. >:.,:~ na het werkwoord :
fk, ik~· of ()kik, :Jkik,· of kik, kik,o - *** in pausa:
IkJ (*ikke), ;;klk;;, kik:J, zelden zonder slot-z ,.
en ciy it sch. of procZl'tzsch : ;;k, [Jk, k ...
suppletorl'sch : ik, ;:Jk, ~k, k ... of ;;kik, ;;kik, Al,k~
kz'k, klJk,. - in pausa : kfk;;, ;;kik;;.
10

VOORBEELDEN

.Aan m, I. In pausa hoort men in zovl. nooit 11l:J,
altijd 1JZlj. Zoo zegt men wel : ie zilch 1Jl;; staan,
doch altijd : z''tJ ::aclt mzj (nooit l1Z:J).
N a een voorzetsel is het altijd InzJ (nooit m;;) :
Z;J zal va l111J (nooit 1JllJ) spreek~n,. a (ndl. aan)
uzi}, deter 1111y, enz,

El7zphatische vonnen : fk eete, ik moeto r (iz ;;kik eru», diid ;;kz"k werkJ'" wz'l fk of ;;klk
elp~n (*helpen)? zal ik of ;;kz'k loop~n? moe
kik speel~n? moe kfk eets n ? - slaa kik:J (zelden
klk)? 'lVaS t ;;klk:J (zelden ;;klk)? zelden niet in
pausa (en met nadruk) : lkeJ tiich. niet ... lk:J zal dat
toen I
.

Aanm. 2. Overtollig wordt 1Jllj' (of 1Jl;;, of til)
gebruikt met werkw. zijn : da ioiis 1nlJ goet /
t toiis 1Jlij d» keergb,o t es mo zuk ns viez(J Vaint~·
t sal m iet slJn ,. enz.

Enclvtzsche of proc£vtzsche vonnen : al moetJk
kOlnan:- - wll~k? - 1no;}k (ndl. moet ik) schrzJv()n? deek choet (ndI. deed ik goed)? dak (dat
ik) ! /ou.t> (ja ik) ; neenak.
~k 1noeteJ / ;;k 'werk;},. k an z'iil.'

eJnphatz~'ch : * 'l'oor bet werkwoord: wZJ (niet
gewoon); l1ZJWlj, (zelden) weJwzj,. of (gewoon)
wo~£dlJr, (zeiden) uiouldeJr of woldlJr~' of n'l;)WOudar, (zelden) 1Jl(Juio~t!dlJr of mdwold:Jr, (zeldener)
7v;;wo~td.Jr of w::Jwou1d:Jr of w;;wold;}r,. >;~::< na
het 'werkwoord: WI), enz. : dezeifde vornlen als
voor het werkwoord ; - *** in pausa : woUd[Jrd,
(zelden) WO'ttld~r;; of wold~r;;: m';}woud[JrJ, (zelden) 11l,77.fJouldar(J of 111:Jwold~r;;, (zeldener) WlJwoud~r(J of w:JwO"'t1dgreJ of w;}wold'J r;;, en SOlliS
zonder slot-().

...) 'uppletorzsche vonnen : k s'iil;;k (of -ak) 1nee- k :In zal z"k nz~-; blJtaalan#· k wr'l ik elpa n

gaan~·

(1) Vgl. C0LINET, bIz. 132;
Htsl. (Jr'., 63 en vvgg.

GOEl\IANS,

120;

VERCOULLIE,

>:~':<

l

J.1feer'voud.

o .S u b/ ect -ca su s (vgl. deze vormen in Idiot.) :

-- r76 enclytisch of jbroclytisch : wa of w (voor vocaal
of verdwenen h) ; --- ma of in; — (enkel proclytisch) ba of b.
suppletorisch : al de emphatische vormen na
het werkwoord ; — en de enclytische wa of w.
VOORBEELDEN

Emphatische vormen : wij zila (ndl. zullen)
speelon; — as mew: (zelden wawij) moet a n ; woudar doen t (zelden woldar of woldar) ; —
as mawo u dar (zelden mawo zG ldar of mawoldar)
zeeiz a n (ndl. zingen); da wawo u dar (zeldener waw?5 ldar of wawoldar) inor an aat a n ; enz.
moeta wij kom,n ? — koofra rnawij (zelden
wawij) ? — weeta wo n dar (zelden woldar of
woldar) data (ndl. dat) ? koesta lnawo Zt '1ar (zelden
nzawou ldar of mawoldar n. zeldener wawo u dar,
wawou ldar of wawoldar) win a n ? — wie sj5eWlt
ara ? wo u da ra ,(zelden wo u lda ra of woldd ra); wila
mawo 26 d9 ra (zelden naawolda ra of mnawolda ra) ?
— in pausa valt soms de slot-a weg : moeta mawodar ? • enz.
Enclytische en jroclytische vormen : ziema
(zelden ziewa, ndl. zien we) ?.al ziem (of ziew) ar
duust; neem (of neeu —_ neen we), jo u m (naast
jou — ja we) ; — ma (naast via) zien ; in (n. w)
o -)ra n (ndl. we hooren) ; -- en (enkel proclytisch) : ba zien, b oor a n; — enz.
Suppletorische vormen : wa moeta wij (of via)
dat nie schri)v a n; ma liepa wawij (of inawij)
deaura; ba schreeva wo 2G dar (zelden woldar of
woldar) nam brief; ma werka mawo 2G dar (n.
mawil tc ldar of haawoldar, of wawo, ti dar, wawo u ldar
of wawoldar) veela; — in pausa (met hoofdtoon);
via zajn t wouda ra ; Ana moeta wo u ldo ra (of vold9 ra) ; w aala r# (ndl. w' halen) t mawo u do ra (zelden mawo u lda ra of mawolda ra) ; -- in pausa valt
sours de slot-a weg : via zijn t vo u dar, enz.
Aanm. De dobbelvormen via- of lnawo 2G da ra
worden altijd gebezigd, als men met nadruk het
my, bedoeld.
20 Object-casus (zie die vormen in Idiot.) : ons
of onz (vcior vocaal of verdwenen h en voor consonant b en d) ; bier en daar oes (of oez; zie
Idiot. en blz. 107, 4 ° , I ).
Voorbeelden : g a doed ons pij na ; za smij ta n
onz doot ; ga stri ft ons ; enz.
-

Aanm. Er bestaat geen speciale enclytische of
proclytische noch suppletorische vorm.

296. 2 e Persoon

:

Buz ingsvormen.

of agij (men hoort -dag ) of -tagij); — **:yin jausa : g ija (of chip) ; of ag rja (-daa ij a of -tagija
of jagija).
Pro- of enclytisch : *procl y ti sch : ga (of cha) ;
na elisie g (of ch) ; -- ** enclytisch : a (of voorafgegaan van d : -da, van t : -ta en van j -ft);
-

-

de slot-a kan wegvallen.
supbletorisch : gij of chij ; of cha en (met
elisie) ch ; -- in Pausa : g zj a of chij a.
VOORBEELDEN

Ernphatische vormen : gij konzt, ik niet ; as
chij komt, an kZjn akik toch niet ; — al die agz i
(n. diedab ?) (1) of diejagij (2 ► ) kent; — as chachij
triena teeakomt ( ndl. tegenkornt) ; al die gag ij ziet.
valt chij dor ook ? — agij (soms na vocaal)
zie agij ? zoo as ij ndl. zoudt gij) ? moe aP•i j (ndl.
(

moet gij) ?
-a?g- ij wordt veelal -dagij als de stam van 't werkwoord uitgaat op vocaal of (een stemhebbende
of een liquide) consonant b (3), g(4), 1, m, n, r,
v, w, z : doedad ij (n. doeagij of doeja8 ij) mee ?
zijdag ij (naast zijaa ij of zijjagij) ier (*hier) ?
inouidag?j ges (.*gers) ? zaab dagij aut (ndl. bout)?
al vieldagij ook; too/1s kvioomdagij dor (ndl.
toen kwaamt gij daar) ; keundagij inee"r ? scheer-

dagij zondar zeejt'a ? scjireevdagij nam brief ? al
vaudagij dad op; an vreezdagij da strafa niet?
-ab ija wordt -tagrja als de staniklank eindigt op
een stemloozen consonant f, ch (ik ken echter
geen voorbeeld (4) ), k, p, s, t : al stra`ftag ij mij;
maaktagij an uis ( * hais ) ; dorom koupiagzj t
amaala; zoastag 1j mor,'i (ndl. wascht gij morgen) ?
varlichtagij da zaala ? schootagij (5) goet ?; enz.
achter stamslotklank ndl. d hoort men -dagij,
als ook in zovl. de slotklank d is : vendab rj (ndl.
vindt gij) ons niet?; — doch verdwijnt in zovl.
deze d in den infinitief, dan hoort inen zovl.
-tagij ; zovl. braan (ndl. Braden) : braatag zj (5)
vices ? zovl. bien : bi^tagij veela ? zovl. rij i n
(ndl. rijden) : ri j tagij nice? zovl. lu^a n (ndl. luiden) : lurtag ij da kloka ? zovl. brai g n (ndl. breien,
doch mnl. breiden) : braitagij kaus a n ? ; enz.
in pausa : vie moe chaan ? gi ja ; gaadagija
(n. gaaagija of g oojagija) ? zvildagrja ? looj5tagrja ?
beldag atchija (ndl. beldet gij) ? enz.

Proclytische en enclytische vormen : ga zweet;
via cha zecht ! — g erft ; ' atilt (ndl. g' haalt) ;
— daa liecht (ndl. dat ge liegt) ! — omdada (ndl.
omdat ge) moet!; --- al diea (n. dieda (6) en

dieja (6) en diet a) roept ; -- zieda ? zied (of ziej)

-

Geen spoor blijft over, in zovl. dialect, van het
persoonlijk voorn. enk. « du » : in de plaats van
dit << du a wordt het mv van den tweeden persoon gebruikt.

* Enkelvoud.
10 Subject-casus (vgl. deze vormen in Idiot.) :
entphatisch : niet in jbausa : * voor het werkwoord : gib (of chij) ; of agij (of voorafgegaan van
d : -dagij, of van j : jegij) ; of gagij (of chagij) ;
** na het werkwoord : chzj (g wordt ch na t) ;

(1) De d na die schijnt me epenthetisch to zijn.
(2) De j is een overgangs-j.
(3) De vormen dupfsgij, kraptagii bewijzen dat de
stam dier twee werkwoorden uitgaat op p niet op b.
(4) Ik ken geen voorbeeld in zovl. N dl. lachen is
zuvl. lctan en de stam heeft dus een slot-vocaal : zovl.
imperf. lada o'a zelden lad dag a (naar Ndl. lachte)
schijnt dat to bewijzen. Vgl. de etym. van ndl. lachen.
(5) In dit en de volgende woorden is de t gerekt,
zoodat de schrijf%vijs braattaga, enz. kan gewettigd
worden.
(6) Zie boven bij einphatische vormen.

177 ons ? he Id:J , keund:J, boiir d»; k01Jui,1, zaa,~d;J,
scneixud», rtuxzd» l -- paktJ? koopt;J? kleet(}
(? kleett.J. met gerekte t), poif/;; l bitft(}
(? bt"elt;J), graatJ (? graattJ), snljt(} (? SlZljtt(}),
Ulit;J (? lUitt;J)? doch bend» [ndl. bindt ge)
eoorsn ? zend ons cheen ap;Jls (ndl. zendt gij
ons geen appels)? jaach (ja gij), neech
[neen gij); enz,
Suppletorische vormen : g;J schrijftan gij
moran (ndl, rnorgen); g;J staa chi.r(of ch:J) dor t»
kljkr/n ! g:J doe S;J gij doot ? g;J zecht ch azoo (ndl.
ge zegt alzoo}; - In pq,usa (met hoofdtoon) : gJ
loopt chi),},. g;J slaat;Jn (slaat hem) glj;J!

Aanm, I. N a sommige werkwoorden die, in
den infinitief, eenlettergrepig zijn, heeft men
SOllIS, in de inclinatie, zovl. j~ (of met elisie j)
en, als emphatischen VOrIn, j;7gij (of in pausa
jtJgI)J) :
encly t isch : doen : doejJ (doeij':J n. does en
doedsl : en (ndl. hebben) : eeJ':J (eeij':J n. ee», ed,J ==
*hedde, en ett» met gerekte t == *hette, ndl.
hebje], oOJ~ (007}".? n. OOtJ, ndl, hadje}: gaan:
goojtJ (gooij':J n. gaadJ en gaa;;), gOO)':J mee f gooj
sr nortoe i , geen [ndl. geven) : gee)':J Vreeij~ n.
geed:J en gee:J, ndl. geefje); moen (n. tnoefan):
1not'J~ (JJzoeij~, n. moed», moe», moett» met gerekte
t, ndl. moetje) ; staan: stoof» (stootf» n. steed»
en stees l : zoeen' (n. gewoner weefan): 'Zf)eeJ~
('icJeei;".J n. ioees en wee/ttJ met gerekte t I , eien :
zie)".? (zieij".J n. zied;; en zietJ)" ZlJ'1Z : zijj".J (n.
ziJdtJ en Zl);}); ZOOfl (nul. zouden) : ZOO)J (zooij".?
n. zood;; en ZOO;) en zoott;; met gerekte t),. doeh slaan : slaadtJ n. slaatJ,. oak braan (ndi.
braden), bien (ndl. bieden) en tal van andere
gesyneopeerde zovi. eenlettergrepige \verkwoorden (in ndi. nlet slot-den) : braattJ (ndi. braadje r), biett;} (ndl. biedje), enz. ;
eJnphatisch,. niet in pausa: weej;;gi,j dlit;;.? al
gooj;Jgij nJn-€el(jn dach ,. - in pausa : ziej~gtjj".??
gee)~glj;;? enz.
Dat geldt oak va or den 2 e n persoon lllV. (vgl.
beneden).
Ik weet niet of dit zovl. -jtJ moet gebraeht worden tot het ondere :/i (zie nd!. gij in de etym.
wdbb.); of weI of het de overgangs:i is na uitstooting der d : zied;J
zietJ> ziejJ (vgl. b. v.
nw. ndi. zijde
zovl. zij.J
zovl. zijj".J,. en
ndl. k biede
zovl. k bie;;
zovl. k bie)~) ;
doed;;
doetJ
doeij;;,. de zovl. vonnen doetJ,
eed, 00;), gaatJ (en zelfs goo;;), (g-ee;J, 1JZ0 etJ, stoo;;,
'weetJ, zie;;, zoo;; en Zlj;; steunen, meen ik, de
tweede hypothese.
Vgl. par. 238, 10.
Aanln. 2. :Enclytisch zovl. -tJ valt weg na tweeden pers. van den onv. verI. tijd der zwakke
\verkwoorden, dus na -d,Jg;;t of -t;;g,Jt: 7fJitd;;g'dt
nie meeg'.lan? at straft;;g:Jt llUj. \Vellieht am de
twee toonlooze voorgaande lettergrepen.

>

>
>
>

>

>
>

Aan1Jz. 3. ZovL /Iie (zie Idiot.) bestaat oak.
Doeh het kOlllt enkel voor namen van met verwijt
of vernlaning aangesproken personen; het wordt
als een bijvoeglijk woord opgevat en aldus ook
(b. v. als demonstratief die) verbogen :
m. enk. gietJn (of met inlassching van n gien[Jn,.
vgl. dien'in) vour vocaal of (verdwenen) h, d, t :

<~l~1n

of gien,n eez~b! gze~n of gienan eer»
(*heere) ! giean of gien;Jn deu(g);rniet! giegn of
gien9n tsuk(}leerJ! - gietJ1Jl of gientJm voor b :
gie;;llZ boer da ch» zij t! - gied of gien;J voor
andere eonsonanten : gie;J zot! gien;J snzeerlap!
vr. en o. enk., en my. der drie geslachten, altijd
gie : gie oeests ! gie oer» (*hoere)! gie verkie!
gie dom kaif! - gie eez;Jls! gie vUilkont;Jn ! gie
deu(g)JnztftSzes ! "
vgl. GOEMANS, Dial.
Leuven, blz. 12 4 , Aanm. 5.
Aanm, 4. De gebiedende wijs enk. heeft zeer
dikwijls chI) of chz ,;; achter zich: doe chz) dat
mor r doed tJt chI)';); .- mv. heeft choudgr of
choud~";J : s/aa choudar;J! loapt eho,~tdartJ! zie
beneden 32 1,3) ; iVed. Wdb. i. v. gij, kol. 2334.
Aansn, 5. In plaats van nun (171:)71-) gebruikt
men dikwijls den 2en persoon : gd zied »t feel;J
(ndI. ge (of men) ziet het veel); g ;In oard
(*hoort) a.nders t ruet : da saagd;; »eel» ; enz.
Aanm, 6. Als men met nadruk spreekt, hoort
men soms duidelijk het eind-element van den
tweeklank ij: gi./ tJ1Z kon1t n iet, lk wel,. WOrOJJl
s laad:Jgij}".J ?
20

Obfect-casus (vgl. Idiot.) : Ou of verkort Ou

(== ndl. u).
Voo rbeeidcn : gtJ kanzd Ou (ndl. ge kamt u) ;
k sal OU. dOD sleen , worom toch o'u t» kur(t)
toen [ndl. u te kart doen) ? z» 7JtJr 'u/ij t 01,£ tieei» ,.
enz. ; - vgl. par. 147, 30.

** J[eervoud.
10 Subject-casus (zie die vormen in Idiot.).
eJnphatisch : nief in pausa : *'l'oor het werkwoord: (zeer zelden) glj (of eluj'); of goud:J?' (of
chou,dtJr), zelden g{)u1dJr (of cho u l d Jr ), zeer zelden goldtJr (of cholddr); of gJgo~tdtJr (of ch;JgoudtJr) , soms g:Jgou,ZdtJr (of chiJgouldtJr), zelden
g;;gold;;r (of clvgold;;r); of (na die) ;;goudtJr
(soms ;Jgou1d;;r of tJgold:Jr) , d;Jgoud;Jr (soms dJgouldJr of dJg"old;;r) of j".Jgoud?r (SOlliS J~gould;;r
of ;":JgoldtJr); - ** na het werkwoord: zeer zelden) cluj. (soms) ;Jgij (ulet of zander voorafgaande
d of t of j); of choud;Jr (soms chonldtJr of chold;;r); of ;Jgoud:Jr (dlkwijls met voorgaande d of t
of;"; SOlTIS -go'tt1d<Jr of -goldJr) ; - *** in pausa :
(zelden) gljo;; (of chij,); - goud@rtJ (n. soms gould~r;) of goldar;J) of choud;JrtJ (n. chou,ZdartJ of
choldf)r:J); of ;Jgoudar;; (al dan niet voorafgegaan
door d, t ofj,. zelden -got4Id;JrtJ of -go Id 9 r;;).
pro- of ene(vtzsch : *proclytiseh : gtJ (of Inet
elisie g), cltd (of ch); *'1< enclytiseh : ;J (of
voorafgegaan van d: -dtJ, van t: -t;;, of van i :
-;".J) ; de slot-.J kan geelideerd worden.
suppletorlsch : goud;;r (soms gou,Zd;Jr of gold;;r), choudJr (solns chouldJr of chotdJr); - in
pausa : gewoonlijk goud~r;; (soms /[ouJd;JrtJ of
goldartJ), ehou,d;JrJ (soms chouldartJ of choldfJr;;) ;
- slot-tJ valt soms weg.

VOORBEELDEN

RJnphatzsclte vormen : gij aJJzaal:J JlZoet k01n;Jn __
as chi) schoon,)' spreekt, kinddrS,. - goudtJr (of
gJ-u)d.Jr of golddr) zij (ndl. zijt) sehelnz;Jn,. as
elzouddr (of chouldtJr of chold,lr) spreekt, 11Zoed
;;ll andtJr zWlj·~n,. eer g;;goud;;r (somsg;JgouldiJr

178 .._.
of ga^ oldar) da toet (ndl. eer gijlieden dat doet) ;
as chago u dar (soms chago 2G ldar of gag oldar)
vloekt; — al die ago u dar (of die dag o u dar (1) of
die gag o u dar (1) ; daarnaast go u ldar (of goldar)
ken t.
(schoolsch) komt chij, jo52ies (ndl. komt gij,
jongens) ? leerda^ij alamaal goet? werktagij,
knechto n ? goojagij mee, inlet em jier (ndl. gaje
mee, Emiel en Pier) ? — loop cho 2i dar mor
weech (ndl. loopt gijlieden maar weg) ; doeago it dar (n. doedagoudar en doejao u dar) nice ? wildagoudar Belt ? vloektagoudar azoo ?
In pausa : maiskies, chaa chija (ndl. meisjes,
gaat gij) ; wie moet or gaan ? ainaala, b ija ! —
wie zal dar loop y n ? gouda ra ! — ziea^o 2L d9 ra
(n. zieda- of zieja-) ? schaavdag o u da ra (ndl. schaaft

VOOR$EELt EN

-

-

gijlieden) ? — straftago r& 19 ra ? — soms valt de
slot-a weg : wildag o u dar ? moettaa -o2Ldar ?

Pro- en enclytische vormen (dezelfde als voor
2011 pers. enk.) m4 nsch a (' n) go moot ; g ii It
(ndl. g' built) ; ds chi komt, as ch oort (ndl. als
g' hoort) ;

ziea goet ? al day wilt (ndl. dat ge wilt) ! nzoea
(n. moeda of moeja of jnoetta) speele n ? bolds
(ndl. bolt ge) ? weund in da stat? komda ? bakta,
mains(ch) a n ? bakt or veela ? ; -- Jaach (*ja gij),
neech (*neen gij).
Subpletorische vormen : ga schreefta n go u
9 r dikals (ndl. gijlieden schreeft hem dikwijls) ;-d
g an tilt cho u dar dat nie keun a n (ndl. gij lieden
zult dat niet kunnen) ;
in .pausa : g -a slaato n go u da ra (zelden s o u dar) ;
ga slaa cho u da ra.
2 0 Object-casus (zie die vormen in Idiot. )
o u dar (soms o 25 ldar of oldar; beantwoordt aan
ndl. ulieder) ; — in pausa : oucc'4ra (soms o 2L lda ra
of olda ra) ; soms valt de slot-a weg,
Voorbeelden : ga zied o tt dar (ndl. ulieden) in
da spie(g) a la; ma geen o u dar gait ; — in _pausa .•

wie moetanza slaan ? oudara (zelden o 2G dar); veur
wie zal t sijn, veur onz o(f) feur o u da ra ?
297. 3 e

Persoon

: Buizing svormen.

Enkelvoud.
I. Mannelijk.
io Subject-casus (zie die vormen in Idiot.)
emjbhatisch : niet in ftausa : *voor het werkwoord : ij (soms ij) ; of ieij (sours ieij) of (met
overgangs -j) ieji j (soms iejij) ; — **na het werkwoord : z (soms ij) ; of ieij (soms ieij) of
(soms i ejij) ; — *** in pausa : ij (soms ij) ; of
iejij (of i?pj).
pro- of enclytisch : *proclytisch : ie ; — *kenclytisch : ie (soms He-) ; of a n (soms an), t a n
(soms tan) ; — in pausa : a ny (of any), ta ns (of
tans).

surf letorisch : ij (of ij) of ie; of ieij (of ieji) ;
-- in pausa : ieij (of iejij).
Li) Zie boven OEnketvoud bij eniphatische. vormen.

E1nj5hatische vormen : ij moe werka n, rij niet ;
as (of ast) ieij (of i^jij) werkt; — zal ij zeekar
kom a n ? kan ieij (of iejij) schrijv a n ? — wie zal
mneegaan ? 77, mor gij niet ; wilt iejij ?
Pro- en enclytische vormen : ie zal ; ie moest
loop 5 n ; — zal ie ? moest i?
Met a n (of an) : zal d n gaan (ndl. zal hij gaan) ?
es o n doot (ndl. is hij dood) ? wds a n ziek ? kan a n
data ? — at wat a n doet, aua deuch(t) niet ; ds a n
(ndl. als hij) komt.
Veelal met (?) epenthetische t : zaltie naast
zalt a n (ndl. zal hij) ? at dietie (naast die ie en
diet9 n) ziet ; at datie (of d7t 9 n) doet ; astie (n.
ast a n) zat es . estie(n. st a n) en wastie (n. wast a h)
ziek (ndl. is hij of was hij ziek)? kantie (n. kant g n)
s7reek a n ? eetie (n. eeta n) gadaan (ndl. heeft hij
gedaan) ? enz.
In _pausa nog gewoon -,2 n (als in tnnl.) : g i ff na
n. gafta na (ndl. gaf hij) ? kanta 'na (ndl. kan hij) ?
zoota na (ndl. zou hij) ? da leelak werk deet a na
(ndl. deed hij) ; enz.
Naast jo u ie en neeie hoort men (gewoon) joui

en neei.
Supj5letorische vormen : ie zirl ij (zelden it)
we? koln a n ; — (gewoon) it z l ieij (of iejij) zeekar korn a n; — doet ieij (of iejij)
2 0 Object-casus (vgl. Idiot.) :
emphatisch : ens (ofwel ern).
pro- en enclytisch : *froclytisch : any; —
*enclytiseh : am (of 9 112) ; of a n (of an), da n (of
dan), soms t a n (of tan) ; — in pausa : a ny (of
any), da na (of dana).
VOORBEELDEN

Em,bhatische vorm : k sie tin an eur niet; o u
niet, mor em oor ak (ndl. u niet, maar hero
boor ik).

Pro- of enclytische vormen : am dooslaan?
worama (ndl. waarom) ?
k ooram fluit a n ; zieda ln (of gewoon zieda n, ndl
ziet ge hern) staan ? k sal9 n strafa n ; it nzacIign
(ndl. mag hem) zien ; k an kan a n nie fardraa e n
(ndl. verdragen) ; ca ziet a n looj5 9 n; an doeta n gee
kaat (ndl. Been kwaad) ; k fonta n doot (ndl. ik
vond hem dood) ; k ben; d) 9 a (ndl. ik bind hem),
doch it bent a n en k bont 9 n (ndl. ik bond hem);
za tiien(d) g n gaan; estie da 7neestj ra? t est 9 n ('t is
hem, fr. c'est lui); it wasta n twie frdiak schul(d)ach ; zijdaa ij darn Baas? k ben(d)9n (ndl.
'k ben hem) ; ie zalda n dooslaan (in deze 2 laatste
voorbeelden is, dunkt me, t en d epenthetisch)
enz.
In pausa : it zdzcli a na (ndl. hij zag hem) ; g-a
zoota na (ndl. ge zoudt hem) ! k sienna (n. k siedana) ; it gdff na (ndl. hij gaf hem) ; k saidna !
enz.
Aansn. I. Over enclytisch - a n(a), zie b. v . 111nl.
WWdb. i. V. ene ; COLINET, Dial. Aalst, par. 6o,
D, b ; Gol:ur ANS, Dial. Leuven, biz . 121,
Aanm. 3 ; TE WINKEL, Gr. Fit., biz. 6o ; en
hier : biz. 92, kol. 2, voetnota I, en biz . I17 ,
kol. 2, 5), en biz. I18, kol. I, 3).

:ri9
Zooals uit bet bovenstaande blijkt, kan zovl.
enc1ytiscb -(In (enkel in pausa vaak -,niJ) subject
of object zijn en voorafgegaan zijn van t of d.
Het volgende moet hier aangemerkt worden:
10 Subfect-casus [met de" beteekenis van ndl.
hij),
De gewone, verplichtende of althans altijd
mogelijke vorrn is zovI.
(zie bovenstaande
voorbeelden).
Doch naast -(In heeft men -t(ln (niet verplichtend; de t is denkelijk epentheusch) :

-,n

*na den 3 e n persoon enk. van den teg. tijd der
volgende werkwoorden : est9n [ndl, is hij ?), kantan, mack/an, zalf 9n?
**na den 3 eD pers. enk. van den onv. verl, tijd
van sterke werkwoorden (altijd mogelijk) : na
vocaal : zoo/all (n. zoo ;)11, ndl. zou hij ?), aal,n
(n. aa9n, ndl. had lnj ?), deets« [n, dee91l, ndl,
deed hij ?), boot 9 1l (n, bOO,11., ndl. bood hij), enz.;
- na consonant : kreechtan (ndl. krceg hij),
sloeckt,1'l [ndl, sloeg hij ?), schreeftsn, gilftan,
keekf9 n , braeten, vi~lt9n, stooltan (ndl. stal hij ?),
sckelintall, 1uep'Jn, iiiptan, viJrloortan, preestan,
enz.
***na die (subject) : al diet,n (ndl. die hij)
l"oept.
20

Object-casus (met de beteekenis van ndl.

bern).
De gewone, vElCPlichtende of althans altijd
mogelijke vorm is zovl. -an (zie bovenstaande
voorbeelden).
Doch naast -9n beeft men ..d an (niet verplichtend; de d is denkelijk epenthetisch) :
*na den len pers. enk. van den tegenw. tijd
van de werkwoorden (gewoon) : na vocaal : k
ckaadgn n. k ckaa9n (ndl. 'k ga hem), k slaatlgn,
k stesdsn, k braad9 n [ndl. 'k braad hem), k "ltla1t
(ndl. 'k heb hem), k sedan (ndl. 'k zeg hem),
k clteedan (n. k ckeean, ndl. 'k geef hem), k wee ..
dan (no k 7.f.leean, ndl. 'k weet hem), k leedgn (n.
k "leean, ndl. 'k leid hem), k siedan (ndl. 'k zie
hem), k doedan, k 111,oetlgn (ndl. 'k moet hem),
enz.; - na consonant I, n, r : k sald;Jn (ndl.
'k zal hem), k 7.f1z'ld9n,. k spandan (ndl. 'k span
hem), k lJe1Zd9n (ndt 'k ben he~); k leerdan,
k foertlan (lldl. 'k voer hem); enz.; - zelden na
andere consonanten: k 1niigtlan (gewoon k mack 9n), kamd,n (ndl. 'k kam bern), k "It.'1jzdan
(gewoon k wlJz,n) ; doch altijd: k loopan om'VeriJ,
k sckrzJvan,. enz.
**na den len pers. van den onv. verI. tijd van
sterke werkwoorden (vooral na vocaal of consonant
I, n, r) : k aadan (n. aaan, ndl. 'k had hem), k soodan (nd!. 'k ZOl1 hem), k deedan (n. k dee9n, ndl.
'k deed hem), k salaan ,!n. k sal'gn, ndl. 'k zei
hem), enz.; - .k.field,,~ (nd!. 'k viel hem), k stoold, n (ndl. 'k stal hem), enz.; - k sckeendan (nd!.
'k scheen hem), enz.; - kfiJrloord,n (ndl. 'k verloor hem), enz.; - zeldener: k 'wazd,n (gewoon
k wasan, ndl. 'k was hem), k sloegdgn doot, k
ckav.dan (ndl. 'k gaf hem); en nooit na It, p :
k rooR,n, k It"ep,n, enz.

***na den len en 3en pers. mv, van eenlettergrepige vervoegingsvormen (gewoon): teg. tijd :
WiJ of ZiJ hraand,n (ndl. braden hem], gaand,n,
slaand9n, geentlan [ndl, geven hem), weendan
(n. 11 reet,l1dan, ndl. weten hem), ziendan, zintlan
[n. zU,nd,n, ndl. zullen hem), doendgl1 , moend,n
(n. tlzoet,lldan, ndl. moeten bern), zoondan (ndI.
zouden hem), z'i,'ntlan (ndl. zijn hem), enz. De tl
wordt in de uitspr. vaak gesyncopeerd: gaangn,
zilng1Z, enz. (vgl. par. 248, s, 10; par. 252, §§§).
2:U:':;':;t (niet gewoon) na doffe slot-sa van vervoegingsvormen (len en 3 en pers. van den teg. tijd
en den onv. verI. tijd): 11'3 of ZiJ wl1,ndan [n,
'wl!tlnan, ndl, willen hem), moestsndvn, meu,gl'ldan
(ndl. mogen hem), mockt,nd,n, enz.;
zijn er reeds twee op elkaar volgende doffe
lettergrepen, dan verdwijnt enclytisch (dJ,n: we
of Z;l wz"tdi1ga1Z beteekent ndl. we of ze wilden,
of ndl, 'we of ze wilden hem; vgl. b. v. WiJ wild"l[an eetsn, ZiJ "ltn"ldr1g ;J1Z (iplv. wz"ldiJggngn) doen
eetsn r enz.;
na doffe slot-s is 't -n (elisie van begin-a of
zoo men wil, elisie der vorige slot-s] : k wz'ldiJg,n sleen, ZiJ strafttlJga1Z (ndl, straften hem) tiJ
veci», enz,
2:C::t::U:H'''(gewoon) na die of 11,ie (object) : al dledart of wiedgn (ndl. die of wie hem) ziet,
Aanm. 2. Werkwoordelijke slot-t eischt -an:
teg, tijd re pers. enk. : k 11teet,n (ndl. 'k meet
hem); ze pers, enk. : giJ ziet,m lii.jf,n,. 3 e pers. enk.: -Ie moet« n, zenten (ndl. zendt hem) ;
enz.;
onv. verl. tijd : re pers. : k smeeten ; 2c pers. : g3 Sl1teet an ; 3e pers. : ie smeetvn ;
enz.;
gebiedende wijs : 11teet,n, zietan, sm'ijt,n, enz.

-,'n

Aanm. 3. Sandhi bewijst dat zovl.
en zovl.
enz [ndl. hem) niet hetzelfde zijn. Vgl. ze of
k U.'iiS a1Z (of il eSan) Veu,ruit naast ie of k wazem
(of z'e esel1z) veuruit; z'egiif,n (n. giivem) gelt,.
k siichiJJ1, (n. k sage1n); ie doetan (n. doedem)
doot,· enz.
Aanl1t. 4. De n van -an ,,~ordt nooit geassimileerd (of, wil men, gesyncopeerd, zie par. 25 2, §,
e) : 71.ri ld 9n zicn ? k nt-oed9n gr1JPan ,. k oor,n roep,n; enz.; - doch er is onvolledige assimilatie
voor h, p en 11t: wittant helan? giJ I1tOet911t pakan ;
it": zalt fJ l1t 111aakan (even,,~el zonder gerekte m) ;
- wijst dit verschijnsel op een primitieven vorm
-,niJ? vgl. bIz. 106, ko!. 2, Aan1n. 2.
2.
10

Vrouureli/k.
Subject-casus :

el1/.pkatisck .. niet in pausa ..*voor werkwoord :
zij (of sij), ziJzij (of s'!zzJ); - =I*na werkwoord:
zij (of Slj), ZiJZlj (of SiJZ1J); - *** in pausa : sijiJ
(of sijiJ), zyja (of sijjJ); zazlJ;) (of siJzijiJ), z:Jz&j"a
(of SiJZijj3).
pro- of enclytzsck : Z;J (of S3), (met elisie) z
(of s).
suppletorisck: zij (of S1); ziJzij (of SiJzzJ); in pausa: zijiJ (of S1;;tJ), Zi;j3 (of Sljj3); ziJzijiJ (of
SiJzz"jiJ), ZtlZi.Jj3 (of StJzyj3).
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VOORBEELDEN
E^nbhatische vormen : zzj . moet, g-; j niet.;
a(s) sij komt, chaa kik deura (ndl. ga ik been);
na man die zazij kent, ee at chazait (ndl. heeft bet
gezeid) ; da sazij dat wista ! — looftt sazij (of
sours sij) nice ? kan zazi j (soms z( j) azoo spreek a n ? — wie u'as t, g) of sija (soms sijja) ? vie!
zazija (of zazijja) ? zelfz al kwalnp sij (of
sazz)a) !

Aanrn. 3. Zelden heb ik het emphatische eet
(*heet) voor et gehoord : eet rant (ndl. regent)
al a n aura !

Pro- of enclytische vormen : za doet ! da sa
moran doet (ndl. dat ze maar doet) ! al. wa s erft!
z atilt (ndl. ze haalt); — doess (ndl. doet ze) ?

does ons kaat (ndl. doet ze ons kwaad) ? a n zalza
niet ? zalz ook (ndl. za l ze ook) ? zoosa (ndi. zou
ze) ? zoos ier moeta zijn ? zaisa (ndl. zei ze) ; -Jaas (*j a ze) ! neens ( neen ze) !
Suj5letorische vormen : za sal zlj ook trauw s n ! za wilt szj we!; — (zeldener) za kan zazij
toch , za 7/luck sazij meeg•aan; ik an ka (ndl. kan)
niet, mor za ka zija (of zijja) ; za dee at sija (of
4

sijja) ; _ (zeldener) za zoo (ndl. zou) sazij (of

sazij) bijt a n ! za kan zazija (of zaz(ja) !
20 Object-casus

emphatz'sch : er of eur, soms ir.
Pro- en enclytisch : er of eur, soms it of zelfs
sr ; za (of sa), (met elisie) z (of s).
VOORBEELDEN

Emphatische vormen : er (of eur, soms ir)
slaan ? dat fa z o leev niet (*dat van zijn leven
niet) ! k sic er (of eur, soms ir), mor em niet.
Pro- en enclytische vormen : ar geera zien, da
sal ak I — ga moet sr (of er, of eur, soms ir)
galoov a n; z'amazeerd ar stzjf (ndl. zeer); ga geed
ar (of er, of eur, soms ir) altoos chalijk; —
k wil za bataala n ; ie Jnaakt s al zij goet (ndl. hij
maakt haar al zijn goed) ; k chee z ook 3 m peera
(ndl. 'k geef haar ook eene peer) ; zieda za gij
loopan ?
Aanm. Onderscheid in 'tgebruik van er (eur,
ir) en za (sa) • za (sa) volgt onmiddellijk het
werkwoord en kan altzjd door er (eur) vervangen
worden, b. v. ga zie sa (naast go tied er) : k sal za
Belt cheen (n. k sal eiir gelt cheen = ndl. geven);
— doch verplichtend : ie gi f t er (nooit sa .•
t scheidt Cr van 't werkwoord) ; k sjbreeka van
eur (nooit van za) ; enz.

3. Onzijdzg.
1o

't is hij houd) ! t sal ij war zijn ! t 7v;7z ij schoo
weera (*'t was hij schoon weer) !
Aanm. 2. Denkelijk naar fr. model zegt men
t ez ika (*il:ke; fr. c'est moi) ; t u'az ij (fr. c'e'tait
lui) ; t -s parsies chuja (fr. c'est tout a fait vous)
enz.

Subject-casus.

Enkel pro- en enclytische vormen zijn in gebruik : t (of d), at (of ad), (zelden schoolsch) et
(of ed).

Voorbeelden : *proclytisch : t wZ z azoo ; d
bagint ; — at konit, ad baderft; — (min of meer
emphatisch) et stierf, ed bakomt; --- **enclytisch : wdst sick ? uãzst sick ? gaadd (gerekte dd)

beeta ra (ndl. gaat 't beter) ? gaadad beet,ra ?
stiervet (ndl. stierf het) ? neent (*neen het)
jaat (ja 't).

Aanm. I. Soms wordt suppletorisch en nadrukkelijk het mannelijke ij (ndi. hij) gebezigd in
spreekwijzen als de volgende : t ez ij kqut (geschr.

20 Object-cases.

Enkel pro- en enclytische vormen zijn in gebruik : t (of d), at (of ad), (zelden) et (of ed).

Voorbeelden : *proclilli ch t (of at) sfrafa n
an d (of ad) barZst a n, dad Is fardoena (ndl. dat
is vandoen) ! — ** enclytisch : k strdit (of k
stri fat, zelden k str fat) ; zic'dad bran(d)an
(* ziet g'het branden) ?

4. J1ecrvoud der drie geslachten.
To Subject-casus :
ernphatisch : niet in pausa : * voor werkwoord:

(zelden) zij (of sij) ; of zazij (of sazij) ; of zo 2G dar
(* zijlieder ; soms zo u ldar, zelden zoldar ; of
so u dar, so2 L ldar en soldar) ; of zazo 2L dar (sours
zazo 2G lda r, zelden zazoldar; of sazo L4 dar, sazo 2G ldar
en sazoldar) ; — **na werkwoord : zelfde vormen
als voor werkwoord ; — *** in pausa : zeer zelden zija (of sija) en zaz7ja (of sazija) ; of zo 5t d 9 ra
(soms zo 2U ld9 ra, zelden zolda ra ; of so Li da ra, so-ZL lda ra en solda ra) ; of z azo 2G d3 ra (sons zazi5 lda ra,
zelden zazolda ra; of sazo zL d a ra, sazu u ld a ra en

sazolda ra).
pro- of enclytische vormen : za (of sa), met
elisie) z of s..

suppletorische vormen : (zelden) zij (of sij) ; of
zo 2G dar (of so iti dar), zelden zo 2L lda r (of sC ,ldar)
en zoldar (of solda r) ; -- in pausa : zo 2G d 9 ra (of
so u da ra ; soms zo o{ lda ra of so u lda ra, en zelden
zolda ra of solda ra).
VOORBEELDEN

.Emphatische vormen : zij nzoeta loop a n ! da
sij mor a n wz*idagan ! — an (— als) zazij schrijv a n; da sazij mor a n kom a n ! -- zo u dar (songs
zoldar, zelden zoldar) zila n (ndl. zullen) ons
werk doen ; k wila da so 21 dar werk a n ! --- an
zazo u dar roep a n; da sazo u dar roep a n! — moest a n
zij odk speela n ? vzoet a n t sij doer ? pik a n (*pikken) zazij vandaaa ? wnld n (* willen) t sazij na
keer doen ? — keuna zo u dar vlie(g) a n ? keun a n
t so 1i dar maak a n ? — zila n zazo u dar nzouia n (ndl.
zullen zijlieden maaien) ? zilan t sazo u dar mouin?
— loopa zip (of zazija) ? wie komt a ra, go u dar
of so tti da ra ? zo u da ra !
Pro- en enclytische vormen : za doen ; wa sa
doen (ndl. y,-at ze doen) ; z erv a n ; da s erv a n
(ndl. dat ze erven) ! — doE n za ? speel,n z ook
nice ? Jaas (*ja ze) ; neens (*neen za).
Sup vormen : za ga in zij veur a n ;
za doen t sij anzaala; — za sloe(g) 9 n zo u dar Knee
na stok; za sloe(g) a n t so u dar doot ; — za slaan-da n zotcdara (ndl. ze slaan hem zijlieden) ;. za

doer t soz4dara,

E1JljJhatisch : oudJr (* houder, *bolder, *henof hunlieder), soms OttldJr, zelden o ider , in
pausa: 0<ttdgr{) (of Ott1darJ of oldE;rJ).
Enc!;Jtzsch : z» (of S{)), (met elisie) z (of s],
VOORBEELDEN

E111phatlsche vorrnen : k slaa o'ltd<1r doot : gJ
ueei» / - k sie o'l"dar<J.
Aanrn, I. De vormen Ondgy(;;)
hen- of hunlieder (evenals gO'Ltdar(J) , OUd9r(<J) == *ulieder,
en 'woUdFjr<J) worden alli/d gebezigd als men het
my. met nadruk bedoelt,
Aanlll. 2. Men verwarre niet bovenstaande
zovl. Oudar(d)
*houder~e) (3 e pel's. nIV. del'
3 geslachten) met zovl. Orndgr(J) (zc pel's. mv.),
Zie Idiot.
Aanm, 3. Ndl. hen en hun, en vr. lnv. haar
gebruikt men niet in zovl.
Aan111. 4. In plaats van ndl. men (oak w el 20v1.)
hoort rnen di kw ijls den 3 e n pers. my. : Z,? ::;egn
(*zeggen) dat t elst (dorpsnaam) soo brant. 'Vgl.
boven par. 296, *, 10, aan m, 5.
Aan771. S. De Noordnederlanders gebruiken
nog (~ zo » na een voorzetsel, b. v. ik sprak mer ze
(nl. met hen); doch nooit al dus in Zuid-N e-clerland; in zovl. zegt men : k sprak mei; 0ndgrd.
bJ100ft ottdJr t<J

==

==

298. ,A.Jge17uene aanrnereingrn (persoonlijke
voornaamwoorden).

.Aan m, I. SOlTIS worden, in de zovl, spreektaal, de dobbelvonnen (vormen bestaande uit
twee persoonlijke voornaamwoorden) gesplitst
b. v. :
* door enclvtisch voornaan1woord t: zie1J7an (1)
t 7i)Ondgr;J (*~ien \ye 't vvijlie; nooit zz'eJn<J7vogddr
,]t) ? zood{)Jl (1) t choud,7r doen (*zoudt gijIie
't doen)? 'ZldrstorJjJ t cll1:jeJ (*verstaat gij het)?
nzoesd t Slj /[dloo7'gn (letterlijk *moet ze 't zij
gelooven)? A?eUJl(}ll Z;J t sfj zien (*kunnen zij het
zien) ? enz.
** door enc1vtisch Z,? : ,,yor,/{) z? goU,ddr dooslaan
(*gaat gij ze gijlie doodsElan) ? JJlOet;J1Jlgn z;; 7£'Ond<Jr roepg 1Z (*rnoeten ,ve ze wijlie roepen)? zied:J
Z{) gij{) (naast zielbgij ZJ) ? enz.
*** door enclytisch an (Jnet de beteekenis van
ndI. heln): nwetJ1J7gn tlC'7j slaan (*nl0eten ·we
hem "rijlie slaan) ? deenZg7Z zoudJr kapot5t
(*deden ze hem zijlie kapot)?
..L4.an11Z. 2. Over syncope van as, dat, jaa en
neen met het voJgende pel's. voorn., zie par. 336,
par. 34-6 en par. 34i.
Aan1Jl. 3.
Sandhi van de pers. voornaan1,"oorden beginnende met nd1. h. Deze zijn zovl.
it; ~t of et,o el1z,. er, eur of z'r,. en O'LtdarC? ==
* houdar;;
nd1. hen- of hunlieder. In ie alleen
laat de verd,:venen h nog haar sandhiwerking gevoden : es Ie d or? en niet : ez z'e dor? Zie
par. 24i.

==

(1) Met epentlletiscbe n.

r8I
299. Wederbeerend

20 Object-casus.

(r~flext'if)

uoornaam..

tooord (ndl. zich).
In zovl. zegt men nooit « zich »~ men gebruikt
in de plaats daarvan het persoonlijk voorn. van
den 3e n persoon (nl. object-casus) :
M. enk. ze wast em (ndl. hij wascht zich); t"e
<J1Z geed em gee1l1 rnoert» (ndl. hij geeft zich geen
moeite), Aan m, Zov1. ent (of cux), met de
beteekenls van ndl, zich, kan niet door enclytisch
~n vervangen worden; zovl. e11Z (of eln) met de
beteekenis van nd1. hem, kan dat weI: ze wast {?Ill
(fr. il se lave); z"e 71!ast em (fr. ille lave; daarnaast
z't! wasf 9 n / zie boven par. 297, *, 1), 20, Aanni,
I) ;
vr. enk.: ZJ kaJlzd er (ndl. ze kam t zich) ;
o. enk. : da kz'nt sch.reisnt.d em zz'ek (ndl. dat
kind schreit zich ziek) ;
mv. der drie geslachten : Z<J kleen oudar<J (ndl.
ze kleeden zich ) ; Z<J do en 0ttd{)r veel schaa tnJl.
ze doen zich veeI schade).
Evenals in ndl. kan vn. zich vervangen worden
door z ij n. ai(/:/)an [ndl. eigen), er of eicr of ir
ai(g)an, cud{)r ai(g)~n: z'e kanzt s7jn aifg/an,.
Z<J dOt'd cu r aug)<J kaat (ndl. ze doet haar eigen
kwaad}: ZL? SJJlljt(Jll uuddr ai(g)aJ1 ill d ormoe
(ndl. arrnoe] ; enz. ;
of door (rn, of onz. enk.) zij (of z<J) eeius :
d~lJl boer (of t Rhzt) 7-fn'erP s» zelveJ (nd1. zichzelf) deter d» z'aisfar{) (ndl. venster}; (vr.
enk.) er (of »r, of iJtr) ze!7./{): z;; kal11d »r zelv<J';
(rnv. del' 3 gesl.) OudJY (*henlieder) zelvJ:
2,) schoots» oud:n' zt>lz'<J aoot , die r.-flexieven
kunnen nog door toevoeging van ai(lj){) verst--rk t
worden : z'e rl'cp op Sljl'l ai/g){) zelz'<J / ZJ hep
eiir Gi(![){) zei:» docit : enz.
Bit de voorgaande voorbeelden blijkt dat zovl,
zeh'{) voor aile geslachten en getallen gebezigd
\vordt. V.,. oar vocaal zegt nlcn \vel zeh'{}1l : Z?
SIJU't'fgll o'l,tddr Z;;J!7'an (n. zeh J ) in d,) Vlj7 iJr;;.
Vgl. ~VERCOULLIE, ..s~ r.~ par. 109.
300. H/'ederkeerig 0./ 7£Jcderz(;'dscJz (recz'proque) 7..J001"'naalll7.C 1oor d .
Door sOilllnigen (b. v. COSIJN-TE VVJNKEL,
. Spr., par. 216) aJs onbepaald voornaam'woord
beschouwd. Vgl. VERCOULLIE, .Sfr., par. 109.
Ndl. elkander (elkaar)
zovl. elk- of alkand~r,} (in pausa), en elk- of alkand()1~, en clk- of
a1kand{)ra71, en elk- of a lka 11 d:Jrs, en soms elkof alkaar, en ook ·wel el'Jk- of algk- (met svarabhakti) : g;; l1zoet alkandtlrs cheer;; (*geeren) zzen~'
Zd zzen alluiidz (*altemets) cllal1dar ;; .; enz. (zie
Idiot. : alkandere, e1kandere).
N d1. malkander (malkaar)
zovl. malkandar3
(in pausa), of l1zalkand;;r, of 1nalkand;;ran, of
17zalkandJrs ,; SOlns (met syncope cler 1) 7JzakandaY;;, enz.; en (met svarabhakti) malakand9r;;,
enz. : zz"en z;; 1Jzakand<Jrs n15ch? kind;;rs, beJ1nz'nt
1J1alakal1dar{) (zie die yormen in Idz'ot. s. v. malkandel's).
Voo1'opgezette gCllz'tiif (vgl. b. v. 71Jilns,
par. 313, 1 0 ) : Z{) S1Jlljt an elkand;;rzgn oed
(*hoed) (i.!, lIzalkandJrZanz brU, a lkand{)rz;J
11lant al{) / Z{) speelgn alkanddrs cheld iif,· -

==

==

nz;; vJr'lf/isJl~n elkaars 7JZuitsa1'l, enz.

er..— '18 z ...r.

B. Bezittelijke Voornaamwoorden
Sot. De zovl. bijvoegZyke bezittelijke voornaamwoorden worden verbogen als gewone
bijvoeglijke naamwoorden (vgl. par. 276)

I. M. enkelvoud : * - g n vo or vocaal of beginconsonant (verdwenen) h, en d, t • mijn a n eez i la,
onz a n; o nion (ndl. uwen) of (ndl. hof), o u dar a n
(sours i ldar a n, zelden old.,,r a n =- *ulieder);
,zij n o n dreuj a la (ndl. borrel), er'9 ^z (of era n, eura n,
gra n, soms Ira n of ir9 n) tob, o u daro n (*houderen
*henlieder), enz. ; — ** -; rn (gedeeltelijke assitnilatie) voor b : onz a rn baas, enz. ; --- ***-a (volledige
assimilatie) voor andere begin-consonanten : mijna
vaant (ndl. vent), onza rnan, enz.
2. Vr. enkelvoud : zonder buigingsuitgang,
doch met sandhiwerking, assimilatie-verschijnselen en vocaalwijzigingen ; --- *mijn (emphatisch mnijn) en zijn (zijn) voor vocaal of consonant : na%n eera, zijn alga (ndl. hulp), mijn
duiva, enz. ; -- major en zijnt voor b, p en rn .
nifjrn blolna ( * blomme), zijm j5eera, nnijnz mii to
(gerekte 1n) ; -- over genasaliseerd inz ,z en zij2
vtior a-, k en v, zie par. 228, 4o en par. 229, 50)
--- ** o u (of emph. o u .— ndl. uw) : 6 Zg vesta, o u
oora; enz. ; — *** er (of ar, of eur, soms ir,
emphatisch met lange of gerekte vocaal) : ' er
dooza ; enz. ; — ons (of onz vn or vocaal, h,
b of d) : ons lepa (ndl. lip), onz bozo (ndl. onze
beurs), onz iela (* hiele), enz. ; — ***** o 2G dar
(soms 6 16 1dar, zelden oldar — * ulied er of *hen
lieder) : o z& dar kli%,) (*klakke), o u I'ar aura (ure
of hure), enz.
3. Onz. enkelvoud : zonder buigin g, dock met
sandhi, assimilatie en vocaalwijzigingen : *mijn
en zij n (emph. mijn en zijn) voor vocaal, h, d en
t : mijn aas, m jn uis (*huis), zijn dooska, zijn
to ftka, enz. ; --- rij na en z7jm voor ' b : mij na of
zijr broot: — mij en zij (emph. nnij en zij) voor
ander consonanten : nzij Hu=ts) (ndl. mijn fluitje),
zj welt, mij perk, zij Ines, enz. ; — * o 2U (of
emph. o u ) : o u iglka (*hielke), 5 i& kleet, enz. ; —
*** er (of ar en emir, soms ir; emph. er, eur of
ir) : er uis (*huis), ear kint, enz.) ; — '^"='` ` ons (of
onz) : ons manaka (* rnanneke), onz erta (*herte);
enz. ; — • * '.".`C O u dar (soms i idar, zelden oldar
—. *ulieder of henlieder) : o u 1^ r kdska, o^ 1 dar
boekska, enz.
4. 31v. der 3 geslachten. Zelfde vormen als
voor vr. enk. : * m% n en zij n voor vocaal of consonant : zijn eek a n (ndl. eiken), mijn droorn a n,
enz. ; -- mijrn en zij art voor b, _p en in : mij m

boeka tz, zi j in j5o>ts a n, zi j m meubals ; --- sours
met nasalisatie voor ,,o-, k en v (zie par. 228, 40 en
par. 229, 50); -- ''"` vzc (of emph. oic) : o ZL aako n
(*haken), o 2& muur o n, enz. ; — er (of or, of
e%cr, soms ir, of emphatisch met gerekte vocaal) :
er oo(g)an, ear tan(d) a n, enz. ; — • ons (of
onz) ; ons feulo ns (ndl. onze veulens), onz boer 9 n,
onz erta n (ndl. erwten ), enz. ; -- • • • ` o 2 dar
(soms o u ldar, zelden oldar — *ulieder of henlieder) : o u dar booln a n, o 2& dar os a n (*ossen), enz.
302.

Aanmerkingen.

I. Indien men sandhi, assimilatie (of syncope),

vocaalverkortin of -rekking ter zijde stelt. heeft
men de volgende zovl. flexievormen voor de
bijvoeglijke bezittelijke voor naamwoorden
woorden
* m. enk. - a na : mnij n a n, onze, --- o ujo n, o ic dara n (sours o It idara n, zelden oldar a n); -,- zijnan;
era n (of e1cr ? n, soms ir o n) ; o u daro n (*houderen ;
en soms old r 'a, oldir a n).
** vr. enk., onz. enk. en mv, der drie geslachten : n2ij n, oils,. — o 26 , o U 'i}r ; -- zij n ; er (of
eur, of ir) ; o 2G , lar (*houder).

2. VerwLzntschapsnainen.
Voor zovl. verwantschapsnamen hebben de
mannelzjke enkelvoude e bijvoeglijke possessieven niet (1) -a'z of -nn. en de vrouwelijke
eakelvoudige ynijn en zijn verliezen de slot-n
(of slot-zn) voDr een br in-consonant (uitg. voor
h, zz, d en t).

10 J1.znneI1jke verwantschapsnamen . * vo'or
consonant mij (niet nti j `za), ons, o aa , o u dar

('`ulieder of *he ►.11ieder), er (of e)4r, of ir) vaara
(of vaad a ra), stie/f^faara (of .faads ra), a rootfaara (of . f aadq 1-a 1, sch oovaara (of -vaadd ra),
zwaa(g-) a ra, schoolnbroera, noo,zk a la, beet,ra,
koozij n of koz a n,. , , n -? c zs weera ; -- ** ook aldus
voor vocaal, h of b : eur alvbroera (*halibroere),
onz broera, O tt andarszwweera ; doch it van lnlj n
en zfjna blijft, ic dit geval, behouden of wordt in
vOor b ; inlj'z alvbro;.'r,', zij'it broera.
20 Vrouwelijke verwantschapsnamen : * mi en
zij ntoeda ra, stiefrnaed o ra, g rootmoed^ ra, ieeetara, zust a -a, schoonzust9 ra; — ** lnijn en zijn

alfsusta ra (*halfzustere, our de verdlwenen h),
tanta (our de begin-t), djciit 5 ra (om de begin-d),
nichta (met gerekte n, om de slot-n van liet possessief en de begin-n van het naamw.).
30 Onzijdib e verwantschapsnamen ; hier vindt
Been speciale wijziging plaats : unij wijf, z% kint,
ons pe^tsa, enz.; zie boven par. 301, 3.
40 Fransche verwantschapsnamen pataa,
ntamaa, naocLfreera, ntaseur toonen zelden deze
slot - verkorting : mi jna paj5aa (n. soms mij 5apa),
mijtn lnaraa (met gerekte in, n. lnaj nncznaaa met
ong erekte m), zij na rnoiL freera (zelden zij), ml j in
mnaseur (gerekte m; n. zelden inij).
50 Emphatisch-sprekenden zeggen, zonder slotverkorting, inijna vaado ra zijna peetpra, onzan
alvbroerd, enz.
60 De regels io en 20 zijn eenigszins toepasselijk op de bijvoeglijke telwoorden een en g-een :
ee vaara (soms eena), gee zust a ra (n. geen), enz.
70 Vgl. nog : zovl. onz eera (soms ons eera)
ndl. 0. L. Heer; zovl. oni o n eera -- ndl.
onze heer; -- zovl. maijneera of gewoner ntaneera
y ndl. mijnheer (fr. monsieur) ; zovl. mijn o n
eera — mijn heer (mijn meester, fr. mon seigneur
of maitre).

3. Te Schoorisse, Maarke-Kerkem, Mater en
(1) Deze vormen zijn overblijfsels van do vroeger
sterke verbuiging, zeggen COLINET, b1z. 136, on GeEM RNs, blz. 127.

aangrenzende wijken hoort rnen iplv. ons vaak
oes : oezsn eezal;;, oes moedsr», oez u,s (ndl, ons
huis] , oes knechtan, oes koe1n, oes kin dor s, enz,
(zie oes in Idlot.).
4. Men zegt nooit in zov1. k e (*heb) jijn in
ds n» bUi k (alujd jnjn i 1Jujn;J1Jl bUik); ook : g et
seer ill OuJ kop; Z ee seer an er er t» [ndl. aan
het hart), enz.
N dl. dat w oord lag rnij op de tong == zovl,
[verplichtend j da zoo r t tach op inljlz toono : enz.
5. ~Terdo.fjing. De boven aangegeven bijvoeglijke possessieven zijn gewoonlijk bijtonig (klemtoongraad 2) of onbetoond met behouden vocaalkleur (graad 3). Ernphatisch zijn zij hoofdtonig
(graad I) : ll17jn:J rnant s!», on kz"nt, enz. Doch
!.nijn, Z7j'n en er kunnen ook toonloos worden:

>

>

>
>

.,n7jn ee:6;;lk;;
mljn eez(Jlk;;
nun eezJlk(J
men eeztJlkJ; Z7j" man.;;k;; (*manneke)
zlj lJ1an(Jk.,
ze miinoe»
Z(J man;;k;;,· er 1JlUi!s;;
or miittss : zoo ook men» miin en 1Jl(Jn(J miiri ...

>

>

>

enz. V gl. par. 182.
6. Voorzetsel op gevolgd van een bijvoeglijk
possessief
een bijvoeglijk zelfstandig gebruikt
naarnw. op zovl. -s (== ndl. gesehI. sch). Ret
bezittelijk\'oorn. is gewoonlijk s7jn (voor aIle
personen) : k doe, g(J do ed, it! of zlj" doed, 11l(J
doen, z» do. n ;;d op slJJ7t boirs (ndl. boersch).
Doch men ze~~t ook: k doe »d op 1nijllZ boers, ge
doed »d op Ou ooer s, Z;J doed »d op er boers, m»
doen sd op OIlZ beers, goud;;r doed sd op oadsr
boers, Z(J doen (Jd op o~td.Jr ooers, enz.
Dergelijke spreekwijzen zijn gewoon met een
adjectief op -s (gevormd met een plaatsnaam of
een persoonsnaam) : it! spreekt op z7j nzaatars
(naar lVIatersche manier); Z3 le~ft op er zotagems

+

(*Zottegen1sch); m» dcJn t op ons pie 1Jliik;;rs
(naar de manier van zekeren Pie Makkere); z»
u'erk(jn oj ot"d(Jr baas piets (naar de marrier van
zekeren Baas Pie); enz.

303. Ze!.fstandig gebruikte bezittebjke 7.'001'naamsooorden, Zij worden altjd als attributieve
adjectieven verbogen (ook de eigenlijke zelfstandig gebruikte possessieven), behalve in o.
enkelvoud ; men heeft dus (nl. in pausa] :
In. enk.; uitgang -9n: d» 1Jlijn~n, den on2an
(te Sehoorisse, ook don oez/Jn): don c'tt~n, dan
ond(Jran (*ouderen); d» z7jnall, den ergn (soms
ds n eursn, zelden don "iran), don o~td(Jr(Jn ("I< houderen) ;
VI'. enk.; uitgang -d: d» 1n71nd, d 011Zd (scms
d oez;;); dOn;), d OUdgr;; (nd1. de uwe}: d» zljn(J,
d er.:J (of d eur», of d zr;;), d OUdgr(J (ndl, de
hunne) ;
o. enk. ; uitgang -d : t rnrjno ; t on z» (soms
t oez,)); t C~,,;}, t o1l,dgr<J'" t sijn;;, t er(J (of t eur»,
of t i res, t o't£d}ra ...
mv. der 3 gesl. ; uitgang -(J: d» mijne, d ones
(ofdoez;;); dOu(J, d o~"d(Jr(J'" d(Jzzjn;;, d er(J (of
d eu rs, of d "ir;;); d o'li"dara.
Aa1Z1JZerkingen.
10

1\1. enk. aIleen heeft -/In, al de overige -(J.

Met voorz. t<J (of t) is de datief (rnet paragogische t) bewaard evenals in 't ndl. : t» nuj'nant,
t onesn t [n. t oezsntv, t (tin'll (ndl. t' uwent), t»
Z7j17;;17t, t er;;nt (n. t ru r sn t, of t Ir;;nt). Doeh
iplv. van t oud,rant (ndl. t' uwent, mv. bezitter,
of ndl. te hunnent) heeft men zovl. t (~td,;;rst
(syncope van an en ? epenthetische s).
20

C. Aanwijzende Voornaamwoorden
304. De bijvoeglijke aanwijzende voornaamwoorden worden verbogen als de gewone bijvoeglijke naarnwoorden (zie par. 276).
De zovl. bijvoeglijke aanwijzende voornaamwoorden en han flexievortnen \\'gl. Idiot.) zijn :
1.

Ret ttabij-zijnde aanwijzende (ndl. deze,

20

VI. enk. en my. der 3 geslachten : die

7.-'rauwe, eegd(J, dooz;;,. -- die mans, vraU'lR.',l1,
kz'nddrs,. enz.

* da (met syncope der t): da
da rooskiJ" **da n. dad (sandhi)
"60r yocaal of h : da of dad eezJlk(J, da of dad
eerk(J (*heerke); enz.
30 o. enk. :

111Ult rk;;,

dit) :
10 m. enk. : *deezgn (v60r vocaal, h, d en t) :
dcez'(Jn 007'an" ee11l1l;; (*hemele), domdrzk, 1001n;
--- ** deez~l1z (voor b) : deezfjm bos (ndl. bosch) ;
---- ***deez(J (voor ander consonanten) : deez;J
pot, enz.

man,
20

h) : dl"ellg1n bal,. ...- *** dt'el1a (n. dz'ea, voor ander
consonanten) : dz"etz(J rOep91"<J ,. enz.

yr. enk., onz. enk. en my. der 3 geslachten :

dees, (of deez) : deez boerzn(J, deez eertJ,· dees
{rauw(},. deez dooskCJ, dees kint,. dees
·,llanS, dees n"iclztgn, deez aaskies (*haaskes); enz.
Aanm. Ret o. enk. ndl. bijvoeglijk «dit»
'wordt in zov!. niet gebezigd.
2. Ret 1neer-verwi/derde aan'wijzende (ndl.
die, dat) :
10 m. enk. : *dz'e11(jn (met epenthetische n,.
daarnaast min gewoon die,n; voor vocaal, h, d
en t) : dz"en9n apg l3 (*appele), eer(J (*heere), duuv_I" tant (*tand); - ** dz'en,m n. dz'e,m (v6or

3. Het verst-verwi/derde aan'wijzende (nd!.
gindsch) :
10 m. ~nk. (vgl. boven deezgn en dienpn) :
* geellZ9n (soms gelnsch~n, zelden geenstgn) :
geen; ~n OS(J (* osse), aan(J (*hane), do!, top,. -** gttnz~m .. gelnZ91Jl bleetgr(J" *** g'e[nza ..
geinz(J jJri/its 9r(J, nluur ... enz.

20 vr. enk., 011Z. enk. en mv_ der 3 gesl. : g'eel1s
(gelllz) .. getnz aa.1 (* hage), ge{lls klaa7.'91'CJ,. geens koor91l(J" geenz eeksk;; (ndl. eikje), getnz
boerk;;, geenz dturk(J; gelnz bocr,n, gell1s
kant9n; geil1s lon,n (* tonnen); g-eenz blunla"

kze.),. enz.

305.
Zeifstandig gebrtu'kte
voornaamu'oorden.

aanunjzende

- 18 4 Zij zijn bijna altijd voorafgegaan van het bepalend lidwoord en de flexievormen zijn (nl. in
pausa) :
10 m. enk. : uitgang -an (in pausa, en voor
vocaal, 1i, d en t) : do n deez a n ; da n dien a n
(soms do n die a n) ; da geenz a n
sta n, zelden da geenschan).

(sours

da g'een-

Slot-n wordt in voor b en valt weg voor ander
consonanten, naar de bekende assimilatieverschijnsels.
20 vr. enk. : da deeza , da diea (nooit da diena) ;
da geenza (of da g'e^nsta, zelden da gein scha).
Slot-a valt weg voor vocaal of h.
30 0. enk. : ateeza of teeza (eigenlijk * (a)t
deze), daarnaast dita (*ditt e , dos zonder lidw.
(a,t); data (*datte, zonder lidw. fait) ; (a)t
cheenza (soms (3) t cheensta, zelden (d)t cizeenscha).
Slot-a valt weg voor vocaal of h.
40 mv, der 3 gesi. ; zelfde vormen als vr. enk. :

de deeza, da died, da g-eenza (of da ge%nsta, zelden
da geenscha) .

Vó or vocaal of h : elisie der slot-a.

306. Aanmerkingen.
10 Zooals men ziet, hebben o. enk. zelfst. dita
en data niet voor zich het bepalend lidw. : k sal
akik em dita; data' t ez oingaloofalijk! —
Deze twee voorn. worden veel met elkaar verbonden gebruikt : t an e-s fa z a leeva (* van zijn
leven) nie wet, t ez altooz did ov data ! t an es
nie fan did o(f) fan data ! Zie Idiot.

2 0 Overtollig gebruik van ndl . zelfst. die en

dat (.— zovl. die en da of dad) : * m enk. : da
man die liep nor us (ndl. de man liep naar huis);
— vr. enk.: da taafal die vigil omvera (*omverre) ;
-- o. enk.: t ferkr"e(verken) da kwam uit sij kot;
t ferkie da (of dad) uildaga (* huilde) ; -- mv.
der 3 geslacbten : da veu(g)alz die vloo(g) a n at
weech; enz. Oak in ndl. (vgl. CosIJN-TE WINKEL,

Sir., par. 1 93)-

30Overtollig gebruik van zovl. van die (bijvoegiijk) voor een naamw. : t es fan die vrenda torva
da sa dot kweekan voor : het is vreenide tarwe
dat, enz. ; t sij van die dobal piejoen a n voor : het
zijn dobbel pioenen ; dat waara van die deizan
(* dengen) woroovar k liever zwija. - Zoo ook
o. enk. van da : t s fan da choe saat voor : t is
goed zaad.
40 Zelfst. ndl. dat, zovl. da (dad) wijst soins
wel (minachtend) een rnannelijk of vrouwelijk
persoon, ja, een mv. aan : _Pier es chrood an sterk,
en da turt (ndl: durft) gaanz beetalan (ndl. bedelen ! die vrauwa, da swierd an zu1jt chalajk na

mart! die keeralz an werka niet, dad an doed
andarst nie az dree,zkan an vloek a n !
307. Ndl. zulk = zovl. zulk (zelden .yolk) n .
gewoner zuk (of zok ; met syncope der 1). In
zovl. wordt het altijd gevolgd door het verdofte
onbepalend lidw. a(n), met dit als eenheid (1)
(1) Emphatisch i8 't zuk een,u, zoo eeno n, en.

opgevat en verbogen als de ander bijvoeglijke
woorden
10 m. enk . zukita n (voor vocaal, h, d en t;
zukn a nz voor b, zukna voor ander consonanten) :
zukn a n eez a la, eery (*heere), duitv a la ; - zuk
a ni beer ; — zukna meestara .
-n
2 0 vr. enk., en mv. der 3 gesl. : *zuck a n eera,
iclj5a (ndl. hulp ), dooza, t3na (* tonne ), zuk a n
vrauwa; - mv.: zuk a n eezals, dooz a n, kindars;
— ** voor b, p en in : zuk a in boerina, eera, moeda ra (met gerekte m); -- mv. zuk a in baaz a n
boerki^s, peer a n, mnoedars.
30 0. enle.: * (voor vocaal, h, d en t) : zuk 9 Jz
utzaka, eezalka, dooska, topka ; - ** (voor b)
zuk 9 m baaska ; —co o (voor ander consonanten) :
zuka kint, peirka, moedarka.
Vgl. zulk in Idiot.
Aanmerkinc en.
To Als versterking gebruikt men, met dezelfde
buigingsvormen, alzulk (zelden alzolk), azulk
(zelden azolk) n. het gewone alzuk (zelden alzok)
en het nog gewoner azuk (zelden azok) : alzuka

yolk, azukna keer a la, azzik a n vrauwa, azuk a n
kindars, enz.
20 Men gebruikt ook zovl. zoo en azoo (zelden

alzoo) iplv. zuk : * m . enk. :. (a) zoonan (I) ,
(a)zoon a rn, (a)zoona; — ** vr. enk. : (a)zooan,
(a)zoo a m; — e 00 0. enk. : (a)zoo s n, (a)zooam
(a)zooa ; --- " o ` der 3 gesl. : (a)zoo a n,
(a)zoos/71.

30 Gebruikt men deze voornaamwoorden zelfstandig , dan is de emphatische vorm (met niet
verdoft onbep. lidw.) verplichtend : ga zip chij
zoo eenan ! zuk eena ! enz.
40 Ndl. zoodanig, vn., bestaat niet in zovl.
Doch zoo daanach (twee woorden) komt als bw.
voor : t es toch soo daanach kaut !
308. Ndl. gene wordt gehoord in zovl. zelfstandig t cheena (*t gene, ndl. hetgeen) ; het
wordt altijd gevolgd door da, dat of dad:
t cheena da k em gazaid e (* gezeid heb) ; t cheena

dat i9 altoos fargeet ; t cheene dad eur toekomt.
Ndl. degene, diegene, dezulke, de zoodanige
zijn niet in gebruik.
309. NdI. dezelfde — zovl. bijvoeglijk en zelf
standig dazelfsta.
Flexievormen (vgl. par. 304 en 305), indien
men accessorische verschijnselen (assimilatie, enz.)
-

aan leant zet :
m. enk. dazelfst9n : dazelfst a n dads, dazelfstasn
boer, dazelfsta pot.; (zelfst.) : ga zij 7ioch da-

zel fst a n;
vr. enk. dazelfsta: dazelfsta taa fa la, dazelfst
ulJa (* hulpe) ; (zelfst.) : za wdz daze fsta;
o. enk. tse fsta : tselfsta kint, tse fst
eezalka; --- (zelfst.) : da blijft noch tse(fsta ,,
mv. der 3 gesl. dazelfsta : daze fsta stieran,

koe a n, verkies, dazelfst 000n (*oogen) ; (zelfst.)
za bleevan daze fsta.

(1) Emphatisch is 't zuk eeita ?t, zoo eena e, en2.

-
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D. Vragende Voornaamwoorden
310. Ndl. `vie.
J o Zovl. wins (n. w/'enst en vies) beantwoordt
aan ndl. wien, in. genitief, doch ook aan vr. en
rnv genitief ndl. Wier ; het wordt als bijvoeglijk
woord opgevat en als dusdanig (b. v. als zovl.
myaijn of ens) verbogen :
* m enk. (bedoeld is 't gesl. van bet bezetene,
dhis van bet volgende nw. waarrnede het in gesl.
en getal overeenkomt) ; uitgang -n (vo'r vocaal,
h, d en t) : wzenzan (n. wiezan, soms wi nstan)
eez 9 7 , oop (*hoop), dreut5 9 la, tr5,n a la ? , — - 9 in
(voor b) : wienz a an brat ? ; — -a (voor ander consonant:en) : zvienza veu a la (* veugele).
** vr. enk., o. enk. en my. der 3 gesl. ; wins
(of wi2'nz voor vocaal, h, b of d) : wins (n. ze zes)

moeda ra ? wa'yns kint ? zeii nz ( n. wiez ) eera ?
wi nz aan 9 n (* hanen ), dooz a n, broo 9 n (ndl.

brooden).
't Is een vooropgezette genitief ; vgl. par. 272,
20; par. 313, 3 0 .

20 Men gebruikt dit wins (wienst of wies)
ook zelfstandig voorafgegaan door bet bepalend
lidw. (vgl. da rijna, enz.) ; het dient om te vragen
naar den bezitter van een reeds genoemd of duidelijlc aangeduid Nvezen,
* m. enk. : dswzi nz a n (of dawr.'enst a n of dawiez e n) es t (ndl. van wie is hij) ? ; — dawienz 9 nz
bast (ndl. Wiens bond) ? ; — k oord a g-a nn ont
(ndl. 'k hoorde eenen hond), dawienza was t ? ,
enz.
**vr enk. en mv. der 3 gesl. : dawiensta (sprekende van een koe b. v.) konit aril ? ; --- dawi, nz
es t ? ; — dawienza (mv. bezetene) zijn t?; enz.
e::0
o. enk. : (van een kind b. v.) twienza valt ?
twiez es t ? enz.
30 Niet altijd orn te vra en dienen zulke vormen. Zoo zegt men : dor konit n 9 n ont (* bond),
a n koe, a verkie, an k an 7e^eeta nie dawz1nz 9 n,
dawieza, tzUiensta dat t es ; dar waar a n ook
stdrs, ,g'eet a n an kalvars au k sal i5 0 (ndl. u)
zea n (* zeggen) ddwie' nza dad at w ,ar a n. — Kan
men die vormen bier niet als betrekkelijke voorn.
opvatten ?
40 Ndl. zelfstandig wie — zovi. wie; — doch
ace. en dat. ndl. wien :— gewoonlijk zovl. wie:
wie (zelden wien) oor ilk dor ? wie g -eesat (ndl.
aan wien Beef t zij het) ?
311. Ndl. welk.
io Zovl. bijvoeglijk welk (gesyncopeerd wek),
daarnaast walk (of wak) wordt gewoonlijk gevolgd door bet verdoft onbepalend lidw. en men
verbuigt het evenals zovl. zulk (zie par. 307).
Men heeft dos de volgende vormen
* m. enk. : welkna n (wekn^n) of walkna n (waknan) duuva le ? enz. ; — voor b -n il 1n :. wekna nz
Boer ? ; -- anders -nil . walkna vaint ? enz.
**vr. enk. en mv. der 3 gesl. : waka n vrauwa,
uielkam boerina, peera ?; — walk a n vaadars ?
welkanm moedars (gerekte m) ? enz.
0:; o. erik. : welkan eezalka ? welkdm baaska ?

waka kint ? walks moedarka ? enz.

Aanjn. De verdoffing van 't onbepalend lidw.
heeft goon plants, als geen nw. volgt : walk een a n
doed at ? welk eena (b. v. vrouw) koznt ara ?
20 Men kan dit vn. nl. 7oelk (in dit geval nooit
walk, wek of wak) ook zelfstandig gebruiken met
het voorafgaande bepalend lidw. da (vgl. par. 310,
20) : °m enk. : dawelka n es t ? dawelk 9 m bolt?
dawelka valt?; — r.vr. enk. dawelka van die
vrauwa n zaltar kom a n ? dawelk es tabs (ndl. te
huis) ? ; — o. enk. : twelka (b. v. huis) mneenda ?
twelk es nuut (ndl. nieuw) ? ; — mv. der 3 gesl. :
dawelka roe d n, da-a'elk ztjla n (*huilen) ar zoo
leela k ?
30 De aanm. (par. 310, 30) is hier ooh van toepassing : hr l(g) 9 n t ie oea n, an k weeta dawelka n dan eurg n es (ndl. hier liggen twee hoeden,
en 'k weet welke de hare is); — em an die ujza
koina n, za k rJ u ezjz a n twelk t sijn es (ndl. als we
aan die huizen komen, zal ik u wijzen welk het
zijne is) ; enz.
312. Ndl. wat.
io Ndl. zelfst. wat ^ zovl. zelfst. wa (met
blijvende sandhiwerking) of wad (enkel voor
vocaal of h) . wa see; da ? wad es t ;3 ra ?
20 Ndl. zelfst. `vat — nog zovl. zelfst. wata n
(=k watten) voor vocaal, h, d en t : wat a n erft,
oort (*hoort), doet, trekt ie ? — ioat 9 ln voor b :
wata m broebalt sa ? — of wilts voor ander consonanten : wata zech(t,, schrijf(t) sa ? — Naar
COLINET, 141, zou het * wattan — * wat dan
zij n.
Zovl. wata n n. 7IJata (in pausa) ? — zooveel als
ndl. wat blieft ? Vgl. Idiot.
3 0 Ndl. bijvoeglijk wat — zovl. bijv. (m. of vr.
of o. enk., en mv, der 3 geslachten) gewoon wa,
doch ook wad voor vocaal of h (echter niet verplichtend) : wa boer ? wa sotina (ndl. zottin) ?
wa kint ? -- wa of wad eezals, aaz 9 n (* hazen) ?
4 0 Ndl. bijv. wat een — zovl. m. enk. wan a n
(of wan a ni, of wana ; vgl. onbepalend lidw.,
par. 287) : wan a n eery (* heere) ? wan a m beer?
wana man ? — vr. enk. : wa a n (of - a m), n. soms
wada n (of - g in) : waa n vrauwa ? wada m boerina?
— o. enk. : Wail of cads kint ? — zelfs mv. der
3 geslachten (als vr. enk.) : waa n of wado n
vrauwa n, mainscha n, kindars ?
Doch, zonder volgend naamwoord, ook zonder
verdoffing van 't onbepalend lidw. : wa (of wad)
eena n es t ? wa (of wad) eena ? wa of wad een ?
wa(d) ee ja nkt aril ? wa'd) een oor ilk (wat een
kind boor ik) ? — Er is, in dit geval, geen gebruikelijke vorm voor he* mv. der 3 geslachten.
50 Ndl. bijv. wat voor — zovl. wa feur (alle
geslachten en getallen) : wa feur man ? enz.
Ndl. bijv. wat voor een — zovl. m. enk. : wa
feur nn eera (*heere) ? wa fei r n a m boom?
wa feur nil vatint ? -- vr. enk. : wa feur a m
m oeda ra ? wafeur e n vrauwa ? --- o. enk. : wa
fe ur a maiska ? wafeur a nt boerka ? — mv. der
3 geslachten : wafeur a n duuvals ? wafeur g m
.peer a n ? wafeur an kindars ?
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E. Betrekkelijke Voornaamwoorden
313. Wat volgt, moet hier aangemerkt worden :
to Ndl. Wiens (gen. m. enk.) — io zovl. m.
enk. wienz a n (met assim. of sync. : wienz a rn,
wienza, wiez a m, wieza) : da ma (ndl. man) wiE (n)za
man/Si, wie(n)z 9 ;i top, wie(n)z a nz broekkno5;
— = 2 0 zovl. vr. of o. enk. en mv. der 3 geslachten wiens of eiies : da ma wi(n)s frauwa
dor konit, u fe(n)s kint siek es; da vrauwa
wie(n)z broek a n, wi(n)s znantals, wie(n)z

aijars (ndl. eiers) ; enz.
Ndl. wier (gen. . vr. enk. en mv. der 3 geslachten) — ook bovenstaande zelfde vormen : in. enk.
Wie(n)zan (z a r of -za) en vr. of o. enk. en mv.
der 3 gesl. wie(n)s : t wijf wz; (n)z, 9 n oet (* hoed),
wie(n lzg na bril, wie(n)za rok ; da vrauwa
wie(n)s inuitsa (kleet, manto ls, kaus o n), wie(n)z
broekskies, wie(n)z en o n (— *henden, ndl. hemden), enz.
Evenals zovl. vragend voorn. wordt dus dat
zovl. betrekkelijk voorn. als bijvoeglijk woord
opgevat (vgl. par. 31 o, io).
De vorm ndl. wier is, in zovl., niet in gebruik.
20 Ndl. wien (dat. m. enk. en mv. der 3 gesl.)
.— zovl. die : da man, da mans, da vrauw a n, da
kindars die (ndl. wien) g-a gelt chaaft ; — voor
vocaal of -h (1) ook soms zovl. dien . toonie
(*Toren) die of Bien ak chelt chi f.
't Is ook zovl. die voor dat. vr. enk. (ndl. wie of

wier) : da vrauwa die wa zoovei l gelt chaa7-an.
30 Ndl. dien, wien (ace. m. enk.) = zovl. die
of (na voorzetsel) wie : da man die a a zaacht ;
da man a wie za vraacht; -- voor vocaal of h (1),
soms dien of wien : da man die of dien ie ziet,
die of dien ak sach, enz.
40 Ndl. dat en wat = zovl. gewoon da en zea,
of soms (voor vocaal of h) dad en wad of dat en
wat (naar sandhiwet) : da of dad es waar ; al dat
of wat i e zech t.
Iplv. zovl. da en zeta, dad en wad, dat en wat
hoort men ook dan en wan. Zie blz. 89, 4 0 .
50 Men voegt dikwijls da (dat of dad) acliter
het betr. vn• zovl. vize(n) en v a 2) : wie da m: j
dat farteldaa a, zal ie`r koln a n ; da j5ersoon a
wie(n) dat ie t sai (ndl. zei) ; al va dad ak doe;
enz.

6o Een eigenaardige spreekwijze is de volgende
(met zovl. wie, of wie da, wie dat, wie dad) : wee
lid, waz akika (ndl. ik liep) ; wie dat ar vloekt,
zijdagija (ndl. gij vloekt) ; wie dad ak si ch, was
Pier; ,.pie dd ston(t) to kijk a n, was moedara (ndl.
moeder stond to kijken) ; enz.
70 Ndl. Welke, en onz. 't welk (hetwelk) zijn
niet in 't zovl. in gebruik.
8o Iplv. ndl. al wie, zegt men nog zovl. al die.
al die kolnt, enz.

F. Onbepaalde Voornaamwoorden
314. Ndl. men = zovl. man (zelden men)
voor vocaal, h, d en t : Haan eet to veela ; man
oort schiet9 n ; man doed al let mis ; man trapaldaga t koora ka5oot; — msm voor b : mom boert;
— ma voor ander consonant : ma zuzpt at an
geel (geheel) weeka; — m soms voor vocaal of h:
/n eet, m oort (ndl. men hoort).
Ndl. men wordt meestal vervangen door:
* iemant (iem ? nt) of een ? n (eena) : iemant (of
eena) pa=st choe(t) to doena, ant wer(t) slicht
opchaaakt; iemand (of een a n) estar a(f) far schuitst (ndl. men is er van verschrikt).
00
na man of na mains : na ma (of na matins)
moe werkan.
eo; do mains(ch),n : da mainscha noon (ndl.
zouden) alkandarz opeet,n; dat sP9 n (ndl. zeggen)

chazait (— men zegt) ; dar wi?r(t) chadanst
(_- _- men danste) ; dor zal gavochta weren ! Zie
Idiot. i. v. men.
315. Ndl. iemand, niemand . - zovl. iernant,
niemant n. gewoon iem e nt, nieln s nt; — iply.
van ndl. niemand zegt men ook zovl. geena

da Jnajns a n amaala.

kleet;

oe: ehet meervoudige subject za : za geloov e n
da sa dreeikt ; z e mij gazait (* ze hebben mij
gezeid) dat ie dood es.
oo0 0 0 go : g an keunt cheen twie eer9 n (*heeren) dien9n ; ga moet al na keer leutach szjn !
oo o .`o ar (dar, soms dor) met hulpwerkw.
wer.,n (* werden) + een verl. deelw. : ar wer(t)

enz.
Men zegt ook met bijv. possessief : iement
si jn a n oet, niem a nt sijna stier, niempnt sij kint,
iem o nt s%gin apals, enz.

(1) Waarschijnlijk epenthetische n, Ygl. blz. 116,
kol. 1, 1).

mains, geena nta`n : dar an was cheena mains !
* Vooropgezette genitief. Deze twee onbepaalde voornaamwoorden worden als bijvoeglijk
w. opgevat en komen (evenals ens b. v.) met het
volgende nw. overeen:
m. enk.: ez dad iemandz9n oet (*hoed), iem s ndza
mantala ? dad an es niemandz g n oet, niempndza
mante la ;

vr. enk., o. enk. en mv. der 3 gesl. : ienants
of niemants nzuitsa; iem a nts kint, n:em e nts
iemants noot a n, niem a ndz a`pals (*appels);

Vgl. par. 272, 2°.

00 Ndl. iemand en niemand anders .— zovl.
(1) Waarschijnlijk epentbetiscbe n, Vgl. blz. 116
kol. 1, 1).
(2) Vg1 BOEItENOOGEN, Zaansehe Volkst., pare I53,

1

187

iemand (of ierna nd) el, niemznd (of niesn a nd) el.

Zij worden ook, evenals iet, met de beteekenis

Zie Idiot. i. V. el.
:Iplv. ndl. iemand wordt ook zovl. eens (zie
Idiot. i. V. een) gebruikt worden : m. enk. : eenz a n
oet (* iemands hoed), eenz a oz bal, eenza ranta la ;
-- vr. enk., o. enk. en rn v. der 3 gesl. : ens
chelt (ndl. iemands geld), ens frauwa, ens
mantals, eenc auw^)rs (ndl. iemands ouders), enz.
30 Ndl. jets, niets zovl. let en ni!t (ook
mnl. ; vgl. CosIJN-TE WINKEL, Spr. par. 213) ;
en zeer zelden (nieuwdialectisch) zovl. its en
niets (n. nicks en dim. ni-, kska).
Zovl. niet (altijd met verkorte z'e) — ndl. niets;
zovl. niet of ale (met lange le) = ndl. niet, bw.
van ontkenning.
Iplv. ndl. niets zegt men ook 'zovl. nie/n 9 idala
en zelden niem a ndixla n (ndl. niemendal).
Zie in Idiot.: iet, niet, niemendalle.

veel voor werkwoorden geplaatst : za keun a n a nt

40 Ndl. alles (volgens sommigen hoofdtelw.,
VD) = zeer gewoon zovl. at (of gerekt ill.) : al
of ni;5t; al wczt ii zecht , Si) ( * zijn) leu(b) a ns;
t w dz dormee V.
Zelden zegt men dies of alas (*alles) als in ndl.,
of spottend uluus : wdt^n etta (veelal met gerekte t) varloor a ii ? Vitus !
Zie in Idiot.: al, alles, alluus.
316. Ndl, wat (of een weinig) _– zovl, gewoon
a fn beitsa (ndl. een beetje) en ook gewoon awat
(azoad en awa ) n. wat (wad en wa) : z ez a m
beZtsa kaat (ndl. l:\\-:.ad) ; b.;kijft 3 ;z awat; t wild
azwa sc a n (ndl. 't wilt wat zeggen) ; dad ez awad
aizdarst! (Zie Idiot. . bete, ewat).

beetsa vloek,n ! z • en dor awa cheet a n (ndl. ze
hebben daar wat gegeten) ! za sj5eel9 n i Id binen !
enz.
317. Ndl. elk — zovl alk n. elk : alkn di3nz rik, elka man, alka vrauwa, elk Uska; alk feicr
t si j na.
Ndl. elkeen — zovl. sores alkeen n. elkeen,
gewoner zovl. elkandeen en alkandeen : geed (ndl.
geeft) alkandeen t sijna; elk a ndee zecht. —
Vooropgezette genitief, m. enk. : alkandee?zza
vrient, alkandeenz a n ont (ndl. hond); voor de
ander geslachten en getallen, elk- of alkandeens :
alkandeens lief, alkandeenz deeaz a n (ndl. elkeens
dingen), enz.
Ndl. ieder =: adjectievisch zovl. iedar : iedar a n
dads, z'ed) ra 7/lan, ied,?r a r boer ; — iedar
vrauuwa, iedar kint ; — substantievisch : iedar
en (in pausa) z'ed g ra : iedar g of na fraizk; wa
krij`çd ieda ra ?
Ndl. een ieder — zovl. een z'edar en (in pausa)
een zeda ra.
Ndl. iedereen — zovl. iedareen (of -eem of ee) :
iedarednz bolt, iedaree kwanp. — Vooropgezette
genitief (tie onmiddellijk boven elkandeen) : m.
enk. : iedareenz 9 n oet (* hoed), iedareenzam bol,
iedaareenza vrient; anders altijd ieddreens (of
-eenz) : iedareens 7naiska, iedarednz oontsa
(* hondje).
Zoo ook (als iedareen) alarnan : alarza
zecht; alamanza zot, ala/nans choet (*goed),
enz.

VI
Werkwoord
A. Vervoeging
318. Zwakke Vervoeging.
VOORBEELDEN
a. AANTOONENDE WIJS
I . Teb enwoordig e tijd : k roera, ca roert, ie
roert, wa roer 9 .n, o o gt dar roert, za roer a n.
k rooka, g a rookt (1), IC rookt, wa rookan,
go u dar rookt, za rookan.
2. Onvolm. verl. tijd : k roerdag a, g'd roerdag at, IC roC rd iga, wa rocrdaa an, b o 2G dar roerdagat, za roerdagan.
k rookta, g'a ro6ktagat, IC rooktag'a, wa
rookta^ an, go, 6 -lar rookta^ at, za rooktab an.

8. Tweede toekomende verl. tijd : k soo ^^ aroerd en, ga zoot charoerd en, íé zoo (çaroerd en,
zeWa zoo (1) garoerd en, go u dar zoot charoerd en,
za zoo (1) geroerd iii.
Zoo ook : k soo J aro6kt en, enz.
-

-

-

-

-

3. Volln. verl. tijd : k C(2) ,V'aroe-rt, g et cha-

Yoert, zC ee cizaroert, w e (3) garoert, go u dar et

charoCrt, z e(3) garoCrt.
Zoo ook : k e garookt, enz.
4. k[eer dan volrn. veil. tijd : k aa garoert,
c aat charoert, ie aa charoert, iv aa (4) b aroC rt,
go u dar aat charoert, z aa (4) g aroCrt.
Zoo ook : k aa gdroökt, enz.
5. Eerste toekomende tijd : k sal e5) roer a n, ca
zilt roer a n, •e zal roer a n, wa zila 6) roer a n,
go z, & dar zilt roer,n, za zzla (6) roer a n.
Zoo ook : k sal rook a n, enz.
6. Tweede toekomende tijd : k sal garoerd en,
g a zilt charoerd en, IC zal g aroerd en, wa zile (6)
garoerd en, go u dar zz'lt charoerd en, za zila (6)
g aroerd en.

Zoo ook : k sal garookt en, enz.
7. Eerste toekomende verl. tijd : k soo (5) roe-

ra n, g a zoot roer a n-z, IC zoo roer a n, zva zoo (7)
roeran, go u dar zoot roer a n, za zoo (7) roer a n.
Zoo ook : k soo rook a n, enz.

U. AANVOEGENDE WTJS

I. Ted eraw. tijd : da 'k roera, da cha rocrt,
enz. (als tea. t. aant. w.).
Zoo ook : da k rooka, eiiz.

2. Onzvohn. venl. tijd (zelfde vormen als die
van de aant. wijs) : da k roerda i, rooktaga, enz.
3. Voljn. vent. tijd (zelfde vormen als die van
de aant. wijs) : da k charroerd (of cliarodkt) e, enz.
4. JWeer dan Volm. veil. tijd (zelfde vormen
als die van de aant. wijs) : a'a k cliaro^rd (of
charodkt) aa, enz.
C. G?^BIEDENDE WIJS
Ie pers. enk. : laat ma roer 5 n, rook a n.

2e pers. enk. en mv. : roCrt, rodkt.
3e pers. enk. : laata n (of la it eiic) roer 5 n,
laat sa (of er) rook o n, laatat roer 5 n (of rook g n).
xe pers. mv. : laat oizs roer a n (of rook s n).
3e pers. mv. : laat sa (of o u dar = *houder)
roer a n (of rook a n).
d. ONBEPAALDE 'NATIJS

I. Tegenw. tijd : roer 9 n, rook a n.
2. Verleden tijd : g aroerd (of garookt) en.
3. Toekomende tijd : zila (2) roeran (of rook a n).
-

e. DEELWOORDEN

I. Tegenw. deelwoord (als adj. gebrui.ht en
verbogen) : roerant, roerande, roerana'9n , -rookan t, rookanda, rookand a n.
2. Verl. deelwoord : garoCrt, çarokt.

(1) Over vocaalverkorting, zie Vocalisme.
(2) Zie beneden do vervoeging van hulpwerkw. en.
(3) - en na wegvallen der slot-n.
(4) = aan na wegvallen der slot-n,
(5) Zie beneden de very. van hulpwerkw. zllen.
(6) Na wegvallen der slot-n.
(7) Na wegvallen der slot-n van noon.

Aanmrzerkingen (zwakke vervoeging)
I. De zwakke onv. verl. tijd heeft, in zovl.,
den kenschetsenden uitgang -dag a of -taga.
(1) Na wegvallen der slot-n van noon.
(2) Na wegvallen der slot-n2,

- 189 * Zovl. -dag a beantwoordt aan ndl. -da (1) na
scam-slotconsonant ^y , 1, 7n, n, z, r, v en z : k .caag-

is (een aorist) van werkw. doen ? Zie b. v. CosIJN.
TE WINKEL, Spr., par. 275 ; R. LOEWE, Germ.

d:;^-a (ndl. zaagde), k a,ild;r a (ndl. haalde), k ffr(ndl. verdo(e)mde), k leend,?; a (ndl.
leende), k 1neeizdd ga (ndl. mengde), k le rdag a,
k leevd? a (ndl, leefde), k freeze L a (ndl. vreesde),

Sbrac,'zwrss ,nschaft, blz. 13 .

dorzzdag a

enz.
Y Zovl. -tar a beantwoordt aan ndl. -te, (1) nl.
na stemloozen stanl-consonant ch, f, k, jt, s, t
Z(' kr cIztag a (= ndl. hij fuimde ; zie Idiot.),

poeftaçia, pakta a (nd. pakte), Ie'eptay a,

fnzstag a

(ndl. miste), _pra ,ttssg. ( met gerekte tt ) doch
waclita; a (* wachttege, zonder gerekte tt), enz.
--- Men ze t, in zovl., d'tpt a (imperfectu ►n van
z,101. dTc/i 9 n --: ndl. dub0en) en sl,xptd, -a (ndl.
Sly) le) ; zoo ook kral5tag a (ndl. krabde) ; sic
Idiot.
c : Na stain-slotconsonant ndl. d heeft men
zovl. -daga of -tag a
altijd -d,)' •a (doch -ewoonlijk zonder gerekte
d) als stain-slotconsonant ndl. d na een ander consonant komt : braiz(d) 9 n, braizdaga (* branddege,
n(ll. brandde), varbeilda 3 (ndl. verbeeldde),
bod rda a ( boorddege, ndl. boordde), ens.;
altijd -tags (met gerekte t en stamvocaalverkorting) als de slotconsonant ndl. d na een
neon0pht;hong, of na diphthong zovl. at, ij of az7
komt : bradttaga (ndl. braadde), Teetta a (ndl.
ivedde), sin Etta; a (ndl. smeedu.e ), scheettag?
(ndl. scheidde), varbrottag a (ndl. verbrodde),
blovtta; ,? (ndl. bloedde), 7ootta,;-,I (ndl. voedde),
d (ndl. benijdde), briittag a ,2)
(_id). } breiddo .L::: broide), l 7ttta^ a (ndl. luidde),

0nz. ; ---

of z.
hot is me niet doidclijk ,N-aarom men, naar
eon 5051. bCSen;le sandhiwet (lie boven blz. 96,
10 )1. I en 2), anttook (tt al dan niet gerekt) en
6J ii? 1'( ?).'` ,I iiiet bi- antta` a zest.

2. .Het zovl. zwale verl. dw. gaat uit (in pausa)
op -t. In buigingsv'ormen komt de normale it
der zwakke werkwoorden (die in 't imperfectum
-dagu llebben) te voorschijn : galeent, doch galeenda kleel- 9 7z ; J azaacht, doch P azaagda boonz a n, enz.
Als zovl. -tag-•a beantwoordt aan ndl. -daga
(sic boren Aanin. t, ***), dan beantwoordt zovl.
participium-suffix -t aan ndl. -d ; ook de flexievormen en de vocaalverkortin ; (uitg. voor ch, f,
s, zie Vocalzs:ne) bewijzen zulks : g abraata (1)
(ndl. gebraden) peer a n; welgavotta (ndl. welge.vvoede) kindars, g ischeeta (1) wee (ndl. gescheiden weide), na i/adt 9 n(1) twieloop (ndl. een geladen tweeloop), an gawi j to kerka (ndl. een
gewijde perk), enz. (vgl. par. 17, ^, 2° ; par. 47,
;
20 par. 6o, *, 20 pat. 77, *, 2° ; par. III, 1°,
5
*; par. 121, i o, = = ; par. 178, a, 20; par. i87,
a, 2 0 ).

Ik heb reeds gewezen (zie b. v. biz. 93. hot. 1,
**) op het verschil van beteekenis en van uitspraak van zovl. verl. dw. g-dbraat (ndl. gebraden),
g'aleet, g-ascheet, gaweet ; gaps-oat, a akneitt,
gitb1t, en zovl. naamw. `y ,thraat, galeet (in

zovl.

6:,, Fclz,oleet, ndl. uitgeleide), g ascheet, gaweet; ;Y_) 1-aat, g akneut, gate t.

Zovl. g-arepta (niet g arebd i, ndl. geribde) kauceo deelw. g ira^5t (van 't niet gebr.
_ 5 rebben ; vbl. boven biz. 189,

s a 1z wijst op
ww. zre: 9iz

kol. I, 0).
I 9. Sterke verve e^-ing

VOO R BEELDE N
a. i AN OOIN NDE WJS

`v ^. st xm slotdipl.thong h;oo ft Inen geregeld
-d;"' 11:1 zovl. az , (- od). ei, v,gl. boven =)
jill-? ? (udi. vleido), /(Tail ' ) (ll"' Idtht.), enz.

I. Te enwoordig e tijd (als de zwakke werkwoorden) : k s recka, w jza, sizijja, loofa, slzrita
enz.

- no zovl. eztz' (::::: ndl. ooi) : dennida; a (ndl.
t.lonidC), pleztid>> a (ndl. plvod ), enz. ; - na
zovl. ozzl' (-- ndl. aai ) rnorticz'.?; ..^ (edl. maaide),

2. Orzvolm. veil. tijd : k sbrak, vlees, snee,
liej5, sloot,

nrLzd) a (toil. zaaidi.^), ens. ; - ila ot'i : `Srloezd,iça,
roo'/tb , eoz. ; --- na ccvl. (lit (- ndl. au of
on) : braud,s7 a (ndl. brceiwde), tl'CXlZrZtii, ens.
d()t snig; deter laatste eel -non, net stain-

vi caal-verandei ing, -ta,;-a n. -ig; .• batr^razda^a

(;a) i. beetirouwde) rn.

b,atril ttag .?

( net gerekte tt),

l/,:r{r?rft'.J^ ) ii. vrktzrtta.; a, <.oj-/ltzzcdag a n. varI/i 't? )-), v)r na?td),'a i1. var)2a.itt; a (3) ; --- no
Z( VI. e rc roortti`; a (adl. eeuwde), sneezcd.a -a.
`Regelmatige zovl. zwakke werkwoorden
n-ot inonolphthong als stamslot zijn me onbekend,
indien men eenige onomatopoetische werk\s,7oorden als aoe a n, roetakoe a n aan kart laat ; deze
noomnen, met vocaalverkorting en gerekte t, -tag- i
(user analogie met blo-7ttag a) : aoitti a, roetak(jr^t^^.

zovl.

dig- (-tag-)

een o ld ovcrblijfsel

( -1) Altijd met stamvoca-alveikortiiig ( uitg. voor
(c%) , f (c') en s (5) ). Zie Voca!bsine.
= ; par. 178, a, 20.
2) lie C. V. par. 168, 2o,
(3) Zie par. - 208, 10.

, a sir ii t, weest, sneet, /i fit, slodt.

10 spri k, ,o)ees, snee, Ziep, sloot.
sea s/raak a la, ieez 9 n, snec' a n, la'e i a n, sloot a n.
z> 02L'idr si5r<la/t't, weest, snot, IZ%' Jt, slo')t.
za sj5raat'9n, we'ez a 7z, szaee a n, l,'ep d iz, slooto n.
3. S e"'
i , iig estelde tijden (als de zwakke werk-

woorden).
Ii. AANVOEGENDE WIJS

(als de zwakke werkwoorden).
C. GE,BIEDENDE WIJS

(als de zwakke werkwoorden).
d. ONBEPAALDE WIJS
I. Teb enw. tijd , s 6reek o n, wijz^sz, snz n,
/ooz5 a n, slulta n.
(de ander tijden als die van de zwakke werkwoorden).
(1) In zovt. zijn brawn, laan, scheea2 zwak. 1/g1.
beneden, par. 321, 8, lo.

25

.0.0. I

e. DEELWOORDEN

I. Tegenw. deelw. (als de zwakke werk-

woorden).
2. Verleden deelw. : gasftrook 9 n, gaweez a n,
gasneen, g-aloop g n, gasloota n.
Aanynerkingen (sterke vervoeging)
I. Klassen van sterke werkwoorden.
Ik volg de classificatie van VERCOULLIE, Spr.

blz. 90 - 92.
o

z/-klasse.

Zie de opsomming-bij VERCOULLIE.
*Behooren niet tot het zovl. dialect : ndl. glijden, grijnen, hijschen, knijpen, krijschen, krijten, nijgen (vgl. bn. ganee(g•)n ), overlijden (zovl.
schoolsch), pijpen (= fluiten), rijten, rijven,
schrijden, stijgen ( zovi. zeer ongewoon ), aantijgen., bezwijken, bezwijmen.
** Zovl. rzjz a n heeft een ander (tegenovergestelde) beteekenis dan in ndl. (zie Idiot.).
Zovl. dij a n is sterk : dee, gadeea n, en soms
zwak : dijttaaa (*dijddege), g-adijt. — Zijn nog
altijd zovl. sterk ssijz a n (van eenen muur), sees,

gaspeezan ; varstijv a n, varsteef, varsteev a n ;
vijz a n, veer, 1aveez9n ; vrij,n, vree, gavreen.
Ndl. mijden — zovl. mij a n n. mijka n (met
epenthetische k) ; mzJ n is regelmatig sterk :
k mee, gameen ; mijk g n is regelmatig zwak :
k mijktaga, g annijkt.
Hierbij komen nog zovl. gabij a n (mnl. gebiden
n. a. v.), gabee, gabeen; — zovl. vartip a n (in spel)
-

n. zelden vart7jkan (vgl. alnijan n. v:z?j/ q iz), vartee,
vartee(9 ) n.
20 ie- en ui-klasse.
Zie de opsomming bij VERCOULLIE.
*Behooren niet tot het zovl. dialect : genieten,
tieen, vlieden, vlieten ; druipen, kluiven, kruien,
luiken (vgl. toch balook a n in balooka paas a n
Beloken-Paschen), ontpluiken, sluiken, spugen.
** Zovl. (var)kiez a n en vri'ez a n hebben nooit
imperf. -oor nosh verl. deelw. -oora n ; — varliez 3 n daarentegen heeft altijd varloor en varloora n.
Ndl. ruiken en rieken = altijd zovl. riek a n :

da bloma rook, k rook da bloma.
Zovl. sj5rultan bet. Io ndl. spuiten en is sterk
of zwak :- sproot of spruittaga, gasjz5root a n of
gassruit; 20 ndl. spruiten en is sterk : sproot,
gasp r00f 9 7i.
Ndl. zieden — zovl. zeu(i) a n : imperf. zwak
zeuida^-a, verl. deelw. sterk gazeu a n.
Ndl. (sterk) schuilen en uitpluizen = zovl.
(altijd zwak) : schuildag a, gaschuilt; pluizdag

uit, ii t tchaaluist.
*** Zovl. sterk stu=f a n (mnl. stupen, ndl. bukken) : stoop, gastoop a n.
3o e-klassa a).

Zie de opsomming bij VERCOULLIE.
*A1 de werkwoorden dezer klasse die ndl. i
(oorspronkelijk e) als stamvocaal hebben, hebben
zovl. e (daarnaast ee vdor a of ak) : bend a n (ndl.
binden, k benda), varslen(d) 9 n (k farslenda),
ven(d) a n (k fanda), wen(d) a n (k wenda) ; —
klern g n (ndl. klimmen), kremp n (ndl. krimpen) ;

go

4.110.

--- design of deEzen * dengen, ndl. dingen), dreg.
(

a n of dreeagn (ndl. dringen), dwerz 9 n of dwee2e 1i, sprea a n of spree- a n, vrea a n of vreezan

(ndl. wringen), zez a n of zeeo a n (ndl. zingen) ; —
ble,ska n of bleezk a n (ndl. blinken), dreik a n of
dree^zk a n, klerzk g n of kleezk a n, sleik a u of slee,zka n (ndl. sunken, niet gewoon), ste;Lk9 n of steezka n, zeo k a n of zeetk a n.
Uitg. de werkwoorden met stamslot -in : bagin a n, ontchin a n (ndl. ontginnen), spin a n, varzin a n, win i n.
**Zijn in zovl. niet in gebruik : glimmen,
glimpen, schrikken (soms hoort men 't schoolsche
varschrik a n dat altijd zwak is), verzwinden ;
schelden, werven.
*** Zijn zwak : kerv a n, kervdaga, gakerft ; ---besta n (*bersten) heeft bestaga n. bost, (altijd)
gabosta n ; vgl. beneden trefa n, treftaga of truf,

gatrofa n.
* 4 ** Het imperf. dezer werkwoorden had vroeger a ; in zovl. komen nog de volgende a- vormen
n. o- vormen voor (de laatste zijn echter de gewone) : ben(d) a n, bant n. bont, gabon(d, s iz ,
ven(d) a n, want n. vont, gavon(d) a n ; wen(d) a n,
want n. wont, gawon(d) a n ; — dree,s5n (ndl.
dringen), drai.2k n. dronak (mv. drdia g n n.
droor a n en aldus ook voor de volgende), gadroo2 a n ; dwega g n, dwdi,ak n. dzeoo,L/, g -adwoo2 9 n ; scheezk a n of scheez a n (zie Idiot.)
schdihk n. schootk, gaschoozk a n (zelden gaschoo isn); spreez a n, sprdt.zk n. spror),Lk, gasproo2 9 n; vree,2 9 n (ndl. wringen), vrdi,zk n.
vrooak, gavroibi n ; — trek a n, trek n. trok, gatroka n; win a n, wan n. won, g azvon a n ; zz eer a n,
zwanz (of swamp) n. zwona (of zzvomp), g-az700-

m9n; trefa n, traf (of treftab a) n. trof, gatrofa iz.
****De volgende hebben een imperfectuin
met ie n. o of oo : eip n of alp 9 n (zelden ulj d n :
ndl. helpen), ielp of olp, golp n; baderv a n, badierf of badoorf, badoorv a n ; — sterv a n en
wer o n hebben altijd (als in ndl.) sties f, warp,
g-astoorvan, g-awoorp g n ; — zwerv 9 n heeft o0
(nooit ie) : zwoorf, gazwoorv a n.
******Ndl. worden = zovl. wer(d) a n (k
werda ; nooit zovl. wor(d) a n, k worda), iniperf.
wiert, verl. deelw. g-awor(d) a n; vgl. AIn1. LLdb.
Zovl. bagtnsn, imperf. ba -oest (n. bag ost), verl.
deelw. bagoest (soms bad ost en zelden bag3n 9 n) ;
-- ontchin a n (ndl. ontginnen) heeft dezelfde vervoegingsvormen, doch verl. deelw. is gewoonlijk
ontchon a n.
Zovl. steka n (*stekken, zie Idiot.) is zwak of
sterk met beteekenisverschil ; sterk steka n (—
gooien), stok, gastok a n ; zwak stek a n (hard stooten met iets dat steekt), stektq a, gastekt.
Zovl. schilan (* schillen) — ndl. verschillen of
ndl. schelen, en is altijd sterk.: schzl, gaschola n ;
-- doch zovl. nieuwdialectisch varschilo n is zwak
(als in ndl.).
Zovl. schee,zk a n of scheak a n = ndl. schenken
sckdick n. schoock, gaschoouk a n ; doch = ook
ndl. schijnen (van zon of maan) ; dit laatste schi n a n (scheen, gascheen 9 n) bezigt men insgelijhs in
zovl. (vgl. DB i. v. schingen, waar een in zovl.
niet bestiande verscIil tusschen schijnen en

Igt
schingen wordt aangegeven). Bestaat er etymologisch verschil? Zoo ja, dan is het vervoegingsverschil verklaarbaar : zoo neen, dan moet men,
tel' verklaring van dat laatste verschil op een
phonetische gelijkenis wijzen en den invloed
(analogie) van sL:Ju:i!,zkgn (== geven) aannernen.
N dl. dorschen == vroeger derscen en thans nog
zovl. desch~n (* derschen] n. des an dat thans in
ndl, zwak vervoegd werkwoord behoorde tot deze
klasse en is nog altijd in zovl. dos (*dorsch), g:Jdos(ch)i n (zie COSIJN-TE WINKEL, bIz. 94).
ZovL b;Jzwelt~n (mnl. beswelten, beswilten)
beteekent bezwijmen en he eft bdzwolt, b:Jzwoltan
(zie Idiot.).
Ret nieuwdialectische jleel2k~n of jlerzkan
(== slaan; zie Idiot.) heeft (analogisch naar bleea»
.I.

k9n)~oofZk,g:J~ooak()n.

Eindelijk zovl. drulnrJn (*drnmmen; mnl.
drommen, dromen; vgl. de vorrnen bij DB) mag
hier bijgevoegd worden (?) : dram, gC1drihngn
(zie Idiot.).

40 e-k/asse b).
Zie de opsomming bijVERCOULLIE.
*Niet in gebruik: ndl. bevelen.
**Zovl. steeis n heeft, evenals ndl. scheren (van
baard) == zovl. sc/zeersn, en ndl. zweren (van
zeer)
zovl, zweerrJn (gewoner V;}rZ7Veer~n),00 :
stool, g;}stoo/~n / schoor, g{)schooran / V{)rZ7i}00r,
VJrZ7VOOr~1l; zovl. zwak scheersn, scheerd;g:J, g{)scheert is een ander woord [zie Idiot.).
***Hebben in imperf. zovl. 00 naast a:
Zovl. breek9n ; (altijd a) : k of il brak,. (altijd 00
of 00) : g{) broo et; W;J of Z:J aroo esn; g:Jbrook 9n.
Zovl. steekan : (00 n. a) : k of z'e stoo e n. stiii: .,(altijd 00 of 00) : giJ stoo et, 7.R):J of Z:J stooksn ;
gJstook~n n. het oudere g,steekan.
Zovl. ureeesn (ndl. wreken) : vrook (nooit als
in ndl, zwak), gJvrook8 n . '

==

50 e-elass» c).
Zie de opsomming bij VERCOULLIE. Zij zijn
alle In zovl. in gebruik.
* Zijn geheel of gedeeltelijk zwak :
fret ~ n (* fretten, ndl. vreten) : (altijd zwak)
fretagiJ (*frettege), gifret.
Imperfect zwak : l1zeefan, meett?g:J (zeer zelden
1Jtat), g{)1neet rl 1Z / k of le at (soms z'wak eett<JgiJ),
g aat, w of Z aatfJn, geetan (nooit ais in ndL
gegeten) j - 1JJeeV91l, neevd:Jg:J (oude menschen
zeggen nog sterk woif), g:JU)eeV9n (soms, bij oude
menschen, g:Jwoovan; nooit zwak g:Jwee/t als bij
COSIJN-TE WINKEL, I, bIz. 95).
** N dl. treden
zovl. tert 9n (mnl. terden n.
a. v.) : tort (rnnl. tord), g:Jtort~n (mnl. getorden).
N dt wegen
zovl. gewoon weegn (zelden
weega n), wooch, zelden g:Jweegn (soms gJweeg~n)
n. gewoon g:Jwoogn (soms g:Jwoogan / en soms
zonder g:J .. wOO(g)an); zovl. biJwee(ghn is
ongewoon, evenals biJwooch, b:Jwoo(g)~n.
N dt. bidden
zovl. bUan (* bitten) met de
bet. van afsmeeken (van een mensch); == gewoon
zovl. leez9n (in de ander beteekenissen); sorns
b'id9n (doch aangeleerd); - zovl. hit,n is zwak :

==
==

==

1;itt~p, 8~bt't

(zie Idiot. i. v. bidden).

== zovl,

zlt;n : [als in ndl.] k sat,
cloch de ander personen van
imperf. hebben zovl. lange aa (of aa] : giJ zaat
(ndl. zat), W:J of ZlI zaat(jlz [ndl. ook zaten).

Ndl. zitten

z"e zat, g;;zeet9n

.I.

60 a-klasse.

Zie de opsomming bij VERCOULLIE.
zovl.
* Niet of zelden in gebruik : wassen
waSall [n. gewoner groel~n).
** Geheel of gedeeltelijk zwak; geheel zwak :
ifgn C;heffen), ift:Jg:J, gift (*g'heft); /aan (ndl,
laden), laatt:Jg:J [ndl. laadde}, g:Jlaat (ndl, geladen); 1ilOuign [ndl, waaien), wouz"d:JgCJ [ndl, soms
woei), g:Jwouz"t /
gedeeltelijk zwak ; altijd met zwak imperf. :
vaaran (ndl. varen), vaarddg{), g{)VaaralZ / waschan
[soms wZis~n), 7i.'ast:Jg:J, g:Jwaschan (of g:Jwasan) ;
- met sterk n. zwak imperf. : bak~n (* bakken),
baktiJg;; (zelden biek), g:Jbfik 9n/ graavan, graavdJg,; [soms gr·oif),g:Jgraa'llan,. zoo ook : b:Jgraavdllg:J (soms b:Jgroe/) , b:Jgraavgn,· laan (soms,
aangeleerd, lachan), (nog gewoon) loeclz, mv.
10e(g)fJn, (zelden) lagd:Jg:J (gewoon lad:Jg:J; nooit
lacht8g:J), g:Jlaan (aangeleerd giJlach;Jn); - met
zwak deelw. (als vroeger en nog) : jaa(g)~n (ndl.
jagen), jaagd:Jg:J (gewoon jaad:Jg;;) n. joech, g:J.
jaacht.,. kLaa(g)an (ndl. klagen}, klaa(g )dcJg:J of
ge''''oon kloech, g:Jklaacht,. zoo ook : b:Jklaa(g)dJg{) of bekloech, b{)klaacht; vraa(g)FJn, vraa(g)d:Jg:J of gewoon vroech, gilvraacht.
~:;':;~;; Met dobbel sterk imperf. : draa(g)~n [ndl,
dragen), gewoon dreech n. soms droech : altijd
gddree(g)al'l (ndl. gedragen).
~;;,;~,;o:' Nell. zweren (eeuen eed afleggen)::=: zovl,
zweeran (dat vervoegd wordt als In ndl.},

==

70 Redupllceerende klasse.
Zie de opsomming bij VERCOULLIE.
* Niet in zovl. in gebruik : barmen, houwen,
spouwen.
** Geheel of gedeeltelijk zwak; geheel zwak ;
braan (ndl, braden), braatt:JgiJ (nd!. braadde},
giJbrafd (nd!. gebraden); zoo ook : raan [ndl.
raden, raad geven), raatt;;g{) (ndl. raadde of ried),
gJraat (ndl. geraden), en graan (mnl. geraden t
ndl. raden === gissen), graatt:Jg:J, giJgraat (men
voelt dus niet meer het voorvoegsel g(:J)- van
graan,. vgl. g:Jvoellln, g:J'l'Ot?lt) , en vilr(r)aan
(ndl. verraden), 7}iJraatt:JgiJ, v{)raat (nd!. verra"
den); scheen (nd!. scheIden), scheett<Jg:J (ndl.
scheidde), g:Jscheet (ndI. gescheiden);
gedeeltelijk zwak; altijd met z,vak imperf. :
eetan (*heeten), eett:Jgt; (ndl. heette en hiet),
geet~n (*g'heetcn);
stootan, stoott:Jg? (ndt
stootte en stiet), g:Jstoot,n; - met sterk n. zwak
imperf. : blaazan, blaazdiJg;; (n. zelden blz"es).
***1\tIet dobbel sterk imperfectum : ait2gn (nell.
hangen), eel2k (of .uLk
*heng, * hing) n. OOfl,k
(* hong), giii129n (*g'hangen); viii{2f}n (ndl. vangen), veeak (of vea.k, * vlng) n. vooak (*vong),
g{)viii rL9 n •
****Zovl. bauw"n (nd!. bouwen), dauu'on (ndl.
duwen) en spauw~n (ndl. spuwen) hebben een
zwak imperf. bau·diJKiJ, dauddg":J en spauddgiJ, en
een zwak of sterk verI. deel w. g(llJau'Zf/~n (ni'et all

==
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in ndl. gebouwd), gadauwon n. gada^ct, gasj5au^e' 2 n n. gasbaut; — ndl. vouwen heeft vouwde,
gevouwen — zovl. ook vaudaga, gavauiw a n ; zoo
nog zovl. ontfaudaga, ontfauw d n, doch in ndl.
heelemaal zwak (ontvouwde, ontvouwd).
o e :: ,. Zovl. maal a n (ndl. malen) heeft rnaaldag a,
gainaaldn ; doch varnzaala n (door malen verliezen) is zwak : var nzahldag a, varmaalt.
2. Kleine kinderen gebruiken zelden sterke
vervoegingsvormen. Ze zeggen : k loo^taga, k
valdage, galodjz5t, gavalt, enz. Later bezigen ze
nog vaak den sterken vorm met het zwakke suffix : lie^tag a, vildag a.
320.

OnrEgeln`atige TEL erkwoorden.

In de par. 3 Y 8 en 31 g hebben wij reeds oorspronkelijk zwakke en oorspronkelijke sterke
werkwoorden vermeld, die, in de vervoeging,
onregelmatigheden of althans afwijkingen met de
ndl. vormen vertoonen.

In zovl. heeft men nog de volgende onregelmatige (1) werkwoorden:
I. Oorspronkelijk zwakke werkwoorden
breG2 9 n of bre^z5n (ndl. geschr. brengen)
brocht (zelden bri cht), g -abrocht (zelden gabracht; soms brocht) ;
dee,Zk a n of de zk 9 n : dacht (soms docht), gadacht (soms ^adocht) ;
naast deuck9n (ndl. dunken) heeft men (gewoon)
zovl. deeak a n of deckgn : we teeokt o rt (ndl. wat
dunkt u) ? :
werkon heeft • gewoonlijk werktaga, gawerkt,
lzelden of nooit vrocht, gdvrDChit.
' 5 le$n, soms leg9 n (ndl. leggen) : lai (nooit
lègdag-a of laida), g^alait (oak. ndl. geleid n. gelegd).
zee n, sours zèg- g n (ndl. zeggen) : zal (nooit zeg-dage of zaida), gazait (ook ndl. gezeid n. gezegd).
***en (tldl. hebben) : zie beneden 4, HuljStverkwoorden.

2. Oorspronkelijk sterke werkwoorden.
baginan en ontchinsn : zie par, 319 , Aanm. I,

30 , *^ ****

doen : zie beneden, 4, So.
gaan : gcerrk of gezk (ndl. ging), geez a n of
'a28n n. goorak, g000sn.
Aanzn. I. Het gebruik van gaan tot vorming
tan den toekomenden tijd is in zovl. (ook in prow.
Antwerpen, zie CV) zeer gewoon; het wordt .als
gallicisme (zie bE V1 EESE, Gall. 293-300 ; A'dl.

T'J'db. kol. S }) afgekeurd. Er is echter een be'teekenisverschil b. v. tusschen t sal daa z7jn en
t chaa chadaa z7,'j n ; het eel- ste is de eigenlijke
toekomende tijd, en in 't fr. zou men zeggen : ce
sera fini; bet 2e beteekent : 't is op het punt van
gedaan te zijn, 't is bijna gedaan, fr. : ca va titre
fini, c'est sur le point d'être fini. Zoo zegt men
ook : i* zoo (ndl. zou) paatar wez-an (ndl. worden)
n. iege ak aatar wer^n ; gooja (ndl. gaje) gaan n,
zildagaan? ma boas kom e n n. ma zila Aorhz9n ; enz.
-

-

— Dat er bete ekenisverscliii bestaat, bewijzen de
uitdrukkingen waarin men zila n en gaan tegelijker tijd bezigt : t sal zrain a n n. t sal gaa
v"ain g n ; k sal gaan en k sal gaa gaan; enz. —
Men zegt zelfs : t sal gaa gaa gadaa zijn (fr.
cela sera sur le point d'être fini). - In de eelgende uitdrukkin gen ban zovl. gaan door ndl.
weldra » vervangen worden : ie zal gaa g aadaan
en (ndl. hij zal weldra gedaan hebben) ; t sal gas
wentar wer a n (*het zal weldra winter werdcn)
enz.
Aanm. 2. Zeer gewoon is de ellips van zovl.
gaan na hulpwerkwoord zljn en vbor een infinitief : /a-hena was wazzde/ a n ; •al a'a kindars szj
sfeela n ; ook zeer gewoon voor zovl . sloop n
(ndl. slapen) : vaader e-z al a n uuura sloop a n.
Vgl. Nd!. W /b. kol. 54: DB, CV en j.

Aanm. 3. Zovl. gaan, met een ander werkNvoord in den infinitief verbonden, gaat gewoonlijk dozen vooraf ; doch men hoort ook : ie zal
il. TTdb.
loofa gaan n. i? zal gaa loop n. Vgl. Ma
Been (ndl. geven) ; tog. tijd : k chee, g-a of ie
`feet, wa of za geen ; onv. veri. tijd (als in ndl.)
b i f, gaa ft, gaav 9 n • vgl. boven par. 3 1 9, 1 , 5 ° .
auu , ,g n (* hauwen, ndl. houden) ; onregelmatig-

heden : g out n. g att, ie ant n. ae ait; -- in
-

den onv. verl. gewoon zonder d (t) (in pausa) :
le of ie ielt n. k of ie iel; ook mv., gewone syncope der d : w of z iela n (n. zelden itklda n) ; —
verl. deelw. gau e 9 n ( * g'hauwen) ; --- vgl.

par.. 319, 1, do.
kom a n (*kommen, ndl. komen); tog. tijd : (k)
koma en g-a of íé komt (als in ndl.), wa of za
kini g n ( kommen, ndl. komen) ; — iniperf.: (k)
of ie kwifm (n. gewoon kwam ), ga kwo?inzt (n.
kwovmpt), pia of za kwoom s n (n. zelden kwo5mp 9 n) ; — verl. deelw. : gakoln n (* gekommen)
n. k©m apn ; vgl. par. 319, 1, 40.
Aanm. Als ndl. komen gevolgd is door een
infinitief, die aangeeft hoe het komen gescheidt,
wordt in zovl. deze infin. altijd door het tyerl.
deelw. vervangen : va koynt chalooj5 9 n (ndl. ge
komt loopen) ; agaspodart kom5n (zie spodderen in Idiot.) ; i fchecirental(t) kozn a n (ndl.
komen af- of aandrentelen) ; bijgadans(t) konn a n
(ndl. al dansende nabij komen) ; binagaspron2a
kona 9 n (binnengesprongen komen, al springende
binnenkomen) ; enz.
plee(g) a n is defectief (vgl. CosijN-TE WINKEL,
,Spr., par. 260) ; teg. tijd : k plee(g)a, ga of ie
j5lcecht, za of wa plee(g)an ; onv. verl. tijd : k,
ga of lacht n. plocl:t (vgl. par. 320, 1, *),
wa of za plackt g n n. pliicht a n ; -- al de rest
ontbreekt in zovl.
staan : n. stont heeft men soms slant; n. mv.
ongewoon stond9n heeft men gewoon stonon ,'
vgl. par . 319 , 1, 60.
slaan : n. sleech heeft men sleech, n. sloe(g- )an,
slee(g,)sn ; verl. deelw. altijd : gaslee(g)an ; vgl.

par. 319, i, 60.
zien (als in ndl.) ; — in zovl. bestaat (een uitzondering !) imperatief enk. zie (of sie) of zee (of

en deze dienen als tusschenwerpsel om te
waarschuwen of de . aandacht op jets te vestigen
see (of sours zee), mij manaka, da -wa"S leelak I

see)

(1) Onregelmatighelden die in ^e^l, dezelfde zije als
in ndl,, blijven pier onvermeld,

zie, 1Jlaisk/2's, dad ;J7Jl 77zeugdCl n ic lJzeer doen !
zie Idz·ot.

3. Praelerifo-pracsentia [werkwoorden met
opgeschoven impcrfectum},
Hct volgcndc nwg hier worden aangenH~rkt :
kcltJlgJl (ndl. kunnen}: teg. tijd: (A~) en z'tJ
kZi71, g.J keunf, 'if',) en Z;I k't'ul1gn / onv. verI.
tijd : (k) en g;J en ze koesf, 'ZfJ;J en Z;J kOi'st:}JZ; - verl. deelw. : g~?kell71en,.
1neu(g)on (nell. Inogen); teg. tijd : k en ze
much, g;J mcuch.t, sc» en Z;l 71zeu(g)en,. - onv.
verl, tijd (als in ndl.) : 1l1uclzt, my. lllochtgn; verl. deelw, : /!;JIJleu(Jj)eJl,.
moctsn : teg. tijd : k nroc (S01115 k 7Jloet;J), gJ
1Jzoet (verkorte Ot;), ie moet, 71';} of Z:J moetsn (n.
gesyncopcenl JllOen); onv. veri. tijd (als in
ndl.) : moest; m v, mocstsn : verl. deelw. :
g;JJtloet@1l ,.
weetgn; teg. tijd : k zocet» n. k 7fg;J u'eet
(verkorte
it! uieet; 7f);} of Z{) wcet()ll (n. gesyncopeerd 'ween); - onv. verl. tijd (a15 in ndl.) ; verl, deelw. /!FiPJccfa:z (S0111S weefan) ;
::,U(jn (* zillen ); zie beneden 4, Hulpwerkzooor den,
:I<

en,

ICe,

~:~~~

Tot deze groep behoorden :
Mnl. dorren (ndl. dur ven , dat thans regebnatig
zwak is) ~ zovl, trtr"n (* turren); teg. tijd :
k tiers, gJ en iZ' t ur t ; 7["d en Z;) tRJ'g71'; onv.
verl. tijd : tost (* torst, nooit turd8g:?), mv.
tost~n,. - verI. deelw. ; g{)furgn.; -~ vgl. COSIJNTE v\TINKEL, .Spr., par. 282.
Ndl. gunnen (nlnl. jonnen 11. a. v.)
zovl.
/o71gn (thans evenals in ndl. regeln1. zwak) :/on8,
/0 n d;Jgtl, g,?jont,o - vgl. CosIJr-;-TE "\VINKEL,
t. a. pL
N dl. deugen (thans regelm. zwak)
zov1.
deu(g)gn (onregelm. sterk); onv. verI. tijd : doclzt
(vgl. lnJJcht van nu)u(g)~n) n. zeldener deugd8g8;
- verI. deelw. : g8deu(g )(}f'l n. zeldener ff;Jdoclzt.
N dl. \villen (ec;n conjunctivo-indicatief) heeft
in ndl., evenals de praeterito-praesentia, geene
slot-t in den sen pers. van den tcgenw. tijd der
aantoonende wijs; toch weI in zovl. : z''t! ~wz'lt
(soms wit ill den zin); - het irnperf. is altijd
zov1. wild8g8 (nooit als in ndl. ook 'woude of
\vou); vgl. CusIJ~-TE ·\\TI.NKEL, Spr., par.
28 3.

==

==

Aan7Jz. Eigenaardig is het ge bruik van zovl.
wU~n iplv. nlil. niet zullen, en van zov1. nie wU r1n
iplv. van ndl. zuBen (in beide gevallen is ndl.
« zullen» voorafgegaan van « of ») : t koor;J 1noe
ret'gn en (ndl. 't koren Inoet regen hebben), wU
;Jt chroez"aJZ (ndl. of het zal niet groeien) ; g;J l1loet
feur da kint seurgan, 'ZRJU ;Jt nie siek werrln (ndl.
ge rnoet vaal' dat kind zorgen, of het zal ziek
worden); k moe t8 roop;J zouz"~n, u,U~n Z;J goe
k07JZgn (ndl. 'k moet de rapen zaaien, of ze zullen
niet goed kOlnen); enz.

4. Hulpwerkwoorden.
10 Ndl. hebben == zov1. ert (schoolsch ebfJn) :
Teg. tijd : k e (zeer zelden eb(J ;::=

get, z'tJ eet (soms ee), w of zen.

* hebbe),

Onv. verl. tijd : k aa (soms 00), g a~it (soms
oJt), it! aa (soms 00, en aat of ooz'}, w of z aan
(soms oon).
Verl, deelw, : g-at (*g'had; met gerekte a).
.Aanm, 1. .Zovl. gat (met korte a) heeft de
beteekenis van ndl. gat (aars).
.Aarim: 2. On1 aan te toonen dat de handeling
van een voorop genoemd w erkwoord met hevigheid geschiedt, voegt men na dat werkw. den zin
zoo ;J1l {jtbgiJ (== ndl. hebt ge) niet : ;In sclzree1nd 7g ij nief, zoo 1J1Z ed;Jgij riiet : meestal in den
2en pers. van den teg. tijd, doch ook in ander
personen van dezen tijd en van den onv. verl.
tijd : 8n sClzreeJlld,ig Ie ntet; zoo en aatii/lj n ier ,
8n 7. loi.'k ;;kik nret; zoo gn e kik ntet / enz.
o

l

==

N dl. z ijn
zovl. Zlj"J'l (infin. « w ezen » bestaat niet in zovl. ~ ook niet irnperaticf, snbjonctief
teg. tijd en teg. dcelw , van dezen vorm}.
Teg. tijd (als in ndl.), doch: itJ es (ndl. is.).
Onv. verl, tijd (als in ndl.) : zoiis, waart,
waarJ71.
Verl. deelw. : g;;weest, soms weest.
Samengestelde tijden (met en niet als in ndl.
met «zijn?»): b. v. k e g;Jweest, g aat c/unoeest,
z aan z'er g8weest, enz. Zoo ook in 't fransch.
Aanm, I. Men zegt (naar fr. model) : t ez Zk8
n. (beter) k ben t 8kzk8" t tis chij8 n. gCl zij d »t
Clllj'd': t tiz IJ n. (zelden) ze est z'ljl} / t e(s) S7} n.
z ez »t S7}" - zeldener in 't mv. : t es WOUdgr8
n. gewoon 7.£"8 zljn t woudgrtJ.; t es chou.dgrtJ n. g8
zijd 8t cho uder8,. t e(s) sO't~d~rtJ n. Z8 zljn t
SOudar;J.
Aanm. 2. Het "rerkwoord zzj'n valt dikwijls
weg met zijn subject, voor een bijv. n~T. of verI.
deelw. en na een zin met en (ndl. hebben) : k e
vZJj' kind;Jrs clz;;traut (voor : die g8traut sljn) ;
z en 8 pert siek en an koe doot (voor : 8 per(()
ta szek (7Z an koe die dood es); enz. (vgl. CV,
bIz. 90, n r 34).
...:lan17l. 3. lVlen herhaalt het onderV\rerp als
naamwoordelijk gezegde rnet Zlj'11, OIn iets nadruk..
kelijk te bevestigen en tevens "te verklaren dat het
gebeurende of het gebeurde of het te gebenren
niet kan noch hoeft veranderd te worden: goest
es choest8" dood ez doot,. dzuttst ez dzuust (ndt.
juist); recht es recht/ 'v8rloor8 u'as f8rloor'an ,.
g;Yi.l,on;J (*gewonnen) zal g,n..CJoJZ;J zlj'n / enz.
20

Aanllz. 4. Iplv. ndl. « zijn gegaan » bezigt men
veel 7.ovl. en (ndl. hebben) (g;J)weest : k e nor
braak;:?l (N ederbrakel) g8weest,. tiest eed ~n koe
7£.1ees(t) koopan; enz.
Aan1Jl. 5. Tpiv. ndl. hebben gebruikt men zov!.
zijn in spreekwljzen als : k ben Uitch;Jklapt (ndl.
ik heb), g;J zljd uitch;Jdeelt (ndl. ge hebt uit·
gedeeld, ge bebt niets meer nit te deelen); enz.
Vgl. J. i. v. zijn.
30 Ndl. zullen == zov1. z'il~n (*zillen).
Teg. tijd : k sill (SOlTIS sa), g;J zt'lt, ze z1il (soms
za), 'lO;J of Z8 zUfjn (soms met syncope zzn).
Onv. verI. tijd : k soo (ndl. zou), g;J zoot, z'tJ zoo,
W() of z() zoon.

40 N dl. worden
den).

=

zovL wer(d)~n (ront wer-

-- X94 —
Teg. tijd : k wer(d)a, ga wert, ie wert, wa of

Z? wer(d) a n.
Onv. verl. tijd : k wi ert, ga wi ert, i e wi ert,
zea of za wier(d) a n.
Verl. deelw. : (gewoon) wor(d,an, (zeldener)

g awor(dj e n.
50 Ndl. doen — zovl. doen.
Teg. tijd (als in ndl.).
Onv. verl. tijd : k dee, ga deet, ie dee, we of za

deen.
Verl. deelw. : gadaan.
Aanm. I. doen is een sterk onregelmatig overgankelijk werkwoord ; of ook een vervangend
hulpwerkwoord en bekleedt alsdan de plants van
een te voren benoemd werkwoord (zie Mñ1.
Wdb., kol . 2 35 - 3 6 ) in de volgende (of dergelijke)
nog vaak gebezigde spreekwijzen die dienen om
te bevestigen, te ontkennen of te vragen (vgl.

Idiot.).
*Om te bevestigen.
Teg. tijd : sj5eelde mee ? k doe; — k a n kan da
2 amj5ier nie scheur a n; (een antler pers. zegt) ga
doe cha dolt (* ge doet, ge doet) ! — ie (of z of
t) a n ka noch nie loop 9 n ! ie doet (of za doet, of

toet — * t doet) ! -- wildat cho u dar nie toen?
ma doen ! — meu a n za t nie toen ? za doe za
doen (* ze doen, ze doen) ! enz.
Onv. verl. tijd : g am moest chij toch nie meegaan ? k dee k dee ! — zoo bevestigt men ook
-

met : ga deet, ie (of za) dee, tee (* t dee), wa of

za deen !
** Om te ontkennen ; op de vragen van hierboven *, antwoordt men ontkennend als volgt
teg. tijd : k a n doe, g a n dolt, ie (of z, of t) a n
doet, w (of z) an doen ! -- onv. veri. tijd : k an
dee, g an deet (of soms deet), ie (of z, of t) an
dee, w (of z) a n deen!
*** Om te vragen :
Teg. tij d : ga zi j t ar ook bij ; doek ? ook aldus:
doede of doea of doeja ? doeti e, doeso of dolt?
doema ? doenza ? -- met ontkenning : g a n zijt ar
nie bij ; a n doe/e? ook aldus : a n doeda, of a n
doea, of a n doeja ? enz.
Onv. veil. tijd ; (zonder of) met ontkenning : a n
deek ? on deeda, of on deea, of an deeja? a n deetie,

an deesa, an deet ? an deenna ? a n deenza ?
Aanm. 2. In de toekomende tijden (zonder of
met ontkenning) valt doen weg.
Teg. tijd : k sal (of sa), k s n zal (of za) ! zall k
(of zak) ? a n za/9 1e (of g n zak) ? ; — go zilt, g a n
zilt! zilch? a n zilch ? — ie of za zal, t sal ! ie
(of z, of t) a n zal ! zalie of zaltie ? zalza ? zalt ?
a n zalie (of a n zaltie) ? a n zalza ? a n zalt ? wa
(of ma) en za zilan (of zin) ! w (of m) en z a n
zilan (of zin) ! zilama (of zima) ? zila nza (of
zinza) ? an zilame (of en zama) ? an zilanza (of
s n zinza) ?
Onv. verl. tijd : k soo ! k a n zoo! zook ? a n
zook ? ga zoo"t ! g an zoot ! zoota (gerekte t) ?

•n zoota ? _- ie of za zoo, t soo ! ie (of z) an zoo,
t an zoo ! zootie, zoos?, zoot ? an zootie ? an
ZOOS? ? on zoot ? -- ma of za soon I zooma ?
zo^nza ?

Aanm. 3. Vgl. nog de eigenaardige zegswijzen
met doen • s15reeka n 3 n doet ie niet, nor roep i n
(= hij spreekt niet, maar roept) ; werka n a n dein
za niet, mor brodala n em j5ruitsa n (— zij werkten
niet, inaar broddelden en prutsten) ; vgl. CV,
blz. 86, nr 170.
En : looj a n dot ie doet (— hij loopt hard),
dans a n da k dee (— ik danste ferm), enz.

6o Ndl. laten — zovl. laat a n.
Wordt vervoegd als de werkwoorden van de
7e klasse.
Vormt sommige personen der gebiedende wijs
(zie beneden par . 32 I, 3).
321 .

Algemeene Aanmerkingen over de Ver-

voeging.

I. flantoonende wijs.
i o Teg. tijd.
* ie j5ers. enk.
Hij gaat uit (in pausa) evenals in mnl. op -a
k leeva, Wijza, koma, enz.
Uitgezonderd zijn de werkwoorden met eenlettergrepigen infinitief, als hulpwerkwoorden :
on (ndl. hebben), k e (zelden aangeleerd eba, zie
boven) ; en zijn (als in ndl.) ; — de onregelmati -e :
k doe, k Ghee (van geen — ndl. geven), en (als in
ndl.) k chaa, staa en slaa, k sie; -- de jbraeteritojbraesentia : (als in ndl.) (k) kan, k mach en
k sal (zovl. infin. zila n n. eenlettergr. zin) ; de
tweelettergrepige moetan en weeta n hebben k moe
(n. moeta) en k wee (n. weeta) ; — de zovl. (door
sync.) eenlettergrepige, zwak geworden werkw. :
k laa (mnl. lade), schee (mnl. scheede), enz. (zie

blz. 63, e, Io en blz. 109, 1), **).
Over wegvallen dezer slot-a van den Ien pers.
enk., zie par. i 6o, io en 20, en blz. 65, d.
** 3e

pers. enk.

Hij eindigt op t (in pausa) evenals in ndl. ; -doch (als in ndl.) : ie es, kan, mach en zal ; --doch met slot-t : ie wilt (ook reeds in mnl. ; ndl.
wil); — n. gewoon ie eet (ndl. heeft) heeft men

ie ee.
Over het wegvallen dezer slot-t in den zin, zie
blz. 113, kol. 1, ** ; — over deze slot-t > d,
zie blz. 92, kol. i, b, § ; — over stamvocaalverkorting, zie beneden, zelfde par. 32 I, 9.

*** 2e pers. mv. (en enk).
Hij gaat uit op t (in pausa) evenals in ndl.
Over het wegvallen dezer slot-t in den zin,
vgl. blz. i 13, kol. i, **; — over deze slot-t > d,
zie blz. 92, kol. i, b, § ; — over verkorting van
de stamvocaal, zie beneden, par. 321, 9.
:;: ;::;: ►

,c i e en 3 e pers. mv.
Zij eindigen op - a n (behalve in eenlettergrepige
werkwoorden) ; vgl. par. 152, 10, ***.
Over het wegvallen dezer slot-n in den zin, zie
blz. i o6, kol. 2 ; — over sync. van slot-da n tot
n, zie blz. 109, kol. I ; — over slot-n > in, zie
blz . I o I , kol. 2, en blz. 84, kol. i.

20 Onv. verl. td.

De i e pers. enk. heeft soms slot-a (naar analogie
met I en pers . teg. tijd) : k liea deura ; k moesta
werk'n; ens.

.
30 Samengestelde tijden.
Hulpwerkw. . zijn wordt vervoegd met n en
n (zie boven par. 320, 4, 20).
niet als in ndl. met zijn
Iv dl. < volgen >> wordt in ndl. met < zijn >> vervoegd, in zovl. met en . z' ee znzj g -avolcht (fr.
elle m'a suivi) ; — zoo ook zovl. bap- an a n • k e
bagoest (fr. j'ai commence). Het zijn wellicht
gallicismen.
Zovl. vargeet a rz wordt nooit met zijn vervoegd.
k e veil gelt chawon a n (ook ndl. ik heb veel
geld ge s onnen) ; –_ k be gawon a n bet. : ik ben
overwinnaar (b. v. in spel).

2. Aanvoe^ ende w: (vgl.
(vg 1. J, hlz. 33, nr 37)
I o Teg-. tijd.
De teg. tijd der aanvoegende wijs wordt, in
zovl. (evenals in ndl.) vervangen door Bien der
aantoonende wijs. Doch in sommige geijkte uitdrukkingen zijn conjonctievische vormen van den
teg. tijd overgebleven : got seed a n o u an god
b) waar o u (ndl. God zegene ti, enz.) ; ons liev 9 n
eerka bd waara m?j ; got sib g-alooft (of gaddi,Lkt) ; got cheev(. got stag ma bij ; got foodar
O (God voordere _ = vordere u) ; onz eerka vartroosta mrtij ; en in vloekwoorden (met vardonza) ;
ook : ioel bakoma t ern ; enz. — Voor ndl. leve
zegt men zovl. vievan (lat . viva(n)t; zie Idiot.)
vievan da keunee,2k ! vieva Vlaajzdaran ! vievan
ons (dat voorbeeld bewijst dat zrovl. vievan opgevat wordt als vie van, twee woorden).
20 De onv. verl. tijd (soms ooh tea. tijd) wordt,
in zovl., nog gebezigd achter voegwoord dat (dad,
dad . da k sw:-ee. (of swlja) of izzc^d alz swweea (of
swija), t le vamp (of t koind) ovareen nit ; da k
dat saaa (ndl. zage), k soo (ndl. zoo) mjiij vreeka n;
an da k na keer viela da ? dat ie na keer schreeva,
ie zoo goe(t) toen ; da sa mor an ko;na, k sal er
dooslaan ! ; — acllter at : at ,oaaraa tiesta ni3ch
soo kaat (ndl. kwaad), k sal tvcli nice sijn dochtar
trauwa n ! achter alzof (azof . az5f sa keuneagrna laara / — gewoon na zei4n (ndl. willen)
en wainsch a n (ndl. wtnschen) : k soo wtla n da k
doo faela! k wildaga da cha duust uura van ie- r
wab t ! -- in voorwaardelijke zinnen zonder
voegwoord : waara moedar ier, za zoo tselfsta
ze(g) n ; as t charit nt, t koora tiara zee/ear
kapoot cha teest ; — enz.
3.

Gebiedende w(?s.

Men zegt nooit (als in noordndl.) : laat ik, laat
hij, laten wij, laten zij schrijven (zie Idiot., i. v.
laten; vgl. COSIJN-TE WINKEL, Sir., par. 494).
De 2e pers enk. van den imperatief is niet
meer in Tebruik ; men gebruikt in de plaats daarvan den 2e11 pers. nlv.: zovi, loopt — ndl. loop
en ndl. loopt. – De slot-t valt dikwijls in de
uit spr. welt, doch heeft blijvende sandhiwerking
tie choet, loop seera, spreek fear ern (vgl.
biz. 112, kol. 2).
Sommie imperatieven die als tusschenwerpsels
worden gebezigd, hebben nog enkelv. zonder t
als nern (sours nam) n. gewoon nijin (— ndl.
neern) : ni j in, t es jierka d/e dor koint ! – kona
koin! a n zch(t) tat met! -- zech (n. sech) : sec/i,
nulnake,,gra rnoet swija n ! – tie (n. sie) en gewoon
zee (of see), sours za (of sa) : dor za (* daar, zie) !
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^-see, gintar loopt IC! — Vgl. Idiot. en Go1MANS,
blz. 1 33.
Wil men met nadruk enk. of mv. aanwijzen,
zoo voegt men enk. chij (chija) en mv. cho u dar
(of cho u da ra, ndl. gijlie) achter het werkwoord
doe chij data ! loop(t) chija ! schrijf eho 21d9 ra !
doedat cho udar nnor !
Over slot-t > d, zie blz. 92, kol. i, b ; -- over
stamvocaalverkorting, zie beneden, par. 32I, 9.

4. Onbepaalde wij.
* Zij gaat uit (als in ndl.) op ( a)n.
Slot-n valt weg naar reeds aangegeven uitspraakwetten. (zie blz. i o5, kol. I).
Meerlettergrepige werkwoorden eindigende in
den infin. op slot-dan worden eenlettergrepig (da
valt weg) : braan (ndl. Braden), enz. (zie blz. 109,
kol. I).
Slot-n wordt m (vgl. blz. io6, kol. 2, Aanr. 2).
**De onbepaalde wijs van sommige werkwoorden wordt (evenals in ndl. ; zie CosIJNTE WINKEL, ,S^r. par. 533 en 534), in sam engestelde tijden, iplv. het verl. deelw. gebezigd.
Wellicht zijn speciaal zovl. : it ez ba.; ro a n ta looa n (of, zonder to . ba-g tna loop a n); -- k as (ndl.
had) meen a n (of paiz a n) t eet a n.
***D e onbep. wijs wordt dikwijls voor de
gebiedende wijs gebruikt : zwn (*zwijgen voor
zwijgt) ! van teeta n to blijva n (— blijf(t) van
't eten) ! loopa, zilda (— loopt, zilde) ! alij (fr.
allez), opstaan ! enz. (vgl. CV, 86, nr 12).
****Ook voor den toekomenden tijd in vragende
zinnen : watan to doena (= carat zal men doen) ?
oe vlatchta n (-- hoe zal men vluchten) ? wor nortoe gaan (– waar zal men naartoe gaan ?) ; enz.

(vgl. CV, 86, nr 13).
Ook in het antwoord op jets dat gevraagd of
bevolen wordt, valt het hulp«'erkw. zihn (ndl.
zullen) vaak wag : loojbta Knee nor da keeramesa
t elst (gemeente Elst) t Antw. : mneu a n (= zal ik
mogen) ? of : nie mnen a n (_-- ik zal niet molten)
zecht a j5ier (— zegt aan Pier) dat IC nice konat;
antw. : jaa mar wila n (— ja, maar zal hij willen) ?
of : me wi4n (— hij zal niet willen) ! enz. (vgl.

CV, 90, nr 35)•
*****De latijnsche wending met den infant=
tivus Itistoricus is nog zeer gewoon in 't zovl. :
oe es t kon i n ? zat sijn an vala n, Mila n opstaan,
ale choe (– goed) keun a n, ob dan duur toch
oz5chraak 9 n, buitakom a n, tsukal9 n en tsoonzjz5a6n,
enz endaleZa, in da beeka vdl a n an vardree sk a n !
– Soms gebruikt men iplv. zulken infinitief het
verl. deelw. : na mains fan elst nor bust
Rooborst) chaweest, em tat chadrooiak a n, in t nor
itis chaa (– t naar huis gaan) gavdla n, i sloop
charaakt (– in slaap geraakt), da geela nach(t)
chalee a n (– gelegen), doochavrooz a n (doodgevrozen), vree chaweest (* wreed geweest) ! (vgl.
DB. i. v. infinitief ; CV, biz. 86, nr 14-15)•'
Ook in uitroepen of bevestigingen en ontkenningen (met nadruk) bezigt men den infinitief
waar een verbuin finz'tuna vereischt wordt : zijna
reez (*meersch) i z ondar zeJaat a ra, am Parta`iak
soo ooa lia n (* en pertank zoo hooge liggen) ! ziek
sijn an toch nor da foora gaan ! dooinoe zijn an
toch nioeta voortwark a n ! vie eet a tt an nia wt4n
eset a n ! (vgl. CV, biz. 86, nr 14).

- r96
****** Dikwijls vallen ndl. zullen, zouden,
mogen, kunnen en dergelijke werkwoorden wee,
en blijft enkel de volgende infin. over : Zis ch enz
keund badrie a n, doe(n), zila (of uze wi cht a n) !
Wiita (* wat), gij Vnij slaan! k sal t eur tin
keers farbien ( verbieden) an toch nie laata,
ind1ns ! (vgl. CV, 87, or 2I).
******* Om nadruk op het gezegde te leggen en
te wijzen op het voortduren der handeling, herhaalt men dikwijls den inhnitief na zijn : rain a n
es raina, mijna got! schreezna (— weenen) wa(s)
schreeina, mdinsch a n !

Men kan, in voorgaande geval, ook het werkw.
zz j n en den tweeden infin. vervangen door dat
gevolgd van een tijd van doen : an rain a n da(t) t
toet (met gerekte t) ! an loop y n da sa dee ! an
werk a n da k moesta doen ! enz.

5. Deelwoorden.
1 o Teçenw. deelwoord.
Het tegenw. deelw. wordt vaak als bij voegl.
nw. of als bijwoord gebruikt:
5 als bijv. nw. wordt het als bijv. nw. verbogen : di q-loeijanda n oovna (ndl. oven) ; da
a loeijanda zona (* zonne) ; t chloeijant fier (ndl.
vuur) ; da gloeijanda kooh n ; — na het naamw.
heeft het veelal de slot-a : dan oov a n (of t fier)

is chloeijazzda; da koola ci r loe? nda.
** a l s bzjwoord heeft het de slot-a . gloeijanda
root; zd luopt chloez7ande vet koleera; zijp nda
nat; (of voor vocaal of ndl. h, met elisie)
gloeijand eet (* heet).
** -kna bw. al neemt de i.nfinitiefvorm altijd de
plaats van het verl. deelw. in : v=za ledrd at doen;
da kindars konz a 7z at jai,zk a n an uila n (^ huilen) ;
at dans n eet (heeft)
"'
ie zi •ln bee "been abrook a n; enz. (zie al in Idiot . ; vgl. 1Ved. JVdb.,
II, i5)•
20 Verleden deelzeloord.

-

verl. deelw. van geraken) : g(;,- der samenstelling
wordt dus niet meer gevoeld.
***Als ndl. << ko:nen >> gevolgd wordt door een
infinitief die aangeeft hoe het leonlen geschiedt,
heeft zovl. altijd het verl. deelw. iply. den infinitief : za koln(t) cizaloop 9 n; agaree kozn a n (*angereen komrnen ; ndl. k-omen aanrijden); ie e
kodnt chizztar irfch.)loopeen ? biozee- of boovagaloopa koi;z a ^z (ndl. komen binnei.l- of bovenloopen) ; za kzeezin bu tag-ajat,z/et , nzeegadrental,(t) k 5iiz is ; bi eeg astroHnz(t) koin a n (ndl.
komen bijeenstrooinen) ; ie kom(t) tan oek ouzgavlooi n (*hij komt den hoek omgevlogen), t up
ie;evloo(g) e n (in het huis gevlogen) ; toebasprob,es
kbn?, n; enz. (zie talrij lee voorbeelden in Idiot.).
:::o \Vanneer valt de slot-t (d) van het zwak
verl. deelw. in de uitspr. weg (b. v. bziita .
stobrin(t) kb;zz 9 n) ? (vgl. blz. 1 13, ol. 1, ) ; --wanneer hoort men als slotconso:i tnt t of d ?

(zie blz. 92, kol. i, b) ; --- wanneer wordt de
stamvocaal verkort? (zie beneden, par. 321, 9).
** C ** \Vanneer valt de slot-n van het sterke
deelwoord in do uitspr. weg ? ( pie his. Toy,
kol. i) ; — wanneer valt da van stot-d5 z wed; ?
(zie beneden 8) ; — wanneer wordt slot-n in
(zie blz. io6, kol. 2, Aanin. 2).
6. Als een meervoudig onderwerp rnaar een
denkbeeld voor den geest roept en door dat (dad,
da) kan vervangen worden, staat het werkw. in
het enk. : drtj kioloi t(s) sal ,b -ano^e lz se rz ; tin
kindarz as to nee/a; ens. Ook wel aides in ndl.
(zie b. v. ALLEGAERT en AOeELE, ATdl. S1pz - .,
blz. 182).
7. Het werkwoord wordt dikwijls met den
heelen of gedeeltelijken (rneestal ontkennende n)
sin herhaald met of zoader dat (dad, dad . k an
zal t nie toen ( 5 niet doen), an zal ak zzz'et (of da

A? at nied a n doe) ! k an UWYde a nie mee;aan, an
wildc1 -a k niet (of do k ra7',: aizee a fl eiZk) ! z ens

a* Zovl. g.a- wordt weggelaten (ook gewoon in
mnl., VAN, HELTEN, /}Inl. Spr., 260 en 288;

1neuan ein nie sciz - i: v9%2, da Sa nie'd eve 7nete5 z !
c. a n keu;zt nie werk a n, an keundj eziet ! enz.

VERCOULLIE, .Ht. Ge., blz. 8o) :

8. Syncope van d en ; der werkwvoorden met
ndl. slot-dan on slot-gan.

bijna altijd in: bleezva n . wor estze bleev a n ? —
in brocht • wata n ee ('`heeft) sa brocht. ? — in
kreea n (*kregen) : siez eF t kree a n (nl. slaag, verlies, enz.) ; — in leen ( 5 leden — voorbijgegaan)
t es lati;aa teen; — in von(d) a n : wor en .(* hebben) za darn bok fon a n ? — in wor(d) a n : ie is
r?jka wvra n;
son's (zelden) in : docht : t ee inij docht
(* t heeft mij gedocht) ; — in dreea n (* gedregen) :
wor ee sat treea n (*waar heeft ze 't gedregen) ? —
in konz a n (*gekommen) : mnoedar es jandaae
(**vandage) kozn 2 n; — in uieest : z ee wees(t)
schuura n ; — in weeta n : as k at weet9 n (;` had He
het geweten) ; •— in w3:ad n : at wa da k e (* heb),
e k won a n (*gewonnen) ;
seer gewoon in scheidbare samenstellingen
z es . weegbleeva n (* wegaebleven) ; moeder ee
mij iet meebrocht; z au z en (*hebben) teete
(* eten) nze ofkreea n (*opgekregen) ; Ana zijn
ovareekojna n, afkon z n; za zij nzeek5nz9 n, enz.
5` 5 Zovl. g- wordt overtollig gebezigd in re
grant (zwak deelw. van zovl. graan, mnl. geraden) en gagraakt (n. g(a)raakt, ndl. geraakt,

Jo Syncope van d.
*Ndl -den (in infinitief, in z en en 3 3n pers.
mv. der tijden van zwakke en sterke werkwoorden, in sterk yen. deelw.) wordt altijd zovl.
-n (met dobbele syncopeerili ) na lodge monoplzthong; zwakke werkwoorden : ndl. Braden
zovl. braan (in zovl. zwak) ; we of za braan;
aldus : graan (lnnl. ge raden:), z - aan (ndl. raden),
laan (ndl. laden) ; basteelz (,oW. bestcden), knees,
smeen; breen (ndl. breiden), Teen, scheen, ween,
kleen (ndl. kleeden) ; basbien (ndl. bespieden),
gaschien, 7vien; bloen (ndl. bloeden), broen,
sj5oen, vary oen, voen ; noon (soms noon met
enkele syncope; ndl. noaden) ; — sterke werkwoorden : we of as lees (ndl. leden), galeen; we

of za reen (ndl. reden), , areezz; zz'a of as streezz,
gastreen • bless ( ndl. bieden ), we of Na biers
en boon, 0 aboon (ndl. geboden).
Ndl. -clan wordt zovl. - a n (dus enkel syncope
van d) na dr.phthong ; zzeeakke werkwoorden
ba;zi) n (ndl. benijden), we of z<; banij a n ; zoo
ook : bevrij a n, kastij a n, varblz^9n, varWrjsn

-- 1 97
(wijder maken), wii g n (ndl. wijden) en luig n (ndl.
luiden) ; -- sterke werkwoorden : balij a n (ndl.
belijden), lij g n, rij a n, sni:i n, strij a n.
Vgl. blz. 109, kol. i en 2.
**Ndl -do (in aanv. wijs, I e pers. teg. en onv.
verl. tijd) valt altijd in zovl. weg na lange. monojbhthong • da k braa (ndl. brade), da k smee,
schee (ndl. scheide), da k bye, bloe; da k lee (ndl.
'lede), ree, snee, stree; da k boo (ndl. bode) ; enz.
Ndl. -do wordt zovi. -a na di^hthon, yc- : da k
ka$ti)a (ndl. kastijde), wzja, lu;a (ndl. luide), enz.

Vgl. blz. r o8, kol. z en kol. 2.
***Ndl. slot-d (in ien pers. enk. teg. tijd van
zwakke en sterke werkw. en in ien en 3en pers.
enk. onv. verl. tijd van sterke werkw.) valt in
zovl. altijd weg na lange rnonophthong - ; in
zze , akke en sterke werkwoorden (ndl. slot-d =
mnl. slot-da : se pers. teg. tijd) : k braa (ndl.
braad), k smee, k schee, k bie, k bloe, enz. ; —
in sterke werkwoorden : k of i e stree (ndl. streed),
k of i e boo, enz.
Ndl. slot-d (liever mnl. slot-da)- -- zovl. slot-a
na diphthong (in Teri pers. enk. teg. tijd) : k lija,
k luia, enz.
Vgl. blz. 104, kol. r, ç.
****Ndl -don, -do (geschreven ndl. dd) vertoonen in zovl. Been syncopeering, doch d wordt
verscherpt tot zovl. t : zovl. bit a n (*bitten, ndl.
bidden), k bUa (ndl. bidde) ; schaztsn (*schutten,
ndl. schudden), k schuta ; we t a n (* wetten, ndl.
wedden), k weta.
Vgl. blz. 88, kol. 2.
20 Syncope van g-.
Ndl. g valt weg na gerekte korte of na lange
vocaal (monophthong of diphthong) voor a (die
bewaard blijft) :
infinitief : zea n ('Y zeggen), lie n (* liggen), enz.
-- zaa g n (* zagen ) , wee^n (* wegen ), dree a n
(* dreegen, ndl. dreigen), lion (* liegen), meu 9 n
(* meugen, ndl. mogen), droo a n (ndl. drogen),
ploein (*ploegen), enz. ; — zw?j a n (*zwijgen),
zui s n (*zuigen), enz.;
teg. tijd : k lea (* legge), wa of za mneu a n, ens.;
onv. verl. tijd : da k laaa (*lage), dat z'e zooa
(*zoge), wa of za dree 9 n (*dregen, ndl. droegen),
da sa of wa zw€F a n (* zwegen) , enz.
verl. sterk deelw. : b alee a n (* gelegen), g azoo a n
(* gezogen ), enz.;
vgl. law n (ndl. lachen), k laa (* lache).
I:mphatisch of traag sprekenden, ook pedanten
laten soms de g hooren : k liega, za of zoo nzeug -a n,
enz. ; — rjgan (ndl. bijgen) behoudt altijd de g-,
Zie blz. 107, kol. 2, k.
9. Stanzvocaalverkorting.
Vgl, I, Vocalisme (vooral de tabellarische
overzichten).
a. Lange stanznzonoj5hthong.
Naar reeds aangegeven regels heeft in zovl.
verkorting van de lange stammonophthong plaats
(in pausa nl.) :
J0 Bij zwakke werkwoorden (ui tgez. bij die
waarvan de stam opf (v), ch /g,, s (z) uitgaat)
*in den Zen en 3en pers. enk. van den teg. tijd

der aant. wijs (de stamvocaal komt voor meer dan

een consonant) : ga of ie kraakt, dobpt, voert,
ens.;
zelfs als de stam ndl. slot-d of slot-t heeft (dus
schijnbaar voor enkelen consonant in Bien 2en en
3en pers. : mnl. -et) : ga of ie bralit (ndl. braadt,
mnl. bradet ; braan is in zovl. zwak), ga of ie
boot (mnl. boetet). enz. ;
dus in den ,2en pers. mv. (— in zovl. ook enk.l
der gebiedende wijs : eert, beult, bloet (*bloedt),
last (mnl. latet > *laat't > zovl. laAt) ;
doch zonder vocaalverkorting : ga of ie leeft,
zaacht (ndl. geschr. zaagt), varwoest.
**in den heelen imperfect : k floektag,a (ndl.
vloekte), ie beuldaga, ga boettag-at (gerekte tt, ndl.
boettet), ma of za laattag an (ndl. laadden), enz. ;
dock, zonder verkorting : k leevdaga, ga zaagdagat, wa of za niezdag an (ndl. geschr. niesden).
***i n 't verl. deelw. : g-asmaakt ; g -adoopt, gadodpta kindars; ga 'z t (ndl. geschr. gewied), na
g awieta n c f (ndl. een gewiede hof) ; an varg roota jdka (ndl. een vergroote jak1 e) ; enz.
doch zonder verkorting : galeeft .(ndl. geschr.
geleefd), gazaach t, var woest ;
er is ook vocaalverkorting in de ls verl. deelwoorden gevormde bijv. naamwoorden : goet
(*g'hoed, met eenen hoed, zie Idiot.); bagoet
(* begoed) ; varoet (* verwoed), enz.
2 0 Bij sterke werkwoorden
*in den 2en en 3en pers. enk. van den teg. tijd
der aant. wijs (evenals bij de zwakke werkw.,
zie boven) : ga of ie 'oo t, steep; — ga of íé
sclziet (mnl. schietet > *schiet't > zovl. schiet),
ga of ie biet (*biedt) ; enz. ;
dus in den 2en pers. mv. (=in zovl. ook enk.)
van de gebiedende wijs : loopt, s teelt ; sch iet,
bze t; enz.;
doch zonder vocaalverkorting : ga of ie geeft,

weeclz t, lees t.
** in den 2en pers. van den imperfect : ga liept,
vi^lt; ga boot (*boodt), schoot (mnl. schotet

zovl. schoot) ; ens.;
doch zonder v'erkorting : ga schreeft, vroecht,
koost.

30 Bij onregelmatige werkw oordcn
de hierboven onder 10 en 20 aangegeven regels
zijn ook toepasselijk op de onregelmatige werkwoorden ; afwijkingen zijn :
zovl. doen; er is geen vocaalverkorting : ga of
i, doet, (gebiedende wijs) doet; -- doch in de
spreekwijzen die dienen om te bevestigen of te
ontkennen (zie par, 320, 4, 5 0 ) wordt veelal in
den Zen pers. de oe verkort : k sal meegaan; g an
doet, of ga dort !
gaan, slaan, staan, zien en zijn ; insgelijks
nooit vocaalverkorting : ga of ie gaat, slaat, staat,
zzet, ga zijt; ook in gebiedende wijs : gaat, slaat,
staat, ziet, zijt.

nzoeta n, weetg n ; vocaalverkorting in den
aen pers. teg. tijd en gebiedende wijs : ga wet,
nzoet; weet tat laat es (moet a n heeft geen gebiedende wijs) ; — doch geene verkorting in den
3en pers. (oindat het praeterito-praesentia zijn)
ie naoet, sweet.
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Piz (n 11. hebben) en been (ndl. geven) ; geene
vocaalverkorting (oiii de oorspronkelijke f) : g a
-

of ie geet (*geeft) ; ie- eet (*heft; ie eet — ndl.
hij eet), doch

I)

g et

(* hebt, korte vocaal en Beene

b. Stafndiphthon .

De regel is : ver'dwijnt, in zovl. uitspraak, het
eind-element van de diphthong, dan wordt deze
gemonophthongeerci en verkort (nl. in de onder a
aangegeven gevallen) ; doch g^en vocaalverkorting
heeft plaats, indien er Been mina, athonJ:-eying
is.
Iv Stam_1iphthong zovl. z of ua . er is altijd
vocaalveriwrting.
Voorb°elden
*Stam , liphthong rj (vgl. par. 178) : (teg. tijd)
g'a of ie k-j^Zt , lZ';zt ; g ? of i nz jt, rijt ( * rijdt)
— (gebiedende wijs) kijkt, rijt; ---- (onv. verl.
tijd) : zew,,, of za vijld,. a n (ndt. vijld^n), k of ie
wijtta a (;erekte tt ; ndl. w ijdde), r) b)nij ttt
(ndl. benijdd ^t) ; — (verl. deelw.) : baslij zt, g- u^ijt (ndl. gewijd) ; enz.
doch zonder verkorting : vr)ft (ndl. wrijft),
ij;d);a (ndl. h; jgde), wry ct.
** Stain:liphthon ; ui (vgl. par. 187) : ga of ie
stut'zt, Zui t (ndl. luidt) ; — flait, stbritit; —. w of
z ueldd z (ndl. huilden), k of • Zuittag a (gerekte
tt; ndl. luidde), ^.^ plui nd; ;t ; -- 'aschiii:nt,
galu b t ; enz.;

doch zonder verkorting : zuicht, schuqft, mttjze

(ndl. muisde).
20 Stamdiphthong zovl. ai (v;l. par. 168).
* Altijd vocaalverkorting vbor meer dan ben
consonant : kla^ts a e2 (ndl. kletsen) ; g a of ie d-wa ; lt
dg?

(ndl. dweilt) ; k f.irklaindaga (ndl. verkleinde),
S? mattsta;^t (ndl. metstet ), ie zaildaga (ndl.
zeilde) ; garaint (ndl. geregend) ; wa jbld i ttagan
( gerekte tt; ndl. pleitten ), za brditta; a (ndl.
breide ; wijst op een vorm * breidde) ; enz.;
doch zonder verkorting noch monophthongeering : j5azst (C peikn)st).
**gewoonlijk vocaalverkorting voor enkel n
consonant zovl. t (= ndl. t, dt) : gv of ie brait
(soms brait, ndl. breidt), fit (n. ixit, ndi.
vleit), plait (nooit plait, ndl. pleit) ; — (gebiedende wijs) brat (so,mi brait), enz. ; — verl.
deelw. g-abrizit (zelden g-nbrait), g -alavait (zelden
ç,ilavait, zie Idiot.) ; _ (onv. veil. tijd) : ga lilt
(ndl. le gdet), z^zst (adl. zegdet) ; doch verl. deelw.
g-dlazt (ndl. geleid), g izait (ndl. gezegd).
3 0 Starndiphthong zovl. au
au blijft bewaard of words Uzi in vervoegingsvorrnen van de volgende werkwoorden : auw a 1a
(ndl. houden) en ontauw a n (ndl. onthouden) ;
barauwan (ndl. berouwen) ; batrauzw a L (ndl. betrouwen) ; variauw a n, varkauw a n en vernauw a n (doch zie par. 208, 1o).

B. Vragende Vorm
322. O cn de eig enaardigheden die in den zovl.
vragenden vorm (in eigenlijke vraag;zinnen, of in

beelden op (teg. tijd en onv. verl. tijd van de
aant. wijs volstaan) ; inen vergelijke de vortnen

oordeelende zinnen met vraagzinvortn : zie b. v.

der persoonlijke voornaamwoorden.

CosIJN-TE WINKEL, Sj5r., par. 477, 478 en
48o) voorkoinen, geef ik hier eenige voor-

I. Z -z. ke werk woord en : rook a 'z, leev a -z.

T c . tijd : z e p. elk. : roo look of -akik('a) ?
: rookta of -7j(a) ?
20 p. >>
3e p, >>
: roT^tié of - a pt of -iejzj ?
rook('t)sa of -sazij(i) ?
rook(t)at ?
ie p. mv. : rookam? of -fnno'j, n. rook?wo u dar(a)
2e p. n
. (als 2e p. enk.) n. ro5 t -

g"o 2c d9 r(a) ?
: roak a nz.a of -z?zij n. roo z.azo u da r(a) of rook a nzazoda r(a) ?
Ztnperfect : ie p. enk. : rooktaS ak of -akik ?
rookta;atcli j (a) ?
2e p. >>
3e p. >> : rookta;i of - 9 ez of -iejij ?
3e p.

>>

rooktaç za

of

-zazij (a) ?

rookta; at ?
ie p. mv. : rookta o'n of -aiz )Wij n. rook-mauQ u tawa zL 'z'ara of
d3 r( )
2e p. >> : (als 2e p. enk.) n. rooktagatcho u da r("a) ?
30 p. > : rooktac 9 nza of - zazij n. rooktaa a zo 1U dar(a) of roO/eb-

nzazoa'ar(a

leevak of -akik(a) ?
leevda of -arij(a) ?
leeftie of -n of -iejij ?
leef(t)sa of -s azij(a) ?
leevat of leeftat ?
Zeevama of -rnaw j, n. leevaw uu •1ar( a)
of -rn^w.^ zG i r(a) ?
(al s 2e p . enk.) n. lecd.b., o u la r(a) ?

leevdnza of -z?zip n. Zeevazo u 'la r(a) of
Leev,,nzazoudar(a) ?
leevdag ak of -akaka ?
enz. (als imp. van rooks e, dock zonder
stamvocaalverkorting).

``-

Aanm. I. Men geve acht op den zovl. vorm van
rooktagat en leez'daget ? het
schijnt alsof men de ga (van den uitgang -taga
en - dag a) bier opvat als het pers. voorn. ga ; de
juiste vorm is voorzel:er : rooktag atchij (a), leef- Zen pers. imperf. :

daa ?tclzi j('a) ?

Aanm. 2 . Jply. via (le pers. mv.) bezigt men
zelden 7.oa : rooky u'a, lee7d .)ga2eea ? Doch gaat de
stam nit op i/a, dan is 70 (om euphonische reden)
gewoner dan m • droomau'a (zeer zelden droovzama) ? kirmawa (*kammen we) ? enz.
Aanm. 3. De 2e pers. (praesens) heeft ta of
-

-da : rookta, leezvda ? Het eerste beantwoordt aan

ndl. slot-f, bet tweede aan ndl. slot-d van verl.

deelw. (zie VERCOUL LIE, Spr., par. I5).
Manna. 4. Vgl. de emphatische, enclytische en
suppletorische vormen der pers. voornaam.woorden; ook sand/u en assimilatie.
2. Sterke wwwerkwoorden.
De vormen zijn dezelfde als die der zwakke
werk.w oorden ; te; - , tijd : loopak of -ak7k(a) ?
7alda of valde ij(a) ? liepz of - a n of -i?jij ? viel.- rna of -rnawi j n. vielawcudar(a) of -inawottc: , r(a) ? enz.

3. Onre eimatige werkwoorden.
Talrijk zijn de of %d-ijkingen in de afgesleten
vormen van onregelmatige en hulpwerkwoorden.
De ennphatische en suppletorische vormen zijn
dezelfde als die der zwakke en sterke werkwoorden ; daarom geef ik ze hier niet aan. Ik
laat ook weg zulke onregelniatige Nverkwoorden
die geein speciale zovl. afwijl:ingen vertoonen.
De volgende vraagvoimen zijn die in patisa.
Zovl. in (ndl. hebben).
7'g- . tijd ; ie pers. enk. : Tk of ea k ? -- 2e p.
enk. (en mv.) : eta (* hette, met gerekte t) n. E da
(* hedde) en eeja of eea ? --- 3e p . enk. : eetie
(^` heet ie) n. eet a n ? eesa (* hee se) ? eedat, eejat
of eeat (*hee het) n. et ( *beet 't, met gerekte t) ;

IC p. mv. : ema (*hemme ) ? -- 3e p. inv.
enza (*hen ze) ?
Inipseif.f:: aak n. oak (ndl. had ik) ; $-- akta of
onta ('haatte, gerekte tt), n. aada of ooda, n. aaja
of ooja, n. aav of ooa (ndl. hadt gij) ? -- aatie of
ootiz, n. aat^n of oot 9 n (ndl . had hij) ? aasa of
oosa (ndl. had ze) ? aat of oot (*haat 't of
hoot 't), n. sours aadat of oodat, n. aa:dt of coal
(ndl. had bet) ? a-- aan7a of coma (ndl. hadden
w- ij) ? -- aanza of oinza (ndl. hadden ze) ?
Zovl. ziyn.
7'eg,• tijd : benak ? -- zi^jda, zijja of zip? —
èstte n. zeldener esie, of ^&stan n. zeldener es?n ?
eca (*es ze) ? est (*es het) ? -- zi^jma? —

zij nza ?
Iinperf.: tvazak ? — waar(d)a ? -- wastie n.
zeldener wi sie, of 7i asts n n. zeldener was e n ?
Wastsa of wasa ( 5 was ze) ? writ of w^izat ? —
tvaarama ? . wwaaronza ?
Zot^l. zil9n (ndl . zullen).
Teg. tijd : zalak of zak of zagk ? 4r- zilch n.

ila (ook als tusschenwerpsel gebezigd : zie
Idiot.)' - aaltie,

zeldener za'ti en z^zlae, of
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gewoon ac/t a n n. zeldener zU." q n cn Zld /z ? za j
of z2zsa ? zalt of zaltat, zeldener zalat, gewoon
zat ? — zilarna of zzma (* zillenwe > * zillenme
*zinma > zovl. zirna) ? — zala nza of zinza ?

Inlperf.: took (ndl. zou ik) of zoe a k ? — zovta
(* zootte, met gerekte t), of zooda, zooja en zooa ?
-- zootii of zooi*j n. zool a n of zelden zoo a n ?
zoosa ? zoot (* zoot 't, gerekte t) n. zoodat, zoojat
en zooat (ndl. zou het) ? -- zooma (*zoonwe >
* zoonma > zovl. zoo'na) ?
Zovl. doen.
Teg -. tijd : doek of doe 9 k ? — doeda of doe of
doea ? — doetie of doet a n ? doesa ? doet (* doet 't,

gerekte t) n. doedat, doe/at of doeat ? --- doe Ana
(ndl. doen we) ? — doenca ?

Isnperf. . deck of deeak ? — deeda of dee=ja of
deea ? -- deetz'e, zeldener deeii, gewoon deet a n,
zeldener de a n ? deesa - ( ndl. deed ze ) ? dei t
(* deet 't, gerekte t) n. deedat, deejat of decal ?
-- deema ? — dee`nza ?

Zovl. Been (ndl. geven).
Teg- . tijd : geek of gee g k ? — geeda of geeja en
geea ? — geetie n. geet g n ? geesa (ndl. geeft ze) P
gelt (* geet 't, gerekte t) n. ,Teedat, geejat en
geeat ? --- geen, a (* geen me) ? --- geenza ?

In»jerf. . a Ci7 ak ? _– gaazvda ? — enz. (zie
zwakke en sterke werkw., boven).
1

Zovl. baaan en staan.
Teg. tijd : gaak en staak n. gaa. s k en staaek
— gaada en staada, n. gewoon g -ooja en stoojt
(zeldener çaaja en staaja) n. gaaa en staaa ?
g-aatie en staatie n. gewoon gaat9;z en staatpn ?
bunt en staat (* gaat 't en * staat 't, gerekte t) of
gsadat en staadat, of gaaat en staaat ? -- gaam,
staama ? --- garinza en staanza ?

imperf. : zie zzx'akke en slerke w erl:w . boven,
Zovl. slaan.
Zelfde vormen als die van gain en stain ;
doch : nooit slocja altijd slaada of zelden .slaaja
en slaaa ?
Ook aldus zovl. 2/en : sick of zzicak ? -- zz'eda,
zieja of ziea r ,• enz.
Zovl. wi lln (ndl. Nvillen).
Nagenoeg als zt;'; n (zie boven).

7'g. tijd : e ilak of ze4k ? -- wilds ? -- s1i11z'P
of wiltjn (zovl. tegenw. tijd, 3e pers. enk., is, als
men wet,, wilt) ? wil(t)sa ? wilt ( *vti'ilt 't ) of
wildat of wilat ? _-- zewilanla of winaa ? — , lama
of zeldener e.winza ?
Zovi. meu(g) 9 n (ndl. mogen).
.''eg. tijd : inagak of n; ask of mnak ?
meugda ? — vd chtie of zeldener nla`chie- n.
nzach t g n of zeldener mach9n ? -•– mnuchsa ?
mna`cht of ni gat of nia^t ? — nzcu(''r)ama en
meuma ? -- meu(g)5nza ?
Iin,7Serf. . ne cch tak ? enz. (zie sterke u erkwoorden).
Aanm . Over ma`c/itze (met epenthetiscbe t), en
ook Pstie, a astie, zaltie, zcotie`, zie blz. I i 7, **^

1) en 2).
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Teg. tijd: moetsi: of moedae n. moek of 1noe(jk?
- moet» (* moette, gerekte t) n. moed», moef» en
1nOe;J~' moeti« en gewoon moetsn ? moess ?
11l0et (* moet 't, gerekte t) n. moet.rt en moed»t
en moeot i - 11tOet;JIJZ;J n. moems i - moet(jnz;}
n. moene»]
Iinperf. : zie sterke werkwoorden, boven.

Zovl. zoeetsn,
Nagenoeg als moetsn,
Teg. tijd: weet;Jk of week en weegk? - weettJ
(*weette, gerekte t), n. uieef» en zoee» ? , - weetze
N. zoeets n ? ioeess ? weet (* weet 't, gerekte z'), of
zoeetet en 'wee;}t? - weettJJ1zJ, zeer zelden toeent» ?
- zoeetsriz» n. weenz;} ?
Il1lperf. : zie sterke werkwoorden, boven.
Zovl. ze(g)an (ndl. zeggen).
Zelfde vormen als die der zwakke werkwoorden

(zie boven); doch het volgencle client hier aangemerkt te worden:
Ais de verteller een vroezer gezeade herhaaJ t

vo.e~t hij ~zeer dikwijls in zij~ verhaal: zaz/~ (ndI:

zei i k}, zai t;J (ndI. zegdet ge; verkorte ai en gerekte t)~ zaz"tZL> of z!3z"s;J (ndl. zci hij of ze), zato m»
(ndl. zeiden we), sa me» [ndl. zeiden ze]. Vermits
men de woorden van.een 3e~. enkeivoudigen persoon wel het meest citcert, zlJn ook de in de rede
geworpen vormen zaitie [m.] en eais» (vr.) de
gewoonste. Een enkel voorbeeld : en, zaitze azoo,
(k) kWa11lp an t Of (:khof), zaz'tze, ;In k sack dor
nan ont (* hond}, sadie, mee swart aar (* haar)
en laifZ~ (* lange) poot;}, saitii', ;}1/l OO;J (* oogen)
l'ijk twie 'vl'aln;J (* vlammen), eaitie , t;Jn was
cheen;J g;JWeun'J1Z ont, saiNe azoo, twas, l1z"i}n
dZlelke gou,ts (*gods) n» weer;J'wo/f, saitte , enz.

Als de spreker eenigszins twijfelt dat de handeling werkelijk gebeurt, voegt hij er bij ZOOd3
zea n (* zoudt ge zeggen): t raint, sood» ze~n;
t kind es moe, ZOOd3 zean, enz.

D. Wederkeeriqe Vorm
32 3 . Een enkel voorbeeld van een tijd zal hier
voldoende zij n om het onderscheid tusschen den
ndl. refiexieven vorm en -den zovl. aan te toonen :
ndl. zich afwerken == zovl, em. (*hem) afwerk,n:
Teg. ti/d. aant, wi/s : k werk;} 1n'ij af,. gtJ

werkt Ot& (ndl. u) af; z't! werkt em af (nooit
« zich » als in ndl. ; zie b. v. COSIJN-TE WINKEL,
par. 186), ZtJ 7iJerkt er (of eur) (if, t kint werkt
em af; l1ZtJ (of wd) werk a1Z onz af; gtJ werkt
oudsr (ndl. ulieden) af; Z;J werk 9n oadsr (* houder, ndl. henlieden) af.

E. Lijdende Vorm
j 2 4- Voorbeeld : ndl. gestraft worden == zovl.
g.}straf(t) ioersn (vgl. boven par. 320, 4, 4°)·
Aant. -wijs,
reg. tijd : k wer(.d)» (ndl. word) g3straft, g3
wer(t) (ndl. wordt) chestriift; enz.
Imp e rf, : ok 'wier(t) (ndl. werd) ch}straft, gtJ
wz"er(t) [ndl, werdt] chsstriif't, enz,
Aanv, wijs,

reg. tijd : da k cJttJstra.f(t) wer(d);:;, enz,
Il1tperf. : da k ch:Jstraf(t) wt"Zr(d)3, enz,

In de samengestelde tijden wordt gewoonlijk
zovl. g;}'lfJor(d)an vervangen door gtJweest (en dus
ook het hulpwerkw. zlJn door "2n
ndl. hebben;
zie de vervoeging van zljn, par. 320, 4, 20) : It e
gtJstrafrt) cheuieest (ndl. 'k ben gestraft geworden),

==

enz,

f. Bedrijvende (overgankelijke) en Onzijdige (onovergankelijke)
Werkwoorden
325. In het algemeen zijn de ndl. transitieven
en Intransltleven ook transitief of intransitief in
govl. In het Idiot. wordt na ieder werkwoord
aangegeven of ze bedrij vend of onzijdig zijn.
Vele werkwoorden die, in nd!., enkel transitief
kunnen, in zeJvl., transitief en intransitief
gijn: da bier t7n dreea.k(t) nie choet (d. i. Inen
drinkt het nietgoed, niet Inet genoegen); de torv
(ndt. tanve) c;n,zal dees jaar 11iec}ztJmal.:1k (neil.
geluakkelijk) plk 9 72 (-:-- gepikt worden), desch a''l
(::::::::: gedorsche~l" word~n), maa1an (== gem:tlen
,vorden): da broo snljt moez";";;/ijk (men sntjdt
het moeilijk); da ch;}dlch(t) leer(t) 7Jtoez';:;l?/k
'vam bUitaU'" da choed (ndl. goed) ;}n was(t) nz"e
schoonf}~' enz. (vgl. VERCOULLIE, Spr., par. 136;
~ijn,

CV, bIz.

8S, nr

9-10 j

DB i. v. inzwelgen).

Ook heeft men een analogisch verschijnsel met
intransitieven : dz"e baan 3n r"iJt nz"e choet (op die
baan rijdt men niet gbecl) ; da pa1npz'er schrii/(t)
slicht (op dat papier schrijft men slecht) ; enz.
Vgl. nog : da ko')r~n es choed om ttJ ptkan
(== om gepikt te worden); ons koe tis fet ch;}noeg
OJn tf} vtJrkoop9n (== om verkocht te worden);
enz.
Eigenaardige hiermee vergelijkbare zovLspreek,vij zen --. nl. het ge brllik van den passieven :vorm
met subject - zijn ook : k be (ndI. ben) mij geld
afchtJpakt (== men heeft me mijn gel~ afgepakt);
z"e ez dtl kop afch;;daan; Z;} wiiz bloe ch;Jlaat,n /
m3 wier-,n (ndl. werden) dtJ baant7 g,}weez,1~" enz.
(vgI. CV, bIz. 84, n r 8 ; DB, i v. junuen); - en :

da jlee~

es

ttJ ckeet,n (het is tijd datmen <lit

-- 201 -vleesch ete) ; ons ches (*gers) weis meer as ti j
chamouit (*geinaaid) ; da werk ez ooch (*hoog)

tij chadaan ; enz. (vgl. CV, blz. 89, nr go).
De lijdende vorm komt iplv. den bedrijvenden

voor : ez (iplv. ndl. heeft) do koetsier igaspfin s rt
(* ingespannen) ? t es (voor ndl. heeft) fan da
ni cht fern gavroozan ; enz. (CV, blz. 85,
nr I I

).

G. Samenstellingen en Afleidingen
326. Samenstellingen.

a. Met bijwoorden.
I. De volgende bijwoorden vormen, volgens de
gevallen, zovl. scheidbare of onscheidbare samenstellingen.
Io Zovl. dn- (of an -), zelden aan- — ndl. aan-.

Zie de gebruikelijkste samengestelde zovl.
werkwoorden in Idiot. ; — over de bet. van dit
woordlid in samenstellingen, zie Ned. Wdb.,
kol. 5 2- 54•
De onscheidbare (met klemt. op den werkwoordelijken stain) zijn :
a7nbidon = ndl. aanbidden (ook in ndl. onsch.),
uitg. verl. deelw., aangebeden = zovl. onsch.
ambeed9n, niet ambeen als Baleen = ndl. geleden;
hetgene bewijst dat zovl. arnbida n niet tot de
eigenlijke volkstaal behoort ; — anoora n (ndl.
sch. aanhooren) ; — anroej5e n (in ndl. sch.) ; —
anzien (in ndl. sch.) ; -- (aangeleerd) anschauwo n (ndl. aanschouwen) en anvera n (* anv erden,
ndl. aanvaarden) zijn in ndl. en zovl. onsch.
Het grootste getal der werkwoorden met zovl.
an- zijn in zovl. (ook in ndl.) scheidbaar (met
klemt. op het bijw.).
Vbor vocaal, ndl. h, d en t blijft de slot-n van
zovl. an- behouden; voor b wordt -n m; vbor
anderen consonant valt n weg (uitg. in onsch.
werkwoorden ; zie blz. io6, kol. I). — Deze
aanm. geldt ook voor al de zovl. bijwoorden met
slot-n : baneen-, biin a n- (* binnen ), boovan-,
buato n-, oojba n-, (t)saamon- en die gevormd met
een- (als aneen-, deureen-, enz.).
Zovl. an- vormt nog scheidb. werkw. met de
bet. voortdurend . wa moetan awerk 9 n om
gadaan to krij(g)on.
Met kom a n worden sommige zovl. scheidbare
werkwoorden met a(n)- gewoonlijk in 't verl.
deelw. gebruikt (iplv. ndl. infinitief) : za kom a n
ngareen (= al rijdende; ndl. ze komen aanrijden).
Vgl. par. 320, 2, koma n.
20 Zovl.

achtar- (in pausa achtora).

Is onscheidb. in achtarvolgo n (ook in ndl.). —
Ndl. achterhalen .= zovl. sch. inaa4n (*inhalen).
30 Zovl. deur- of deura- (aldus sours in scheidbare ww., en altijd in pausa).

Zie de talrijke gebruikelijke samenst. in Idiot.
Het grootste getal zijn scheidbaar (zie de bet.
van deur(a1- in Idiot.). — Onscli. zijn : *deur
heeft de bet. van : gansch, ten voile, op alle plaatsen, in alle richtingen, als deurloop n, enz. ;
h
ondereen : deI2rnteecal4n ( deurmengelen) ;
--enz. ; -- of matten door : ie- waz deurgraavn ;
-- '; enkel in verl. deelw.. (als bn. op to vatten
en veelal met klemt. op deur-) : deurbrant sijn

g ali:k dan duuv,la (zie Idiot.).
-

40 Zovi.

mes- en zovl. mis- — nd. mis-.

Zovl. mis- ( met klemtoon) komt enkel in
scheidb. werkw. voor en heeft de bet. van : niet
raak; b. V. rnischieta n (*misschieten : al schietende het doel niet bereiken), enz.
Zovl. mes- (,zonder kiemt. ) of verdoft masvormt onsch. werkw. en bet. kwalijk, slecht
mezdoen (*inesdoen), enz.
Vele dezer samenstellingen worden als wederkeerige werkw. gebruikt (het wederkeerig voorn.
is wellicht een datief) ; deze wederkeerige werkw.
hebben altijd vies- (of mas-) en zijn onsch. zelfs
als dit mes- de bet. van « niet raak » heeft : k a
mij mespakt (al pakkend het doel gemist) ; za
leest mis n. za mesleest eur ; enz.
Ook de scheidb. bedrijvende werkw. die passief gebruikt zijn, zijn onsch. en hebben mes- (of
mas-) : z ee mischanouit (* misgenaaid), doch t es
masnouit; enz.
Zie de talrijke voorbeelden in Idiot. en vgl.
Ned. Wdb.
50 Zovl. om- (of ojn-) en oma- (* omme- : altijd
in pausa en soms in het woord) — ndl. om-.
Het vormt vele scheidb. samenstellingen. -Doch in de bet. van omsluiting, omringing vormt
het eenige onscheidbare : ombena n (* ombenden),
omaa o n (*omhagen), omelzo n (* omhelzen), omflodara n (ndl. omfladderen), ommuur,n (gerekte
mm) en een paar andere nog.
Zie Idiot. en Ned. Wdb. kol. 158.
6o Zovl. ondar- of (in pausa) onda ra — ndl.
onder-.
Vele samenst. zijn schieidbaar. --- De volgende
(buiten de ndl.) zijn onscheidb. en speciaal zovl. :
ondarblijvon (achterwege blijven), ondareeton,
ondarooro n ( * onderhooren ), ondarkeldara n,
ondarkluitso n, ondarkoman, ondarmeetalg n (*ondermengelen), ondaroere n (* onderroeren), ondarschieto n, ondarschuto n (* onderschudden), ondarspreeko n, ondarsteeka n, ondartrekpn.
Zie Idiot. en Ned. Wdb. kol. 122 I.
70 Zovl. oovar- of (in pausa) oov a ra.
Vormt vele scheidb. samenst. (klemt. op oovar-),
en ook vele onscheidb. (klemt. op het werkw.)
fie slaa nor d andar partzj oov g ra ; fie oovarslaa
zijn kindars. Zie de talrijke voorbeelden in Idiot.;
vgl. Ned. Wdb. kol. 16o7.
8o Zovl. veur-, in eenige onsch. werkw., en
zovl. veuron- (veura-, veuram -) in talrijke scheidbare — ndl. voor-.
Scheidbaar : veursndoen, veura mbreea a n (ndl.
voorbrengen), veurakornan, enz. (zie Idiot.).
Onscheidbaar in : veiirkoina n (ndl. onsch. voorkomen = beletten), veurzea n (ndl. voorzeggen
voorspellen) vet rzien (ndl. onsch, voorzien).
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too Zovl. vul- (onscheidb. of scheidb.) of zovl.
vul- (gerekte u : nooit onsch.) — ndl. vol-.

oopon (*open-) ; men zegt dus altijd oojb,ndoen
(nooit opdoen), oopasiaan (ncoit opslaan) enz.

Onsch. : vuldoen, 'z'ulcr9n (* vulherden), enz.
Sch. : vulsche?akan (ndl. volschenken), vu/auw e n (* vulhauwen, ndl. volhouden), enz.

70 Zovl . saam 9 n- n. gewoner tsaam e n- = ndl.
samen- : tsaayr a ndoen, tsaam g mblijvan, tsaama-

Zie de zovl. voorbeelden in Idiot. s. v. vul.
i oo Zovl. weer- of weer- of (in pausa en ook
soms in scheidb. werkw.) weera = ndl. weder-.
De zovl. scheidbare zijn talrijk (zie de opsomming in Idiot. s. V. were). — De onsch. zijn :
weerauv , gn (ndl. weerhouden), weerle,n (*weer
leggen), weerspreeksn, weerstaan en weervaar#n
(vgl. Idiot.).
2. Vele bijwoorden vormen enkel zovl. scheidbare werkwoorden (ook in ndl.) ; de gewoonste
zijn : achtar- (in pausa achta ra), Zif-, bij-, bin,nen buit,n, boov a n- en baneen-, in- en .0=t-, mee-,
op - en neer(a) - , naar - , omver - ( of omver? - ),
oo:P.n- en toe-, saamon- n. gewoon tsaanz a n-,
toop(a,)- (* t'boope), weeg- (weech-), en de bijwoordengroep met slot-een (achtareen, aneen,
bi een, deureen, ineen, meeeen, ondareen, opeen,
uiteen en eenige andere nog) : men raadplege
Idiot.

Aanmerkenswaard is het volgende:
o Zovl. af- ; voor de bet. van dit vonndeel
zie Ned. Wdb. kol. 841-46. Hier moet bijgevoegd
worden :
Zovl. af- drukt een overtreffen uit : iemand
avbolsn (*afbollen), dfseeaon (* afzingen) ; — of
een afgematheid of uitputting : iemandaz'bola n
(hem afmatten door met hem to bollen) ; a fchao1(t) sijn (zeer vermoeid zijn door overmatig
bollen); — of een winnen : na koek avbol9 n
(hem, bollende, winnen) ; enz.
Zovl. of-, voorafgegaan van iet, (a)wat, am
beets; (* beetje) versterkt het werkwoordbegrip :

da kindars keunsn ;wadafjaiik o n ! za schreewon iet of !

Zie talrijke voorbeelden in Idiot.
20 Zovl. mee- — ndl. mede- (dat men nooit ge.
bruikt) : meedoen, enz.
Zie de vele voorbeelden in Idiot.
3o Zovl. naar- — ndl. na- (dat men nooit gebr'uikt) : naarbizba4n (ndl. nababbelen), enz. Vgl.
Idiot.

40 Zovl. neer- of tzeer;- — ndl. neder- : fielrof neerabu (g) ' n, neeraal,n (* neerhalen) ; zie de
voorb. in Idiot. s. V. neer, nere.
So Zovl. otnver- n. omvera- — ndl. omver-:
oniver- of omveravala n, otnver- of omverosmi1t•n, enz.
Zie de voorb. in Idiot, en vgl. Ned. Wdb.

kol. 694, a en b.
Soms heeft zovl. cmver- (omvera) de bet. van
ndl. dood- : omver- of omveraschietpn (doodschieten) en eenige andere nog.
6o Zovl: op- — ndl. op- : obdoen (*opdoen),
o`peet,n, opchaan, opkru^p a n, enz. ; zie de talrijke
voorb. in Idiot.
Zovl1 opr. heeft nooit (als in ndl.) de bet, van

sseelpn, enz. (zie Idiot.).
8° Zovl. too (*t'hoope-), zelden took-, vervangt zeer dikwijls ndl. bijeen-, ineen- : t at
toopasmij t o n ; da melk es toopdg -aschoot a n of
tooj5chaschoot 9 n (- gestremd) ; enz. (zie Idiot.).
90 Zovl. ze;eegr- of weech- = ndl. weg- : weegrdoen, weegaalon (ndl. weghalen), zeweechfodaz- a n
( ndl. -fladderen ), zveechiet,9 n (* wwweechchieten,
ndl. weggieten ), weechloop a n, enz. (zie Idiot.).
b. Met bz v. naamwoorden als bw. gebruikt
(altijd scheidb. in zovl.).
Buiten de ndl. verbindingen (b. v. met goed,
kapot — zovl. kapoot, los, plat, enz.) mogen bier
vermeld worden :
10 De verbindingen met zovi. dood (in pausa
doot; slot-d blijft voor vocaal of ndl. h ; valt
weg vbor anderen consonant, doch heeft blijvende
sandhiwerking voor anlaut-consonant d, die t
wordt) : ie werkt em doot; doodeetan; doodoekst,n (ndl. doodhoesten) ; doobola n, dooslaan ;
dootoen (ndl. dooddoen) ; enz.
Deze verbindingen zijn bedrijvend en beteekenen iemand of jets dooden door de uitgedrukte
handeling : dan ont (* bond) ee t kz'ek a n doochabeet ' n; of iemand overtreffen of erg vermoeien
door de handeling : ieman(t) tooloopen, toobols n
(iemand door bet vele loopen of bollen erg, als
totterdood vermoeien) ; -- of zijn wederkeerig en
beteekenen de handeling op overdreven sJjs
doen, zoodat dood, ziekte of groote vermoeienis
er het gevolg van is : ie zal enz doodeet o n an
dootreerak,n (*dooddrinken); — of zijn (zelden)
onzijdig en beteekenen sterven door de gedane
handeling : doobloen (*doodbloeden), doofals n
(* doodvallen), enz.

20 Zovl. gawaara- .= ndl. gewaar. : gawaarawer('d)pn (ndl. gewaarw Orden) :
30 Zovl. gro6tchaan (met behouden t en ver-

korte o5) . — ndl. ztvanger gaan.
Zie de overige verbindingen in Idiot.
C. Met ze fst. naamwoorden (alle scheidb. in
zovl.).
Men morke aan :
gaaslaan.
.
Ndl. gadesla.an —
Ndl. onscheidb. gekscheren — zovl. scheidb.
tsotscheer9n (* den dot scheeren ; zie Idiot.).
En de natnen van spelen als : gouibol,n (* gaaibollen), gouischiet,n (* gaaischieten), ko, kkapon
(* 4kappen ; met gerekte kk), peeschieton, enz.;
– steune-staan, elake-meet a n ( * elleke-meten ),
ku€pka-steekon, ooka-rij n (*oke-rijden), schreefkaschietpn, enz. `Lie die en dergelijke werkwoorden

in Idiot.
.4lgemeene aanm. Het ie lid van scheidbare
werkwoorden wordt van het 2e gescbeiden, niet
alleen (als in ndl.) door ga- van 't verl. deelw.
(b. v. meegaloopen) of door to (b. v. om in to
gaan, k paiza mee to loopen), nraar ook alt? d

203

door het ontkennende t . dat i dor ,zie 5p of

krui^t! of sa nie w er o n kumon ? ; --- en

(evenwel niet verplichtend) door een hulpwerkwoord (als en = ndt. hebben, zzjn, zila n, doen)
of een hulpbehoevend werkwoord (als gaan, keunan, laatan, naeu , , ) 9 n, rnoetan, turan == ndl.
durven, wila n) : k se(g)a (*zegge) da sa mee ee
chawerkt (*dat ze mee heeft ge \N erkt) ; of sa mee
was chakoin a u ? k fiaiza da to nzees (* de meersch)
ondar g 2a loaban, da ga uric keu'it ch:tan, dat ie
weera zal rneua keer a i, di sa dura moeta (ndl.
moeten) looba n. enz.

327. Afeidingen.

I. Denominatieven (zie CosiJN-TE WINKEL,

par. 390).
Jo Een eigenaardige groep vormen de zovl.
werkwoorden die m :a met verwantschapsnamen
of titels vormt. Zij beteekenen dat de persoon
die mn in de rede bedoelt, al sprekend, herhaald--lijk den bedoelden verwantschapsnaam of titel
gebruikt : tiesta kam (*kan) beur(g)ameestar?n
(als hij met den burgemeester spreekt, bezigt hij
veel het woord beur(g)amneestar) ; za nicht, za
koozijnt feel to veela (bezigt te veel de woorden
nichta en koozijn) ; da kindars keuna moedaran,
vaadar o n, noozka/an, enz.
Men bezigt ook deze werkwoorden als bedreiging tegenover den persoon, die door het gedurig
gebruiken van den naam of titel, verveelt en
lastig wordt : k sal o ld na ke5.r gaa (*gaan) moedar a n (k zal u, die al te dikwijls het woord moeder bezigt, bestraffen)
20 Met apal (* appel ), peera, krieka, keeza
(* keerze — ndl. kers), noota, tort,- (ndl. taart) of
den naain van jets dat kan gegeten worden, vormt
men werkwoorden, die de beteekenis hebben van
i3peeti n : ma zila n za gaa'z apala n (we zullen al
de (onze) appels gaan opeten) ! dormee zijn za
gajieert (daarmee zijn al de peren opgegeten)
ail(t) mor da lest,- tort,-, za zil a n toonz (ndl.
a ,U gator(t) s'j n ! (vgl. bezen, druiven,
dan) ama
krieken, keezen, noten, enz. in Idiot.).
Tot een kind dat te dikwijls appels, peren,
koeken, enz. vraagt, dreigt men : wizcht, k sal
o ii ga .n apal5 n, gaa koek a n ! enz.
Veri. deelw. gaiialt (*g'appeld ), gasuikart,
enz. bet. veel van appels, sulker, enz. houdende

ons mieka zees toch soo g'asuikart !
30 Slot-Taal (van dzeenaraal, /eip?raai) vormt
een werkw. raala n, dat men schertsend gebruikt:
ie an es liar keparaal, razor t raal(t) toch ! (zie
Idiot.).
40 Zovl. werkwoorden op - ag an (ndl. -igen)
zijn uiterst zeldzaam en aangeleerd : bakvsttgan,
steen ag an; — over beez o , -an (ndl. bezigen) zie

FRANCK-VAN \VIJK ; — ndl. kruisigen — zovl.

kruis a n.
2. Basterduitgang ndl. -eeren - zovl. -eera n
(zie blz. 32, kol. 2).
Met adj. zovl. klain en bruin zijn gevormd

kldtneeran en bri nee-ra n;

zie

Idiot.

Voor een aantal werkwoorden op -eer g n heeft
men het zQv1. przefix var- ; * gansch overtollig :

-

v,ra'kordeeran (ndl, aceordeeren), varas;reeran
(ndl . assureeren), varbastordeeran, vardeefandeer a n, vardeemaleer a n (fr. demolir), vardestglaweera n ( sours vardest a ra-, fr detruire, lat.
destruere), vardobaleeran, varekskuiizeer a n, varkonsooineer a n, varmZisakreeran, varneegliezeera n, varoobliezeer a n, vartrokeeran ; --- °' met
toegevoegde beteekenis van ndl. ver- : varjrosadeer, n (door procedeeren verterert), vartestamanteer a n (door testament vermaken), varoo(g)amonteerdn (pleonastisch, ndl. verhoogen en fr.
monter) ; — oo:`iply. van fr. es- (analogie) : varbauwareer a n (fr. esbaubir ). Vgl . SALVERDA
DE GRAVE, Fr. W, blz. 334 ; zie Idiot.
Uit de vorige voorbeelden blijkt dat de vocaal
vaak verkort of verdoft wordt vbor zovl. -eeran.
3. Zovl. dialect heeft weinig causatieven : ganeera n (sch. ee) n. gineez a n (zachtl. ee); le(g/ a n
n. ll(g) a n (ndl. leggen, liggen) ; voer 9 n n. vaar a n ;
wenn (* wenden) n. win a n (* winden) ; zet,n n.
zitan (ndl. zetten, zitten) ; — Teen (* leeden

ndl. leiden) n. het niet gebruikelijke ndl. lijden
(— voorbijgaan) waarvan men 't verl. deelw.
(ga)leen nog veel bezigt; -- zovl. sleep a n (zachtl.
ee) — ndl. slepen en steepen. Vgl. VERCOULLIE,
S5r., par. 67.
4. Zovl. intensieven zijn : stek a n (*stekken)
n. steek a n (ndl. steken) : wib 3 n (* wippen) n. wiep a n. Vgl. CosrjN-Ta WINKEL, par. 396.
5.

In zovl. zijn veel frequentatieven (zie

Idiot.).
Iplv. ndl. metselen heeft men zovl. mItts a n
(*me(i)tsen, ook mnl.) ; — iply. ndl. bedelen
heeft men zovl. beeta4n zelden beeda4n (vgl. ndl.
bidden — zovl. bit a n, *bitten n. het veel jongere
zovi. bids n).

6. Praefixen.
10 Ndl. be- — zovl. ba- ; doch a valt weg voor
vocaal of ndl. h : babroen (ndl. bebroeien) ; bantworan (*b'antwor den . — ndl. beantwoorden) ;
bauw a n (*b'hauwen — ndl. behouden) ; enz. Zie
de opsomrning in Idiot. ; voor de bet., zie Ned.
117db.

De a valt ook dikwijls weg in bliev a n (ndl.
believen).
20 Ndl. ge- _— zovl. ga- ; doch voor ndl. h valt

a we : (^beur a n ; goirzaain a n (* g'hoorzamen)
enz. Zie die werkwoorden in Idiot.
* Verdienen bier een speciale vermelding : ga-

lucht3 n (ook mnl.) ; gariek a n (ook mnl.) n. riek a n; gssmaak a n (met een persoonsnaam of pers.
vii. als subject ; ook mnl.), n. smaakan (met een
zaaknaam als subject) ; gavoehn (met het zintuig
waarnemea ; nog gewoon n. voela n) ; gataak a n
(raken, aanraken ; ook mnl. ; nog zeer gewoon n.
taak a n). Zie die woorden in Idiot.;
gaslacht a u (nog gewoon n. slacht n, gelijken
op) ; — gamoet g n (ndl. ontmoeten ; ook mil.) ; -gabij5 n (*gebijden, mnl. gebiden) ;
gaweran (*gewerden, ndl. geworden ; ook
mil.) ; — gawerdag an (ndl. gewaardigen ; ook
mnl.) ; -- g abeen a ndij a n n. been e ndijsn (ndl. be-

nedijen) ;
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Ndl. geleiden is zovl. (altijd zonder ga-) leen
(* leeden, ndl. leiden).
** De a van zovl. g a- valt meestal weg in : graa-,
kan ( ndl. geraken ) en graan (*geraden, ndl.
raden ; ook mnl.) ; de veil. deelw. gagraNkt en
gagraat bewijzen dat voorvoegsel ga- niet meer
-

wordt gevoeld.
De a valt soms weg in b riev a n n. 't gewone

g'ariev 9 n.
Zie al de bovenstaande woorden in Idiot.
30 Ndl. ont- — gewoonlijk zovl. ont-, dikwijls
omt- of ook ompt-, soms our- of omp- (voor b, k,
s (z)) ; zie blz. 84, kol. 2.

40 Ndl. ver- — zovl. var- (soms ook ver-)
var- of verdoen. Zie de enumeratie der zovl.
werkw. in Idiot.
Over het eigenaardige gebruik van var- (of

ver-) vbor de basterdwoorden op -eer e n, zie
boven par. 327, 2 .

50 Ndl. er- — zelden zovl. er- of sours Orin : erken a n (ndl. erkennen) en ervaarg n (ndl.
ervaren ).
Ndl. her- -- zovl. er- of ar- en zeer gewoon
ar-. Zie de talrijke zovl. werkwoorden in Idiot.;
over de geschiedenis van dit praefix, zie Ned.
Wdb. ; Mnl. 1 db. ; COSIJN-TF WINKEL, Spr.,
par. 404 ; TE WINKEL, Gr. Fig. 39 - 4 0 ;
FRANCK-VAN WIJK S. v. her- ; VERCOULLIE,
Hist. Gr., blz. 104. — Het vormt in zovl. cnkel
onscheidbare werkw. en wordt ook met de bet.
verandering of verwisselhig van blaats zeer
veel gebezigd : da blaar a n an ai g-au(n) niet ; it
erle(g) a n (* erleggen) ; enz. — Wordt de afleiding
aan het grondwoord tegengesteld, dan krijgt het
(meestal onbetoonde) voorvoegsel den hoofdtoon :
dans a n an ardans a n, looj a n wn arloop a n; enz•

VII
Iartike1s
A. Bijwoord
328. Vele bijwoorden hebben (aitharis in
pansa) de doffe slot-? . deur, enz. (zie par. 159,
f; COSIJN-TE WINKEL, par. 41 0.
Andere nenien de slot-s . oovara/s, enz. (zie
par. 255, 70).
Andere nemen de slot-t . bkanst, enz. (zie
par. 255, 6°).
Dc bijwoorden die eiiicligen op ndl. .lings,
verliezen de slot-s en nemen de Slot-d: blend.,, / id
(ndl. blindelings), viondaleécz.. (ndl. mondelings),
;zuziieL1? ( ndl. nieuwelings ), zziTildale!z? (ndl.
zienlings), enz.
Assimilatieverschij nselen : de I)ljwoorden die
cindigen op -ii, behouden deze voor vocaa% a', t
Co ndl. h : bn'iaal.n (*-halen), hi,f 9 iidon, b,?neéntu i njdlq n ,. -- deze ;i ".501 (it /11 veer b
?eurnthTh 3 n ( voorbollen) ; ----- ze valt Meg vócr
ôoo7'werkn (zie hlz. j oç.
anderen consonant
1:01. 0:: veie bijwoorden, heginnendc lint
(71.- assiniIeeien 1 aan ?( lgen(Ien C()ns000nt : ad5r
alZ())). CUZ. (zie
(: aidaar), a' j ( all)ij). CZfl()
ridi. dil:w ijis ). Zi1)I.
iilz. 101,
I); likes (dik1Is).
329. INaast daa.c (ndl. (laags) en fas lt ft men
ptaas ; a. tsondaas . atcondaas a. s/u nzdaas
I • S goensdaags) : ( d)tvcho?flzdaas , ii . Tic/ztar;'i blz. 66,
no/ls . (d)fsãc/ztrnoiz/s , enz.

] Col. 2 ; blz. 88, kol. 2, 3 0
,

;

blz. i 14, kol.

2).

330. Ndl. er -_ zovi. er (of ar, dikwijs der
(of i/ar) cii le , r (of t.ii), in jtiisit vaak oi (of
1(C(1S iii iiinl. ( : er (of der) k/ipt i iinzt
-,flits ir (niet n'd, zie Sandhi) of n'te n1s
of wi' n'iis tsra ? er (of der) keun ? n iii'ta a/jfl ; an ik kZi,ia ir.i I gd ziel si -a , dr (of
dr) roe 9iz ddr veela ; z nzdch ar (of tir) zijn!

1i1-d,

ellz.
W. er =: nog zovi. (emphatisch) dor, scms
daar . dor zy. fl (hr die z()n (*zegg(n) ; dar
uaar 9 n dar m'e tuuzndi (ndl. met duizenden)
Vg 1. hiermee ndl. bijw. waar zovl. 7e2r en
71'aar ; wwr (of war) gee/a (ndl. "vaar gaat ge) ?
--- 0(11. na of imar (hijw.) = Z)V1. nor (of naar)

za Iewaiiij' naar (  na) gi mot ir nortoe; op
v?ra ni)r of naar (ndl. na); veur9n n nir of
naar (ncU. voor en na); bi7 nor of bijnaar (ndl.
T)ijfla) ; 1lai:ir(fe(z d ,i en nard/en (ook nor-) ; enz.

En ook : der- of ter-, cZar- of tor-, dor- of
daarãf n. erlif (ndl. er van) ; der?kiz/,r.9 of ter-,
enz. ; deriiiz of ter-, enz. Zie Idiot. i. v. der, er.
Ndl. er (daar) = zovl. (,?)t (ook in mnl.), << als
voorlooper van een aanstonds te noemen enkel
Of meervoudig onderwerp >> ( Ned. 1f'db. i. v. het,
kol. 686, I 1) ) : dt sjn dor veil koen ; I cheëa,n
(ndl. 't gingen) er veela gakleët in t swart ; t

waarn dar ;neer Ziz oniirt (*als honderd); enz,
Vgl. Scit. en J)B.
33T. Xcii. anders zovi. anddrs c n gewoon
aiu/iist (zie Idiot.).
Ndl. anders = nok, gewoon, zovi. él (ook
mnl.) : t ze'Yz it' t elI :enaind el, nieniand iF1
(niet gewoon; men zegt veelal : niem?nd andars

of cindirst) ; gewoon ie7arst el (ndl. elders) en
nfr7ait el( ndl. nergens) ; - innl. niet el >> is,
ill zovi. met nicer in gebruik ; men zegt : nze(d)
andars(t).
eIgcfls :::: zovi. icirs, gewoon ievarst,
00k uznrans en h7'drafls/; - ndl. nergens
zovi. i//C7?1S, geweon i'iiiit, ook /iicvarans
C11 il/i vdraflst. Zie Idiot.
332. Ndl. sainen ::_:: zovi. zelden saam,n,
gewoon tsaan 9 n. gewoner t?gaar.i. Zie talrijke
voorb. in Idiot. engl. aldaar : altagaar? 0.
at?gaara, alien te zamen ; aiagaara, allemaal;
alteenagaara n. teen.gaara, al te zamen.
333. IN(11. -waailS :=: 70Vl. -wer.c ( 5 -werts
sic blz. 22, kol. i ) : ThIzt.n7e''rs, veui7cers,
1jn'e/S, 'ei,i.ik'ers (ndl. heiiielwaai ts). oostwers,
ujvncrS (ndl. huiswaarts), ( nz.
Ndl. gaarne =:: zovi. ge(iiia (in j)Si) : k si
efir cer/ld; i • an Lal me cheera
334. NMI. dan en ndl. toen = zovl. todns,
muüns, teüiis, tons, tans . k sel toóns (ndl. dan)
k5ni 9 n; teI2ns zatié (ndl. toen zei hij) ; tons
kwamp sa; tans moet ak : enz. (zie Idiot.). Voor odi. dan zegt men ook zelden wvl. tan
za zi4n tan z(i- zij n.
Ndi. dan enclyticon zovi. da (sic blz. 104,
kol. i) ; men gebruikt het OIfl verwondering nit
te drukken : toeda (*toe dan) ! - om te vragen
7Pan€6rdi ( 5 anneer dan)? - om te gebieden:
ocrkt fodrta ( werk(t) voort dan)
27
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Ndl. nu = zovl. nu= en sours no,4 (zie Idiot.).
335. Ndl. -szins ; — zovl. -satins (zelden -sins) :
andars?i ns (mnl. andersens) ; eensdjns (n. eejzsins; ndl. eenigszins) ; g eensiiins (ndl. geenszins).
Ndl. sinds, sedert — zelden zovl. sins of seerzs,
zeer gewoon sicht a n(t) ook mnl.; zie .Idiot.
zovl. sichtandien =- ndl. sedert(dien).
336. Ndl. vol zovl. viii (ook in samenstellingen). 't Valt dikwijls weg tusschen twee
naamwoorden : am randy peer a n n. e;•za nnanda
vul peer?n; yin b3za (*borze) Belt; ii; keld.)r
bier ; nan oova m broot; an schuura raan ; na
zak chaut (*goud), enz.

337 • Onntkennende en bevestr;ende bijwoor-

den.

o Ndl. ja — zovl. jaa : z 7cht Jaa of neell ; ---(met enclyticon -da = ndl. ja dan).
Ndl. neen — zovi. neezz, nee of ne : za zecht
neen (of nee) ; ne ne, g azzt Itteucht at nie teen
(ndl. doen) !

jaada

2 0 Als toestemmend (of of wij zend), bevesti ;end
(of ontkennend) antwoord op een gesteide vraag,
voegt men gewoonlijk bet pers. voorn. (subject)
achter •het al dan niet gewijzigd jaa (of neen)
gaada mee ? jo t^k (op sommige wig ken tusschen Zegelsem, Eist en Nederbrakel, b. v. op het Twaalfbuunder zegt men jek) = ja 'k ; neen dk;
n i Ig- ak ineedoen ? jaach (ja g') : neech ; — loopt
i ddeztre ? jouz (ja hie) ; fled l' (zachtl. ee); --- werkt
sa? Jaas (ja z'), neens (zachtl. ee ); — vrzezat
(ndl. vriest het)? fat (ja 't); neent (zachtl. ee)
- zijndar viera? jaat; ne^nt; -- wilafna , aan?
jou 1n of soms jou (ja w') ; nee;n of zelden zreeu
- moetame schrijva n ? Jaach ; neecli , meua nza dansa n ? Baas; neJns soms neens. Tot versterking verdobbelt men die vornlen
kozn a n d andar odk mee ? faa ja.as; nee zzeejzs ,
moetie specula n ? jo t , joui . nee nee! ens. — Le
komen soms voor let werkw., niet als antwoord
op een vraag, enkel our met nadruk te bevestigen
of te ontkennen : jaach, cha tilt werk a , z . ne^^ns,
s aIt zal nie kom a n ; jaajaas, sa ilzoetd ineeçaan;
enz.

4p de vraag : çs zech(t) tat ar vzr koe a , z in
da wee zijn ? is het antwoord : jo 2L k (ndl. k zegge
fiat er, enz.) ; ofwel jaat (nl. er zijn vier kocien).
-- Op de vraag : g a zech(t) tat ar mar vi r
koe 5 ^z in tie wee en zijn? is het antw. : jc U %Z (bet
ziet op het zeggen) ; ofwel : neint (bet ziet op
;nor vier koe dn). 1 n het laatste geval zolide n
lirabander en Ant\verpenaar ant\voorden met
ja >> en niet mgt < neen >>. Z jndar dl - ij g(b /alljk.j, persoon5 n ? Jaat! an zajndir nie sneer irc
drlja ? nei.z-zt ! enz. Vgl. CV i. V. BevestigingOntkennin g ; RUT EN i. V. Affirrnatie-negatie ;
SCH.
30 Het oude negatieve an (a nt is nog zeer ge' noon in zovl.
* Meestal met niet (of nie) of een ander ontkennend woord : k a n zie niet; dor an es cheep
leis (s)on/ar kruis; dor an was nievay -st folk ,
nieznand en wilda a spreeka n; k a n kDnnza va za
lCSZva nie meer; enz. ; — ook met nor (maar)
waaruit de oorspionkelijke ontkennende kracht

van ndl. maar blijkt : z sn w7is nor teer; as an e
(* hebben) rnaar na fi -ditk; dat ie naor an koiiat ;
enz.
* K zonder een ander ontkennend woord in de
geijkte uitdrukkingen met doen en zi/ Tz (ndl.
zullen) : k 9 11 doe ; a a n doet; a it dat 1" deedt) ;
ala dcenza ? — t a n zd l ; z a n zoo,;a (* zomiden) ;
an took (* zoo ik) ? enz. Zie does en 411clz in
1a? o t.

'a:'.' in vragencle zinnen kan an wegvallen
konida nzct n. an konndd met? ro =pt ar Tziezzaant
n. aft ro[ jt ar niemant
4o De bijwoorden met ontkennende kracht
worden bijna altijd door niet (of nie) of een ander
ontkenning versterkt : dar an es niemant niet;
z an Saa nievaranst nie • z an e (=5 hebben) o'een
du to nie zlzeer; ie an ee fa z a leeva ( 5 heeft van
zijn leven) geen a n tij t; -- iply. te zeggen : ndl.
gij hebt nooit jets geclaan, zegt men : zovi. g g n

et nooit nie-t chadaan.
337. Ndl. deste = zovl.

fiesta . dp-st.i beet a rd;

— daarnaast, gewoon, olnta of to : t ez at omta
sclaoonda ra ; t sal to f ij nddr zijn (vg!. .Idiot. ;
COSIJN-TE WVINKEL, Sir., par. 410 ; VAN HE.LTEN, 11TH/. Sj5r., par. 351 ; STUrTT, ,S_vnt.,

76).
par. 7076).
Ndl. hoe langer hoe liever = zovl. soms oe

lit .2dr oe liev g ra, gewoon liii.Lks(t) oin (of za
Ia i ,Lks( t) ortz) liev a ra; — zovl. (va) 1d1izks(t)

cm sneer — ndl. hoe Langer hoe meer; zoo ook :
("va) lzks(t) osn mind5 ra; enz. -- Soms laat
men (va) lai,zks(t) cm weg en verdobbelt men
den comparatief ; tusschen de twee comparatieven
voegt men am of an : t es (s)clioondar orza
schounda ra; k wer(d)a Stijvar an st/ v5 ra, au.war
(C ouder) an auWC Wara ; enz.
338. In zovl. vormt -weecli (_= ndl. \vel;) n.
-gay-zveech (x=ga-`veg) een grouter aantal bijwoorden dan in ndl. Type : ndl. botweeg - zovl.
botweech en bot-chaa-weech ; darn-, dwaas-,
stontwcteeclz n. donz-g aa-weech, enz.; staut-weech
n. staut-chaa- weecll ; ,t^'ok-c7zaa- weech, vies-cllaaweeclz ; en andere nog.

Speciale zovl. bij wuorden zijn nog :
; k5nz-cif, enz. (zie Idiot.).

ee tJ-Ctf

Jay. Vee) null. bijwoorden zijn in soul. niet of
weinig in gebruik. Ik noem bier (vg!. Idiot.).
Ndl. aanstonds, terstond, straks (dit komt in
zw ang) - zovl. eevag au,.evee, of sef s ('^ seffens),
Se/)5t, SE_/ic's(t).

Nd!. bijna . ^- zovl.

hi j- of balzaaf - , b' - of b.i-

kans(t) ; doch, zeer gewoon, zovl.. bij . t iiz bij

da/L tren a za; vaadar wiz b1 tseevantaclz Jaar.
Ndl. dos, aldus bestaan niet in zovl. ; men
gebruikt er voor woorden als : zoo, alzoo (azoo).
Ndl. eens is in zovl. ongewoon : eens of ees of
as ; men zegt veelal : eena keef - ; — ndl. tweemaal, driemaal, enz. — zovl. altijd twie keers,
drij keers, enz.; — ndl. nog eens, opnieuw —
zovl. agains(t), ageiins(t.), .ag rjnst, abeuns(t),
agljns(t), agoJ5ns(t,, dock gewoner : nab aans(t),
nab euns(t), nagijnst, neg -obnst.

Ndl. gewis .- altijd zovl. zee/ear of (in pausa)
zeek 3 ra n. z eekars en zeeka rs t.

--- 2O.7 -

Ndl. ginf s — altijd zovl. g z'ntar en (in palisa)

Ndl. steeds = zovi. a/fist n. atljt, of alioo s

g ittra.

n. atoos.

Ndi. been — zovl. dczcr(a) n. weech (ndi.
eve;) ; — ndl. daarheen, waarheen, enz. — zovl.
nortoe of dornortoe, wor- of ,euArnortoe, enz.
Ndl. beden - altijd zovl. vandaa(g )a.
Ndl. immer, nimmer = zovl. altijt (of atrjt),
ni?lneer en nalneer (dock niet met juist dezeifde
bet., zie Idiot.).
Ndl. intusschen — altijd zovl. ondartus 9 n,
-tz sch 3 n, -tsus a n en -tthsch a n.
Ndl. ooit en nooit (die beide we eons in zovl.
worden gebruikt) -- zeer gewoon zovi. 7 0 V1/ j ( of
inn.a) leev g n, van n 1c, lee7v o n, Vrr Nlj (of z;a) lee 7 'a7?,

Ndl. telkens — zovl. ieda ra keer.
Ndl. terug (dat in zovl. in zwang komt) -zovi. vlcera; ndl. been en terug (fr. aller et retour)
-- zovl. ofn antuv era ("' om ende weer).

7'cin er of euir) lt'e'7'9IZ, 7(11? ons /Pe7',an, 7'fl cttdar

(ndl. uliedcr) lee'7.' a il, 7!un o. tt d,)r (ndl. honliedf^r)
hv7n • om nell. nooit to vervangen voer,t men na
v()ri ;e Ilitdrukkingelt niet (of ge^vool-n 111(-°); P. v.
er ca dot fan er lf'e7'a ^; .;_rCn (ndl. heeft zij dat
ooit gezien) ? z an ee tat fail ar leeva n11'e cha I'en
(ndl. nooit gezien) ; enz. ; -- van (7'(-1) alt dikwijls Meg : k an e (heb) dat mij lee7 , a rr oora zEd n
(ndl. nooit hooren zeg gen) ; z en t o ti dar leeva
j azien (ndl. ze hebben het ooit gezien) ; — de
uitdr. met den 3en pers. (vu) z. (of .- 3 ) lee7' 9 n
w'ordt zeer dikwijls voor al de ander personen
r ebezi:^d via z^ ld 1Z t _ f a C leeva nz:-"jliedr gabi 9 n ; k an zie dat A i l('e.'a nl `ineer ; enz. ; -al de eerste voorgaande spreek«'ijzen kunnen
door gee/ (`g 'heel), grondaclt, eeu7e'ach en dergeli jke woorden versterkt \vorden : k an dreiizka
7'a ?111 5 - rond^^ch lc v.^ `^Yeel/ d n dzanu var ^zzE'-

7azeer; z ? 7z aal t fall ar g eel leeva noc t niPmeer doen ; enz.
Ndl. nauwelijks — zov 1. na7fwd (zeer zelden
nail,".)lIJ ks).
Ndl. om (langs een ornweg) — zov l. alo-m(a)
(:`` a11oilld e)) :

aliln(a)

gaan.

Ndl. pas, zooeven — zovl. pars/Ps of dzziust
z:v Pr dor dai
izlst chastourv a rz.
Ndl. reeds — altijd zovl. ill : znoedar ez dl a
,aa,r loot.
Ndi. schier _— zovl. b/1, of jvl,j- en banor (n.
-naar), of iij- en bakans(t).
Ndl. slechts of inaar - zov l. an ... wo- r (soms
lllaar) : da k lnd an is niPr 1aev'' J^tar ant ( 5 oud).

Ndl. sours of sotntijds --- zovl. altajlzaits n .
atam i lts, cllaand jts of gewoon a;na^ts, zeldener
somntaviiiits.
Ndl. spoedig = zovl. gauzc'a n. algauwa,
op ait w3.

Ndl. vaak T zovl. dikals (*dikkels).
Ndl. weldra of welhaast _— zovl. a 'eelaast
( 5 g'heel haast).
'dl. weinig (dat in twang komt : zovl. wainach)
-- gewoon zovl. let a ra (* luttel).
ail. zeer = zovl. gewoon, stir f : ie i(s) stijJ
clzaleert (seer geleerd) ; t sal stiff kaut (ndl. koudl
Si j n ; of, Ook ge\voon, zovl. godl (* g'l.eel) : g el
Sc/loon) (ndl. zeer schoon) ; --- z(_}.1. .Z eer(.))
itch. snel, hard : ieera loop,,n ; do 7z;"/ drozlif
tie ,,.,) (n(ll. draait Friel) .

Ndl. zelden geNvoonlijk zovl. raal (fr. rare)
t c habciirt raal.
340. L'oornaanzwoordeli ke bzjae'oorden.
Verbindingen met zi-adr of gelw , oner , or
(won^zf, 'ordeur(a), worm, -,corn t, 7vorop,
wormee en dergelijke ) worden in zovl. bijna
altijd gescheiden door alder volgende woorden,
indien cle zinsbouw zulks toelaat : wormee
komda ? doch : da ma war g a inee ga/eimna zit
(ndl . de ma n waarmee ge, enz.); t mazaka wor z
of spreek a n ; da beeka wor da koe 9 n z' (*in) loo_Pan ; da brit(g)a wor da kindai z of staan ; enz.
Ook (niet verplichtend) die me t daar of g ewoner dor . dor alga ben ak ni*e inee tak oort (ndl .
daannee ben ik niet t'akkoord) ; dor an spreek a n
za me if; enz.
Eveneens al dan niet (lie met icr (* hier) : ier
is toch is t uizee to doena (ncll. hiermee is jets,
enz.) ; i.er am meugda nie op sti'nn a n (ndl. hierop
moogt ge, enz.).
Jongere ndl. samenstellingen met -van zijn in
zovl. nog -iif: doraf, rerizf, war/if (tie CosijuTE WIN KEL, Sir., par. 300).
Dikw'ijls worden voornaamwoordelijke bij-

woorden door overtollig voegw. da(t) g evolgd
woriif d(z cll.? (( dat ge) tiP h spreekt ! da p1i ,ika
(5 1 lank) -o'er dat i'e oo7'ar Iiop, enz,
34 I. L)iminutiefs7or?Ilea.

Soinniige bijvvoorden, (lie van qualitatieven
gevonnd zijn en eindigen op -ak,?s (gewoner
-akiis) zijn dilninutiefsvormen : braa7'akzes, zoetakl'f's, enz. Zie par. 283b1s, c , 30.

B. Voorzetsel
342. AfNvijkingen zijn (vgl. Idiot.).
ndl. aan.
Zovl. an (zelden aan)
balsa -- ndl, behalve; daarnaast balz'n, balz'.)s(t) of balvies(t).

binst (gewoon) = ndl. geourende.
in = ndl. in ; en ook ndl. binnen : k sal in a n
uIirk tie zijn (ndl. 'k sal hinnen 'n uurtje bier zijn).
lir 1, s ks t n. zeldener ld t,zks = ndl. langs ; —
luzkseen a n(t) — ndl. langshenen.

1110',, n . sized (of mad) en ?need .-- ndl . met (dat
uiterst zelden in zovl. words gebruikt) : mee ons,
of iizeed oils, of coned (n. iiiail) ens; de verdwenen
slot-d van soul. mnoe heeft blijvende sandhiwerking; mee faad 1 ra, mee chroota rnzizeerle, enz.
het bijw. wee toont zulke werking niet : meedoen,

meeg'aan, ens.

n^fPs, ne/ic/s en nefiits = ndl. nevens.
nor (soms naar) — ndl. na (dat men niet
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gebruikt) of ndl. naar : nor gent (ndl. naar Gent) ;
g;J komt nor (ndl. na) mi],

Zt}

==

om zoii» van, zeldener .on: d» 'ii/it;; van
ndl.
ter wille van, om den wille van; zie ander zovl.
speciale spreekwijzen met om in Idiot.
ontrent (ook mnl.) == ndl, omtrent.
OO'V;Jr == ndl. over; oak ndl. voor (van een
tijdruimte die voorbij is) : t ez oozier tiin dee»
(* dagen) gtJbeurt.
ront (rond) == ndl. om of omtrent : ront sn
iis» (ndl. om eene as), ron(t) t;J11, tiellan (ndl.
omtrent tien uur}, rori/t} t» dertsclz [omstreeks
dertig jaar), enz, (vgl. COSIJN - TE \\rINK'!:L,
par. 304).
slcht,J1zt == ndl. sedert (vgl. par. 335).
t» (het eenige voorz. met slot-s]
ndl. te;
de slot-> valt \veg voor vocaal of ndl. h ; S01ns
voor s en n (zic blz, 65, kol. 2).
tsusan of tsiischen, soms tusan en tiisch s n
ndl. tusschen.
'l'eur == ndl. voorz. voor; ndl. bijw. voor
zovl. »eursn.

==

343. De voorzctsels hebben nooit de doffe
slot-s (uitg. ta), de bijwoorden wel [vooral in
pausa; zie blz. 63, kol. 2, f) : v z, iich.tsr; bw.
achtara / zoo ook : onder en ortds r»; oousr en
001'a r ;J, zondar en sondsr» / deter en deu r» , om
en om», r andorn en random». - In het antw. op
de vraag : konzt ie veur mi] OV dch.tsr 1nij?
ach tsr», mag dit laatste als bw. beschouwd
worden: le k011Zd achta'-:J.
344. Meest tal de voorzetsels van richting kunnen na het naarnw. komen : zij n10eten dan als
bijw. \vorden opgevat en met het vorige naam\c
vonllen zij bijwoordelijke bepalingen, die veelal
een nuanceering in de beteekenis te\veegbrengen :
dc7n aas (*haas) l£eb (*liep) deur t .felt; z"if liep
t fel(t) teur;; (d. i. eenmaal dwarsdoor het veld);
if loopt in t 1tiS (nlen bedoelt het loopen van
buiten naar binnen, ofwel het rondloopen in bet
huis) ; ie loop(t) t UiZ In ;;n Ui t ,.
Z;) gaa rond onZgn (if (*hof); z~ gaad onZaJ'l Of
ront "
Z:J loop;ln ob dam berch / Z<J 100p011- d~JJZ berg
up/ Z:J loop;}"1- bergop,.

c.

==

I? smeetvn (*smeet hem) utt st
k smeets» t UiZ Uit,. enz.
344 b is • Infinitiefbepalz'llg (vgl.
Spr., par. 653-62).

('1: brugge) ;

UiS

(*huis);

COSIJN - TE

WINKEL,

Het volgende is aanmerkens waard :
Na zovl. ll(g)on, staan, eir,», in den infinitiefvorrn, wordt t;; ge'vvoonlijk weggelaten : z ee
(* heeft) t» l[eel;; (* de g' heele) niich.t n(g-)<l1l
oekstgn (* hoes ten) ; 11U zzltJ staa (* staan) sten
(of k7j'k(J1Z); z e (* z ' hebben) zU<J Spl1l(}ll" enz.
(vgI. CV, blz. 8~, n r 22).
Ook na b..1Jfi1lgn (niet verplichtend] : t sal b,:J/(iJl;J (of b.JJ{iniJll I<J) rail1~n (*regenell); Z ce
(*heeft) bd,s1',na (of b,Jg-lJl;J!2 tJ) nou/sn (ndl.
naaien).
Na zovl. om == ndl. (om) te,gebruikt men al dan
niet t» voor een infinitief : t 7iJaZ om doen;J(ncll.
't was te doen); leebk ant (of om t<7) sieno :
g.Jllllfbk 01n (of o m t;;) ze(g)an,' trlest;Jch OJJl (of
om t) oors n (* hooren); enz. (vgl. C'V, blz, 88,
nr 25). -- Met sornmige werkwoordenvalt ndl.
« om te /) wcg : t zoas c/to« gaan (ndl. het was
goed om te gaan); t f!3 {,-r schoo rijan (ndl. 't is
hier schoon am te rijden) ~ t sal kaa Pl.kc7 :::ijJZ
(ndl. het zal kwaad, d. i, moeilijk om te pikken
zijn} ; enz.
De uitdrukkingen wei tt} toeetsn, goe t» weetgn
beteekenen: k weet het weI (of goed): z'l es
chlst;;r(}tl tUis konzan, wei te soeetsn (nell. hij is
gister thuis gekolnen, dat weet ik wel}: t sal
1Jzor(~R");; ,{{Jbeuran, /roe te '(f'ee/fln,' enz. {vgl. CV,
bIz. 88, n1" 27).
Zov1. t;;dree,zk(jn (* te drinken), teet~n worden
al:; substantievelijke eenheid opgevat : z";j iJll
kr7Jcht clzecn teet1n (.:-=: voedsel), k Jnoe tee/~n
en (* hebben); 'Lf'.!or tis 1Jll;jn teet~n? 'liJor ez
ons t;)drepl2k'Jn? SOlTIS oak ander infinitieven
met t;;: ee S;l (* heeft ze) 710clz t;J kookon bet.
1 0 heeft ze de werking van koken nag te doen ?
2 0 heeft ze nog stoE of waar am te koken? t es '[(lent;;r, :In nz"et te bran(d),n (en niets om
aIs brandstof te gebruiken)! enz. (vgl. CV,
bIz. 88, n r 26).

Voegwoord

345. De volgende zovl. voeg\voorden moeten,
onl een olander ahvijking nlet ndl., v~rmeld
worden:
i"ig,1zzen == ndl. aangezien.
deurdien(;;)
nd!. doordien; - deuni;;ntwll;J
n. deurdien(}ntzf'ii!:J == ndl. om die reden, uit die
oorzaak.
g.Jbjk
ndl. gelijk; daarnaast gewoon bJk en
nog ge"voner leeak : Z:J doe lij k chijCJ" leel2k of
t es (fr. soit)! - Dit voegw. wordt gebezigd
iplv. nd!. als, zQoals: z;; koopan d;; koe lljk S es,.
en iplv. ndl. terwij~, juist als : g;;dljR S;J bzj" d;Jm
boom k'wanzp, fiel d,Jn dond;Jrsteen. - Achter
een werkw. of een naamw., in verg€1ijkende zin-

==

d eifnd.J Zlncuzt ondsr di brTi(g):J
zwel1z(t) t;J briig o nds rs :

nen, gebruikt Tnell dit voegw. : eet:; !ijk ;;Ill
beest.;,· bleltz;JJzd.; gehjk :In rooz<J,. 3n 'l'rauu'<J
leel2k PIn bruln;J,' anders zegt men as : zoo groot
(of groot;;r) az ;; pert (vgl. beneden as).
11101', n. niet zoo gewoon maar --:- ndl. maar;
het vervangt altoos ndl. doch (dat nooit wordt
gebruikt).

t;;r'LfJljl.Jn(t) , n. td1f'ljbn(t) , zelden t(iJ)u!lj'l:Jn(t)

== ndl. terwijl.

Zie die woorden in Idiot.
346. Ndl. als == ge\voon zovl. as, soms asf en
an (zelden on); zie voorbeelden in Idl·of.

.___._ 2O9 Traag of emphatisch sprekenden rekken (r
iYstd n komt.
.\let een volgend pees. voorn. (subject) zegt
men (enclvtisclh) : az ak of ak ; — as c/ia of igi
(sours a) ; — as ij of as -z n. gewoon ast ie en
aste n; asa (*as za) n. ast sa, as t (ndl. als het)
-- as Iva n. as ma, zeer gewoon a , ,.4 en area ; —
as cho 2z iar n. ap -o ( ^z'.zr (oin n adrukkelijk een mv.
subject aan te wijzen); — asa (mv. ndl. als ze)
U. an za (of on za) ; vgl. Idiot. i. v. as.
Over as > an (evenwel niet verplichtend) voor
vocaal, of ndl. d, t, h en z, gevolgd door een
Tneervoudig subject, zie blz. 90, kol, i, 4°.
Zovl. as vervangt altijd nil!. dan (in vergelijkende zinnen die een versehil te ketnn(ii geven)

Zovi. dat (dad, dad = ndl. indien, zoo (in
voorwaardelijke zinnen) : da ma j5iktag an, t soo
(* zou) choe si jn , enz.
Zovl. nordat _— ndl. nadat; -- zovl. omdat
ndl. omdat en ook ndl. opdat (dat men niet
gebruikt) : S-a fnoet a klnt striz ff n, omdat at soo
(* zou) braava zij1l.
Het eerste deel van de uirdat ( ndl. doordat) en
omdat valt soms weg : do ruit a n daavar a n, dat
(ndl. doordat 't) soo dondart ! za schreejnd,)ç a
lz k a kznt — da/ (ndl. omdat 't) .coo vree ( 'vreed)
wife!
Over de ook in zovi. veel gebruiktc uitdrnl:king, en : e'loeka ia dat ir' doet (hij vloekt hard),
dona da sij is, lip. /; ) gi n danza kezzn a zz, zie

z C.:; het't, r (a.: ?klk',) ; J3z('.e.I" elL dllust , k ,oz -Ie
n'e111eiid emd,'r l as lnol'dgr,? (vgl. `T I k('()I, II,IE,

4,

.tiler., p Lr. 13 I ; ('os1JN-TI. «'INh_i:r,, Spr.,
par. 704).
Zovl. as, gevolgd door een ontkennend woord,
heeft de bet. van ndl. bijna : dar en waz as Ghee
(* geen)'volh; k an kree, as nit (bijna niets)
dar an kw amp as nientasz t (vgl. .z ed. fi db., II,
251, en BOEKENOOGEN, Zaansche Volkstaal,
par. 175).
N (i1. toen (dat men in zovl. nooit gebruikt)
zovl. as bij tijdsbepalingen (ook in mid.) : as ak
dad oorddg a (`hoorde) ; van as nieka nom .^
klai maiska was ; enz.
Overtollig is as in az dot. . ze zai az dat ie zal
kiiln a n; — in as e , aneer eel as waneer dat _—
ndi. wanneer : as zoaneer da sp schrij ft; as
<Pwaneer cla ze.'eeralt. sal 7'argaan.
347 • Ndl. dat _— zovl. dat (dad, doe . dat ie

koind, ?s a'el zeek a ra ; k pa1z,1 dad e5 5t'rt (y een
paard) chanoecll es; da k r7jk a aar'a !
Met een volgend pers. voorn. (subject) zegt
risen (enclvtisch) dak . dak (*dat ik) zf'arka
nzocta , — of da;? (of day), soms dada : da zoo

i meent • — dot i of dat, z : dat ; n Mir na keer
srliree7'e ? of da sa; of dat ( 5 dat t, met gerekte t) ;
-- da ma ( (lam roe ), zeer zelden da ws ;

thO u dar (o,n met nadruk een nlv..subject aan te
duiden) ; — l/a sa of danz}. — Traag of emphatisch sprekenden rekken a : dh-it iii lnor an roept!
Er bestaat ook vaak vocaalrekkin ; als men bovenstaande uitdrukkingen (al:s barsch antwoord
zonder het voorgaande \verk^v oord gebruikt

t szrl rain n, zegt ien -iand ; dat (dat 't) , ! is het
antwoor(l; -- doch : nay zila ,z delirnat sijn ; der
in) • -- nzoeder sal kij z' 9 1i ; a' sa ! enz.
Over dot: dan (niet verplichtend) voor vocaal
of ndl. d, t, h en z, gevolgd door een rnv. subject,
zee blz. 89, 4°.
Zovl. dat (dad of da) wordt zeer dikwijls
(expletief) gevoegd acllter voegwoorden : ant pakt
laze zneer az da clza kezen(t) traa a n (*dragen)

sichtan dat ie zer es, ?nesluzk('t) of gal; k an
-eveta nee o7 ( 5 of) dad at ze,aar !s; zieda nee

^e'aar da nii ILamn bock 1icht (*lig t) r' enz., enz.; —
achter voorn. wee, wat : k an zie nee wze dat or
kvnat, wa tat or vliecht; enz. ; -- achter voornaam^voordelijke bijwoorden : worjnee dat ie ern

beezach aut (ndl. waarinede hij zich bezig houdt) ;
enz. (zie par, 340).

CV, blz. 89, or 12 ; eil vgl. 17OVen, par. 3 2 I,

348. Ndl. of.
io Ndl. of, tegen:stellend voegw. — zovl. of.
orm of rijka, ik of chip. — Daarnaast het ouder
ufta in ofta,ziet en Zfto zvet: at zijdo,ij rzjk oft;
nzet ; bzti (;) a 1z n fta wet breek d n ; - - en sours
och : t Was moedvr och faada ra.
Zovl. of soo goet — ndl. of ongeveer : dor zij n
tin kr'tloodz of soo goet.
Ndl. daar of orntrent — zovl. dnr of ontrent,
of, met wegvallen van of, da, - ontrent n. do`r d ntrent (zie Idiot.).
Met hoofdtelwoorden words zovl. of dikwijls
verzwegen : vier frjf Jaar — vier of vijf jaar ;
a stik fijf ses.o — (een stuk of) vijf of zes, nagenoeg vijf of zes ; lz'rij fiery — drij of vier (de
auslaut-f van ver(lwenen of heeft nog sandhiworking op anlaut-7 van vijf en 7 , lera).
Ndl. noch — zovl_ nog Ii en soms zovl. of n.
och : dor an ze -Is inai rl; oz beesta; k on kan eet ? n
o, dre^,zkan.

2°° Ndl. of, voorwaardelijk onderschikkend
voegw. -- zovl. ?f : ^,} vraach('t) nmi of so rijk
es. -- Daarnaast het onjuiste of v(')or vocaal (nl.
voor u., en 9 n) : k an weeta nr'e oft ze ko'nt; en
voor or (?) : ftar nog deals si j n
Zovl. if (soins Z ft) words veel gebruikt, in

antwoorden op gestelde vragen, our te bevestigen
of te ontkennen ; het wordt gevolgd door een
pers. voorn. (subject) ; het voorgaande werkw.
der vraag wordt behouden of valt weg : komda
inee ? ov ak (- = ja ik) n. on ak meekizna ! —
znoet ak speela ,z ? of clza 11. of clza speela moet !
— on estie nee kaat? oftii niet n. uftie nee kaad
auz ?s ! — an does; nee meet if so nee (mee an
doet) ! — zi j n .Za rij ka ? of s at sz n n . o f sa rij ka
zij n ! enz . (vgl. lVid. I Wb., kol. 76 ; DB, CV, J.).

Zovi. i3 f, sours oft, en daarnaast zeer gewoon
ni f, soms noft (- — * en of ; fr. n'importe) ; het
wordt altijd gevolgd door het pers. voorn. (subject), doch het voorgaande werkw. valt dikwijls
weg : go moet s aar a n, andarst word (* wordt
ge) orina; nor ak (zeldener ov ak) ! -- t sal raen 9 n; nfft ! --- z'e zalda n dooslaan; noftz ! --, a silt cho 2 dar lily tae am boeta krz a n ; not
171.E (of no e'a?lla) !

Zov1. nJf n. nZft, en zelden i)f n. Zft — ndl.
al (of) : ni3f t riint of snout (*sneeuwt), k chaa

__ I() — dar tZch deura ! n3 ft (soms Tft) ze komt 5J' met
(ndl. al komt hij of niet) ; enz.
30 Zovl. of = soms zovi. as • za za/ soo groo

sijn of chi, an b rootar asp/er; enz.
Vgl. of, och, not in Idiot.
349• Ndl• en = zovl. en (of an) ; zie Idiot.
Zovl. en _= ndl. aan (_1 at bier misschien als een
verbastering van ndl. en moet beschou«wd tivorden), om twee gelijkluidende telwoorden te verbinden : da kind.4- s chaa (ndl. gaan) vier an
vier?. Zoo zegt men ook : j5aar em paar, paar
en ozlzpaar gaan (v;l. Idiot.).
Het oudere emrda is bewaard gebleven in sommige zovl . uitdruk kingen : elkandeen n. alkandeen ; Dmontweet ra; oo,.!.arant. Weera; omazatvina
(* ominentotnn^e), n. aI5m,7fzt(iTn ; roln?,zdolna

(* rommendomme .— (o)r om end omma) n. rZ uiza
donna, r Th'nanti)m.9 en r onzatr)lnza. Zie die woorden

in Idiot.
Als de traagsprekende of haperende na en
stilhoudt of den zin afbreekt, hoort men en.?
(* enne) : k lit p k: jk a n is iia.... k sitcli, enz.
Zovl. en dient nog tot verbinding van twee
`verktiv oorden `vaarvan let eerste een lichamelijken toestand en het tweecle eene werking uitdrukt (ook aldus in mnl ) : stond .an za keivk,
sila ! za zat :9n za sj°un ; crnz.
350. De vol ;encle ncll. voegwoorden zijn in
zovl. niet in gebniik : alsnle(le; dock ; dus ; derhalve, weshalve: dc`wwijl; eclhter; immers; namelijk ; ofschoon ; rnits enz ve.rmits ; zoodra ; en wel
eenige andeic nog.

D. i usschenwerpsel
3; i. De zovl. tussclienwerpsels zijn talrijk.
lk acht het onnoodig ze bier op te sommen en
verwijs naar Idiot. Beginnen b. v. met a : a!
ahoe, aoe en a7voe. ! az ! aitsa en aitsie ! i k en
aka (*akke) ! ukar (*akker) en ak a ra (en ander
talrijke vloekwoorden) ! ala, alzj, alee, aloo !
ara ! aroetakoe (en ander talrijke klanknabootsingen) ! awel n. awe (= ndl. welnu)
Verdienen bier een speciale vermelding (doch
zie Idiot.) .
de vele uitroepen met (d)zeers (--. Jezus),
dzeeznanies, got (*God), eery (* Heere), n.mar1, eja
(*Maria), inijiz dziela (*ziele) , mijn vardoznanesa
(* verdommenesse), mijn zaalachiet (*zaligheid)
en de talrijke verbasteringen en wijzigingen van
die uitroepen;
de vele vloekwoorden met dk• a r(a) (*akkere)
en sak g ra (fr. sacre), dzant g ra (fr diantre), dzee
(fr. dieu), doema en do- via (*domm e), mardzee
(fr. mordieu), Honda (fr. nom de), piedzee (fr.
pardieu), enz. en de talrijke verbasteringen en
wijzigingen van die vloekwoorden;
danka (*dank u), foert (vervorming van ndl.
voort), (h)au (ndl. halt), koes (ndl. koest), de
roepwoorden tot een paard dsc a le (n. ouder jert),
mu en tufik ;

zilda n. zila (* zille ; zie zilleu in Idiot.) dat zoo
vaak als slotwoord van den zin (ook in den zin)
wordt gebezigd : k ben ier, zildd ! a a fi zoit e(t)
toe (ndl. doen), zlla ! werkt, sz'ld, 3n zwzjcht !,
ander vaak gebruikte slot- en vraagwoorden
(eigenlijk vervormde, afgesleten en verdofte uitdrukkingen) als : oorda (* hoorde, hoort ge) :

7iioet werk a n, odrda ! — nazoo 2t ra n. nay O u rd?
(— niet waar dan ?) : ga zil(t) ko`Jna, nawozira
— wablieftaro z (* wat blieft er u) ? vervorrnd
tot : wabliedo u en 7vableedo, wablz.'eft, bir.' /c,
n. bleedo 2G : gee mij na kielon suix , ,ra, bled dc u !
— varstaad o t (* verstaat g' het ?) > varstooijat
z , arstoo g t . dit wordt, als tusschenwerpsel,

veel in bet verhaal gelascht ;
gew iizigde vormen van de gebiedende wijs
nem (soms nam) n. gewoon nrjm (*neern), sech
n. zech, zee en see, n. min gewoon zie en sic (zie

par. 321, 3) ;
de groeten . goe a naava(n)t , oenaava,'rz it ,
g(a,i naava(n) t en naava (n t ; — g oe9 nddc/i,
goenduch, gandizch en di cla; — g oeanmCr^n,
goenznran, garnoran, mCr g n en morn ; -- cveanacht, goenac/it, soms gani cht.

Proeve van zovi. dialect
t fprtelsilke va smi tsa-smee (1).
dar wi s na keer na slnet, an z eett, g an em
srnijtsa -srimee. ;m ì•é as cheel rijka g a7weest : l , aa
knechta girt, Knee toozijn a n, en i? aa chelt clla-

7c' ilia mee` oop n.
an n2L 7c'asti° or/na : g- ee gelt niJ meer, gee
werk nié meer, , -e6n kn^'chta z z1' Ricer, g e e12
koala nl^ 11'neer, c eeln 7jz ar nlL leer - nisi nie

meer !
an of na keer dit r' ' triestag oovar d alvdeura
va zij it silzesa l/zg e nor buita keek, iaizdag ië
en spi - lzk ze :
— k soo wild Toe , r rijka zijn, en dorveura zoo
k wel ini71l zicl an dan dun-cal varkoop a n !
all t w,2S nanwa o -?p list e g J.: (lit, Ov dan dunstout feiir St/if) ts.)-s: nce
— zzldag i, doe Boa da g a dor gapaist e gazaid
of
— ba jo-u k !
-- I es choet ! g a laat mij u-u ziela, an zk claee
ozf S-afzoe ij. ar oin werk to geen an twaalaf

kn;chta veisr twwaal, f Jaar.
— w, P-1 es t!

en di n d1LZrval ids weech.
ell kijkt ! dor veer d/? S11a 'S) stout ar na,c roota
` -roola waaa mee /L'r i5ers'z an gala sit nice
, i zara.

)ii S17V ts-S111e'e :. vti "t zve-`r rijja.

't Vertelselke van Smedje-smee (1).
Der was ne keer ne smed, en z heetten hero
Smedje-sinee. En hie was g' heel rijke geweest :
hie had knechten g' had mee dozijuen, en hie had
geld gewonnen mee hctopen.
En nu was hie arme : geen geld nie nicer, geen
werk nie nicer, geen knechten nie sneer, geen
kolen nie meer, geen ijzer nie meer — niets nie
meer!
En op ne keer dat hie triestig over d' halfdeure
van zijn s.nesse lag en nor buiten keek, peisde hie
en sprak hie
— 'k Zou willen weer rijke zijn, en daarveur
zou 'k wel rnijn ziel aan den duivel verkoopen !
En 't was nauwe gepeisd en gezeid, of de duivel stond veur Smedje-smee.
-- hilt gij doen wat dat ge daar gepeisd en
gezeid hebt
—Baja'k!
— 't Ts goed ! ge bat mij uw ziele, en 'k Beef
U genoeg ijzer om werk te ;even aan twaalf
knechten veur twaalf jaar.
-- Wel is t !
En de duivel was weg.
En kijkt ! daar veur de sinesse stond er ne
groote, groote wagen mee vier peerden en geladen lee ijzer.
En Smedje-sniee Nverd weer rijke.

J. J.

11Lljlla 7'rlen/ ! It doe kik
dot c/ieera 7!ellr d.7 171di12SCIlail die a11r 7^ei/rbij-

Op ne' leer kwarn Onz' Heere nice Sinte Pieter
aldar voorbij, en ze bleven aan de smesse staan
Onz' Heere zijn ezel nioest beslegen worden.
Smedje-srizee. zette hem aan 't werk, en op
pen oogenblile had de ezel zijn hoefijzers aan zijn
pvoten.
-- Hoeveel vroeg ()nz' Heere.
— ''for nieme ndalle, mijn vriend ! k doe kik
dat geeren veur de menschen die alhier veurbij-

r(tiz,1Z.

retzen.

('t CJiij ,J
1k7 t.'S lilt i ii) keel" it'e/, mi ins !
WeE'l .;coed erta ! ?ILoi k --m w/ .ak1k dat f cur nX t
nlet ! and om o, to baloona Ins'?Lgd^ti'/j drij zc'L7insch:n doen, an t sal Um g ^`ree weran.
drij wdinschan ? slnij tsa-smee b , -oes(t) to
jbaizan.
— vraach t) tan een:g 1a, zaz stilakz'^s sente pietar i s mi j tsa-s lee z j n oora.
--- an tan eest a n, za z smijtsa - sniee, k wainscha
da ta n dien a n, dit i iiiijna zeetal zit, ar nie sneer
isit n loin, ãz ak vied a n 7eila.

-- Dat is no ne keer \Vel, 1nensch ! G' hebt gij
cep g' heel goed herte ! nlaar ik en wil ekik dat
veur niets niet ! en om a te beloonen moogt gij
drij wenschen doen, en 't zal zi gegeven worden.
Drij wenschen ? Smedje-since begon te pei-

op ha lee`' kwuamp onz eery inee septa ietar
aldor veirbij, an za bleev ? n an da szlzesa staan
onw eery zijn;n eeza la moes%(i.i basleea wera n.
slliij ts,a-s/nee zettag e112 an t werk, an op 91an

oom,h.'z"v;: ail tan ee al

2e71

oevij.,arz a Z`rjr.z oo-

ten
-- oeveela . 7'roe5 o1z cer,7.
- tao1' IZ 1t11r,.)IZ.dal.3,

(1) De klanken zijn verbeeld naar bet door mij aangenomen verbeeldingssy steein. lie boven biz. 7-8.

zen.

.— Vraagt den hemele, zei- stillekes Sinte Pieter in Smedje-smee zijn oore.
— En ten eersten, zei Srnedje-sinee, k wensche
dat de die, die in Inijnen zetel zit, er niet meer
uit en kan, als ik niet en wille.

(1) Naar ncll. orthographisch model.

-- t sal azoo zijn, zai onz eera.
— an t o n tweerdan...
-- vraach(t) t75g- dan eennal , smijtsa, zai sent?

tietar stilakies • smzjtsa-sree zijnn Dora.
— an to n tweerdan, k Waila.scha da t a n dies n,
die op mijna kriek a r za kruit a n, ar nie nieer dv
a n kin, czz ak nzed a n wild.
--- t sal azoo zij n, tai onz eera.
-- an ta n derdd n...
-- mor vraacht oin da lievda go ty ts tvg dan
eemal, 'it^ a =z domarik ! zai nui Zuidoft senta pietare,
mar smijtsa-s;nee gaba-ardagd dat ìé n,ed do

oo rdaga.
— an ti n derda 1.z, zai snz j tsa-smee, en •e toogdaga zi j sn boza die ;j p1 wus, k Wa tlsc.Iia da t9 o
dien a n, die Teri zit, ar me meer itit -r kdn, iiz ak
nied 3 nWZ!.?.
– t sal azoo zijn, z(rz' onz eera, an ie truk ar
vandeura free si jn g n eezal e sent? pieta ra.

-- 't Zal alzoo zijn, zei Onz' Heere.
--- En ten tweeden...
--- Vraagt toch den hernel, Smedje, zei Sente
Pieter stillekes in Smedje-smee zijn oore.
-- En ten tweeden, k wensche dat de die, die
op mijnen kriekenboom zal kruipen, er niet meer
of en kan, als ik niet en wille.
--- 't Zal alzoo zijn, zei Onz' Heere.
— En ten derden...
— Maar vraagt om de liefde Gods toch den
hemel, gij dommerik ! zei no luidop Sinte Pieter.
Maar Smedje-sniee gebaarde dat 't lsie niet en
hoorde.
_--- En ten derden, zei Smedje-snice, en hie
toogde zijn borze die ijdel was, k wenscbe dat de
die, die hierin zit, er niet meer uit en kan, als ik
niet en trifle.
- 't Zal alzoo zijn, zei Onz' I-Ieere, en hie trok
er vandeure mee zijnen ezel en Sinte Pietere.

leC,z,k na pijl uit nalll boo a ita.

De twaalf jaar waren veurbij.
En de duivel kwam in de smesse.
– Smedje-smee, 'k kom om uw ziele.
— Maar wacht een klein beetje : k ben veel te
zwart oin mee zoo nen schoonen duivel mee to
gaan. 'k Ga mij ne' keer eerst wasschen en nmijn
beste kleeren aantrekken... Rust nen oogenblik
in mijnen zetele.
— Dat zal 'k doen.
En de duivel deed 't.
En een kwartierke daarna:
— 'k Ben ekik hier ! zei Smedje-smee, en hie
loeg in zijnen baard. Duivelke, komt, laat ons no
gaan !
Maar 't was al verloren gewerkt en gedaan : de
duivel en Icon uit den zetel niet nicer!
En dan riep Smedje-smee op zijn knechten
En ze kwamen bij, mee latten en ' roeen van
gloeiend ijzere ! En ze sloegen op den duivel dat
't stof in de geburen vloog !
Smedje-smee loeg zijnen mond wijd open.
— Och, Smedje, laat me toch uit uwen zetel
komen!
— k AVille 'eel, antwoor;de Smnedje-snice
maar ge nioet iiiij nOg twaalf jaar bijgeven.
— Zeker zekere ! 'k Beef er u nog twa-aaalf
En de duivel word vrij, en hie vloog weg lijk
'n pijl uit eenen boog.

mar da twaalaf jaar g5 eE a.a ii )ch na keer
vedrbij.
en dan duzival ston(t) for veer in da s1Jlesa.
— smijtsa-sinee, (k) kolzz om ij. 0 ziela.
— mor wdcht a kldtin hf'etsa . k ben toch feel
to zwart pan iizee soo iii sch >ori a l7 drezival inee to
gaana. k chaa inij na keer Pest wdsch g n e inijin
bCsta kleeran ant rek a lz... just zr i n oonzaleeak...
— k g n doe, k R n doc ! o,,' zeetil kin ak ! A•ijkt,
k chaa izoocll nruzi,Lk !

Maar de twaalf jaar girsg.en nog ne keer
veurbij.
En de duivel stond daar weer in de smesse.
— Smedje-sinee, 'k kom oin uw ziele.
--- Maar wacht 'n klein beetje : 'k ben toch veel
te zwart oni mee zoo nen schoonen duiv el mee te
gaan. 'k Ga mij ne keer eerst wasschen en , Ynijn
beste kleeren aantrekkein... rust nen oogenblik...
--- 'k En doe, 'k en doe ! uwwwen zetel ken ik
kijkt, 'k ga nod; mank

da twaalaf jaar waara veiirbij.
an dan duuval kwantp in da S7UFSa.

- smi jtsa-sree, (k) k 5nz om o0 zlela.
— nor wdcht ? klaim beets? : k be veel to
zwart out mee soo na schoonan tiuuval mee t?
gaana. k chaa rnij na keer Best u^2zsch ? n e nz jin
besta kleera n antrek q =z... rust nn oonzalee,zk i
mfm i j na zeet a la.
—dasakdoeiz.

en da n duuval -deet.
en a kortiCrka dornCr
— k ben akik ier ! z al Smijtsa-sll'Lee, an U?
loeg- i zijnazn bort. duucvalka, kern!, laat ons nui
gaan.

mor t waz al vdrloord gawerki en gdaan
dan duuval a n koest tilt ti zeetel nz'e nicer!
an tuuns r• smij tsa-smee op siji-z knechtan !
en za kwoom d ;n bij, nice ldzt a n en roe? va ('- loe7 3 7id
ijz a ra ! en z,? sloe a n ob do n duuval dat stun in da
g abucura vlooch !
snzI tsa -slizee leech sijna nzont, wijd oop a n.
— Zich, sin7jtsa, laat ma tack It o u a see/al
korn ; n !

- k vela wCl ! an1worii,? Sml^tSa-since; mor
i vioet m7) niich twiaal,^f j-ir bi), fen.
— zeek a r zeek,)ra, k clice dar u 2G nvclz tv aalas'a!
en d n dczcval wiCr( t) fz'- j, an /C vloot:li zeleeck
,
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— well blijft mor a llz bretsa reclzta staan...
fta 71 el, klemd op lntjna krieka ra : da krleka
j,n dztztrst rljJ? r
—• /ta, snz jtsa, c1a ka tz«c - Iz sijlz, k. sa I mor
do('n !
c'n LI? 't dzlz.cval dept !
(ii z zt f kortz'erk; dorizur :
-- k bIn aklk al i 'i I zaz smtaijtsa-snzee, an z'e
loeg i zijnam bort. duuvalkF, kotnt, la .t opts niii
mor gaan !
mor t u'dzz al varloor,? t ,? Verkt e , adczan : dart
dzt1tzfal en koes(t) fan da kriek,,r nie kZmen !
an titiins rt'eb srijtsa-.cttrr•P oft stjn krechtan l
en za kwoomm bij, niee lãt g n en roea va , loeipnd
ij7 ra ! en zi sloe a n oh d a lt d11117',a1 dat si h in di
.ibuzlra vlooch !
S1lt l j isa-smee leech si j na ilt w iz t wiid oo/a nz.
— och, s'nijtsa, la it ina 1;5ch van o n - kr?ekar
kum e n !
— k wily wel, nior (ç? moet mij noch twaala f
Saar b7j een.
— zeekaar zeekara, k chee d!Y r), ( nuc1 twaalava !
en d1ij duuval inoclz(d) benee konz n, an t.'e
7 looch ,eeeclz lenk na _5i j l Ilia 7W/fl boo.9 7za.

1la twaalaf jaar g etz.a weeral iii keer veiirbij.
en dpn duuv l — t zretzz nur ltrtcsiPft t - ze/7'' --stott(t) for in ddz stnesa.
- S111l1tsa-511?('e, (k) k()!n om I'll Ulel.a.

-- tnor e'aclzt -i k1iiZ;tz be; - ts.' : k ben tr/if'I
1.? zwart onn iItee s21k7aa cchoorta I7r.Zrsr fer ?lice
to ,i -aana. k chaa jnlj n,? keep eest w7cchan e niijm
best? kleera ?z antreka n... riist n a /t oclzaleeiL/ ...
— k do za, k a =z za ! z e snit ,/.c r wk9'z van
() a seetal e can o ti, krieka ra !
me
fast en !
— wel, b/, jft chij tuiins l;io(r) re-chl. staan.
cn Junsiefer bleef rechta stain.
en ? n alv uurka laat a ra :
— k ben akik icr, tiaz sl»i 7 1sa-smr ,-.
— ali j , inee nor d i la ! rz7 iz^itsit fer.
en za gen

ordarve , eea £:aaan .ra ran oc a n ti)ra.
-- wad es dlen^n iura grool, an cOo,i dat ze es !
az' stttrjtsa-sree.

— r root ? zal inns? far; (k) kan akik tlrlj
pi'l'l g"rootar maakan ! en vzcl gloori^ an oovardl? sUk ie Zijnaft hulk feurnjt !
- ç'1 . 0ota1 - as (1ettan tiara ? vroee - h stnijtsaslllee ; dor a pt ga loov ak vi?! of !
-- kijkt mor na keer !
an liuusiefer stoat er , ,- root, , r 3z dd n tt-la.
- an keundeg- ij o it ook sfijf klaana nzaak a n I
vroech smiI lsa-snzee.

-- ;)v ak kiln ! zoo klatn -iz a mu s1e !
— dat nee v , aar jo rt s !

-. , ckar fps t waar !

-- Wet, blijft maar een beetje rechte staan...
ofwel, klimt op rnijnen kriekenboom : de krieken
zijn juist rijpe ;
Ja, Smedje, dat kan nod; zijn, 'k zal It n1aar
doen !
En de duivel deed 't
En een half kwartierke daarna
--- k Ben ekik al bier ! zei Smedje-smee,
en hie loeg in zijnen baard. Duivelke, komt, laat
ons nu maar gaan!
Maar 't was al verloren gewerkt en gedaan : de
duivel en kon van den kriekenboom niet komen !
En dan riep Sniedje-sinee op zijn knechten !
En ze kwalnen bij, mee latten en roeen van
l;loeiefld iizere ! En ze sloegen op den duivel dat
"t st()f in (le geburUf hiog.

Sme(lje-smec loeg zijnen mond ws•ijd open.
-- Oc11, Smedje, laat me toch van uwen kriekenboom komen !
— 'k Wille wel, maar ge moet mij nog twaalf
jaar bijgeven.
-- Zeker zekere ! k Beef er a nog twaalf !
En de duivel nlocht beneen komen, en lie
vloog weg lijk 'n pijl nit eenen boog.
De t« aalf jaar Bingen weeral ne keer veurbij.
-

En de duivel -- t was no Lucifer zelve ---stond d--Iar in (IC smesse.

— Smedje-smee, 'k loom oni uu- ziele.
— :Naar wacht pen klein beetje : k ben toch
•eel to zwart um rope zulk nen schooner Lucifer
niee to gaan. 'k Ga mij ne' keer eerst wasschen
en mijn beste kieeren aantrekken... rust nen
oogenbiik...
— 'k En zal, 'k en sal ! Z' hebben mij gesproken van uwen zetel en van uwen kriekenboom ! g' en zult mij niet vast hebben (bedrie-- \ Tel, blijft gij clan maar rechte staan.
En Lucifer bleef rechte staan.
En een half uurke latere :
— 'k Ben ehik bier, zei Smedje-smee.
— Allij (fr. allez) ! Mee naar d' belle ! riep
Lucifer.
En ze bi ngen !
()nderwege zagen ze nen hoogen toren.
--- \Vat is (lie toren groot, en hooge dat hie
is ! zei Smedje-smee.
— Groot ? zei. Lucifer; 'k kan ekik mij veel
grouter maker ! En vol glorie en hoovaardije stale
he zijnen buik veuruit.
--- Grooter als die torcn vroeg Smedje-since
daar en geloof lie niets van
— Kijkt maar ne keer !
En Lucifer stond cr grooter als de toren.
-- En kunt gij u ook zeer kleine maken ?
vroeg Smedje-smee.
-- Of ik kan ! Zoo klein als ccn muiske.
— IUat It nip waar en is
— Zeker is 't waar
28
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an smijtsa-snnee aaldag a zlj1n bozak uit.
---- an zvoda , j t'Jt da kl^I i'Jt by zka keuna
krulp a n ? a sooda 7c'a ?
-- kijkt, sinGjtsa ! zat litus fer.

En S:nedja-sniee haalde zijn borzeke uit.
— En zoudt gij in dat klein borzeke kunnen
1:ruipen ? ah, zoudt ge wel
-- Kijkt, Stuedje ! zei Lucifer.

an ie zvzer(t) soo klatn i-zz a 11111 j ka, an z e
kroop in d bvzaka. (Id snoer r z toe; nro 4 rt,
en tuuns ' la's smijtsa-s;nee nor zijn sines?, an Ie

En hij werd zoo klein als een muiske en hie
kroop in 't borzeke. De snoeren werden toegetrokken en toen liep Smedje - sniee naar zijn
sfnesse, en hie lei 't borzeke op het aanbeeld, en
hie riep op zijn kncchten. En ze grepen latten en
roeen en z\v vare hanmers, en ze sloegen op Lucifer
dat "t stof in de geburen vloog.
Smedje loeg zijnen ;n and wijd open.
— Och, SInedje, laat er iinij toch uit, huilde
Lic1fer.
— 'k \Ville wel , maar ge moet mij zweren dat
g' om mijn ziele nie weer en zult komen.

la,i d bvzak ob d d rt ovinvijl, an ie rl:?P op sij It
knecht 9 ii. .. an Za ,r reepa iizt 3 n .)iz ro t in .' 0-tar
oo mars, ?Jt za sloca n oJ. ltc tsl.: f ar dat s tov 1*11 d,^
ç?buura vlooclz.

sm jtsa loecli saj n a -niont wild ooj5q =1.
----- och, smnijtsa, laat ar inij tech n, ut lct') ,i
1 uusz . er.

iiiij z u'eer d ?t dcz
--- k Wild ^vel mor ,;9 in)
g onA nz jn zl.ela nie ?Weer kJlnd 'z g T1 z1/t.
--_-- k sw3er at, s:ni j tsa, k sweer at !
an d bvzak:) w''erd o) ftas adaan a7nt i uliv. ^fer
vlooch weech le ^•,zk na pijl t n, rnz boo s

ob d,^'z drt ^cr stierf sinijts.a-stnee : ie a u koes(t)
tiich me blijva leev 9 n.
?fl tip tttoes(t) nor d ela aan.

i kuiainp an d ftoorta, all ie klo f5tag ,a, an
t iiz da n dzuuval dien-t za t eie keerz aan iI fChat^Jmalt, tie kwantft oo5. 9 ndoent.

--- 'k Zweer het, Sinedje, 'k, zweer het
En 't borzeke werd opengedaan en Lucifer
vloog weg lijk 'n pijl uit eenen boog.
Op den duur stierf Smedje-sniee : hie en kon
toch nie blijven leven.
En hie moest naar cl'helle gaan.
Hie kwam aan de poorte, en hie klopte, en
't was de duivel, Bien ze twee keers hadden afgeratnmeld, die kwam opendoen.

sproo,zk wits ie deur da sfdeeta, 9n in t paradij.s;
•e smeet sij scliootsfel ob da vloer an zettag er

— Ah, ge zijt het gij, Smedje-snmee ! en de
duivel zijn stenime beefde van vreeze. Neen-neen,
veur a en is er hier geen plaatse... we kennen
U, leelijke deugeniet!
En hie kiakte de cleure toe.
Smedje pakte nu de bane naar den hernele :
ze zullen hem daar misschien willen
Hie kwam aan de poorte, en hie klopte :
Sinte Pieter was't die kwam opendoen.
-- Ah, ge zijt het gij, Smedje-smee !
— Ja 'k, Sinte Pietere, mijn beste Sinte Pietere!
— Neen-peen, hier en konit gij nie binnen
g' en weet het at zeker nie ineer ? g' en hebt
uwen heinel nie willen kiezen
Ea de heilige wilde de deuce toesmijten.:;\Iaar
Smeclje-sinee was hem to rap : mee eenen sprong
was hie deur de splete, en in 't paradijs ; hie
smeet zijn schootsvel op denvloer en zette erhem

eIII op neera.

op here.

— a ^,^a zijd at chlj a, smzjtsa-smee ! aut data

dutival zijn sterna beevd?.,ç a va vreeza. nee-nee,
veur o Zt ) n estar ie-r ge eln j5lootsa... ma ken,it
dU , leelak a n deuaniet !
an íé klaktaga di deura toe.
smijtsa paktaga nui c/a baaiza nor da ft eevig la

za zinda n dor m-schie wilin !
: s.^Jrta
•e kwa,n an ii i po5rta, an i kloftf
Pietar was t (t) ie k z:ea inp ooj5 a ndoen.
— a bra zijd at chija, srnijtsa-slnee!
— jo u k, senta /iet a ra, nzijnanz besta senta piet 3 ra !
— uaee-nee, ier an koJ;tdagij stiI bi;, a •1 ! g a n
meet at at zeekar nip steer ? gr an et ott.>>z eeludl
1t 1.'e wily kiez a n !
en da_7Z ailag 2oilda^^ -a da deura toesmijfaii .
iltor smij tsa-sine e ulaz eln to rip . inee eenza

-- azoo itlet ! zai senta Pie/a ra, i rif j f !

ç9'11

n seuc iit in d 9 n eeJJm.il inc blij a yt• (ilij, i ap ierurit!
— k a n doe, k a n doe ! k blij v akzk ier : k sit
•

—

'er oJ, t 7nrjna !
an t Deus ulaar ook : zi sat oj5 t sij na, op sij
schootsfel ! darn braava senta pi.etar .inoest ar

oinn la w n.'
— ga z%jd a sliln vrz1ntsa, zait I'e.
,>>t sinijt.sa-sinee bleev in d a n eetn a la , an
I'oovda nil) niet, c%Za sneuch(t) chaa kij ^z, want
ie estar noch.
an dor kwainp a verkie 11tee Ica Zd iIczt,ua
Snuit, e /1?ij varte lsalk ez a = t.

— Alzoo niet ! zei Sinte Pietere, hieruit ! t ' en
nleugt in den hensel nie biijven ; allij ! rap hieruit

— k En doe, k en doe ! 'k blij f ekik bier
'k zit bier op 't mijne !
En 't was v iar ook : hie zat op 't zijne, op zijn
schootsvel ! De brave Sinte Pieter incest er oni
lachen !
-- Ge zijt een slim ventje, zei hie.
En Smedje-smee bleef in den henmele ; en f elooft ge mij niet, ge meugt gaan kijk n, want hie
is er nog.

En daar kw am een verken, mee ne langen
langen snuit, ell inijn vertelselke is ult.
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Verkortingen en Speciale Teekens
Verkortingen
N. B. Vg1. de Lijst der Verkortingen in het eigenlij k
Idiot., Peel III, blz. 394.

aanrn.:
aant. :
aanv.:
afl.:
ald.:
a. v.:
bedr.:
bet. :
bijv.:
blz.:
bn.:
b. v.:
bw. :
coll.:
deelw.:
d. i.:
dim.:
dw.:
ei;.:
eng.:
enk.:
enz.:

fr.:
geschr.:
gesl.:
gespr.:
bgd.:
Id(iot.) :
i inp.:
imperf.:
inch.:
inf.:
iplv.:
i. V.
kl(enit).:
m..:
mnl.:
my...
ndial.:
n.:
n. a. v.:
ndl., ned.:

aannlerking
aantoonende
aanvoegende
afleiding(en)
aldaar
andere vormen
bedrijvend
beteekent, beteekenis
bijvoeglijk
bladzijde(n)
bijvoeglijk naam^v-oord
bij voorbeeld
bijwoord
collectief
deelwoord
dit is
diminutief
deelwoord
eigenlijk
engelsch
enkelvoud(ig)
en zoo voorts (beteekent dat, in
zovl., nog antler dergehjke
woorden testa n, dash bier
niet worden aan ;ebev eti ).
fransch
geschreven
geslacht(en)
gesproken
hoog duitsch
Zuicl-Oostvlaander eh Idiotieon
imperatief
imperfectum
indicatief
infinitief
in plaats van
in voce
klenmtoon
inannelijk
middelnederlandsch
v
meervoud(ig)
nieuwdialectisch
naast
naast andere vormen
nederlandsch

n1. :
nndl.:
nw.:
o.:
ofr.:
onregelna::

I
I

f

+
4
{
}

I

j

nanlelijk
nieuwnederlandsch
naamwoord
onzijdig
oudfransch
onregelmatig
onsch. :
onscheidbaar
onv(olm.).:
onvolrnaakt
onz.:
onzijdig
ondnndl.:
oud-nieiiwnederlandsch
par.:
paragraacf
persoon(l i j k)
pers.:
Phon. Alph.:
Phonetisch Alphabet
regelnl.:
regelmatig
romaansch
rom.:
sanlenstelling(en)
samenst.:
sch.:
scherp(lang), scheidbaar
s. V.
sub voce
tijcl
t..
teg(en v.) :
tegenm-oordlig
telwoord
telw.:
tusschznw., t^v..: tusschenwerpsel
uit
uitgezonderd, uitgang
g• :
uitgesproken
tiitg es1pr.: •
1p
uitspr.:
uitspraak, uitspreken
vergelijk met
verg.:
verkleinwoord
v erkl.:
verleden
verl.:
vg. vlg.:
valgende
vergelijk
vgl..:
vn.:
voornaam woord
v vinl .:
volmaakt
voorb.:
voorbeeld
vr. :
vrouwelijk
voegwoord
vg.:
vz.:
voorzetsel
tiv db.:
woordenboek(en)
wederkeerig, wederkeerend
wed.:
weinig gebruikt
W. g.:
- o ord ( en) •, woorden
v^werl,w
w ^ ..
z. :
zie
zachtl.:
zachtlang
zelfst.:
zelfstandig
zovl.:
zuid-oostvlaandersch

Eenige- hinderlijke drukfeilen

Blz. 4, 5 en 7 : lees

MONOPHTHONGEN, DIPHTHONGEN iplv. -TONGEN.

van onder : 1. koozikd iplv. koo-.

»

i6, kol.

>>

27, kol. 2, 50 1. moo/nijnts iplp. m3o-.

I

19, In Tabeilaxisch Overziclit (regel 8) : 1. meer dan een consonant iplv. dobbelen consonant.
32, kol. i, K : 1. scherplange e ip.ly. e.
;>
»

6i, kol. i van boven : 1. 2 iplv. 2.
6i, kol, i van onder : 1.

20

iplv. 30.

6r, kol. 2, **, na an waala in te voegen : an veeza, en na an rn fa . on schavarita.
62, kol. i van boven : 1. 3o iplv. 40.
»

66, kol. 2 van boven : 1. atschoenzdaas en atchoenzdaas iply. atschoendaas en atchoendaas.
-- in den onv. yen. tijd van deze
71, kol. 2 van boven, reg. 4, na enz, in te voegen
zwakke werkwoorden : r%ttaga, b'najttd •.i, wijttaga;

»

78, kol. 2 van onder, voor gageeit in te voegen : flanibeeu.
545, kol. r, 9o, reg

I,

schrap : de.

N. B. Ander door mij onDpgemerkte zetfouten zullen wel, zonder moeite, door den
gebruiker van deze K!. en Vorml. verbeterd worden.
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-- beantwoord't aan (zie blz. 15, voetnota i) ;
O de haakjes worden hier gebruikt : 10 om een zin of zindeel of te zonderen ; — 20 in zovl.
vodrbeelden, om aan te wijzen dat het tusscben haakjes geplaatste ad libitum al dan niet
wordt uitgesproken : b. v. blz. 196, kol. 2 van boven, za koyra/t) chaloop a n ; -- 30 ofwel
dat, in woorden of zindeelen met twee op ' elkaar volgende consonanten, deze als een
enkelen, niet gerekten consonant worden uitgesproken : b. v. blz. i o r, kol. I van boven,
st > zovl. s (s), blz. 206, kol. i van onder, cheen Uis (s)ondar kruas, en blz. 207,
kol. 2 van boven, ze e(s) stiff chaleert;
de asterisk wordt : 10 vuor een vermoedelijk bestaanden vorm geplaatst ; — 2° of voor een
zovl. niet phonetisch, wel historisch geschreven vorm : h. v.. blz. I q I, kol. i van boven,
zovl. desch a n (*derschen); _ 30 ofwel (een of sneer asterisken) om onderdeelen van het
voorafgezegde aan te wijzen, b. v. blz. 13-14, kol. 2-1, waar *, en *** drie onderdeelen
of ondergevallen van 10 aanduiden ;
> geworden tot;
ontstaan niet;
-- boven een vocaal duidt rekking aan;
*—.
>>
„
verkorting aan.
>>
>>
N. B. Verg. nog de Inleiding dezer K!. on Vorml., blz. 6-8, waar men het hier aangenomen verbeeldingssysteem verklaart, en ook de Narede in het eigenlijk Idiot.,
deel III, par. 6.

INHOUD

Inleiding:

I

~9

(1).

Dialectgebied. 2. Lnvloed van kerk en
school. -- 3. Kenteekens van het zovl. dialect.
~.~ 4. Schrijfwijze. Zo vlvVocalisme (verbeeldingssysteen1): zo vl. Consonantisme; plaats van
zovl. in den Incl'')-gennaanschen Taalboom.
I.

Klanklear: 13- I 23·
1. Zovl. Vocalisme : I 3~8 I.
Monophthongen : 13-67.'

a: 14-2 4 .
Zovl. onbctooncle of betoande korte a : 13·
--- n. Zov1. betooude gerektc (l: 14. - c. Kiankwijzigingen (ndl. korte a): 15. - D. Invoeging en
uitstooting van korte a: 17..- E. Zov1. betoonde
lange aa: 17. - F . Zovl. betoonde of on betoonde
vcrkort eIangc aa : 18. - G. Zovl. bctoonde lange
aa: 19. - H. Zovl. betoonde of onbetoonde verkorte lange ali: 20. - 1. Klankwijzigingen (ndl.
lange a) : 2 I. - J. Uitstooting van ndl. lange a :
24·
e : 25-33·
A. Zovl. onbetoonde of betoonde korte e : 25·
-- B. Zovl. betoonde gerekte korte e: 25· c. Klankwijzigingcn (ndl. korte e) : 26. -- D. Uitstooting van ndl. korte e: 28. -- E. Zovl. betoonde zachtlange ee: 28. - F. Zov1. betoonde
of onbetoon.Ie verkorte zachtlange ee : 28.
o. Klankwijzigingen (ndl. z-achtlange ee) : 30. -H. Uitstooting van ndl. zachtlange e : 30. L Zovl. betoonde scherplange ee : 3 I. J. Zovl.
betoonde of onbetoonde verkorte scherplange ee :
3 I. K. Klankwijzigingen (ndl. scherplange
ce) : 32.
A.

i : 33-40.
.\. Zovl. onbetoonde of betoonde kortei: 33·
H. Zovl. betoonde gerekte kortel: 34. -c. Klankwijeigingen (ndl. korte i): 35. -- D.
Uitstooting van ndl. kortei: 37. -- E. Zovl. betoonde lange ie ; 37. -- F. Zovl. bctoonde of
onbetoonde verkorte lange z'e: 37. - G. Klankwijzigingen (nell. lange ie of ndl. verkorte ie) : 39·
H. Uitstooting van zovl. verkorte lange ie : 39·
---

o : 4 0 -4 8.
Zovl. onbetoonde of bctoonde korte 0 :
40. ---- B. Zov1. betoonde ~crekte korte o : 40.
- c. I<-lankwijzigingen (nell. korte 0) : 41. D. Uitstooting van zovl. korte 0 : 43. -- E. Zovl,
A.

(1)

De cijfers wijzen de b ladzijden aan,

betooncle zachtlange 00 : 43. --- F. Zovl. betoondc
of onbetoonde verkorte zachtlange 00 : 43. --G. I<.lankwijzigingen (ndl. zachtlange 0) : 45. H. Invoeging ( schijnbare ] en uitstooting van onbetoonde zachtlange 00 : 46. - 1. Zovl. betoonde
scherplauge 00 : 46. -- J. Zov1. betoonde of onbetoonde verkorte scherplange oo : 47.
K. Klankwijzigingen (ndl. schcrplange 0)
48.

oe :

-5°.

48
20v1. betoonde lange oe: 48. B. Zovl.
betoonde of onbetoonde verkorte lange oe : 4 8.
-- c. Klankwijzigingen (ndl. oe] : 50. - D. U'itstooting van oe : 50.
A.

au :

50-52.
Zovl. betoonde lange ell : 50. - B. Zovl.
bctoonde of onbetoonde verkorte eu : ~o. ---c. Klankwijzigingen (nJl. en) : 51. - D. UitstootIng van zovl. ell: 52.
A.

u : 52-55·
A. Zovl. onbetoonde of betoonde korte It :
B. Zov1. betoonde gerekte korte it : 52.

52.

c. Klankwijzigingen (ndl. korte u) : 53·
D. Zov1. betoonde lange tete : 53. E. Zovl.
betoonde of onbetoonde verkorte lange uti: 54·
- - F. l(.lankwijzigingen (ndl. lange u) : 55·
G. Uitstooting van ndl. korte zui vere u: 55.
-

a : 55- 67.
A. Zovl. doffe ,'J : 55. B. Onderdrukte zovl.
doffe ,7: 56. - C. Klankwijzigingen (ndl. doffe
~): )6. n. Speciale zovl. doffe slot-s : 60. E. Uitstooting en toevoeging van zovl.-.7: 64·
Diphthongen : 68-8 I.

ei

(zovl. at") : 68-70.
Zovl, betoonde lange at' : 68. - B. Zovl.
betoonde lange a(;": 68. -- c. Zovl. betoonde
iange at : 68. -- D. Zovl. betoonde verkorte aj :
68. - E. l(.lankwijzigingen (ndl. ei) : 69.
A.

ij :

70-7 2 •
Zovl. betoonde lange ii: 70. - H. Zov1.
betoonde lange iii: 70. c. Zovl. betoonde
lange ij: 70. - Zovl, hetoonde of onbetoonde
verkorte Ij : 7 I. - Klankwijzigingen (nd1.
7 I.
A.

in :

ui: 72 - 73 .
A. 20v1. betoonde lange tci : 72. ->- B. Zovl.
betoonde lange u~/ : 72. - c. Zovl. betoonde
lange u; : 72. - 1>. Zovl. hetoonde of onbetoonde
verkorte Ui: 73. E. I(.lankwijzigingen (ndl.
ui] : 73.

220 °^---

74. -- B. Zovl.

135. -- C. Getal
135-140. -- v. Naamval .
I 4 t - 145 . - E. Samenstellingen en Afleidingen:
I46 - 162.

A. Zovl. betoonde lange eztz . 7 4). - B. Zovl.
betoonde lange eu i : 75. - C. Klankwijzigingen
(ndl. ooi) : 75.

A. Verbuiging : 563-566. --- B. Trappers van
vergelijking : 566-567. - C. Satnenstellingen en
Afleidingen : 167-168.

aai (zovl. out) : 74.
A. Zovl. betoonde lange ouz .
betoonde lange ouij : 74.

II.

ooi (zovl. eui) : 74 75.
-

oei : 76.
A'. Zovl. betoonde lange oei : 7 6. - B. Zovl.
betoonde lange oeij : 76. - C. Klankwijzigingen
(ndl. oei) : 76.

Bij voeglijk naamwoord : 163-568.

III. Lidwoord : 169-5 70.
A. Bepal'end Lidwoord : 168. -- B. Onbepalend
Lidwoord : 169.
IV. Telwoord : 171-174.

au, on (zovl. au) : 76 78.
-

A. Zovl. betoonde au . 76. --- B. Zovl. betoonde
of onbetoonde auw : 77. - C. Klankwijzigingen
(ndl. geschr. au of ou) : 77. ---- D. Zovi. oil, o tt of
ozlW . 78. -- E. Zovl. speciale e 2G of (" it . 78.
eeu : 78-79.
A. Zovl. lange eeu : 78. -- B. Zovl. betoonde
of onbetoonde eeuw : 78. -- C. Klankwijzigingen
(ndl. eeu) : 79.

ieu : 79.
Zovl. Vocalen (naar P SSY S verbeeldingssysteem) : 80. - Zovl. Vocaal-driehoek 8o-81.
II. Zovl. Consonantisme : 82-120.

A. Hoofdgetallen : 17 t. -- B. Rangtelwoor-

den 173. -- U. Verdobbeltallen : 573. --73. --- E. He rhaling;sgetallrn
173. - F. Onbepaalde Telwoorden : 17 3-i 7 y,.

B. Soortgetallen : I

V. Voornaamwoord : 174-187.
A. Persoonlijke voornaamwoorden : i 74-181.
- B.
Bezittelijke voornaamwoorden : 182-183.
- C.
Aanwijzende voornaamwoorden : 183,-184.
--- D. Vragende voornaamwoorden : 185. E. Betrekkelijke voornaamwoorden : 186. F. Onbepaalde voornaamwoorden : 586-587.
VI. Werkwoord : 188-196.

A. Afwijkingen ten opzichte van het gebruik
der consonanten : 82-9T.
I. Halfklinkers f -Fv . 82. -- 2. Liquiden en
NTasalen 1, r, m, ,z, ,i . 83-86. -- 3. Labialen p
en b, f - en v: 86. -- 4. Gutturalen k en k, cli en
; T, h : 86-88. - 5. Dentalen t en d, s en z
88-go . - Aanhangsel : fr. ch en j, vreemde x
90-9I.

A. Vervoeging : 188-198. - B. V.ragende
vorm : 198-200. -- 0. Wederkeerige vorin
200. --- E. Lijdende vorm : 200. - F. Bedrijvende (overgankelijke) en onzijdige (onovergankelijke) werkwoorden : 200-201. -- G. Sarnenstellingen en Afleidingen : 201-204.
VII.

B. Wijziging der consonanten : 91-120.
I. Sandhi : 91-98. -- 2. Assimilatie : 98-102 .
- 3. Dissimilatie : 102 . -- 4. Gramm.atische
figuren ; procope : 103 ; apocope : 103; syncope :
104-115; prothesis : 114 ; epenthesis : 115-118;
paragoge : I i8 ; metathesis : I JO.
Zovl. Consonanten (naar P. ssv s verbeeldingssysteem) : I20.
III. Klemtoon : 121-123.

Partikels : 205 -2 10.

A. Bijwoord : 205-207. --- B. Voorzetsel : 207208. - C. Voegwoord : 208-2 10. - Tusschenwerpsel : 210.

Proeve van zovl. dialect : 25 -2 14
Aangehaalde Werken : 215

.

Verkortingen en Speciale teekens : 216217.

Vormleer.
I. Zelfstandig naamwoord : 12 7-162 .
A. Eigennatnen : 127. - B. Geslacht : 12 7-

I 1%T

Eenige hinderlijke drnkfeilen : 218.
Inhoud : 2 19-2 20.

