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In dit werk analyseert de auteur van zijn slechts gesproken dialect wat 
daarin niet wordt uitgesproken. 
Hij doet dit aan de hand van een beschrijvende grammatica, onderdeel 
dat in Woord en Wereld van de Boer niet aan bod kwam. 

A l probeert Jan Elemans als een der eersten diep door te dringen in 
een verzwegen taal, het verhindert hem niet ook als boeiend en 
beeldend schrijver wetenschappelijk onderzoek te mengen met 
persoonlijke ervaring. 

Het geheel wordt afgesloten met een dialectgrens overschrijdende 
woordenlijst. 

Kroon op het werk vindt de schrijver zelf de vier volksverhalen die hij 
in Huisseling hoorde toen hij jong was, en uit zijn geheugen hertaalde 
toen hij oud was. 

Foto's uit een oude doos versterken het beeld van een vol tooid 
verleden tijd. 
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E E N W O O R D V O O R A F 

Mijn dissertatie W O O R D E N W E R E L D V A N D E 
B O E R (1958), verder aangehaald als W W B , begint met de zin: 
'Deze monografie over het dialect van Huisseling is slechts vol
tooid omdat we er in arren moede een eind aan hebben gemaakt'. 
Met wat meer tijd (maar die was er niet: promotor L.C.Michels 
was al 70!) denk ik kennelijk, zou ik nog veel meer bijzonder
heden in het Huisselings op het spoor zijn gekomen. Uit het 
vervolg blijkt dat ik toen vooral dacht aan leemten in het 
vocabulair. Van 1958 af heb ik dan ook wel vergeten of later 
gevonden woorden op fiche gezet in een kaartenbak die beter 
oubliette had kunnen heten. Pas bij mijn pensionering begon ik 
serieus na te denken over een Supplement. En al spoedig begreep 
ik dat het dan niet bij een handvol woorden zou mogen blijven. 
Trouwens: wat maakt een handvol meer of minder uit op de 
massa als in W W B geboden? Met frisse tegenzin stelde ik het 
werk uit, frisser naarmate ik me realiseerde dat het echte gemis 
school in het ontbreken van een Huisselingse grammatica, minus 
klankleer want die meende ik op voorbeeldige wijze te hebben 
gepresenteerd: een systeem dat steunt op de tegenstelling kort-
lang binnen eenzelfde klinker. En vervolgens tussen neus en lippen 
ook nog even laten zien dat tweeklanken - zoal elders - in het 
Huisselings niet bestaan. Er hoefde alleen nog maar een vormleer 
te komen. Maar dat was veel werk van een soort waar ik geen 
affiniteit mee had. 

Gelukkig is het leven raadselachtiger dan je zelf 
kunt bedenken. Nadat L.C.Michels me voor mijn kandidaats bijna 
had laten zakken, belde hij me daags na mijn doctoraal al op met 
de mededeling dat ik bij hem ging promoveren op een proef
schrift over het Huisselings dialect. Hij wou dat. En ik kon dat. 
Met als deadline: zijn zeventigste. Ik vond het prima. In 1952 was 
1958 nog prettig ver weg. Ik werd journalist in Amsterdam. Toch 
al geen razende reporter, en welhaast iedere dag van 2-8 vrij, 
hoor ik op een gegeven moment in de Kalverstraat, in Femina, 
mogelijk Formosa, een groepje vrouwen Brabants praten. Het feit 
alleen al dat je dat na een halve eeuw nog weet! Vervolgens 
raakte ik verzeild in de wereld van Harriet Laurey, een dichteres 
die ik nog steeds bewonder. Ze had in haar A B N een heel warm, 
Eindhovens accent. En dan ga ik op zo'n vrije middag eens 
poolshoogte nemen op Het Bureau van P.J.Meertens en (moet ik 
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erbij zeggen) Jo Daan. Vooral deze laatste was me zeer behulp
zaam. En - met haar proefschrift W I E R I N G E R L A N D E N L E V E N IN D E 
T A A L - een voorbeeld: wat zij om te beginnen moeizaam bij 
elkaar had moeten sprokkelen uit een haar vreemde streektaal, 
lag voor mij al kant en klaar gereed, onaangetast in de opslag
plaatsen van mijn geheugen. Op het Bureau had ik alle boeken 
die ik nodig had binnen handbereik. Toen ik in 1955 Amsterdam 
verliet, had ik mijn literatuurlijst bij elkaar gelezen, een bana-
nendoos gevuld met bouwstoffen, en nog maar één behoefte: met 
heel veel plezier op te schrijven wat ik had gevonden. Een vleug
je heimwee is misschien het begin geweest. Wat me tot het ein
de toe gedreven heeft, was het verlangen om voor de sprekende 
gemeenschap waaruit ik als schrijver was voortgekomen, een 
monument op te richten. Met heimwee heeft dit weinig te ma
ken. Naar die gemeenschap heb ik juist nooit terug verlangd. 
Toen ik eenmaal begrepen had dat de taal van mijn kinderjaren 
alleen maar gesproken werd en dat die taal, iedere nacht als alle 
boeren weer zonder uitzondering vroeg naar bed gingen, uitstierf 
tot het kraaien van de eerste haan, en bovendien begreep dat de 
tijd naderde dat die taal echt zou gaan uitsterven, toen heb ik 
besloten dat dialect in een schriftelijk Lautdenkmal vast te leg
gen, zo, dat je het kon horen. Dat was de klankleer, met boog
bruggen van geluid die mijn jeugd verbonden met het gekrijs 
van de Oudwestgermanen. Verder beschreef ik aan de hand van 
de woordenschat wat de mensen hadden, deden en dachten. 
Velen hebben gemeend dat het me primair om die woorden was 
te doen. Die waren me zeker dierbaar. Ik heb er dankbaar gebruik 
van gemaakt. Maar vinden doe je dat vocabulair overal tussen 
Oude LTssel en Zeeuwse wateren. Maar ik kan nu nog horen of 
iemand die A B N spreekt uit Huisseling komt of een dorp verder: 
uit Herpen. W W B heb ik dan ook altijd hoofdzakelijk beschouwd 
als een mausoleum voor taalklanken. Vandaar die uitvoerige 
klankleer. Maar ook: in de woordenschat geen genoegen met een 
globale, makkelijke transcriptie. Iedere nuance die ertoe doet heb 
ik zichtbaar gemaakt in de spelling, dezelfde die ik nu gebruik. 

Intussen ligt de conclusie voor de hand. Dit 
supplement is er niet gekomen omdat ik nog hoognodig wat 
bijgevonden woordjes kwijt wou. Met die grammatica lag het 
wel wat anders. Hoe meer ik me erin verdiepte, hoe duidelijker 
ik zag hoe apart die was, hoe afwijkend van wat we leerden op 
school. Ook wel zoiets als een verlangen om dat allemaal eens te 
overzien en schriftelijk vast te leggen. Maar net iets groter nog 
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was de afschuw om dat allemaal uit te fiegelieren. Wel produceer
de ik van tijd tot tijd een proefpagina, om eens te ervaren hoe 
het gaat, als je een grammatica schrijft. En één ding vond ik leuk 
om te doen: de waargenomen verschijnselen te voorzien van voor
beeldzinnetjes. En toen sprong er ineens een heel scherp luis
terend aapje uit de mouw. Ik wist al wel dat ons dialect louter een 
spreektaal was maar ontdekte nu dat die taal bovendien voor een 
aanmerkelijk deel zelfs niet werd uitgesproken. Dat de boeren van 
mijn jeugd maar deels lieten horen wat ze zeiden. Per ongeluk, 
grasduinend in mogelijkheden, was ik een nooit eerder waarge
nomen en besproken verschijnsel op het spoor gekomen, een 
reeks samenhangende fenomenen: een systeem. Van een orde als 
het vokaal systeem gelijk zichtbaar gemaakt in W W B . En voor 
die zichtbaarmaking had ik de grammatica nodig. Dus toch nog. 

In de loop van velejaren las ik na 1958 wel eens 
wat uit naburige dialectboeken. Die prikkelden mijn eigen ge
heugen. Dan schreef ik vergeten woorden alsnog op een papiertje. 
Die papiertjes stopte ik in een eerder genoemde schoenendoos 
om er nooit meer naar om te hoeven kijken. Die doos raakte vol, 
ook met correcties van fouten in het register van mijn W W B , met 
verwijzingen naar vondsten in die bevriende boeken van daarnet. 
Het samenstellen van een klankleer, van een grammatica vergt 
nogal wat energie. Daarmee vergeleken is het samenstellen van 
een woordenlijst met wat gerommel in al die boeken binnen 
handbereik meer een ontspannend tijdverdrijf. 
Grote werken als W B D , W L D en W A L D had ik dan wel op arm
lengte, ik gebruikte ze minder dan de kleine: Johan van Os over 
Maas en Waal, Pedro Willems over Wijchen, Wilma Giesbers e/a 
over Groesbeek, Bedeaux en Derksen over Huissen alsmede 
Van den Hatert en Datema over de Neder-Betuwe. De leukste 
dialectverschillen zijn die met de buren. Genietend van het W A L D , 
genoot ik van het Lijmers duidelijk meer dan van het Achter
hoeks: taalkundig ongepermitteerd, emotioneel heel werkbaar. 
De Lijmers laat het mooie Brabants nog horen tot onder de rook 
van Doetinchem. Volkomen privé beleef ik de Oude IJssel als de 
limes voor het imperium van het W B D . Zijn legioenen zijn op
getrokken vanaf de bronnen van de Schelde, over Leuven Brussel 
Antwerpen tot Den Bosch. Maar tot Utrecht of Doetinchem 
hebben de legerscharen van Weijnen het niet gebracht. Nijme
gen werd niet ingelijfd, de Grebbeberg, nou ja, maar zelfs het 
rechtzinnige Opheusden werd prijsgegeven aan de onmogelijke 
hutspot van de Gelderse dialecten. Met die boeken bij de hand, 
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heb ik alsnog de verweesde gebieden geannexeerd, in ons streek-
blaadje daarbij gesteund door Djerk van Hanje van Mie, die van
uit Opheusden schreef: als je pech had en je wou na lang wach
ten op huis aan, dan zaten de spoorbomen dicht, en kon je nog 
een kwartier wachten tot een goederentrein uitgerangeerd was: 
'en adde dan helemaol pech ha, dan zeute adde trug op huis aon 
wou de booms van d'n overweg dich'en kon de duk nog een klein 
kwartiereke wachte wis da d'n goedertrein uitgeranzierd was'. 
Een verzameling Brabantse dialectteksten heet: H E D D E GIJ , Z E D D E 
G I J . Maar het Dialectwoordenboek van de Neder-Betuwe heeft 
als handelstitel: H O E Z E D D E G I J D A ? Dit boek wordt achterop 
aangeprezen als: ut jerste woordeboek in oe eige taol. Dat jerste 
is bijna het dialect van Herpen: daar zeggen de biljarters bij hun 
eerste carambole: dèster jénne! (dat is er alvast een). Is dat Oost-
Meierijs of West-Neder-Betuws? 

Lang dacht ik eigenlijk dat het H nagenoeg al
les gemeen had met het Meierijs, en bijna niets met het nabije 
Betuws. Sinds kort weet ik dat dit niet zo is. Dat ik als jongetje 
maar dacht dat onze Osse dienstmeisjes hetzelfde dialect spraken 
als wij: alleen maar een beetje anders. Nu we het M E I E R I J S W O O R 
D E N B O E K (verder aangeduid als M W ) van Cor en Jos Swanen-
berg eens goed hebben doorgenomen staan we verbaasd: wat 
een verschil! En dat verschil zit 'm zeer zeker ook wel in tal van 
woorden maar veel en veel meer in de klanken. En niet toevallig 
in deze of gene klank in een mond vol woorden. Het Meierijs 
van de Swanenbergs heeft een ander klankkarakter, beter: een 
heel andere vokale structuur. Hele woordgroepen die het H 
gemeen heeft met het Meierijs zijn desondanks helemaal anders, 
erger anders dan toevallig een compleet woord dat ze in H niet 
hebben: zoals eest (oven), echelkol (waterweegbree), eevenesse 
(lijsterbes), knoeris (varken), leupenze (oppervlaktemaat) of 
skriekele (wankelend lopen). Trof me in de woordenboeken uit 
ons rivierengebied de onverwachte verwantschap, het M W frap
peerde door het grote verschil met ons H , ondanks de grote over
eenkomsten: we zijn beide van denzelfden Brabantsen bloede, 
maar toch van die moeder aparte kinderen. Een woord meer of 
minder samen maakt niet uit: je kunt niet alles hebben. Boven
dien: geen dialect met een woord dat in geen ander dialect voor
komt. Ook fonetische verschillen zijn niet interessant. Maar als 
zich in het vokaal systeem afwijkingen voordoen, dan zijn er de 
dialectsprekers zelf als de kippen bij om ( W W B 22) van een ande
re tongslag te spreken. Het mooie van M W is dan ook dat je er al 
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in lezend het vokaal systeem van dat Meierijs kunt reconstrueren 
uit de woordvoorraad. Bij zo'n vokaal systeem denk ik niet di
rect aan de afwijkende realisaties van bepaalde consonanten: een 
suizende rz ipv r, sk ipv sch. Na zoveel jaar kan ik er niet meer 
voor instaan, maar ik meen me nog te kunnen herinneren dat ik 
als schooljongen nog sk-sporen aantrof bij de oudste dialectspre
kers. En die suizende rz heb ik in mijn jeugd zelf nog gesproken 
in het woord schars (scheermes), en spreek ze vermoedelijk nog 
wel uit bij de plaatsnaam Döörze ( W W B 20) . Als het M W 366 
skrééve geeft voor H schréjve, dan zit het vervreemdende effect 
niet in de sk: skrééve ontpopt zich als een Hagarskind vanwege 
de lange éé-klank zonder j waar H een korte heeft mét. Die 
andere geaardheid geldt nl niet voor die ene klank in dat ene 
woord maar voor Hagars hele familie: alle woorden met een 
lange ij ruiken naar een ander nest. 

Het komt ook voor dat het M W de zuivere, 
gerekte ee als in deel heeft waar H éé realiseert. Het betreft dan 
wederom niet slechts een enkel woord maar een cluster: 

bléés (korrelvlies) 
déél (dorsvloer) pééper (peper) 
géél (geel) réégene (regenen) 
kéél (keel) slééch (slagen, slaag) 
lééve (leven) trééje (treden) 
nééve (neven: naast) zéél (zeel: touw) 

In M W merken de auteurs op: 'Er bestaat een veel 
voorkomende misvatting dat de gewone Nederlandse aa-, oo-, 
eu-, en ui-klanken niet in het Meierijse dialect zouden voor
komen. Ook onze "platte" uitspraak kent wel degelijk al die klin
kers'. Had ik maar in de Meierij op de Lagere School gezeten! 
Wat had ik dan minder geleden onder het harde ABN-regime van 
de bovenmeester. Die bestreed beroepshalve vooral de H repre
sentanten van O W G ai en au. Deze bepaalden wel heel sterk het 
klankkarakter van mijn moeraspatois. Ze vielen te beluisteren in 
woorden als bie:n (been), uu:chske (oogje) en kloe:t (kloot). 
Deze ie-, uu- en oe-klanken zijn langer dan welke vokaal ook in 
het A B N , en bovendien wat onzuiver door een wat wringende 
naslag zonder ABN-papieren. Ik vond ze heel mooi en apart maar 
de bovenmeester heeft vanaf 1937 geprobeerd ze er uit te ran
selen, deze onfrisse oergeluiden, volgens de klankwetten van mijn 
hoofdonderwijzer de Meest Onbeschaafde Klinkers uit mijn 
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paleolect, vieze MOK's die hij ambtshalve bestreed. Daarover 
meer in OOGBr 138 vv. Rest mij hier nog slechts op te merken dat 
ik verbijsterd was in het MW te ervaren dat in dat deel van het 
Meierijs de MOK's helemaal niet voorkwamen. Gelijkgeschakeld 
aan die van het ABN? En als ik dan terugkeer naar de inleiding 
op het MW, dan lees ik op p. 8: ons plat is niet zo plat als dat van 
H ! Dit te mogen beleven aan het dialect van een buurman is in 
mijn geval te danken aan de boekdrukkunst, aan vader en zoon 
Swanenberg die er gebruik van maakten. 

Dit zou een mooi einde zijn, ware het niet dat 
ik verslag wil uitbrengen over nog een verheldering die ik met 
het MW opdeed. Hoe komt iemand ertoe een dialectwoorden
boek te schrijven? Dat zal wel bijna altijd iemand zijn die daar 
emotioneel mee verbonden is. Een Jo Daan en Jacques van Ginne-
ken laat ik even daar: die kenden het dialect dat ze beschreven 
nauwelijks toen ze eraan begonnen. Ze werden gedreven door 
wetenschappelijke behoeften. Daar was het in elk geval om be
gonnen. De Swanenbergs koesteren hun moedertaal. Ze zijn er 
ook uit voortgekomen. Eigenlijk geldt dat ook voor Elemans en 
zijn WOORD EN WERELD V A N DE BOER. Lezend in het MW, werd 
ik getroffen door het feit dat hun boek en het mijne in opzet en 
uitwerking hevig verschillen. Gaan ze over een nagenoeg eender 
dialect, hoe kunnen ze dan zover uit elkaar staan? 

Ik denk dat dit in elk geval ook komt door de 
psychoglosse waarover sprake is in WWB 229, 230, en die loopt 
tussen het zand van de Meierij en de klei van de Maaskant. Daar 
komt in ieder geval nog bij dat ik mijn dialect beschreef als ten 
dode opgeschreven taal. En omdat ik dacht dat het doodging, 
wilde ik het vastleggen. Primair vanuit een emotionele binding. 
Maar ook omdat ik het systeem waaruit het bestond, wilde be
grijpen. En via de te ontginnen woordvelden wilde ik de mensen 
die het spraken, die ik voorgoed had verlaten, naderkomen. Eer
der had ik de schoonheid van het kerklatijn doorgrond, öök een 
taal die me na aan het hart lag. Daarvan had je een grammatica, 
een syntaxis, een woordenboek. Maar van mijn eigen nog uit te 
sterven taal was niets bekend: geen woordenlijst, grammatica of 
klankleer. Aanvankelijk lag het niet in de bedoeling ook een 
klankleer te verzorgen. Was me te abstract. Ik weet niet meer 
precies wanneer, ik had in Amsterdam een raam op het Oosten. 
Dat raam stond open, en als dan de laatste tram was gepasseerd 
hoorde ik van ver weg de wolven in Artis aangaan. Het waren 
oerklanken die ik niet kon plaatsen maar die daarom nog niet 
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zonder structuur of betekenis hoefden te zijn. En op zoek naar 
woorden met O W G ai en au als moederklank zag ik door de 
wolven het licht. V ia boogbruggen van vokalen die door de 
eeuwen heen verschoven, veranderden, verkleurden bereikte ik 
voorvaderen, in mijn oren opeens oude Germanen in het Wes
ten, die gebruik maakten van die zelfde verschillen in hun 
toenmalig dialect. Gemakshalve noemde ik het maar het ruige 
koeterwaals van Claudius Civilis. Met zijn adem was ons dialect 
verbonden! Ik herinner me nog dat ik door die wolven ontroerd 
was. En dat ik zeer gemotiveerd mijn H klankleer voltooide die 
in mijn proefschrift maar liefst een kleine 100 pagina's beslaat. 
Toen ik het vokaal systeem had doorgrond, was ik tevens van de 
fonetiek verlost en kon ik mijn transscriptie consequent funde
ren op de principes van de fonologie. Pas toen kon ik mijn W W B 
schrijven: ik had het notenschrift, en zette vervolgens de taal van 
mijn jeugd op muziek. 

Volgende vraag: hoe slaagt iemand in Amsterdam 
erin om zijn Brabants dialect in een bijna alomvattend boek vast 
te leggen? Door het klein te houden. Ik beperkte me tot het dialect 
van de H boeren, en uit dat handjevol koos ik me er hoogstens een 
tiental uit. Die moesten me vertellen wat ik vergeten was, woor
den laten vallen die ik nog nooit gehoord had, technieken laten 
uitleggen die al voor W O I werden achterhaald. Hoe minder ik 
vroeg, hoe meer ze vertelden. Vooral het klankkarakter openbaarde 
zich zo spontaan in al zijn muzikale schoonheid: Kunst der Fuge! 

Hoe je een dialect beschrijft is één vraag. Een 
andere is: wat voor dialect? Die vraag moet gesteld, gezien het 
opvallend verschil tussen het H en het Meierijs van de Swanen-
bergs. Deze laatsten bestrijken met hun M W vele duizenden. De 
woordenwereld van mijn boeren presenteert de taal van... ik 
mag niet zeggen honderden boeren want dan overdrijf ik schro
melijk. Mijn H is de taal van slechts enkelen. Ik kende die al 
maar heb die kennis gecontroleerd, en uitgediept in gesprekken 
met zeg maar tien dorpsoudsten. Ik had ze ook om die hoge 
leeftijd uitgezocht: ik wilde geen dialect attraperen om te laten 
zien hoe het zich ontwikkelde richting A B N . Integendeel: ik wil
de ons moeraspatois vastleggen in zijn ongerepte vormen van 
voor de oorlog. Het dialect van de zicht. Niet dat van de zicht-
machine. Wat moderner ogende gezinnen, duidelijk getekend door 
de tendence de parler mieux, jonge boeren die al mèske zeiden 
ipv dérke meed ik. Daar kwam nog bij dat de spraakmakende 
gemeente van zichzelf nogal geïsoleerd leefde. De meesten zonder 
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telefoon, radio, auto of dagblad. Er waren erbij die ik nooit heb 
zien schrijven. De slechtsten konden het, ongetwijfeld, maar vraag 
niet hoe. Mijn moeder schreef als jong meisje nog de helft van 
de brieven die het dorp uitgingen. Aan de hand van een brieven
boek? Maar dan nog! Het dialect van een oervolkje dat rond
dobberde op een staldeur in hoog water? Wat overdreven maar 
niet onwaar. En van die weinigen zocht ik er regelmatig zo'n 
tiental op. En twee, drie daarvan waren de besten: op weg naar 
de H.Olie, slim, geheugen tot diep in de X I X eeuw. Met overzicht 
en oog voor het detail. Zegslieden met veel tijd. Mensen ook die 
zichzelf graag hoorden praten. Wat wisten die mensen veel uit 
een kleine wereld waarvan juist toen het einde in zicht kwam. 
Buiten, gezeten op een bankje uit de wind tegen de muur, aan de 
keukentafel, rond de plattebuis, werd ik als 30-jarige exoot alsnog 
ingewijd in hun ogenschijnlijk bekrompen talige wereldje. 

Pas nu ik dit alles schrijf, valt het me op hoe 
klein dat wereldje was, hoe besloten, overzichtelijk, samenhan
gend, sober en werkzaam. Met een been nog in het Steenen Tijd
perk, wat overdreven is, nog in een uitloper van de Middeleeu
wen, nog in de ban van Eligius en het koningszeer dat hij genas. 
Ze trouwden in een zwarte slipjas, die niet meer dicht kon en groen 
was van ouderdom, als ze daarin aan de andere kant van hun tijd 
de begrafenissen afliepen. Op zondag zaten ze allemaal in de kerk 
gezellig een beetje rond te kijken in het mooie licht van een zon 
door gebrandschilderde ramen, veelal bekostigd door iemand die 
zijn einde zag naderen, te hard had gewerkt en teveel gespaard. 
De pastoor deed de mis. Gelukkig in het Latijn: dan hoefden ze 
ook niets te volgen of te controleren. Hij had ervoor geleerd. 
Was door O L H zelf uitgezocht. En als die pastoor dan met Ons 
Heer door het dorp fietste, zagen ze meteen dat hij op weg was 
naar iemand van wie ze allang begrepen hadden dat hij het niet 
lang meer zou maken. In en om de kerk vielen al die dingen op 
hun plaats waar onze spraakgrage dorpsoudsten nauwelijks woor
den voor hadden. 

Hard werken en eenvoudig leven. Vastenavond 
werd niet of nauwelijks gevierd. Wel had elk dorpje een eigen 
kerkje, een eigen pastoor en dus ook een eigen kermis. Daarop 
verschenen natuurlijk de jongeren van heel de streek. 
Er was één boerenherberg. Die werd matig bezocht: meestal al
leen op zondag, van 5 tot 8, 9 uur. Dan speelden ze een potje 
biljart. De meesten zaten alleen maar wat te praten, voor zich een 
heel klein glaasje brandewijn met suiker. Met een heel klein 
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lepeltje in hun grote handen roerden ze dan die suiker onophoude
lijk omhoog. Om tien uur 's avonds waren alle lampen in het 
dorp gedoofd. 

Huisseling was voor 99 % een dorp van boeren 
met lagere school, zo al niet afgemaakt dan toch erop gezeten. 
En nog verbaas ik me over de uitgebreide kennis die mijn zegs
lieden hadden van zaken en toestanden uit een ook voor hen al 
verleden tijd. Hoe de houten ploeg in elkaar stak, hoe je die 
moest stellen, en hoe je kon hóren als ze goed ging: dan bewoog 
het zadelpond in een optimaal ritme en met een zeer aangenaam 
geluid. Dat gevoel voor perfectie bij vaak toch nogal lomp ogen
de werktuigen was opvallend. Neem zo'n onmundig ding als een 
zeis. Je had ze uit één stuk van ijzer uit een fabriek. De dorps
oudsten kochten enkel het ijzeren mes. De lange steel zochten ze 
uit eigen hout. Ze zetten de handgrepen in de ene juiste stand, 
bepaalden de hoek tussen de steel en het blad al naar gelang het 
lijf van de maaier en namen tenslotte de proef op de som: als een 
goed gestelde zeis met het mes op de grond lag, steunend op de 
knapen voor linker en rechterhand, dan ging het mes van de 
grond zodra een vogeltje hoe klein ook zich neerzette op het 
einde van de boom. Dit beeldend gevoel voor perfectie inzake 
nogal ruig handwerk verbaast me nog steeds. 

Deze kleine taal was al op weg naar het einde 
toen ik ze vastlegde in een klankleer, gevolgd door de woord
velden van het leven. Het was de complete taal van maar heel 
weinig mensen. Dat is de kracht, tegelijk ook het zwak van W O O R D 
E N W E R E L D V A N D E B O E R : heel erg veel van heel erg weinig. 
Resultaat van een diepte-interview van mensen die zich tergend 
langzaam heen en weer bewogen tussen hooguit tien, twintig boer
derijen. Om W W B te kunnen schrijven hoefde ik maar uit eigen ge
heugen te putten en vervolgens maar naar een half dozijn praat
grage dorpsoudsten te luisteren. Met nog minder kan niet. Be
krompen? Kun je zeggen. Maar ook compleet. En vooral: ook 
heel erg stil, wat onbeholpen, ruig, alsook vertederend intiem. 

Het M E I E R I J S W O O R D E N B O E K valt open op de 
totaal andere wereld van vele duizenden Meierijers. Ze wonen 
langs het riviertje de A , wetering de Leigraaf, tussen Uden en 
Den Bosch, tussen Nuland en Veghel. Het boek bestrijkt wel 
twintig plaatsen, inclusief Den Bosch. Met aan de zuidgrens de 
industriële twintowers Uden-Veghel. Als ik eind jaren'30, begin 
jaren'40 van Huisseling naar Uden fiets, van Heeswijk door Hees 
naar Ravenstein verbaas ik me: ik zie daar iets wat ik op de klei 
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niet meer zien kan: vrouwen volop doende met landarbeid. Er
gens tussen Heeswijk en Veghel moet ik wachten op het over
steken van een kudde schapen. Ik herinner me nog dat ik dacht: 
geen witgewolde kudde! Een vieze, grauwe massa levende bees
ten die zo erg stinken dat ik de herder beklaag die in die stof
wolk zijn dagelijks brood moet verdienen. Die herder is in het 
M W wel terug te vinden als scheper, maar de terminologie van 
dit bij uitstek romantisch beroep ontbreekt compleet. Dit is in 
overeenstemming met het doel van de auteurs: die 'nebben de land
bouwtermen slechts summier behandeld'. Beter gezegd: zeer sum
mier, nauwelijks. Hier ligt een principieel verschil met het uit
gangspunt van W W B , dat zich beperkt tot het kleine boerendorp 
en daarvan de taal van de ouderen, achteraf wonende achter
blijvers. Het M W bestrijkt het hele Oostmeierijse taallandschap. 
De taal daarvan krijgt een plek in het alfabet. Oude, zelfs uit
stervende termen worden graag meegenomen, ze zijn geliefd bij 
de kenners die ze zelf niet wensen te gebruiken: geen wolven op 
hun Veluwe! Daar staat iets heel bijzonders tegenover. Beschrijft 
W W B een streektaaltje op sterven, het M W beschrijft een regiolect 
in verandering: in staat van wedergeboorte. Of ontbinding. A l naar 
gelang je het bekijkt. Het is niet meer een taal die iedereen spreekt. 
En niemand spreekt die taal nog op zijn werk. Een Brabants 
meisje dat op een mooi paard en in rokkostuum op klassieke 
muziek naar een medaille danst heeft van onvervalst Meierijs 
alleen maar last. Met het Meierijs is ook dan niets mis maar juist 
in die situatie kun je beter overschakelen op Poldernederlands. 
Sterker gezegd: wie op sollicitatiebezoek Meierijs spreekt, articu
leert een kamikazetaaltje. In de stad - dorpen zijn er eigenlijk niet 
meer - heerst als voertaal het A B N . In die stad liggen soms van 
die grote kerkhoven die niet meer worden gebruikt. Daar is het 
dus dubbel stil. Vooral 's nachts. En als je daar dan maar lang 
genoeg blijft zitten in het licht van de maan, op een gebroken 
grafzerk, kun je hem langs zien schuiven: de sluwe, schuwe vos: 
zelfs midden in de stad niet uitgestorven. Zo is het ook met het 
Meierijs: het leeft nog maar verdraagt niet het daglicht van het 
glazen kantoor. Vooral in de schemering van de huiselijke kring, 
in de luwte van het dorpsplein, in het zuinige licht van het brui
ne café, en vooral in het geweld van het kleurige carnaval komt 
de taaie, doodgewaande taal vos weer voor de dag. Het Meierij se 
dialect komt nooit meer terug als de wolf die het voor het zeg
gen had. Maar voor alle plekken waar de vos zich heeft gehand
haafd, tegen de oprukkende verstedelijking in, gelde een onvoor-
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waardelijk jachtverbod. Het laatste restje van onze wilde fauna 
dient beschermd, gecultiveerd te worden. En dat is nu juist wat 
in het M W gebeurt: het is een reservaat voor een echte, nog altijd 
levende, listige vos. Eentje - moet gezegd - als ooit Reintje: met 
humor. Daarmee vergeleken is het Huisselings de allesomvat
tende, de hele streek bestrijkende vervaarlijke wolf, de laatste, 
maar dan opgezet. 

Wie nu nog een levend, levendig dialect be
schrijft, neemt natuurlijk zoveel mogelijk verouderde maar door 
het geheugen ingemaakte woorden en uitdrukkingen mee: het 
zijn de geloofsbrieven van het eigen idioom. Het is te weinig om 
een boek van te maken, teveel om weg te laten. Een mooi boek? 
Dat is dik, en heeft veel lezers. Het heeft een regio nodig als draag
vlak. Dan dient het klankbodem te zijn voor het meest vitale 
deel van de samenleving. Het gepresenteerde dialect is een vrije-
tijdstaal geworden, voor mensen die in het eigen dorp gaan stap
pen, uit het hoge Noorden elk voorjaar weer even terugkomen 
voor de carnaval. Het dialecticonneke van mijn huidige woon
plaats heet dan ook niet per ongeluk: H U I S S E N Z O A L S 't Z I N G E N 
T A Ö T E L ! Taötele wil zeggen: lekker kletsen op een bankje aan de 
dijk, op een kruk in het café. En dat uitroepteken staat er niet voor 
niets. Het geeft de uitbundige vreugde weer, de uitgelaten eigen
heid van het carnaval. Hoofdmoot van dit boekje? De teksten 
van de schlagers. De tweede helft bestaat uit een woordenlijst. 
Wie die raadpleegt kan de carnavalsknallers meezingen en zelfs 
begrijpen. Onder de B figureert ook buut: ton waarin de buut-
reedner zijn buut houdt... Jammer dat niet ook een buut werd 
afgedrukt. Voor taalkundigen toch een interessant object: een 
stand-up commedian als spraakmaker, trendsetter in een proces 
van taal-vernieuwing. Koot en Bie, Youp van 't Hek dragen toch 
ook bij aan de verjonging van het A B N ? Een taalgeleerde als 
Ewout Sanders volgt ze toch op de voet? 

Het M W bevat geen liedteksten, terwijl de 
auteurs toch van nabij weten dat ook in Brabant de markt zeer 
willig is voor een nieuw soort volkslied, geen Lange Passie voor 
Goede Vrijdag, geen Brabantse Nachten voor Vette Dinsdag, maar 
een soort Brabant-pop met esthetisch zeer verzorgde teksten van 
eigen bodem. Gecultiveerd amusementsdialect bestaat. In Bra
bant bloeit het op in het libretto van de zanger, in de tekst van de 
entertainer. Een tsunami van eigentijds, algemeen burgerlijk Bra
bants walst over het oude boerensubstraat heen. Het nieuwe Bra-
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bants is er al volop. Het moet nog wat liggen, tot het rijp is voor 
een wetenschappelijke fijnproever. 

Het M W verkent intussen het niemandsland 
door in zijn idioticon meer dan ruim baan te bieden aan de vro
lijke noot, als te verwachten bij een vrijetijdsdialect. De over
vloed aan spreekwoorden of andere zegswijzen geeft het boek 
zelfs een tweeslachtig karakter: soms lijkt het wel een spreu-
kenboek. Dat daar niemand over valt komt omdat die zegswij
zen altijd zijn opgehangen aan een lemma en bovendien veel te 
lachen geven alsook tot nadenken stemmen. Hoe oud zijn ze? 
Hoe groot is hun bereik? Echt voer voor taalsociologen. Nog ver
bazingwekkender is de enorme hoeveelheid zeisels. De enige zei
sels die ik in mijn jeugd hoorde waren zover ik me herinner niet 
uit het dialect: 
a) 'alle bietjes helpen', zei het wijf van de schipper, en ze blies 
in het zeil bij windstilte! 
b) 'alle bietjes helpen', zei de schipper en hij plaste over boord 
bij te lage waterstand. 
c) 'alles met mate', zei de kleermaker en hij sloeg het wijf met de el! 
In het H van mijn jeugd waren deze zeisels import, nog nauwe
lijks in het eigen dialect vertaald. Ze pasten ook helemaal niet in 
het dialect van mijn dorpsoudsten. In W W B nam ik ze dan ook 
niet op.Voor wie een dialect beschrijft in wording ligt het uiter
aard wat anders, zeker voor de Swanenbergs die een halve eeuw 
na W W B aan hun boek werken. Maar niet zoveel later of ze voe
len zich ook zelf niet helemaal zeker: 'Wat de zeispreuken be
treft hadden wij wel bedenkingen omdat we veel van de ons 
gemelde apologetische gezegden niet hebben kunnen terug
vinden in andere publicaties'.De oorzaak van de onzekerheid zal 
zeker ook wel het gevolg zijn van de bijvoeglijke bepaling: ons 
gemelde. Dit betekent: niet zelf opgetekend uit de volksmond. 
Het risico van desinformatie neemt toe met de omvang van het 
dialect. Lang geleden heb ik al eens gewezen op de alcohol waar
in al die zeisels worden bewaard, waarmee ik zeggen wou dat ze 
iedere dag tot grote vreugde door onze entertainers vooral in het 
café kunnen worden aangeleverd. Helemaal verbaasd was ik dan 
ook in het M W onder de z het woord zinsel tegen te komen. A l 
mijn haren kwamen overeind, van hetzelfde wantrouwen als waar 
de auteurs al over repten. Me dunkt dat hier van een leen
vertaling uit het A B N sprake is: zin betekent immers in het 
Brabants: zei. Vanuit mijn dialectbeleving behoort zinsel tot de
zelfde volkskunst als de uit bot en been gesneden herders-
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plastiekjes van Wiegersma in Deurne: deels echt; deels onecht 
ook toen de geneesheer-schilder ze begon op te kopen. Hoe het 
ook zit, hoe oud en echt dat zinsel ook is: de zeispreuken mogen 
in een woordenboek wat misstaan, ze zijn buitengewoon amu
sant en beeldrijk; bovendien interessant voor wie geïnteresseerd 
is in verandering van een taal tussen een afgaande en opko
mende cultuur. De geleerden zoeken wel uit wanneer het woord 
zinsel voor het eerst in het Brabants en wat voor Brabants wordt 
gesignaleerd. 

Intussen vraag ik me af: ontbrak dat levenslus
tige element, de humorist, de verteller dan helemaal in het H? 
Lastige vraag. Mijn zegslieden waren als jongelui nog wel her
bergbezoekers maar de moppen die daar werden getapt waren ze 
kennelijk vergeten. Ook was mijn streektaal aan de kleine kant. 
Wie jacht maakt op verhalen, moppen, spreekwoorden, liedjes, 
dient over een groot revier te beschikken. Die schat ontspruit niet 
tussen een paar afgelegen boerderijen. De invloed van de stad, van 
de grote, burgerlijke nederzettingen had de dorpsoudsten achter 
WWB nog niet bereikt. Door een top-tien werden ze nog niet 
beroerd: de radio ontbrak. V ia jong personeel uit Oss en om
geving bereikte soms een flard van het grootstedelijk gebeuren 
zelfs ons ouderlijk erf. Dan zongen we mee met knecht of meid, 
en verbasterden dat in de kortste tijd tot: 

Fien, Fien, Fien 
wén vannacht 
oew hémt gezien! 

Een verwrongen brokstuk uit de Lichtstad, Moulin Rouge. 
Daarmee jouwden we de meid van de buren uit alsof we inder
daad naar Parijs waren geweest en daar gedanst hadden met 
Josephine Baker. De rest van de toenmalige top-tien zongen we 
- voor zover we die zongen - in het A B N : 

daar bij die molen, 
die mooie molen... 

ze hebben mijn sokken gestolen 
ze hebben mijn schoenen gepikt... 

Jan zocht een meisje 
naar zijn zin 
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maar daar slaagde hij niet in: 
en spoedig las men in de krant: 
gezocht een meisje uit goede stand... 

enz enz enz 

Toppers van toen, uit de tijd van Kobus Kuch uit Burgerbrug, 
waarschijnlijk erbarmelijk ten gehore gebracht maar wel altijd 
voor de volle 100 % in het A B N . Bovendien was mijn directe om
geving qua zang niet hoogbegaafd. Maar zelfs dat verhinderde 
niet dat er toch nog een enkele liedrest uit een dieper verleden 
opdook: dan reciteerde ons moeder bv: 

Een haantje en een hennetje 
die gingen samen op reis... 
ze kwamen bij een hofstee aan... 
kom mee, zei de haan, kom mee: 
hier deugen ze niet voor het vee, 
de boer en de vrouw 
en de knecht en de meid 
zijn lui en verslapen hun tijd. 

Toegegeven: het zijn schamele brokstukken, maar je kunt er toch 
nog uit opmaken dat ook toen al de dichtkunst niet in dialect 
werd uitgevoerd. Datzelfde geldt voor raadsels als: 

eens was ik jong en schoon 
en ik droeg een blauwe kroon 
maar ik werd oud en stijf 
en kreeg een band om het lijf 
tenslotte op en neer gestoten en geslagen 
en later door vorst en vorstin gedragen! 

De door mijn moeder overgeleverde vorm is blijkens De Bont 
niet compleet, wel zo goed als. Waarschijnlijk moet ik hier op
merken dat de onvolledigheid van moeders raadsel niet te wijten 
is aan de beperking van haar maar aan die van mijn geheugen. 
Ze stamde nog uit een lager onderwijs dat zwaar leunde op het 
geheugen van de pupil. Daarbij was een rijmende tekst uiteraard 
gewenst. Tot eindjaren ' 3 0 hoor ik mijn moeder - in 1943 over
leden - niet zonder trots vertellen dat ze voor haar plechtige 
communie toen ze twaalf was de hele bijbel heeft opgezegd, uit 
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het hoofd! Achteraf denk ik dat het hier gaat om een uitermate 
beknopt rijmbijbeltje. Ze kende nl ook de Tien Geboden van
buiten, in rijmvorm. Ook van het Veni Creator had ze een 
vertaling in haar hoofd gereed liggen. De inhoud deed me 
minder dan de rijmvorm. Ik kon mijn oren haast niet geloven: 
kon ik dat ook maar! Tot op de dag van vandaag herinner ik me 
er nog dit fragment uit: 

Kom Schepper, kóm, o H.Geest, 
bezoek onze harten van minst tot meest, 
kom, en stort Uwe genadekracht 
in de harten door U voortgebracht. 

Van mijn zusjes herinner ik me weer een ander 
soort cultuuroverdracht: die kwamen van de nonnenschool thuis 
met meer aardse rijmende teksten: dans- of springliedjes. Niet ge
heel ongevoelig voor rijm heb ik er heel lang nog heel veel ont
houden. Het meeste verzonk in vergetelheid. Hier volgt nog een 
rest: 

Kaarooléjn 
stónt achtret chdrdéjn. 
Wad deet se daar? 
Ze kamde haar haar, 
ze waste haar handen, 
ze poetste haar tanden. 
Wat deetse noch meer? 
Ze knielde neer 
voor vaader èn moedder, 
voor zuster èn broedder, 
voor méjt èn knecht. 
Toen stónt se weer récht 
èn toen stónt se weer óp 
èn die groote póp 
fan porselein 
was maar zoo kléjnü 

Als ik me goed herinner ging bij klein het spring
touw niet onder je voeten door maar over je hoofd heen, bij het 
hurken. Als ik me vergis, dan blijft toch nog een mooie tekst over, 
een stukje orale poëzie dat ik bij dezen verklaar: te behoren op 
geheel eigen wijze tot het dialect van mijn jeugd. 

Was mijn moeder een dichteres? Dansten mijn 
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zusters op versvoeten? Zoveel is zeker: mijn vader was geen 
dichter. Hij had wel de gave van het woord. Laten we hem maar 
een epicus noemen. Hij zat vol verhalen en vertelde die. Nee, 
die gingen niet over de H.Geest of het alom aanwezige Kindje 
Jezus. Ze waren eerder aan de gewaagde kant. Hij zal ze niet 
zelf verzonnen hebben. Zeer zeker ook niet zelf hebben gelezen. 
Hoe hij er dan wél aankwam? Ze moeten behoord hebben tot het 
repertoire van de mannenwereld. In de winteravonden gingen 
vooral de jonge, ongehuwde mannen graag buurten in de om
geving. En niet te vergeten de herbergen: semi-agrarische onder
nemingen voor het eigen volk, en dat leest niet, luistert niet naar 
de grammofoon, niet naar de radio. Het is ermee als met de mop 
nu: niemand weet waar die vandaan komt. De verhalen van mijn 
vader zijn een soort lang uitgesponnen moppen. Ze behoren tot 
de orale volksverhalen die van generatie op generatie werden over
geleverd. Sprookjes voor volwassenen, ook nog kinderen voor 
zover ze evenmin kunnen of willen of hoeven te lezen. 

De verhalen van mijn vader hebben een een
voudige structuur en een duidelijke plot, daardoor kan de sprook-
spreker ze makkelijker onthouden, en ze langer of korter maken 
al naar gelang de respons. De vertelde vorm was eenmalig: het
zelfde verhaal werd nu eens zus en dan weer zo gedebiteerd. Dit 
simpel gegeven zorgde voor een probleem toen ik zijn verhalen 
- ik herinner me er nog vier - opschrift begon te zetten: alle vier 
waren uit mijn geheugen gewist. Ik herinnerde me enkel de 
hoofdzaken met de clou. Zo werd ik gedwongen als volksver
teller uit de kast te komen. Ik had het geraamte: het lichaam van 
vlees en bloed schreef ik er omheen. Het zijn niet mijn verhalen, 
maar ook weer wel: ik heb ze uit mijn geheugen vertaald. Een 
belangrijke drijfveer om zulks te doen was mijn behoefte om de 
taal van mijn jeugd in vivo te laten horen. Alle vier zijn dan ook 
in dit boek opgenomen, parallel met de ABN-vertaling. 

De verhalen gaan over heel oude thema's, dezelf
de die vertellers ook nu nog inspireren: door schade en schande 
wordt men wijs, de listen en lagen van de duivel, de hoogste ge
zagsdragers zijn ook maar mensen, en de ondraaglijke nabij
heden binnen het huwelijk. Verhalen over echtgenoot, pastoor, 
misdadiger en het op te voeden kind. Een vijfde thema - de bio
grafie van een historische figuur - vindt men in het verhaal over 
Jacobus van der Schlossen als weergegeven in WWB 233, 234. 
Aanvankelijk dacht ik van doen te hebben met een nog zeer jong 
drama maar het was al oud: Van der Schlossen werd al in 1695 

20 



terecht gesteld. Bij de hier voorliggende vier verhalen ontbreken 
feiten en jaartallen. Dat vond ik ook niet erg: voor mij waren het 
vitrines, mooie voorbeelden van mijn taal toen men nog niet las 
of schreef. Als ik nu bij een van de vier toch nog een 
aantekening plaats is zulks omdat ik onlangs nog een ontdekking 
deed, in verband met het verhaal over het Kersenkeesje: een 
leerzame parabel over een jongetje dat te lui is om het hoefijzer 
op te rapen dat zijn vader langs de weg ziet liggen. De vader 
raapt het dan zelf maar op, verkoopt het, en koopt voor die paar 
centen wat kersen. Die laat hij later op de dag op de grond 
vallen waarvan ze dan weer een voor een worden opgeraapt 
door Keesje die intussen vergaat van de dorst. De ontdekking 
doe ik in mijn DEUTSCHES LESEBUCH, een bloemlezing van 
H.Derckx. Mijn leraar Duits kwam er amper aan toe: had het te 
druk met de naamvallen. Het viel, en valt nog steeds, vanzelf 
open op Goethe's 

Über allen Gipfeln ist Ruh... 
Maar deze keer glijdt het zware boek me bijna uit de hand, en 
wat lees ik al op p. 11 ? Van dezelfde Goethe? Der Herr und das 
Hufeisen, het verhaal van mijn vader, met precies dezelfde strek
king maar evangelisch getoonzet: Jezus onderweg met Petrus 
die als toekomstige Paus van Rome zo'n hoefijzer iets te min 
vindt om het op te rapen. En daarvoor later op de dag zal boeten. 
Goethe legt met die Wipfeln en Gipfeln heel wat meer eer in dan 
met zijn nogal langdradige Hufeisen. Maar de les is even kort 
als duidelijk: 

Wer geringe Dinge wenig acht't, 
Sich um geringere Mühe macht. 

Aan het eind van deze inleiding nog een enkele opmerking 
betreffende de achterin toegevoegde foto's. Deze stammen uit 
de prille jaren '50, toen door de auteur genomen. 

Huissen September 2009 Jan Elemans 
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D E T R A N S C R I P T I E 

De voertaal van dit boek is 
A B N in rechte druk. 
Voorbeelden van Huisselings 
dialect worden aangeboden in 
schuine druk. 
Wanneer in een dialecttekst 
een a, o of ó desondanks ro
mein wordt weergegeven, be
tekent dit dat deze klinkers wat 
gespannen zijn, naar umlaut nei
gen. Deze bijzonderheid wordt 
aangegeven omdat ze er func
tioneel toe doet: 
zón is hemellichaam, zón staat 
voor zouden; 
wan is een znw, wan staat 
voor de combinatie wat+een; 
aa£ staat voor de pvorm at, aat 
voor altijd. 

De gespannen klinker duidt er
op dat hij het product is van 
een samentrekking of verkor
ting: 
handel wordt gedreven op de 
veemarkt in Den Bosch maar 
op bedevaart ga je naar handel 
= Handel < Haendel. 
Zo is wónt een wonde maar staat 
wónt voor: wouden het. 
Er is ook verschil tussen hij 
hólt (holt) en hij holt (haalt). 
De spanning is ook exempla
risch voor het verkortingspro
duct van extreem-lange klinkers 
uit OWG au in woorden voor 
groenten als: 
bon (boon), 
kol (kool). 

Soms ontbreekt die spanning: 
bóm (boom) dóf (doof) 
höch (hoog) lóf (loof) 
ök (ook) 
Dit komt doordat deze klinker
spanning zich slechts voordoet 
voor j , 1, n, s, t, z en - met 
dank aan Van Bakel - d. 

Extreem lang gebleven klin
kers uit vanouds lange vokalen 
wijken in het H sterk af van de 
ABN-pendanten door een onzui
vere naklank. 
In onze transcriptie worden ze 
afgesloten met een dubbele 
punt: 
ie:n (een) 
doe:t (dood) 
schuu:fke (schoofje) 

Voor de rest van de H 
taalklanken valt op dat ze func
tioneren in een vokaal systeem 
dat veel regelmatiger is dan dat 
van het ABN. 
Tegenover iedere korte bevindt 
zich een lange van dezelfde 
waarde. De lange waarde wordt 
waar dat gevoeglijk kan aan
geduid met tweemaal het te
ken voor de korte: a-aa, è-èè, 
ö-öö, ö-öö, é-éé. Het hier 
gebruikte accent-grave duidt de 
meer open, het accent-aigu de 
meer gesloten variant aan. 
Tegenover de ó staat in onze 
transcriptie niet *óó maar oo 
omdat deze overeenstemt met 
de klank van de oo in het A B N 
waar we zo dicht mogelijk bij 
willen blijven: tegenover zón 
(zon) staat dan ook zoon (zoon). 

29 



Om dezelfde reden wordt tegen
over putter (putter) niet *puuter 
geschreven maar peuter (peuter). 
Vervolgens ook tegenover lip 
(lip) niet * li + ipel maar leepel 
(lepel). Deze laatste keuze maakt 
ook de weg vrij voor e als te
ken voor de schwa of onbe
toonde dan wel stomme e. 

Waar A B N maar één korte e-
klank heeft, onderscheidt het 
H er twee: 
nét (net, znw)-«èr (zojuist). 

De uitspraak van de éé wordt 
verkregen door de e van A B N 
pret wat langer aan te houden 
tot de waarde van e in A B N 
bieren wordt verkregen. 
De uitspraak van de èè ligt dich
ter bij de aa dan de éé doet. 
Het open karakter van deze 
vokaal doet heel on-ABN-ach-
tig aan. Hetzelfde geldt voor 
de dd: de lange waarde van H 
en A B N : stok. Het is de meest 
populaire klinker in tal van dia
lecten, en wordt het liefst aan
geduid met ao of oa omdat ze 
veelal staat voor a-klanken in 
ABN-woorden als avond en 
maan. 
De korte waarde van dd 
opponeert als ö zowel met de 
ó als met de beide gespannen 
varianten. 
Enkele vb: 
bon (boon)- bón (bon) 
bót (bod) - bót (bot) 

kóm (kom, pvorm) -
kóm (kom, znw) 

lót (lot,znw) - /ö?(laat,gwijs) 
zdch (zog)- zóch (zeug) 
zon (zo een) - zón (zon) 

Als je ervan uitgaat dat 
de ö-klanken in het A B N niet 
voorkomen, kun je voor een 
juiste uitspraak verwijzen naar 
de ö in het Duitse mv Löcher 
voor de korte waarden, en van 
daaruit aanhoudend de lange re
aliseren, als ook gehoord in de 
eu van de in onze eigen adel
stand verheven freule. 
Maar voor de zaligen die niet 
geloven in de verschijning van 
de tweeklank in ons aller moe
dertaal, is de ö-klank in het A B N 
volop aanwezig bij woorden met 
ui, dwz met ö+j of w als bij 
ströjk = struik en höws = huis. 

Apart vermeld dienen nog de 
ie-, uu- en oe-klanken, die in het 
A B N enkel de korte waarde 
hebben waar het H naast een 
zuiver-korte nog een zui ver-
lange heeft, wat het klank
karakter iets lijzigs geeft maar 
ook voor verschil in betekenis 
zorgt: 
brief (brief) - brie.f (brieven) 
moet (moeder) - moe.t (moed) 
huuj (sta stil) - huu.j (hoeden) 

Tot slot volgt nu nog een over
zicht van het vokaal systeem 
als afgedrukt in WWB 36: 
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l a n g k o r t 

èè aa è a 
éé öö öö é ö ó 
ee eu oo i u ó 
ie. uu. oe. ie uu oe 

D e z e s t ruc tuur v i n d e n we bv . i n de volgende w o o r d e n : 

dèèl ~= = ( ik) dee l maach — m a a g 
déél ~ = do r sv loe r lööjer = = k l o k k e n l u i d e r rööme = r a m e n 
steek == steek peuter = •= p o o t b o o m zooch = — z o o g 
die.f = = d ieven (znw.) huu.j = hoeden (znw.) moe.t = — m o e d 

dèl = v o d mach = = m a g 
dél — gedeelte löjjer => l u i e r (comp. ) römme -=> m e l k 
stik «= steil putter — = d i s t e lv ink zóch — zeug 
dief — = dief (znw.) huuj => ( ik) h o e d moet = = moeder 

A F K O R T I N G E N / T E K E N S 

A B N Algemeen Beschaafd 
Nederlands 

awvnw aanwijzend voornaamwoord 
H Huisseling(s) 
M N L Middelnederlands 
OWG Oudwesteermaans 
bnw bijvoeglijknaamwoord 
btrvnw betrekKerijk vnw 
bv bijvoorbeeld 
bvb bijvoeglijke bepaling 
bwb bijwoordelijke Depaïing 
bzvnw bezittelijk vnw 
cons medeklinker 
deelw deelwoord 
dim verkleinwoord 
dwz dat wil zeggen 
ev enkelvoud 
gw gebiedende wijs 
H Huisseling(s) 
hww hulpwerkwoord 
ipv in plaats van 
itt in tegenstelling tot 
k kolom 
kww koppelwerkwoord 
lw lidwoord 
m mannelijk 
mv meervoud 
nl namelijk 
nw naamwoord 
o onzijdig 
oa onder andere 
ondvgw onderschikkend voegwoord 
ott onvoltooid tegenw. tijd 
ovt onvoltooid verleden tijd 
ow onbepaalde wijs 

pvnw persoonlijk vnw 
pvorm persoonsvorm 
s sub, onder 
tbv ten bate van 
tdeelw tegenwoordig deelwoord 
tgv ter gelegenheid van 
tt tegenwoordige tijd 
v vrouwelijk 
vb voorbeeld 
vdeelw verleden deelwoord 
vgl vergelijk 
vnw voornaamwoord 
voc klinker 
voorz voorzetsel 
vrvnw vragend vnw 
vt verledentijd 
vtt voltood tegenw.tijd 
vv verbogen vorm(en) 
vvt voltooid verleden tijd 
ww werkwoord(elijk) 
znw zelfstandignaamwoord 
< ontstaan uit 
* reconstructievorm 
x naast, afwisselend met 
rr dubbele r die nagenoeg als 

een r wordt gerealiseerd 
w w / „ w twee of drie medeklinkers 

die nagenoeg als een mede
klinker worden gerealiseerd 
bij lange klinker 

: bij onzuivere, extra lange 
klinker 

é meer gesloten 
è meer open 
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H E T L I D W O O R D (lw) 

A) lw van bepaaldheid 

1) ev 

m de - den - d'n 
den boe. r, 
de lööjen boer 
de kèl 
den aawe kèl 

v de - d' 
de vröw 
daaw vröw 

o et -'t - ed - 'd 
et kalf, taaw kalf 
ed dérke (deerntje) 
tfrömmeske (vrouwmensje) 
tkèèlfke 
jdurke (deurtje) 
dmènneke 

2) mv 

de - d' 
de kèls 
de vröllie (vrouwlieden) 
daaw mènnekes 
de dérkes (deerntjes) 

Bij het m ev vindt men den voor 
klinker of daartoe geschikte me
deklinker. Bij een ongeschikte 
medeklinker kan toch den ge
plaatst worden als een bnw met 
de juiste beginklank tussenbei
de komt: 

de kèl maar 
den aawe kèl. 

Ook het omgekeerde geldt: den 

kan de worden als een bnw met 
ongeschikte beginklank tussen
beide komt: 

den boe. r maar 
de jóngen boe. r 

Het lw de wordt voor klinker 
of geschikte medeklinker mak
kelijk aangehecht: 

daaf (de aaf) 
daks (de aks) 
dÖÖS (de aas) 
daaw vröw 
daaw vröllie 
daaw mènnekes 
dnaawe kèl 
dullinge (de bunsings) 
dakkers 
daaw boerre 
deus (de euze, dakdrup) 

De moeilijk uit te spreken com
binaties worden niet altijd ver
meden: 

gif méjn daaw boerderééj 
mar, dan kréddegé dnééj 
(geef mij de oude boerderij maar, 

dan krijg jij de nieuwe) 
drommel (de rommel) 
dvrbllie (de vrouwlieden) 

Het lw et leent zich even gemak
kelijk voor aanhechting. Dit blijkt 
al zonneklaar uit de drie belang
rijkste T-stukken in de kerk: 

törgel, 
taltaar èn 
taawoe. r óp te pnkstoel. 

In nogal wat gevallen gemineren 
't en volgende dentaal: 

ttik èn ,tun (het dik en het dun) 
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tturke (het deurtje) 
ttèmke (het dammetje) 
ttikske (het tikje) 
ttéékentje (het dekentje) 
ituumpke (het tompje) 
ttröpke (het dropje) 
ttörpke (het dorpje) 

Vooral als er betekenisverschil 
dreigt wordt niet progressief 
maar regressief geassimileerd: 

frölkke (drolletje) x jdrölleke 
t/o trölleke (rolletje) 
ttèkske (dakje) x ddèkske 
t/o ttèkske (takje) 
ttèske (dasje) x jdèske 
t/o ttèske (tasje) 
ttöpke (dopje) x jdöpke 
t/o ttöpke (topje) 

Ter afsluiting: 
gén zin zin tting xjding 
(geen zin zei het ding = meisje) 

Zoals ook elders in Nederland 
wordt eveneens in het H de - et 
verbonden met plaatsnamen: 

den Bós (den Bosch) 
de Graaf (Grave) 
de Koliek (Koolwijk) 
tOlster (Aalsvoort) 
de Réék (Reek) 

Hetzelfde verschijnsel doet zich 
ook voor bij de voornaam: 

den Ties (Thijs) 
et Tieske (Thijsje) 

Veel algemener is de meervouds
vorm van voorgaand verschijnsel. 
Het geeft bovendien een heel con
creet beeld van het sociaal-eco

nomisch gegeven dat bij tekort 
aan boerderijen en bedrijfsgron-
den kinderen heel hun leven on
gehuwd in het ouderlijk huis blij
ven wonen. Als gemeenschap wor
den ze dan aangeduid met de meer
voudsvorm van vaders voornaam: 

de Flipkes (kinderen van 
Flipke) 

de Wetjes (kinderen van 
Woutje) 

de Hèjnes( kinderen van Hein) 

Wanneer alleen dochters achter
blijven als in het geval van Oom 
Roelof, dan heten die: 

de Roellevömmedérkes 

Soms wordt niet de naam van de 
stamvader maar die van de boer
derij gebezigd. Heet die et Slotje, 
dan wonen daar op een gegeven 
moment 

de Slötjesjónges 

Heeft men het over de nakome
lingen van oom Roelof ongeacht 
burgerlijke staat of geslacht, dan 
is er sprake van: 

de Roellevömme 

In het bedrijvig leven van iedere 
dag kan het gebeuren dat men 
met de naam vooral de onderne
mer op het oog heeft of de eige
naar. In zo'n geval combineert 
men graag het lw met een deel 
van de achternaam: 

den Béér (Berendsen) 
de Koe.n (Coenen) 
de Prins (Prinssen) 
de Steek (van Stekelenburg) 
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den Tunnes (Theunissen) 

Wordt de veelal gebruikt als in 
het ABN, er zijn toch wat uitzon
deringen: 

vur de béést (het beste, dwz: 
zon- en feestdagen) 

den deksel (het deksel) 
in den dónkere (in het donker) 
nö den ééte (na het eten) 
in de fóns (in het verzekerings

fonds) 
op ten harde (op het harde, 

dwz: op de verharde weg) 
in den höws (in het huis, be
doeld: in de woonruimte van het 

huis, in de woonkeuken) 
in de licht (in het licht) 
in de midde (in het midden) 
óp ten oe:genblik (op het 

ogenblik) 
de pikdrbbt (het prikkeldraad) 
in de room (in het raam) 
den blok (het blok) 
de zböl (het zadel) 

Soms et ipv de: 
téért (de aarde) 
et febriek, 
et mesien (de machine) 

Het lw typeert het dialect even
eens in zekere tijdsbepalingen: 

vandenaacht (vannacht) 
vandemèèrge (vanmorgen) 
vandemiddach (vanmiddag) 
vandenöövent (vanavond) 
mi te kersmis (met Kerstmis) 
mi te pöóse (met Pasen) 
mi te pinkstere(mRt Pinksteren) 
mi te lie.zejes (met Eligius) 
vandewéék (afgelopen week) 

vandentéjt (onlangs) 
vandelénte (verleden / aan

staande lente) 
vandezómmer (idem zomer) 
vandenhèrfst (idem herfst) 
vandewinter (idem winter) 

Resten van de tweede naamval 
nog verstard terug te vinden in 
tijdsbepalingen als: 

sléntes 
sómmers 
sèrfs 
swinters 
smèèrges 
smiddachs 
sööves 
snaachs 
sóndachs 
swoenzdachs 
swèrkendachs 
swoenzdachsmèèrges 
swèrkendachsmèèrges 

B) Het lw van onbepaaldheid 

m ene - enen - 'nen - 'ne 
enen boer, ene kèl (kerel) 
enen aawe kèl, 
nen boe. r van niks 
ne stommen boe.r 
ene gaap (geeuw) 

In kortspraak onder gunstige om
standigheden ook n n: 

nnaawe kèl (een oude kerel) 
Of zelfs n n n : 

„nnééjen bloes (een nieuwe 
bloes) 

v en-'n 
en gaap (domme vrouw) 
nónnoe:zel boerrin 
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en aaf x naaf (een naaf) 
en ÖÖS x «Öav(eenaas) 
en ie:r x nie:r (een eer) 
en aar x naar (een aar) 

Met geminatie van n+n: 
nnolt (een naald) 
nnie. r (een nier) 
„neus (een neus) 

o en- 'n 
en mènneke 
en aaw x naaw kumke 

(een oud kommetje) 
en öörech x nöörech mèn
neke (een eigenaardig mannetje) 

Geminatie van n+n: 
nnèmke (een naampje) 
„nótje (een nootje) 
„nootje (een naadje) 
nnuske (een neusje) 
„nee/ pèrt (een nieuw paard) 

Aanhechting van n: 
naaw mènneke (een oud 
mannetje) 

Soms wordt de n gehecht ach
ter voorgaand woord: 

tschówn hoor va„n aaw 
wéjf (het scheelde een haar van 

een oud wijf) 

Het is interessant te zien hoe 
het lw wordt herhaald: 

m ene lompen boe. r énne (een 
lompe boer) 

ene goejjen énne (een goede) 
ene rotsak énne (een rotzak) 
ene gaapert énne (een gaperd) 
ene rööwe mietter énne (een 

ruwe mieter) 
enen öoregen énne (een 

vreemde snuiter) 

zonnen aawen hie:r énne 
(zo'n oude heer) 

v en flinke boerrin ie:n (een 
flinke boerin) 

wan flinke vröw ie:n (wat 
een flink vrouwmens) 

en kbbj ie:n (een kwade) 
en poets ie:n (een poetster) 
en toöp ie:n (een domoor) 
en prent ie:n (een verwaand nest) 
en rèts ie:n (een reiszieke) 

o en kbbj kujken ie:n (een 
slecht biggetje) 

en lie.fkientjen ie:n (een 
lief kindje) 

en aaw mènneken ie:n 
(een oud mannetje) 

wan aawen mènneken ie:n 
(wat een oud manneke) 

wan kbbjen kujken ie:n 
(wat een slecht biggetje) 

wan gékken wéfken ie:n 
(wat een gek wijfje ) 

NB: de laatste voorbeelden zo 
goed als uitsluitend gehoord bij 
oude sprekers, dezelfde die de 
è van mènneke rekten tot de èè 
van mèèneke. 

De namen van letters en cij
fers zijn 
v en zés (6) 

en dee (d) 
deez aacht (deze acht) 
die tien (die 10) 

In de Brabantse taalgemeenschap 
verraden vooral de lw het taal
kundig geslacht van het znw. In 
die gemeenschap verlangen ook 
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wel vreemde woorden te worden 
opgenomen. Willen die er echt bij 
gaan horen, dan zullen ook zij 
uit de kast moeten komen met 
hun taalkundige geaardheid. Pas 
als ze dat doen wordt hun nest
geur als Brabants herkend. Een 
Brabander voelt het geslacht van 
de znw aan. Maar wat valt er te 
voelen als er ineens een vreemd 
woord opdoemt? 
Iedere vergelijking gaat mank, 
maar toch. Als je een rat uit 
familie A onverhoeds overplant 
naar rattenfamilie B , dan wordt 
dat arme dier na enig bekijks 
aangevallen en gedood. Maar 
zet je zo'n zelfde rat een paar 
dagen onder een gazen stolp bij 
familie B, en je neemt vervol
gens die stolp weg, dan wordt de 
vreemde rat als eigen erkend 
en vredelievend opgenomen. 
Zo zou je van die vreemde woor
den kunnen zeggen dat ze de 
nestgeur van de Brabantse taal
familie aannemen, zodat ook 
hun genus voortaan spontaan 
wordt gekend. De lw die ze van 
de goegemeente meekrijgen, zijn 
de papieren van hun verblijfs
vergunning. De vreemdelingen 
zijn medebewoners geworden in 
het woordenboek waarvan ze de 
klederdracht hebben aangenomen. 

Hier volgt een overzicht in de 
drie groepen van het woord
geslacht: 

m enen affekbbt (advocaat) 
enen archiettèkt (architect) 

enen assiestènt (assistent) 
enen beehaa (BH) 
enen diennaamoo (dynamo) 
enen dirrektwaar (directoire) 
enen dirrekteur (directeur) 
enen doomenie (dominee) 
enen dónneteur (donateur) 
enen does (douche) 
enen dokter (dokter) 
ene fraaier (frater, ordebroeder) 
ene Fort (Ford tractor) 
ene géjzer (geiser) 
enen insimmenaater (insc-

minator) 
ene kattegismes (katechismas) 
ene kattelooges (catalogus) 
ene Kees (Case tractor) 
ene kómpjoetter (computer) 
ene Körmik (Mc Cormick 

grasmaaier) 
ene kultefaater (cultivator) 
ene kurzes (cursus) 
ene meneezje (manege) 
ene módderaater (moderator) 
ene mooter (motor) 
enen ooveral (overall) 
ene pie:ter (peter: doopvader) 
ene pööter (pater) 
ene poellie (poelie) 
ene printer (printer) 
ene pulloover (pullover) 
ene Puuzzenat (Puzenat gras

maaier) 
ene raadejoo (radio) 
ene reebus (rebus) 
ene sèppelien (zeppelin) 
ene skènner (scanner) 
ene soolèks (Solex bromfiets) 

ene tèndem (tandem) 
ene trakter (tractor) 
ene transfermaater (trans-
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formator) 
ene zilleteur (zelateur) 

Soms is een vreemd woord als 
zodanig onherkenbaar omdat het 
opgegaan is in de gedaante van 
een autochtoon: 

ene kooneng 
blijkt dan bij de controle van de 
papieren een conus: oorspronke
lijk een kegelvormige verhoging 
op een Romeinse helm, in H 
een slechts door sleutelaars ge
kend konisch onderdeel van een 
remnaaf. 

Soms is een woord bi-: 
enen öwtoo (m) 
en öwtoo (v) 
ene tilleviezzie (m) 
en tilleviezzie (v) 
ene grammefoon (m) 
en grammefoon (v) 

v en affertènsie (advertentie) 
en dirrektries (directrice) 
en inspektries (inspectrice) 
en medam (madame:dame) 
en méér (mère: kloosterzuster) 
en nevies (novice) 
en pdrtefullie (portefeuille) 
en rékt riks (rectrix) 
en söör (soeur: kloosterzuster) 
en tillefoon (een telefoon) 
en zilletries (zelatrice) 

Van medam (wagensteun) kon het 
genus niet meer worden vast
gesteld, omdat het voorwerp te 
lang buiten gebruik is. De neven
vorm medan verraadt dat men 
in het woord al sinds lang niet 

meer de Franse dame herkende. 
o ed dieplooma (diploma) 

etfraam (fietsframe) 
et fullietón (feuilleton) 
et mesien (machine) 
et piekkónkoers (concours 

hippique) 
et sèrtieffiekkd&t (certificaat) 

Bij vreemde woorden gaat de 
voorkeur kennelijk uit naar een 
mannelijk genus. 

De meeste vreemde woorden la
zen de boeren niet in hun krant
je. Die hoorden ze in de kerk. 
Als we ons beperken tot de be
langrijkste delen van de mis en 
de gezangen, kunnen we toch 
of juist daarom horen hoe het 
landvolk op eigen auditieve wij
ze ook dat Latijn in het eigen 
taalsysteem verwerkt. Hoe ze 
vreemde woorden of zelfs com
plete zinsdelen van eigen lw voor
zien: 

et aaveemarriejja (het Ave 
Maria) 

et x den alleloejja (alleluja) 
et x den addooretee (het 

Adoro Te) 
et x den mjezdéj (het Agnus 

Dei) 
de kónsekrdSAsie (de consecratie) 
de kónfiettejör (het confiteor) 
ed x den diejjezie. ree (het 

DiesIrae) 
et x den epistel (het epistel) 
et x de glooreja (het gloria) 
et x den ivvengillie (het 

evangelie) 
et x den iettemiessa-est 
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(het Ite missa est) 
et x de kierreje (het Kyrie) 
et x de kreedo (het Credo) 
et x den offertoorejem 

(het offertorium) 
de prefaasie (de prefatio) 
et x de sanktes (het Sanctus) 
et x de tantemèrgo (het 

Tantum Ergo) 

Als er in het bovenstaande te 
kiezen valt tussen de en et, dan 
is het znw met de gerealiseerd 
altijd m. De keuze tussen de 
en et wordt veroorzaakt door 
de inheemse behoefte om het 
betreffende woord te masculi-
niseren, een Brabantse geur mee 
te geven, in strijd met de voor
schriften van het ABN dat bv 
'het Kyrie'voorschrijft. 

Dit inburgeringsproces ook el
ders waargenomen. 

De Bont KV 325 constateert met 
D.Claus in diens Bijvoegsel 
bij het HAGELANDS IDIOTICON 
uit 1904 dat:"al de deelen der 
Mis met eenen vreemden naam 
benoemd, ook de namen der 
kerkzangen, mannelijk zijn". 

De brabanti sering van het kerk
latijn mag wat extreem lijken, 
het kan nog erger. 

Uit eigen ervaring mag ik mee
spreken over de invloed van 
het Brabants op het klassieke 
Latijn van het Kleine Semina
rie. De leraren lieten zich wel 

professor noemen maar waren 
veelal niet bevoegd op het ter
rein van hun werkzaamheden. 
Bijna zonder uitzondering han
teerden ze de Italiaanse uitspraak. 
In hun mond werd coelum tot 
tsjöööloem. Ook daarvan afge
zien liet de uitspraak van het 
Latijn te wensen over. Ze kleur
den het met wat Brabants in, 
en vertelden dan ook wat ze wis
ten van den oezzes, dwz de 
usus of het gebruik van bepaal
de woorden. 

Zelf lieten we ons ook niet on
betuigd. Het Latijn van Julius 
Caesar kreeg in onze mond 
duidelijk een Eburoons accent. 
De steeds terugkerende tech
nische termen namen de gedaan
te aan van ons eigen dialect: 
enen aawe sintakses (een oude 
syntaxis), enen aawe grammaa-
tiekka (een oude grammatica), en 
kónjegaasiejjoo (conjugatio), en 
diklenaasiejjoo (declinatio), ene 
pluurraales (pluralis), en pluu-
rraaletantem (plurale tantum), en 
maskeliennem (masculinum), en 
partesieppejem (participium), en 
preezes (praesens), ene noome-
netievves (nominativus), ene gin-
netievves (genitivus), enen daatiev-
ves (dativus). 

In: Vergili, herkenden we zelfs 
enen öörege ginnetievves (onre
gelmatige genitivus). Zelfs het on
voorwaardelijke Latijn van een 
ablativus absolutus had het on
der onze Brabantse taalwetten 
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zwaar te verduren: enen able-
tievvez apseluuttes. 

Omdat we niet meer tot het Gro
te Seminarie zijn toegekomen, 
bleef het werk van Thomas van 
Aquino voor ons een gesloten 
boek. A l is me de rest van mijn 
leven toch nog een 'uitspraak' 
van de engelachtige geleerde 
bijgebleven: den aamer immód-
deraates habbèndie (amor immo-
deratus habendi): de buitensporige 
liefde voor allerlei uiteraard aards 
bezit. 

Op een echt gymnasium is la
ter geprobeerd de uitspraak nog 
wat te fatsoeneren. Maar toen 
ik op het eindexamen een stuk
je moest voorlezen, zat de ge
committeerde naar mij te luis
teren alsof hij Julius Caesar was 
en ik een Eburoon. Hij joeg me 
dan ook onder het juk door! 
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H E T B I J V O E G L I J K N A A M 
W O O R D (bnw) 

Het bnw komt zowel in het 
kort, zonder buigings-e voor als 
in het lang, met buigings-e 

Bij ev znw die o zijn, vindt men 
alleen de korte vorm: 
en moe:j, léllek kuuske (koetje) 
en roe:j, wit " " 
en dónker, licht " 
en vböl, bónt " " 
en dun, dik 
en lang, kórt 
en goej, slèècht " 

Bij ev znw die m zijn, vindt 
men alleen de lange vorm: 
ene moe:je, lélleke stie. r 
ene roe:je, witte " 
enen dónkere, lichte " 
ene vööle, bónte " 
enen dunne, dikke " 
ene lange, korte " 
ene goejje, slèèchte " 

Bij ev znw die v zijn, vindt men 
afhankelijk van het soort bnw 
de korte of de lange vorm: 
en moe:], lélleke koe 
en roe:j, witte " 
en dónker, lichte " 
en vböl, bónte " 
en dun, dikke koe 
en lang, korte " 
en goej, slèèchte " 

Bij mv znw vindt men voor alle 
drie de geslachten afhankelijk 
van het soort bnw de korte of 
de lange vorm: 

moe.j, lélleke kuuskes.stierre, koej 
roe:j, witte " " " 
dónker, lichte " 
vböl, bónte 
dun, dikke " " " 
lang, korte " 
goej, slèèchte" 

Een enkele uitzondering daar
gelaten treden stoffelijke bnw op 
in het lang: 
en tinne vaas 
ene zilvere gulde 
en nikkele stöjverke 
de kóppere sènte 
ene göowe griffel 
Maar: 
en gööw tientje, griffeldoe:s 
gööw tientjes. 

Toen A.Weijnen zestig jaar werd, 
bood ik hem een artikel aan dat 
geplaatst werd in Taal en Tong
val 1969, 3-4 onder de titel Zes
tig Bloemen. In die taairuiker 
gaf ik zestig voorbeelden van 
adjectief gedrag. Voorbeelden, 
over het waarom liet ik me niet 
uit:'De feestruiker is hiermee 
kompleet. Aan de meer harts
tochtelijke taalonderzoekers laat 
ik het over om deze, voor de 
gelegenheid geklede bloemen 
tot onder hun rokje te bestude
ren. Zelf voel ik niet voor een 
diepte-taalkundig onderzoek naar 
het adjektief gedrag in het boe
ket. Ik heb eraan geroken. Laat 
anderen in deze geretardeerde 
tegenstellingen de oude stam
men maar bloot leggen, die het 
een en ander zouden kunnen 
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verklaren.Wat kan mij die stom
me -e eigenlijk schelen?' De ja
rige kon het wel schelen. Per 
brief van 3 juni 1970 liet hij 
weten: ' . . .uiteindelijk vind ik de 
teneur van Uw stuk zo geheel 
waar.' Niet zo geheel waar vindt 
hij de schenker van al die bloe
men als deze oppert dat oude 
stamtegenstellingen wel eens 
oorzaak zouden kunnen zijn 
van de grillige wijze waarop 
de bnw zich in het H gedra
gen. Hij concludeert: 'Formeel 
taalkundig zou ik wat de keuze 
van al dan niet -e hier betreft 
niet denken aan oude stammen 
maar aan de fonische bouw: 
woorden op n, 1, r, j , w, s<z, 
f<v, ch<g (uitgez.-ig).' Deze 
krijgen dus in mv en v ev de 
korte vorm: en gruu.n, vööl, 
dónker, mdj, blddw, gréjs, stéjf 
(met f<v) en dröch (met ch<g) 
bloem; uitgezonderd dan het ex 
op -ig: en gruunsege bloem. Cam-
pinoloog A.P.de Bont, ook een 
groot jager op Brabantica, be
sluipt in zijn Dialekt van Kern-
penland ( K V 387) het wild van de
zelfde kant: voor meervoud en 
vrouwelijk enkelvoud neemt hij 
lange vormen waar na p, t (d), k, 
f, s en ch. 

In de vergrotende en overtref
fende trap heeft vaak klinker
verkorting plaats, al dan niet 
met d als steunconsonant voor 
de uitspraak. Het interessantst 
zijn deze verkortingen wanneer 
er vanouds lange en, vanuit het 

dialect zelf geformuleerd, ex
treem lange klinkers in het ge
ding zijn. Ze typeren het H heel 
sterk, waarschijnlijk mede door
dat ze de spraak een Limburgs 
tintje geven, beter nog een Lim
burgs sleep- of stoottoontje. 
Hier volgt een overzicht: 

aaw-awwer-awst (oud) 
blééj-bléjjer-bléjst (blij) 
bloe:t-blbtter-blbtst (bloot) 
blöow-blöwwer-blowst 

(blauw) 
brie:t-bréjjer-bréjst (breed) 
die.p-diepper-diepst (diep) 
duu. r- duurder- duurst (duur) 
èèrch- èrger-èrchst (erg) 
flööw-flöwwer-flöwst (flauw) 
gaaw-gawwer-gawst (gauw) 
groe:t-grbtter-grbtst (groot) 
gruun-gruunder-gruunst 

(groen) 
hie:t-hétter-hétst (heet) 
kbbl-kblder-kblst (kaal) 
kbbt-köjjer-kbjst (kwaad) 
lie.f-lievver-llefst (lief) 
lööj-lójjer-löjst (lui) 
moe:j-mbjjer-mbjst (mooi) 
naaw-nawwer-nawst (nauw) 
nééj-néjjer-néjst (nieuw) 
noe:j-nbjjer-nbjst (node) 
roe:t-rbjjer-rbjst (rood) 
schrbbl-schrblder-schrblst 

(schraal) 
smbbl-smblder-smblst (smal) 
stèèl- stèlder- stèlst (steil) 
tèèj-tèjjer-tèjst (taai) 
zaacht-zachter-zachst (zacht) 
zoe.r-zoerder-zoerst (zuur) 
zuu.t-zuutter-zuutst (zoet) 
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In een aantal gevallen wordt 
reeds het grondwoord door ver
korting getroffen: 

géf ipv *gie:f (gaaf) 
hés ipv *hie:s (hees) 
höch ipv *hoe:ch (hoog) 
léch ipv *lie:ch (laag) 
schbn ipv *schoe:n(schoon) 

Soms is het grondwoord aan
wezig in lange èn korte vorm: 

doe:f x dóf (doof) 
druuich x dröch(droog) 
hie:l x Zie/ (heel) 
moe:j x mq/" (mooi) 
roe;r x rdr (rood) 

In veel gevallen speelt de den
taal op het woordeinde ook nog 
mee: die verandert in voormali
ge open positie in een j , of ze 
blijft bewaard in het predicaat 
terwijl ze in het adjectief ver
loren gaat. Volgen enkele vb: 

1) aaw - awt (oud) 
enen aawe mins (mens, m) 
en aaw mins (mens, v) 
et aaw mins (mens, o) 
aaw minse (mensen, mv) 

Zelfstandig: 
enen aawe (m) 
en aaw (v+o) 
aaw (mv) 

Maar predicatief: 
die awtheedes séjn nie écht awt 
(die antiquiteiten zijn niet echt oud) 

awt wörre wille de minse lievver 
èz awt séjn (oud worden willen de 

mensen liever dan oud zijn) 

2) brie:j - brie.t (breed) 
enen brie.je zuu:m (zoom, m) 
en brie:j deur (deur, v) 
en brie:j kuntje (kontje, o) 
brie:j schdöwers 

(schouders, mv) 
Zelfstandig: 

enen brie:je (m) 
en brie;j (v+o) 
brie:j (mv) 

Maar predicatief: 
was tie kaast brie:t (wat is 

die kast breed) 
zhént nie brie:t (ze hebben 

het niet breed) 
tiz brét sat ('t is breed genoeg) 

3) doe:j - doe:t (dood) 
enen doe:jen boe.r (boer, m) 
en doe:j kiep (kip,v) 
en doe:j volle (veulen, o) 
doe:) minse (mensen, mv) 

Zelfstandig: 
enen doe:je (m) 
en doe:j (v+o) 
doe:j (mv) 
de doe:j liggen óp te kerk
hof (de doden liggen op het 

kerkhof) 
Maar: 
kdénk dèsse mèèrgen al doe:t is (ik 

denk dat ze morgen al dood is) 
vur méjn part slön ze den diejje 
vandaach nog doe:t (voor mijn 
part slaan ze die vandaag nog dood) 
die zóch hi drie keujez dot che-
lèège, chetrójje (die zeug heeft 
drie biggen gedood door erop te gaan 

liggen, erop te treden) 
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4) goej - goe.t (goed) 
ene goejje kloe:t 

(een goede vent, m) 
en goej mèjt (meid v) 
en goej wéfke (vrouwtje, o) 
goej volk (volk, o) 
goej minse (mensen, mv) 
men goej dinge hek són-
dagz bn (mijn goede kleren 

heb ik zondags aan) 

Zelfstandig: 
ene goejje (de goede, m) 
en goej (een goede, v+o) 
de goej (goeden, mv) 
de goej mitte kbbj (de goe

den met de kwaden) 
Maar: 

hawdoe mar goe.t! (hou je 
maar goed!) 

dès mar goe. t ök (dat is maar 
goed ook) 

tizzal goe.t, mènneke (het 
is al goed, manneke) 

z.e hélt erèjge goe.t (ze houdt 
zich goed) 

5) kaaw - kawt (koud) 
wanne kaawe winter (wat 

een koude winter, m) 
en kaaw kaamer (kamer, v) 
en kaaw kèèmerke (kamertje, o) 
kaaw winters (winters, mv) 

Zelfstandig: 
ene kaawe (m) 
en kaaw (v+o) 
de kaaw (mv) 

Maar predicatief: 
wast toch kawt vande-
mèèrge (wat is het toch koud 

vanmorgen) 

6) kbbj - kbbt (kwaad) 
ene kbbjen érpel (aardappel, m) 
en kbbj lócht (lucht, v) 
en kbbj kèlleke (kereltje, o) 
kbbj érpel (aardappelen, mv) 
kbbj kèls (kerels, mv) 
kbjjóng (kwajongens, mv) 

Zelfstandig: 
ene kbbje (m) 
en kbbj (v+o) 
de kbbj (mv) 

Maar predicatief: 
èn kbbt dèj waar (en kwaad 

dat hij was) 

7) néjt - nééj (nieuw) 
ene nééje jas (jas, m) 
en nééj boks (broek, v) 
en nééj jèske (jasje, o) 
nééj höws (huizen, mv) 

Zelfstandig: 
ene nééje (m) 
en nééj (v+o) 
de nééj (mv) 

Maar predicatief: 
dees schoe.n zéjn nejt (deze 

schoenen zijn nieuw) 
néjt chekööcht (nieuw ge

kocht) 
di moetópnéjt (dit moet op

nieuw) 

8) roe:j - roe:t (rood) 
ene roe:je stie.r (stier, m) 
en roe:j koe (koe, v) 
en roe.j kuuske (koetje, o) 
roe.j koej (koeien, mv) 
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Zelfstandig: 
ene roe:je (rode, m) 
en roe:j (rode,v+o) 
de roe:'} (rode, mv) 

Maar predicatief, en als znw: 
die koej zéjn rot (die koeien 

zijn rood, mv) 
moe:j rot is nie léllek (mooi 

rood is niet lelijk) 
roe:t iz en möj kleur (rood 

is een mooie kleur) 

9) doe:f - dof (doof) 
enen doe:ve mins (man, m) 
en doe:v döjf (duif, v) 
en doe:v dérke (deerntje, o) 
doe:v dérkes (deerntjes, mv) 

Zelfstandig: 
enen doe:ve (m) 
en doe:f (v+o) 
de doe:f(mv) 

Predicatief: 
men dm iz ddfx doe.f (mijn 

oom is doof) 

10) Zonder dentaal in het ge
ding nog: 

moe:j - möj (mooi) 
ene moe:je x möjje scholk 

(schort, m) 
en moe:j x möj boks (broek, v) 
en moe:j x möj bluumke 

(bloempje, o) 
moe:j x möj dinger (mooie 

dingen, mv) 
Zelfstandig: 

ene moe:je x möjje (m) 
en moe:j x möj (v+o) 
de moe:j x möj (mv) 

Predicatief: 
des nie sö möj x moe:j (dat 

is niet zo mooi) 

11) druu:ch - dröch (droog) 
enen druwge x drögge zóm-

mer (een droge zomer, m) 
en druu:ch x dröch wéék 

(week, v) 
druu:ch x dröch höwt 

(hout, o) 
druu:g x drög daach (da

gen, mv) 
Zelfstandig: 

enen druu:ge (een lakonie-
keling, m) 

ed druu:ch x dröch (het 
droge, o) 

de druu:ch x dröch légde 
door (de droge leg je daar, mv) 

Predicatief: 
de koe stö dröch (de koe staat 

droog: zonder melk te geven) 
de koe dröch sétte (de koe 
droog zetten: niet meer melken) 
de sik stö dröch (de sik = 
melkkannetje aan tafel is leeg) 

12) hie:l - hél (heel) 
enen hie.ien érpel (aard

appel, m) 
en hie:l koe (koe, v) 
en hie:l höws (huis, o) 
en hie:l öngöön (een heel 

aangaan, werk,o) 
hie.i kuukskes (koekjes, mv) 

Zelfstandig: 
enen hie:le (een hele, m) 
en hie:l (een hele, v+o) 
de hie:l meude nie ópééte 
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(de hele mag je niet opeten, mv) 

Predicatief: 
tkèèneke viel mar bleef hie.i 
(het kannetje viel maar bleef heel) 
zhént kepót chelént èn hie:l 
teruch chebröcht (ze hebben 
het kapot geleenden heel terug

gebracht) 

De korte vormen treden enkel 
op in staande uitdrukkingen als: 

den héllen téjt (de hele tijd, m) 
en hél dél (een heel deel: een 

heleboel) 
héllemöl (helemaal) 

Woorden van verschillende soort 
kunnen een adjectiefcombina
tie vormen: 

wajfer? (wat + voor) 
wafferen boe.r ök (wat 

voor boer ook, m) 
waffer boerrin ök (wat 

voor boerin ook, v) 
waffer boerrinneken ök 

(wat voor boerinnetje ook, o) 
waffer minse zéjn dè (wat 

voor mensen zijn dat, mv) 
waffer dinger zégde (wat 

voor dingen zeg je, mv) 

Zelfstandig: 
ene waffere (een wat voor, m) 
en waffer (een wat voor, v+o) 
waffer (wat voor, mv) 
oover waffer héddet (over 

wat voor heb je het, mv) 

Een veel voorkomend tweede 
bestanddeel is ie:n x én. Het kan 

zelfs bij waffer nog worden 
aangehecht: 

wafferénnen boe.r (wat voor 
een boer, m) 

wafferiem boerrin (wat voor 
een boerin, v) 

wafferie:n dak (wat voor een 
dak, o) 

Zoals niet bij wan en hoen, zijn 
hier wel mv-vormen uitgesloten. 

Zelfstandig: 
ene wofferénne (wat voor 

een, m) 
en wafferie:n (wat voor 

een, v+o) 

hoen (hoe + een) 
hoenne stier moek koe:pe 
(hoedanige stier moet ik kopen, m) 

hoen koe / kalf moek koe:pe 
(hoedanige koe / kalf moet ik 

kopen, v+o) 
hoen boerre zédde (hoeda

nige boeren zeg je, mv) 

Zelfstandig: 
enen hoenne (wat vooreen, m) 
en hoen (wat voor een, v+o) 
hoen (wat voor, mv) 

De combinatie wat + een lijkt 
moeilijk maar ligt in H mak
kelijk in de mond: 

wan (wat een) 
wannen boe. r (boer, m) 
wanne prööt (wat een onbe

schaafde taal, m) 
wan boerrin, boerke (boe

rin, boertje, v+o) 
wan boerre (boeren, mv) 
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Iets complexer is de verbinding 
zo + een: zowel zoe: als ie:n 
verschijnen in het kort en lang: 

zoe:wie:n - zon (zo + een) 
zonnen boe. r (boer, m) 
zon boerrin, boerke (boe

rin, boertje, v+o) 
ZÖn boerre (boeren, mv) 

Predikatief: 
ist er zoe:wénne, 
zówwénne, zbnne 

(is het er zo een, m) 
ist er zoe:wie:n 
zówwiem, zon 

(is het er zo een, v+o) 
zéjnt er zon (zijn het er 

zulke, mv) 

Een aantal bnw heeft itt het 
A B N naast een korte ook een 
lange klinker: 

hol - hooi (hol) 
lam - laam (lam) 
tam - taam (tam) 

Het is lang geleden, toch meen 
ik me te herinneren dat de dorps
oudsten enkel de lange klinker 
realiseerden, zoals ze ook zeiden 
ik laach ipv ik lach (lag) 
Wij, dorpsjongsten, zeiden: 

taam knéjnt (tamme konijnen) 
diejjen béér is tam (die beer 

is tam) 
enen hooien bónk (een hol, 

hongerig paard) 
diejje knoe:t is hol (die knot 

is hol) 
We hoorden nog wel laam zeg
gen, maar realiseerden zelf altijd 
lam 

Een zeer productief achtervoeg
sel is voor het H -èèchtig (achtig). 
Het kan de betekenis dragen van: 
lijkend op, wat weg hebbend van: 

gruu.nèèchtig (lijkend op 
groen) 

mödderèèchtech spul 
(goedje dat op modder lijkt) 

Maar -èèchtech kan ook de be
tekenis voeren: erg happig op, 
verlangend naar, zin in. De bnw 
met dit -èèchtech worden voor
al met ontkenning gebezigd'. 

nie sö (niet zo) 
daamezèèchtech (dames

achtig) 
danzèèchtech (dansachtig) 
pappèèchtech (papachtig) 
rèjzèèchtech (reisachtig) 
ruuzziejjèèchtech (ruzie

achtig) 
stampèèchtech (stampachtig) 
zuu.tèèchtech (zoetachtig) 

Zelf ben ik niet zo grammatica
achtig, en sluit deze bijzonderhe
den over het bnw dan ook gaar
ne af met een drietal mij persoon
lijk dierbare adjectieven. Een ver
schijnt in de overtreffende trap 
van het bijwoord duk (dikwijls). 
En dat alleen nog maar in een 
versteende bijwoordelijke uit
drukking: den duksten téjt (mees
tentijds, veelal). Het andere ken ik 
enkel uit de mond van mijn moe
der: die sprak van een möwzege 
lócht als die egaal grijs was. En 
als ze 't had over en bérrege lócht, 
voorspelden de van drift opgejaag
de hemelwolken weinig goeds! 
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H E T Z E L F S T A N D I G N A A M 
W O O R D (znw) 

Het enkelvoud 

Het znw wordt verdeeld in twee 
hoofdgroepen: een die als lw 
de voert naast een andere met 
et. De groep met de valt op 
haar beurt weer uiteen in m en 
v woorden. Dit maakt verschil 
voor de vormen van lw en bnw: 
enen/den boe. r - en/de boerrin 
de jóngen boe.r- de jóng boerrin 
den dééke (priester) - de dééke 

(de deken) 
enen aawe pesto:er - en aaw 

pestórsmèjt 

Dit verschil heeft niets meer van 
doen met de naamvalsfunctie, 
wel alles met de fonetische aard 
van een volgende taalklank als 
eerder uiteengezet. We laten dit 
zien in de volgende vier zin
netjes met daarin de boer in de 
diverse naamvalsfuncties: 

ik bén den boe. r 
ik cheefden boe. r 
ik sie den boe. r 
den boe. r ziet óns 

Resten van het oude buigings
systeem nog in een enkele ver
steende uitdrukking: 

halverweege (halfweg) 
onderweeges (onderweg) 
ten die:le (voor een deel) 

En natuurlijk in de nog altijd 
levende tijdsbepalingen met -s 
als opgesomd bij het lw van be

paaldheid. We voegen hier nog 
een voorbeeld toe: 

saandrendaachsmèèrges 
(in de ochtend van de volgen

de dag) 

Duidelijke resten van de oude 
naamvalsvormen vinden we ook 
bij de namen voor het individu 
en diens verwanten. Dat het wel 
degelijk om znw gaat, blijkt uit 
volgende voorbeelden, die op 
karakteristiek Brabantse wijze 
bzvnw met zich voeren: 

óns höwshaawe (gezin) 
óns moedder 
ónze Piet 
óns Fie x Fééj (Softe) 
óns pèrt 

Daar komen dan de buigings
vormen nog bij. De oudste stam
men uit de tijd van de verticale 
cultuuroverdracht: wetenschap 
ging nog over van vader op zoon, 
met grootvader op de achter
grond. Zo heette ik zelf in de 
jaren'30 nog Jan van Driekkes 
fan Hèjne. Hèjn was mijn groot
vader. Mijn vader Driekkes viel 
met broers en zus onder het mv 
van de Hèjnes. De kortste bena
ming voor mijn vader was Driek
kes fan Hèjne. Hij viel aldus 
niet te verwarren met zijn bu
ren Silles fan Mönte (Marcelis 
van * Maant = Herman) en Driek
kes fan Plette. Het klinkt nu 
gruwelijk ouderwets, maar toen 
was deze voorzetselconstructie 
redelijk modern, in tegenstel
ling tot het genealogisch amal
gaam dat voor schrijver dezes 
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gestaan zou hebben in de mond 
van de alleroudsten: Wöwtere 
Mdónezen Hèjnen Driekkeze 
Jan: Wout won Manus, Manus 
won Hein, Hein won Driekus, 
Driekus won Jan uit wie Woord 
en Wereld van de Boer af
komstig is. Deze vijfledige naam 
van mezelf is slechts een speelse 
constructie binnen de familie
kring. De vierledige van mijn 
vader werd in diens jeugd wel 
nog gerealiseerd: Wöwtere Möö-
nezen Hèjnen Driekkes. Een 
van de oudtantes heette Hanne 
Barte Volle: Veulen, dochter van 
Bart, die op haar beurt weer een 
dochter was van Han. Zelf werd 
ik behalve Jan van Driekkes 
fan Hèjne ook korter benoemd: 
Jan van Driekkeze. Het minie
me verschil tussen Driekkes en 
Driekkeze laat zien dat je eigen
lijk Jan van Driekkesfanhèjne 
heet: de genealogie is van stam
boom achternaam geworden. 
Na een vz wordt wel een naam 
= znw verbogen, maar niet een 
deel daarvan. 

De voornamen werden in mijn 
jeugd met of zonder voorzetsel 
verbogen. Op de grondnaam volg
de dan -e of -s, alnaargelang 
de naam eindigde op een mede
klinker of klinker: 

An iz er nie 
Anna iz er nie 
Anne fiets 
Annas fiets 
zég et Anne 
zég et Annas 

straf Anne mar 
straf Annas mar 
die fiets is fan Anne 
die fiets is fan Annas 

Toon iz er nie 
Tóntjen iz er nie 
Toone fiets 
Tentjes fiets 
gif Toone tög en fiets 
gif Tentjes tög en fiets 
ze hébbe Toone gevat 
ze hébbe Tóntjes chevat 
die fiets is fan Toone 
die fiets is fan Tóntjes 

Algemene zegswijze: 
dè pést ès Toone boks 
(dat past als de broek van 

Toon, dwz: precies) 

Opmerking: na een bzvnw ech
ter wordt een voornaam niet ver
bogen. Men zegt dan ook: 

die fiets is fan ónzAn 
of fan öllie Anna 
ze hébben ónzen Toon 
gevat öv öllie Tóntje 

Er is nog een bijzonderheid waar
op dient te worden gewezen. Zo
wel Marie als Jo meten zich twee 
tweede naamvallen aan: 

Mries, Joos fiets 
naast: 

Mriejje, Jówwe fiets, 
maar niet na een voorzetsel: 

de fiets van Mriejje èn 
Jówwe 

De oorzaak van de dubbele vorm 
zal gezocht moeten worden in 
de vocale geschiedenis van de 
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ie en de oo. Die klonken vroe
ger al dan niet onder invloed 
van het aangrenzende Zand be
halve helder en open ook wel 
dof, en gesloten met een j of w. 
Als jongetje heb ik de dorps
oudsten nog drij en knij horen 
zeggen ipv het gewone drie en 
knie, een ontwikkeling met iej 
als tussenfase, mag men aan
nemen. Vandaar Mriejje èn Mries 
fiets. De naam Jo werd voor de 
oorlog nog uitgesproken als 
Joo of als Jów. Vandaar Joos 
èn Jówwe fiets. Jongens hadden 
natuurlijk ook een fiets. Sjaak 
was ± 1930 nog een redelijk mo
dieuze naam: van Kóbbes kon 
dat toen niet meer gezegd wor
den. Maar er leiden meer we
gen naar San Jago. Jacobus ge
doopte kinderen heetten ook wel 
Koo of Kow: met open of ge
sloten vokaal. Met als gevolg: 
Kówwe fiets naast Koos fiets. 
Hetzelfde verhaal past uiter
aard ook bij Ketoo of Ketów: 
Ketówwe fiets naast Ketoos 
fiets. Een van de oudere vrou
wen heette Kee. Ze werd Kee 
èn Kij genoemd. Ik geloof niet 
dat ze de fietskunst machtig was. 
Desondanks: Kij je fiets naast 
Kees fiets. 

Soms krijgt een kind op een 
dorp een naam die te denken 
geeft. De fiets van Koo mag dan 
Koos fiets zijn, er zijn ook jon
gens die Koos heten. Voort
gekomen uit een tweede naam
val? Niet zoals het hoort maar 

zeer bruikbaar. Taal is een mo
dieus transportmiddel. Koose fiets 
is dat ook. Van Ketoo naar Too 
is een bekend verhaal. Die laat
ste haar fiets is Toos fiets, zo
als het hoort met een s na de 
klinker. Maar ook deze tweede 
wordt een eerste naamval in 
de meisjesnaam Toos. Die la
ten we nu even passeren op 
Toose fiets. 

Sluiten we hier nog een andere 
gedachtengang op aan. Als eer
der genoemde Kee nu echt Ja-
coba is gedoopt? En als dat 
Kee net als Joo ook een jongens
naam is zoals wordt gezegd, 
als ik het me goed herinner 
naar de H.Jacobus. Dan heeft er 
in onze buurt vroeger nog een 
jongetje rondgefietst dat naar 
de H.Jacobus werd vernoemd. 
Dat reed dan - al naar het dorp 
- op Kijje fiets, dan wel op 
Kees fiets. En uit dat genitieve 
Kees (de tweede naamval heette 
bij de taalzuiveraars vroeger 
niet voor niets de voortbrenger) 
moet dan per ongeluk het no-
minatieve jongetje Kees gebo
ren zijn dat alsmaar sprintjes 
trok rond de kerk op Keese fiets. 

Voor een klein omwegje stap
pen we nog even op een fiets 
van een van onze verwanten, zo 
nabij dat het eigenlijk voorna
men zijn: vader, moeder, zuster, 
broer en zwager. Hun verbogen 
vormen gaan uit op -s. 

vaaders fiets 
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de fiets van vaaders 
moedders fiets 
de fiets van moedders 
men zusters fiets 
de fiets van men zuster 
men bruu.rs fiets 
de fiets van men bruu.r 
men zwoegers fiets 
de fiets van men zwoeger 

De fiets van de ouders heeft al 
museumstatus: Burgers ENR, maar 
dan een vroege. De kinderen rij
den met Pietje Pelle al op een 
Gazelle. Zonder opstappinnetje 
op de as om ze van achteren te 
bestijgen. Met at en mön moe
ten we oppassen. Ze leefden en 
poejj akkerden lang voor de fiets 
in het dorp berijdbaar werd 
gesteld. Ze liepen nog naar Ke
velaar. In verbogen status kre
gen ze geen -s maar een voor
ouderlijke -e: 

atte boks 
de boks fan atte 
mönne boks 
de boks fan mönne. 

Algemene zegswijze: 
óns mbn hi te boks ön (ons 
moeder heeft de broek aan, is 

de baas) 

Er zijn ook eenvoudige substan
tiveringen van persoonsnamen: 
enen hannes, ene klöös, enen 
tiennes, en en trien, allemaal 
wat minder snuggere vertegen
woordigers van het mensdom. 
Ene lulhannes is mogelijk iets 
minder dom maar die praat weer 
teveel, als kletsmajoor. Den han

nes zorgt voor het ww hanne-
se: niet doelgericht, met ken
nis van zaken en de juiste hulp
middelen te werk gaan. Met als 
gevolg weer een znw: gehan
nes (gepruts). 

De mooiste, langste, moeilijk
ste en boeiendste znw ontvou
wen zich in volle schoonheid 
pas in de traag optrekkende 
ochtendnevel waarin znw, bnw, 
lw, en zelfs vz in elkaar lijken 
over te vloeien tot enorme taal
bouwsels als hunebedden. Je 
hoort ze in het open veld van je 
jeugd waar boeren elkaar tegen
komen, eikaars gewassen, bees
ten, behuizingen en weduwen be
spreken. Ze staan daar midden 
in hun eigen akkers, weiden, 
kampen en velden. Het is lang 
geleden. Later is de oorlog geko
men. Kregen ze een Boerenlei
der. Bij de Bevrijding leerden ze 
nog een mondje Engels. En dan 
was er de Ruilverkaveling. De 
kleine, middeleeuwse perceel
tjes werden onderdelen van gro
te, rechte lappen. Grillige sloot
jes dicht geshoveld. Nu ik dit 
alles opschrijf, bezig met hun 
taal van toen daar, waar ik nu 
sta, in een kale vlakte, raak ik 
toch nog de weg kwijt. Hier la
gen ze met hun grillige per
ceeltjes, gezellig dicht bij el
kaar. Maar waar precies wie 
lag? Ze zijn allang dood maar 
ze leven nog voort in hun 
namen die ik iedere dag hoor
de aan de andere kant van de 
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laatste oorlog: de oude vrouw 
Coenen, Jan van den Oever, 
Piet van Aar en Frans Verhoe
ven met vier volwassen zonen 
op zijn bedrijf. Wat ik moet met 
deze boerenzonen midden in 
een droge vormleer van een 
piepklein, goeddeels uitgestor
ven dialect? 

Even terug naar toen ik jong 
was ten tijde van de oude vrouw 
Coenen. Toen zij heenging, ver
liet ook ik het dorp voorgoed. 
Maar het dialect nam ik mee. Ik 
heb het nooit meer gebruikt. 
Wel sloeg ik het behoedzaam 
op in de geconditioneerde lob
ben van mijn bovenkamer. Nu ik 
het reactiveer voor deze vorm
leer, verheug ik me over de spran
kelende vitaliteit waarmee het 
weer te voorschijn komt. Maar 
toch, soms, voel ik me tussen de 
taalbrokken van toen niet hele
maal zeker meer. Die het weten 
konden liggen op het kerkhof ge
zellig bij elkaar. En die nog pra
ten, weten het niet meer. Laatst 
moest ik in Herpen in een volle 
bakkerswinkel een kwartier wach
ten. Iedereen sprak prachtig ABN, 
met een heel charmant Herps 
toontje erin. Het enige echt Bra
bants dat ik hoorde was bij het 
weggaan telkens: hawdoe! (hou 
je!). Teleurgesteld was ik niet. 
Taal leeft. Maar ik wist ook dat 
ik in de plaats van herkomst geen 
betrouwbare informanten meer 
zou vinden. In de geest verplaat
ste ik me naar de dorpsperce

len van voor de verkaveling. 
Daar luisterde ik weer naar de 
boeren van toen. Hun aandui
dingen kwamen weer boven, 
met iets te veel ruis en ge
kraak. Hier volgen de eerste nota
ties van een aantal perceelsaan
duidingen: 

taawvröwKoe.neze (het 
van de oude vrouw Coenen) 
tpietfannAare 
(het van Piet van Aar) 
tjanvandenOevverze 
(het van Jan van den Oever) 
tfroevveze 
(het van Verhoeven) 

Dit eerste steekproefje opent een 
wereld van herkenning. Toch: 
helemaal op m'n gemak voel ik 
me er niet in. Het klopt en het 
klopt niet. En na wat heen en 
weer denken raak ik tenslotte 
toch weer thuis in het Oude 
Landschap: tfroevveze klinkt zeer 
vertrouwd in de oren. De fout 
zit in de betekenisomschrij
ving: het (perceel) van Verhoe
ven. In dialect luidt de familie
naam Vroevve. Deze eindigt op 
-e, en krijgt dus voor de tweede 
naamval een -s. Het moet dus 
zijn: tFroevves. Maar de naam 
wordt ook wel begrepen als een 
meervoud: dan heeft men het 
over de Vroevves. Wanneer dan 
hun perceel bedoeld wordt, van 
de samenwerkende gebroeders 
bv, zegt men omdat dan de 
naam op -s eindigt: tFroevveze. 
tjanvandenOevverze blijkt on
herstelbaar fout. Men heeft van 
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alle vd Oevers enkel die ene Jan 
op 't oog. Zijn achternaam ein
digt op -r, daarop volgt dan -e 
voor een tweede naamval. Na 
correctie is het dus tJanvan-
denOevvere. Spreekt men over 
het bedrijf van JvdO met al zijn 
zonen, dan is er sprake van de 
vandenOewers, en wordt hun 
perceel aangeduid als tvanden-
Oevverze. Als je alle gezinsleden 
van Van Aar op 't oog hebt, wor
den ze de vannAars genoemd, 
en hun perceel is dan tfann-
Aarse. Omdat ook het ev op een 
medeklinker eindigt, de r, en 
derhalve -e volgt, is tpietfann-
Aare onweerlegbaar goed. Hier
mee is het overzicht compleet Na
genoeg, taawvwwKoe.neze is 
onverbeterlijk fout. Er is maar 
één oude vrouw Coenen in het 
dorp. Aan mv valt derhalve niet 
te denken. Voor dat ev zijn twee 
vormen ter beschikking: Koe.ne 
(Coenen) of de Koe.n (de Coen). 
tKoe.nes is dus het perceel van 
Coenen, en tKoe.ne dat van de 
Koe.n. Het mv van Koe.ne (Coe
nen) luidt: de Koe.nes. Dan is 
hun perceel: tKoeneze. 

Ten gerieve van de lezer volgt 
hier een gecorrigeerd en verbe
terd overzicht: 

Vroewe (Verhoeven) 
de VroeweS (de Verhoevens) 
tFwevves (het van Verhoeven) 
tFroeweze (het van de Ver

hoevens) 
vandenOevver (van den 

Oever) 

de vandenOewers (de van 
den Oevers) 

tfandenOevvere (het van 
vandenOever) 

UanvandenOevvere (het 
van Jan vandenOever) 

tfandenOevverse (het van 
de van den Oevers) 

vannAar (Van Aar) 
de vannAars (de Van Aars) 
tfannAare (het van Van Aar) 
tfannAarse (het van de Van 

Aars) 
Koe.ne (Coenen) 
de Koe.n (de Coen) 
de Koe.nes (deCoenens) 
tKoe.nes (het van Coenen) 
tKoe.ne (het van de Coen) 
taawvröwKoe.nes (het van 

de oude vrouw Coenen) 
tKoe.nez.e (het van de Coenens) 

Als na bovenstaande, moeder 
aan de keukentafel ook nog wat 
heeft aan te wijzen, levert dat 
in ieder geval geen taalkundi
ge problemen meer op. Ze ver
deelt tussen An en Anna, zeg
gend: 

bij o ev: 
dis tAnne - tAnnas 
dis tFunne - tFunnekes 

(Alfons) 
dis tKijje - tKees 
dist Mienne - Miennas 
dist Mriejje - Mries 

bij v ev: 
dizd Anne - Annas 
diz de Funne - Funnekes 
diz de Kijje - Kees 
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diz de Mienne - Miennas 
diz de Mriejje - Mries 

bij m ev: 
diz den Anne - Annas 
diz de Funne - Funnekes 
diz de Kijje - Kees 
diz de Miene - Miennas 
diz de Mriejje - Mries 

bij alle mv: 
di séjn dAnne - dAnnas 
di séjn de Funne -

de Funnekes 
di séjn de Mienne -

de Miennas 
di séjn de Mriejje -

de Mries 

Omdat namen in het grensge
bied met de znw, en in de sche
mer tussen mode en traditie zo 
gevoelig liggen, hier nog iets 
over de invloed van het ver
kleinwoord: 
Ant An Antje Anna 
Hènt Hèjn Hèntje Hendrik 
Jont Joon *Jöntje S/aan 
Mbnt *Möbn Mbntje Mbbnes 
Miet Mie Mietje Mrie 
Koot Koo Kootje Koos 

Omdat de namen uit de eerste 
verticale rij alleen nog door 
dorpsoudsten gebezigd werden, 
versleet ik die aanvankelijk als 
de oudste. Toen ik alle namen 
tenslotte in bovenstaand sche
ma had ondergebracht leek me 
dat minder waarschijnlijk. De 
kwartetten overziend, vond ik 
het meer voor de hand liggen 

dat de eind-f uit de eerste rij de 
rest is van het -tje uit de der
de. De regel van de klinker
verkorting is daar geheel mee 
in overeenstemming. Als een ge
nitief gelijk Koos een nomina
tief kan genereren, kan vanuit 
dezelfde werking een verklein
woord natuurlijk ook voor een 
grondwoord zorgen: van Hèntje 
naar Hènt is de stap terug die 
de Duitsers Rückbildung noe
men. Daarop wees me + 1960 
mijn driejarige zoon Derkje. Die 
had te dien tijde hele verhalen 
over wat hij had gezien, als hij 
weer eens terugwas van een 
wandeling: een hele kleine een 
op het water, zeker, maar ook 
een hele grote zwaant. En als 
hij de kinderkamer moest op
ruimen, dacht hij veel te vlug 
daarmee klaar te zijn. Opge-
pruimd! riep hij dan, voortij
dig ontsnapt uit de T G G van 
Chomsky. Hij had veel gevoel 
voor systeemwerking. Ik heb er 
mijn lesje van geleerd. 

Komen de znw overeen met die 
in het A B N , dan klinkt dat on
schuldiger dan het is. Hun klank
karakter veroorzaakt nl. voor 
buitenstaanders die eigenlijk de
zelfde taal spreken, een on
overbrugbaar verschil. Als ik 
voor T V puur H zou spreken, 
zouden mijn mededelingen zeker 
ondertiteld worden. 
Enkele voorbeelden: 

buu:m - (bomen) 
bóm - (boom) 
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èènt 
haant 
haffel 
kéjnt 
knijjes 
péért 
snöw 
rèjfel 
uu:zbort 

- (einde) 
- (hand) 
- (handvol) 
- (kind) 
- (knieën) 
- (paarden) 
- (sneeuw) 
- (rafel) 
- (hoosbord) 

Dat mens wordt uitgesproken 
als mins is nog tot daaraan toe: 
mene mins betekent mijn echt
genoot, et mins is altijd een vrouw, 
en ene mins gewoon een mens. 

Je hebt ook vormverschillen. Bv 
korte vormen waar ABN lange 
heeft: 

éért - (aarde) 
roej - (roede) 
dracht - (droogte) 
höcht - (hoogte) 
hèjt - (hitte) 
lécht - (laagte) 

keuje -(keu) 
Maar: 

Opvallend zijn de lange klin
kers van de erbij horende bnw: 

brèjte - brieit (breed) 
diepte 
duurte 
grotte 
hèjt 
römte 
klènte 

• die.p (diep) 
duu.r (duur) 

- groeit (groot) 
• hie:t (heet) 
röjm (ruim) 
klèèn (klein) 

Voor de verstaanbaarheid liggen 
ook znw met verkorte klinker 
moeilijk in het oor: 

bon - (boon) 

bom 
Jót 
hbj 
kbj 
kbl 
lof 

- (boom) 
- (Jood) 
- (hooi) 
- (kooi) 
-(kool) 
- (loof) 

Typisch ouderwetse woorden die 
nog via ablaut uit het sterke ww 
gevormd zijn: 

ZÓnk (laagte) - zinke (ww) 
slit (slijtsel) - sléjte (ww) 
ris (val) - réjze (ww) 

Soms verraadt een znw dat nog 
slechts bewaard bleef uit heel 
oude monden een klankwet waar
van je dacht dat die niet meer 
bestond, of hooguit ergens in een 
nog niet ontdekte uithoek op Het 
Zand. Wéjch (wegge) was zo'n 
woord, dat geloof ik uitsluitend 
werd gebruikt voor een feeste
lijk wittebrood. Die uitspraak 
dachten we in de jaren'30 dat 
alleen maar beluisterd kon wor
den ergens in de Heihoek achter 
Oss. Daar kwam onze stoepmeid 
vandaan. Die zei: dè maa'k nie 
zéjge, als ze bedoelde dat ze 
dat niet kon zeggen. Wij kinderen 
reageerden daarop met het sjib
bolet: zéjge doew hie.r de röm-
me (zeven doen we hier de melk). 
Later verging ons dat lachen toen 
we begrepen dat in het H nog 
een restje van dat spraakkun
stig mediëvisme nadieselde in 
de getalsvormen van het woord 
heg: héch - héjch (heg - heggen). 
Daar kwam dan nog een merk
waardig mv van egge bij: éch -
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eecht, met bijbehorend eegde-
slij: slede waarop de eggen wer
den versleept. De etymologie 
wijst uit dat deze meervouds-d 
via eindeloze bogen van men
selijke spraakgeluiden verbon
den is met onvoorstelbaar verre 
voorvaderen. En de oerwerk-
zaamheid op een na, eggen na 
ploegen, heette bij ons inder
daad nog éjge, donker middel
eeuws maar helaas het was niet 
anders. 

Nieuwe meiden werden uit Oss 
e/o met de kaars (kar) aange
voerd. Die van ons had het ook 
over köörze en en köörsstèèfke 
als er gekamd werd. Bij ons was 
een meisje en dérke, bij hen en 
durske. Ik vond die suizende R 
iets uit een vreemde taal, tot ik 
erachter kwam dat bij ons de 
boeren zich ook schoren met 
en schars (baard-schaar), terwijl 
moeder binnen voor het knip
pen van een patroon, en vader 
buiten voor het knippen van 
een heg en schie:r gebruikten. 

Van het znw oom bestaan 4 vor
men: oe:m, dm, oome en oom. 
Verder valt op te merken dat dit 
oom door bejaarde sprekers al
tijd achter de bijpassende voor
naam werd geplaatst, een uit
zonderingspositie die ook mööj, 
(tante) toekwam: 

Pie.ter: Pétterdm (Oom 
Peter) 

Oome Kóbbes (Kobus) 
Kóbbez iz en oe:m van méjn 

Oom Mbnt (Manus) 
Hannemööj (Tante Hanna) 
dè minz is tdg en mööj (die 

vrouw is toch een stoethaspel) 

Onder de znw nemen de roep
namen voor huisdieren een apar
te plaats in. Ze vervangen het nor
male znw zodra een of enkele in
dividuen worden geroepen. In 
zo'n geval worden ze altijd enke
le malen herhaald: 

varken: kier, kier, kier... 
koe: kuus, kuus, kuus... 
kip: tiet, tiet, tiet... 
kat: poes, poes, poes... 
veulen: poet, poet, poet... 

kier, kuus en tiet krijgen nooit 
een lw mee, worden enkel als 
roepnaam gebruikt. Dat geldt niet 
voor poes en poet, die zelfs als 
verkleinwoord worden gebruikt: 
en poeske, en poetje. Een kuus-
ke kan ook, maar dat is dan al
tijd een dim voor koe. Wel is 
er voor het kalf de vleinaam mök, 
zoals er soek voor de hond is. 
Beide verdragen net als poes 
en poet een lw en worden over
drachtelijk wel op kinderen toe
gepast: wa sédde me tdg ene 
mök, ene soek, en mökske, en 
suukske (wat ben je me toch een 
lekker lief diertje) 

Het ligt voor de hand dat er ook 
voor het kleine kind een vlei
naam bestaat: prulleke (lieveling, 
lekker ding). En als ons prulleke 
erg lief is, heeft het geen hèntje 
maar en poelleke: een handje 
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zonder hand, poel ontbreekt. Pre
cies zo ontbreekt bij dérke (deern
tje) het grondwoord dern. Er 
zijn in het H dus in ieder geval 
twee diminutiva tantum. 

Het meervoud 

Het mv wordt op nogal wat uit
zonderingen na gevormd als in 
het A B N : 

bédde 
dérkes (deerntjes) 
éllebooge 
kientjes 
mèskes 
moedders 
oe:ge 
pböle 
voe. te 
zakdoekke x zawdoekke x 

zaddoekke 

Mensen van buiten hoefden zich 
natuurlijk niet aan de H meer
vouden te houden. Een verkoper 
van weidepalen uit Groesbeek 
vroeg dan ook aan de deur: moette 
noch pööl ipv pööle. Zijn 
bijnaam luidde dan ook Pööl 

ABN-meervoudsvormen op 
-(e)ren hebben in het H -(e)r: 

blböjer 
èèjer 
kolver 
kéjnder 
klie:r. 

In het H bovendien: 
balker 
dinger 
gaater 

hdwter (einden hout) 
kèèjer 
klöwter 
linter 
wéjver 

Meervouden op -s ipv -en: 
awtheedes 
bótterams 
blatséjs 
blbbjers (huidblazen) 
hèrses 
kérres (keren) 
knijjes (knieën) 
lie: raars 
bbjers (aderen) 
wiekkes 
zwaaluuws 

Verschil in aantal kan ook wor
den uitgedrukt met verschil in 
klinkerlengte: 

brief - brie.f 
dief - die.f 
dak - daak 
dach - daach 
glas - glaas 
graf- graaf 
schip - scheep 
wéch - weech 

Deze klinkerverlenging kan met 
umlaut gepaard gaan: 

bom - buu:m 
hof - heuf 
ploech - pluuxh 
slach - slééch 
stoel - stuu.l 
troef - truu.f 
zoch - zeuch 

Uit de mond van één oude, en 
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geïsoleerd levende boer teken
den we nog op: 

boek - buu.k 

In de volgende gevallen geeft al
leen umlaut het mv aan: 

hoor - höör 
hoe:p - huu:p 
sprong - sprung 
Stróng - strung (stronken) 

Wanneer het ev eindigt op een 
dentaal, dan kan deze eventueel 
in combinatie met klinkerver
lenging / umlaut overgaan in j : 

bolspat - bölspaaj 
(bolspatgezwellen) 

brét (bred) - brééj 
broe:t - bruu:j 
dröbt - drööj 
hoe.t - huu.j 
knoeit - knuu:j (knotwilgen) 
nööt - nööj (naden) 
pat - paaj 
rat - ra&j 
sloe:t (sloot) - sluu:j 
slot - sleuj 
stat - stij (steden) 

De meervoudsvorm van vat her
inner ik me niet, ik neem aan 
vaaj, mede gezien het wel zeer 
vreemde hantfat - hantfaaj 

Waar A B N enkel lange vormen 
heeft als: bode, gade, lade, made, 
roede, snede, trede, heeft het H 
korte: 

bóój 
(wér)göj 
löbj 
mbbj 

roej 
snij 
trij 

met mv-vormen op -e: 
en trèpke van vie. r trijje 
en wèj van dartich roejje 

Het mv van brét, zagen we, is 
brééj. Het woord duidt een 
plank aan die bij een kar wel 
wordt aangewend om de laad
ruimte te vergroten. Het woord 
wordt gebruikt naast het syno
niem bört - beurde (plank - plan
ken), maar bört in de beteke
nis van etensbord heeft als mv 
borde gekregen, toen het van 
een plankje veranderde in een 
keramisch voorwerp. 

Soms blijft een in de ev-vorm 
verkorte klinker bij het mv on
gemoeid: bom - buu:m (bomen), 
terwijl in vergelijkbare geval
len als boon en kool (de groente) 
de dialectspreker in beide -vou-
den de korte klinker bezigt: 

bon - bbnne 
kol - kblle 

Oom, heeft in het ev de lange 
klinker: oe:m - öms. Het mv 
heeft dan vervolgens weer ge
zorgd voor het alternatieve ev: 
ik hép mar énnen dm. 

Net als in het A B N zijn er ook 
in het H woorden die in beide 
-vouden dezelfde vorm hebben: 

appel baant 
bie:n dèèrm 
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döjf érpel 
gaans haant 
hónt hoos 
höws kaart 
kéjnt knuu:p 
löws maant 
mönt möws 
schie:n schööp 
stie:n streek 
taant tie:n 

Enkele bijzondere mv-vormen 
zijn nog: 

éch - eecht 
héch - héjch 
koe - koei 
pèrt - péért 
vrömmes - vrbllie 

(vrouw - vrouwen) 
wèrt - wéérde 

Alleen maar mv-vormen vin
den we bij: 

aase (as) 
gal ge (bretels) 
hujkes (hurken) 
kaschenbbj (verwaande streken) 
kbbjkes (kaantjes) 
öömels (grove asresten) 
örte (etensresten) 
prezónsies (verwaande streken) 
römkes (een klein beetje melk) 
römme (melk) 
SC hér re (waterscheerling) 
zuurkblle (zuurkool) 

Een meervoudsvorm die nauwe
lijks opvalt omdat hij princi
pieel niet verschilt van die in 
het ABN, stempelt het H dialect 
niettemin met een zeer afwij
kend klankkarakter. Vaak treedt 

verkorting op die bovendien niet 
zelden de klinker ingrijpend wij
zigt: 

bie:r - bérre (m.zwijn) 
bieist - béste (beest) 
hoe.r - boerre 
buu.r - buurre 
die. r - dierre 
deur - durre 
fie:st -féste 
hie:r - hér re 
jöör - jörre 
kappelbbn - kappelbns 
kie:r - kérres (keren) 
kuu.r - kuurre 
lie:r - lérre (ladder) 
mie. r - mierre 
muu.r - muurre 
oe:m - èms 
oe:r - örre 
pes toe: r - pestörs 
schie:r - schérre (knipschaar) 
schuu. r - schuurre 
spoor - sperre 
stie. r - stierre 
stuu. r - stuurre 
toe.r - toerre (omwenteling) 
voor - vórre 
vuu.r - vuurre 

Het lijkt een vreemde taal, er
ger nog dan Fries, maar het is 
gewoon A B N uit een Brabantse 
mond. 

Het mv van man en vrouw 

Het woord man wordt nauwe
lijks gebruikt, omdat het gewone 
woord ervoor mins luidt: 

diejje mins hék dukker ge
zien (die man heb ik vaker 
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gezien) 
heure mins iz allang doe:t 

( haar man is allang dood) 
et mins is altijd een vrouw, maar 
de mime vormen een mv dat soms 
wel, soms niet vrouwen uitsluit. 

Vrijstaand in het ev is het woord 
man nauwelijks in gebruik: 

man man, wa hédde nöw 
wér bngevange! (sjonge 
jonge, wat heb je nu weer uit

gehaald) 
Algemeen is de combinatie met 
de telw. Daarbij blijkt dat het mv 
van man ook de ev-vorm kan 
hebben: 

ém man, twé man, drie 
man, vier man etc. 

Een bekende kreet was ook: 
wa man! (wat een bangerik) 

In de processie liepen de man-
ne en vröwwe gescheiden mee. 
En kleine kinderen werden wel 
aangeduid als de klèèn manne, 
ongeacht of het meisjes waren 
of jongens, allicht, want de laat
ste plachten tot de school rond 
te dartelen in ene keel (een jurk-
matige kiel), met daaronder een 
kesjèt genoemde voorziening voor 
het ophouden van de toen nog 
zeer hoog opgaande kousen, met 
behulp van knuu:p (knopen) en il-
lestiek mi knöpsch&aler (knoops
gatenelastiek). In deze voorschool
se, voor de geslachtelijke iden
tificatie toch al zo precaire le
vensfase krioelde het ook nog 
een keer van de boemannen! 

Een apart mv ipv vröwwe luid
de nog: vrbllie: ook vrouwen 
maar dan meestal toch van een 
ietwat jeugdiger, gevaarlijker 
soort, mogelijk zelfs met een 
sluimerend vermogen tot machts
vorming tegen de mannen, boven 
hun mansklómpe ook wel mans-
minse of mansfölk genoemd. 

Naast of tegenover vrbllie geen 
mallie. Wel: 

köplööj (kooplui) 
timmerlööj (timmerlieden) 
voerlööj (voerlui) 
wérklööj werklieden) 
(èrrebèèjers zijn altijd losse 

landarbeiders) 

Geldend voor mannen èn vrou
wen nog: 

daaw lööj (de ouders) 
vrémde lööj (vreemde lieden) 

Het verkleinwoord 

Het verkleinwoord wordt van het 
grondwoord gevormd door ach
tervoeging van: 
-eke, -ke, -ske, of: -je, -tje 

A) 
Verkleinwoorden met -eke, 
-ke, -ske, 

1) Zonder meer: 
bèl - bèlleke (bel) 
bil - billeke (bil) 
bles - blèske (bles) 
bójjem - bójjemke (bodem) 
bööj - bööjke (bui) 
ding - dingske 
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dööw - dööwke (duw, dauw) 
dröö - drööjkes (draden) 
duts - dutske (deuk) 
duuvvel - duuvvelke (duivel) 
èlver - èlverke (armvol) 
érpel - érpelke (aardappel) 
fiets -fietske (fiets) 
fles -flèske (fles) 
gleuf - gleufke (gleuf) 
gölp - gölpke (gulp, split) 
héch - héchske (heg) 
hén - hénneke (hen) 
hööwe - hööwkes (peultjes) 
kar - karke (kar) 
kèrremenèèj - kèrreme-

nèèjke (karbonade) 
kiep - kiepke (kip) 
kin - kinneke (kin) 
köj - köjke (kooi) 
lip - lipke (lip) 
Iböj - Ibbjke (lade) 
löw - löwke (leeuw) 
lus - luske (lus) 
mik - mikske (witte brood) 
mök - mökske (kalfje) 
ööjer - ööjerke (uier) 
péns - pènske (pens) 
piepper - piepperke (pie

per, aardappel) 
plöj - plöjke (plooj) 
poel - poelleke (poel) 
prééj - prééjke (prei) 
pulleng - pullengske (peluw) 
ring - ringske 
ruch - ruchske (rug) 
schèèrf- schèèrfke (scherf) 
schummel - schummelke 

(schimmel) 
schup - schupke (schop, spade) 
sik - sikske (sik) 
snij - snijke (snee) 
snöw - snówke (sneeuw) 
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stöjver - stöjverke (stuiver) 
stuf - stufke (gum) 
stuk - stukske (stuk) 
témmes - témmeske 

(teems = zeef) 
Til - Tilleke (Tilda) 
tööjer - tööjerke (tuier) 
ulleng - ullengske (bunzing) 
vaaw - vaawke x vawke 

(vouw) 
vröw - vröwke (vrouw) 
wèèj xwèj - wèjke (weide) 
zwaaluuw - zwaaluuwke 

(zwaluw) 
zwèèrm - zwèèrmke (zwerm) 

Opmerking: Ouderen, vooral vrou
wen in gesprek met kinderen, 
zeggen niet Tilleke maar Tee-
leke tegen Mathilde, met ietwat 
lijzige vertedering in hun stem. 

2) Met umlaut van de korte 
klinker: 

as - èske (as, spil) 
akker - èkkerke (akker) 
appel - èppelke (appel) 
bal - bèlleke (bal) 
bank - bènkske (bank) 
bats - bètske (schep) 
bloem - bluumke (bloem) 
boef - buufke (boef) 
boek - buukske (boek) 
bók - bukske (bok) 
boks - bukske (broek) 
bol - bölleke (bol) 
bóm - bömke (boom) 
bóm - bumke (bom) 
bós - buske (bos) 
bótteram - bótterèmke 

(boterham) 
dak - dèkske (dak) 



dam - dèmke (dam) 
das - dèske (das) 
doek - duukske (doek) 
gang - gèngske (gang) 
glas - glèske (glas) 
graf- grèfke (graf) 
haffel - hèffelke (handvol) 
hak - hèkske (hak) 
ham - hèmke (ham) 
hap - hèpke (hap) 
hoef - huufke (hoef) 
hol - hölleke (hol) 
kan - kènneke (kan) 
kant - kèntje (kant) 
klat - klètje (klad, geringe 

hoeveelheid vloeistof) 
kloek - kluukske (kloek) 
Kóbbes - Kubbeske (Kobus) 
koek - kuukske (koek) 
kóm - kumke (kom) 
kral - krèlleke (kraal) 
lach - lèchske (lach) 
lam - lèmke (ooilam) 
lamp - lèmpke (lamp) 
lap - lèpke (lap) 
man - mènneke (man) 
mat - mètje (mat) 
móf - mufke (mof) 
mop - möpke (mop) 
nón - nunneke (non) 
óm - ömke (oom) 
pap - pèpke (pap) 
pat - petje (paadje) 
plank - plènkske (plank) 
ploech - pluuchske (ploeg) 
poel - puulleke (poel) 
poep - puupke (poep) 
pöl - pölleke (pol) 
pot - potje (pot) 
próp - pröpke (prop) 
rok - rökske 

schoep - schuupke (grote 

schep, bats) 
slach - slèchske (slag) 
slóf - slufke (slof) 
slók - slukske (slok) 
soek - suukske (jonge hond) 
stal - stèlleke (stal) 
stap - stèpke (stap) 
stoel - stuulleke (stoel) 
stoep - stuupke (stoep) 
stok - stökske (stok) 
stóp - stöpke (stop) 
tak - tèkske (tak) 
toemp - tuumke (uiteinde 

wagenbomen) 
tol - tölleke (tol) 
tón - tunneke (ton) 
tóp - töpke (top) 
tót - tötje (tod, vod) 
troef - truufke (troef) 
troep - truupke (troep) 
vak - vèkske (vak) 
vónk - vunkske (vonk) 
vrömmes - vrömmeske 

(vrouwmens) 
vós - vöske (vos) 
wang - wèngske (wang) 
zak - zèkske (zak) 
zók - zökske (sok) 
zólder - zulderke (zolder) 
zón - zunneke (zon) 
ZÓnk - ZMnkske (zonk, laagte) 

Opmerking: in een aantal ge
vallen realiseerden de dorps
oudsten een dim met gerekte 
vokaal, vooral in gesprek met 
kinderen. Dan zeiden ze: 

bèèleke (balletje) 
dèèske (dasje) 
glèèske (glaasje) 
kèèneke (kannetje) 
krèèleke (kraaltje) 
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mèèneke (mannetje) 
pèèneke (pannetje) 
pèètje (paadje) 
stèèleke (stalletje) 
vèètje (vaatje) 
wèèngske (wangetje) 

3) Met umlaut van de lange klinken 
bloos - blööske (blaas) 
boog - beugske (boog) 
doe:s - duu:ske (doos) 
gaavel - gèèvelke (gaffel) 
gbbs - gööske (gaas) 
graaf - grèèfke x grèfke 

(graaf=sloot) 
groe.s - gruu.ske (graszo

de, grasplantje) 
haaver - hèèverke (haver) 
hoos - hööske (haas) 
kaamer - kèèmerke (kamer) 
klöös - klööske (klaas = dom 

persoon) 
Kooba - Keubeke (Jacoba) 
kraach - krèèchske (kraag) 
kroe:s - kruu:ske (kroos = 

klokhuis) 
laast - lèèsje (last = bergvak 

in schuur) 
lööch - lööchske (laag) 
maach - mèèchske (maag) 
naagel - nèègelke (nagel) 
oe:ch - uu:chske (oog) 
bos - ööske (aas =speelkaart) 
roe:s - ruw.ske (roos) 
schaaf - schèèfke (schaaf) 
schraach - schrèèchske 

(schraag) 
staaf - stèèfke (staaf) 
staapel - stèèpelke (stapel) 
strbbt - strootje x strötje 

(straat) 
vaas - vèèske x vaasje (vaas) 

vróoch - vrööchske (vraag) 
zaach - zèèchske (zaag) 

4) Met verkorting van de klin
ker zonder umlaut: 

aar - arke (aar) 
batterééj - batteréjke 

(batterij) 
bèèrk - bèrkske (berk) 
bie:r - bérke (m varken) 
bie.r - bierke (bier) 
bie.s - bieske (bies) 
blie.k - bliekske (soort vis, blei) 
boe.r - boerke (boer) 
boor - bórke (boor) 
boeit - botje (boot) 
deuk - dukske (deuk) 
deur - durke (deur) 
die. r - dierke (dier) 
dööw - döwke (duw) 
èèj - èjke (ei) 
èèrm - èrmke (arm) 
fie.p -fiepke (mondharmonica) 
fléér-flérke (oorvijg, klap) 
gie.ter - gietterke (gieter) 
hie.p - hiepke (heep) 
hie.r - hérke (heer) 
huu. r - huurke (huur) 
jöör - jörke x jörke (jaar) 
kantoer - kantörke (kantoor) 
karrekaaw - karrekawke 

(kauw) 
kèèj - kèjke (kei) 
kie:r - kérke (keer) 
klèèn - klèntje (klein) 
klie:r - klérkes (kleren) 
kloöw - kldwke (klauw) 
knèècht - knèchje x 

knèèchje (knecht) 
knuu:p - knöpke (knoop) 
lèèj - lèjke (lei) 
leepel - lippelke (lepel) 

64 



lie:r - lérke (ladder) 
lööw - löwke (zeelt) 
mie. r - mierke (mier) 
rnööw - möwke (mouw) 
muu. r - muurke (muur) 
neus - nuske (neus) 
péér - pérke (peer) 
pestoe:r - pestdrke (pastoor) 
pie. r - pierke (pier) 
pooter - pótterke (pootaard-

appel) 
pööter - pbtterke (pater) 
preek - prikske (preek) 
reuj - rujke (reu) 
rie:p - ripke (reep, hoepel) 
schaal - schalleke (schaal) 
scheur - schurke (scheur) 
schie.r - schérke (schaar) 
school - schólleke (school) 
schööw - schöwke (schouw) 
schuus - schuurke (schuur) 
spie.k - spikske (spaak) 
spie. r - spierke (spier) 
spoor - spórke (spoor) 
steek - stikske (steek) 
steel - stilleke (steel) 
stie. r - stierke (stier) 
strie.p - stripke (streep) 
teef - tifke (teefje) 
teegel - tiggelke (tegel) 
tèèjtèèj - tèèjtèjke (taai-taai) 
toe. r - toerke (toer) 
toe. ter - toetterke (toeter) 
tödw - töwke (touw) 
twie: - twijke (twee) 
uu. r - uurke (uur) 
véér - vérke (veer) 
vie.r - vierke (vier) 
vlie.ch - vliechske (vlieg) 
voor - vórke (voor, akker

geul) 
vuu.r - vuurke (vuur) 

wèèj - wèjke (wei) 
weer - wirke x wérke (weer) 
wèèrk - wèrkske x wèèrk-

ske (werk) 
wie.ch - wiechske (wieg) 
woort - wórtje (woord) 
zeef - zifke (zeef) 
zwèèrm - zwèrmke (zwerm) 
zwie:p - zwipke (zweep) 

Met verkorting van de klin
ker èn umlaut: 

aap - èpke (aap) 
baant - bèntje (band) 
braant - brèntje (brand) 
gaavel - gèjfelke x gèèvel-

ke (gaffel) 
graaf - grèfke x grèèfke 

(graaf, sloot) 
haam x ham - hèmke (paar-

denhaam) 
hoe:p - höpke (hoop, stapel) 
höök - hökske (haak) 
hoor - hörke (haar) 
jddr - jörke (jaar) 
kaam x kam - kèmke (kam) 
kraap - krèpke (streep) 
krööm - krömke (kraam) 
laam - lèmke (lam) 
mööl - mölleke (maal =koe) 
naam - nèmke (naam) 
oe:m - ömke (oom) 
pool - pölleke (paal) 
room - römke (raam) 
schoöp - schöpke (schaap) 
schroef- schruufke (schroef) 
smaak - smèkske (smaak) 
stoe:t - stötje (stoot, poosje) 
toe:m - tömke (toom, worp) 
zoo/ - zölleke (zadel) 

Met verlies van de w: 
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bowl - bölleke (buidel) 
böws - böske (buis) 
höws - höske (huis) 
köwl - kölleke (kuil) 
kröws - kröske (kruis) 
möws - möske (muis) 
öwl - ölleke (uil) 

7) Met verlies van de j : 
böjk - bökske (buik) 
déjk - dékske (dijk) 
döjm - dömke (duim) 
döjf - döfke (duif) 
köjp - köpke (kuip) 
köjf - köfke (kuif) 
köjke - kökske (kuiken) 
kröjmel - krömmelke 

(kruimel) 
léjf-léjke (lijf) 
löjk - lökske (luik) 
péjl - pélleke (pijl) 
pröjm - prömke (pruim) 
schéjf- schéjke (schijf) 
schöjf - schöfke (schuif) 
schöjm - schömke 

(schuim) 
Téjs - Téske (Thijs) 
wéjf- wéjke (wijf) 
wéjl - wélleke (wijl) 

8) Bijzondere gevallen: 
keuje - kujke (big), 
koe - kuuske, 
köjke - kökske 

B) Verkleinwoorden met -je en -tje: 

1) Zonder meer: 
A f - Atje (Adriaan) 
baas - baasje (baas) 
beelt - beeltje (beeld) 
bét - bétje (bed) 

boe:gert - boe:gertje 
(boomgaard) 

bon - bontje (boon) 
bört - börtje (bord) 
böwt - bowtje (bout) 
brét - brétje (bred) 
bröllejt - bröllefje 

(bruiloft) 
dééke - déékentje (deken) 
down - döwntje (hooiduin) 
éjment - éjmentje (eimaat) 
èrt - èrtje (erwt) 
Fèèst - Fèèsje (Silvester) 
fie:st x fést -fésje (feest) 
gèèjt - gèèjtje (geit) 
Grat - Gratje (Gerard) 
groot - grootje (graat) 
hart - hartje (hart) 
höcht - höchje (hoogte) 
kaft - kaf je (kaft) 
keuke - keukentje (keuken) 
kiest - kiesje (kist) 
Klaas - Klaasje (Nicolaas) 
klie:t - klie:tje (kleed) 
knéjnt - knéjntje (konijn) 
knèècht - knèèchje x knèchje 

(knecht) 
köörst - köörsje (korst) 
[kracht] - krachje (karaf) 
kunst - kunsje (kunst) 
lécht - léchje (laagte) 
léjnt - léjntje (lijn) 
léjst - léjsje (lijst) 
mèrt - niertje (markt) 
mesien - mesientje 

(machine) 
mut - mutje (mud) 
naacht - naachje (nacht) 
nést - nésje (nest) 
oove - ooventje (oven) 
part - partje (part) 
pöwst - pöwsje (puist) 
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reet - reetje (reet) 
rest - rèsje (rest) 
röwn - röwntje (ruin) 
scheet - scheetje (scheet) 
scheut - scheutje (scheut) 
sch()rt - schortje (schort) 
start - startje (staart) 
stelt - steltje (stelt) 
taart - taartje (taart) 
tien - tientje (tien) 
vaart - vaartje (vaart) 
vaas - vaasje (vaas) 
vèèrke - vèèrkentje x vèrkske 

(varken) 
vöwst - vöwsje (vuist) 
wèrt - wèrtje (waardenland) 
zeuve - zeuventje (zeven) 
zwaart - zwaartje (zwoerd) 

2) Met umlaut van de korte 
klinker: 

bat - bètje (bad), 
bónt - buntje (bont), 
bót - butje (bot) 
gat - gètje (gat) 
hónt - huntje (hond) 
Jan - Jèntje (Johannes) 
kant - kèntje (kant) 
kat - ketje (kat) 
klat - klètje (klad, hoeveel

heid vloeistof) 
knót - knutje (knot, wrong) 
kónt - kuntje , (kont) 
krant - krentje (krant) 
lat - lètje (lat) 
mat - mètje (mat) 
mónt - muntje (mond) 
mot - motje (mot) 
pat - petje (pad) 
pont - puntje (pond) 
pot - potje (pot) 
schdt - schotje (tussenschot) 

slot - slotje (slot) 
strot - strötje (strot) 
tot - tötje (tod) 
vat - vètje (vat) 
wat - wetje (wat) 
want - wèntje (want) 
wónt - wuntje (wond) 

Opmerking: de oudste sprekers 
-realiseerden soms de lange klin
ker ipv de korte. Ze zeiden: 

gèètje (gaatje) 
Jèèntje (Jantje) 
kèèntje (kantje) 
pèètje (paadje) 
wèèntje (wantje) 

Voorbeeld: 
giften oe:men iz en moe:jen 
hèèntje (geef de oom eens een mooi 

handje) 

3) Met umlaut van de lange 
klinker: 

broeit - bruuitje (brood) 
dröbt - dröötje (draad) 
kaast - keesje (kast) 
koost - köösje (kost) 
nbbt - nöötje (naad) 
poost - pöösje (post, baan) 
ZÖOf - zootje (zaad) 

4) Met verkorting van de klinker 
zonder umlaut: 

aacht - achje (acht) 
baart - hartje (baart) 
bie:n - béntje (been) 
bie:st - besje (beest) 
boon - bontje (baan, 

aanstelling) 
boerst - roodbörsje 
boort - bórtje (boord) 
fie:st -fésje (feest) 
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geut - gutje (geut) 
höön - höntje (haan) 
ie:n - entje (een) 
kaart - kartje (kaart) 
de klèèn - de klèntjes (de 

kleinen) 
kloe:t - klbtje (kloot) 
knoeit - knotje (knotwilg) 
koort - kórtje (koord) 
*ATööt -Kbtjez Dien (Kaat) 
kroe:n - krbntje (kroon) 
kroon - krbntje (kraan) 
loe:t - lotje (lood) 
mbbt - motje (maat) 
noot - nótje (noot) 
ploot - plbtje (plaat) 
poe:t - potje (poot) 
prbbt - prbtje (praat) 
sloeit - slotje (sloot) 
spbbn - spbntje (spaan) 
tie.n - tentje (teen) 
troon - trbntje (traan) 
vaacht - vachje (vacht) 
vbbn - vbntje (vaan) 
woort - wórtje (woord) 

5) Met verkorting van de 
klinker èn umlaut: 

baant - bèntje (band) 
bloe. t - bluutje (bloed) 
drbbt - drötje x dröötje 

(draad) 
haant - hèntje (hand) 
hoe.t - huutje (hoed) 
maant - mèntje (mand) 
laant - lèntje (land) 
noot - nötje x nöötje (naad) 
schoe.n - schuuntje (schoen) 
strbbt - strötje (straat) 
taant - tentje (tand) 
voe.t - vuutje (voet) 
waant - wèntje (wand) 

Voorbeelden van 
woord vorming 

Sommige znw worden gevormd 
van de ww-stam + -ert voor m 
woorden als: zójpert. Vrouwen 
worden in hun veelal negatieve 
karaktertrekken getypeerd met 
die stam zonder meer: 

en bbllie (die veel loopt) 
en drèèj (die niet stil zit) 
en gaap (die dom of nieuws

gierig is) 
en klets (die veel kletst) 
en krimp (die te dicht op de 

kachel zit) 
en kwéék (is een schreeuw

lelijk) 
en kwek (die veel praat) 
en lie. ch (een leugenbrok) 
en poets (die veel poetst) 
en rèts (die veel van huis is) 
en schréék (een schreeuwlelijk) 
en schuap (die veel rondzwerft) 
en spieggel (die anderen 

ogen uitsteekt) 
en vréét (die veel eet) 
en zöjp (die veel drinkt) 

In de meeste gevallen kan de 
aanduiding worden uitgebreid 
met het achtervoegsel -kónt: 
rètskónt etc Dit achtervoegsel 
heeft een m pendant in -kloe:t: 

ene lulkloe:t 
waawelkloe:t 
zöjpkloe:t 

Herkomst aanduidende zelf
standige naamwoorden 

Een kleine maar wel bekende 
groep znw duidt iemands plaats 
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van inwoning aan. Me lijkt dat 
er regels voor zijn, al was het 
maar deze: datje het juiste znw 
als je het niet kent, kunt op
zoeken in de ANS. Deze be
strijkt plaatsen uit de hele we
reld. Daaruit verneem ik dat ie
mand uit Nijmegen een Nijme-
genaar is. Uit het Land van Ra-
venstein wordt enkel de Ude-
naar uit Uden vermeld. Zelf blijk 
ik als inwoner van Huissen een 
Huissenaar en als zodanig woon
achtig in de gemeente Linge-
waard, mèt Bemmel. Inwoners 
van deze laatste plaats zijn in 
onze huis-aan-huis-bladen Bem-
melnaren. Fout! De ANS noemt 
ze Bemmelaren, wat inderdaad 
een beetje zeurderig klinkt! 
Maar ja, ze hebben ook niet de 
eind-n van Uden, Nijmegen en 
Huissen. 

Interessant aan deze problema
tiek vind ik de merkwaardige 
sensatie dat ik als enige specia
list inzake het Huisselingse dia
lect werkelijk niet weet èn niet 
aanvoel hoe je in de sfeer van 
de ANS een inwoner van Huisse-
ling zou dienen te noemen. Put
tend uit een schier onbeperkt 
taalgevoel inzake de Huisse
lingse taalwetten, voel ik me op 
dit stuk hulpeloos. Als de ANS 
zich er niet over uitlaat, kan ik 
me nergens op verlaten. Het 
maakt me gelukkig niet uit of 
ik een Huisselingenaar ben dan 
wel een Huisselinger. Ik wéét 
nl van de moederschoot af dat 

die officiële benamingen van 
buitenaf zijn opgelegd. We had
den daar nl geen znw voor. 
Hooguit schijn-znw. En die wa
ren voor alle plaatsen hetzelfde: 

enen Huusselingse 
(bij een man) 
en Huusselingse 
(bij een vrouw) 
en Huusselings 
(bij een kind). 

De Huisselingers zijn heel een
voudig de Huusselingse, die bij 
het voetballen nooit verloren om
dat ze geen voetbalclub had
den. Ze huwden nooit ver uit 
de buurt: diejjen Huusselingse 
is min Lbnse getröwt (die man uit 
H is met een vrouw uit Neerloon 
getrouwd) 

We hadden twaalf jaar een dienst
meisje. Ze ging weg toen ze 
trouwde met: 

enen Osse, 
prachtkerel uit Oss! Haar zuster 
kreeg later vaste verkering met: 

enen Hèrpse. 
Zelf is ze nooit echt 

en Hèrpse 
geworden, maar amper getrouwd 
werden ze al gezegend met een 
kind: 

en Hèrps. 
Ze hebben nu achterkleinkin
deren bij de vleet. Hoe die he
ten? Ik denk dat ik het weet. 
Maar ik weet niet of hun plaats-
vermeldende znw al tot het H 
dialect behoort: Herpenaartjes. 
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Ook over de achternamen kan 
iets naders worden medegedeeld. 
Dat het znw zijn bleek al uit 
het mv: 

de Koe.nes (deCoenens) 
Een verkleinwoord kan ook in 
beide -vouden: 

Van Lontje 
(de kleine uit het gezin Van Loon) 

en - bescheiden als ze zijn - : 
d'Illemènskes 

De familienaam Van Loon is 
in zover interessant dat hij 
slaat op de plaats van her
komst: Overloon of het tot de 
gemeente Ravenstein behorende 
Neerloon. Je kunt aan de hand 
van achternamen iets vernemen 
over de migratie van dorpe
lingen heel lang geleden. 

De cultuurgeschiedenis van 
Holland wordt meegeschreven 
met de achternaam Van Raven
stein: van de eerste drukker van 
de Statenbijbel tot de grond
legger van de CPN in Nederland. 

De Van Huisselings timmeren 
minder aan de weg, blijven 
dichter bij huis. Omstreeks 1958 
woonde één familie met die 
naam in de gemeente. Aldaar 
ook mensen die Van Deerne 
(Van Demen) en Van Die. te (Van 
Dieten) heten, wel verhuisd ooit, 
maar slechts een enkele kerk
toren verder. Van Deursen en 
Van Niftrik zijn als naam in 
Huisseling onbekend, en beho
ren oa aan theologen uit de 
hervorming. Inwijkelingen van 

buiten de gemeente waren ooit: 
Van Béérs (Beers) 
Van Bóksel (Boxtel) 
Van Méége (Megen) 
Van Wieche (Wychen) 

Een plaatsnamenboek van 
Nederland althans in die zin 
dat het naast de ABN-vorm ook 
de plaatselijke uitspraak daar
van vermeldt ontbreekt. In zo'n 
boek zoek je Doetinchem op, 
en vind je daarnaast: Deutekom. 
En naast A B N Dieden onze uit
spraak: Die.te. Eerder genoemde 
Van Die.te schreef zich offi
cieel Van Dieten, met de t waar
mee we ook Die.te zeiden. 

Het kon ook andersom. Onze 
buurman trouwde een meisje 
uit Macheren dat Van Kool
wijk heette. Iedereen zei ook 
Van Koolwéjk in zijn beste ABN. 
Haar naam ontleende ze echter 
aan een vlek ergens tussen 
Berghem en Herpen dat we De 
Koliek noemden. Even dichtbij 
lag het plaatsje Schaijk. In H 
woonden twee families die 
ernaar heetten: Van Schaick èn 
Van Schadewijk, in ons dia
lect Van Schajk en Van Schaade-
wéjk. Als ik die twee door het 
dorp zag fietsen dacht ik wel: 
Van Schaick is uit de late 
maar Van Schadewijk is uit de 
vroege Middeleeuwen vanuit 
Schaijk hierheen geraakt. Dit heb 
ik onthouden omdat ik gefrap
peerd werd door het besef: wat 
een lange afstand in tijd vanuit 
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een zo nabij dorpje. Téjsje van 
Roosmaale behoorde tot de niet 
agrarische import, wat je kon 
horen aan de voornaam die 
voor autochtonen Tieske luidt. 
Apart is ook de achternaam, 
want het dorp bij Den Bosch 
heet in goed H : Rösmbble (Ros
malen). 

Een van onze knechten was 
ene Van Hal of anders gezegd: 
énne van de Van Hals. Nooit 
enig idee gehad waar dat Hal 
moest liggen. Tot ik er Witkamp 
op nasloeg en vernam dat het 
een buurtschap is ergens in een 
uithoek van Esscharen. In H 
heet dat dorp Éstere, dat dan 
weer door heel Nederland terug
keert in de achternaam van ve
le Van Eesterens. Is Hal nooit 
veel geweest, dorpelingen brach
ten het mooi wel tot knecht in 
H en ...burgemeester van Am
sterdam. 

In ons dorp krioelt het van de 
Van Aars. Waar deze tak van on
ze stamboom vandaan is? Geen 
idee. Maar van die ene Van 
Gböl in H weet ik het precies. 
Hij schrijft zich Van Gaal. Zijn 
verre voorouders hebben zich 
ooit uit de knusse buurtschap 
Gaal naar een welvarender bui
tengebied begeven. Niemand 
weet waar het ligt. Weet hij het 
wel, dan kan hij het niet vin
den, net zo min als het aan
palend buurtje Mun. Ik weet al 
vanaf 1939 dat Gaal en Mun 

behoorden tot het allodium 
Bernense, naar ik mag aanne
men in de Middeleeuwen een 
welvarend bezit onder Schaijk. 
Als ik 11 mei 1940 tegen de Duit
sers in van Heeswijk naar Huis-
seling loop, hoef ik maar tus
sen Gaal en Mun door te wan
delen om via Schaijk veilig 
thuis te komen, zeggen de pre-
monstratensers. Ter plekke aan
gekomen valt niks te kiezen, 
niets te zien van een Gaal of 
Mun. Het is er één hei, wilder
nis en wastine, een oord als ge
zocht door Reintje de Vos, op 
zoek naar een veilige plek om 
er zijn schat te verbergen. Toch 
moeten juist daar ooit veel wel
varende mensen hebben ge
woond. In de Middeleeuwen 
waren die Norbertijnen niet gek! 
Pas later is het daar fout ge
gaan. Zijn beide plekken in een 
zandverstuiving gewoon zoek 
geraakt. Maar waar zijn dan 
die mensen van Mun en Gaal 
gebleven? Niemand wist het. 
Behalve tante Pos. Zo werd ik 
veel wijzer van de telefoongids 
voor Oss-Uden-Veghel. Twee 
abonnees Van Gaal in Berchem, 
twee in Herpen, een in Nistel-
rode, twee in Oss en zelfs vijf 
in bakermat Schaijk. En niet te 
vergeten die ene nog in H . 
Gezien het telefonisch over
schot is Mun rijker, welvaren
der, productiever geweest dan 
Gaal. Meer welvaart meer in
woners. Of andersom: meer ar
moe meer vertrekkers. We von-
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den in Geffen, Lith, Maren-
Kessel en Veghel 1, in Heesch, 
Herpen en Nistelrode 3, in Uden 7 
en tot slot in Oss 33 Van Muns. 
Uit het hoge Noorden kreeg ik 
informatie van maar één Van 
Gaal. Lang moet de weg ge
weest zijn van het kleine Gaal 
naar de grote Louis met wie in 
Alkmaar zojuist de victorie be
gon. 

Voornamen boeien omdat ze 
zoveel beweging te zien geven 
en leven binnen de familie, 
tussen families. Achternamen 
weerspiegelen het leven binnen 
een dorp, laten de dynamiek 
zien, sociaal, economisch van 
de streek. Dynamiek? Van den 
Tillaard was een naam die je 
wel eens hoorde: Vandentillart. 
Op zoek naar de plaats van 
herkomst helpt Witkamp me op 
weg: Tillard, gehucht in de N -
Br gemeente Heesch. Ver uitge
zwermd zijn ze niet. De streek -
gids van tante Pos noemt er in 
Hees zelf nog een, l in Schaijk, 
2 in Berchem en Nistelrode, met 
3 in Oss. In Boekei en Uden resp 
5 en 7 vd Tillaards. Erp springt 
eruit met 27. Maar Veghel is de 
favoriet met zo'n kleine hon
derd inwoners met wortels in 
Tillard, de kinderen meegere
kend een dikke honderd. 

Pothoofdwoorden 

Pothoofdwoord is een term van 
eigen makelij, naar analogie van 

pothoofdplant waarvan WNT XII 2 

zegt: 'naam voor verschillende 
soorten van uitheemsche plan
ten die op bepaalde terreinen op
schieten uit zaden, die daar toe
vallig terechtkwamen. Heukels 
noemde deze planten naar het 
Pothoofd te Deventer...' Het 
lemma wordt opgefrist met een 
citaat uit het gedicht De Pot
hoofdplant van J.van Hattum, 
geciteerd uit het ts HELIKON, 
1936. In die tijd moet ook het 
lemma geredigeerd zijn, want 
nog in hetzelfde jaar publi
ceert Van Hattum De Pothoofd-
plant opnieuw als openings
gedicht voor de gelijknamige 
bundel die dan bij Nijgh en 
Van Ditmar verschijnt. 'Ik ben 
een blomme...' zong Gezelle, 
en zo zingt ook Van Hattum. 
Hij herkent zich in de pot
hoofdplant, een bloem van de 
zelfkant die eigenlijk geen plaats 
verdient in de nationale flora. 
Het gedicht opent met het mv 
Liefdelozen... Daarin proef ik 
de haat terug die de buurvrouw 
koestert jegens mijn Ameri
kaanse eik. Die vindt ze maar 
een smerige exoot. Hoe lief ze 
ook is, ze hoort wel tot de lief
delozen waarmee de dichter 
bundel en titelvers opent, die 
van dat aangewaaid spul niets 
moeten hebben. Dat liefdeloze 
zit ook in de H naam voor 
knopkruid: bèkkerzbócht, zijnde 
een zeer plaatselijk onkruid, 
vanuit Wijchen door bakker 
Gijsbers ingevoerd, een onoog-
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lijk rotplantje dat niet eens een 
naam gekregen zou hebben als 
het geen vervelend onkruid 
zou zijn geweest. Het klinkt 
inderdaad liefdeloos: bocht. 

Intussen is het een en ander zo 
lang geleden dat ik niet meer 
weet wie te vragen welk knop-
kruid is bedoeld: het kleine of 
het harige. Het kleine werd 
ingevoerd omtrent 1863 vanuit 
Peru, het harig omtrent 1925, 
uit Zuid- en Midden-Amerika. 
De twee exoten hebben elkaar 
intussen gevonden en maken 
het als onkruid de boer knap 
lastig. 

Gaat de eigen plant voor? Ook 
het eigen woord. Ik ben opge
voed met liefdeloze taalkun
digen uit een achterhaalde stan
denmaatschappij. De versteke
lingen werden gebrandmerkt met 
etiketten als gallicisme, angli
cisme, germanisme. Vreemdelin
gen zijn alleen maar welkom in 
politiek correcte samenlevingen. 
Ik denk dat de H gemeenschap 
politiek helemaal niet zo cor
rect was. Vreemde woorden 
werden bij voorkeur geweerd. 
Vooral als ze uit Holland 
kwamen. Een hoofd was ene 
kop, jaren en jaren lang maar 
dan dringen op een gegeven 
moment toch sluipenderwijs 
verstekelingen binnen, zoals et 
hooft fan de school. De hoof-
kaas van de slager verdringt de 
zelfgemaakte zult. De kleine 

schooltjes van H en Neerloon 
worden samengevoegd met die 
van Ravenstein en je begrijpt 
het al: dan komen de kinderen 
thuis met luizen, niet met twee 
of drie die je baas werd met de 
löwzekaam (stofkam) maar met 
hoeveelheden die je bestreed 
met hooftónjeklónje (hoofd eau 
de cologne). Gelukkig hebben 
taalpuristen het gelijk maar kort 
aan hun zijde. De oude wijze 
leermeester verliest het altijd van 
de jonge onervaren leerling. 

Pothoofden zijn loswallen, haven
hoofden, stations, vliegvelden, 
molens en meelfabrieken. Geen 
station zonder prèlwéch (parallel
weg). Meer vee dan vroeger? Kan 
alleen met inkoop van kracht
voer uit den vreemde. En dat 
vraagt om verstekelingen. In het 
gróntnooteméél zitten grondno-
ten die ze in H echter óllienót-
jes (olienootjes, pinda's) blijven 
noemen. Soja? Nooit van ge
hoord. Maar de boeren voeren 
hun vee wel sooja-méél. Daarin 
zit dan weer zo'n spleetoog uit 
Japan voor niets en wederrech
telijk mee te reizen. Soms komt 
zo'n allochtoon van heel nabij 
binnen met het öchtentfoejjer 
voor de kippen. Daarmee was 
dan zo'n illegaal wel binnen maar 
nog niet geaccepteerd. Nee, *dch-
tent was en bleef een vies, lui 
en getint woord. Illegalen zitten 
graag in de landbouw: 
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legaal: illegaal: 
griessel hbjhark 
èjges zèlvbéjner (zelfbinder) 
öwdoen érpelroojer 
wèène zwadkeerder. 

Ook ambtenaren en kooplui 
waren vanwege hun mobiliteit 
een gevaar voor het taaleigen. 
En ook weer niet: ze fungeer
den als duidelijk verstaanbare 
grenspalen: de Ków (de koe) sprak 
Herps, en Pööl liet duidelijk ho
ren dat hij met zijn pööl (weide-
palen) uit Groesbeek kwam. Het 
waren rondfietsende shibolet-
ten die de grenzen lieten horen, 
overschreden èn bevestigden. 
Het Land van Ravenstein was 
op zijn manier al een beetje 
multiculti. Veelkleurig taaltje, 
toen al. Maar het moet niet te 
bont worden. Vooral de ambte
naren van verre, van Stamboek 
of Crisis Controle Dienst, moest 
je in de gaten houden. Die be
reden van overheidswege onder
houden stoomfietsen met in de 
zomer stofwolken op de grind
wegen achter zich die soms wel 
een half uur of toch in ieder 
geval een kwartier bleven han
gen. Van een van die verdwaal
de vreemdelingen herinner ik 
me taak en woordgebruik. In 
de jaren '30 noemden we hem 
den érpelprikker (de aardappel-
prikker). 
De landbouw leed zeer onder 
de economische crisis. Om die 
te steunen kocht de overheid 
de aardappelen op. Deze bleven 

vervolgens op de boerderij om 
daar als veevoer te dienen. Om 
te voorkomen dat die aardap
pelen opnieuw in de handel 
zouden komen, stuurde de over
heid de aardappelboeren den 
érpelprikker op hun dak. Deze 
voerde een vernuftig in Den 
Haag uitgevonden en dan ook 
absoluut onbruikbaar instru
ment met zich, dat ook érpel
prikker heette: een soort was-
stamper, maar dan niet met een 
klok maar met een vernuftig 
samengesteld geheel van meta
len platen met gaten en pen
nen. Met de pennen prikte je 
door de aardappel. Er viel niet 
mee te werken. Den érpelstoe:-
mer (aardappelstoommachine) vol
deed beter. Het ging ook goed 
met de spade. 
Dit hele verhaal voor de sociaal-
economische achtergrond van 
enig H taalgebruik. Bovendien 
om te laten zien dat de lief
deloze bejegening van exoten 
niet alleen een woord kan tref
fen, ook de uitspraak ervan. De 
term érpelprikker ziet er uit 
als een autochtoon maar pas 
op: het ww *prikke bestaat niet. 
De boeren zeggen pikdröbt, de 
slee wordt over het ijs voort
bewogen met behulp van pik
kers. De uitspraak van *prik-
drööt of *prikkers is ondenk
baar. Interessante bijzonderheid? 
Dat met het onding uit Den Haag 
ook het woord érpelprikker snel 
uit H verdween, mèt wat een
dagsvliegen uit de oorlog: ver-
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döwsteringspepie. r (verduiste
ringspapier), öwswéjs (Ausweis). 

Even interessant de geschiede
nis van het woord schets. De 
term stamt uit de vooroorlogse 
tijd van de landbouwcrisis. Werd 
de overtollige aardappel door 
de regering opgekocht, het over
tollige kalf mocht niet gefokt 
worden. Maar hoe controleer je 
dat? Met het legaal geworpen 
kalf te waarmerken door de 
rood-witverhouding van het 
dier in te schetsen op een twee
zijdige contourtekening van een 
kalf. Bij controle moest je van 
elk kalf de bijpassende schets 
kunnen tonen: geen vingeraf
druk maar een kleurenafdruk. 
Dat vereenzelvingsbewijs noem
den de boeren en schets. Toen 
de bezetter het identiteitsbewijs 
invoerde voor de Nederlanders 
zei men soms nogal moeizaam 
dènsiebewéjs. De meesten namen 
minder moeite en noemden hun 
persoonsbewijs - solidair met 
hun roodbonten - schets. 
Op een ouderwetse boerderij 
liep altijd wel een haan met 
wat kippen rond. Die werden 
geacht te overnachten in een 
met gevlochten horden afgescho
ten ruimte op bv de koestal
zolder. Dezelfde horden die zicht
baar werden bij de oude H boer
derijen in niet-dragende muren 
{waande = wanden < winden = 
vlechten) van vak-werk. Het dim 
van vak (vak+ijn) zorgde voor 
de naam vééke (veken), ter aan

duiding van het kippenzol-
dertje, heel Hondecoeteriaans be
reikbaar van het erf via het kip-
penleertje langs de achterge
vel. Tussen beide wereldoorlo
gen zetten de boeren grote du
re kippenhokken. Tot ook de 
eierprijs inzakte als een soufflé. 
Wie toen een vermeerderings-
bedrijf had was nog het beste 
af. Die mocht onder zekere voor
waarden broedeieren leveren voor 
een wat betere prijs. De hennen 
dienden in het genot gesteld 
van voldoende hanen. En de 
eieren moesten voldoen aan ei
sen omtrent gewicht. In twijfel
gevallen gebruikte je dan een 
weegschaaltje met aan de ene 
zijde een halve dop, aan de an
dere de grens van het gewicht. 
De heb het ding nooit meer terug 
gezien. Het leeft nog voort on
der zijn naam / zerk waarmee ik 
het overzicht van de znw af
sluit: den èèjerwééger. 
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H E T T E L W O O R D 

Het leren lezen en schrijven staat 
me na een mensenleeftijd al
tijd nog duidelijk voor ogen. 
Het leren tellen is weggevallen 
in het zwarte gat van mijn ver
leden. Ik heb er ook nooit vol
doende voor gehaald. En als dan 
op het rapport ook nog stond: 
met wat minder praten zou Jan
tje beter kunnen! zei moeder: 
mènneke, mènneke, wa tèlk dè 
wèjnech (wat keur ik dat af). Toch 
heb ik één getal uit mijn school
jaren onthouden: 1296, omdat in 
dat jaar een nobele ridder ver
moord werd en begraven in 
een graf waarop zijn lievelings
hond vervolgens van verdriet 
en honger is gestorven. Maar 
van dat soort cultureel erfgoed 
hadden de boeren maar een heel 
vies petje op. Lezen en schrij
ven? Dat sprak niet tot hun 
verbeelding, uitgezonderd een 
duidelijk leesbaar en fraai hand
schrift. Alle lof vanwege en moe:j 
haantfan schréjve. Ze zeien ook 
wel: héj schréjft sen èjge als 
ze bedoelden: hij heet. Hoogste 
lof voor de edele lees- en schrijf
kunst ging dan ook niet naar een 
mens: van een mak en intelli
gent paard dat snel wist en deed 
wat ervan verlangd werd, heette 
het: hej kan léézen èn schréjve. 

Op school zullen we wel begon
nen zijn met télle wis tien. Je 
leerde er séjfere èn télle met 
séjfers en getalle, kortom réé-

kene, een kunst die in het dorp 
bovenmate werd gerespecteerd. 
Veel boeren waren er goed in, 
zoals dat heette, alles ötte kop. 
Voegwoord, bijwoord? Nooit 
van gehoord. Maar mooi wel 
van óptelle, aftrekke en vermee-
nechfuldege. Vooral dat laatste 
woord doet even weinig in
heems aan als de taafels die 
erbij horen, want het mv van 
tafel was thuis in elk geval 
nog töffels. Ons deele x die:le 
van de deelsommen stond tegen
over dat van verdelen = dèèle. 
Watje kreeg toebedeeld was nor
maal oew part, nooit je *dèèl, 
hoogstens oew die:l. Bij ón-
rèns (oneerlijk) delen kreeg den 
dèlder zelf als grote gemene de
ler de méste part (het grootste deel). 
Mensen die bij een minder net
te zaak niet betrokken waren, 
hadden daar (gén) part óv die.i 
aan. Dit óv is interessant. De spre
kers ervan hadden even weinig 
taalkundige verwantschap met 
dat gekke noch van de ABN 6 1* 
als mijn vader in 1938. In dat 
jaar schreef ik als aankomend 
taalgeleerde naar huis in een 
brandbrief: ik heb noch geld, 
noch tabak. Moeder las die nood
kreet 's avonds vader voor, door 
zijn krant heen. En die bromde 
vanuit zijn gemeenteraadsde
batten: mooi zo, assie nog geld 
en tabak heeft hoeven we ook 
niets te sturen! 

Terug naar de telkunst: alles 
samen vormt en gehie:l. Stuk-
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ken daarvan zijn gedéltes of 
die:le. Doe je een geheel dur de 
midde of middedeur, dan le
vert dat twee hélfte op. Een part 
of deel is en die:l. Als dat deel 
groot uitvalt, krijg je enen dél 
(een boel) of zelfs enen héllen dél 
(een heleboel). Behalve den hél
len téjt kon je ook zeggen den 
öllengen téjt. Aat betekende al
tijd, de helft daarvan heette den 
halven téjt. Wilde je iets niet 
kapot maken om te delen, dan 
liet je zo'n paasei hie:l. Voor 
woorden met ie: moetje altijd 
oppassen want het verkortings
product é kan ieder ogenblik 
tevoorschijn klinken: den hie.len 
dach is fout, moet zijn den hél
len dach. Den öllengen dach is 
goed. Bij zelfstandig gebruik zei 
je: den öllenge of den hie:le 
maar den hélle verraadt on
middellijk de aanwezigheid van 
vreemd volk. Zelfstandig bij ap
pel m: den hiede, bij banaan v: 
de hie:l. Den hélle, de hél? Uit
gesloten! Ter afsluiting de bw 
uitdrukking: ten halve (voor de 
helft, halverwege, half afgemaakt). 

Weinig - min - minder - minst 
wèjnech - min - minder - minst 

dérpel brénge wèjneg op 
de keujes waare vlij wéék 
ób dósse mèrt en stuk minder 
(de biggen waren verleden week op 

de Ossche markt een stuk minder) 
és niemmeste de minste wil zijn, 
dan hawde ruuzzie! 
ze laag er mar minnekes bé 

(min = ziek, zwak) 
wan minnen mènneken ie:n 
zis nie min (niet op haar mondje ge

vallen) 

Veel - meer - meest 
veul - mie:r - mést 

In de klas was de onderwijzer 
nog de vergrotende trap van een 
superlatief: mester. We moes
ten hem aanspreken met U . 
Dat deed, durfde en kon nie
mand. We omschreven het voor
naamwoord van zijn hoge per
soon: 
duu te mester men pötloe:t 
bnspitse? (meneer, wilt U mijn pot

lood slijpen?) 

Andere voorbeelden: 
khépter veul bn verspuit (het 

heeft me zeer aangegrepen) 
héjsfeul ziek (erg ziek) 
hédder noch mie:r? 
khébber gén mér! 

Een wel zeer onbepaald telwoord 
is: 
zoveul-ès (zoveel als) 
próttestante minse gbn són-
dachs ök nb de kérk, zöveul ès 
nb de mis, séch mar. 

De vorm *zoe:veul is uitgesloten: 
óns Toos hi wér ene nééje vrééjer. 
oojaa, dés tan de zövvelste. 
den hoevvelste ist fandaach? 
hoevvelderaande péére stbn 
der wél nie in diejjen boe:gert? 
allemande! 
in dè höwshaawe loe:pe zóv-
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velderaande kéjnder rónt, dès 
nie möj mér. 

De Centjes 

Lang geleden woonden in ons 
dorp twee gezusters. Ze woon
den heel stilletjes, wat achter
af. Ze vormden een Siamese twee
ling die nooit aan elkaar had ge
zeten: zag je de een, zag je ook 
de ander. Ze waren heel zuinig. 
Iedereen kende ze als de sèntjes. 

Ik hoor 't moeder nog zeggen: 
ge zót em ene sent geeve! Die 
man zag er dan niet uit. 

In de pörtemenee of knibbeurs 
zat nog den halve sent. Die 
was goed voor énnen babbelaar. 

Voor ene sént kregen we één 
los Pierraatje, een Engelse siga
ret. Een wat groot uitgevallen 
cent was ene flapsènt (2.V2 cent), 
in WWB 136 ten onrechte ge
presenteerd met een waarde 
van 2V2 stuiver. Aldaar ook ene 
féfteger met een waarde van 
vijftig, uiteraard van vijftig stui
ver. Deze laatste nog in mijn 
jeugd dé rekeneenheid van de 
oude mensen. Die zeiden ook: 
hédde gèlt bél of: béw (geld bij 
of bij je). En: d()rdalfipv twij èn 
en half, eigenlijk niet gekker 
dan anderhalf dat de tweede 
maar half betekent. Dertig stui
ver was enen daalder, in mijn 
jeugd een gangbare munt in 
ieders beurs, toen er nog geen 

destructor bestond. Had je een 
koe dood of een ander omvang
rijk beest, dan groef je daarvoor 
een gat in eigen grond en floep, 
daar ging dat kadaver dan in. 
Maar geen zand erover voor de 
gemeenteambtenaar was langs 
geweest. Die moest erop toe
zien dat de groeve diep genoeg 
was. Was alles in orde, dan goot 
hij een fles krijjelien over het 
kreng, hield zijn hand op voor 
de vereiste leges ter hoogte van 
enen dölder (daalder) en verdween. 
De mensen die nog in stöjvers 
rekenden en betaalden zijn al
lang begraven, en hebben dat 
muntje meegenomen als een 
obooltje onder hun tong naar 
de Overzijde. 

Iets meer dan precies twee was 
en paar want daarvan horen bei
de onderdelen bij elkaar.Ging 
een bruidspaar trouwen, dan 
werd hun voornemen driemöl 
x driemmel in de kerk afgeroe
pen zodat iedereen kon nagaan 
of er geen huwelijksbeletselen 
waren. Een ernstige aangele
genheid dus waar we ons vro
lijk over maakten, tellenderwijs: 

den ursten roep 
den twédde poep 
den derde scheet 
toe ha sem beet! 

Van het tellend znw paar werd 
ook een bnw gevormd: éppar 
zökke, twéppar schoe:n. 
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Wegen 

is natuurlijk ook tellen. Dat de
den ze met de baskuul of kleine
re hoeveelheden met de wééch-
schbbl. Een enkeling zag ik nog 
wéége = pundere met de pun-
der (van pond) die A B N unster 
heet (van ons). De grote punder 
was van ijzer, de kleine van hout, 
resp. met ingeslagen, en met mes
sing ingelegde schaalverdeling. 
Je kon het gewicht schatte, zo 
uit de op en neergaande hand. 
Dat heette kwikke, hetzelfde 
woord als wikken, en wegen. Zo 
is ook de functie duidelijk van 
de kwikriem: het touw of de 
riem onder de buik door van 
het aangespannen paard. Het 
gewicht van dit nobele dier ver
hinderde de kar bij ondeskun
dige belading op te slaan: zwe
vend op de as door te slaan. 

Meten 

Ook meten is een vorm van 
tellen. Stukken kon je bij be
nadering aftrééje, met trijje, af-
schrééje met schrijje van ± 1 
meter. Einden touw kon je vbj-
jeme, per vbjjem (gestrekt armen-
paar) uitmeten. Vandaar sociaal 
deviant gedrag in touwslagers
kringen waar de man op de baan 
buiten touw sloeg dat de vrouw 
binnen per vadem weer verkocht: 
liefde was er niet zo blind of 
touwslagersgezellen op vrijers
voeten werden bij voorbaat ver
liefd op meisjes met korte ar

men! Was de huisvrouw met 
lappen stof in de weer, dan han
teerde ze ene sèntiemmeeter, 
maar haar moeder nog dèl (de 
el) of het vierde deel daarvan: en 
verrel. Döjms hout was énnen 
döjm (TSh cm) dik. Minder pre
cies was en hèffelke (kleine hand
vol) kersen of en èlverke (kleine 
armvol) hooi. Verder had je ijs 
van ene vinger tot ene klómb dik. 
En de timmerman zei in ieder 
geval dat hij paste en mat wiz 
óp en stripke (tot op een mm'tje). 
Met de gespannen hand bena
derde men de dubbele decime
ter: de span, met een touwtje 
door de gesloten vuist de en
kele: de palm 

Van de oude oppervlaktematen 
raakten de mèèrge, het vbtsel 
(vaatsel) en den hónt te ver van 
het decimale stelsel verwijderd. 
Zelfs den hónt dat van honderd 
is afgeleid, was niet meer in 
het nieuwe stelsel te handha
ven: hij paste niet in de HA. 

Oude kubieke maten zijn bv 
de heel duidelijke maar nooit 
precieze maten als: 
en kar höj 
en kar te groe:t 
en méjt haaver 
ene laast korre 
Dit laatste laast (last) is de hoe
veelheid die ligt opgestapeld 
van de grond af tot boven in 
het dak tussen twee gebinten 
in de schuur. Zelfs ene zak 
érpel of en kiesje appel is een 

79 



onnauwkeurig bepaalde hoe
veelheid. Het kan wèl precies: 

ene gaast appel (vier appels) 
ene vim haaver (honderd 

garven haver). 

Uiteraard werden ook vloeistof
fen gemeten. Omstreeks 1900 had
den de boeren behalve een brou
werij in de eigen streek in de 
kelder ook een eigen bierstél-
ling (biertap). Daarop lag: 

en hie:l tón 
en half tón 
en kèèjneke (XA ton) 
en achje ('/»ton) 

Een halve ton klinkt wat armoe
dig maar mat mooi wel nog 50 
liter. Bij dorst haalde je wat naar 
boven, bv in en bierkrachje (I liter) 
of jeneeverkrachje (Vi liter). 
Een karafje is in het H dus een 
krachje, met ch<f, als bij grach-
je uit graft bij graven. 
Met ons oude kèèjneke ligt het 
wat moeilijker. Het vaatje heet 
elders wel verrel of vierendeel. 
Of - voor ons interessanter -
kindeken, kintje, kinneke of 
kijnje. Levend volk spreekt geen 
dood Latijn. Toen het de oude 
oorsprong niet meer kende be
luisterden ze spontaan een kind
je in de oude term. Voor H 
klopt dat niet. Daar zeggen ze 
naast kientje hooguit kéjntje. 
Omdat het H ligt ingebed tussen 
buren die wel kénje zeggen, is 
die uitspraak ook in H best wel 
gerealiseerd. Het kind zal ook 
wel een handje gehad hebben 
in de bierconsumptie maar... 

het H vaatje heet geen kénje 
maar en kèèjneke. Wat heel dicht 
ligt qua uitspraak bij kèèneke: 
lijzig ouderwets voor kènneke 
(kannetje, litermaatje). Beide invloe
den zullen hebben meegespeeld 
om het oorspronkelijke Latijnse 
woord quintaal aan zijn plaat
selijke A-status te helpen. Van 
quint naar kwint en vandaar 
naar kind is een proces dat door 
de plaatselijke klankwetten al
lerminst wordt gehinderd, zo
als blijkt uit volgend overzicht: 
kwèps (uitgedronken) - kèps (uit

gespeeld) 
kwööt (kwaad) - kööt (kwaad) 
kwam (kwam) - kaamoe (kwamen we) 
kwééke (schreeuwen) - kééke 

(schril schreeuwen) 
Bij kw kan de k wegvallen maar 
even goed de w. In het laatste 
geval vinden we een kindje in 
een kwintaal: een vat dat 1/5 is 
van een groter, precies zoals 
en kèèjneke VA is van een groter. 

Voor we het grote telraam in 
werking stellen blijven we nog 
even onder de tien. Een aan
merkelijk deel van elementaire 
getallen zongen we in een inte
ressant liedje: 

een twee drie vie.r véjfsés seeve, 
waar is Jan mét te méjt chebleeve, 
Jan is niet hie. r 
Jan is niet taar 
Jan is mét te méjt naar Keevelaar! 

Het was voor ons al een oud en 
inheems liedje. Pas veel later zag 
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ik dat de sfeer inderdaad inheems 
is maar de uitspraak lijkt volgens 
het H nergens op. Het versje moet 
oude import zijn. Vanwege de on
deugende inhoud zal het wel niet 
van de mèskesschool zijn gekomen: 
de nonnen zouden zich wel twee 
keer hebben bedacht Eigenlijk had
den mijn zusjes naar de dérkes-
school moeten gaan. Tussen het H 
en het ABN werd een compromis 
gevonden in het Ravensteins dat 
niet meer van dérkes wil weten en 
met mèskes nog niet helemaal toe 
is aan meisjes. Op de school leer je 
niet alleen tellen maar ook ABN 
lezen en schrijven van onderwijs
krachten van vaak ver buiten het 
eigen dialect. Daar komt dan nog 
bij dat de liedteksten zelf ook 
al import zijn. De inleiders van 
Deel 2 van Onder de Groene Lin
de laten er geen twijfel over be
staan: 'De meeste liederen zijn 
overgeleverd in het Nederlands, 
niet in het dialect.'Alsook: 'Ne
derlands was de taal waarin werd 
geschreven en gezongen; gespro
ken werd in dialect ' (p 16). 

Het telwoord een en twee 

Het telwoord een is qua klank
kleur een echte kameleon, de 
draagvokaal verandert al naar
gelang van de positie: 
ie:n - énne - ene - en - n 

ie:n boerke 
énnen boe. r 
ie:n boerrin 

Het bepaald telwoord wordt 

als onbepaald lw zelfs onbe
paald telwoord: 

en mènneke 
enen boe.r 
en boerrin 
naaw mènneke 
nöngoon (een aangaan, werk) 

In predicatieve of anderszins 
zelfstandige toepassing: 

tizzer mar énne (m) 
tizzer mar ie:n (v+o) 
hoewel dérkes hisse ? 
ze hitter mar ien! 
ènjónges? 
mar énne! 

Er zijn ook ontkennende tel
woorden: 

is se réjk? 
bé nie:, za hitter genie:n! 

(wel nee, ze heeft niets) 
hoewel jónges hisse ? 

(heeft ze) 
génnenénne! (geen een) 
èn dóchters? 
genie:n (geen een) 
hoewel kéjnder, dóch
ters, jónges hisse? gén! 
maak nóg en èppelke ? 
der zéjn der gén mér! 
issie nóggal prötsaam ? 
bé nie:, héj zitter genie:n! 

(wel nee, hij zegt niets) 

Keren we terug naar die arme 
vrouw van daarnet. Ze heeft niet 
alleen geen kinderen, ze zal ze 
voorlopig ook niet krijgen ook: 

hisse ene vrééjer? 
ze hi génne vrééjer! (geen) 
ze hi nie énz ene vrééjer! 
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(niet eens een) 
ze hi nie énzez ene vrééjer! 

(niet eenzes een) 
ze hi genénzes ene vrééjer! 

(geen eenzes een) 

Het A B N geen is een ontken
ning van een, ontstaan zeg maar 
uit (no)ch + een. Deze positie doet 
zich ook voor in het H maar 
zorgt dan tevens voor verkor
ting: *gie:n is ondenkbaar, wordt 
altijd gén of gen. Als bnw ge
draagt geen + een zich als ie:n: 

génnenénnen boe. r 
geniein boerrin 
genie:n dérke 

maar: 
génnen boe. r 
gén boerrin 
gén dérke 
gén dérkes 

Zoals het Latijnse non ontstond 
uit non + unus, resulteert A B N 
neen uit ne + een. 

Aan dit ontkennend ne beant
woordde in het H nog en (niet): 
gluu:f nèw mar dè tiejjen hónt 
oe niks en duu (niks niet doet) 

Met de slot-n van dit en begint 
dus ook in het H de ontkenning 
met nee: 

gödde mij? (ga je mee) 
nie:! 
ge moet! 
nijje! 

Vermenigvuldigen met een schiet 
niet op. Toch wordt het gedaan: 

éns (eens, eenmaal) 
dé waar éns èn door blévvet bé! 

(dat was eens en daar blijft het bij) 
émmbl (eennmaal) 
khét oe éns chezeet, kségget nie 

nog ene kér! 
énne kér (een keer) 
énne kér, en nie dukker (niet vaker) 
et moet in énne kér lukke 

Soms levert met een vermenig
vuldigen wel op: 
éns sè veul (eens zo veel) bete
kent in het H nl twee keer zoveel. 

Valt de nadruk weg, dan wordt 
er ook niet meer geteld: 

der waar ez enen boe. r 
(er was eens een boer) 

derwaarzene kér enen boe.r 
(er was eens een keer een boer) 
nöwt émmel zoe: is, hoev-

voe ök niks mér te doe.n 
(nu het eenmaal zo is, hoeven we 

ook niets meer te doen) 

Soms valt er ook niets meer te 
tellen: 
dan ist innéns afcheloe:pe 
En bij bnnén (aaneen: zonder onder
breking, voortdurend) hoefje niet 
te tellen. 
Blijft nog over onderen (onder 
elkaar): 
de èèjer, et méél, de bótter èn 
de söjker goe.t ónderen maake! 

(mengen) 
ónderen hén ze gén prebleeme! 
(onder elkaar hebben ze geen problemen) 

Een of geen zit ook in: 
allie:n x allénnech dörv ek nie! 
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tiz en énnechst kéjnt 
énkelt èn allie:n (helemaal alleen) 
ze bröchte mar émman mee 

(maar een man) 
der waar geman te bekènne 

(met klemtoon op -man: niemand) 
énkelt al dèsset dörve vrödge! 
énkelde dörvde nie (enkelen) 
nénkeling (een enkeling) 

Rangtelwoord 

Het rangtelwoord bij een is urst 
naast ouder uurst. 

zis durste van de klas 
den ursten boe. r den bééste 

(de eerste de beste boer) 

De lagere trappen van urst zijn: 
ie:r x ér (eer) en ér der (eerder): 
ie:r ek hum vroech! (voor ik hem 

vroeg) 
ér ek dè din (eer ik dat deed) 
we waaren er ie:r (we waren er eerder) 
we waaren er* ér? Uitgesloten! 
ér wer waare (eer we er waren) 
wéllie waarener érder dan zélliel 

(wij waren er eerder dan zij) 

Wie in het kinderspel als eer
ste de claim legde stiet als voor
geschreven de kreet uit: turst! 

Het telwoord twie: (twee) onder
gaat dezelfde verkortingsproce
dures als ie:n: 

de twédde man (de tweede man) 
mi twémman (met twee man) 
mittren twét (met hun tweeën) 
twé kérres (twee keer) 
twéjjörrech (tweejarig) 
ene twélleng (tweeling) 

twédderaande kéjnder 
twéjjentwéntech (22) 
twéhóndert (tweehonderd) 

Naast 
mittren twéjje kan men ook zeg
gen: mittren bèèje. 

Aan beiden gaat het lw niet 
vooraf, het volgt erop: 
de twie: kéjnder maar bèèj de 
kéjnder x allebèèj de kéjnder 

Zelfstandig: 
gifméjn de bèèj mar! (geef mij 

alletwee maar) 

Wie bij het kinderspel de tweede 
claim opeist roept: twét! 

Zoals énkel hoort bij ons eigen 
telwoord een, zo hoort dobbel 
x dobbelt bij het Latijnse tel
woord duo = twee: 
duurre vur twèèlf télle dobbel 

(de uren voor 12 tellen dubbel) 
dees hébbe ze dobbel 

(deze hebben ze twee keer) 
en dobbelde bloem,ölschie:r (een 

dubbele bloem, aalgeer met 3 tanden) 

Tellen tot over honderd 

Omdat de uitspraak ook van de 
getallen de laatste jaren vooral 
via het poldernederlands van 
radio, televisie en mobieltje in 
hoog tempo wordt gemoder
niseerd, richt ik vervolgens een 
genenbank op voor het nage
slacht dat straks misschien wil 
weten hoe er in het verleden 
precies werd geteld. In de oude 
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teltaal ligt horenderwijs kennis zézzenvértech, 
omtrent heel vroege taaltoestan- zuvvenenvértech, 
den opgesloten. Door nu de ou- achtenvértech, 
derwets uitgesproken getallen niggenenvértech, 
weg te gooien als nutteloze ste
nen, gooit men ook de fos- énnenvéjftech, 
sielen weg met informatie over twéjjenvéjftech, 
onze historische grammatica, driejjenvéjftech, 
Vandaar: vierrenvéjftech, 

véjvenvéjftech x 
ie:n, twie:, drie, vie.r, véjf, zés, véjvenenvéjftech, 
zeuve, aacht, neege, tien zézzenvéjftech x 

zézzenenvéjftech, 
élf, twèèlf, dertien, vértien, zuvvenenvéjftech, 
véjftien, zéstien, zuvventien, achtenvéjftech, 
achtien, niggentien, twéntech niggenenvéjftech, 

énnentwéntech, énnenséstech, 
twéjjentwéntech, twéjjenséstech, 
driejjentwéntech, driejjenséstech, 
vierrentwéntech, vierrenséstech, 
véjventwéntech, véjvenséstech x 
zézzentwéntech, véjveneséstech, 
zuvvenentwéntech, zézzenséstech x 
achtentwéntech, zézzeneséstech, 
niggenentwéntech, dèrtech zuvvenenséstech, 

achtenséstech, 
énnendèrtech, niggenenséstech, suvventech 
twéjjèndèrtech, 
driejjendèrtech, énnensuvventech, 
vierrendèrtech, twéjjensuvventech, 
véjvendèrtech, driejjensuvventech, 
zézzendèrtech, vierrensuvventech, 
zuvvenendèrtech, véjvensuvventech x 
achtendèrtech, véjv ene suvventech, 
niggenendèrtech, fértech zézzensuvventech x 

zézzenesuvventech, 
énnenvértech, zuvvenensuvventech, 
twéjjenvértech, achtensuvventech, 
driejjenvértech, niggenensuvventech, 
vierrenvértech, taggentech x 
véjvenvértech, tachtech 

féjftech 

séstech 
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énnentaggentech, 
twéjjjentaggentech, 
driejjentaggentech, 
vierrentaggentech, 
véjventaggentech x 
véjvenetachtech, 
zézzentaggentech x 
zézzenetachtech, 
zuvvenentaggentech, 
achtentaggentech, 
niggenentaggentech, 

niggentech 

énnenniggentech, 
twéjjenniggentech, 
driejjenniggentech, 
vierrenniggentech, 
véjvenniggentech, 
zézzenniggentech, 
zuvvenenniggentech, 
achtenniggentech, 
niggenenniggentech, hóndert 

hóndert( en )ie:n, 
hóndert( en )twie:, 
hóndert( en )drie, 
hóndert( en)vie. r, 
hóndert( en )véjf, 
hóndert(en)zés, 
hóndert( en )zeuve, 
hóndert( en jaacht, 
hóndert( en)neege, 

hóndert(en)tien 

twé-hóndert, 
drie-hóndert, 
vierhóndert, 
véjfhóndert, 
zéshóndert, 
zeuvehóndert x 
zuvvehóndert, 
aachthóndert x 

achthóndert, 
neegehóndert x 
niggehóndert, duuzzent 

twédduuzzent, 
driedduuzzent etc 

De getallen 1002, 1003 etc heb 
ik nooit gehoord, dus niet op
geslagen in mijn geheugen. In 
de meer tedere regionen kreeg 
moeder nog wel eens als zij 
heel lief was: 
hönderdduuzzentmüjartmüjoen 
kusjes: het hoogste wat we in 
de rekenkunst hebben bereikt. 
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H E T V O O R N A A M 
W O O R D 

PERSOONLIJK 

VOORNAAMWOORD (pvnw) 

1) van de 1° persoon ev 
a) als onderwerp voorop: 

ikke (met nadruk) 
ik (met en zonder nadruk) 
k (aangehecht) 
lek (gegemineerd met volgende k) 

Voorbeelden: 
ikke belde, héj nie 
ik plók x kplók tie péér (ik 

plukte) 
kwit (ik wil het), 
kkónt (ik kon het) 

b) als onderwerp achterop: 
ikke (met nadruk) 
ik (met of zonder nadruk) 
k (aangehecht) 
k k (gegemineerd met voorgaan

de k) 
Voorbeelden: 

toe sprong zéj, niej ikke 
toe sprong ik x sprónk 
toe plókk tie péér (plukte ik) 
toe brookk men bie:n (brak ik) 

Met uitstoot van voorafgaande 
medeklinker: 

toe bwook me (toen bewoog 
ik me) 

dè moek ségge (dat moet ik 
zeggen) 

c) als voorwerp: 
méjn (met of zonder nadruk) 
me (zonder nadruk) 
m (aangehecht) 

mm (gegemineerd met voorgaan
de m) 

Voorbeelden: 
dè huu:re ze méjn nie ségge 
des fan méjn! 
ze vroege me niks 
kmoes mópcheeve (ik moest 

me opgeven) 
héj nómm dk mee (hij nam me 

ook mee) 
héj kaammböle (hij kwam me 

halen) 
2) van de 1° persoon mv 

a) als onderwerp voorop: 
wéllie, wéj (met of zonder nadruk) 
we (zonder nadruk) 
W (aangehecht) 
WW (gegemineerd met volgende w) 

Voorbeelden: 
wéllie x wéj waaren ön de 

burt 
we vroeggen ónderweegez 

de wéch 
wén hie.r niks te zégge (we 

hebben) 
woewe niks (we hoeven niets) 
wwónt nie (we wilden het niet) 

b) als onderwerp achterop: 
wéj (met of zonder nadruk) 
we (zonder nadruk) 
oe 
W (aangehecht) 
w W (gegemineerd met voor

gaande w) 
WW (gegemineerd met volgen

de w) 
WWW (drie w's vallen samen) 

Voorbeelden: 
haawewéj dè ofséj? (hou

den wij dat of zij) 
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haawe we dè ? 
haawoe dè? 
haaww dè? 

Het vnw achterop leidt tot al
lerlei kortspraak: 

doennoe x doewwe x doew 
(doen we) 

dinnoe x diwwe x diw (deden 
we) 

stbnnoe x stöwwe x stöw 
(slaan we) 

stónnoe x s tówwe x stów 
(stonden we) 

meugoe x meuwe x meuw 
(mogen we) 

moogoe x moow x moow 
(mochten we) 

Worden ww-vormen die op w 
eindigen gevolgd door w=wij, 
dan gemineert deze w met de 
voorgaande: 

dè haaww èjgesf (dat houden 
we zelf) 

Volgt op w=we een w=jou, dan 
gemineert we met volgend jou: 

dè doeww der bé (dat doen we 
je erbij) 

stöww in de weech? (staan we 
je in de weg) 

kÓwWt mar zégge (konden we 
je het maar zeggen) 

dan köwwd brénge (dan ko
men we het je brengen) 

Soms genereert de spreker een 
drieling: 

héddet nie? dan haawwwt 
zo lang tegoe.t! (heb je het 
niet, dan houden we het je zo 

lang te goed) 
De triade in haawwwt bestaat uit 
w=stamcons + w=we + w=jou. 

Hiermee zitten we op een on
uitputtelijke bron voor de kort
spraak. We volstaan met een 
enkel voorbeeld: 

dan bööwnwts fur niks um! 
(dan bouwen=ploegen we je het 

eens voor niets om) 
In de mededeling böowwwts zit 
een taaispanning van 1-6, dwz: 
in die H spraakeenheid worden 
zes ABN-lettergrepen samenge
perst tot een. 

c) als voorwerp: 
Óns (met en zonder nadruk) 
ns 

Voorbeelden: 
ze geeven óns niks 
die dinger zéjn van óns 
bóns töws (bij ons thuis) 
zéns niks gevrödcht (ze heb

ben ons niets gevraagd) 

3) van de 2° persoon ev 

a) als onderwerp voorop: 
gé] x gé (met en zonder nadruk) 
ge 
g (aangehecht) 
gg (gegemineerd met volgende g) 

Voorbeelden: 
gé], niew bruu.rmoeutoe.n 
gé komt pas kéjke 
ge zégget (je zegt het) 
gagget moette zégge (je had 

het moeten zeggen) 
mar gaatet tóch wèl? (maar 

je at het toch wel) 
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ggdgget nóch meemaake! 
(je gaat het nog meemaken) 

Opmerking: 
doe, een oude aanduiding voor 
jij , is bewaard in de versteen
de uitdrukking: 
oe.s toe, léllekert! (naar huis, jij 
lelijkerd), meestal de vrome hond toe
gevoegd die meewou naar de zon
dagsmis. Hetzelfde fossiel ook 
bij DE BONT Kv 4oi, en aldaar als 
vocatief pronomen gepresen
teerd. 

b) als onderwerp achterop: 
de (zonder nadruk) 
d (aangehecht) 
g (aangehecht) 
ge (zonder nadruk) 
gé (met en zonder nadruk) 
gé] (met en zonder nadruk) 

Bovenstaand rijtje ziet er iets 
eenvoudiger uit dan het is. Dat 
de mag dan enkel onbetoond 
voorkomen, het kan wel zelf
standig functioneren. De gij-
vormen kunnen dat geen van 
alle. Kom je? In het H geen 
probleem: kom de. Maar een 
komt che is uitgesloten. 

Alle gij-vormen verschijnen in 
combinatie met de: 

bende gèk! 
béndegé gèk 
béndege gèk chewörre 
béndegök door gwist (ben 

je ook daar geweest) 
Het vnw de kan dan weer nooit 
de klemtoon dragen. Moet het 
die toch hebben, dan gaat het 

een binding aan met een gij-
vorm: 

zéddegéjjet! (ben jij het) 

Ook de kan worden aangehecht: 
moogd ok mee ? (mocht je 

ook mee) 

Met verlies van stem door as
similatie: 

dè dénkt dk? (dat denk je ook) 

Gegemineerd met voorgaande 
dentaal: 

dè dddch,t dk?(dal dacht je 
ook) 

Gegemineerd met volgende 
dentaal: 

kömde drök x kömddrök? 
(kom je daar ook) 

haddet x hatt al gezien ? 
(had je het al gezien) 

c) als voorwerp: 
ÖÖW (met of zonder nadruk) 
oe (zonder nadruk) 
w (aangehecht) 
W W (gegemineerd met volgen

de w) 
Voorbeelden: 

moöw hékket wél gehat 
(met jou heb ik het wel gehad) 
fröbkoe wa? (vraag ik je wat) 
wéw gezien (we hebben je 

gezien) 
mddwwt nowwél gehat héb-
bel (met jou we het nu wel ge

had hebben) 

Volgt hier nog een uitweiding 
inzake de d-vormen. 
De Bont voert voldoende mate-
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riaal aan om in de uitroep oe.s-
toe het vnw doe te herkennen. 
Die kreet heeft vroeger vermoe
delijk geluid: *oe.z doe! Met 
assimilatie volgens de regel. 
Men zei ook: toe zaa/ te Möbz 
dicht (toen zat de Maas dichtge
vroren), met regressieve assimi
latie: onder invloed van vol
gende stemhebbende d wordt 
stemloze s een stemhebbende 
z. Dat in H en op veel plaatsen 
elders die d een stemloze t wordt, 
moet in H in ieder geval ook 
worden toegeschreven aan de 
betekeniswijziging: het vnw doe, 
niet meer als zodanig begre
pen, werd verstaan en vervol
gens ook gebezigd als het bij
woord toe. De oude overgang 
z-d wordt dan vanzelf s-t. Dat 
het om een oude uitdrukking 
gaat blijkt ook uit het feit dat 
de ui van huis nog als oude 
oe-klank is versteend. Rest de 
vraag: hoe dient toe in de uit
drukking oe.stoe taalkundig te 
worden benoemd? Als bijwoord. 
Wat voor woord het ooit was, 
is voor een contemporaine ana
lyse niet terzake. Het woord is 
wat de dialectspreker er mee be
doelt, en de toehoorder er onder 
verstaat. Doe een vocatief pro
nomen? Laat het dat geweest 
zijn, in H is het een bijwoord. 

Openen wij het rijtje vnw van 
de 2° persoon ev als onderwerp 
achterop met de, DE BONT KV 
400 geeft voor hetzelfde vnw 
de stomme e, terwijl hij toch 

uitgaat van eenzelfde dialect. 
Hoe zit dat? Goed fout! Mijn 
vnw de bestaat helemaal niet. 
Wat wel bestaat is een encli
tisch overschot van een ver
dwenen vnw van de 2° per
soon mv, een zgn pluralis reve-
rentiae voor enkelvoudig ge
bruik, < jiz, in het mnl nog: i , 
en in het Oers van De Bont 
verworden tot die stomme e. 
De mode werd en bleef: jij en 
gij. Van huis-uit meervoudig, 
zorgde dat vnw e voor bijbeho
rende persoonsvormen met t: 
brengt-e, hoort-e, met de voor 
de hand liggende assimilaties: 
brengd-e, hoord-e, etc etc. In het 
H: dè ge bedankt sét dè wétte 
(dat je bedankt bent, weet je), dè 
hoevde nie (dat hoef je niet). 
Vormen als wa ségde (wat zeg 
je) leidden reeds in de Middel
eeuwen tot misverstanden als: 
zegt dij. Dat hoorde ik al in 
1946 van Maurits Schönfeld in 
het bos van Heverlee (B). Die 
voegde daar nog aan toe: 
'Onafhankelijk hiervan, gebruik
ten dan in de XIX eeuw Drost, 
ten Kate e.a. in archaïsche taal: 
dij, dat door hen kunstmatig 
geabstraheerd is uit bv segd-i, 
Segd - i j . ' (SCHÖNFFXD H G 4 129) 

Even vindingrijk als Drost en 
ten Kate las ik al in 3 gym genie
tend van Het daghet in den oos
ten: 'ligdij in uws liefs armen?' 
Ik kende die taal! Ik hoorde mijn 
eigen moeder zingen onder de 
Groene Linde. En ik abstraheer-
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de meer vanzelfsprekend dan des
kundig: ligde, want thuis vroe
gen ze ook wel: ligde nog in 
bét? 

Rest de vraag: waarom niet mèt 
De Bont e opgevoerd ipv del 
In de jaren '50 druk met de voor
bereiding van mijn proefschrift 
vond ik mensen als De Bont 
maar stok-oude Junggrammati-
ker. Hun hoofd zat vol OWG 
oerklanken. Die brachten ze on
der in een historische gramma
tica die vervolgens diende als 
schema voor de beschrijving van 
hun eigen dialect. Zelf orden
de ik mijn dialectmateriaal naar 
het levende woord van de dia
lectspreker. 

De Bont ordent al naar hij weet. 
Ik orden naar wat ik hoor. Ik 
hoor de, en laat me een halve 
eeuw later gretig uitleggen dat 
het eigenlijk e is. 

Of dat het ooit e was? Als ik 
niet naar de geleerde De Bont 
luister maar naar mijn welbe
spraakte boeren op hun praat
stoel uit de wind en in de zon, 
dan weet ik: het is de en niet 
anders. Op dat bankje in de zon 
hoorde ik iemand vragen: 
wörrem? En de ander antwoord
de: umdè de dè nie kunt! (om
dat je dat niet kunt). 
Enthousiast loop ik meteen 
langs bij WEUNEN ND 292. Daar 
verneem ik ontroerd: 'Soms 
wordt metanalytisch het pron. 

de bv in Gent dade (dat je)'. 
Ook mijn moeder was een be
gaafde metanalytica. Ik hoor 
ze nu over mijn hoofd heen 
tegen Weijnen zeggen: dèdde 
dè van den Bels hét moette 
huu:re! 
Een verdwaald schaap? Groot 
is de kudde niet: 

hoe de dè doet (hoe je dat 
doet) 

ér de dè doet (voor je dat 
doet) 

vur der ób bedööcht sét 
(voor je er op bedacht bent) 

èdde dè mar nie dénkt (als 
je dat maar niet denkt) 

vur der èèrg in hét (voor 
je er erg in hebt) 

umdèdde dè nie dörft (om
dat je dat niet durft) 

al dè de me ne gulde gaaft 
(al gaf je me een gulden) 

dè de dè dörvde (datje dat 
durfde) 

woor de ökkomt (waar je 
ook komt) 

toe der nö vroecht (toen je 
er naar vroeg) 

dè der oew èjgen bn wööcht 
(dat je er jezelf aan waagt) 

wie der ndg bé wilt hébbe 
(wie je er nog bij wilt hebben) 

Uit de vb blijkt dat dit de ge
dijt in het milieu van de onder
schikking. 

Ter afsluiting vormen van kort-
spraak met de in het zinnetje: 
hoe je het doet: 

hoe de ed doet 
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naast 
hoe ded doet 

naast 
hoedddoet 

naast 

hoedttoet 

4) van de 2° persoon mv 
a) als onderwerp voorop: 

géllie x gullie (met of zonder 
nadruk) 

ge (zonder nadruk) 
g (aangehecht) 
gg (gegemineerd met volgen

de g) 
Voorbeelden: 

gullie wéttet, zullie nie 
(jullie weten 't, zij niet) 

ge moet x gmoet mar goe.t 
schelle èn schèène! (je moet 
maar flink schelden en schenden) 
minse, Kgogget noch mee-
maake (mensen, jullie gaan 

het nog meemaken) 

b) als onderwerp achterop: 
degéllie x degullie 

Voorbeeld: 
doe degullie mee ? (doen jullie 

mee) 
kom degéllie ok? (komen jullie 

ook) 

Opmerking: DE BONT KV 403 re
serveert in deze positie de 
voor het ev. Het H kent die re
serve ook maar is niet erg vast 
in de leer: 

kom de noch jóngez of 
kom degéllie nie mer? 
(komen jullie nog jongens of 

komen jullie niet meer) 
minse, minse, wa doe de 
x doe degullie nöw toch! 
(mensen, mensen, wat doen jul

lie nu toch) 
c) als voorwerp: 

öllie 
Voorbeelden: 

zént öllie gegivve (ze heb
ben het jullie gegeven) 

dis fan öllie (dit is van jullie) 
zwón öllie niefrööje (ze wil

den jullie niet verraden) 

Opmerking: bij uitzondering 
wordt ipv öllie ook wel oe ge
zegd: 

wa klaag degullie: óp chen-
ie:n van die vergaadringe 
hék oe gezien! (wat klagen 
jullie: op geen van die ver
gaderingen heb ik jullie gezien) 

5) van de 3° persoon 

m/ev 

a) als onderwerp voorop: 
héj (met of zonder nadruk) 
ie (zonder nadruk) 
j (gehecht aan voorgaande klin

ker) 
Voorbeelden: 

héj waar nie réjk, zéj wél 
(hij was niet rijk, zij wel) 

héj duugget nie (hij doet 
het niet) 

ie komt noch wél (hij komt 
nog wel) 

kdénk dèttie noch komt 
(ik denk dat hij nog komt) 

kdénk dèj nie mér komt (ik 
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denk dat hij niet meer koml) 
èj al komt, dan wie:w nóch 
nie hoej komt (als hij al komt, 
dan weten we nog niet hoe hij 

komt) 
b) als onderwerp achterop: 

héj (met of zonder nadruk) 
ie (zonder nadruk) 
j (gehecht aan voorgaande 

klinker) 
Voorbeelden: 

komt héj öv iemmez, an
ders ? (komt hij of iemand an

ders) 
komt héj deez öv daander 
wéék? (komt hij deze of volgen

de week) 
komt ie noch, dénk te ? 

(komt hij nog, denk je) 
kój, wój, zój dè ? (kon, wou, 

zou hij dat) 

Het vnw j leidt tot allerlei kort-
spraak als blijkt uit volgende va
rianten: 

dinnie x dij (deed hij) 
stónnie x stój (stond hij) 
kannie x kaj (kan hij) 
kónnie x kój (kon hij) 
willie x wij (wil hij) 
wówwie x wój (wou hij) 
zallie x zaj (zal hij) 
zówwie x zój (zou hij) 
hittie x hij (heeft hij) 
hattie x haj (had hij) 

In kortspraak: 
kój nie wérke, hajts wér 
in de ruchl (kon hij niet wer
ken, had hij het eens weer in 

de rug) 

c) als voorwerp: 
hum (met of zonder nadruk) 
em (zonder nadruk) 
m (aangehecht) 
mm (gegemineerd met voor

gaande m) 
Voorbeelden: 

hum kén ik, heur nie (hem 
ken ik, haar niet) 

kkén em nie (ik ken hem niet) 
kham te pakke (ik had hem 

te pakken) 
knómm (ik nam hem) 

Vier emmen vallen samen in 
het zinnetje: 

knómmnfnee (ik nam hem 
voor hem mee) 

V / ev 

a) als onderwerp voorop: 
zéj (met of zonder nadruk) 
ze (zonder nadruk) 
Z (aangehecht) 
ZZ (gegemineerd met volgen

de z) 
Voorbeelden: 

zéj waart, héj nie (zij was 
het, hij niet) 

ze komt nie mer (ze komt 
niet meer) 

zis ter al (ze is er al) 
zzaacht nie (ze zag het niet) 

b) als onderwerp achterop: 
zéj (met of zonder nadruk) 
ze (zonder nadruk) 
Z (aangehecht) 
ZZ (gegemineerd met vol

gende z) 
Voorbeelden: 

dè duu séj, héj nie (dat doet 
zij, hij niet) 
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dan duu séj dè wél (dan 
doet zij dat wel) 

dè duu se wél (dat doet ze 
wel) 

dan vrööchst iemmes 
(dan vraagt ze het iemand) 

toe wierzzgwddr (toen werd 
ze ze gewaar) 

c) als voorwerp: 
heur (met of zonder nadruk) 
er (zonder nadruk) 
r (aangehecht) 
rr (gegemineerd met voor

gaande r) 
Voorbeelden: 

heur kén ik, hum nie (haar 
ken ik, hem niet) 

khépter x khébber gezien 
(ik heb haar gezien) 
kkénder x kkénner (ik ken 

haar) 
khér gezien (ik heb haar ge

zien) 
kwaarr kwéjt (ik was haar 

kwijt) 
Opmerking: 
naast haar-vormen ook zij-
vormen: 

ze (zonder nadruk) 
Z (aangehecht) 
ZZ (gegemineerd met voor

gaan de z) 
Voorbeelden: 

bréng ze es mee (breng ze 
eens mee) 

bréng zes mee (idem) 
dan bréng zzes mee (dan 

brengen ze haar eens mee) 

o/ev 

a) als onderwerp voorop: 

et (zonder nadruk) 
t (aangehecht) 
it (gegemineerd met volgende 

dentaal) 
Voorbeelden: 

et is me wa! (het is me wat) 
tsit ferkie:rt (het zit ver

keerd) 
ituutter nie toe (het doet er 

niet toe) 

b) als onderwerp achterop: 
et (zonder nadruk) 
t (aangehecht) 
tt (gegemineerd met vorige 

dentaal) 
Voorbeelden: 

dan komt et mèèrge pas 
(dan komt het morgen pas) 

waart mar wöör (was het 
maar waar) 

dan kömtt mèèrge pas 
(dan komt het morgen pas) 

c) als voorwerp: 
et (zonder nadruk) 
t (aangehecht) 
,f (gegemineerd met voor

gaande t) 
Voorbeelden: 

duuttie et noch? (doet hij 
het nog) 

duujt nóch? (idem) 
héj moett nóg doen (hij 

moet het nog doen) 

m en v / mv 

a) als onderwerp voorop: 
zéllie x zullie, zéj (met of 

zonder nadruk) 
ze 
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Z (aangehecht) 
ZZ (gegemineerd met volgen

de z) 
Voorbeelden: 

gullie göt èn zéj bléjve 
(jullie gaat en zij blijven) 

ze zinne dè (ze zeiden dat) 
dè sinne zéllie, wéj nie! 

(dat zeiden zij, wij niet) 
zullie moette mar nb drèj-
ge kéjke! (zij moeten maar 

naar zichzelf kijken) 
zénder nie ön geddöcht (ze 

hebben er niet aan gedacht) 
zzénder! (ze zijn er) 
zZÓnt kunne zéjn (ze zouden 

het kunnen zijn) 

b) als onderwerp achterop: 
zéllie x zullie, zéj (met of 

zonder nadruk) 
ze (zonder nadruk) 
Z (aangehecht) 
,Z (gegemineerd met voor

gaande z) 
Voorbeelden: 

dè dinne zullie nie mar wéj 
(dat deden zij niet maar wij) 

dinne ze dè mar! (deden ze 
dat maar) 

dinzt mar (deden ze 't maar) 
kónzoe iets maake ? (kon 

ze je iets maken) 
wa doen ze mi tie höws? 
die blbbzz óp\ (wat doen ze 
met die huizen, die blazen ze op) 

c) als voorwerp: 
hullie (met of zonder na druk) 
ze 
Z (aangehecht) 
ZZ (gegemineerd met voor

gaande z) 
Voorbeelden: 

wie hi hullie dè gezeet? 
(wie heeft hun dat gezegd) 

waar dè vur hullie öffur 
óns? (was dat voor hen of 

voor ons) 
wie hi se dè gezeet? (wie 

heeft hun dat gezegd) 
gif set mar mee (geef hun 

het maar mee) 
hénzzt chegivve? (hebben 

ze het hun gegeven) 
Opmerking: 
de voorwerpsvorm hullie werd 
ook wel als onderwerp gebruikt: 

hullie hént chedön! 
(hun hebben het gedaan) 

o / mv 

a) als onderwerp voorop: 
zéj (met of zonder nadruk) 
Ze (zonder nadruk) 
Z (aangehecht) 
ZZ (gegemineerd met volgen

de z) 
Voorbeelden: 

tséjn de kéjnder: zéj zéjn 
èjglek de schuld, nie daa-
wers (het zijn de kinderen, zij 
zijn eigenlijk de schuld, niet de 

ouders) 
woor zéjn de kéjnder? ze 
speule böwte! (waar zijn de 

kinderen, ze spelen buiten) 
de kéjnder waaren dkfer-
zööcht mar zwaarner nie 
(de kinderen waren ook uitgeno

digd maar ze waren er niet) 
èn de kéjnder? zzönt nie ge-
wilt hébbe! (en de kinderen, 

ze zouden het niet gewild 
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hebben) 

b) als onderwerp achterop: 
léj (met of zonder nadruk) 
ze 
Z (aangehecht) 
ZZ. (gegemineerd met vol

gende z) 
Voorbeelden: 

èn de kéjnder, kunne zéj 
niks ? (en de kinderen, kunnen 

zij niets) 
èn de kéjnder, kunne ze 
dè ? (en de kinderen, kunnen 

ze dat) 
èn de kéjnder, kunzt of 
kunztnie? (en de kinderen, 

kunnen ze het of kunnen ze 
het niet) 

èn de kéjnder, kunzztfrdö-
gel (en de kinderen, kunnen ze 

het haar vragen) 

c) als voorwerp: 
ze z (aangehecht) 
ZZ (gegemineerd met voor

gaande z) 
Voorbeelden: 

die boekke: 
khép se öwt (ik heb ze uit) 
khé zöwt (idem) 
léézzÖWt (lezen ze uit) 
zléézz Öwt (ze lezen ze uit) 
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BEZITTELIJK 

VOORNAAMWOORD (bzvnw) 

1) van de 1° persoon ev 

m 
méjne (met of zonder nadruk) 
mene (zonder nadruk) 
mne (zonder nadruk) 

Voorbeelden: 
dès (dat is) 
mene zoon 
menen awste (oudste) 
mene knèècht 
méjnen appel, nie den 

ööwe 
méjnen öwtoo 
mne röch (rogge) 

Opmerking: 
De voor het m gebruikelijke lan
ge vorm wijkt voor de korte bij 
verwantschapsnamen: 

men vaader, bruu.r, oe:m, 
nééf, zwööger, 

met uitzondering van: 
mene zoon 

Zelfstandig gebruikt: 
van wie iz diejjen öwtoo? 
dèz de méjne! 

v 
méjn (met of zonder nadruk) 
men 
mn x m 

Voorbeelden: dès (dat is) 
men dochter 
men awste (oudste) 
méjn péér, nie dööw 

(niet die van jou) 
men knihheurs 

maaw x mnaaw moedder 
(mijn oude moeder) 

En zelfs: 
mnnééjjiets (mijn nieuwe fiets) 

Zelfstandig gebruikt: 
dèz de méjn (peer etc) 

o 
méjn (met of zonder nadruk) 
men 
mn x m 

Voorbeelden: dès (dat is) 
méjn part, avbléjve! 
men jóngste kientje 
méjn hèèverke (lage haver) 
mnöwtooke (mijn autootje) 
mawste x mnawste kientje 

(mijn oudste kindje) 
Zelfstandig gebruikt: 

dès tméjn 

Bij mv woorden: 
méjn (met of zonder nadruk) 
men 
mn x m 

Voorbeeld: 
al méjn x men kéjnder, 

koei, stierre etc 
maaw x mnaaw lööj (mijn 

oude lieden) 

Zelfstandig gebruikt: 
van wie zéjn al die 
kéjnder? Dè séjn de méjn 

x dméjn 

2) van de 1° persoon mv 

m 
Ónze (met of zonder nadruk) 
óns 
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ns 
S (aangehecht) 
S S (gegemineerd met voor

gaande s) 
Voorbeelden: 

ónze zoon, ónzen Toon, 
ónze zwoeger, ónze nééf 
ónzen appel 
ónze vaader 

waarnaast ook: 
ónsfaader 

wat weer leidt tot: 
sfaader 
dan sSfaader jöörech (dan 

is onze vader jarig) 

Zelfstandig gebruikt: 
dèz den ónze (dat is de onze) 

v 
Óns (met of zonder nadruk) 
S (aangehecht) 
,SS (gegemineerd met volgen

de / voorgaande s) 
SSS (idem met volgende / voor

gaande s) 
Voorbeelden: 

óns tant'An 
Stant'An (onze tante An) 
zaaw boerderééj (onze oude 

boerderij) 
ónz boerderééj 
óns péér 
smoedder 
slievvrow (OLV) 
dèsSien (dat is Sien) 
dèssSien (dat is ons Sien) 

Zelfstandig gebruikt: 
dèz dóns (dat is de onze) 

o 
Óns (met of zonder nadruk) 

S (aangehecht) 
SS (gegemineerd met volgen

de / voorgaande s) 
SSS (idem met volgende en voor

gaande s) 
Voorbeelden: 

óns hèèverke 
ónz dérke 
zdérke 
óns pèrtje 
spèrtje (ons paardje) 
zaaw pèrt (ons oude paard) 
sSchuurke (ons schuurtje) 
dissschuurke (dit is ons 

schuurtje) 
Béjs hi sfèèrke (Bijs heeft 

ons varken) 
Hdissstierke (Has heeft ons 

stiertje) 
Zelfstandig gebruikt: 

tóns (het onze) 
tónz iz bééter dan tbllie (het 
onze is beter dan dat [paard] van 

jullie) 
Bij mv woorden: 

óns 
S (aangehecht) 
SS (gegemineerd met volgen

de / voorgaande s) 
SSS (idem met voorgaande en 

volgende s) 
Voorbeelden: 

ónz boerre boe.re bééter! 
(onze boeren boeren beter) 

sfèèrkes héw vèt (onze var
kens hebben we vet) 

Ha.ssjèèrkes... (Has heeft on
ze varkens...) 

Hassstierkes... (Has heeft on
ze stiertjes) 

Zelfstandig gebruikt: 
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van wie zéjn al die kéjn-
der?dè zéjn dóns! (van wie 
zijn al die kinderen, dat zijn de 

onze) 

3) van de 2° persoon ev 

m 
ööwe x jöwwe (met of zonder 

nadruk) 
oewwe (zonder nadruk) 
we (zonder nadruk) 
w (zonder nadruk) 
oew (zonder nadruk) 
oe (zondernadruk) 
w w (gegemineerd met voorgaan

de w) 
Voorbeelden: 

dèz ööwen appel, nie de 
méjne (dit is jouw appel, niet 

de mijne) 
dèz ööwe röch 
oewwe röch stotter slèècht 
bé (je rogge staat er slecht bij) 
khé we vbdder gezien (ik 

heb je vader gezien) 
khéw vbdder gezien (idem) 
toe zaa w wvödder (toen za

gen we je vader) 

Opmerking: 
Bij verwantschapsnamen niet de 
lange maar de korte vorm: 

()öw bruu.r, zwööger, nééf 
Bij vader de lange of korte vorm: 

oew vaaderx oewwe vaader 

Bij zelfstandig gebruik: 
den ööwe x de jöwwe 

Voorbeelden: 
èz di beuren appel iz„ danz 
dè den ööwe (als dit haar ap

pel is dan is dat de jouwe) 
dizzen appel is de jöwwe 

(deze appel is de jouwe) 

v 
ööw, jöw (met of zonder nadruk) 
oew xoexw 
ww (gegemineerd met voorgaan

de w) 
Voorbeelden: 

dèz ööw péér, nie de méjn 
(dat is jouw peer, niet de mijne) 

hèt jöw moedder Schamp 
van der èjge? (heet jouw moe

der Schamp van zichzelf) 
lééft oew moedder noch? 

(leeft je moeder nog) 
hiw moedder dè (heeft je 

moeder dat) 
dè moeww moedder vrööge 
(dat moeten we je moeder vragen) 

Opmerking: 
Een extreem geval is deze vier
ling: 

dan dööwwww grèèj derbé 
(dan duwen wij voor jou je spul

len erbij) 

Bij zelfstandig gebruik: 
d()öw x de jöw 

Voorbeelden: 
èz di méjn péér is, danz 
die dÖÖW (als dit mijn peer 

is, dan is die de jouwe) 
dees trööj is de jöw (deze 

trui is de jouwe) 

O 

ÖÖW (met of zonder nadruk) 
jöw 
oew 
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w 
WW (gegemineerd met voor

gaande w) 
Voorbeelden: 

dèz ööw wèèrk, èn van 
niemmez aanders! (dat is 
jouw werk, en van niemand an

ders) 
ja, tis jöw kéjnt! (ja, het is 

jouw kind) 
héd oew höj al dröch ? (heb 

je je hooi al droog) 
bréngw höj mar (breng je 

hooi maar) 
dan bréngoe oew höj (dan 

brengen we jouw hooi) 
dan bréngoew höj (idem) 
dan bréngww höj (idem) 

Bij zelfstandig gebruik: 
tööw, tjöw 

Voorbeelden: 
dis méjn èppelke, dès tööw 
(dit is mijn appeltje, dat is 't 

jouwe) 
woors tjöw geblivve? (waar 

is het jouwe gebleven) 

Bij mv woorden: 
ööw x oew: 
door speule ööw x oew 
kéjnder (daar spelen jouw x 

je kinderen) 

Bij zelfstandig gebruik: 
zéjn die kéjnder door 
dööw? (zijn die kinderen 

daar de jouwe) 

4) van de 2° persoon mv 

m 

Öllie (met of zonder nadruk) 
Ölliejje (met of zonder nadruk) 

Voorbeelden: 
is tè ölliejjen Antoon ? (is 

dat jullie Antoon) 
dèz öllie vaader (dat is jul

lie vader) 
dèz ölliejje vödder (idem) 
dèz öllie bruu.r (dat is jul

lie broer) 
der zit nog al wafröwt óp 
ölliejjen boe:gert! (er hangt 
nogal wat fruit in jullie boom

gaard) 
Bij zelfstandig gebruik: 

den ölliejje 
Voorbeelden: 

ólliedde gullie den ölliej
jen ök? (oliën jullie die van 

jullie ook) 
is tiejjen boe.gert ök ten 
Ölliejje ?(is die boomgaard ook 

van jullie) 

v 
Öllie (met of zonder nadruk) 

Voorbeelden: 
iz öllie boerde ré éj ver-
kdöcht? (is jullie boerderij 

verkocht) 
waz öllie moedder noch 
hèl (wat is jullie moeder nog 

kras) 

Bij zelfstandig gebruik: 
döllie 

Voorbeelden: 
iz die boerderééj door döllie ? 
(is die boerderij daar die van jullie) 
dees toffel is dóns, die döl
lie (deze tafel is de onze, die 

van jullie) 
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O 

Öllie (met of' zonder nadruk) 
Voorbeelden: 

bllie dérke stö óp tröwwe 
(jullie dochter staat op trouwen) 
öllie pèrt lie.p béj ónz in 
de wèj (jullie paard liep bij ons 

in de wei) 

Bij zelfstandig gebruik: 
töllie 

Voorbeelden: 
dipérkeis tóns, dès töllie 
(dit peertje is het onze, dat is 

van jullie) 

Bij mv woorden: 
öllie 

Voorbeeld: 
loe.pe door öllie stierre 
(koej, halver)'? ( lopen daar 

jullie stieren (koeien, kalveren) 

Bij zelfstandig gebruik: 
wélke koej zéjn de hees
te ? döllie! (welke koeien zijn 

de beste, die van jullie) 

5) van de 3° persoon ev 

m 
humme (met of zonder nadruk) 
zêjne x zénne (met of zon

der nadruk) 
zene 
zne xznxz 

Voorbeelden: 
is tè humme zoon? (is dat 

zijn zoon) 
humme röch stó ter bééter 
óp dan de méjne (zijn rogge 
staat er beter op dan de mijne) 

dès séjnen appel, blév af! 
(dat is zijn appel, blijf af) 

zene wèjt stotter möj bé 
(zijn tarwe staat er mooi bij) 

zne rog is ferdruu:cht (zijn 
rogge is verdroogd) 

znaawen hengst (zijn oude 
hengst) 

Bij verwantschapsnamen als 
broer, neef verschijnt de korte 
vorm: 

zen bruu. r, hum zwóöger 
Znééj"(zijn neef) 

Bij vader, zwager kan de korte 
of de lange vorm gebezigd wor
den, met voorkeur voor de korte: 

zen x zene vaader 
zen x zene zwóöger 
hum x humme vaader 

Bij zelfstandig gebruik: 
den humme 

Voorbeelden: 
diz den ónze, dè den hum
me (deze is de onze, die de 

zijne) 
v 

hum (met of zonder nadruk) 
zéjn (met of zonder nadruk) 
zen x znx z 

Voorbeelden: 
zhan zich verkeeke: twaar 
hum x zéjn vröw, nie de 
méjn! (ze hadden zich verke
ken, 't was zijn vrouw, niet de 

mijne) 
znaaw moedder (zijn oude 

moeder) 
znééj boerderééj (zijn nieu

we boerderij) 
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Bij zelfstandig gebruik: 
de hum 
de zéjn 

Voorbeelden: 
oover welke vröw gögget? 
oover de hum! (over welke 
vrouw gaat het? over de zijne) 
wélke koe iz de hééste ? 

de zéjn! 
o 

hum x zéjn (met of zonder 
nadruk) 

zen 
znxz 

Voorbeelden: 
héj hi ze gehölpe mit höjje, 
mar nöw réégenet, èn hi 
tie hum höj nie dröch! (hij 
heeft hen geholpen met hooien, 
maar nou regent het, en heeft 

hij zijn hooi niet droog) 
héj hi zen laant ferkööcht 

(hij heeft zijn land verkocht) 
znaaw, znééj höske (zijn 

oud, nieuw huisje) 

Bij zelfstandig gebruik: 
thum x tséjn 

Voorbeelden: 
wélk höwz is nöw afche-
braant? et hum! (welk huis 
is nu afgebrand? het zijne) 
gén köoj kuuske mar tséjn 
iz beeter! (geen slecht koetje 

maar het zijne is beter) 

Bij meervoudige woorden: 
zéjn x hum 
zen 
zn 
z 

Voorbeelden: 

hum x zéjn kéjnder, alliem 
die (zijn kinderen, alleen die) 

héj hi zen érpel al öwt (hij 
heeft zijn aardappelen al uit = 

gerooid) 
Z.naaw lööj (zijn oude lieden) 
znééj érpel (zijn nieuwe 

aardappelen) 
hum péért loeipen in de 
Milwèrt (zijn paarden lopen in 

de Middelwaard) 

Bij zelfstandig gebruik: 
de hum x de zéjn 

Voorbeelden: 
waffer kéjnder loe:pe door? 
de hum, de zéjn (de zijne) 

Opmerking: reeds in de jaren 
'30 kleurden de zegswijzen met 
hum de spraak van de dorps
oudsten 

6) van de 3° persoon v / ev 

m 
heure (met of zonder nadruk) 
hurre (idem) 
dere x ere 
dre 
re 
er 
rr (gegemineerd met voorgaan

de r) 
Voorbeelden: 

dés heuren appel, blév af! 
(dat is haar appel, blijf af) 

hurre schölk moet in de 
was! (haar schort moet in de was) 
ere x dere x dre mins is 
wéch cheloe.pe (haar man 
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is weg gelopen) 
ze hi tren aawe vrééjer truch! 
(ze heeft haar oude vrijer terug) 

zhi drèjge kéjnt ferlórre 
(ze heeft haar eigen kind verloren) 

Bij verwantschapsnamen als 
broer, neef verschijnt de korte 
vorm: 

derbruus, nééf 

De lange en korte vorm bij va
der en zwager: 

der x dere vaader 
der x dere zwoeger 

Maar der zoon? Uitgesloten! 
Voorbeelden: 

zhi re zoon noch töws (ze 
heeft haar zoon nog thuis) 

zhirre zoon óp afchestuu.rt 
(ze heeft er haar zoon op afge

stuurd) 
Bij zelfstandig gebruik: 

den heure 
Voorbeeld: 

génne kbbje stie.rmar den 
heuren iz bééter! (geen slechte 
stier maar die van haar is beter) 

V 
heur (met of zonder nadruk) 
der 
dr 
er 
r 
rr (gegemineerd met voorgaan

de r 
Voorbeelden: 

dès heurpéér, blév af! 
(dat is haar peer, blijf af) 

der boks moet in de was 
(haar broek moet in de was) 

khar zuster gezien (ik had 
haar zuster gezien) 

kha rr zuster gezien (ik had 
er haar zuster gezien) 

raaw moedder dchèèrm! 
(haar oude moeder ocharm) 

Bij zelfstandig gebruik: 
de heur x dheur 

Voorbeelden: 
iz dè zéjn trööj? nie:, de 
heur! (is dat zijn trui, nee, de 

hare) 
dheurr? jaa, de heur! (de 

hare, ja, de hare) 

heur (met of zonder nadruk) 
der 
dr 
er 
r 
rr (gegemineerd met voorgaan

de r) 
Voorbeelden: 

twaar heur kéjnt, nie dè 
van der zuster ('t was haar 
kind, niet dat van haar zuster) 
zhar hbj nèt binne (ze had 

haar hooi net binnen) 
raaw pèrt (haar oude paard) 
ze hatter hbj noch nie bin
nen oft begon te réégene 
(ze had haar hooi nog niet bin

nen of het begon te regenen) 
zharr hbj noch nie in ófte 
schuu.r braande wis te 
grónt toe af! (ze had er haar 
hooi nog niet in of de schuur 

brandde tot de grond toe af) 
khérrrport truch chegivve 
(ik heb haar haar rapport terug-
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gegeven) 
Bij zelfstandig gebruik: 

theur 
Voorbeelden: 

is tè jungske vanderzus-
ter?nie:, dès theur (nee, dat 

is het hare) 
Bij mv woorden: 

heur 
der 
er 
r 
rr (gegemineerd met voorgaan

de r) 
Voorbeelden: 

heur kéjnder meuge nie 
mee (haar kinderen mogen 
niet mee) 
kh'ddder kéjnder nét noch 
hie. r! (ik had haar kinderen 

net nog hier) 
khar kéjnder dhie:l wéék 
hie:r (ik had haar kinderen 

de hele weck hier) 
kharr kéjnder oover de 
floe.r (ik had er haar kinde

ren over de vloer) 

Bij zelfstandig gebruik: 
de heur 

Voorbeeld: 
wqffer kéjnder speule door? 
de heur (wat voor kinderen 

spelen daar, de hare) 

7) van de 3° persoon o / ev 

m 
zéjne x zénne (met of zonder 

nadruk) 
zene 
zne 

zn 
Voorbeelden: 

et kèèlefke vrét senen bak 
nie leech! (het kalfje vreet zijn 

bak niet leeg) 
et kéjnt gaav em nie af: 
et waar zéjnen tol! (het kind 
gaf hem niet af, het was zijn tol) 
et knèchje is sene gulde 
kwéjt (het knechtje is zijn gul

den kwijt) 
zne schórstiem izzet höws 
nöw kwéjt (zijn schoorsteen 

is het huis nu kwijt) 
tkèlleke hi znèjge vaader 
nie mér gekènt ('t ventje 
heeft zijn eigen vader niet meer 

gekend) 
v 

zéjn (met of zonder nadruk) 
zen 
znx z 

Voorbeelden: 
et kèèlefke kan zen plots 
nieféjne! (het kalfje kan zijn 

plaats niet vinden) 
et kéjnt is sen moedder 
kwéjt (het kind is zijn moeder 

kwijt) 
tmènneke zörchtfur znaaw 
moedder (het mannetje zorgt 

voor zijn oude moeder) 
tmènneke issnééj knie.p 
kwéjt (..is zijn nieuwe zakmes 

kwijt) 
o 

zéjn (met of zonder nadruk) 
zen 
znx z. 

Voorbeelden: 
iedder höws hi sen kröws 

(elk huis heeft zijn kruis) 
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di höws hi zéjn kröwz al 
goe.t lobte zien! (dit huis 
heeft zijn kruis al goed laten 

zien) 
iedder höws hi znèjge kröws 
(ieder huis heeft zijn eigen 

kruis) 
di höwz isSnééj dak al wér 
kwéjt (dit huis is zijn nieuwe 

dak al weer kwijt) 

Bij meervoudige woorden: 
zéjn 
zen 
znx z 

Voorbeelden: 
di höwz iz al zen panne 
kwéjt (dit huis is al zijn pannen 

kwijt) 
di höwz iz al znééj panne 
kwéjt (dit huis is al zijn nieuwe 

pannen kwijt) 

8) van de 3° persoon mv 

m 
hullieje (met of zonder nadruk) 
dere x ere 
dre 
re 
rr (gegemineerd met voor

gaande r) 
Voorbeelden: 
is tè deren aawe knèècht 
nóch? (is dat hun oude 

knecht nog) 
dren hoe:gert leevert nie 
feul óp! (hun boomgaard levert 

niet veel op) 
zhén er ren hoeigert fer-
paacht (ze hebben er hun 

boomgaard verpacht) 

maar: 

zérrn hoeigert ferpaacht 
(idem) 

hulliejje röch stotter mbj óp 
(hun rogge staat er mooi op) 

hulliejje zoon 

hulliejje x hullie vaader 
hullie nééf 

Bij zelfstandig gebruik: 
den hulliejje 

Voorbeeld: 
zon héngstekeuring zi ok 
nie alles: den blliejjen is 
wéjt öwt ten bééste mar den 
hulliejje wier kampejoen 
(zo'n hengstenkeuring zegt 
ook niet alles: die van jullie is 
verreweg de beste maar die van 

hen werd kampioen) 
v 

hullie (met of zonder nadruk) 
der 
dr 
r 
rr (gegemineerd met voorgaan

de r) 
Voorbeelden: 

hullie boerderééj iz afche-
braant (hun boerderij is afge

brand) 
hullie haaver hi slèècht che-
schoote (hun haver heeft bij 
het dorsen weinig opgeleverd) 
zhén vlij wéék der moedder 
begraave (ze hebben vorige 

week hun moeder begraven) 
draaw boerderééj is mbjjer 
dan der nééj! (hun oude 
boerderij is mooier dan hun 

nieuwe) 
hawr boerderééj toe mar 
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gekööcht! (hadden we hun boer
derij toen maar gekocht) 

hanz rr boerderééj mar bé 
verkööcht, nöw kunz die 
aaw braak nie mér kwéjt 
(hadden ze hun boerderij er 
maar bij verkocht, nu kunnen 
ze die oude bouwval niet meer 

kwijt) 
Bij zelfstandig gebruik: 

de hullie 
Voorbeeld: 

óns haaver stö mar te 
pratte, moette de hullie zien! 
(onze haver wil maar niet gedijen, 

moetje die van hen zien) 
O 

hullie (met of zonder nadruk) 
der 
er 
r 
rr (gegemineerd met voor
gaande / volgende r) 

Voorbeelden: 
ze zéjn hullie x der pèrt 
kwéjt! (ze zijn hun paard kwijt) 
ze zéjn otter höske gezét! 

(ze zijn uit hun huisje gezet) 
öttröske gezét, zédde ? (uit 

hun huisje gezet, zegje) 
zinge ötrröóm (ze hingen 

uit haar raam) 

Bij zelfstandig gebruik: 
thullie 

Voorbeelden: 
wéj doen ónz dérke nb de 
köschool mar zullie thul
lie nie! (wij doen onze doch
ter naar de kostschool, zij die 

van hen niet) 

Bij meervoudige woorden: 
hullie 
derx dr 
er 
r 

Voorbeelden: 
al hullie koej doen ze wéch! 

(al hun koeien doen ze weg) 
ze verkoe:pe al der schööp 
(ze verkopen al hun schapen) 
van wérskante zéjn draaw 
lööj allang doe:t! (van weers
zijden zijn hun ouwelui = ou

ders allang dood) 
dè séjn drawste kéjnder 
(dat zijn hun oudste kinderen) 
zwaarr kéjnder kwéjt (ze 

waren hun kinderen kwijt) 
zwaarrr kéjnder bnt suu. -
ke (ze waren er hun kinderen 

aan 't zoeken) 

Bij zelfstandig gebruik: 
de hullie 

Voorbeelden: 
van wie zéjn tög al die 
kéjnder? Dóns séjnt nie. 
Dbllie ök nie. Dan zéjnt te 
hullie! (van wie zijn toch al 
die kinderen? De onze zijn 
het niet. Die van jullie ook 
niet. Dan zijn het die van hen) 
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AANWIJZEND 
VOORNAAMWOORD (awvnw) 

1) Bijvoeglijk, voor objecten in 
de nabijheid 

ev 
m dizze (deze) 
V dees (deze) 
o di (dit) 

ditte (dit, met nadruk) 
mv dees (deze) 
Voorbeelden: 

dizze kèl (deze kerel) 
deez brin (deze boerin) 
di x ditte pènneke (dit 

pannetje) 
dees kèls, brinne, pènne-
kes, (deze kerels, boerinnen, 

pannetjes) 

Bij het m woord kant hoort de 
aanwijzing 

dizze kant óp! (deze kant op) 
wat vaak verkort wordt tot: 

dizzóp! (hierheen) 
of nog korter tot: 

dis 
Voorbeelden: 

kom mar dis, mènneke! 
(kom maar hier manneke) 

kóm ez diz, Anneke) (kom 
eens hier, Anneke) 

bréngt ze mar dis! (breng 
ze maar hier) 

ès che nog ez dizzóp komt, 
kom dan ez ön! (als je nog 
eens deze kant uit komt, kom 

dan eens aan) 

De bv vormen kunnen ook 
zelfstandig worden gebruikt. 

Behalve bij het o / ev is dan 
toevoeging van het lw zeker 
bij ouderen nog heel gewoon: 

ev 
m den dizze (deze) 
v de dees (deze) 
o ed di x ddi x di (dit) 

et ti x ,ti x di (dit) 
mv de dees (deze) x idees 

x dees 
Voorbeelden: 

waféjnde (wat vind je) 
den béésten hengst? den 
dizze! (de beste hengst, deze) 
de bééste merrie? de dees! 

(de beste merrie, deze) 
ed bééste volle? ,ti x ddi! 

(het beste veulen, dit) 
de bééste péért?ddees x 
dees (debeste paarden, deze) 

En echter zelfstandig: 
mi wie héddet méste óp? 
mitte dees x mi dees! (met 
wie heb je het meeste op, met 

deze) 
Waarbij gewezen wordt bv op 
de ernaast staande echtgenote 
die, zelf gevraagd, kan wijzen 
op haar man den dizze of haar 
dochtertje ttü, of heel de kin
derschare: de dees! 

2) Bijvoeglijk voor objecten ver
der weg 

ev 
m diejje (die) 
v die (die) 
o dè (dat) 

dètte (dat, met nadruk) 
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mv die (die) 
Voorbeelden: 

diejje kèl (die kerel) 
die brin (die boerin) 
dè x dètte pènneke (dat pan

netje) 
die kèls, brinne, pènne-
kes (die kerels, boerinnen, pan

netjes) 
Opmerking: 
Het vnw ginne enkel gebruikt 
bij het m znw kant, en geen 
enkel bij het o èènt (eind) 
Voorbeelden: 

beginne we mèèrge bn 
ginne kant (beginnen we mor

gen aan die kant) 
ön geen èènt zettoe en 
héch (aan die kant zetten we 

een heg) 

Voor de rest is dit awvnw 
naar... gene zijde. 

Bij zelfstandig gebruik krijgen 
ook de vormen met die des
gewenst een lw mee: 

ev 
m den diejje (die) 
v de die (die) 
o ed dè x adè x dè (dat) 

et tè x ttè x dè (dat) 
mv de die x die (die) 
Voorbeelden: 

waféjnde (wat vind je) 
den béésten hengst?den 
diejje! (de beste hengst, die) 
de bééste merrie ? de die! 

(de beste merrie, die) 
ed bééste volle? jdè x ,tè x 
dè! (het beste veulen dat) 

En echter zelfstandig: 
wie bedoelde ? Frans Jan-
se! oo, den diejje, die docht 
nie, ferköpt zen moedder 
èj de kans krécht! (wie be
doel je, Frans Jansen, o, die, die 
deugt niet, verkoopt zijn moe
der nog als hij de kans krijgt) 

Aparte vermelding verdienen 
nog de awvnw zelf en dezelfde: 

A) zélf x èjges (zelf, eigens) 

In mijn jeugd ging de voor
keur uit naar èjges: 

doet èjges mar! (doe het 
zelf maar) 

thöwz èjges hi niks che-
lijje! (het huis zelf heeft niets 

geleden) 
ze zéjn nöggal óp trèjge 

(ze zijn nogal eenkennig) 
ze viel van drèjge (ze viel 

van zichzelf = flauw) 
khémt èjges huu:re zégge 
(ik zelf heb het hem horen 
zeggen x ik heb het hem zelf ho

ren zeggen) 
vröög et te pöwz èjges! 
(vraag het de paus zelf x 

vraag het zelf aan de paus) 

B ) den èjgeste x dezèlvde 

Voorbeelden: 
di kalv is fan denèjgeste 
stie.r! (dit kalf is van dezelf

de stier) 
Mèt de in het voorgaande vb 
tevergeefs aangekondigde bepa
ling: 
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di kalv is fan denèjgeste 
stie.r èz dè door! (dit kalf is 
van dezelfde stier als dat daar) 
dnèjgesten dach nóch 
kaamzt hbble! (dezelfde dag 

nog kwamen ze het halen) 
zwoone nög in tèjgeste 
höwz ès froegger! (ze wo
nen nog in hetzelfde huis als 

vroeger) 
van dèjgeste koe trókkoe 
nög en kèlfke (van diezelfde 
koe trokken we nog een kalfje) 
dèjgeste péére èz dóns! (de

zelfde peren als die van ons) 
wie hént chedbn? Die van 
de Prins wér, tséjn aad dèj
geste! (wie hebben het gedaan, 
die van Prinsen weer, het zijn 

steeds dezelfden) 
Moet een woord als 

vnèjges (vanzelf) 
hier ook nog behandeld wor
den? De vraag verdient een ant
woord: 

vnèjges nie! (natuurlijk niet) 
Want 

et spréktfan èjges (het 
spreekt vanzelf) 

dat bijwoorden niet thuishoren 
onder de awvnw. 
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VRAGEND 
VOORNAAMWOORD (vrvnw) 

1) zelfstandig / 
vragend naar personen 

a) in onderwerpsvorm: 
wie 

Voorbeelden: 
wie ister bn de burt? (wie 

is er aan de beurt) 
wiester bn de burt? (idem) 
wiezzem nöw? (wie is hem 

nu) 
wie zédde (wie ben je) 
wie zént (wie zijn het) 

b) in voorwerpsvorm: 
wies (wiens) 

Voorbeelden: 
wies boks héd bn ? (wiens 

broek heb je aan) 
wies héddet meegegivve? 

(wie heb je 't meegegeven) 
wies hédde vrbbje ? (wie 

heb je verraden) 
bn wies moekt frööge? (aan 

wie moet ik het vragen) 
zwie:te van wies! (ze we

ten van wie) 

Opmerking: 
A l in de jaren'30 klonken wies-
vormen ouderwets. Jongeren ge
bruikten algemeen de wie-
vormen: 

wie we door hébbe x 
wiew door hébbe (wie we 

daar hebben) 
van wie wétte dé ? (van wie 

weet je dat) 

2) zelfstandig / 
vragend naar zaken: 

wa (wat) 
WSitte (inlensiefvorm) 
W (aangehecht) 

Voorbeelden: 
wa izzer nöw wérl (wat 

is er nu weer) 
waster nöw wér? (idem) 
wa sittie ? (wat zegt hij) 
wadde gedbn ? (wat had 

je gedaan) 
wedde gedbn (wat heb je 

gedaan) 
watte ?(wat zeg je nu weer, 
dat geloof je toch zelf niet, etc) 
„waart? (wat was het) 
vur wa kréjkt? (voor wat 

krijg ik het) 
Inzake het laatste vb dient opge
merkt dat een constructie met 
een vnw bijwoord meer voor 
de hand ligt: woorvur kréjkt? 

3) bijvoeglijk / 
vragend naar personen 

De verbogen vorm wies (wiens) 
verschijnt als bnw in de wisse
lende vormen die daarbij horen. 

Voor het ev: 
m wiezze 
v wies 
o wies 

Voorbeelden: 
wiezze stier (wiens stier) 
wiezz.en hengst ist? wiens 

hengst is het) 
wies koe ist? (wiens koe is het) 
wies kalv ist? (wiens kalf is 

het) 
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Voor beide mv: 
wies (wiens) 

Voorbeeld: 
wies höws séjn toe afche-
braant?(vw welke mensen 
zijn toen de huizen afgebrand) 

Bij zelfstandig gebruik voor 
het ev: 

m de wiezze 
v de wies 
o twies 

Voorbeeld: 
driz en höwz afchebraant! 
twies ? (er is een huis afge

brand, een huis van wie) 

Bij zelfstandig gebruik voor 
het mv: 

de wies 
Voorbeeld: 

der zéjn drie höwz afche
braant! de wies? (er zijn 
drie huizen afgebrand, de hui

zen van welke mensen) 

Gewezen dient nog te worden 
op onderstaande schijnvarian-
ten. Ze lijken op verbogen vor
men van al verbogen vormen 
van wie. In feite zijn het samen
voegingen van wie + zijn: 

wiezzene stie.r 
wiezzenen hengst 
wiezzen koe 
wiezzen kalf 
wiezzen kéjnder 

4) Bijvoeglijke vormen met: 

a) wat 
Het vnw wat kan enkel bijvoeg

lijk worden gebruikt als het een 
binding aangaat met de woor
den een of voor. 

Voorbeelden met een: 
m wannen boe. r! 
v wan boerrin! 
o wan boerke! 
mv wan boerre! 

De uitroeptekens geven een ho
ge mate van verwondering aan, 
in positieve maar ook vaak in 
negatieve zin. Zo betekent 

wanne prbbt 
dat de spreker ongepaste din
gen zegt, maar 

wanne preek 
kan net zo goed betekenen dat 
de pastoor heel goed heeft ge
preekt als heel slecht. 

Voorbeelden met voor: 
m waf ren boe.r 
v waffer boerrin 
o waffer boerke 
mv waffer boerre 

Ook de combinatie wat+voor+een 
is mogelijk: 

wafrénnen boe. r 
wafrie:n boerrin 
wafrie:n boerke 

Of wafriem voor mv-woorden 
ook gebruik was betwijfel ik. 
De etymologie verzet zich er
tegen. A l zegt dit ook weer 
niet alles: 
de bvnw hoen (hoe een) zbn (zo 
een) en al genoemd wan (wat 
een) zijn goed tegen een mv 
opgewassen: 

wan, hoen vleegels? (wat 
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een vlegels) 
ZÖn vleegels! (zo'n, zulke 

vlegels) 

Bijvoeglijke vormen met: 

b) welk 
Voorbeelden: 

m wélken boe. r 
v wélke boerrin 
o wélk boerke 
mv wélke boerre 

Bij zelfstandig gebruik: 
m wélken is tè (welke is 

dat) 
v wélke is tè (welke is dat) 
O wélk is tè (welk is dat) 
mv wélke zéjn dè (welke 

zijn dat) 

Wélke impliceert een precie
zere vraag dan wafferénne. 
Voorbeelden inzake hengsten: 

Vraag: wafferénnen is tè ? 
Antwoord: ene goejje, ene 
Sjètlander, ene schummel! 
Vraag: wélken is tè? 
Antwoord: de kampejoen 
van vurrech jödr! Die van 
Janse! Dès now Niekkoo 
van Meeloo! 

Echt zelfstandig: 
wélk (wat) 

Dit vraagwoord al in de jaren 
'30 beperkt tot de taal van ou
deren met vaak minimale be
lezenheid, met de betekenis: 
wat zeg je? Wat bedoel je? 
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BETREKKELIJK 
VOORNAAMWOORD (btrvnw) 

Wat ik me na een mensen
leeftijd nog herinner van het 
gebruik van het btrvnw in het 
H dialect? Niets! Toen ik het 
nog sprak wist ik niet wat 
btrvnw of bv-bij zinnen waren. 

En mijn zegslieden van toen? 
Liggen nog gezellig bij elkaar 
op hun kleine kerkhofje maar... 
doen er het zwijgen toe. 

Het enige wat ik zeker weet is 
dat ze bij leven en welzijn op 
hun praatstoel moeiteloos om
sprongen met hun ingewik
kelde taalsysteem waarvan ze 
overigens geen notie hadden. 

Het enige wat ik zelf nog kan 
doen is luisteren naar hun taal
systeem zoals ik dat als kind 
ook nog even gesproken heb. 
Niet dat dan de paragraaf met 
het btrvnw in alle zuiverheid 
weer op komt borrelen. Wat ik 
doorkrijg lijkt me zoal niet erg 
beschadigd toch wel onvolle
dig en vaag. Na een mensen
leeftijd, zeker, vanzelfsprekend. 

Maar het probleem overziend 
denk ik ook dat mijn onze
kerheid betreffende het btrvnw 
mede veroorzaakt wordt door 
mijn zegslieden op Hodie Ego: 
ze doen er nu het zwijgen toe, 
maar nog volop aan de praat 
spraken ze - als ik me goed her

inner - zo min mogelijk in bv-
bijzinnen. Die klonken hun veel 
te moeizaam en ingewikkeld. 
Die hielden het verhaal maar 
op. Mijn zegslieden waren geen 
voorlezers maar praters: ze 
hadden tijd zat èn maakten al 
vertellend tempo. Bv-bijzinnen 
moet je zoeken en, soms, ge
nieten in boekentaal maar als 
al gezegd: boeken lazen ze 
niet. En bv-bijzinnen spraken 
ze niet. In ieder geval: liefst 
niet. Ik denk dat ze - toen ze 
nog op hun praatstoel zaten -
met die btrvnw nauwelijks over
weg konden, zo weinig dat ze 
zelf vaak een potje maakten van 
al die d-vormen en w-vormen. 

Met de onzekerheden van toen 
en nu, van hen en mij, waag ik 
me toch aan een overzicht. 
Om zo weinig mogelijk fouten 
te maken beperk ik me tot een 
heel beperkt paradigma. Wat ik 
vervolgens compenseer met 
veel voorbeelden die opwellen 
uit mijn spraakmakend vermo
gen van toen. Nee, niet op 
Allerzielen, zo midden in de 
zomer wil ik nog wel 's even 
wat omwandelen op het H 
kerkhofje. Daar valt dan altijd 
iets te horen. Nooit in para
grafen. Altijd in zinnetjes. 

Het btrvnw 

m / ev: 
die 
wie - wies 
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Onderwerp en voorwerp hebben 
die 

met dien verstande dat na voorz 
altijd de w-vorm wordt gebe
zigd. 

Over de tweede naamval 
wies 

ben ik niet helemaal zeker, in 
het voetspoor van de ANS zet 
ik er dus <twijfelachtig> ach
ter. Meer voor de hand ligt in 
ieder geval een constructie met 
voorzetsel, vnwbij woord of 
bzvnw: van wie, waarvan, die 
zijn. 
Voorbeelden 

den boe. r die dorst 
den boe.r die we zaage 
wies pèrt 
die zen pèrt 
van wiet pèrt 
woort pèrt fan 
verzoopen is 
(wiens paard verzopen is) 

den boe.r 
die ze et x diest 
ön wie ze et x bn wiest 
woor ze et x woorst 
bn meegaave 
(aan wie ze het meegaven) 

den boe.r 
die we et \ diewt 
bn wie we et x ön wiewt 
woor we et x woorwt 
bn vroegge 
(die we het vroegen) 

Het btrvnw 
v / ev: 

die 
wie 

Voorbeelden: 
de brin 
die door löpt (de boerin 

die daar loopt) 
die der kientje 
van wiet kientje 
woort kientje van gestor
ven is (van wie het kindje 

gestorven is) 

de brin 
die we et x diewt 
bn wie we et x bn wiewt 
woor we et x woorwt bn 
meegaave (aan wie we het 

meegaven) 

de brin 
die we x diew 
zaage 

Het btrvnw 

o / ev 
dè 

Voorbeelden: 
et höws dèwn aander klur-
ke gaave (het huis dat we een 

ander kleurtje gaven) 

ed dak (het dak) 
dè versieeten is (dat versle

ten is) 
dè se afchebrooke hén (dat 

ze afgebroken hebben) 

Bij o zaakwoorden is een voor
zetselconstructie uitgesloten. In 
plaats daarvan gebruikt men 
het vnwbijwoord: 
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ed dak 
woor de panne van kepöt 
séjn (waar de pannen van ka

pot zijn) 
woor néé) rie.t óp moet 

(waar nieuw riet op moet) 

Bij o woorden die personen aan
duiden kan ook een wat twij
felachtige constructie worden toe
gepast met een bzvnw, dat zich 
dan richt naar het geslacht van 
de aangeduide persoon: 

et kientje (meisje) dètter 
moedder doe:t is 

et kientje (jongetje) dessen 
moedder doe.t is 

Helderder in mijn geheugen ligt 
de constructie met een voorz: 

et kientje (jongen of meisje) 
van wie de moedder 

doe:t is 
ön wiewt meegaave (aan 

wie we het meegaven) 

De constructie met een vnw-
bij woord is ook hier weer mo
gelijk: 

et kientje ( j ° n g e n °f meisje) 
woor de moedder van 

doe:t is 
Het btrvnw 

m - v - o /mv 
die 
wie 

Voorbeelden: 
de minse x vrówwe x kéjn-

der 
die hie. r woone 
die we zaage 

van wiet höwz 
die der höwz 
woort höwsfan iz afche-

braant 

de minse... 
diest 
ön wiest 
woorst ön 
hébbe meegegivve 

de minse... 
wooroe toe:ch óp hm 
(waar we het oog op hadden) 
die we z.aage 

Btrvnw met 
ingesloten antecedent 

Btrvnw hebben betrekking op / 
verwijzen naar / verbinden met 
zelfstandigheden die eerder zijn 
genoemd. Zo'n zelfstandigheid 
noemt men een antecedent. 
Als vb hadden we: 

de boe.r, brin die... 
et höske dè... 
de minse die... 

Volgen hier nog enkele vb met 
wat vagere antecedenten: 

alles waw x dèw doen (alles 
wat we x dat we doen) 

ed bietje waw x dèw in 
höws h&n (het beetje wat we 

x dat we in huis hadden) 
stè al wagge x dègge hét? 
(is dat alles watje x datje hebt) 
ed bééste waj x dèj kón 
lööte zien (het beste wat x 

dat hij kon laten zien) 
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Deze keuze tussen de w- en d-
vorm soms ook bij een wat 
vager znw als water: 

et wötter watter x dètter 
stón (het water wat er x dat 

er stond) 

Tot slot enkele vb van btrvnw 
met ingesloten antecedent: 

die vroech brevie.re wör-
re gén pööter (zij die vroeg 
brevieren worden geen pater) 
diet x wiet wét macht ség-
ge (wie het weet mag het zeg

gen) 
wat wört wie:toe al (wat 

het wordt weten we al) 
wiewt cheeve vrböjoe nie 
(wie we het geven verklappen 

we niet) 

We sluiten af met het meest 
gelezen zinnetje van de Bra
bantse Muurkrant: 

krek wak wól (net wat ik wou) 
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ONBEPAALD 
VOORNAAMWOORD (onbvnw) 

Voor deze groep vnw beperken 
we ons tot een overzicht in voor
beelden. Daarin ontbreekt de 
moeder van alle onbvnw: men. 

A) Zelfstandig gebruikt: 

al (alles, allemaal) 
al wak hép (alles wat ik heb) 
al èèrmoej dègge door ziet 
(allemaal armoe watje daar ziet) 
ie.n haagelbööj, èn alles 
waar ewéch! (een hagelbui, 

en alles was weg) 
èn nöw ammbl de deur öwt! 

(en nu allemaal de deur uit) 
bóns, bbllie, ballembU (bij 

ons, bij jullie, bij allemaal) 
zzéjn ammel énderl (ze zijn 

allemaal eender) 
toe zinder ménne hoet moes! 
(toen zei er me een hoe het moest) 
iemmant x iemment x iem-

mes (iemand) 
niemmant x niemment 

(niemand) 
niemmante zégge! 

(niemand zeggen) 
iemmente moet ze gezien 
hébbe! (iemand moet haar ge

zien hebben) 
gémman x gniemmes x 
niemmes x niemmeste (geen 
man, geen iemand, niemand) 
gniemmes wéttet! (geen 

weet het) 
génne x génnenénne diet 
me zégge kan! (geen die het 

me zeggen kan) 

gnie:n diet wét! (geen |van 
de damesj die het weet) 

zzitter gnie:n\ (ze zegt er geen 
een = niets) 

héj hitter gnie:n! (hij heeft 
niets) 

héj wéttet chléjk! (hij weet 
het allemaal) 

iemmes x iemmeste moed 
beginne! (iemand moet be

ginnen) 
tschilt iets of niks (het 
scheelt iets of niets: bijna niets) 
niedder kant! (eenieder kan 

het) 
iederiem kant! (iedereen kan 

het) 
iedrén zene zin! (elk z'n zin) 
gégget x gécht nie vurt 
ségge! (je hebt het niet voor 

het zeggen) 
sómmege waare Ut van de 
Lanstant! (sommigen waren 

lid van de Landstand) 
zént furt ségge, door in den 
Haach (ze hebben het voor 
het zeggen, daar in Den Haag) 

ènt kopt èn tsöpt mar öv 
et nikz en koost! (en men 
koopten zuipt maar alsof het 

niks niet kost) 
èn dè löpt mar in èn öwt 
öft niks is! (en dat loopt maar 

in en uit of het niks is) 
tréégent tèt sekt (het regent 
dat het zeikt = het regent zeer 

hard) 
veul izzet nie mar tis toch 
wa! (veel is het niet maar het 

is toch wat) 
ès ten hónt schét vélt er wa! 
(als de hond schijt valt er wat) 
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Opmerking: 
De onbvnw iemmant - niem-
mant en consorten vertegen
woordigen een nogal asociale 
groep: het is allemaal familie 
van elkaar, en regels zijn er om 
aan de laars te lappen. Heel on
beschaafd laten ze zich nog 
verbuigen: 

iemmes moet et toe.n (ie
mand moet het doen) 

iemmeze zulde et moette 
Zégge! (iemand zul je het moe

ten zeggen) 
Zo ook: 

gniemmeze zégge, war! 
(niemand zeggen, he) 

Maar als te verwachten in deze 
balsturige groep ook: 

gniemmes ségge! 
En dan is het hek van de dam: 

iemmeze moeut ségge 
kan eigenlijk alleen betekenen: 

(aan iemand moetje het zeg gen) 
Lees je het zinnetje als: iemand 
moet het zeggen, dan is het on
derwerp iemmeze fout, moet 
iemmes zijn. Foutje? Helemaal 
niet. Ze doen het expres. Iem
meze, iemmente werd zelfs ge
bruikt als intensiefvorm voor 
het onderwerp: 

niemmes wét et, toch, iem
mente van bllie moet et 
wie:te! (niemand weet het, 
toch, iemand van jullie moet 

het weten) 

B) Bijvoeglijk gebruikt: 

al den. alle boerre diek kén! 

(alle boeren die ik ken) 
alle hónschezèjk (alle honds-

gezeik: voortdu rend) 
alle kérres (alle keren) 
stal pap dètter is? (is dat al

le pap die er is) 
élke kér (iedere keer) 
iedre kér wér (elke keer weer) 
nénkle kér (een enkele keer) 
énkelde rotte treft aat wél! 
(enkele rotte tref je altijd wel) 
sómmege boerre gön nöw 
fliet! (sommige boeren gaan 

nu failliet) 
verschèèjne lijje hén noch 
nie betbit! (verscheidene le

den hebben nog niet betaald) 
verschillende lijje zéjn ón
der den Boerrebónt öwt-
chegbn! (verschillende, diver
se leden hebben hun lidmaat
schap van de Boerenbond op

gezegd) 

Bij iemmes etc horen ook 
adjectiefvormen : 

Iemmezen hengst 
Iemmeze koe 
Iemeze kalf 

De verbogen vormen laten zich 
lezen als die van een eigen
naam: 

Toonen hengst 
Toone koe 
Toone kalf 

Daarom dienen we in dit geval 
het onbvnw iemmes etc te 
lezen als Iemmes. 

Ook deze bvnw kunnen zelf
standig worden gebruikt. Ter 
illustratie een landelijke con-
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versatie. Deze komt wat vaag 
door. Hij volgt hier onder enig 
voorbehoud: 

wiezzen héngstè? (wiens 
hengst is dat) 

ene gniemmeze! (een van 
niemand) 

moet tög dniemmeze zéjnl 
(moet toch een van iemand 

zijn) 
èn wies koestè ? (en wiens 

koe is dat) 
en niemmes! moet tög 

diemmes séjn ? 
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WEDERKEREND/WEDERKERIG 
VOORNAAMWOORD (wd / wgvnw) 

A) Het wdvnw 

Met DE BONT KV 404-405 delen 
we deze vnw in twee groepen 
in: 
a) na voorz 
b) alle andere. 

Groep a) heeft dan als reflexief 
het overeenstemmende pvnw 
Groep b) wordt gevormd door 
bijpassend possessief, al dan 
niet uitgebreid met de toevoe
ging: eigen. 

Voorbeelden 
met het ww zich wassen: 

ik waas me x menèjge 
ge waast oe x oewwèjge 
ze waast er x drèjge 
héj waast zenèjge x znèjge 
we waaasen óns x ónzèjge 
gullie waast oe x oewwèjge 
zéj waasener x waasenrèjge 

Opmerking: 
Bij de 3° persoon m / ev is de 
combinatie met eigen de enige 
mogelijkheid. Bij de 2° per
soon mv valt op dat het bzvnw 
oe(w) wordt gebruikt, terwijl 
normaal alleen maar bllie voor 
dat possessief wordt gebezigd. 
DE BONT vermeldt voor Bra-
bantius (Uden/Zeeland): öllie 
aege. Als ik goed om me heen 
luister (op het kerkhof) kan ik 
wel nog horen: 

gullie moet bllie nóch 
waasel (jullie moeten je nog 

wassen) 
maar al bijna niet meer: 

gullie moet blliejjèjge 
noch waase! 

Voorbeelden 
met het ww bij zich hebben: 

ik hé gèlt hé me 
gé hét chèlt béw x béjjoe 
zéj hi gèlt bédder 
héj hi gèlt bém 
wéj hébbe gèlt bé óns 
gullie hét chèlt béw x béjjoe 
zéj hébbe gèlt bédder 

Opmerking: 
In een aantal gevallen wordt 
het wdvnw weggelaten en blijft 
slechts het voorz over: 

hédde téjt èe?(heb je tijd = 
een horloge bij je) 

wan niks bé (we hadden niets 
bij ons) 

kha men knibbeurs nie bé 
(ik had mijn portemonnee niet 

bij me) 
zan gén bótrramme bé (ze 
hadden geen boterhammen bij 

zich) 

Voorgaande vormen alleen in 
nogal vaste uitdrukkingen. Wijk 
je daarvan af, dan gaat de re
gel weer op: 

zattere vbdder bédder (ze 
had haar vader bij zich) 

Voorbeelden 
met het ww voor zich kijken: 

ik kéjk vur me 
gé kéktfurroe 
zéj kéktfurder 
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héj kéktfurm 
wé] kéjke vurróns 
gullie kéktfurroe 
zéj kéjke vurder 

Dus niet: 
héj waast em (hij wast hem) 

maar wel: 
héj hi gèlt hém 
héj kéktfurm 

B ) Het wgvnw 

In het H is het wgvnw: 
meköör (elkaar) 

Voorbeelden: 
Binne de buurt hèlpe de 

boerre meköör 
Ze zéjnt nie éns mi meköör 
(ze zijn het niet eens met elkaar) 
mi mekööre kuwt! (met el

kaar kunnen we het) 
ónder meköör zéjnzd duk 
nie éns (onder elkaar zijn ze 

het vaak niet eens) 
we kénde meköörs pèrt 
al van wéjt wéch! (we her
kenden eikaars paard al vanuit 

de verte) 
ge moet meköör nie in de 
licht zittel (je moet elkaar 

niet in het licht zitten) 
gullie moet achtermekööre 
töws kömmel (jullie moeten 
achterelkaar = onmiddellijk 

thuiskomen) 
den borger kreet in de Root 
wér möj vur meköör! (de 
burgemeester kreeg het in de 
Raad weer mooi voor elkaar) 
ge moet te getèèlekes 
rèècht óndermeköör zétte, 

dè telt hèndiger óp! (je 
moet de getalletjes recht onder 
elkaar zetten, dat telt makkelij

ker op) 
èn kom nie truchfurget 
mimmekoor éns sét! (en 
kom niet terug voor je 't met 

elkaar eens bent) 
holt tie klok mar öwt me
köör! (haal die klok maar uit 

elkaar) 
haw die schmu.fkes goe. t 
öwt meköör! (hou die schroef

jes goed uit elkaar) 
zét tie klók mar wér im-
meköör (zet die klok maar 

weer in elkaar) 

Opmerking: 
Bij demonteren / monteren moet 
je natuurlijk de diverse onder
delen niet laten slingeren, en 
zeker niet door elkaar gooien. 
Je moet de diverse soorten: 

béjjén haawe x bé me
köör haawe (bij elkaar, bij

een houden) 
Zo ook kunnen mensen het: 

óndermekööre x ónderen 
goed eens zijn, terwijl de huis
vrouw die het deeg mengt zal 
zeggen dat ze bezig is al die 
ingrediënten: 

ónderen te maake. 
En de boer zei vroeger als hij 
't hooi van al zijn weiden bin
nen en dus bij elkaar had: 

khét hbj bé 
kortspraak voor: 

ik héb et hbj béjjén 
En als bij het maaien van hooi-
gras de oogst te mager was, het 
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gras te dun stond, niet lekker 
vet in elkaar zat maar bij 't maai
en vlokkerig uiteenviel, dan zei 
men teleurgesteld: 

et chras wi mekèör nie 
kennel (het gras wil elkaar niet 
kennen: blijft in losse vlok

ken uiteen vallen) 
dur meköör (gemiddeld, door

een) 
Dus: 

allez béjjén x allez bé me
köör 

nog een heel verhaal over dit 
rare vnw. 
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H E T V O E G W O O R D (voegw) 

A) NEVENSCHIKKEND 
VOEGWOORD (nvoegw) 

èn (en) 
mar (maar) 
want (want) 
of (of) 

Voorbeelden: 
èn dè sopt mar èn dè duu 
mar! (en dat zuipt maar en 

dat doet maar) 
Jak èn Jöj (Jan en alleman) 
ar èn mön (vader en moeder) 
zhént nie gedön mar wis-
sent wél (ze hebben het niet 
gedaan maar wisten het wel) 
ksó mar óppaase, want 
chluu:f mar dèj truch-
kömt! (ik zou maar opassen 
want geloof maar dat hij terug

komt) 
moette zimmegreeren óf 
hie.r bléjvel (moeten ze emi

greren of hier blijven) 
wansSÓnklddr (want ze is on

klaar) 
zéjfhéj (zij of hij) 
héjfséj (hij of zij) 
diftè (dit of dat) 
ksó mróppaase (ik zou maar 

oppassen) 
èns moedder dan? (en onze 

moeder dan) 
hööknoe:ge (haken en ogen) 

B) ONDERSCHIKKEND 
VOEGWOORD (ovoegw) 

dè (dat) etc 
Net als dat in het A B N , is dè in 
het H de moeder van vele an
dere ovoegw. Vandaar dat het als 

blikvanger deze paragraaf opent. 

We zetten eerst even de satel
lieten van dè op een rijtje: 

böwtedè (buiten dat) 
durdè (doordat) 
érdè (eerdat) 
èzdè (alsdat) 
hoedde (hoedat) 
nöddè (nadat) 
tiggedè (tegen dat) 
töddè (totdat) 
umdè (omdat) 
vurdè (voordat) 
wizdè (totdat) 
Zoe:dè x zoddè x zdè (zodat) 

Van deze samengestelde ovoegw 
is zoe:dè het minst innig ver
bonden, want zoe: en dè kun
nen gescheiden worden. Naast: 

èn bléfter óp létte, jung-
ske, zdèt oe nie nóg ene 
kér kult! (blijf erop letten, 
jongetje, zodat het je niet nog 

een keer kult) 
is ook mogelijk: 

èn bléfter zoe: óp létte, 
jungske, dèwt nie nog ene 

kér kult! 

érdè 
hoedde 
töddè 
vurdè 
wizdè 

kunnen ook zonder het bestand
deel dè worden gebruikt: 

waachte wizdè wer zéjn x 
wis wer x wiwr zéjn (wach

ten tot we er zijn) 
goe.t kéjke hoest x hoed-
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dèst toen (goed kijken hoe ze 
't doen) 

waachte tösse x töddèsse 
kömme (wachten tot, totdat ze 

komen) 
twaar gebeurt furwt x fur-
dèwt saage (het was gebeurd 

voor, voordat we het zagen) 
zwiets chö goe.t wist x wiz-
dètferkie:rt chö! (zoiets gaat 
goed tot het, totdat het ver

keerd gaat) 
voe.te véége érge x ér-

dègge binnekömt (voeten 
vegen voor je binnenkomt) 

Opmerking l) 
wiz kan net als tot ook als voorz 
worden gebruikt: 

wis hie.r èn nie wéjjer! (tot 
hier en niet verder) 

Opmerking 2) 
Dorpsoudsten realiseerden wel 
wies ipv wis: 

nów, dan mar wiez. emèèr-
ge! (nu dan maar tot morgen) 

Vanwege het open einde van 
dè, is dit ovoegw van groot 
belang voor het klankkarakter 
van het dialect: het komt niet 
alleen veel voor, het heeft ook 
een grote impact op de kort-
spraak. Dat open einde even
eens bij toe en hoe. 
Enkele voorbeelden van dit 
soort kortspraak: 

toewwt sinne...(toen we het 
je zeiden) 

hoezzt furdin (hoe ze het 
haar x hun voordeed) 

dèjzt afchaaf! (dat hij het 
haar afgaf) 

A l heeft het ovoegw tót geen 
open einde, in het vuur van het 
gesprek wordt het dit wel op
gedrongen: 

zha nérgez èèrg in töjrt x 
töttie ert ha vertélt! (ze 
had nergens erg in, tot hij het 

haar, ze had verteld) 

Hetzelfde geldt voor het ovoegw 
of-

èn nów gaaw en bietje 
övvek slö dróp! (en nu gauw 

een beetje of ik sla erop) 
kwie:t nie öwm kunne ver-
tröwwe! (ik weet niet of we 

hem kunnen vertrouwen) 
kwie:t noch nie ökst ök 
fertél! (ik weet nog niet of ik 

het ze ook vertel) 
öwrts kunne geeve ? (of we 

het haar eens kunnen geven) 

Ook het ovoegw ès (als) wordt 
in bepaalde condities wel open 
gebroken: 

èssiet x èjt mar wét (als hij 
het maar weet) 

èssoe oet x èwwt han ge-
zeet (als we het je hadden ge

zegd) 

Het ovoegw toe (toen) heeft een 
open einde: 

toe de mester et saach 
(toen de meester het zag) 

Maar voor een klinker wordt 
dat einde weer gesloten: 

toew x toewwoe x toen-
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noe töws kwaampe (toen 
we thuis kwamen) 

toejt x toejjiet x toenniet 
saach (toen hij het zag) 

toert x toennert teveul wier 
(toen het haar teveel werd) 

Vervolgens enkele vb met de 
nogal inheemse verbindingen 
böwtedè, tiggedè en èzdè: 

böwtedèj en goej slaares 
ha ès mester trókkie dk 
nog ez en moe:j trakte
ment ès ksie.r van de 
Boerrelénbank! (behalve dat 
hij een goed salaris had als 
schoolmeester, trok hij ook 
nog een mooie bijverdienste 
als kassier van de Boeren

leenbank) 
tiggedè gönt pesjoen toe 
zét zédde doeitl (tegen [de 
tijd] dat je aan het pensioen 

toe bent ben je dood) 
zovveul èzdèj börgméster 
waar: zaat aat èn oovral 
óp durste rééj! (zo ongeveer 
alsof hij burgemeester was: zat 
altijd en overal op de eerste rij) 

Opmerking: 
Naast zovveul èzdè ook wel de 
combinatie: «étfèzzd/(net alsof): 

nèt èzzowm nie saage(mt 
alsof we hem niet zagen) 
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H E T W E R K W O O R D (ww) 

Op school stonden ze op het 
bord geschreven, het werkwoord 
hebben en het werkwoord zijn... 

Kd Hoornik 

Het werkwoord brengt de taai
machine in beweging. Er zijn 
verschillende soorten van ww: 
hoofdww, hulpww, koppelww, 
sterke en zwakke ww, regel
matige en onregelmatige. In 
dit boek is het ons om die 
verschillen niet te doen. De 
behoefte om het ww te be
handelen werd ons ingegeven 
door het verlangen, de lezer te 
laten zien hoezeer het verbon
den kan raken met de taal
kundige persoon waardoor het 
in beweging wordt gezet, ge
vormd en gestuurd. Tegelijker
tijd wordt zo duidelijk dat ook 
onderwerp en voorwerp dan 
makkelijk hun heldere vorm 
verliezen en samenklonteren met 
het ww, en in het vuur van het 
gesprek tal van constituenten 
van gedaante veranderen voor 
de openbaring. Je kan ook zeg
gen - om een andere beeldspraak 
te gebruiken - dat het gesproken 
woord dan een snelheid ontwik
kelt als van een vliegtuig dat 
los komt van de grond. Dat 
gaat gepaard met geluiden als: 
moewwts! (moeten wij het je eens!) 
En om de lezer van dit taai-
gebeuren getuige te laten zijn, 
moeten we hem en haar voor
al onregelmatige ww volledig 

vervoegen, in ev en mv, in ott, 
ovt: je moet het gehoord heb
ben om te weten wat het is. 
Om de lezer maar meteen in 
het diepe te gooien (om niet te 
hoeven zeggen: in het heetst 
van het vuur) beginnen we 
met de moeder van alle ww. 

Het ww 7ÉJN (zijn) 

Gebiedende wijs (gw): 
zé, bén 

Voorbeelden: 
bén now mar de ver-
standechste (wees nu maar 

de verstandigste) 
zé mar zuu. t (wees maar 

zoet) 

Verleden deelwoord (vdeelw): 
gewist x gwist 

Voorbeeld: 
woor zédde hén gewist? 
(waar ben je heen geweest) 

Opmerking: 
Aparte vermelding verdienen 
volgende vb met het ww wizze 
(wezen): 

ze zéjn: 
wizze fletse (uitfietsen... 
wizze visse (uit vissen... 
wizze wandle (uit wande

len... 
wizze buurte (in de buurt 

op kletsvisite... geweest) 
De sprekers zien in deze uit
drukkingen wizze niet als in
finitief maar als vdeelw, en 
denken dat ze zeggen: 

(fietsen [etc] geweest). 

125 



OTT met het onderwerp voor de 
persoonsvorm (o-p): 

kbén, ksé 
ge bént x gbént, ge zét x 

gzét 
héj is x héjs, zé) is x zéjs, 

ze is x zis 
we zéjn x wzéjn, we zén x 

wzén 
gullie zét 
ze zéjn x zzéjn, ze zén x 

zién 
Voorbeeld: 

zzént fergééte (ze zijn het 
vergeten) 

Opmerking 1) 
zhén = ze hebben, maar 

door de zwakke positie van de 
h wordt zén gerealiseerd. 

zzént fergééte dan ook 
moeilijk te onderscheiden van 

zént fergééte. 

Opmerking 2) 
Een enkele uitzondering als 
jister gewist (hij is er geweest) 
daargelaten, kan ie als reductie 
van héj alleen j worden met een 
ondvgw: dèj, èj, hoej komt (dat 
hij, als hij, hoe hij komt). Als de 
combinatie niet matcht blijft 
de ie: öffie komt (of hij komt). 
De overgang van ie > j is wel 
normaal in achterplaatsing. 

Voor een compleet beeld van de 
H kortspraak is het dus zaak 
de ww-vormen ook te geven 
met het onderwerp achter de 
persoonsvorm (p-o): 

bén ek x bénk 
zéj ek x zéjk x zék 

bende x bénd 
zédde x zéd 
issie x isj 
isse x isz 
zéjn we x zéjwe x zéjw 
zén we x zéwwe x zéw 
zéjnoe x zénnoe 
béndegullie x zéddegullie 
zéjn ze x zéjnz 
zén ze x zénz 

Voorbeelden: 
nöw zéwt éns (nu zijn we 

het eens) 
isjt fergééte? (is hij het ver

geten) 

OVT (o-p): 
kwaar 
ge waart x gwaart 
héj waar 
ze waar x zwaar 
we waare x wwaare x „waar 
gullie waart 
ze waare x zwaare x zwaar 

Voorbeelden: 
„waart fergééte (we waren 

het vergeten) 
„waarwt fergééte te zég
ge (we waren je het vergeten 

te zeggen) 
gwaarmt fergééte te zég
ge (je was hem het vergeten 

te zeggen) 
jömmer dèj waar vrónge-
luktl (jammer dat hij was ver

ongelukt) 
OVT (p-o): 

waar ek x waark 
waarde x waard 
waarie x waarj 
waar ze x waarz 
waare we x waarwe x 
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waarw x waar x waaroe 
waardegullie 
waare ze x waarze x waarz. 

Voorbeelden: 
waarjmt mar wizze zégge! 
(was hij het hem maar wezen 

zeggen) 
twaark mittè pèrt wizze 
bööwe (toen was ik met dat 

paard wezen ploegen) 
waarr ök mar gwist (waren 

we daar ook maar geweest) 

Het WW HÉBBE (hebben) 

gw: 
héb x hé 

Voorbeeld: 
héb et x hét hart niel (heb 

het hart niet...) 
tdeelw: 

hébbes! (te pakken) 

vdeelw: 
gehat x gat 

Voorbeeld: 
dè héw gat (dat hebben we 

gehad) 
OTT (o-p): 

khép x khé 
ge hét x gét 
héj hi 
ze hi x zi 
we hébbe x wébbe x wén 
gullie hét 
ze hébbe x zébbe x zén 

Voorbeelden: 
zént furt ségge (ze hebben 
het voor het zeggen) 
zitter gnie:n (ze heeft niets) 

Opmerking: 

j ipv ie zeldzaam: 
jit x ie higget nie gedbn 

(hij heeft het niet gedaan) 

OTT (p-o): 
hebbek x hék 
hédde x héd 
hittie x hij 
hisse x his 
hébbe we x hébboe x héwwe 
hén we x hénnoe x héw x hé 
héddegullie 
hébbe ze x hénze x hénz 

Voorbeelden: 
twémt chegivve (toen heb

ben we het hem gegeven) 
hoe hijt öngekunt (hoe heeft 

hij het aangekund) 
OVT (o-p): 

kha 
ge hat x gat 
héj ha x ie ha x ja 
zéj haxze haxza 
we hadde x we han x wan 
gullie hat 
ze hadde x ze han x zan 

Voorbeelden: 
want furt ségge (we hadden 

het voor het zeggen) 
jat nie moette zégge (hij 

had het niet moeten zeggen) 

OVT (p-o): 
hajjek x hajk x hak 
hadde x had 
ha héj x hattie x haj 
hasse x has 
hadde we x hawwe x haw-
woe x han we x hanw x 

hannoe x haw 
haddegullie 
hadde ze x hanze x hanz. 
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Voorbeelden: 
hajt me toch nie gezien! (had 

hij het me toch niet gezien) 
hanwwt x hmnoewt mar 
vertélt! (hadden we je het 

maar verteld) 
hmzt mar nie gewie:te! (had
den ze het maar niet geweten) 

Hetww BLÉJVE (blijven) 

gw: 
bléf x blé 

Voorbeeld: 
bléf mar x blémmar door! 

(blijf maar daar) 
vdeelw: 

geblivve 
Voorbeeld: 

waar mar doorgeblivve 
(was maar daar gebleven) 

OTT (o-p): 
kbléjfx kbkéf 
ge bléft x gbléft 
héj bléft 
ze bléft x zbléft x zblé 
we bléjve x wbléjve x wbléjv 

x wbléj 
gullie bléft 
ze bléjve x zbléjve x zbléjv 

Voorbeeld: 
zblémt ségge (ze blijft 't 

hem zeggen) 
wbléjmt ségge (we blijven 

het hem zeggen) 

Opmerking: 
j ipv ie met ondvgw: 

dénkte dèj bléft? (denk je 
dat hij blijft) 

OTT (p-o): 

bléjvek x bléjk x blék 
blévde x blédde x bléd 
bléftie x bléftj 
bléf se x bléfs x blés 
bléjvewe x bléjwe x bléjw 
x bléw x blé x bléjwoe x 

bléjvoe 
blévdegullie x bléddegullie 
bléjve ze x bléjvz x bléjz 

Voorbeelden: 
blédrök slööpe? (blijf je 

daar ook slapen) 
bléftjok slööpe ? (blijft hij 

ook slapen) 
zoe: blémw veur (zo blij

ven we hem voor) 

OVT (o-p): 
kbleefx kblee 
ge bleeft x gbleeft x gblee 
héj bleef x blee 
zéj x ze bleef x zbleefx zblee 
we bleeve x wbleev x wblee 
gullie bleeft x blee 
ze bleeve x zbleev x zblee 

Voorbeeld: 
gullie bleetrök nie (jullie ble

ven er ook niet) 
gbleemt frööge (je bleef het 

hem vragen) 
wbleer nie lang (we bleven 

er niet lang) 
zbleert frööge (ze bleven x 

bleef het haar vragen) 

OVT(p-o): 
bleevek x bleewk x bleek 
bleevde x bleevd x bleed 
bleef ie x bleevj x bleej 
bleef se x bleefs x blees 
bleevewe x bleewe x bleew 
x blee x bleewoe x bleevoe 
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bleefdegullie 
bleeve ze x bleevz x bleez 

Voorbeelden: 
dè bleem zégge (dat ble

ven we hem zeggen) 
bleevj ök x bleej ök (bleef 

hij ook) 
toch bleemzt fróöge (toch 

bleven hem ze het vragen) 

Opmerking: 
Om de vijf syllaben in één let
tergreep onder te brengen, wordt 
de woordvolgorde soms ingrij
pend gewijzigd, zodat de ex
treme samenvoeging vloeien
der tot stand komt. 

Het W W BRÉNGE (brengen) 

gw: 
bréng 

Voorbeeld: 
bréng me dèz dis! (breng 

me dat eens hier) 
vdeelw: 

gebrööcht x gebröcht 
Voorbeeld: 

tis hie. r gebröcht 

OTT (o-p): 
kbréng 
ge bréngt x gbréngt 
hé'], zé] bréngt x zbréngt 
we brénge x wbrénge x 

wbréng 
gullie bréngt 
ze brénge x zbrénge x 

zbréng 
Voorbeelden: 

wbréngwt ie:n mee (we 
brengen je het een mee) 

zbréngt mee (ze brengt x ze 
brengen het mee) 

OTT (p-o): 
bréngk 
bréngde x brengd 
bréngtie x bréngt) 
bréngtse x bréngts 
brénge we x bréngoe x 

bréngw x bréw 
bréngdegullie 
brénge ze x bréngze x 

bréngz 
Voorbeelden: 

bréngtjök wa mee? (brengt 
hij ook wat mee) 

dan bréwwt ie:n mee (dan 
brengen we je 't een mee) 

OVT (o-p): 
kbrööcht 
ge brööcht x gbrööcht 
hé) brööcht 
ze brööcht x zbröocht 
we brööchte x wbrööchte x 

wbrööcht x wbröö(ch) 
gullie brööcht 
ze brööchte x zbrööchte x 

zbröocht 
Voorbeelden: 

zbröocht en broeit mee 
(ze bracht(en) een brood mee) 

Met uitval van ch: 
zbröömt iein mee (ze brach

ten het een voor hem mee) 

OVT (p-o): 
brööchtek x bröök 
bröögde x broogd 
brööchtie x brööchj 
brööchse x brööchs 
brööchte we x brööchtoe, 
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brööchtw x brödwd 
brdöchtegullie 
brböchte ze x brööchts 

Voorbeelden: 
brööwwd nie trug dan ? (brach

ten we het je niet terug dan) 
wa brööchtoe die keujes 
nöw óp in Os chiestre? 
(wat brachten je die biggen 

nu op in Oss gisteren) 
bróde hst hullie ök mij? 
(brachten ze dat van hen ook 

mee) 

Het ww DOEN x DOE.N (doen) 

gw: 
doe 

Voorbeeld: 
doe me dè nie bn! 

(doe me dat niet aan) 
tdeelw: 

doende 
Voorbeeld: 

zoeidoende (aldus) 

vdeelw: gedbn 
Voorbeeld: 

zódde ónderhaant nie ge
dbn maake? (zou je er zo 
zachtjes aan niet mee ophou

den) 
OTT (o-p): 

kdoe 
ge doet x gdoet 
héj duu x ie duu 
zéj, ze duu x zduu 
we doen x wdoen 
gullie doet 
ze doen x zdoen 

Voorbeelden: 
héj duugget nie (hij doet 

het niet) 
zdoent nie! (ze doen het niet) 

OTT (p-o): 
doejjek x doewwek x doek 
doedde x doed 
duuttie x duuj 
duusse x duus 
duuwwet x duugget (doet het) 
doen we x doewwe x 

doew 
doewwoe x doennoe 
doeddegullie 
doen ze x doenz 

Voorbeeld: 
duujt óv duuttiet nie? (doet 

hij het of doet hij het niet) 
doennoe dè dv doewt nie? 
(doen we dat of doen we't niet) 

OVT (o-p): 
kdin x kdi 
ge dinnet x ge dint x gdint 
héj, ie din x dij 
ze din x zdin x zdij 
we dinne x wdinne x wdin 

x wdi 
gullie dint 
ze dinne x zdinne x zdin 

Voorbeelden: 
héj dijt vur zen moedder 
(hij deed het voor zijn moeder) 
zdint oover (ze deden het over) 

ook mogelijk: (ze deed het over) 
wdiwt nie bn (we deden het 

je niet aan) 
Opmerking: 
j ipv ie: 

kwó dèj din waj zin! (ik 
wou dat hij deed wat hij zei) 

of nog korter: 
kwój din waj zin (ik wou 
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dat hij deed wat hij zei) 

OVT (p-o): 
dinnek x dink 
dinde x dind 
dinnie x dij 
dinze x dinz 
dijjewe x dinnewe x dinwe 

x diwwe x dinnoe x diw 
diddegullie x dindegullie 
dinne ze x dm^e x <imz 

Voorbeelden: 
dijtfur öllie ? (deed hij het 

voor jullie) 
diww tekort? (deden we je 

tekort) 

Het WW GÖÖN (gaan) 

gw: 
go (ga) 

Voorbeeld: 
gd tog ewéch (ga toch weg) 

tdeelw: 
gbnde (gaande) 

Voorbeeld: 
gbndewéch héwt chelie:rt 
(gaandeweg hebben we het ge

leerd) 
vdeelw: 

gegön (gegaan) 
Voorbeeld: 

héjs noch lang mid dawste 
dérke gegön (hij is nog lang 

met de oudste dochter gegaan) 

De infinitief en de 3° persoon mv 
van de OTT hebben respectieve
lijk een lange en een korte klin
ker: 

wén de koej in de Rddm 

göön (we hebben de koeien in 
de Raam [weide] lopen) 

óns koej gbn in de Rddm 
(onze koeien lopen in de R) 

OTT (o-p): 
kchd 
ge gbtx ggbt 
héj, zéj gö x zgö 
we gbn x wgbn 
gullie gbt 
ze gbn x zgbn 

Voorbeeld: 
zgögget x zgöt hbble (ze 

gaat 't halen) 
OTT(p-o): 

gok 
gbdde 
göttie, gösse x göj, gös 
gön we x göwwe x göw x 

gbnnoe 
gbddegullie 
gbn ze x gbnz 

Voorbeeld: 
dan gdwmt brénge.'óan gaan 

we het hem brengen) 
göjt hbble (gaat hij het halen) 

OVT (o-p): 
kchóng 
ge góngtx ggóngt 
héj góng 
zéj góng x zgóng 
we gónge x wgónge x wgóng 
gullie góngt 
ze gónge x zgónge x zgóng 

Voorbeeld: 
wgóng ök mee (we gingen 

ook mee) 
OVT (p-o): 

gónk 
góngde x góngd 
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góngie x góngj 
góngze x góngz 
gónge we x góngoe x 

góngw 
góngdegullie 
gónge ze x góngz 

Voorbeeld: 
toe góngwzt séggel 
(toen gingen we het haar zeggen) 

Het W W GEEVE (geven) 

gw: 
gif 

Voorbeeld: 
giv dis! (geef hier) 

tdeelw: 
geevent (gevend) 

Voorbeeld: 
een geevende koe (een koe 

die melk geeft) 

vdeelw: gegivve (gegeven) 
Voorbeeld: 

éns chegivve bléft chegivve! 
(eens gegeven blijft gegeven) 

OTT (o-p): 
kcheef 
ge gift x ggift 
hé) gift, zéj gift x zgift 
we geeve x wgeeve x wgeev 

xwgee 
gullie gift 
ze geeve x zgeeve x zgeev 

x zgee 
Voorbeeld: 

wgeemt mee (we geven het 
hem mee) 

Zgeemt nie verniks (ze ge
ven 't hem niet voor niets) 

wgeewt chéér (we geven het 
graag aan je) 

OTT (p-o): 
geevekx geek 
givde x givd 
giftie, gifse x gifs 
geeve we x geevoe x geewe 

x geewoe x geew 
givdegullie 
geeve ze x geevze x 

geewze x geewz 
Voorbeeld: 

dan geewz er niks mér vur! 
(dan geven ze er niets meer voor) 
dan geewwr niks mér vur! 
(dan geven we je er niets meer voor) 

Opmerking: 
Bij kortspraak veroorzaakt dub
belzinnigheid nooit een pro
bleem. Als met dan geewz er 
niks mér vur bedoeld is: dan 
geven wij hun er niets meer 
voor, dan wordt die bedoeling 
ook gehoord. 

OVT (o-p): 
kchaaf 
ge gaaft x ggaaft 
héj gaaf 
ze gaafx zgaafx zgaa 
we gaave x gaawe x wgaaif) 
gullie gaaft 
ze gaave x zgaawe x zgaaiyv) 

Voorbeeld: 
zgaamt mee (ze gaf x gaven 

het hem mee) 
wgaawt x wgaqft nie chéér 
af! (wc gaven 't niet graag af) 

OVT (p-o): 
gaavek x gaafk x gaak 
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gaavde 
gaafie 
gaaf ze x gaafs 
gaave we x gaavoe x 
gaawe x gaawoe x gaa(w) 
gaavdegullie 
gaave ze x gaawe ze x gaawz 

Voorbeeld: 
gaawwt mij of nie? (gaven 

wij het je mee of niet?) 
toe gaawk x gaafc taf (toen 

gaf ik het af) 

Het WW HOEWE (hoeven) 

vdeelw: gehoevve 
Voorbeeld: 

dè ha tóch nie gehoevve! 
(dat was toch niet nodig ge

weest) 
OTT (o-p): 

khoef 
ge hoeft x ghoeft 
héj, ie hoeft xjoeft 
zéj, ze hoeft x zoeft 
we hoevve x woevve x 

woewwe x woe(w) 
gullie hoeft 
ze hoevve x zoevve x 

zoewwe x zoe(w) 
Voorbeelden: 

want joeft mar te vrööge 
(want hij hoeft het maar te vra

gen) 
Zoewwt nie te vroege (ze 
hoeven het je niet te vragen) 

zoemt mar te vrööge (ze 
hoef 't hem maar te vragen) 

OTT (p-o): 

hoevvek x hoewk x hoek 

hoevde x hoevd 
hoeft héj, ie x hoeftj 
hoeft zéj, ze x hoefs 
hoevvoe x hoewwoe x 

hoe(w) 
hoevdegullie 
hoevve, x hoewweze x 

hoevz, hoe(wz) 
Voorbeelden: 

hoeftjök noch (hoeft hij ook 
nog) 

hoek ök nie mér (hoef ik 
ook niet meer) 

nöw hoewz nie mér (nu hoe
ven ze x hoeven wij ze niet meer) 
nöw hoemzt noch mar te 
vrööge (nu hoeven ze het hem 

nog maar te vragen) 

OVT (o-p): 
ik hoevde x khoevd 
ge hoevde x ghoevde x 

ghoevd 
ie hoevde x joevde x joevd 
zéj, ze hoevde x zoevde x 

zoevd 
wéj, we hoevde x woevde 

x woevd 
gullie hoevde x hoevd 
zéj, ze hoevde x zoevde x 

zoevd 
Voorbeelden: 

mar joevdz ok nie mér 
(maar hij hoefde haar ook niet 

meer) 
woevdoe niks te vrööge 
(we hoefden je niets te vragen) 

OVT (p-o): 
hoevde, hoewde x hoevd, 

hoewd ik 
hoevde x hoevd 
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hoevdenie x hoevdie x 
hoe v dj 

hoevdeze x hoevdez x 

hoevde, hoewde we x 
hoevdew, hoewdew x 
hoewdw x hoevdenoe x 

/jOé'(W)flföÉ' 

hoevdegullie 
hoevde ze x hoevdze x 

hoevdz 
Voorbeelden: 

toevdz ök nie mér (toen 
hoefde(n) ze ook niet meer) 

<5?a« rtoev^w ó£ «ze méY 
(dan hoefden we jou ook niet 

meer) 
twoevd ik nie mér (toen 

hoefde ik niet meer) 

Het WW HAA WE (houden) 

gw: haw 
Voorbeelden: 

hawdoe! (hou je) 
hawz éfkes faast (houd eens 

even vast 
vdeelw: 

gehaawe x gaawe 
Voorbeeld: 

di héw èjges chehaawe 
(dit hebben we zelf gehouden) 

O T T (o-p): 
khaa(w) 
ge hawt x ghawt 
ze hélt, hawt x zélt, zawt 
we haawe x whaawe x 

waa(w) 
gullie hawt 
ze haawe x zhaawe x 

zaa(w) 

Voorbeelden: 
ghawt wèjge mar goe. tfaast! 

(je houdt je maar goed vast) 
zhaawntfaast! (ze houden 

het vast) 
zaam vaast (ze houden me 

vast) 
waawwtfaast (we houden het 

[voor] je vast) 
waam vaast (we houden 

hem vast) 
O T T (p-o): 

haawek x haawk x haak 
haw de x hawd 
hawtie, héltie x hawtj, héltj 
hawtse, héltse x hawts, hélts 
haawe we x haawe x 

haawoe x haaw x haa 
hawdegullie 
haawe ze x haawze x 

haawz x haa 
Voorbeelden: 

haawwt faast? 
(houden we het [voor] je vast) 
hawdtöwt? (houd je het uit) 
hawtjök fan dè dérke ? 
(houdt ie ook van dat meisje) 
dhaam tegoe.t (dat houden 

we hem tegoed) 
daak tegoe.t (dat houd ik 

tegoed) 

O V T (o-p): 
khiel 
ge hielt x ghielt 
ze hiel x zhiel 
we hielle x wiel 
gullie hielt 
z.e hielle x zhielle x ziel 

Voorbeelden: 
ghielztfeur 

(je hield het haar voor) 
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zielm vaast (ze hield[en] hem 
vast) 

Opmerking: 
Het verschil tussen zielm (ze 
hield hem) en zielm (ze hielden 
hem) wordt door native speaker 
gehoord aan de 1 die bij mv 
ietsie langer is of wat gewron-
gener wordt uitgesproken. Een 
dergelijk verschil tussen w en 
ww: hielwt (hielden we het) en 
hielwwt (hielden we het (voor) je) 

OVT (p-o): 
hiellek x hielk 
hielde x hield 
hiellie x hielj, hiel ze x hielz 
hiellewe x hiellew x 

hielw x hielloe 
hieldegullie 
hielleze x hielze x hielz 

Voorbeeld: 
dörrem hielzt èjges 
(daarom hield ze / hielden ze 

het zelf) 
twiellwWt zlang vaast 
(toen hielden we het zolang 

(voor) je vast) 

Het ww KÉJKE (kijken) 

gw: kek 

vdeelw: 
gekeeke 

Voorbeelden: 
kégges Driegges (kijk eens 

Driekus) 
kék door es (kijk daar eens) 

En als tevergeefs wordt omge
zien zegt de fopper: 

umgekeeke 
hémtchescheete 
fikfak 
stróntsak! 

OTT (o-p): 
ik kéjk x kkéjk 
ge kékt x gkékt 
zé kékt x zkékt 
we kéjke x wkéjk 
gullie kékt 
ze kéjke x zkéjk 

Voorbeelden: 
wkéjkt nog ez bn (we zien 

het nog eens aan) 
zkéjk bk nie mér (ze kijken 

ook niet meer) 
tchrèèj kékt choe.t! (de ge

wassen zien er goed uit) 

OTT (p-o): 
kéjk ik x kéjkk 
kékte x kékt 
kéktie x kéktj 
kékt ze x kékts 
kéjke we x kéjkwe x kéjkew 

x kéjkw x kéjkoe 
kékte gullie 
kéjke ze x kéjkz 

Voorbeelden: 
kéjkkwbn! (kijk ik je aan) 
kéjkwwbn (kijken we je aan) 
kéktmbn (kijkje me aan) 

OVT (o-p): 
ik keek x kkeek 
ge keekt x gkeekt 
ze keek x zkeek 
we keeke x wkeeke x wkeek 
gullie keekt 
ze keeke x zkeeke x zkeek 
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Voorbeelden: 
zkeek njéns mér (ze keken 

x ze keek niet eens meer) 
wkeeks de deur öwt (we ke

ken ze de deur uit) 
OVT (p-o): 

keek ik x keekk 
keekte x keekt 
keekie x keek} 
keek z.e x keeks 
keeke we x keekwe x 

keekw x keekoe 
keekte gullie 
keekeze x keekze x keekz. 

Voorbeelden: 
toe keeks urn (teen keek ze om) 
toe keekz um (toen keken ze 

om) 
toe keekjer x keekjz ön 

(toen keek hij haar x ze aan) 

Het WW KÖMME (komen) 

gw: 
kom 

Voorbeeld: 
kóm ez dis! (kom eens hier) 

tdeelw: 
kömment 

Voorbeelden: 
kömment jöör (komend jaar) 
ninkömmende (een inkomen) 

vdeelw: 
gekömme 

Voorbeeld: 
hoest kepöt chekömme (hoe 

is het kapot gegaan) 

OTT (o-p): 
ik kom x kköm 

ge komt x gkömt 
ze komt x zkömt 
we kömme x wkömme x 

wköm 
gullie komt 
ze kömme x zkömme x zköm 

Voorbeelden: 
wkömwt brénge (we komen 

het je brengen) 
wkö„jn hööle (we komen hem 

halen) 
OTT (p-o): 

kömmek x kömk 
kömde x kömd 
kömtie x kömtj 
kömtse x kömts 
kömme we x kömmew x 

kömw x kömmoe 
kömdegullie 
kömmeze x komze x kömz 

Voorbeelden: 
dan kömww teege (dan ko

men we je tegen) 
kömtj ök kéjke? (komt hij 

ook kijken) 
kömz mim mee ? (komen ze 

met hem mee) 

OVT (o-p): 
ik kwaamk x ykwaam 
ge kwaamt x gkwaamt 
ze kwaam x zkwaam 
we kwaame x wkwaame x 

wkwaam 
gullie kwaamt 
z.e kwaame x zkwaame x 

zkwaam 
Voorbeelden: 

zkwaamm teege (ze kwam(en) 
hem tegen) 

kkwaamm teege (ik kwam 
hem tegen) 
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Opmerking: 
Ouderen realiseerden de m 
vaak als mp: gullie kwaampt, ze 
kwaampe etc 

OVT (p-o): 
kwaamek x kwaamk 
kwaam.de x kwaamd 
kwaamie x kwaamj 
kwaam ze x kwaamz 
kwaamewe x kwaamwe x 
kwaamw x kwaaw x kwaa-

moe 
kwaamdegullie 
kwaameze x kwaamz 

Voorbeelden: 
toe kwaawm teege (toen 

kwamen we hem tegen) 
toe kwaamzzt ségge (toen 

kwamen ze het ze zeggen) 

Opmerking 1: 
Ouderen realiseerden de kw 
vaak als k: 

toe kaampwoe teege x toe 
kwaamw teege (toen kwa

men we je tegen) 
Opmerking 2: 
Het verschil tussen kwaamzt 
(kwam ze het) en kwaamzt (kwa
men ze het) valt te beluisteren in 
de uitspraak van de z die iets 
korter of iets langer klinkt 

Het WW KRÉJGE (krijgen) 

gw: kréch 
Voorbeeld: 

kréch mar gaaw de mözle, 
Pietje hisse al (krijg maar 
gauw de mazelen, Pietje heeft 

ze al) 

vdeelw: 
gekrigge 

Voorbeeld: 
héjter nie feul vur gekrig
ge (hij heeft er niet veel voor 

gekregen) 
Opmerking: 
In schoolliedjes en -rijmpjes 
vaak de ABN-vorm: 

oole gestoole gekreege ge
kócht, khép méjn jasje rum 
de lömmert chebröcht! 

Eigenlijk is het gekóöcht maar 
omwille van het rijm... 

OTT (o-p): 
kkréjch 
ge krécht x gkrécht 
ze krécht x zkrécht 
we kréjge x kréjg x kréjn 
gullie krécht 
ze kréjge x ze kréjg x 

zkréjg x zkréjn 
Voorbeelden: 

zkréch,t fur mekóör (ze 
krijgt het voor elkaar) 

zént choe.t èn kréjnt nóg 
bééter (ze hebben 't goed en 

krijgen 't nog beter) 
wkréjnt x wkréjcht wél klóór 

(we krijgen het wel klaar) 

OTT (p-o): 
kréjgek x kréjk 
kréjgde x kréjde x krédde x 

kréd 
kréchtie x kréchtj 
kréchse x kréchs 
kréjge we x kréjgwe x 
kréjgw x kréjw x kréjgoe 

kréjdegullie x kréddegullie 
kréjgeze x kréjgze x kréjgz 
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x kréjz 
Voorbeeld: 

kréddök nóch wa? (krijgje 
ook nog wat) 

dan kréjww nóch wél (dan 
krijgen we je nog wel) 

OVT (o-p): 
kkreech 
gkreecht 
zkreech x zkree 
we kreege x wkree(g) x 

wkreen 
gullie kreecht 
ze kreege x zkreege x 

zkreeg x zkreen x zkree 
Voorbeeld: 

ze kreent nie klödr (ze kre
gen het niet klaar) 

zkreem woorzm hébbe wó 
(ze kreeg hem waar ze hem heb

ben wou) 
wkreet kéjnt nie mee (we 

kregen het kind niet mee) 

OVT (p-o): 
kreegek x kreek 
kreede x kreed 
kreechie x kreechj x kreej 
kreech se x kreechs x krees 
kreegewe x kreegwe x 
kreegw \ kreew x kreegoe 

x kreewoe 
kreegdegullie x kreedegullie 
kreegeze x kreegze x kreegz 

x kreez 
Voorbeelden: 

kreezt ök nie mee (kregen 
ze het ook niet mee) 

kreest ök nie mee (kreeg 
ze het ook niet mee) 

kreeww nie mee (kregen we 

je niet mee) 
kreejt Ök nie (kreeg hij het 

ook niet) 
Opmerking 1: 
Naast kreewm (kregen we hem) ook: 

kreemw 

Opmerking 2: 
Het verschil tussen kreeg-ze en 
kregen-ze is enkel de sisklank: z 
voor het mv, s voor het ev 

Het WW KUNNE (kunnen) 

vdeelw: 
gekunne 

Voorbeeld: 
jaa, dè ha gekunne (ja, dat 

had gekund) 
OTT (o-p): 

dlan 
gkunt 
zkan 
wkunne x wkun 
gullie kunt 
zkunne x zkun 

Voorbeelden: 
kkant nie maake (ik kan het 

niet wisselen) 
wkunt anderz doen (we kun

nen het anders doen) 
zkun de pot Óp! (ze kunnen de 

pot op) 
OTT (p-o): 

kank 
kunde x kund 
kannie x kaj 
kan ze x kanz x kaz 
kunne we x kunnew x kun-

noex kuw 
kundegullie 
kunne ze x kunze \ kunz x 
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kuz 
Voorbeelden: 

dan kankwt nie geeve (dan 
kan ik je het niet geven) 

dan kuww mie:r vertélle 
(dan kunnen we je meer ver

tellen) 
dan kazt ndchfraandre (dan 

kan ze het nog veranderen) 
dan kuzt nie mér (dan kun

nen ze het niet meer) 
Opmerking: 
De overeenkomst tussen kunzt 
en kuzt wordt gehoord in de 
vokaal u die bij kuzt naar eu 
neigt als herinnering aan de 
verdwenen n 

OVT (o-p): 
kkón 
gkónt 
zkón x zkó 
we kónne x wkón 
gullie kónt 
ze kónne x zkó(n) 

Voorbeelden: 
zkónt niefejne! (ze kon(den) 

het niet vinden) 
zkóm nie hébbe (ze kon hem 

niet hebben) 
zkóns nie fééle (ze kon (den) 

ons niet velen) 
wkónt nie sien (we konden 

het niet zien) 
OVT (p-o): 

kónk 
kónde x kónd 
kónze x kónz x kóz 
kónnie x kój 
kónnewe x kónnew x kón-

noe x ków 
kóndegullie 

kónneze x kónz x kóz 
Voorbeelden: 

toe kózt èjgez öwtsuu.ke (toen 
konden ze 't zelf uitzoeken) 

toe kóst èjgez öwtsuu.ke 
(toen kon ze 't zelf uitzoeken) 

héj wó noch wél mar toe 
kójt nie mér (hij wou nog wel 

maar toen kon hij 't niet meer) 

Het WW LÖÖTE (laten) 

gw: ld 
Voorbeelden: 

ld mar (laat maar) 
lógget mar hie. r (laat het 

maar hier) 
Ibttè (laat dat) 
lost nie wie:te (laat het ze 

niet weten) 
lb los! (laat los) 

vdeelw: 
gelbbte x glbbte 

Voorbeeld: 
dèw glbbte krek èt waar 
(dat hebben we gelaten pre

cies als het was) 

OTT (o-p): 
kloot 
glbt 
zlö x zlöch x zlöt 
wlbbte 
gullie lot 
zlbbte x zlbbt x zldöin) 

Voorbeelden: 
zlbnt sien (ze laten 't zien) 
zlögget sien (ze laat het zien) 
zlöttet sien (idem) 
zlöttem x zlöm los (ze laat 

hem los) 
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zlööm lös (ze laten hem los) 

OTT (p-o): 
löötek x l()dk x lök 
lotte x lot 
löttie x löj 
losse x lös 
löttet x lögget 
lobtewe x lobtew x löötw 

x lobtoe x töów x Urn 
lotte gullie 
lbbtez.e \ Ibbtz, 

Voorbeelden: 
lot ök wa sien ? (laat je ook 

wat zien) 
dan lb,t mar achterwee-
ge (dan laat je het maar ach

terwege) 
anders lögget lös (anders 

laat het los) 
dan löww veurgbbn (dan 

laten we je voorgaan) 

OVT (o-p): 
klie.t 
gliet 
zlie.t 
wlie.te x wlie.t 
gullie lie.t 
ze lie.te x zlie.t 

Voorbeeld: 
zlie.it sien (ze liet(en) het zien) 

OVT (p-o): 
lie.tek x lie.k 
lie.te x lie.t 
lie.tie x lie.tj 
liet se x lie.ts 
lie.te we x lie.tw x lie.tew x 

x lie.toe x lie.w 
lie.te gullie 
lie.teze x lie.tz x lie.z 

Voorbeeld: 
lie.„w niefeul oover (lieten 

we je niet veel over) 
toe lie.k mar lös (toen liet 

ik maar los) 
lie.nt sien (liet je het zien) 

Het ww MEUGE (mogen) 

vdeelw: 
gemeuge 

Voorbeeld: 
dè hadde nie gemeuge (dat 

had je niet gemoogd) 

OTT (o-p): 
kmach x kmaach x kmaa 

x kma 
ge meucht x gmeucht 
zmach x zma 
tmach 
wmeuge x wmeug x 

wmeu(n) 
gullie meucht 
zmeuge x z/neug x zmeu(n) 

Voorbeelden: 
zmeuw niks ségge (ze mo

gen je niets zeggen) 
zz.ót wél wille mar zmat 
nie (ze zou 't wel willen maar 

ze mag het niet) 
kmaat nie ségge (ik mag / 

kan het niet zeggen) 
wmeunt nie wie:te (we mo

gen het niet weten) 

OTT (p-o): 
maggek x mak x maak 
meude x meud 
machie x machj 
mach se x machs 
meugewe x meugwe x meugw 
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x meugoex meuwe x meuw 
x meuwoe 

meugdegullie 
meuge z.e x meugz x meuz 

Voorbeelden: 
maak mee ? (mag ik mee) 
machjök mee (mag hij ook mee) 
meuww nie ségge (mogen 

wc je niet zeggen) 
dè meu zèjgez ök nie (dat 

mogen ze zelf ook niet) 

OVT (o-p): 
kmooch x kmoo 
gmoocht 
zmooch x zmoo 
wmoog x wmoo(n) 
gullie moocht 
zmooge x zmoog x zmoo{n) 

Voorbeelden: 
kmoot nie (ik mocht het niet) 
zmoont Ök nie (ze mochten 

het ook niet) 
zmoo/ Ök nie (ze mocht(en) 

het ook niet) 
zmoom meeneeme (ze 

mocht(en) hem meenemen) 

OVT (p-o): 
moogekx mook 
moode x mood 
moochie x moochj 
moochse x moochs x moos 
moogewe x moogwe x moow 

xmoogw xmoowoe 
moogdegullie 
moogeze xmoogze xmoogz 

x mooze x mooz 
Voorbeeld: 

urst wók nie, lotter mook 
nie (eerst wilde ik niet, later 

mocht ik niet) 

moochsZt nie frööge (mocht 
ze het haar niet vragen) 

moogzzt nie frööge (mochten 
ze het haar niet vragen) 

toe moos ök nie (toen mocht 
ze ook niet) 

toe mooz ök nie (toen moch
ten ze ook niet) 

Het WW MOETTE (moeten) 

vdeelw: 
gemoette x gmoette 

Voorbeeld: 
tis nie gebeurt èndèha wél 
gmoette (het is niet gebeurd 

en dat had wel gemoeten) 

OTT (o-p): 
kmoet 
gmoet 
zmoet x zmoe 
tmoet 
wmoette x wmoet x wmoe(n) 
gullie moet 
zmoette x zmoet x zmoe(n) 

Voorbeelden: 
wmoet ök noch (we moe

ten ook nog) 
wmoem nie (we moeten hem 

niet) 
zmoett èjges wie:te (ze moet 

het zelf weten) 
zmoent èjges wiete (ze moe

ten het zelf weten) 
zmoe mar dénke (ze moet(en) 

maar denken) 
zmoemt èjges frööge (ze 
moet(en) het hem zelf vragen) 

OTT (p-o): 
moettek x moetk x moek 
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moette x moett 
moettie x moet] 
moetse x moets x moes 
moettet x moe,t 
moette we x moettew x 
moettoe x moetw x moew 
moettegullie 
moette ze x moetz x moez 

Voorbeelden: 
dan moest nóg doen (dan 

moet ze 't nog doen) 
dan moezt nóg doen (dan 

moeten ze 't nog doen) 
dan moett mar (dan moet het 

maar) 

Opmerking: 
toen moest ze het nog doen, 
wordt gerealiseerd als : 

toe moesst nog doen 

OVT (o-p): 
kmoes 
gmoest 
zmoes 
tmoes 
wmoesse x wmoez(n) 
gullie moest 
ze moesse x zmoez(n) 

Voorbeelden: 
wmoessenem nie (we moes

ten hem niet) 
zmoezs wie:te (ze moesten 

eens weten) 
zmoess wie:te (ze moest eens 

weten) 
we moessen et (we moes

ten het) 
wmoeznt (idem) 

OVT (p-o): 
moessek x moezzek x moezk 

moeste x moest 
moesj 
moess 
moesse we x moessew x 

moessoe x moezw 
moestegullie 
moesse ze x moessez x moesz 

Voorbeelden: 
èn toe moesz ök noch mee 
(en toen moesten ze ook nog 

mee) 
èn toe moess ök noch mee 
(en toen moest ze ook nog 

mee) 
èn toe moezk ök noch mee 
(en toen moest ik ook nog mee) 

Het WW NEEME (nemen) 

gw: nim 
Voorbeeld: 

nim mar mee! (neem maar 
mee) 

vdeelw: 
genómme x gnómme 

Voorbeeld: 
zént meegenómme (ze heb

ben het meegenomen) 
OTT (o-p): 

kneem 
gnimt 
znimt 
tnimt 
we neeme x wneeme x 

wneem x wnee 
gullie nimt 
ze neeme x zneem x znee 

Voorbeeld: 
tnimt nöggal wa plötz in 
(het neemt nagal wat plaats in) 
wneewt ie:n mee (we ne

men het een voor je mee) 
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zneewt ie:n mee (ze nemen 
het een voor je mee) 

OTT (p-o): 
neemek x neemk 
nimde x nimd 
nimtie x nimtj 
nimtse x nimts 
nimtet x nimmet xnimf 
neemewe x neemwe x 

neemw x neemoe 
nimdegullie 
neemeze x neemze x neemz 

Voorbeelden: 
zoe: nimf nöggal wa plbtz 
in (zo neemt het nogal wat plaats in) 
neemww drie:n mee (ne

men we je er een mee) 
dan neemww moedder ök 
mee (dan nemen we je moe

der ook mee) 
OVT (o-p): 

knóm 
gnómt 
znóm 
tnóm 
we nómme x wnóm 
gullie nómt 
znómme x znóm 

Voorbeelden: 
znómt mee (ze nam(en) het 

mee) 
wnÓmm mee(we namen hem 

mee) 
gnómf mee (je nam het mee) 
znómw moedder mee (ze 

nam(en) uw moeder mee) 
znómw mee (ze nam(en)je 

mee) 
OVT (p-o): 

noomek x noomk 
noomde x noomd 

noomie x noomj 
noomze x noomz, 
noomet x noomt 
noomewe x noomwe x 

noomw x noomoe 
noomdegullie 
noomze x noomze x noomz 

Voorbeelden: 
oe moedder noom wok 
mee (je moeder namen we 

ook mee) 
noomzz ök mar mee 
(nam(en) zij ze ook maar mee) 

noomjm ök mar (nam hij 
hem ook maar) 

Opmerking: 
De lange oo-klank wordt naar 
willekeur afgewisseld met de 
korte ó: 

noomk x nómk etc 

Het ww SLÖÖN (slaan) 

gw: slot x sld 
Voorbeelden: 

slöm toch kepöt! (sla hem 
toch kapot) 

slot er tög óp lós! (sla er toch 
op los) 

vdeelw: 
geslaage 

Voorbeeld: 
zém geslaage (ze hebben 

hem geslagen) 
OTT (o-p): 

kslö 
gslbt 
zslö 
we slbn x wslb(n) 
gullie slot 
ze slbn x zslbiji) 

Voorbeelden: 
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zsldw (ze slaan je) 
wsldm (we slaan hem) 

OTT (p-o): 
slöjjek x slok 
slbdde x slbd 
slöttie x slöj 
slösse x slös 
slögget 
slbbnwe x slönwe x sldwwe 

x slow x slbnnoe 
slbddegullie 
slbbn ze x slbnze x slbnz 

Voorbeelden: 
dan slok tróp (dan sla ik 

erop) 
dan slöww dröwt (dan slaan 

we je eruit) 
dan slbnzz bn (dan slaan ze 

ze aan) 
slögget bn, dénkte ? (slaat 

het aan, denk je) 

OVT (o-p): 
ksloech 
gsloecht 
zsloech 
tsloech 
we sloegge x sloeg x sloe(n) 
gullie sloecht 
zsloegge x zsloegn x zsloeg 

x zloe(n) 
Voorbeelden: 

tsloech nérnt óp (het sloeg 
nergens op) 

wsloem de sloe:t in (we 
sloegen hem de sloot in) 

zsloeg óp hol (ze sloeg(en) 
op hol) 

Zsloenttoe:t (ze sloegen het 
dood) 

OVT (p-o): 
sloeggek x sloek 
sloegde x sloegd 
sloechie x sloechj 
sloechze x sloechs x sloes 
sloegget x sloecht 
sloegge we x sloegwe x 
sloewwe x sloew x sloeggew 

x sloegw x sloeggoe 
sloegdegullie 
sloeggeze x sloegze x 

sloegz x sloe(n)z 
Voorbeelden: 

toe sloek tróp (toen sloeg 
ik erop) 

sloegdróp ? (sloeg je erop) 
toe sloecht pèrt óp hól 
(toen sloeg het paard op hol) 
èn sloezt toet (en sloegen 

ze het dood) 
èn sloest toe:t (en sloeg ze 

het dood) 
toe sloeww de deur öwt 
(toen sloegen we je de deur uit) 

Het WW SrÖÖN (staan) 

gw: stö 
Voorbeelden: 

stóm nie in de weech (sta 
me / hem niet in de weg) 

stö nie sö te gaape (sta 
niet zo te gapen) 

tdeelw: 
stonde 

Voorbeeld: 
mi de stonde kar vööre 
(met de staande kar = met 2 

karren varen) 
vdeelw: 

gestbn 
Voorbeeld: 
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thin de krant chestbn (het 
heeft in de krant gestaan) 

OTT (o-p): 
kstö 
gstöt 
zstö 
tstö 
wstön x wstd 
gullie stöt 
zstön x zstö 

Voorbeelden: 
tstöns niejjbn (het staat ons 

niet aan) 
wstön ók te kéjke (we staan 

ook te kijken) 
ZStöwt öwt te légge (ze staan 

het je uit te leggen) 
zstönz in de weech (ze staan 

ons in de weg) 

OTT (p-o): 
stöjjek x stok 
stödde x stöd 
stöttie x stöj 
stösse x stös 
stögget x stöit x stöjt 
stönwe x stöwwe x stöw 
stönw x stönnoe 
stöddegullie 
stönze x stönz 

Voorbeelden: 
dan stö,t toch ferkie:rt 

(dan staat het toch verkeerd) 
stöww in de weech (staan 

we je in de weg) 
stönz,er in de weech (staan 

ze er in de weg) 
stönzz er in de weech(stam 

ze er haar / hen in de weg) 

Opmerking: 

Een vraag als: staat het je in de 
weg? wordt in een rustig tem
po: stöit oe in de weech. Onder 
druk van de kortspraak zou het 
moeten worden: stó\tw in de 
weech, wat zelfs in H tot uit
spraakfrustratie leidt. Om het 
allemaal wat makkelijker te ma
ken realiseert men de vraag dan 
als volgt: stöwt in de weech 

OVT (o-p): 
kstón 
gstónt 
zstó(n) 
tstón 
wstónne x wstön 
gullie stónt 
z.stónne x zstó(n) 

Voorbeelden: 
zstóm óp te waachte (ze 

stond (en) hem op te wachten) 
wstóm óp te waachte (we 

stonden hem op te wachten) 
wstónt óp te waachte (we 

stonden het op te wachten) 
kstóntróp (ik stond erop) 

OVT (p-o): 
stónnek x stonk 
stónde x stónd 
stóntie x stój 
stónze x stónz 
stónnet x stónt 
stóntet 
stónnewie) x stónw x stów 

x stónnoe x stówwoe 
stóndegullie 
stónneze x stónz x stónz. 

Voorbeelden: 
stónkz in de weech (stond 

ik ze in de weg) 
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stóriddrdk (stond je er ook) 
stónzz óp te waachte 
(stonden ze ze op te wachten) 

stónss óp te waachte (stond 
ze ze op te wachten 

Het WW TRÉÉJE (treden) 

gw: trééjit) 
Voorbeelden: 

trééjt er nie óp (trap er niet 
op) 

trééj nie óp mne voe.t 
(trap niet op mijn voet) 

vdeelw: 
getrójje 

Voorbeeld: 
gétter óp chetrójje (je hebt 

er op getrapt) 
OTT (o-p): 

ktrééj 
gtrééjt 
Ztrééjt 
wtrééje x wtrééj(n) 
gullie trééjt 
ztrééje x ztrééjn x ztrééj 

Voorbeeld: 
Ztrééjt af (ze treden / treedt 
dwz: meten / meet het al stap

pend af) 
OTT (p-o): 

trééjk 
trééjde x treejd 
trééjtj 
trééjts 
trééjt 
trééjw x trééjoe 
trééjdegullie 
trééjz 

Voorbeelden: 
woor trééjtt óp af (waar 

gaat het heen) 
dan trééjw vast ön (dan 

gaan we alvast weg) 
OVT (o-p): 

ktrój 
gtrójt 
ztrój 
wtrójje x wtrój 
gullie trójt 
ztrójje x ztrójn x ztrój 

Voorbeelden: 
gtrójt al vroeg óp höwz ön 
(je ging al vroeg op huis aan) 

ztrójt kepöt (ze trapte(n) het 
kapot) 

OVT (p-o): 
trójk 
trójd(e) 
trójjie x trój, 
trójz(e) 
trójjew x trójw x trójjoe 
trójdegullie 
trójjez{e) x trójz 

Voorbeelden: 
trójdók só vroeg óp höwz 
Ön (stapte je ook zo vroeg 

naar huis) 
trójz dwarz durt höjgras 
(stapte(n) ze dwars door het 

hooigras) 

Het WW VRÖÖGE (vragen) 

gw: vröög x vróö 
Voorbeelden: 

vröög et me nie (vraag het me 
niet) 

vröö mar (vraag maar) 

tdeelw: 
vröögent 
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Voorbeeld: 
vrèdgende blaage wörren 
oovergeslaage (vragende bla

gen worden overgeslagen) 

vdeelw: 
gevrööcht x gevrööge 

Voorbeeld: 
hanzt méjn mar gevrööcht 

(hadden ze het mij maar ge
vraagd) 

zénze gevröögen öf se 
WÓjje (ze hebben ze x zijn ze 

gevraagd of ze wilden) 

OTT (o-p): 
kfrööch 
gvrööcht 
zvrööcht 
tfrööcht 
we vrööge x wvrööch x 

wvrö()(n) 
gullie vrööcht 
ze vrööge x zvrööch x 

zvröö{n) 
Voorbeelden: 

tfrööcht nöggal wa van 
ne mins (het vraagt nogal wat 

van een mens) 
wvrööwt nie mér (we vra

gen het je niet meer) 
zvrööm niks (ze vragen hem 

niets) 
OTT (p-o): 

vröögek x vröök 
vroögd(e) 
vrööchtie x vrööchj 
vrööchs(e) 
vrööchtet x vrööch,t x 

vrööget 
vröögew(e) x vrööw x 

vrööwoe x vröögoe 

vröögdegullie 
vröögezie) x vröö(g)z 

Voorbeelden: 
vrööwööwa (vragen we jou 

wat) 
dan vrööwwt wél (dan vra

gen we het je wel) 
vrööchj ök noch wa (vraagt 

hij ook nog wat) 
vröögdoew moedder niks 

(vraag je je moeder niets) 
dè fröözoe nie énzes (dat 

vragen ze je niet eens) 
vrööchf feul (vraagt het veel) 
dèfrööwz nie (dat vragen 

we ze x ze je niet) 
Opmerking: 
dè fröözw nie niet uitgesloten, 
wel moeilijk na te luisteren 

OVT (o-p): 
kfroech 
gvroecht 
zvroe(ch) 
tfroech 
wvroegge x wvroe(g) 
gullie vroecht 
zvroegge x zvroe(g) 

Voorbeelden: 
Z.vroemt (ze vroegen het hem) 
wvroeggoe niks (we vroe

gen je niets) 
wvroemt ök nie (we vroe

gen het hem ook niet) 

OVT (p-o): 
vroeggek x vroek 
vroegd(e) 
vroegz x vroez 
vroechj 
vroegewxvroegw x vroeiw) 

x vroeggoe 
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vroegdegullie 
vroeggez(e) x vroegz x vroez 

Voorbeelden: 
vroezmt x vroemzt (vroegen 

ze het hem) 
vroezwt (vroegen ze het je) 
vroewzt (idem) 
vroeswt oe (vroeg ze je het) 
vroem wa (vroegen we hem wat) 

Het ww WIE.TE (weten) 

gw: wét 
Voorbeeld: 

wét watter gbeure kan 
(weet wat er gebeuren kan) 

vdeelw: 
gwieite 

Voorbeeld: 
tveul stikstof: dèw gwie:te 
(teveel stikstof (gemest), dat 

hebben we geweten) 
én dènz gwie:te (en dat heb

ben ze geweten) 
OTT (o-p): 

kwie:t 
gwét x gwé 
zwét x zwé 
wwie:te 
gullie wét 
zwie:t(e) x zwie: 

Voorbeelden: 
gwétt èjgez ök nie (je weet 

het zelf ook niet) 
zwéwt moe:j te zégge (ze 

weet het je mooi te zeggen) 
wwie:m wél te véjne (we 

weten hem wel te vinden) 
zwieim wél te véjne (ze we

ten hem wel te vinden) 

OTT (p-o): 
wie:tek x wie:k 
wétte x wétt 
wéttie x wétj 
wétse x wéts 
wie:tew(e) x wie:tw x 

x wie:toe x wie:w 
wéttegullie 
wie:tez(e) x wie:tz 

Voorbeelden: 
wétte wa (weetje wat) 
dè wie:ww nie öt te dööje 
(dat weten we je niet uit te dui

den) 
dwie:k nie (dat weet ik niet) 
dan wie:k me génne root 

(dan weet ik me geen raad) 

OVT (o-p): 
kwis 
gwist 
zwis x zwies 
wwisse x wwiss 
gullie wist 
zwiss(e) x zwiz(n) 

Voorbeelden: 
zwiznt nie (ze wisten het niet) 
gwister génne root mi (je 

wist er geen raad mee) 
gullie wisf ök nie (jullie wis

ten het ook niet) 
Zwist nie (ze wist het niet) 
ZWizt nie (ze wisten het niet) 

OVT (p-o): 
wissek 
wiste x wist 
wisj 
wisse x wis 
wissew(e) x wisw x wissoe 
wistegullie 
wisseze x wissez x wis 
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Voorbeelden: 
wiet waar wissök nie (wie 

het was wist(en) ze ook niet) 
toe wizww nie te véjne 
(toen wisten we je niet te vin

den) 

Het WW WILLE (willen) 

tdeelw: 
willes 
Voorbeeld: 

willez èn wie:tes (willens 
en wetens) 

vdeelw: 
gewilt x gwilt 

Voorbeeld: 
dak nie gwilt (dat had ik niet 

gewild) 
OTT (o-p): 

kwil 
gwilt x gwit x gwi 
zwil x zwi 
„wille x „wil 
gullie wilt 
zwille x zwil x zwi 

Voorbeelden: 
„wimt nie ségge (we willen 

het hem niet zeggen) 
zwiwt nie ségge (ze wil(len) 

het je niet zeggen) 
gwirt nie ségge (je wilt het 

haar niet zeggen) 

OTT (p-o): 
willek x wik 
wilde x wild 
willie x wij 
wilze x wilz 
willet x wit 
willewe x wilw x wiw x 

willoe 
wildegullie 
willez(e) x wilz 

Voorbeelden: 
wit en bietje meezitte, dan 
zéw z,oe: klöör (wil het een 
beetje meezitten, dan zijn we 

zo klaar) 
dan wi„wt wél meegeeve 
(dan willen we het wel aan je 

meegeven) 
wilzdrbn (will(en) ze eraan) 

OVT (o-p): 
kwó 
gwót 
zwó x zwów x zwój 
twó x twów x twój 
we wóww(e) x „wów x 

wwó(n) 
gullie wót 
ze wóww(e) x zwón 

Voorbeelden: 
zwóns nie mee (ze wou (den) 

ons niet mee) 
ZWÓpt pèrt (ze wou op het 

paard) 
„wó„w mar plööge (we wil

den je maar plagen) 
gwó,t toch nie (je wou het 

toch niet) 
OVT (p-o): 

wójjek x wówwek x wówk 
x wók 

wóddex wód 
wówwie x wóttie x wój 
wówzie) x wóss(e) 

wówwe(we) x wów x 
wówwoe x wónnoe 

wóddegullie 
wówwe z(e) x wówz 
wónz 
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Voorbeelden: 
wónzt wérz bééter wie:te 
(wilden ze het weer eens beter 

weten) 
wówWJt nie ségge (wilde 

hij het je niet zeggen) 
wójwts choe.t öddóöje (wil
de hij het je eens goed uit

duiden) 
wóddóknöch (wou je ook 

nog) 

Het WW ZÉGGE (zeggen) 

Opmerking: 
het personeel van het aangren
zende Zand realiseerde zeggen 
als: zé] ge 

gw: zéch 
Voorbeeld: 

zéch now èjges (zeg nu zelf) 

vdeelw: 
gezeet x gzeet 

Voorbeeld: 
éns chezeet bléjft chezeet 

(eens gezegd blijft gezegd) 
gezeet is chezeet (gezegd 

is gezegd) 

OTT (o-p): 
kséch x ksé 
gzécht 

hé] zi 
tsi 
wzégg(e)(n) x wzé{n) 
gullie zécht 
zzégg(e)(n) 

Voorbeelden: 
zZigget nie (ze zegt het niet) 

wzéggent nie (we zeggen 
het niet) 

wzéwt nie (we zeggen het je 
niet) 

wzént nie (we zeggen het niet) 
wzécht nie (idem) 
zzitter gnie:n (ze zegt er geen

een = ze zwijgt) 
ksé mar zoe:, ksémar niks 
(ik zeg maar zo, ik zeg maar 

niets) 
ksét nie (ik zeg het niet) 

OTT (p-o): 
zéggek x zék 
zégd(e) x zédd(e) 
zittie x zit] 
zisse x zis 
zéggew(e) x zé(g)w x zénw 

x zénnoe 
zégdegullie 
zéggez(e) x zégz 

Voorbeelden: 
dè zégz ök (dat zeggen ze ook) 
dè zéwwnie (dat zeggen we 

je niet) 
zist (zegt ze het) 
dörm zitjm niks (daarom 

zegt hij hem niets) 
dan zisst ndgges (dan zegt 

ze het ze nog eens) 
dan zégzzt ndgges (dan zeg

gen ze het ze nog eens) 

OVT (o-p): 
ksi(n) 
gzint x gzeet 
zzin x zzij 
we zinn(e) x wzeeje 
gullie zint x zeet 
zzin{ne) x zzeeje 

Voorbeelden: 
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zzinniks (ze zei(den) niets) 
zzim dèj óp moes schie.te 
(ze zei hem dat hij op moest 

schieten) 
ksiwt toch (ik zei het je toch) 

OVT (p-o): 
zinnek x zink x zijjek x zijk 
zind(e) x zijd(e) 
zinnie x zij 
zinz(e) x zijz(e) 
zijjewe x zijwe x zijw 
zinnew{e) x zijjew(e) x zinwe 
x zyw x z/vv x zinnoe x zy/oe 
zindegullie x zijdegullie 
zinnez(e) x z««z x zijjez(e) x 

z//'z 
Voorbeelden: 

6?è ziwW ndcn (dat zeiden we 
je nog) 

zijzZt mar (zei(den) ze het 
ze maar) 

zinzwtmar (zei(den) ze het 
je maar) 

Het WW ZIEN (zien) 
gw: zie 
Voorbeeld: 

zie mar wa ge doet (zie maar 
wat je doet) 

vdeelw: 
gezien 

Voorbeeld: 
wie nie wég iz is chezien 

(wie niet weg is is gezien) 

OTT (o-p): 
ksie 
gziet 
z zie(t) 
tsiet 
wzie(n) 

gullie ziet 
zZie(n) 

Voorbeelden: 
tsietter nie öwt (het ziet er 

niet uit) 
wziew wél kömme (we zien 

je wel komen) 
zziet nie choe.t mér (ze ziet 

niet goed meer) 
zziegget nie mér zitte (ze 

ziet het niet meer zitten) 
zZÏem nie mér (ze zien x ziet 

hem niet meer) 
wziemt toe.n (we zien het 

hem doen) 

OTT (p-o): 
ziek 
ziedd(e) 
ziettie x ziej 
ziess(e) 
ziettet x ziegget x ziett 
zienwe x ziewwe x ziew x 

ziennoe 
zieddegullie 
zienzie) 

Voorbeelden: 
ziedrök (zie je haar ook) 
ziejt sitte (ziet hij het zitten) 
zieww mèèrgen ök? (zien 

we je morgen ook) 
hoe ziettröwt x hoe zieg
get er öwt (hoe ziet het eruit) 

OVT (p-o): 
ksaach x ksaa 
gzaacht 
zzaach x zzaa 
tsaach 
we zaag(e) x zaa 
gullie zaacht 
zzaag{e) x zzaa(n) 
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Voorbeelden: 
zzaant bnkömme (ze zagen 

het aankomen) 
zzaawnie (ze zag(en)je niet) 
ksaam bnkömme (ik zag 

hem aankomen) 
zZ,aaz, nie truch (ze zagen ze 

niet terug) 
zzaas nie truch (ze zag ze 

niet terug) 

OVT (p-o): 
zaagek x zaak 
zaagd(e) x zaad(e) 
zaachie x zaachj x zaa/' 
zaachse x zaachs 
zaaget x zaacht 
zaagew(e) x zaagw x 
zaaw x zaagoe x zaawoe 
zaagdegullie 
zaagezie) x zaagz x zaaz 

Voorbeelden: 
mar zaaznie (maar dat 

zagen ze niet) 
mar dè zaasnie (maar dat 

zag ze niet) 
zaadrok (zag je haar ook) 
door z.aawww moedder 
hèlpe (daar zagen we je je moe

der helpen) 
wa saaj dröwt (wat zag 

hij eruit) 
zaamwwt cheeve (zagen 

hem we je het geven) 
zaazz rbn komme (zagen ze 

ze eraan komen) 
zaass rbn komme (zag ze ze 

eraan komen) 
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K L E I N E K L A N K L E E R 

Voor de grote klankleer ver
wijzen we naar WWB 33-98. 
Hier kan volstaan worden met 
enkele bijzonderheden die spe
ciaal van belang zijn voor het 
ontstaan van de kortspraak. 
Ook Algemeen Nederlands is 
het verschijnsel om van znw 
de eerste lettergreep weg te la
ten als het accent op de tweede 
ligt. Székely-Lulofs heeft het 
in RUBBER zelfs over pagne 
ipv champagne. Aan de vb van 
WWB 91 voegen we nog toe: 

sjèt (sajet) 
sjèsters (manchesters) 
sprès (expres) 
braak (barak) 
göölech (egaal) 
körmik (Mc Cormick) 

De lange klinkers, de draag-
vokalen van een woord krijgen 
vaak een korte naast zich in 
een andere grammaticale posi
tie. Dit gebeurt zodra deze po
sitie een volgende medeklin
kercombinatie oplevert die de
ze verkorting veroorzaakt: 

wèrt - wéérdehöwt 
Soms is de historische ontwik
keling verduisterd: 

pèrt - péért (paard-paarden) 
Soms is er nooit sprake geweest 
van een lange vorm: 

mèrt (maart) 
Ook kan het gebeuren dat een 
lange klinker is verloren gegaan: 

bóm (boom) 
kol (koolplant) 

höch (hoog) 
léch (laag) 

Of komt in een en hetzelfde 
woord de lange of de korte 
vorm voor: 

doe:f\ dof (doof) 
oe:m x dm (oom) 

Het woord *lie:ch of *hoe:ch 
mag dan niet voorkomen, er 
zijn bewijzen dat het er ooit 
was: 

aflie:ge (laag maken) 
Vandenhoe:ge (de achter

naam: Van den Hoogen) 
We nemen aan dat in dit soort 
uitzonderlijke gevallen de korte 
klinker uit de verkortingspo
sitie die van de lange heeft mee
gesleurd, in het vuur van het 
gesprek: dat de uitzondering 
ging overheersen: dat *boe:m 
het verloor van bömméért (boom-
aarde), *koe:l van kölplante (kool-
planten), of, wat meer voor de 
hand ligt, van het mv: kölle 
(kolen) 

Dat de ene klankgroep zich mees
ter maakt van de andere komt 
structureel voor bij de sterke 
ww, waarvan de lange klinker 
uit het mv de korte van het ev 
overmeestert: 

kzaach (ik zag) 
ge zaacht (je zag) 
héj zaach (hij zag) 
we zaage (we zagen) 
ge zaacht (jullie zagen) 
ze zaage (zij zagen) 

De vb zijn legio. 

De zgn Brabantse klinkerver-
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korting wordt veroorzaakt door 
een bepaalde combinatie van 
medeklinkers die op een lange 
vokaal volgen. Die combinaties 
treden vooral op in enkele gram
maticale posities die met el
kaar grote invloed uitoefenen 
op het klankkarakter. 
We noemen de volgende: 

1) ww-vormen: 

ik dèèl (ik deel) 
ge dèlt (je deelt) 
ze dèlt (ze deelt) 
we dèèle (we delen) 
ge dèlt (jullie delen) 
ze dèèle (ze delen) 

vdeelw: 
gedèlt (gedeeld) 

gw: dèl mar (deel maar) 

De OVT wordt geheel beheerst 
door de korte klinkers in ww 
als delen: 

ik dèlde (ik deelde) 
etc 

altijd de korte De gw heeft 
klinker: 

sld mar 
gó mar 
hór mar 
rök mar 
etc 

Het tdeelw van ww als slöön 
en stöön heeft de korte klinker: 

mi te stonde kar (met de 
staande kar) 

slbnde ruuzzie (slaande ruzie) 

Voor andere vb zie men de 
vervoeging van de ww 

2) meervoudsvorming: 

pestoe:r - pestors 
oe:m - öms 
oe:r - örre 
muu. r - muurre 
voor - vórre 
deur - durre 
boe.r - boerre 
hie.r - hér re 
kie.r - kierre 

(pastoor-pastoors) 
(oom - ooms) 
(oor - oren) 
(muur - muren) 
(voor - voren) 
(deur - deuren) 
(boer - boeren) 
(heer - heren) 
(kier - kieren) 

Opmerking: 
De positie van de r kan ook tot 
verkorting leiden waar oorspron
kelijke rn een rr werd: 

garre (garen,znw) 
korre (koren) 
dorre (doorn) 
tórre (toren) 

3) trappen van vergelijking: 

moe:j - mbjjer - mbjst (mooi) 
ie:r - érder - urst (eer(der) 
zie:r - zérder - (zeer) 
druuich - drögger - dröchst (droog) 
aaw - awwer - awst (oud) 
blöow - blöwwer - blowst (blauw) 
lööj - lójjer - löjst (lui) 
géél - gélder - gélst (geel) 

4) samenstellingen: 

doe:t - dbtskiest (dood - doodskist) 
éért - érpel (aarde - aardappel) 
broe:t - brbdzbak (brood - broodbak) 
déél - délslééger (deel - deelslager) 
hoe:p - höpwèèrk (hoop - hoopwerk) 
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kéél - kélschat (keel - keelgat) 
kloe:t - klbtsak (kloot - klootzak) 
krööje - kröwwaage (kruien -

kruiwagen) 
Ue:ne - lénbank (lenen - leenbank) 
preeke - prikstoel (preken -preek

stoel) 
5) afleidingen: 

ruu:ke - röksel (roken - rooksel) 
roe:t - rbjsech (rood - rooisig) 
moe:j - mbjjechèjt (mooi - mooi

igheid) 
gruu:n - gruunnechèjt (groen -

groenigheid) 
gaaw - gawwechèjt (gauw - gau

wigheid) 
hie:t - hèjt (heet - hitte) 
ie:n - éns (een - eens) 
kbbt - kbjjechèjt (kwaad - kwaai

igheid) 
bloe:t - blbtsel (bloot - blootsel) 
twie: - twét (twee - tweede) 

6) syntactische eenheden: 

groe:t - grbtsat (groot - groot zat) 
brie:t - brétsat (breed - breed zat) 
gruu.n - gruungenoech (groen -

groen genoeg) 
doe:t - dbtchetrójje (dood - dood 

getreden) 
veur - vurroe (voor - voor je) 
öwt - Öttevoe.t (uit - uit de voet) 
ie:n - émman (een - een man) 
twie: - twémman (twee - twee man) 

In alle bovenstaande catego
rieën is er sprake van een com
binatie van volgconsonanten 
die de klinkerverkorting ver
oorzaken. De volgende combi

naties maken voorgaande vo-
kaal juist lang: 

rekking voor n + d, t, s: 
aander (ander) 
baant (band) 
braantasteraansie 

(brandassurantie) 
gaans (gans) 
haant (hand) 
kraans (krans) 
laant (land) 
maans (mans) 
maant (mand) 
ndvvenaant (navenant) 
schaans (schans = takkenbos) 
schaant (schande) 
waant (wand) 
zaant (zand) 

rekking voor r + keelklank: 
bèèrch (berg) 
bèèrk (berk) 
dwèèrch (dwerg) 
èèrch (erg) 
klèèrk (klerk) 
mèèrch (merg) 
mèèrge (morgen) 
stèèrk (sterk) 
tèèrge (tergen) 
vèèrge (vergen) 
vèèrke (varken) 
wèèrk (werk) 
zèèrk (zerk) 
zwèèrk (zwerk) 

rekking voor r + f, v, m: 
bedèèrf (bederf) 
èèrf (erf) 
èèrve (erven) 
gèèrf (garf) 
schèèrf (scherf) 
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wèèrf (werf, steel) 
dèèrm (darm) 
gèèrm (garm) 
kèèrme (kermen) 
wèèrm (warm) 
zwèèrm (zwerm) 

Opmerking: 
Maar met verkorting voor r + 
dentaal: 

buurt (buurt) 
Gort (Geurt) 
hért (haard) 
Mèrt (Maart) 
pórt (poort) 
sórt (soort) 
vórt (voort) 

Milwèrt (Middelwaard) 

rekking voor cht: 
aacht (acht) 
aagdaach (week) 
daacht (dacht) 
naacht (nacht) 
paacht (pacht) 
vaacht (vacht) 
waacht (wacht, znw) 
waachte (wachten,ww) 
zaacht (zacht) 

rekking voor s (t): 
baast (bast) 
béést (best) 
gaast (gast, 4 stuks) 
kaast (kast) 
koost (kost) 
laast (last) 
kraas (kras, znw) 
kraase (krassen, ww) 
léézdbéést (lest best) 
maast (mast) 
poost (post) 

taast (tast) 
vaast (vast) 
waase (wassen, ww) 

rekking voor r + st: 
böörst (borst) 
döörst (dorst) 
k()örst (korst) 
wóörst x worst (worst) 

Hoe een klinker verkort wordt, 
is bij de zuiver lange vokalen 
makkelijk uit te leggen: ze ver
anderen enkel in lengte, hun 
zuiverheid verliezen ze niet: 

raake - gerakt (raken - geraakt) 
brééke - brékt ( breken - breekt) 
wèène - gewént (wenden - gewend) 
voor - vórke (voor - voortje) 
leepel - lippelke (lepel - lepeltje) 
boe.r - boerke (boer - boertje) 
deur - durke (deur - deurtje) 
rie. t - rietje (riet - rietje) 
uu. r - uurke (uur - uurtje) 
plbbt - plbtje (plaat - plaatje) 

De extreem-lange klinkers 
ie:, uu: en oe: ondergaan bij 
verkorting een gedaanteverwis
seling. Ze veranderen resp. in 
é, ö en ö / ó: 

ie:n - éns (een - eens) 
huu:re - gehort (horen - gehoord) 
oe:r - örre (oor - oren) 
poe:t - potje (poot - pootje) 
kloe:t - klbdding (kloot - klootding) 

Het verkortingsproduct van ie: 
is behalve é ook wel eens i: 
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nie: - nijje (nee - neeë) 
zwie:p - zwipke (zweep - zweepje), 
naast bv: 
zie:p - zépnat (zeep - zeepnat) 

Of er in het A B N tweeklanken 
bestaan? Het onderzoek in de
zen zou heropend moeten wor
den. Vooral ook omdat ze in 
het H geheel ontbreken. Dat 
heeft daarvoor in de plaats een 
van de voorradige klinkers, 
gevolgd door een van de voor
radige medeklinkers uit het ei
gen systeem. In verkortings
positie wordt de lange klinker 
kort: 
aaw - awt (oude - oud), 
en verliest de combinatie korte 
vokaal + w of j de consonant: 
höws / döjm - höske / dömke 
(huis / duim) 

Volledigheidshalve een overzicht. 

A) lange klinker + j : 

huu.j - huujkes (hoeden - hoedjes) 
kèèj - kèjke (kei - keitje) 
zèèjk - zèksel (zeik - zeiksel) 
keuje - kujke (keu - keutje) 
lööj - lójjer (lui - luier) 
moe:j - mbjjechèjt (mooi - mooiigheid) 
nééj - néjschierrech (nieuw - nieuws

gierig) 
roe:) - röjsech (rood - roodsig) 
sleuj - slujkes (sloten - slootjes) 

Opmerking: 
Woorden met vanouds lange 
vokaal zijn soms van zichzelf 
al kort: 

hbj - höjke (hooi - hooitje) 
köj - kbjke (kooi - kooitje) 

B) lange klinker + w : 

aaw - awwer (oud - ouder) 
haawe - hawdoe (houden - hou je) 
naaw - nawwer (nauw - nauwer) 
vaawe - vawt mar dicht (vou

wen - vouw het maar dicht) 
mèèwe - ge mèwt mar (mauwen 

- je mauwt maar) 
dööw - döwke (duw - duwtje) 
blööw - blöwlégger (blauw - blauw-

legger) 
tödw - tbwke (touw - touwtje) 
schööw - schöwwer (schuw - schu

wer) 
Opmerking: 
Woorden met vanouds lange 
vokaal zijn soms van zichzelf 
al kort: 
snöw - snöwman (sneeuw - sneeuw

man) 
löw - löwwin (leeuw - leeuwin) 
öw - öwwech (eeuw - eeuwig) 
möw - möwwe (meeuw - meeu

wen) 
C ) korte klinker + j : 

Hèjn - Hèntje (Hein - Heintje) 
mèjt - mètje (meid - meidje) 
méjt - métje (mijt - mijtje) 
hèjt x hètte (hitte) 
Rèjn - Rèntje (Rein - Reintje) 
schéjt - schéthöws (schijt - schijt

huis) 
téjt - betéts (tijd - bijtijds) 
wéjf - wéfke (wijf - wijfje) 
wéjt - wétsat (wijd - wijd zat) 
we zéjn - zéw (we zijn - zijn we) 
döjf - döfke (duif - duifje) 
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döjm - doms (duim - duims) 
köjf - köfke (kuif - kuifje) 
köjke - kókske (kuiken - kuikentje) 
löjk - lökske (luik - luikje) 
plöjm - plömke (pluim - pluimpje) 
schöjf - schöfke (schuif - schuifje) 
schöjm - schömke (schuim - schuim

pje) 
zZÖjpe - zzöpt (ze zuipen - ze zuipt) 

D) korte klinker + w : 

bowl - bölleke (buil - builtje) 
böws - böske (buis - buisje) 
brówn - brönder ( bruin - bruiner) 
höws - höske (huis - huisje) 
köwl - kölleke ( kuil - kuiltje) 
kröws - kröske (kruis - kruisje) 
möws - möske (muis - muisje) 
schöwn - schöns (schuin - schuins) 
slöws - slöske (sluis - sluisje) 
öwt - Ötterdéjk (uit - Uiterdijk) 
vöwl - vóllak (vuil - vuilak) 
zöwnech - zönnege minse (zuinig 

- zuinige mensen) 
Opmerking: 
De èè en è zijn uit het vo-
kaalsysteem van het A B N ver
dwenen, wat de gelijkschake
ling van ei en ij in de mond 
heeft gewerkt. Maar de ööl 
Die leeft nog volop in de Hol
landse dialecten. De korte ö 
vaart nog altijd mee als ver
stekeling onder de valse vlag 
van de tweeklank, op de 
Diphtong. Onze jöwn is in het 
ABN geen ui maar een öj. 

Medeklinkers komen er in de 
klankleer meestal bekaaid van
af. Ook wij zouden ons kunnen 

beperken tot enkele bijzon
derheden. Dat de v een f dreigt 
te worden. Of zelfs een w, als 
in de naam Röwwestèjn. Onder 
vermelding van een Munster-
landse parallel. Daar noemt 
men schuddekul uit Kevelaar 
Kaaweler Prussionskoffie, door 
Pirainen omschreven als: dun
ner Kaffee. Of nog zo'n inter-
vokale metamorfose: k wordt 
g. Zoals in: kéggez Driegges 
(kijk eens Driekus) 
Het tijdens de Tweede Refor
matie weggevaagde scapulier 
wijst er postuum nog op dat 
intervokaal zelfs de stoere p 
nog zacht kan worden: schab-
belie.r, en de k nog verschuift 
naar ch. Dit laatste omdat in H 
- zulks itt in en om Skijndel -
de combinatie sk niet (meer?) 
geprogrammeerd is. Interessant 
maar ook niet meer. 

Echt geïnteresseerd raken we 
pas als kenmerken structurele 
gevolgen hebben. Dat in H de 
h zwak staat? Je kunt het maar 
weten, maar belangrijk is zo'n 
gegeven eerst als het over een 
lange lijn mogelijkheden biedt 
voor kortspraak: wént chört voor: 
we hebben het gehoord, kan in 
twee lettergrepen worden mee
gedeeld mede dankzij de zwak
ke positie van de h die de be
knoptheid van deze informa
tie mede mogelijk maakt. 

Interessanter voorbeeld betreft 
de r. Er zijn twee erren in het 
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H : de gewone r en een andere 
waar iets mee is, alsof er een 
kronkeltje in zit. Het verschil 
is niet zomaar een fonetische 
bijzonderheid, het is fonolo
gisch belast door tegenstelling 
in betekenis: 

dérke - Dérrke (deerntje - van Derk) 
kérke - kérrke (keertje - kerken, mv) 
pierke - pierrke (piertje - perziken) 
schurke - schurrke (scheurtje-

schurken,mv) 
snörke - snörrke (snorretje - snur

ken) 
tturke - Turrke ('t deurtje - Turken) 
wérke - wéjke (weertje - werken,ww) 

Het verschil zit 'm niet in het 
aantal lettergrepen: dat zijn er 
in beide gevallen twee. De rr 
lijkt op een twee-eiige eenling, 
wat heel goed te horen valt in 
een kortspraak als deze: khérr 
nie gezien (ik heb er haar niet 
gezien). 

Het verschijnsel doet zich ove
rigens niet alleen bij de r voor: 

dun - ¿dún (dun - het dun) 
durke - jdurke (deurtje - het deurtje) 
gbt-ggöt (gaat - ge gaat) 
kan - kkan (kan - ik kan) 
nééj - nnééj (nieuw - een nieuw) 
tèèj - itèèj (het ei - het taaie) 
wónt - „wént (woont - we wilden) 
zéjn - zzéjn (zijn - ze zijn) 

Een drie-eiige eenling? Kómt 
voor: 

hüwwW part mar mijgegiv-

ve (hadden we je je deel maar 
meegegeven) 

nimmee - nimmmee (neem 
mee - neem hem mee) 

Andere vorm van verkorting is 
het weglaten van een onbeklem
toonde klinker: 

tToon iz óp (het Toone is op) 
naander (een ander) 
noe:genblik (een ogenblik) 

Dat et een t wordt is zelfs in 
A B N niets bijzonders. Bij óp 
ligt dat wel anders: 

psbnndö (op zo na = bijna) 
pSéllant (op = in Zeeland) 
pPiette létte (op Piet letten) 

of nog mooier: 
pnaander (op een ander = bij 

andere mensen) 
hier neemt zowel de p als de n de 
voorgaande vokaal in zich op. 
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C H A R I V A R I (A) um x m (om) 

bon xbn x n (aan) 
nöö x nö x n (na, naar) 

Voorbeelden: 
tén ööw gevrödcht (ze hebben 

jou gevraagd) 
zénnööw gevrödcht (ze hebben 

naar jou gevraagd) 
nèm gevrödcht (naar hem ge

vraagd) 
„naander gegivve (aan een ander 

gegeven) 
nöddemert (naar x na de markt) 
nöns (na ons) 
nóns (naar ons) 

béj x béxbjxb (bij) 

Voorbeelden: 
zwaar goe.d bé (ze was goed bij) 
alzbjén (alles bijeen) 
bjóns x bóns (bij ons) 
héj ha gén téjt bém x béjjem (hij 

had geen horloge bij zich) 
bekant (bijkans) 
btéts (bijtijds) 
blangenïe (bij lange niet) 
niks bzunders (niets bijzonders) 
bum töws (bij hem thuis) 
bööw töws (bij jou thuis) 

mi (met) 

Voorbeelden: 
mi hum izzet aat wa (met hem is 
het altijd wat) 
mumst aat wa (idem) 
móns moedder gögget choe.t 

(met ons moeder gaat het goed) 
èn mbllie (en met jullie) 

Voorbeelden: 
wééte mie:n uurre (we eten om 

een uur) 
mdèkt nie chéér hép (omdat ik 

het niet graag heb) 
dörm doekt nie (daarom doe ik het 

niet) 
ze doen trum (ze doen het erom) 
doe tög enen daz um (doe toch 

een das om) 
ópx p(op) 
per x pr (per) 

Voorbeelden: 
psbnnöö (op zo na: bijna) 
pséllant (in het dorp Zeeland) 
pnaander (op een ander: bij vreem

den, buitenshuis) 
prabböws (per abuis) 
próngeluk (per ongeluk) 

van x vn (van) 

Voorbeelden: 
vnóns (van ons) 
vnèjges (vanzelf) 
vnbllie (van jullie) 
vnnaander (van een ander) 

veur x vur x vr (voor) 

Voorbeelden: 
veurendeur (buiten bij de voor

deur) 
kékte gé mar vurroe (kijk jij maar 

voor je) 
vrööw mar nen dblder (voor jou 

maar een daalder) 
vröwtl (vooruit) 
vröt mar (vooruit maar) 
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woor x wór x wr (waar) 
door x dór x dr (daar) 

Voorbeelden: 
woor /zzef te doe.n (waar is het 
te doen) 
wórrist te doe.n (idem) 
wrist te doe.n (idem) 

Antwoord op deze vragen: 
door izzet 
dórrist 
drist 

Bij antwoord hie.r blijft de klin
ker lang: 
hie.rst te doe.n 
De lange vokaal bij woor en 
door naar keuze: 
woorit te doe.n x wórsz* te doe.n? 
Antwoord: 
doorst te doe.n x dorst te doe.n 
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I N L E I D I N G 

K O R T S P R A A K 

163 



I N L E I D I N G K O R T S P R A A K 

Bijna een halve eeuw na mijn 
dissertatie Woord en Wereld 
van de Boer zette ik me alsnog 
aan het schrijven van een 
beknopte Huisselingse Gram
matica. Niet dat ik van meet-
af die grammaticale behoefte 
had. Eerder het tegendeel. Maar 
ik voelde dat ik dat gramma
ticale overzicht nodig had voor 
de beschrijving van dat deel 
van het H dat m.i. ten onrechte 
ontbrak aan WWB. Dat het ont
brak werd me pas in het trage 
verloop der jaren duidelijk. 
Duidelijk ook wat het was: de 
kortspraak van vooral de dorps
oudsten die me de taal lieten 
horen waarop ik mijn WWB 
kon baseren. Aanvankelijk be
greep ik nog slechts dat het H 
een taal is die nooit geschre
ven is, nooit gelezen. Voor 
een lees- en schrijfdier als ik is 
dat een schokkende ervaring. 

Elke zondag na de hoogmis 
kwamen de gebroeders Elemans 
in de jaren '30 samen in hun 
stamhuis, niet om de net ge
hoorde preek door te nemen, 
wel om eigen praatstof te men
gen. En die werd dan gekraakt. 
In de winter rond de plattebuis, 
hielden ze de hoeden op. Hele 
grote, hele goedkope sigaren 
in het hoofd. En in hun hele 
grote handen hielden ze hele 
kleine brandewijnglaasjes vast. 
Daarin stonden in een bodem 

van suiker miniscule lepeltjes. Je 
houdt het niet voor mogelijk 
maar daarmee roerden ze nog 
draaikolken tot op de bodem. 
Daar zaten ze dan zo, achter hun 
sigaren, onder hun hoeden, te
gen elkaar, door elkaar verha
len te vertellen. Over hoog wa
ter. Droge zomers. Over Nico van 
Melo, de vader van alle heng
sten. Nee, over de paus kan ik 
me niet herinneren ze ooit ge
hoord te hebben. Wij kinderen 
stonden achter hun stoelen gre
tig te luisteren. We werden in
gevoerd in hun oral history. 
Naarmate er meer gedronken 
werd, werd er harder gepraat, 
dieper doorgedrongen in een 
steeds verder verleden, en wer
den de contouren van de taai
krakers in de blauwe sigaren
walm vager en vager. Tot Tan
te Fij het welletjes vond, en be
gon te spuien. Ze moest de 
aarpel overhangen! En al die 
gesproken woorden - besef ik 
nu pas - dreven mét die blau
we rook het raam uit. Voor
goed verdwenen ze in het niet. 
Daar, toen, achter de rugleu
ning van al die stoere man
nen, sloeg ik het materiaal op 
waar ik in 1958 op zou promo
veren. Die vier gebroeders rond 
de plattebuis, onder de hoeden 
van hun taai geheugen, een 
beetje beneveld èn begenadigd 
door de blauwe rook en de 
zoete brandewijn, waren in 1958 
mijn echte promotoren. En 
L.C.Michels gaf ze vol vertrou-
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wen alle ruimte. 

Het beeld van de blauwe rook 
die vervluchtigt werd mijn 
eerste houvast: dialect leer je 
niet, schrijf je niet. Je hoort het, 
je praat het. Daarna doe ik er 
nog jaren over voor ik me rea
liseer dat mijn enkel gesproken 
moedertaal ook nog eens voor 
een aanmerkelijk deel verzwe
gen, althans niet uitgesproken 
wordt. Ergens word ik wel uit
gedaagd dat vers ontdekt spraak-
fenomeen te analyseren en te 
beschrijven. Ik begin al voor
beelden vast te leggen. Zie ver
volgens van het vreselijk pro
ject weer wellustig af. Ik pu
bliceer in drie delen het ar
chief van een familie Van Best 
in Valkenswaard. Ik schrijf de 
tekst voor het eerste grote boek 
over Tegelse keramiek. 

En dan is het zover. Alsof 
Michels me opbelt: Jan, komt 
er nog wat van? Alsof! De dwang 
komt van elders. Ik verzamel 
voorbeelden van niet uitge
sproken dialect. Heel veel voor
beelden. Maar zonder struc
tuur. Heel langzaam begin ik 
die te ontwaren. Taal die niet 
geschreven wordt, wordt ook 
niet gelezen. Maar terug in de 
blauwe rook van de dorps-
epiek, begrijp ik dat dialect dat 
niet gesproken wordt bést kan 
worden gehoord, begrepen en 
gewaardeerd. En om wat meer 
licht te zien in het oerwoud 

van mijn geheugen, moet veel 
onderhout worden weggekapt. 
Daarom begin ik alsnog met 
een overzicht van de gramma
tica. 
Tegelijkertijd - of omtrent die 
tijd - word ik door Harry Mu-
lisch geholpen. Dat had ie al 
eens eerder gedaan. In de jaren 
'60 hoor ik hem op de radio bij 
het beantwoorden van een vraag 
zeggen: wat een onzin, inspi
ratie. Het geheim van mijn pro
ductiviteit schuilt in mijn dis
cipline. Inspiratie of niet: ik zit 
iedere ochtend acht uur achter 
mijn bureau! Daar ben ik toen 
ook aan begonnen, en in 1972 
verscheen het resultaat bij Nijgh 
en Van Ditmar: TEMPEL V A N 
ZEUS. Veel later las ik van Mu-
lisch het verhaal OUDE LUCHT. 
En dat gaf me de laatste zet. 
Het verhaal gaat over een ge
vechtsvliegtuig dat in de oor
log is neergestort en vervol
gens na vele jaren welvaart 
en milieuverontreiniging weer 
wordt opgegraven. En wat blijkt 
dan verrassenderwijs zo belang
rijk? De lucht in de luchtban
den van het landingsgestel. 
Hoe kunnen we nl weten of de 
lucht van lang geleden zui
verder of smeriger was dan die 
van nu? De lucht van toen is 
mèt de sigarenrook van mijn 
ooms ins Blaue hinein verdwe
nen. Tenzij je geluk hebt. En 
zo'n band van het landings
gestel de jaren door hard is 
gebleven! 
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Ik paste de vondst van Mulisch 
spontaan toe op mijn eigen si
tuatie. Toen zijn gevechtsvlieg
tuig neerstortte reed er in Huis-
seling nog altijd geen tractor. 
De boeren hadden veelal geen 
radio, telefoon of stromend wa
ter. De eigen auto was nog niet 
in zicht. Sikkels klonken, sik
kels blonken nog, ruischend viel 
het graan. Maar als dat vlieg
tuig wordt opgegraven heeft ook 
in H de loonwerker zijn intrede 
gedaan. Boerenmeid en -knecht 
zijn onbetaalbaar geworden. E-
norme landbouwmachines heb
ben man- en paardenkracht ver
vangen. De boer ploegt, zaait 
en oogst niet meer. Hij is 
bedrijfsleider, ondernemer ge
worden. De koeien lopen met 
een computer om hun nek. Die 
met mij jong waren hebben een 
dialectgrensoverschrijdende le
venswijze aangenomen. Hun 
kleinkinderen, deel 3 van de boe
renroman, zijn geglobaliseerd. 
Mijn klasgenoten spreken een 
H dat me met afschuw vervult, 
wat te veel gezegd is maar het 
begint erop te lijken. En. . . mijn 
proefpersonen van voor 1958, al 
mijn dorpsoudsten? Die liggen 
op het kerkhof, de mond vol 
van het zand dat sommigen 
nog zelf mee hebben helpen 
aanvoeren met paard en kar 
omdat het oorspronkelijk ni
veau te drassig was. Lopend op 
het kerkhof kom ik hun namen 
weer tegen. Hun zonen hebben 
al dan niet bewust hun taal 

aangepast aan een nieuwe tijd. 
Hoe kan ik dan mijn klank
beeld van die kortspraak veri
fiëren? En dan komt H M mij 
met zijn ouwe lucht te hulp. 

In 1938 zingt de huttekedut 
nog weldadig in de bloeiende 
aardappelvelden. In de beek 
achter ons huis drijft wel eens 
een verzopen hond. Toch is ze 
zo helder datje een zeelt op de 
bodem kunt zien liggen, in de 
schaduw van een enorme water
scheerling. Ik heb nog nooit 
A B N gesproken, althans, nooit 
meer dan een minuut lang iets 
wat erop diende te lijken, af en 
toe, bij een beurt in de leesles. 
En in september van dat jaar 
word ik dertien jaar oud in
eens uit de circulatie genomen: 
ver van huis in een internaat 
geplaatst, in de figura minor 
van een gymnasium. Mijn dia
lect mag ik niet meer spreken. 
Vijf, eigenlijk zes talen die me 
vreemd zijn moet ik aanleren. 
Mijn puberteit beleef ik ver 
van huis in het A B N . In die taal 
leer ik schrijven, mijn dagboek, 
mijn eerste gedichten. In die 
taal leer ik lezen: HET ZAND
UUR V A N DE DOOD van Bertus 
Aafjes, MATHEUS van Ed. 
Hoornik, en vooral SCHIEREI
LAND van Clara Eggink. Soms 
kondigt zich een vers aan in 
een mooie regel die blijft rond-
zoemen. Die regel rijst altijd 
op uit A B N . Heimwee naar 
mijn dialect heb ik dan ook 
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nooit gehad. Ik heb het wel 
bewaard, en verzorgd ook door 
met behulp van Neerlandicus 
Van den Biesen de vragen van 
de Dialectcommissie uit Am
sterdam zo stipt mogelijk te 
beantwoorden. Zo verzorg je 
ook spullen in een museum
boerderij liefdevol zónder ze 
nog ooit te gebruiken. 

Eén herinnering moet hier nog 
vermeld. Ze versterkt de strek
king van bovenstaande. Ze be
treft het verraad van Petrus uit 
de passie van Jezus: vere, et tu 
ex illis es; nam et loquela tua 
manifestum te facit. Nou, 
dacht ik, dat zal mij niet over
komen! En heb ik dat niet 
precies zo gedacht, dan heb ik 
er wel naar gehandeld. Gezel Ie 
kon met zijn Loquela de pot 
op! Het moest mij niet over
komen dat ze zouden zeggen: 
ghy zyt oock van die, want ook 
uwe sprake maakt u openbaer. 
Dat dubbelspel spreekt ook uit 
de verloochening zelf: lek en 
kenne den mensche niet! Ver
raad, maar met dezelfde mid
deleeuwse constructie voor de 
ontkenning als ik nog net even 
heb horen gebruiken voor ik 
uit mijn orale cultuur werd 
weggenomen. Het verhaal zou 
hiermee af zijn geweest, ware 
het niet dat ik toch nog het 
slachtoffer ben geworden van 
mijn loquela: hoe A B N mijn 
spraak ook was, schriftgeleer
den uit het Noorden bleven er 

iets in horen dat ze Limburgs 
noemden. 

De Limburger in me verraadt 
dat er diep onder mijn be
schaafde omgangstaal een oer
taal als substraat verborgen ligt, 
even ongerept door de na-oor-
logse vervuiling als de Oude 
Lucht van Harry Mulisch. Die 
oertaal ging onachterhaalbaar 
verloren, met uitzondering van 
de ongeschreven, ongelezen tong
val die ik met mijn jongensja
ren achter me had gelaten, be
dolven onder de zes talen waar 
ik het als intellectueel mee zou 
moeten kunnen redden. Het nog 
gangbare dialect is door heel 
Brabant aangetast door allerlei 
verontreinigende of revitalise
rende invloeden. De loquela van 
mij kwam weer boven op het 
eind van mijn leven, verou
derd, maar ook puntgaaf. Niet 
in de vorm van een compleet 
woordenboek. Aan dat boek 
ontbreekt heel wat. Maar met 
de klanken en grammaticale 
regels zit het wel goed. 
Chomskey zegt toch dat de 
taal een systeem is dat einde
loos zinnen kan genereren die 
naar de normen van die taal 
gemeten mogelijk zijn. Dat sys
teem heb ik voor dit boek op
gegraven en geactiveerd. Als 
enig overgeblevene ben ik dan 
ook voor dit boek mijn eigen 
zegsman geworden. Ik begon 
met allerlei zinnetjes te con
strueren. Woorden kun je nog 
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wel eens wat onthouden. Zin
nen niet. Voor de constructie 
van een zin moet je een sys
teem opstarten. De generator 
van Chomskey. Toen die weer 
op toeren kwam, begon ik met 
dit boek. 

Nee, de vakliteratuur heb ik 
niet bijgehouden. In hoofdzaak 
heb ik geluisterd naar mijn ei
gen taaigenerator. A l moet ik 
toegeven: een enkel boek heeft 
me toch wel geholpen. Zo vond 
ik per ongeluk een van de lees
boekjes terug van de cursus 
waaruit ik op school had leren 
lezen: IK LEES A L , deel 10. Ik 
geloofde mijn ogen niet. Ik 
dacht zelf dat een Stem mij 
midden in de nacht had wak
ker geroepen: Samuel, Samuel! 
En dat ik had gezegd: spreek 
Heer, Uw dienaar luistert. En 
dat ik zo op dat seminarie was 
terecht gekomen. Maar wat las 
ik met veel moeite te dien tijde 
in deeltje 10? Dit: ' Jan moet 
pa-ter wor-den, maar daar
voor moet hij eerst groot-zijn. 
Nu is hij een klein pa-ter-tje. 
Daar heeft Sin-ter-klaas voor 
ge-zorgd. Hij reed voor hem 
een toog en een bon-net-je. 
Ook reed hij een groot kruis. 
Dat moet het pa-ter-tje op zijn 
borst hangen. Later moet Jan 
pre-ken voor de gro-te men
sen. Hij begint het al goed te 
le-ren...' 
De meester was minder en
thousiast over Jan. Die moest 

voor de klas been zeggen. Of 
boon, bloot en groot. Of deu
gen, jeuken, oogje en zomen. 
Daarop had ik thuis geoefend 
tot ik die gekke vocalen hele
maal onder de tong had. Of 
zulks dacht te doen. Meester 
bleef mopperen. En dat wilde 
predikant worden! Weer deed 
hij het voor. En weer kreeg ik 
oefenwoordjes mee naar huis. 
Om - als ik het intussen goed 
begrijp - dat Limburgse sleep-
of stoottoontje er bij de aan
komende predikant uit te krij
gen. Maar de uitspraak van de 
vanouds lange vocalen, vooral 
die op een Germaanse twee
klank teruggingen, was niet 
het grootste probleem. Toen ik 
die streepjes tussen de letter
grepen in de wat moeilijk ge
achte woorden weer zag staan, 
werd ik opnieuw van schrik 
bevangen voor de leesbeurt. 
Zestig jaar na dato lees ik weer 
de opmerking op mijn rapport: 
Jan moet thuis veel langzaam 
en hard-op lezen: hij slikt let
tergrepen in! Eindelijk begreep 
ik wat al die juffen en mees
ters me hadden willen afleren: 
de ingeboren behoefte van de 
dialectspreker om de helft van 
het gesproken woord in te 
slikken. Wat ik hard-op moest 
lezen was een andere zoal niet 
geheel vreemde taal. De her
lezing van IK LEES A L werd 
voor mij een taalkundige open
baring. En stimuleerde me te 
beginnen aan dit Supplement 
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op WWB. Niet omwille van 
een grammatica. Die gramma
tica had ik alleen maar nodig 
om toegang te krijgen tot het 
ons aangeboren systeem om de 
spreeksnelheid van ons enkel 
gesproken dialect te verhogen 
door een aanmerkelijk deel 
van de uit te spreken bood
schap niet uit te spreken. 

Hoe benader je nou zo'n taal
deel van een spreektaal dat je 
niet eens kunt horen? Je denkt 
erover na. Maar hoe doe je dat 
als je geen taalfilosoof bent, 
geen theoreticus, geen labora
toriumfoneticus? Wetenschap
pelijk voelde ik me gehandi
capt door allerlei onvermogen. 
Dat voelde ik me al in 1958. 
Toen werd ik gelukkig bemoe
digd door het schier onbeperkt 
vertrouwen dat het taalkundig 
genie L C Michels in me stel
de. Nu werd dat vertrouwen op
nieuw in me opgewekt. Toen 
ik mijn substraattaal weer naar 
boven haalde en het onbeperkt 
vermogen tot zinsvorming nog 
intact bleek, zag ik af van alle 
hulp van zegslieden. Het ver
trouwen in mezelf als zegsman 
was groter, en bleek voldoen
de: ik genereerde eindeloos voor
oorlogse zinnen als een stro
binder strobossen. De gekke 
vormen die ik daarin tegen
kwam kon ik tenslotte plaat
sen binnen de structuur van 
mijn eigen grammatica, en déze 
beschrijven vanuit die over

vloed van weer opgewelde zin
netjes, veelal nooit eerder pre
cies zo door iemand geformu
leerd. Maar mooi wel gegene
reerd volgens het aloude, in 
mij intact gebleven vermogen 
van de vele grote vertellers uit 
mijn jeugd, thans op het kerk
hof waar we zo zachtjes aan 
ook zelf verwacht worden. Uit 
die zinnetjes rolde dus de gram
matica. En uit die grammatica 
bleken de voorwaarden waar
onder de H kortspraak wordt 
gerealiseerd. 

Kortspraak ontstaat als een 
spreker in haast woorddelen of 
zelfs hele woorden inslikt zon
der dat de verstaanbaarheid er 
onder lijdt, volgens wellui-
dendheidsregels en voorschrif
ten voor zinsbouw en gram
matica. Die haast wordt vooral 
gevoed door de bewogenheid 
van de sprekers. In het vuur 
van het gesprek wordt de 
hoogste taalsnelheid bereikt. 
Die snelheid of hitte kun je 
meten in mach of graden Cel
sius. De maat die wij voeren is 
de lettergreep. De eenvou
digste, traagst-denk-bare taal is 
het ABN van IK LEES A L . Zeer 
bruikbaar, maar wat wij boe
renjongetjes in de leesles pres
teerden, beter: moesten pres
teren, was een terugschakelen 
naar een hersenniveau met 
trage taalverwerking. Juf noch 
meester hadden ook maar enig 
idee van de buitensporige taal-
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snelheden waarover we be
schikten. Wat wij in fracties 
van seconden vermochten om 
te zetten in betekenisvolle een
heden van geluidloosheid, drong 
niet door tot het trage taaibrein 
van onze onderwijzers. Ze had
den geen idee van de snel
heden waarmee wij gebruik 
maakten van het gesproken 
woord op basis van een spraak
kunst die wat te moeilijk was 
voor juf. Die werd voor haar 
traagheid niet gekort op haar 
loonstrookje, wat valt te bil
lijken. Intussen werden wij als 
syllabenslikkers beloond met 
een vier of vijf voor lezen! Juf 
slikte niks in. Maar wat zij las 
was niet meer dan petroleum 
die nog gekraakt moet wor
den, kraken dan genomen als 
scheikundige benaming voor het 
splitsen van organische verbin
dingen met hoog moleculair 
gewicht in eenvoudiger verbin
dingen door middel van hoge 
temperatuur waarbij bv sim
pele huisbrandolie wordt om
gezet in hoogwaardige ben
zine. Deze hoge temperatuur 
leidde tot de titel van dit 
Supplement: IN HET VUUR V A N 
HET GESPREK 

In het onuitputtelijk taaiarchief 
van mijn geheugen ontdekte ik 
dus een compleet systeem om 
met minder taal meer te zeg
gen. Wat iets positiever klinkt 
dan syllaben slikken. En toen ik 
me heel langzaam aan begon 

op te laden voor de creatieve 
explosie waarmee ik van mijn 
eigen taalwonder zou gaan ge-
tuigen, trok ik per ongeluk het 
verkeerde boek uit de kast, 
van Otto Behagel: DIE DEUT
SCHE SPRACHE. En die komt 
op p.63 onze leesjuf te hulp. 
Hij vindt dat de standaarduit-
spraak niet verontreinigd moet 
worden door dorpse particularia: 
...zumal wenn wir bedenken, 
in welcher Weise wir fremde 
Reden auffassen: tatsächlich wird 
nicht jeder einzelne Laut, jede 
einzelne Silbe vom Ohr wirk
lich wahrgenommen. Was uns 
zum Bewusztsein kommt, sind 
vielfach nur Bruchstücke der 
fremden Rede, die wir dann zu 
vollen Sätzen ergänzen. Dar
aus erklärt sich die bekannte 
Tatsache, dasz wir fremde Spra
chen viel leichter verstehen, 
wenn wir sie lesen, als wenn 
wir sie hören: beim Lesen fällt 
natürlich die Notwendigkeit des 
Ergänzes fort. Weiter hat wohl 
schon jeder die Erfahrung ge
macht, dasz er einen Satz zu
nächst nicht verstanden hat, 
dasz ihm dann aber plötzlich 
der Sinn aufgeht: in diesem 
Augenblick ist es ihm gelun
gen, die gesuchte Ergänzung 
zu finden. Weil also häufig nur 
ein Teil der Laute wirklich er-
fazst wird, ist es wichtig, dasz 
diese nicht noch durch fremd
artige Aussprache Schwierig
keiten bereiten. 
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We hebben onze leesjuf dus 
nogal wat Schwierigkeiten be
zorgd. Wanneer 'nichtjeder ein-
zelne Silbe vom Ohr wirklich' 
wordt verstaan, komt daar voor 
haar nog bij dat wij vanuit onze 
haar vreemde taal meer gaan 
inslikken naarmate we beter, 
althans vlugger leren lezen. 
Ons oude zeer schuilt echter in 
de pijn toen te zijn weggezet 
als een stel zich in lettergrepen 
verslikkende imbecielen, die in 
feite taaiwondertjes waren met 
een genererend vermogen - als 
ik even zo onbescheiden mag 
zijn - van 1 tegen 8 op de 
schaal van Elemans. 

Otto Behagel heeft het over 
fremde Reden. Zelf herinner ik 
me dat we als jongetjes mede
delingen in onze eigen tongval 
altijd perfect verstonden, met 
inbegrip van al die ingeslikte 
lettergrepen. Speciale gave zeg 
maar van de aboriginal. 

Nog zoiets moois. We hadden 
thuis drie woorden die je met 
het letterdoosje van de school 
alleen maar op kon schrijven 
als zon. Zei je tegen de mees
ter datje thuis wel drie zonnen 
in omloop had, dan wees hij 
met zijn krijtje naar zijn eigen 
voorhoofd. Terecht: zijn bevoegd
heid gold een basic-taaltje, een 
simpele lingua franca: kon je 
in iedere biechtstoel mee te
recht. Meester had mogelijk 
nog slechtere oren dan Be

hagel: zon was voor hem de 
zon die opging voor zondaars 
en rechtvaardigen. Aan 26 let
tertekens voor het alfabet had 
hij meer dan genoeg. Wij niet: 
we hadden de zón boven ons 
hoofd en hooi, het zón van 
zouden, en tenslotte nog een 
zon dat zo-een betekende. Die 
drie zonnen hielden we moei
teloos uit elkaar dankzij een 
hyperfijn bewerktuigd taalsys
teem. Voor die jongetjes van 
achteraf een ongelooflijke pres
tatie, waar we helaas niets van 
teruglazen op ons rapport: Jantje 
slikt lettergrepen in! Als mees
ter of juf bevoegder was ge
weest of begaafder, hadden ze 
op het rapport aangetekend: 
Jantje leest zo precies dat je 
het dunste vleugje van het Lim
burgse stoottoontje in het Bra
bants nog heel duidelijk kunt 
horen, dat jong moet straks 
Nederlands gaan studeren! He
laas, toen had men nog geen 
oor voor dat toontje Limburgs 
buiten Limburg. Pas in 2006 
lees ik dat in Nijmegen Carlos 
Gussenhove met dat toontje in 
Nijmegen als fonoloog druk in 
de weer is. 

Maar keren we terug tot de 
hoofdzaak: het vermogen van 
het menselijk oor. Dat kan een 
gesproken tekst niet volledig 
verwerken, zegt Behagel. Maar 
Rachel Kemps is in 2004 in 
Nijmegen gepromoveerd op een 
onderzoek naar taalverwerking 
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bij luisteraars. Als die goed 
luisteren horen ze dat zelfs 
beschaafde sprekers slordig spre
ken. Die zeggen niet natuur
lijk, eigenlijk of mogelijk maar 
tuuk, eik en mook. Toen ik dat 
las geloofde ik eerst mijn ogen 
niet. Het talenwonder van de 
syllabenslikkers in de laatste 
moerassen van het Brabantse 
dialect was dus niet extreme 
uitzondering. Het bleek gewoon 
Algemeen Nederlands, kwam 
in de beste kringen voor. Toen 
ik even later ook nog bij Van 
Deyssel Mathilde hoorde zeg
gen: 'weê - je ook iets ge
bruiken, Jozef?' wist ik wat 
me te doen stond: al die toen 
ingeslikte lettergrepen zou ik 
juf en meester alsnog gaan 
inpeperen. 

Tijd voor een samenvatting. 
Sprekers in AB die alles uit
spreken wat ze dienen te doen, 
worden door luisteraars in AB 
niet volledig gehoord. Die luis
teraars vervolledigen de mede
deling wel als ze tevens de 
geschreven tekst onder ogen 
hebben of bij het aanhoren 
extra tijd krijgen. De opname
capaciteit van AB-mensen is dus 
beperkt: traag en onvolledig. 
Intussen weten we van Rachel 
Kemps dat onze juf wel deed 
alsof alle AB-ers alle lettergre
pen zoals het hoort ook uit
spreken, maar dat ze dat ei
genlijk niet doen. Ooit ben ik 
dus gestraft voor de leesfouten 

van de leesjuf zelf. Een AB-te-
kort werd mij ooit verweten 
als foutief HO: Huisselings 
Onbeschaafd. 

Intussen heb ik me moreel her
bewapend. De native speakers 
uit ons moeras konden elkaar 
prima verstaan, al slikten ze tal 
van lettergrepen in: ze ver
stonden onder elkaar zelfs uit
stekend wat er niet gezegd 
werd. We konden met minder 
meer dan Juf! Ze is niet meer 
onder ons. Toch ga ik proberen 
haar alsnog iets over onze 
kortspraak duidelijk te maken. 
Om iets terug te doen want 
eerlijk is eerlijk: ik heb veel 
van haar geleerd. En vraag me 
tenslotte af - ze hield van de 
toen moderne poëzie - wat ze 
gevonden zou hebben van de 
huidige performers op Poetry 
International. 
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K O R T S P R A A K 

IN D E G R A M M A T I C A L E 

C O N T E X T 

I Bij de lidwoorden 

A l bij de lw valt duidelijk waar 
te nemen dat de fonetische si
tuatie bepaalt of er kortspraak 
kan plaats hebben. Of er nu 
weinig of veel door de spreker 
wordt ingekort, het beoogde re
sultaat moet uitspreekbaar zijn. 
Daarom kan dnboe.r (de boer) 
niet. Ook dndikken boe.r is 
uitgesloten 

Een tussengeplaatst bvnw dat 
voorziet in de uitspraakmoei
lijkheden maakt dan kortspraak 
weer wèl mogelijk of makke
lijker: 

dnaawen boe.r 
dnaawe kèl 
daaw vrdw x vrbllie 
daaw kèls 
daaw kalf 

Iets meer inspanning kost: 
jdérke x férke (het deerntje) 
jdurke x tturke (het deurtje) 

Echt een makkie is de kortspraak 
wanneer het lw eindigt op een 
klinker en het erop volgend 
woord ermee begint: 

daaf (de aaf, naaf) 
daks (de aks) 
dakkers (de akkers) 
daaw lööj (de oude lui) 

In het ev is: 

dnakker (de akker) 
best te doen, zeker in de ritmi
sche stuwing van een mededeling: 

dnakker van Franse ? 
(de akker van Frans) 

Het lw eindigt voor m znw soms 
op een n die vaak inkorting 
verhindert, zoals we al zagen bij 
het onmogelijke dnboe.r. Bij 
het ook m akker doet zich de 
obstructie van de n niet voor om
dat deze in alle welluidendheid 
wordt opgenomen door de be
hulpzame volgklinker a. 

Om de graad van hevigheid 
van de kortspraak aan te geven 
stellen we het aantal onderha
vige lettergrepen van het H te
genover dat van het ABN. Het H 
daks telt bv één lettergreep, maar 
het corresponderende taaldeel in 
het ABN heeft er twee: de aks. 
Het verschil wordt aangegeven 
in getallen tussen haakjes: 
daks (1-2) 
enen akker (4-3) - een akker 
nen akker (3-3) 
nnakker - idem (2-3) 
Kunnen bij lw de verschillen 
niet bijzonder hoog oplopen, 
dan is dat bij andere woordsoor
ten wel even anders: 
daak (1-3) - dadelijk 
mmuglek (2-4) - onmogelijk 
Vooral in combinaties kan de 
score hoog oplopen: 
zémt (1-5): ze hebben het hem 
De eenheid waarmee we de 
mate van taaidichtheid meten is 
de H syllabe: hoeveel ABN 
lettergrepen gaan er in die ene? 
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Er huist in zémt bijna een 
complete zin, met als verdich
tingsgraad (1-5). Het verschil in 
realisatiesnelheid wordt aldus 
in een eenvoudig symbool di
rect zichtbaar. 

Om verkortingen te kunnen 
realiseren moeten regelmatig 
trucjes worden toegepast. Zo 
kan in een zin best 

nwéjf(een wijf) 
gezegd worden, onder verhoog
de druk. 

Makkelijk in de mond ligt: 
naaw (1-2) wéjf, want n + a 

gaan makkelijk samen. 

Meer weerstand ondervindt de 
spreker van: 

nkööj wéjf (een kwaad wijf). 
De combinatie 

nkööj (1-2) 
kan, bv met emotie aan het 
begin van een mededeling: 

nkööj wéjf? De die ? Óm-
muglek! 

Overigens zijn ook de combi
naties 

nwéjf(\-2) 
nkalf (1-2) 
nkujke (een biggetje ) -2) 

aan de lastige kant. De snelle 
en gemakzuchtige spreker heeft 
daar nog een andere oplossing 
voor. In een wat ruimer zins
verband verhuist hij dan die 
lastige -n van het lw naar een 
voorgaande lettergreep. Daar gaat 
ze dan op in een andere n, bv 

in die van haddeN: 
ze hann kööj kujke (ze had

den een kwaad biggetje) 
De ww-vorm hadden en het lw 
een worden hier samengevoegd 
tot 

hann (1-3) 
Heb je 

nkuuske ? (een koetje (1 -2) 
Met wat moeite kan dat. Het is 
makkelijker die n elders onder 
te brengen. Dan ga je bv 

min kuuske (met een koetje) 
naar de markt 

Gaat een koetje dood, dan kun 
je jezelf troosten: 

tsmarn kööj kuuske! (het 
is maar een kwaad koetje) 

Het lw is dan opgegaan in: 
tsmarn (het is maar een (1-4) 

II Bij bijvoeglijk / zelfstandig 
naamwoord, en bijwoord 

Bij deze woorden valt het op 
dat ze weinig illustratief zijn 
voor het verschijnsel kortspraak. 
Ze bieden daartoe in verhou
ding tot andere woordsoorten 
weinig gelegenheid. Om dit dui
delijk te maken dienen we te 
wijzen op het feit dat er twee 
soorten kortspraak zijn. 

We onderscheiden de algemene 
kortspraak en de persoonlijke. 

De algemene vloeit voort uit 
de ongeschreven regels van de 
H grammatica. Als daaruit taal
vormen voortvloeien die korter 
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zijn dan die van het A B N 
equivalent, dan signaleren we 
algemene kortspraak, een nl 
die voortvloeit uit de voor 
iedereen geldende regels van 
de spraakleer. Zenuwachtig, ge
haast, vurig, onverschillig? Maakt 
niet uit. Er valt niets aan te 
passen of te kiezen. Iedereen 
wordt geacht de wet te kennen, 
en zich eraan te houden. Die 
wet schrijft bij boom het 
monosyllabische mv buu:m 
voor, waar ABN het tweeletter
grepige mv bomen vereist. Deze 
taalverkorting van 50% tegen
over het A B N equivalent rang
schikken we onder de algeme
ne kortspraak. Deze wordt in 
dit boek niet besproken, enkel 
meegenomen indien verweven 
met de persoonlijke kortspraak. 
Deze spruit voort uit de voor
keur van de spreker in actie. 
Hij heeft dan altijd de keuze 
tussen langere of kortere vor
men. Niet in die zin dat hij dan 
ook bewust kiest. Zijn keuze 
zal het resultaat zijn van aller
lei persoonlijke omstandigheden 
als haast, onzekerheid, woede, 
gedrevenheid etc. 

Naast de fonetische mogelijk
heden, de eigen articulatieba
sis, de eigen gemoedstoestand 
speelt uiteraard eveneens mee 
het moeilijk uiteen te pluizen 
kluwen van sprekers persoon
lijke ritmiek. Ook is er een re
latie tussen de gradatie van de 
kortspraak en de belezenheid 

van de spreker. Wie meer schrif
tuur onder ogen heeft gehad -
en die schriftuur was toen al
tijd A B N - laat minder weg. 
Schriftbeeld is funest voor kort
spraak. Hoe vaker iemand bon
net-je heeft gespeld, en begre
pen dat het om pastoors petje 
gaat, hoe minder kans dat zo 
iemand een aanmerkelijk deel 
daarvan inslikt, en bnètje zegt. 

Betreffende het bvnw 

Bij ev znw die v zijn en bij mv 
znw gebruikt men in A B N 
altijd de lange vorm. In vele 
gevallen (zie p.40) gebruikt men 
dan in het H de korte vorm. 
Dan kiest niet de spreker voor 
de korte of lange vorm: deze 
laatste vloeit voort uit de regels 
van de plaatselijke spraakkunst. 

Behalve deze algemene kort
spraak leveren de bvnw maar 
weinig voorbeelden van persoon
lijke kortspraak. Hier volgen 
enkele gevallen: 

aaklek x aakelek 
gmèklek x gemèkkelek 
gnoech x genoech 
lélk x léllek 
mmuglek x ómmuggelek 
sjèsters x mesjèsters 
vrónglukt x veróngelukt 
stront x astrant 
lèktries x elèktries 

Ook de znw dragen weinig bij 
tot de impact van de persoon
lijke kortspraak: 

mjzdéj x anjezdéjjie 
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bhang x behang 
bnèt x benèt 
éngelseer' x engeleseere 

(Engel des Heren) 
gluk x geluk 
gmak x gemak 
gménte x geménte 
gwènt x gewént (akkerdeel) 
gwicht x gewicht 
kl'àâte x seklââte 

(chocolade) 
kmuunnie x kemuunnie 
labretoorjem x 

labriejjetoorejem 
mubbelment x 

ammubbelmènt 
N'dât x Denaat, Iechnaat 
vraandring x veraandering 

Gevallen van persoonlijke 
kortspraak bij bijwoorden: 

aar x aaltéjt 
ami x ammel x allembl 
bvubt x bvubbelt x bevurbelt 
bzééje x bezééje 
daak x daalk x daadelek 
dróp x der óp 
hémmbl x héllembl 
nnéns x innéns 
truch x teruch 
vröwt x veröwt (vooruit) 

III Bij voornaamwoord / 
werkwoord 

Voor kortspraak op z'n mooist 
en kortst moet je goed luis
teren naar het binnensmonds 
gemompel bij het rendez-vous 
van voornaamwoord, verbin
dingswoord en werkwoord. Je 
kunt het niet gesproken deel 

van het alleen maar gesproken 
Huisselings niet duidelijk ma
ken voor derden aan de hand 
van een der grammaticale ca
tegorieën. Alleen in de ver
strengeling ervan in het ge
sprek komt het wonder tot 
stand. Ik heb redelijk lang 
geaarzeld voor ik deze klus 
aandurfde. 

Ik begon weer onbevangen te 
luisteren naar wat mijn vader 
zei in 1935. Mijn ooms zeiden, 
de dorpsoudsten. En ik begin 
nu dan ook zonder enige arg
waan met het pronomen van 
de eerste persoon ev: ik voor
op! Dan volgt de actus purus 
van de taaldaad als vanzelf. In 
het vuur van het gesprek smel
ten de woorden en categorieën 
ineen. 
We beginnen met het eenvou
dige ik, en heel het systeem zet 
zich in beweging: 

ik bén 
een onderwerp gevolgd door de 
persoonsvorm (o-p). Zo heb je 
ook: 

ik hép 
of: 

ik wil 

Naast of tegenover de (o-p) 
constructie is er ook de variant 
(p-o): dan gaat de persoons
vorm voorop, gevolgd door het 
onderwerp. 

Voor ABN-ers is het verschil 
niet bijster interessant. Voor 
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de Huisselinguïst is het dat 
wel degelijk: 

ik sé x ksé - zéj ik x zék 
(ik ben - ben ik) 

Het vnw ' ik ' kan ter verkor
ting makkelijk worden aange
hecht. Dat laat zich ook dui
delijk illustreren met de syno
nieme vorm: 

ik bén x kbén - bén ik x bénk 

Volgt hier het tweede ww van 
de Nederlandse taal: 

hébbe (hebben): 
ik hép x khép x khé 

in (p-o) constructie: 
héb ik x hék. 

Voorbeelden uit de OVT: 
ik waar x kwaar - waar ik 

x waark 
ik ha x kha - haj ik x hak 

Behalve dat de k makkelijk 
wordt aangehecht, heffen ook 
andere belangrijke medeklin
kers zich makkelijk op voor 
het goede doel. Dat doel ont
breekt bij Lodewijk Van Deijs-
sel zoals we al zagen: 'weê-je 
ook iets gebruiken, Jozef?' Hij 
laat de 1 weg zonder meer, ter
wijl ik al lezend met mijn H 
oren Mathilde duidelijk hoor 
zeggen: 'weej ook iets... 'Zo'n 
uitnodigend zinnetje werkt in 
het H kortspraak in de hand: 

ik wil x kwil - wil ik x wik 

In de OVT: 
ik wó x kwó - wów ik x wók 

Naast kwil is ook kwi mogelijk: 
kwi mar zégge 

(ik wil maar zeggen). 

Het open eind van kwi vraagt 
om aanhang: 

kwimt frööge 
(ik wil het hem vragen) 

Raadplegen we nu de thermo
meter, dan lezen we daarop af: 
kwimt (1-4), genoeg voor de taal
massa om kritisch te worden: 
alledaags traag Brabants wordt 
kortspraak. 

Kijken we door het ovenluikje 
rechtstreeks in het vuur van het 
gesprek, dan zien we - dat ge
beurt alleen bij de hogere tem
peraturen - de starre regels van 
de syntaxis ietwat vloeibaar 
worden: onderdelen wisselen van 
plaats: wat kwitm had moeten 
zijn blijkt niet te realiseren en 
wordt: 

kwimt 
Omdat alleen deze volgorde 
het zinvol niet-uitspreken van 
een aanmerkelijk deel van een 
slechts gesproken taal, moge
lijk maakt. 

Ook de syntactische woord
orde is dus een graadmeter. En 
heb je eenmaal de tongval van 
je jeugd door analyse in dat 
hoge vuur waargenomen, dan 
voel je je beloond. Daar doe je 
n't voor! 
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In het vuur van het gesprek 
worden alle onderdelen van de 
taal verhit tot ze in beweging 
komen. Weer terug in het ge
polijste ABN, wil je het waar
genomen proces beschrijven. 
Ga je beter luisteren dan je 
ooit hebt gedaan: 

kwit nie (ik wil het niet) 
khémt chevrddcht (ik heb 

het hem gevraagd) 
khémt afchevrddcht (ik heb 

het me afgevraagd) 
khét mafchevrdöcht (idem) 

Iedereen kent de tijden van 
breken: brak, gebroken. In het 
H wordt de o-klank van het 
vdeelw ook voor andere vor
men gebruikt: 

kbrook bekant mene nèk 
(ik brak bijna mijn nek) 

Interessanter is de manier waar
op de -k van ik gemineert met 
de k van breken: 

toe brookk mene steel 
(toen brak ik mijn steel) 

Die hele ik blijkt te zijn opge
gaan in een klein stukje van 
brak: de consonante k. 

Ik kan zich ook vasthechten 
aan een ander vnw: 

hakt mar gezien! (had ik 
het maar gezien) 

Ook het voegwoord toe (toen) 
heeft geen bezwaar tegen een 
wat intiemere relatie met een 
vnw: 

pas toekt saach! (pas toen 

ik het zag) 

We sluiten de ik-paragraaf af 
met een overzicht van de ma
nier waarop ik in (p-o) construc
ties zich gedraagt ten aanzien 
van de eindconsonant van de 
voorafgaande pvorm: 

hebben: 
dè hék nie (dat heb ik niet) 
dè hak nie (dat had ik niet) 

doen: 
dè doek nie (dat doe ik niet) 
dè dingk nie (dat deed ik niet) 

blijven: 
dan bléjk nie (dan blijf ik niet) 
toe bleek nie (toen bleef ik niet) 

zeggen: 
dè sék nie (dat zeg ik niet) 
dè singk nie (dat zei ik niet) 

vragen: 
dè fröök nie (dat vraag ik niet) 
dèfroek nie (dat vroeg ik niet) 

eggen: 
dè éjk ónder (dat eg ik onder) 

mogen: 
dè maak nie (dat mag ik niet) 
dè mook nie (dat mocht ik niet) 

hangen: 
dè hangk nie óp (dat hang 

ik niet op) 
dè hóngk nie óp (dat hing 

ik niet op) 
laten: 

dè lok me nie ségge (dat 
laat ik me niet zeggen) 

dè lie.k me nie ségge (dat 
liet ik me niet zeggen) 

strijken: 
dè stréjkk strakke wél (dat 

strijk ik straks wel) 
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slaan: 
dè slok nie af (dat sla ik 

niet af) 
dè sloek nie af (dat sloeg ik 

niet af) 
zoeken: 

dè suu.kk nie (dat zoek ik 
niet: daar heb ik geen zin in) 

steken: 
dè stéékk in de tès (dat 

steek ik in de zak) 
dè stookk in de tès (dat 

stak ik in de zak) 
maken: 

dè niaakk mèèrge wél (dat 
maak ik morgen wel) 

weten: 
dè wie:k nie (dat weet ik 

niet) 
moeten: 

dè moek noch (dat moet ik 
nog) 

Toch is niet alles met ik-ach-
terop geoorloofd: 

dè wik (dat wil ik) 
mag, maar met dè fuuk plaatst 
de spreker zich buiten de taal
gemeenschap: die zegt onder 
druk niet fuuk. Wat die wel rea
liseert blijkt uit de volgende 
zegswijze: 

slóón héddet hart nie, 
schelle dèfuulk nie! 
(slaan durf je niet, schelden 

voel ik niet) 

Wat bij laten kan: lók, kan niet 
bij praten: door prök nie 
oover! (daar praat ik niet over) 
schrijf ik met genoegen op 
maar dat krijg ik niet door de 

strot gewrongen. 

Bij de 2° pers ev 
gé), ge, g 

doet de 
géj- vorm 

voor de behandeling van de 
kortspraak niet ter zake: hij 
dient vooral voor nadruk op die 
persoon, en leent zich dus niet 
voor een linguïstieke kamika
ze. 

Maar 
ge 

vloeit makkelijk over in een 
volgende taalklank: 

ghét (je hebt) 
gh&t (je had) 

Ook: 
gzét (je bent) 

Net als bij ik zorgt bij gij de 
(p-o) constructie voor de mooi
ste voorbeelden van kortspraak. 
Hebben de Duitsers het vnw 
du nog volop in de (o-p) 
constructies, de H pendant, geen 
familie, duikt alleen nog maar 
op in (p-o) zinnetjes, en dan 
vaak ook nog gebonden aan 
een gg-vorm: 

kömdege noch? (kom je nog) 

Korter is ook geoorloofd: 
kömd ök nog of kóm de 
nie mer? (kom je ook nog of 
kom je niet meer) 

Door assimilatie wordt de wel 
te: wét te (weetje). 
Deze graad van (2-2) kan wat 
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heviger, naar (1-2) wé,t (weetje). 
Stoppen we voorgaand geheel 
met een derde deeltje in de 
versneller, dan bereiken we 
een graad van (1-3): wé„t (weet 
je het), moeiteloos te genereren 
in een zinnetje als wéut c)k 
(weetje 't ook). 

Het pvnw van de 1° pers mv is 
wat de taalverkorting betreft 
het leukst om te beluisteren in 
een (p-o) constructie. 

In (o-p) constructies: 

De wéj-\otm laten we weer 
buiten beschouwing. 

En het saaie we is toch leniger 
dan je denkt. In tal van fone
tische posities wordt we mak
kelijk tot w: 

hoe WÖn (we aan) 
of win (we in) iets komen? 

Zelfs hier is al te zien dat die 
w zich uitermate makkelijk 
aanpast aan andere, haar om
ringende taalklanken. 

We laten het kortheidshalve 
bij één voorbeeld. Dat is met
een voldoende om aan te tonen 
hoe zo'n w er in slaagt zich 
meester te maken van maar 
liefst 3 h's, om de woorden die 
ermee beginnen vervolgens met 
huid en haar op te slokken: 

wémt (we hebben het hem) 
Wat een hitte is van: (1-5). 

Die onschuldig ogende vnw 

van de 1° persoon zijn zowel in 
ev als in mv geduchte 
predatoren. Reeds in de (o-p) 
constructie. Achter de pvorm ge
plaatst ontpopt de eerste per
soon mv van ons meest nabije 
vnw zich als een echt kame
leon. Daar komt nog bij dat 
dan ook de directe omgeving 
drastisch mee verandert. A l bij 
de ww HEBBEN en ZIJN valt 
dat te zien. 

Bij het pronomen van de 2° 
persoon ev kan het vnw de 
enkel in de (p-o) constructie wor
den gebezigd: de komt voor: je 
komt, is uitgesloten. Alledaags 
en algemeen is: 

kóm de (kom je) 
Heel normaal: 

haw de dè nog öwt? (hou 
je dat nog uit) 

Maar het doe van het be
kende: haw doe (hou je) be
staat niet eens: het is de vrucht 
van een grammaticale misvat
ting. De groet luidt: 

hawdoe! 
Haal je die twee lettergrepen 
uit elkaar, dan wordt het: 

hawd (houd) 
en: 

oe Ge) 
Dit oe staat voor de verbogen 
vorm van het pronomen je dan 
wel:U. En om het nog ver
warrender te maken: deze oe-
klank vertegenwoordigt ook nog 
de alternatieve onderwerpsvorm 
van de r persoon mv: 

we x w x oe 
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En deze oe-vorm wordt nooit 
in de (o-p), enkel in de (p-o) 
constructie gebruikt. 

We beginnen eenvoudig met 
hebben en zijn: 

we hebben het: 
we hébben et 
we hebbent 
wébbent 
wébnt x wémt 
we hén et 
we hént 
wént 

we hadden het: 
we hadden et 
we haddent 
we hannet 
we hant 
want 

we zijn het: 
we zéjn et 
we zéjnt 

we waren het: 
we waaren et 
we waarent 
we waarnt 
wwaarnt 

Volgen nu dezelfde voorbeel
den omgezet in een (p-o) con
structie: 

hebben we het: 
hébbe we(n)et 
hébbe wet 
hénnewet 
hénwet 
héwnet 
héwwet 
héwt 

hébboewet 
hébwet 
hébboet 

Hadden we het: 
hadde we(n)et 
hadde wet 
hannewet 
hanwet 
hawwet 
hawt 
hannoet 
hawwoenet 
hawwoet 
hawt 

Van de voegw is èn het minst 
bereid een wat intiemere ver
binding met een ander woord 
aan te gaan. Als het moet, dan 
maar met een onbeduidend 
woord: 

de moedder ent kéjnt (de 
moeder en het kind) 

ene jóng è„n dérke (een 
jongen en een meisje) 

èns moedder (en ons moeder) 

Mar en want zijn minder kies
keurig. Eerder lazen we al: 

want et is (want het is) 
Dit kan korter: 

wantt is 
of zelfs: 

wantts: 
hé) zakt er nie deur wan,ts 
marn mènneke! (hij zakt er 
niet door want het is maar een 

mannetje) 
Waar nog aan toegevoegd kan 
worden: 

mart mènneke viel der 
wél deur! (maar het mannetje 
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viel er wel door) wórmdè (waarom dat) 

Naar nog een geval moet er al 
goed gezocht worden: 

marw moessent! (maar we 
moesten het) 

Zo eenkennig als de nvgw zijn 
de onderschikkende niet. Van 
het meeste belang voor de kort-
spraak is ongetwijfeld: 

dè (dat) 

Door het open einde leent zich 
dit woord van nature voor aan
hechting, wat ook het geval is 
bij een voorz als: 

mi (met) 
wat bv: 

mim (met hem) 
of: 

miw (met jou) oplevert. 

Dat open einde ook bij de 
awvnw: 

di (dit) 
en: 

dè (dat): 
dist èöw èn dèst méjn! (dit 
is het jouwe en dat is het mijne) 

Wanneer het voegw dè al geen 
hoofd- en bijzin verbindt, dan is 
het wel een van zijn satel
lieten: 

vurdè (voordat) 
umdè (omdat) 
nbddè (nadat) 
séjnzdè (sindsdat) 
toeddè (toendat) 
èzdè (alsdat) 
hoedde (hoedat) 

Bij het geven van voorbeelden 
beperken we ons uiteraard tot 
de moeder van al die verbin
dingswoorden, tot dè: 

dèr nie te kómme waar 
(dat er niet te komen was) 

dèjt nie wis! (dat hij het niet 
wist) 

dèwmt nie sinne! (dat we 
het hem niet zeiden) 

dèwwt niefroegge! (dat we 
het je niet vroegen) 

In dit laatste voorbeeld weer 
die typische dubbelfunctie van 
de w: onderwerpsfunctie van 
wij, en voorwerpsfunctie van 
jou, in combinatie met een 
afwijkende woordvolgorde, niet: 

dat we 't je vroegen 
maar: 

dat we je 't vroegen, 
om aldus de beoogde vorm van 
kortspraak makkelijker te kun
nen realiseren. 
Die gewijzigde woordvolgorde 
zien we ook in 't voorgaande 
exemplaar, met: 

dèwmt 
niet: dat we het hem vroegen, 
maar: dat we hem het vroegen. 

Resten nog de voegwoorden 
zonder DAT, zoals: 

ér (eer) 
ès (als) 
hoe (hoe) 
toe (toen) 
tot (tot) 
wis (lot, Dts bis) 
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Hier volgen van ieder item 
wat voorbeelden: 

ér 
is als voegw al een verkorting 
uit het bijw: 

ie:r (eerder, eer) 
Vervolgens leent de r zich uit
stekend voor versmelting met 
andere woorden: 

erwt (eer we het) 
érwwt (eer wij je het) 
érzt (eer ze het) 

Met hoe of toe: 
hoewt (hoe we het) 
hoewWt (hoe we je het) 
toewm (toen we hem) 
toewzt (toen we het haar) 

Met wis valt weinig te ver
binden: 

wist bekent wier! (tot het 
bekend werd) 

wizn bééter bot kwaam! 
(tot een beter bod kwam) 

Een combinatie met tot lijkt 
moeilijker dan het is: 

tókt wis! (tot ik het wist) 
töwm zaage! (tot we hem 

zagen) 
tbwwt sinne! (tot we 't je zeiden) 
tos raachter kwaam! (tot 

ze erachter kwam) 

Het voegw 
ès (als) 

is tot het ongelooflijke in staat: 
èjts WÍS (als hij het eens wist) 

De kortspraak demonstreren 

aan de hand van bepaalde on
derdelen uit de grammatica is 
onbegonnen werk. Kortspraak 
immers ontstaat juist uit het 
samenpersen van vertegenwoor
digers van diverse grammati
cale functies in die ene hete 
ademstoot: de lettergreep. 

Voor het in werking stellen van 
dit proces binnen de gramma
ticale chemie bestaat nog geen 
terminologie. Behalve dan het 
ietwat venijnige ww syllabise-
ren. Dit wordt enkel gebezigd 
door huisgenoten zodra het ver
moeden heeft postgevat dat 
schrijver dezes zich poogt te 
onttrekken aan huishoudelijke 
verplichtingen onder het mom 
van wetenschappelijke bezig
heden. Zo in de trant van: niet 
storen, meneer syllabiseert! 

Weer terzake, merken we ver
volgens op dat we in de voor
liggende grammatica veel ww 
hebben opgevoerd, en deze heb
ben verbogen, zowel in (o-p) 
vorm als in (p-o) vorm, in te
genwoordige en verleden tijd. 
Wie die keuze controleert 
merkt ook dat ze met voorbe
dachten rade zijn gekozen, al
lemaal min of meer onregel
matige ww, die bovendien 
vaak beginnen met medeklin
kers die zeer nauwe bindingen 
met een voorgaand woord be
vorderen. 

Zo zien we dat 
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hoevve 
en 

we 
moeiteloos 

woevve 
wordt. Ook de eindmedeklin
ker van de stam is van grote 
invloed op het verkortings
proces. Zo is de v van hoevve 
nagenoeg identiek met de w 
van we, een vnw dat van zich
zelf al makkelijk krimpt naar 
zijn minimale omvang: w. Het 
verlangen van die v en w om 
in elkaar op te gaan, wordt dan 
ook nog eens extra aange
vuurd door de verwante stam
klinker oe. 

Als dan het onderwerp we ook 
nog eens achter de persoons
vorm van het gezegde wordt 
geplaatst, neemt dit kortheids
halve bijna zingend de gedaan
te aan van oe. 

Dat levert bv 
hoewt (hoeven we het) 

op. Op de schaal van Elemans 
(1-4). De v wordt w die oe 
wordt, mede gedragen door de 
oe van hoeven. Maar het kan 
nog heter. 

Het vnw van de 2" persoon ev 
ge luidt in verbogen vorm 
ööw. Dit kan verkort worden 
tot w. En vervolgens - u voelt 
de hitte al oplopen - verlangt 
ook deze w ernaar om al zingen
de een oe te worden. 
En die drie naar elkaar verlan

gende oe-klanken: 
a) stamklinker van hoevve 
b) de oe van we, en 
c) de oe die staat voor de ob

jectvorm van ge (jou - ddw) 
genereren tenslotte de finale 
hitte waarin de taal vloeibaar 
wordt. 

Dan ben ik terug van wegge
weest in 1937. Fie Kokke kijkt 
me indringend weer van heel 
dichtbij aan. En ze zegt, met haar 
vinger naar mij: 

dan hoewwt nie mér öt te 
dööje! (dan hoeven wij jou 

het niet meer uit te leggen) 

Zoiets kun je ook realiseren bij 
moeten. De eind-t is in het H 
toch al niet sterk. Biedt dan-
ook nauwelijks tegenstand. Ik 
hoor het Fie (ook wel Fééj ge
noemd) en tal van andere dorps
oudsten in al hun onduidelijk
heid opnieuw glashelder zeggen: 

dan 
moewrt (moeten wij het haar) 
moewmt (moeten wij het hem) 
moewzt (moeten wij het hen) 
moewwt (moeten wij het jou) 
nog mar es frööge (nog 

maar eens vragen) 

In het laatste voorbeeld is de 
hitte zo intens dat onderwerp 
jij en voorwerp jou tot die ene 
w in elkaar versmelten. 

Het is niet de bedoeling over 
wat voor ww verder uit te wei
den. In de grammatica kan men 
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er het belangrijkste over vin
den, ook of juist in betrekking 
tot de kortspraak, dus in inter
actie met andere essentiële zins
delen. Met de nodige voor
beelden in zinsverband. Toch 
bespreken we nog twee bijzon
dere gevallen. 

Is inmiddels de hitte in onze taai-
kraakinstallatie tot grote hoogte 
gestegen, en het proces van de 
taalverdichting goed zichtbaar, 
in het vuur van het gesprek kan 
het er in H nog heter toegaan. 
Immers: 

hoewwt (hoeven we het jou) 
mag dan een sterk staaltje zijn 
van kortspraak, het kan nog 
korter. 

Hoeven, moeten etc zijn nog 
betrekkelijk eenvoudige ww van 
maar twee lettergrepen. Om ook 
de wat uitzonderlijke vormen 
van de H kortspraak te laten 
horen, de maximale vormen, 
hebben we die met wat moeite 
gevonden bij de ww van drie 
lettergrepen. Als die beginnen 
met een voorvoegsel waarvan 
de klinker kan worden uitge
stoten, kan dat voorvoegsel aan 
de stam worden aangehecht: wat 
een extra lettergreep, een extra 
graad hitte scheelt: 

dan bwöörwwt éfkes (dan be
waren we het even voor je) 

Mate van verkorting van (1-6). 
Tellen we het voorzetsel voor 
ook mee - ik denk dat daar iets 
voor te zeggen valt - dan be

reiken we zelfs de spraakma
kende hitte van 1-7! 

En zo zijn we dan terecht geko
men op het voor de taalkunde 
minder vertrouwen wekkende 
gebied van de eerzucht: het on
derste moet uit de kan! Ook maar 
een mens, sleep ik tenslotte nog 
een topscore van (1-8) uit het 
vuur van de H taaistokers 
Anno jaren '30. 

Fij komt weer op me toe. Nog 
één keer steekt ze haar vinger 
naar me uit. In 1958 was ze al 
dood. Geeft niet. Levende taal 
stoort zich niet aan een graf. 
In het H luidt het bijwoord eens: 

éns. 
De verkorte vorm is: 

es. 
Die verkorting gaat gepaard met 
verlies van accent. Daarmee is 
dat bijwoord een willig slacht
offer voor overname door of 
voor een sterker geheel: 

(1-2) kömz dis! (kom eens hier) 
(1-3) loms kéjke (laat me eens zien) 
(1-4) lörts sien (laat het haar 

eens zien) 
(1-5) moewts (moeten we het eens) 
(1-6) moewwts (moeten we het je 

eens) 
(1-7) maakwWts (maken wij het 

eens voor jou) 
(1-8) bwöörwwts (bewaren we het 

eens voor je) 

De zwakke positie van de h, 
de metamorfotische aard van 
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het vnw we, in combinatie met 
zijn verlangen op te gaan in de 
verleidelijke oerklank van de 
stamklinker oe, het zijn factoren 
die het vuur van het gesprek 
hoog kunnen opstoken. En is de 
fonetische situatie te moeilijk 
om de hitte te bereiken om sa
mensmelten mogelijk te maken, 
dan kan een ongebruikelijke 
wijziging van de woordvolg
orde alsnog uitkomst bieden. 
(Toen) deed ik het hem (voor) wordt 
makkelijk gerealiseerd als: 

deejek et em (4 -4) 
of: 

din ek et em (4 -4) 
Dat kan korter: 

deektem x deekemt 
dinktem x dinkemt 

maar het blijft bij een matige 
temperatuur: (2-4). 

Kan het nog korter? dinkmt 
noch dikmt houd ik voor ab
soluut onmogelijk. Maar waar
om zo moeilijk? Het kan nl 
ook makkelijk door bovenge
noemde ongebruikelijke wisse
ling van de woordorde toe te 
passen, in dit geval eerst het 
voorwerp uit te spreken om daar 
vervolgens het onderwerp fone
tisch heel soepel achter aan te 
hangen: 

toe dimkt feur (toen deed 
hem ik het voor) 

of: 
dan doemkt feur (dan doe 

ik het hem voor) 

Ten overvloede nu nog een een

voudige maar toch interes
sante verkorting waarbij het 
vnw van de 2° pers ev in ach
terplaatsing dege (je), een taal
kundige tweeling, bruut wordt 
gescheiden, waarbij de over
lijdt. Normaal luidt de vraag: 
kömde (kom je) kömdege 
kwaamde (kwam je) kwaamdege. 
Bij zwakke ww wordt in de 
OVT het vnwdelijk bestand
deel de in het vuur van het 
gesprek wel gelijkgeschakeld 
met de vt-uitgang -de: 

hördet dk (hoor je 't ook) 
hördet ök (hoorde je 't ook) 

Hiermee zijn we aan het eind 
van onze uiteenzetting over de 
H kortspraak. 

Wat dienaangaande nog volgt 
is een door mij samengestelde 
thesaurus: een grote, uiteraard 
niet volledige, verzameling van 
voorbeelden van H kortspraak, 
geordend in groepen van in
tensiteit, van (1-2) tot (1-8). Een 
bloemlezing van nooit uitge
sproken delen van een alleen 
maar gesproken taal, een Laut-
denkmal van verzwegen gelui
den, taalstilte betracht ter her
denking van mijn overleden 
zegslieden, mannen en vrou
wen, dorpsoudsten die met min
der meer zeiden dan wie ook 
later in mijn leven. 
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T H E S A U R U S / 

K O R T S P R A A K 
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T H E S A U R U S zduu-zedoet duuz-doetze 
duuj-doet hij 

H U I S S E L I N G ^ doew-doen we 
L O Q U E L / E zdoen-ze doen flfoenz-doenze 
I N A R T I C U L A T O R U M /crfzVz-ikdeed dink-deed ik 

gdint-]e deed a7nd-deedje 
Verzameling zdin-ze deed dinz-deed ze 
van voorbeelden van dy'-deed hij 
Huisselingse Kortspraak 

kkan-ik kan /cazz/i-kan ik 
1-2 werkwoorden: 

zkan-ze kan 
/c««d-kun je 
/amz-kan ze 

kbén-ik ben bénk-ben ik fca/'-kan hij 
ksé-ik ben zék-ben ik tkan-het kan /tanr-kan het 
gbént-\e bent bénd-ben je kkón-ik kon A»n/c-kon ik 
gzéï- je bent ZÉ^-ben je gkónt-je kon kond-kon je 
héjs-hij is /5/-is hij &q/-kon hij 
jïs-ie is tkón-het kon /cdn£-kon het 
zéjs-zij is Z Ŝ-is ze 
tó-'t is wf-is het ztsaZ-ik zal za/C-zal ik 
wzén-we zijn ZÊW-zijn we gzwft-je zult zuld-zu\ je 
kwaar-ïk was waar£-was ik za/'-zal hij 
gwaart-je was waard-was je tóa/-het zal ZCllt-za\ het 

waarj-was hij zZül-ze zal zcdz-za\ ze 
zzéjn-ze zijn Z^/wz-zijn ze ksów-\k zou zdk-zou ik 
zwaar-ze was waarz-was ze gZÓr-je zou z6a"-zou je 
fwaar-'twas wöarf-washet ZO/'-zou hij 

föd-het zou ZOr-zou het 
fc/ie-ik heb /zefc-heb ik 
ghét-je hebt héd-beb je kwil-ik wil WZ/c-wil ik 
zhi-ze heeft /zzs-heeft ze gwzz-je wilt w/J-wil je 

hij-heeft hij zwil-ze wil w//z-wil ze 
f/n'-'t heeft /zzr-heeft het wz)'-wil hij 
kha-ik had /za/c-had ik rw//-het wil WzY-wil het 
g/iar- je had /za^d-had je Awd-ik wou WO/c-wou ik 
zha-ze had /zaz-had ze gwóï-je wou WoJ-wou je 

/za/'-had hij ZWÓ-ze wou woz-wou ze 
z7ï<2-'t had «ar-had 't 

twó-het wou 
WO/'-wou hij 
WO -̂wou het 

Moe-ik doe doek-doe ik 
gdoet-je doet doed-doe je kchd-ik ga gdk-ga ik 
ttuu-'t doet duut-doet het ggör-je gaat g6d-gaje 
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1 -2 Zgö-ze gaat gó'z-gaat ze met: 
gö/'-gaat hij 

tchö-het gaat goï-gaat het mz W-met je 
Wgön-we gaan göw-gaan we mddw-met jou 
Zgön-ze gaan gönz-gaan ze mim-met hem 
kchóng-ik ging gónk-gmg ik mit-mel het 
wgön-we gaan gow-gaan we moni'-met ons 
Zgön-ze gaan gönz-gaan ze mz'n-met een 

m/r-met haar 
fo7e-ik zie ziek-z\Q ik 
gziet-je ziet zied-zie je bij: 

Zz'e/'-ziet hij 
zziet-ze ziet zzez-ziet ze béw-bij je 
wz/e«-we zien ZZew-zien we èöow-bij jou 
zzien-ze zien zienz-zicn ze bém-b\] hem, zich 

beur-bi] haar 
Opmerking: bér-bi) haar 
twee-lettergrepige ww als blij - èóVw-bij ons 
ven leveren bij verkorting van be/r x bét-b\) het 
mv-vormen geen (1-2) pro- èe/n x bén-bi) 'n 
ducten op als wel bij zien: /b/en-bijeen 
è/é/'w (blijven we) (1-3) tegen 
ziew (zien we) (1-2) toen: 

1-2 dat/wat: toe/c-toen ik 
toeüf x toeg-toen je 

dèk-dat ik wak-wat ik toej-toen hij 
wad-wat je toes-toen zij 

dèj-dat hij waj-wat hij toef-toen het 
dèt-dat het was-wat ze toew-toen we 

waï-wat het toen-toen een 
dèw-dat we WöW-wat we toer-toen er 
dèn-dat een wan-wat een 

als: 
tot: 

è&-als ik 
tó£-tot ik èd x èc/i-als je 
töj-tot hij è/-als hij 
tö,Mot het èjS-als ze 
tów-tot we èsf-als het 
tó«-tot een èw-als we 
tör-tot er è zz-als ze 
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èzn-als een 
èr-als er 

eer: 

érk-eer ik 
érd x érg-eer je 
ér/'-eer hij 
ért-ccr het 
env-eer we 
erz-eer ze 
£ rr-eer er 
ern-eer een 

hoe: 

noefc-hoe ik 
nofdf x /ioeg-hoe je 
hoej-hoe hij 
noef-hoe het 
/zoew'-hoe we 
hoez-hoc ze 
noer-hoe er 
hoen-hoe een 

voor: 

vwr^-voor ik 
vwrt/ x vMrg-voor je 
vwr/'-voor hij 
vwrm-voor hem 
VMTZ-voor ze 
vwrf-voor het 
vurw-voor we 
vurn-voor een 
VMrr-voor er 

na, naar: 

no/-na het 
non-na een 
nök-naar ik 

nów-na jouw 
ndów-naar jou 
ndm-na hem 
nöns-na ons 
nor-naar haar (bzvnw) 
nöws-naar huis 

wis (tot): 

w/fc-tot ik 
wisch-lot je 
vWvs-tot ze 
wij-tot hij 
w'sf-tot het 
WW-tot we 

vnw: 

Struus-om Truus 
spèrt-ons paard 
wauw- je oud 
maaw-m\)n oud 
zaavv-ons oud 
drie :l-haar heel 
i/röör-haar haar 
WÖÖr-je haar 
znicht-zijn nicht 

1-3 werkwoorden: 

^waar-we waren waarw-waren we 
zwaar-ze. waren Wflflrz-waren ze 
wzul-wc zullen znw-zullen we 
wzovv-we zouden zovv-zouden we 
wWi7-we willen vWw-willen we 
wWÓW-we wilden WO^W-wouden we 

1-3 zijn (o-p): 

kbént x ksét-ik ben het 
kbém x ksém-ik ben hem 
ksér-ik ben haar 
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1 -3 kbéw x kséw-ik ben je, jullie 
kbéns-ik ben ons 
kzéns-\k ben ons 
gbétiit x gzétt- je bent het 
gbémt x gzémt-je bent hem 
gbéns-je bent ze x ons 
zist-ze is het 
jistf x héjst-hi) is het 
wzen/-we zijn het 
wzéw-we zijn je, jullie 
zzéjnt-m zijn het 

zijn (p-o): 

bénkt x zefe-ben ik het 
bénks x zé&S-ben ik ze 
béwm x zewm-zijn we hem 
èe^W x zéwW-zip we je, jullie 
zéjnzt x zénzt-u\n ze het 
Z^ns-zijn ze ons 

waren (o-p): 

kwaart-ik was het 
&waa,r-ik was haar 
kwaarz-ik was ze 
kwaarm-ik was hem 
kwaarw-ik was je, jullie 
kwaarns-ïk was ons 
gWöflrt-je was het 
gwaarts-je was ze 

waren (p-o): 

waarkw x waaAw-was ik je 
waawk-was ik je 
waöfo-was ik ze 
waardt-was je het 
waarjt-v/as hij het 
waarzt-was ze het 

hebben (o-p): 

khéw-ik heb je 
khém-ik heb hem 
khéz-\k heb ze 
khéns-ik heb ons 
khér-ik heb haar 
ghétt-]c hebt het 
ghégt-je hebt het 
ghés-je hebt ze 
héjs-hij heeft ze 
héjns-hii heeft ons 
zéjs-7A] heeft ze 
zéjns-zi] heeft ons 
whén-we hebben 
zhén-ze hebben 

hebben (p-o): 

hékt-heb ik het 
nefcs-heb ik ze 
hékr-heb ik haar 
hédt-heb je het 
hédz-heb je ze 
hédr-heb je haar 
/zens-heb je ons 
ft//Mieeft hij het 
hijm-heeft hij hem 
/z/j/'z-heeft hij ze 
hijr-heeü hij haar 
hijns-heeft hij ons 
himt-heeti 't hem 
Zï/sf-heeft ze het 
/zzzZ-heeft zij ze 
/zz'zr-heeft zij haar 
/iizwz-heeft ze hem 
/i/z«5-heeft ze ons 
/zew-hebben we 
Zienz-hebben ze 

hadden (o-p): 

khaw-ik had je 
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1 -3 khar-\k had haar 
kham-ik had hem 
khat-ik had het 
khms-\k had ons 
ghatt-jc had het 
jar-hij had er x haar 
jat-h\) had het 
ZCir-zij had er 
Za/-zij had het 
vv/zan-we hadden 
zhan-ze hadden 

hadden (p-o) 

hamk-had ik me 
hawk-had ik je 
/za&s-had ik ze 
hark-had ik haar 
/zaÄrf-had ik het 
hadt-had je het 
hadm-had jc me x hem 
hadr-had jc haar 
hadz-had je ze 
/ladrcs-had je ons 
hamt-had het hem 
/zate-had het ze 
/za/'z-had hij ze 
/ia/>-had hij haar 
hajm-had hij hem 
/za/'/W-had hij ons 
hajw-had hij je 
/zayY-had hij het 
haw -hadden we 
/zarcz-hadden ze 

doen (o-p): 

kdoem-'ik doe hem 
kdoes-ik doe ze 
kdoer-ik doe haar 
kdoet-\k doe het 
kdoew-ik doe je, jullie 

gdoeit-jc doet het 
zduun-ze doet een 
zduut-ze doet het 
wdoent-we doen het 
zdoent-ze doen het 

doen (p-o): 

doekt-doe ik het 
doeks-doe ik ze 
tfoew/c-doe ik jou 
dwwjf-doet hij het 
duust-doet ze het 
doewt-docn we het 
doenzt-doen ze het 

deden (o-p): 

kdint-\k deed het 
/cd/w-ik deed jou 
kdim-ik deed hem 
kdinz-ik deed ze 
kdir-\k deed haar 
güfmf x gdijt-]e deed het 
göf/nz x gdijz-\e deed ze 
zdint-ze deed het 
wdin-wc deden 
zdin-ze deden 

deden (p-o): 

dinkt-deed ik het 
äf/wfc-deed ik je 
dzTzfo x dijks-dced ik ze 
rf/n/Y x dijt-dced hij het 
dzzzzz1 x dijzt-deed ze het 
6?z>zu> x äf//w-deden we 
dzVzz x üfyz-deden ze 

kunnen (o-p): 

kkant-'\k kan het 
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kkaw-ik kan je fcö/'w-kon hij je 
kkam-\k kan hem köjt-kon hij het 
kkanz-ik kan ze /cq/'m-kon hij hem 
gku„nt-}c kan het köjz-kon hij ze x kon hij eeas 
zkant-ze. kan het köjr-kon hij haar 
wkunn-we kunnen köjns-kon hij ons 
zku„n-ze kunnen kojw-kon hij je 

köjz-kon hij ze 
kunnen (p-o): fcdw-konden we kunnen (p-o): 

könz x fcdz-konden ze 
kunkt-kan ik het 
kanks-kan ik ze willen (o-p): 
kundz-kan je ze 
kanzw x kawz-kan ze je kwüt x kwit-ik wil het 
kanzm x fcamz-kan ze hem fcvW/w-ik wil je 
kanzt-kan ze het kwilm-ik wil hem 
fca/z-kan hij ze fcvW/z-ik wil ze 
&WW-kunnen we kwilr-'ik wil haar 
&tmz x &wz-kunnen ze gwüt-]e. wil het 

gwütz x gWi'/z-je wilt ze 
konden (o-p): ZvWw-ze wil je 

ZWÜt-ze wil het 
kkönt-ik kon het zwirn x zwilm-zß wil hem 
kköm-ik kon hem zwins-ze wil ons 
kkönz-ik kon ze zwilz-ze wil ze 
i£or-ik kon haar „,Wi7n-wij willen 
gköntt-je kon het H,w/w-we willen 
gkönts-)e kon ze zwil-ze willen 
zköm-ze kon hem 
zkönt-ze kon het willen (p-o): 
Z&OW-ze kon je 
zköns-ze kon ons vWÄr-wil ik het 
w£o„tt-we konden w/fe-wil ik ze 
zkönn-ze konden w/wfc-wil jou ik 

wijt-ml hij het 
konden (p-o): w//zr-wil zij het 

w/w-willen we 
könkt-kon ik het wi/z-willen ze 
£dnfa-kon ik ze x ons 
könkw x köwk-kon ik je wilden (o-p): 
&dnz£-kon ze het 
köns-kon ze ons ^WÖV-ik wou het 
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1 -3 kwÓj-\k wou hij (niet kon) 
kwóm-ik wou hem 
kwóz-ik wou ze 
kwór-ik wou haar 
gWóV-je wou het 
gwóm-je wou hem 
gwós-'je wou ze 
ZWÓm-ze wou hem 
ZWóY-ze wou haar 
ZWÓf-ze wou het 
zwdn.v-ze wou ons 
ZWÓz-ze wou ze 
wwów-we wilden 
ZWÓn x zwdw-zc wilden 

wilden (p-o): 

wówk-wou ik je 
wó&r-wou ik het 
wd/cs -wou ik ze 
wómk x wd&m-wou ik hem 
wdw&r-wou ik haar 
WÓsr-wou ze het 
wómz x wósm-v/ou ze hem 
WÓ/r-wou hij het 
w ó / m - w o u hij hem 
wq/V-wou hij haar 
wó /z -wou hij ze 
wóww x WÓ/H,W-wilden we 
wdwz x wó/z-wilden ze 

moeten (o-p): 

kmoew-ik moet je 
kmoem-ik moet hem 
/cmoe.y-ik moet ze 
kmoer-\k moet haar 
kmoe,t-'\k moet het 
gmoett-]e moet het 
zmoe,t-ze moet het 
ZtnoetS-7,t moet ons 
wmoet x we moeten 

zmoet-ze moeten 
moeten (p-o): 

moefó-moet ik het 
moeAtf-moet ik ze 
moer/t-moet ik haar 
moewk-moet ik je 
moettr-moet ze het 
moejt x moetjt-moet hij het 
moew-moeten wij 
moez-moeten ze 

moesten (o-p): 

kmoezw-'ik moest je 
kmoest-ik moest het 
kmoezm-ik moest hem 
&moe,s.y-ik moest ze 
gmoezm-je moest hem 
gmoe,s-je moest ze 
gmoezz-je moest eens 
zmoest-ze moest het 
zmoezns-ze moest ons 
zmoezm-ze moest hem 
wmofz-we moesten 
zmoez-ze moesten 

moesten (p-o): 

moeskw-moest ik je 
moeskt-moesl ik het 
moesAr-moest ik haar 
moezkz-moest ik ze 
moesjt-moesl hij het 
moe^r-moest ze het 
moesw-moesten we 
moe v -̂moesten ze 

gaan (o-p): 

kchdw-\k ga je (halen) 
kchöt-\k ga het 
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1-3 kchöm-ik ga hem 
Är/iöz-ik ga ze 
kchor-\k ga haar 
ggbit-je gaat het 
ÄgÖfö x ggÖS-je gaat ze 
ZgÖW-ze gaat je 
Zgöm-ze gaat hem 
Zgös-ze gaat ze x ons 
Zgör-ze gaat haar 
WgÖftf-we gaan het 
Zgbnt-ze gaan het 

gaan (p-o): 

gökt-ga. ik het 
gofe-ga ik ze 
gökw-ga ik je 
gdw&-gaje ik 
gÖ/Y-gaat hij het 
gö/z-gaat hij ze 
gö/m-gaat hij hem 
gdwf-gaan we het 
gdmw x gdwm-gaan we hem 
gOWZ-gaan we ze 
gdwr-gaan we haar 
go^w-gaan we jou 
gonzz-gaan ze ze 
gÖMZ -̂gaan ze haar 

gingen (o-p): 

kchöw-ik ging je 
kch6m-'\k ging hem 
kchör-ik ging haar 
kchöngt-ik ging het 
ggowt-je ging het 
ggöngt-jc ging het 
ggöngm x ggöm-je ging hem 
ggongz-je ging ze 
ggöngr-je ging haar 
Zgöm-ze ging hem 
Zgöngz-ze ging ze 

zgor x zgöngr-zc ging haar 
Zgöngs-ze ging ons 
Wgdwg-we gingen 
ZgWJg-ze gingen 

gingen (p-o): 

gdnfew-ging ik je 
gönkt-gmg ik het 
gönks-gmg ik ze 
gönkr-gmg ik haar 
gönkm x gdm&-ging ik hem 
göngjm x gömj-gmg hij hem 
göngjt-gmg hij het 
gOMg/Z-ging hij ze 
göngjr-gmg hij haar 
göngzm x gdmz-ging ze hem 
gdngzz-ging ze ze 
gdngz^-ging ze haar 
gdwgzf-ging ze het 
gd«gz-ging ze ons 
gdngw-gingen we 
gdngz-gingen ze 

slaan (o-p): 

kslöw-'\k sla je 
kslbt-ik sla het 
fcs/dm-ik sla hem 
kslbz-ik sla ze 
kslör-ik sla haar 
gslb[t-}e slaat het 
gslbts-je slaat ze 
ZSlÖW-ze slaat je 
zslöt-ze slaat het 
zslöm-ze slaat hem 
zslös-ze slaat ze 
zslör-ze slaat haar 
zslöns-ze slaat ons 
wslbnt-we slaan het 
wslöm-v/e slaan hem 
ws/dw-we slaan je 
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1 -3 zslbm-zc slaan hem 
ZSlbnz-ze slaan ze x ons 
zslönr-zc slaan haar 
zslöw-ze slaan je 

slaan (p-o): 

slökw-sla ikje 
s/ow^-sla ik je 
sldkt-s\a ik het 
sldkm x slömk-s\a ik hem 
•v/o/rs-sla ik ze 
slökr-s\a ik haar x er 
slöjt-slaat hij het 
s7ö/z-slaat hij ze 
s/Ö/V-slaat hij haar 
.s/ö/m-slaat hij hem 
slÖjns-s\aal hij ons 
s/ÖSf-slaat ze het 
slösm x s/ömz-slaat ze hem 
s/Ö.vS-slaat ze ze 
*/Ö5r-slaat ze haar 
i/ÖwW-slaan weje 
s/owr-slaan we haar 
s/owz-slaan we ze 
slöwm x s/om-slaan we hem 
s/ööfe-sla je ze 
slbnzt-üaan ze het 
slbnzm x s/omz-slaan ze hem 
s/önzr-slaan ze haar 
slbns-s\aan ze ons 
.y/ÖftjZ-slaan ze ze 

sloegen (o-p): 

ksloew-ik sloeg je 
ksloet-ik sloeg het 
ksloez-ik sloeg ze 
ksloer-ik sloeg haar 
ksloem-ik sloeg hem 
gsloecht-'yt sloeg het 
gsloem-je sloeg hem 

Zi/oevf-ze sloeg je 
zsloet-ze sloeg het 
zsloem-ze sloeg hem 
zsloens-ze sloeg ons 
zsloez-zc sloeg ze 
zsloer-ze sloeg haar 
wsloew- we sloegen 
zloen-ze sloegen 

sloegen (p-o): 

•v/oew/c-sloeg ikje 
sloekt-sloeg ik het 
sloemk-sloeg ik hem 
sloeks-sloeg ik ze 
sloekr-s\oeg ik haar 
sloejt-s\oeg hij het 
sloejz-sloeg hij ze 
sloejr-s\oeg hij haar 
sloejm x sloemj-slotg hij hem 
sloejns-sloeg hij ons 
s/oew-sloegen we 
sloewz x s/oenz-sloegen ze 

vragen (o-p): 

kfrdom-'\k vraag me 
/l/roów-ik vraag je 
kfrÖÖchï-\k vraag het 
kfrööm-ik vraag hem 
kfrödchs-'ik vraag ze 
kfródgr-ik vraag haar 
gvrddchtt-\e vraagt het 
gvröóchs-)e vraagt ze 
zvrööchit-ze vraagt het 
zvrööchs-ze vraagt ze 

vragen (p-o): 

vröö&w x vrodw/:-vraag ikje 
vraoAt-vraag ik het 
vröökm x vrÓóm&-vraag ik hem 
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vrddks-vraag ik ze 
vrdèkr-vmag ik haar 
vróów-vragen we 
vrodgz-vragen ze 

vroegen (o-p): 

kfroecht-ik vroeg het 
kfroew-ïk vroeg je 
kfroem-ik vroeg hem x me 
kfroechs-ik vroeg ze 
gvroechtt-'yi vroeg het 
gvroem-gz vroeg hem 
zvroew-ze vroeg je 
zvroewt-zz vroeg het 
zvroewm x zvroem-ze vroeg 

hem 
zvroé'wz-ze vroeg ze 
Zvroer-ze vroeg haar 
zvroens-ze vroeg ons 
wvroew-we vroegen 
zvroew-ze vroegen 

vroegen (p-o): 

vroewk- vroeg ik je 
vroekt-vroeg ik het 
vroemfc-vroeg hem ik 
vroeks-vroeg ik ze 
vroechjt x vroejtt-woeg hij het 
vroew-vroegen we 
vroewz-vroegen ze 

zien (o-p): 

ksiem-ik zie me 
ksiew-ik zie je 
ks iet-ik zie het 
ksiem-ik zie hem 
fcs/tfZ-ik zie ze 
ksier-ik zie haar 
gzie,t-}e ziet het 

gziets x gz/£S-je ziet ze 
gzietr-je ziet haar 
zziew-ze ziet je 
zziett-ze ziet het 
wz«£n£-we zien het 
wziem-wc zien hem 
VfZZ£«Z-we zien ze x ons 
wz^-we zien haar 
zziem-ze zien hem 
zZ,ient-zc zien het 
zziens-ze zien ons 

zien (p-o): 

ZZew&x zze&W-zie ikje 
ziekt-zie ik het 
ziekm x ziemk-zie ik hem 
zz'e&s-zie ik ze 
ziekr-zie ik haar 
ziejw-ziet hij je 
ziejm-ziet hij hem 
ziejr-ziet hij haar 
ziejz-ziet hij ze 
ziejt-ziet hij het 
ziejns-ziet hij ons 
z/ezr-ziet ze het 
Ziezr-ziet ze haar 
z/e^W-zien we je 
ziewt-zien we het 
ziewm x ziemw-zien we hem 
ziewz,-zien we ze 
ziewr-zien we haar 
z/enz^-zien ze haar 
ziemz x zienzm-zien ze hem 
Zienzt-zicn ze het 
zie«zZ-zien ze ze 
z/ß«zs-zien z e °ns 

zagen (o-p): 

&saaw-ik zag je 
fcsaar-ik zag het 
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-3 ksaam-\k zag hem tot: 
ksaachs-ik zag ze tdkt-tot ik het 
ksaagr-ik zag haar fdfcv-tot ik ze 
gzaacht-jc zag het tödrx töc/TMot je het 
gzaam-]c zag hem töjt-tot hij het 
gzaachs-\e, zag ze «WMot ze het 
gzaagr-je zag haar fört-tot het haar 
zzaagw x --zaöw-ze zag je tdwm-tot we hem 
zzaacht-ze zag het fdwr-tot we haar 
wzaan-we zagen /dwz-tot we ze 
Zzaarc-ze zagen fdjZ-tot ze ze 

zagen (p-o): met: 

zaa&w x z<2aw&-zag ik je meekt-mee. (dat) ik het 
Zaakt-mg ik het m m Ä x meecht-xvee, (dat) je het 
zaamk x zaakm-zag ik hem mijt-mce (dat) hij het 
zaaks-zag ik ze meez?-mee (dat) ze het 
zaakr-zag ik haar miwt-mee (dat) we het 
zaagdr x zaadr-zag je haar meezn/-mee(dat) ze het 
zaachjz x zaa/z-zag hij ze 
zaachjr x zaa/r-zag hij haar toen: 
zaachjt x zaa/Y-zag hij het 
Zflaw-zagen we ?Offe-toen ik het 
zaagz x zaaz-zagen ze We^i'-toen ik ze 

toeJf x toecht-toen je het 
-3 verbindingswoorden: toejt-toen hij het 

toes/-toen ze het 
dat: toert-tocn het haar 

toewm x toemw-toen we hem 
dekt-dal ik het toer-toen we haar 
decht-dal je het toewz-toen we ze 
dejt-dat hij het toezt-toen zij (mv) het 
dejz,-dat hij ze 
dest-dal ze het als: 
dert-dat het haar 
dewm-dat we hem efo-als ik het 
dewr-dat we haar e&s-als ik ze 
Jewz-dat we ze £dt x echt-ak je het 
dewt-dal we het ejt-ate hij het 
de„,w-dat we je esf-als ze het 

er/>als het haar 
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emw x ewm-ah we hem vwrMW-voor we ons 
ewz-als we ze 
ezt-als ze (mv) het na: 

eer: /!0/cZ-na(dat) ik het 
ndwm x nomvv-na(dat) we hem 

erkt-ner ik het nq//n-na(dat) hij hem 
erks-eer ik ze nbjns-na(dal) hij ons 
erdt x ergt-eer je het ndzws-na(dat) ze ons 
erjt-eer hij het 
£TZ?-eer ze het 1-4 werkwoorden 
erwm-eer we hem 
erwz-eer we ze zijn (o-p): 
erww-eer we je 
erwt-cer we het kbemt-ik ben het hem 

ksemt-\k ben het hem 
hoe: ksert-ik ben het haar 

kbenz.t-'\k ben het ze (gaan 
hoekt-hoe ik het zeggen) 
hoeks-hoe ik ze ksest-ik ben het ze 
hoedt x hoecht-htx je het gzest-\c bent het ze 
hoejt-hoe hij het gz.emt-jc bent het hem 
hoejns-hoe hij ons ZlsSt-7£ is het ze 
hoezt-hoe ze het zizmt-ze is het hem 
hoemw x hoewm-hoe we hem zzejmt-/£ zijn het hem 
/zoewz-hoe we ze 
/lOe^W-hoe we je zijn (p-o) 
hoewt-hoe we het 
hoewr- hoe we haar bewkt x benkwt -ben ik het je 
ftoewns-hoe we ons zewfo x ze/ovZ-ben ik het je 

bemkt-ben ik het hem! 
voor: bengzt-ben ik het ze 

ze/C.V/-ben ik het ze 
vurkt-\oor ik het izmt-h ze het hem 
vwr&s-voor ik ze zejmt x zemt-zip we het hem 
vwrdf x vurgt-voor je het Z.ejmzt-z\)n ze het hem 
vurjt-woor hij het 
v«rzr-voor ze het waren (o-p): 
vurwm x vnrmw-voor we hem kwaarmt-'\k was het hem 
vwrwz-voor we ze kwaarwt-\k was het je 
vw/vw-voor we je kwaarzt-\k was het ze 
v«nvr-voor we het gwaarmt-]c was het hem x mij 
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1 -4 gwaarzt-'yt was het ze 
gwaarts-je was het ze 
zwaarmt-ze. was het hem x mij 
zwaarwt-ze was het je 
zwaarzt-ze was het hen 
zwaarw-ze waren je 
zwaarm-ze. waren hem 
zwaörz-ze waren ze 
zwaart-ze waren het 

waren (p-o): 

waarkmt-v/as ik het hem 
waarfcwr-was ik het je 
waarkzt-was ik het ze 
waarjt-was hij het je 
(<wuarjoet) 
waarwm-waren we hem 
waarw-waren we je 
waarwz-waren we ze 

hebben (o-p): 

khert-ik heb het haar (gezegd) 
khest-ik heb het ze 
khewt-ik heb het je 
khemt-ik heb het hem 
ghert-je hebt het haar 
ghemt-]e, hebt het hem x mij 
ghest-je hebt het ze 
ghenst-)& hebt het ons 
zhirnt-ze heeft het hem x mij 
zhirt-ze heeft het haar 
zhist-ze heeft het ze 
whent-we hebben het 
zhent-ze hebben het 
zens-ze hebben ons 

hebben (p-o): 

hekst-heb ik het ze 
hemkt-heb ik het hem 

hijwt-heeft hij het je 
hijmt-heeft hij het hem x mij 
hijzt-heeft hij het ze 
ne^w-hebben we je 
neWTO-hebben we hem 
hewz-hebben we ze 
henzt-hebbm ze het 
henzz-hebben ze ze 

hadden (o-p): 

khawt-W had het je 
khart-ik had het haar 
khamt-\k had het hem 
khast-ik had het ze 
ghamt-je had het me 
ghamt-'ye, had het hem 
ghart-je had het haar 
zhamt-ze had het me 
zhamt-ze had het hem 
zhawt-ze had het je 
zh'dzt-ze had het ze 
zhmt-ze. hadden het 
z/jflW-ze hadden je 
zh&tlS-zz hadden ze 
zhans-ze hadden ons 

hadden (p-o): 

harkt-had ik het haar 
hakst-had ik het ze 
hukwt-had ik het je 
hajmt-had hij het hem 
na/zr-had hij het ze 
hajrt-had hij het haar 
hajwt-had hij het je 
«a^W-hadden we je 
hawm-hadden we hem 
hanzm-hadden ze me x hem 
hanzs-hadden ze ons x ze 

doen (o-p): 
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1 -4 kdoewt-ik doe het je (voor) 
kdoemt-ik doe het hem 
kdoest-ik doe ze het 
kdoert-ik doe het haar 
gdoetst-je doet ze het 
gdoest-je doet ze het 
gdoert-je doet het haar 
gdoemt-je doet het hem 
zduumt-ze doet het hem 
zduurt-ze doet het haar 
zduust-ze doet het ze 
wdoemt-we doen het hem 
wdoenzt-we doen ze het 
zdoenzt-ze doen het ons x ze 

doen (p-o): 

doekst-doc ik het ze (voor) 
doewfcf-doe jou ik het 
doemkt-doe hem ik het 
duujmt-doet hij hem het 
doewmt-doen we hem het 
äfoenz<;/-doen ze het ze 

deden (o-p): 

kdimt-\k deed het hem 
kdirt-ik deed het haar 
kdinzt-ik deed het ze 
kdiwt-ik deed het je 
gdimt-je deed het hem 
gdirt-]e deed het haar 
gdinzt-je deed het ze 
wdint-we deden het 
zdint-ze deden het 
zdins-ze deden ons x ze 

deden (p-o): 

üf/wfcf-deed ik het je 
£&«fef-deed ik het ze 
dirkt-deed ik het haar 

dimkt-deed ik het hem 
dinzzt-deed ze het ze 
dinzrt-deed ze het haar 
dinzmt-dced ze het me 
d/w^-deden we het 
diwm-dedcn we hem 
<i/wz-deden we ze 
diwr-dcden we haar 
diww-dedsn we je 
6?/«Z/-deden ze het 
dinzz-dedcn ze ze 
dinz-deden ze ons 

gaan (o-p): 

£gdr£-ik ga er eens 
kgömz-ik ga me eens 
kgdwt-\k ga het je 
kgört-ik ga het haar 
&gÖ.Sf-ik ga het ze 
kgdmt-'\k ga het hem 
Kgömt-je gaat het me 
Kgdr?-je gaat het haar 
ggbst-je gaat het ze 
ggdmt-je gaat het hem 
Zgömt-ze gaat het me 
Zgöwt-ze gaat het je 
Zgört-zc gaat het haar 
Zgömt-ze gaat het hem 
Zgönst-ze gaat het ons 
Zgömt-ze gaan het me 
Zgdwf-ze gaan het je 
Zgönzt-ze gaan hei ze 
Zgört-ze gaan het haar 
Zgömt-ze gaan het hem 
Zgönst-ze gaan het ons 

gaan (p-o): 

g()w&/ x gf)fcwf-ga ik het je 
gökst-ga ik het ze 
gökrt-ga. ik het haar 
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1 -4 gdkmt-ga ik het hem 
gömkt-ga ik het hem 
gödzt-ga je het ze 
gbdrt-ga je het haar 
gödmt-ga je het hem 
göjmt-gaat hij het me 
göjwt-gaat hij het je 
gö/zf-gaat hij het ze 
göjrt-gaat hij het haar 
göjmt-gaat hij het hem 
göjts-gaat hij het ons x eens 
gösmt-gaat ze het me 
göswt-gaat ze het je 
gösrt-gaat ze het haar 
gö.i-sz'-gaat ze het ze 
gösmt-gaat ze het hem 
gösts-gaat ze het ons 
göwwt-gaan we het je 
gömwt x göwmt-gaan we het 

hem 
gdwzt-gaan we het ze 
gowrz*-gaan we het haar 
göwts-gaan we het eens 
gömzt-gaan ze het me 
gdnzwi'-gaan ze het je 
gonzzt-gaan ze het ze 
gdrz?-gaan ze het haar 
gömzt-gaan ze het hem 
göwzto-gaan ze het eens 

gingen (o-p): 

kgöwt-ik ging het je 
kgöngzt-ik ging het ze 
kgöngrt-ik ging het haar 
kgömt-ik ging het hem 
kgöngts-ik ging het eens 
ggömt-je ging het me 
ggöngzt-je ging het ze 
ggömt-je ging het hem 
Zgömt-ze ging het me 
Zgöwt-ze ging het je 

Zgöngzt-ze ging het ze 
Zgöngrt-ze ging het haar 
Zgömt-ze ging het hem 
Zgöngst-ze ging het ons 
Zgöm-ze gingen me 
ZgöwW-ze gingen je 
Zgöwr-ze gingen haar 
Zgöwz-ze gingen ze 
Zgöm-ze gingen hem 
ZgÖWt-ze gingen het 
Zgdvra-ze gingen ons 

gingen (p-o): 

gömkt-ging ik het me 
gönkwt-gmg ik het je 
gönkst-gmg ik het ze 
gönkrt-g'mg ik het haar 
gömkt-ging ik het hem 
gömzt-ging ze het me 
göngzwt-ging ze het je 
gönzrt-ging ze het ze 
gonzzt-gmg ze het ze 
gömzt-ging ze het hem 
gö/ml-ging hij het me 
göjwt-ging hij het je 
gojzt-ging hij het ze 
göjrt-ging hij het haar 
göjmt-ging hij het hem 
gong^w-gingen we je 
gowz-gingen we ze 
gdwr-gingen we haar 
göwm x gömw-gingen we hem 
gdvfzm-gingen ze me 
göVzgzw-gingen ze je 
gömz x göngzm-gingen ze hem 
gdngzz-gingen ze ze 
gdngzr-gingen ze haar 
göngzt-gingen ze het 
gdngzs-gingen ze ons 

komen (o-p): 
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1 -4 kkdmwt-\k kom het je 
kkÖmzt-'\k kom ze het 
kkdmrt-\k kom het haar 
kkÖmmt-\k kom het hem 
gkömmt-)e. komt het me 
gkömzt-p komt het ze 
gkörnrt-je komt het haar 
gkÖmmt-')e, komt het hem 
zkÖmmt-z& komt het me 
Z/cÓ'wr-ze komt het je 
zkömzt-ze komt het ze 
Z.kÖmmt-ze komt het hem 
zkömnst-ze komt het ons 
wtów-we komen je 
W/cÓWZ-we komen ze 
W/cowr-we komen haar 
wkömm-wt komen hem 
Z,kdmm-zc komen me 
zkÖW-ze komen je 
zk()mz-zc komen ze 
zkdmm-ze komen hem 
zkdmt-zc komen het 
zkömns-ze komen ons 

komen (p-o): 

köwkt-kom ik het je 
kömkzt-kom ik het ze 
kÖmmkt-kom ik het hem 
kdmdmt-kom je het me 
kömdzt-kom je het ze 
kömdrt-kom je het haar 
kdmdmt-kom je het hem 
kömdnst-kom je het ons 
kömzmt-komt ze het me 
kömzwt-komt ze het je 
kÖmzzt-komt ze het ze 
kómzrt-komt ze het haar 
kömzmt-komt ze het hem 
kömjmt-komt hij het me 
kömjwt-komt hij het je 
kömjzt-komt hij het ze 

kömjrt-komt hij het haar 
kömjmt-komt hij het hem 
kömjnst-komt hij het ons 
kowW-komen we je 
/cöwz-komen we ze 
/cdwr-komen we haar 
fówm-komen we hem 
/cóvvnz-komen we ons 
tórnzm-komen ze me 
tómzw-komen ze je 
/cdmzz-komen ze ze 
/cdmzr-komen ze haar 
/cómzwï-komen ze hem 
/comz^-komen ze het 
kömnzs x kömzs-komsa ze oas 

kwamen (o-p): 

kkwaamws-ik kwam je eens 
kkwaamzs-'\k kwam ze eens 
kkwaamtns-ik kwam hem eens 
gkwaamms-je kwam me eens 
gkwaamzs-]c kwam ze eens 
gkwaamms-je kwam hem eens 
gkwaamnxs-ie kwam ons eens 
zkwaamms-z& kwam me eens 
zkwaamws-ze kwam je eens 
Z/cwaamzs-ze kwam ze eens 
zkwaamrs-z£, kwam haar eens 
zkwaamms-za kwam hem eens 
zkwaamts-7& kwam het eens 
wkwaamw-we kwamen je 
wkwaamz-we kwamen ze 
wkwaamr-we kwamen haar 
zkwaamm-ze kwamen me 
zkwaamw-ze kwamen je 
zkwaamz-ze kwamen ze 
Z,kwaamm-zc kwamen hem 
zkwaamns-ze kwamen ons 

kwamen (p-o): 
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1 -4 kaamkws-kv/am ik je eens 
kaamkzs-kwam ik ze eens 
kaamkms-kwam ik hem eens 
kaamkts-kwam ik het eens 
kaamdms-kwam je nie eens 
kaatndzs-kwam je ze eens 
kaamdrs-kwam je haar eens 
kaamdms-kwam je hem eens 
kaamdts-kwam je het eens 
kaamdnss-kwam je ons eens 
kaamzms-kwam ze me eens 
^aamzw^-kwam ze je eens 
kaamzzs-kwaam ze ze eens 
kaamzrs-kwam ze haar eens 
kaamzms-kwam ze hem eens 
kaamzts-kwam ze het eens 
&aam/w.y-kwam hij je eens 
kaamjzs-kwam hij ze eens 
kaamjrs-kwam hij haar eens 
kaamjms-kwam hij hem eens 
kaamjts-kwam hij het eens 
kaamjnst-kwam hij het ons 
ßaa^w-kwamen we je 
toawz-kwamen we ze 
/caawr-kwamen we haar 
kaawm-kv/amen we hem 
kaawt-kwamen we het 
&aamzm-kwamen ze me 
kaamzw-kv/amen ze je 
fcaamzr-kwamen ze haar 
kaamzz-kwamen ze ze 
kaamzm-kwamen ze hem 
kaamzt-kwamen ze het 
kaamzns-kwamen ze ons 

kunnen (o-p): 

kkamt-ik kan het me 
kkawt-ik kan het je 
kkanzt-ik kan het ze 
kkamt-\k kan het hem 
gkumt-'ie kan het me 

gkuwt-')e kunt het je 
gkunzt-)e kunt het ze x ons 
gkumt-'ye kunt het hem 
gkunst-je kunt het ons, ze 
zkamt-ze kan het me 
zkawt-ze kan het je 
zkanzt-ze kan het ze 
zkamt-ze kan het hem 
zkanst-ze kan het ons, ze 
zkunt-ze kunnen het 
zkuw-ze kunnen je 
zkunz-ze kunnen ze x ons 
zkum-ze kunnen me x hem 

kunnen (p-o): 

kamkt-kan ik het me x hem 
kankwt-kzn ik het je 
kankst-kan ik het ze 
kankts-kan ik het eens 
kundzt-k\in je ze het 
kamzt-kan ze het mij x hem 
kowzt-kan ze het je 
kanzts-kan ze het eens 
kSLj'mt-kan hij het mij x hem 
kajwt-kan hij het jou 
k&jzt-kan hij het ze 
kajrt-kan hij het haar 
kajts-kan hij het eens 
&Wn,W-kunnen we je 
&wwm-kunnen we hem 
£wwz-kunnen we ze 
kuwr-kxxnnen we haar 
&MWtf-kunnen we het 
fews-kunnen we ons 
^MW^-kunnen we eens 
kunzt-kxmnen ze het 
kuwz-kunnen ze je 
kunzs-kunnen ze eens 

konden (o-p): 
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1-4 ifkömt-ik kon het me x hem 
kköwt-ik kon het je 
kkönst-ik kon het ze 
kkort-\k kon het haar 
gkÖmt-')Q kon het me 
gkönst-je kon het ze 
gkört-jc kon het haar 
gkömt-jc kon het hem 
zkömt-ze kon het me 
zköwt-ze kon het je 
zköst-ze kon het ze 
zkört-ze kon het haar 
w£dn/-we konden het 
wfcdm-we konden hem 
W&dnz-we konden ze 
Z,kÖnt-ze, konden het 
zköm-ze konden hem 
zköw-ze konden je 
zköns-zc konden ons 

konden (p-o): 

kömkt-kon ik het me x hem 
könkwt-kon ik het je 
könkst-kon ik het ze 
könkts-kon ik het eens x ze 
köndzt-kon je ze het 
kömzt-kon ze het me x hem 
köwzt-kon ze het je 
könzts-kon ze het eens 
kojmt-kon hij het me x hem 
köjwt-kon hij het je 
köjzt-kon hij het ze 
köjrt-kon hij het haar 
kojts-kon hij het eens 
^d^Vf-konden we je 
&dwm-konden we hem 
&dwz-konden we ze 
&d>V/"-konden we haar 
/cdw?-konden we het 
Ädvvs-konden we ons 
fcdws-konden we eens 

^dvfz-konden ze je 
/cdnz-konden ze eens x ons 

laten (o-p): 

klömt-\k laat het me 
kldwt-\k laat het je 
klöst-ik laat het ze 
klart-\k laat het haar 
klomt-\k laat het hem 
gldmt-je laat het me 
g/dw?-je laat het je 
glöst-ie laat het ze 
gldrt-je laat het haar 
glomt-jc laat het hem 
glbnst-)c laat het ons 
zlömt-ze laat het me 
zlöwt-ze laat het je 
zlöst-zs laat het ze 
zlört-ze laat het haar 
zlömt-ze laat het hem 
zlönst-ze laat het ons 
zlöm-zc laten me 
z/dw-ze laten je 
zlbnz-zs laten ze 
zlör-ze laten haar 
z/dm-ze laten hem 
zlöns-ze laten ons 

laten (p-o): 

ldkts-\aat ik het eens 
lökwt-Vdäl ik het je 
l()kst-\aat ik het ze 
/dr&Maat ik het haar 
lömkt-\&at ik het hem 
lbdmt-\aai je het me 
/ÖdrMaat je het haar 
lÖdzt-\aat je het ze 
/ ö s m H a a t ze het me 
/d'vAt-laat ze het ze 
/ÖATMaat ze het haar 
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1 -4 lömzt x lösmt-\aat ze het hem 
lösts-laat ze het ons 
löjmt-laat hij het me 
/Ö/wf-laat hij het je 
/Ö/zMaat hij het ze 
/ö/rf-laat hij het haar 
löjmt-laat hij het hem 
löjts-iaai hij het ons 
tövvW-laten we je 
lowz-laten we ze 
/dwr-laten we haar 
fóivm-laten we hem 
töwMaten we het 
löwns-iaten we ons 
lÖWS-iaten we eens 

lieten (o-p): 

klie.mt-ik liet het me 
klie.wt-ik liet het je 
klie.rt-ik liet het haar 
klie.st-ik liet het ze 
klie.mt-ik liet het hem 
glie.mt-je liet het me 
glie.st-'\e liet het ze 
glie.tst-je liet het ze 
glie.rt-)e liet het haar 
glie.mt-je liet het hem 
glie.nst-')Q liet het ons 
zlie.mt-ze liet het me 
z/ie.Vvt-ze liet het je 
z/ie. rr-ze liet het haar 
zUe.st-ze liet het ze 
zlei.nst-ze liet het ons 
wlie.w-we lieten je 
wlie.r-we lieten haar 
wlie.m-v/e lieten hem 
zlie.m-ze lieten me 
zlie.w-ze lieten je 
z/ie. r-ze lieten haar 
zlie.Z-ze lieten ze 
zlie.m-ze lieten hem 

zlie.tt-ze lieten het 
zlie.nz-ze lieten ons 

lieten (p-o): 

/le.wAt-lietikhetje 
lie.kst-liet ik het ze 
/ier/cf-liet ik het haar 
liemkt-liet ik het hem 
liemzt-Met ze het me 
lie.wzt x fe.fcywHiet ze het je 
Zie. rzr x Zie. tert-liet ze het haar 
lie. tsst-\iet ze het ze 
lie.tsmt x liemzt-iiet ze het hem 
liemjt-liet hij het me 
liejwt-iiet hij het je 
liejzt-liel hij het ze 
liejrt-Met hij het haar 
liejmt-Met hij het hem 
liejnst-Met hij het ons 
/ie^W-lieten we je 
Ziewr-lieten we haar 
//ewz-lieten we ze 
liewm-Melen we hem 
liewns-Meten we ons 
/ie. izr-lieten ze het 
lie.rz x lie.tzr-iieten ze haar 
lie. te-lieten ze ze x ons 
lie.mz x //e.fzm-lieten ze hem 

moeten (o-p): 

kmoemt-ik moet het me 
kmoewt-ik moet het je 
kmoert-ïk moet het haar 
kmoetst-ik moet het ze 
kmoemt-ik moet het hem 
gmoemt-je moet het me 
gmoewt-je moet het je 
gmoert-je moet het haar 
gmoetst-je moet het ze 
gmoemt-)e moet het hem 
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zmoemt-7£ moet het me 
zmoewt-ze moet het je 
Ztnoetst-ze moet het ze 
zmoert-zc moet het haar 
wmoem-we moeten hem 
wmoent-wc moeten het 
zmoem-zc moeten me 
Ztnoew-ze moeten je 
zmoez-ze moeten ze 
zmoer-zz moeten haar 
zmoem-ze moeten hem 
zmoe,t-ze moeten het 
zmoens x zmoets-ze moeten 

ons 
moeten (p-o): 

moewkt-moet ik het je 
moekst-moet ik het ze 
moerkt-moet ik het haar 
moekmt x moemkt-moet ik 

het hem 
moedzt-moet je het ze 
moedrt-moet je het haar 
moedmt x moemt-moctje het 

hem 
moewzt-mocl ze het je 
moemzt-moet ze het hem 
moejmt-moei hij het me 
moejwt-moet hij het je 
moejzt-moet hij het ze 
moejrt-moet hij het haar 
moejmt-moet hij het hem 
moejts-moet hij het ons 
moewW- moeten wij je 
moewz-moetcn wij ze 
moewr-moeten we haar 
moewm-moeten we hem 
mf/ewr-moeten we het 
mofvvn.v-moeten we ons 

moesten (o-p): 

kmoezwt-\k moest het je 
kmoesrt-'\k moest het haar 
kmoeszt-'\k moest het ze 
kmoezmt-ik moest het hem 
kmoests-ik moest het eens 
gmoests-]c moest het eens 
gmoezmt-je moest het me 
gmoesrt-jc moest het haar 
gmoeszt-]t moest het ze 
gmoezmt-)e moest het hem 
zmoezts-ze moest het eens 
zmoez,nt-zc moesten het 

moesten (p-o): 

moeskts-moest ik het eens 
moesjts-motsl hij het eens 
moests-moest zij het eens 
moesws-moesten we eens 
moessxw-moesten we je 
moe.VH'r-moesten we het 
moei'vvr-moesten we haar 
moÉ'.S'vvz-moesten we ze 
moeswm-mo&sten we hem 
moesm-moesten ze hem 
moest-moeslen ze het 
moesz-moesten ze ze 
WWAT-moesten ze haar 
mot?.v.s5-moesten ze ons 

vragen (o-p): 

kfnwrz-ik vraag er eens 
kfröÖmt-\k vraag het me 
kfrödwt-\k vraag het je 
kfroochst-\k vraag het ze 
kfrÖÖmt-\k vraag het hem 
gvr()dchst-]e vraagt het ze 
gvrodmt-je vraagt het hem 
zyröömt-ze vraagt het me 
Z.vrööwt-ze vraagt het je 
zvrööst-ze vraagt het ze 
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zvröömt-ze vraagt het hem 
zvrööchts-ze vraagt het ons 
wvrddw-we vragen je 
wvrddm-we vragen hem 
wvraówz-we vragen ze 
wvröör-we vragen haar 
wvrööwnt-we vragen het 
zvrööm-ze vragen me 
zvrddw-ze vragen je 
zvröögz-ze vragen ze 
Zvrddr-ze vragen haar 
zvrdom-ze vragen hem 
zvrèöwnt-ze, vragen het 
zvrööwnz-ze vragen ons 

vragen (p-o): 

vrdèmkt x vrddkmt-vraag ik 
het me 

vrdökwt-vraag ik het je 
vröökst-waag ik het ze 
vröörkt-yraag ik het haar 
vröömkt x vröökmt-wxaag ik 

het hem 
vrödgdwt- vraag je het je(zelf) 
vröördt x vröögdrt- vraag je 

het haar 
vröözdt x vröogdzt-vmag 

je het ze 
vröögdmt x vröèmdt-vraag 

je het hem 
vrööchsmt x vröömzZ-vraagt 

ze het hem 
vrööchsst-vraagt ze het ze 
vrööchsrt x vröörzï-vraagt 

ze het haar 
vrööchjts-vraagt hij het eens 
vródwtf-vragen we het 
vrdówr-vragen we haar 
vróówz-vragen we ze 
vroöwm x vróómw-vragen 

we hem 

vroównz-vragen we ons 
vrddwz-vragen we eens 
vradgz^-vragen ze het 
vröögzw x vróówz-vragen ze je 
vrdÖg zz-vragen ze ze 

vroegen (o-p): 

kfroewt-ik vroeg het je 
kfroechst-xk vroeg het ze 
kfroemt-ik vroeg het hem 
gvroemt-je vroeg het me 
gvroe^wf-je vroeg het je 
gvroewzt-je vroeg het ze 
gvroemt-je vroeg het hem 
zvroemt-ze vroeg het me 
Zvroewwt-ze vroeg het je 
Zvroewts-ze vroeg het ze 
Zvroemt-ze vroeg het hem 
wroeww-we vroegen je 
wroewz-we, vroegen ze 
wroewm-we vroegen hem 
wroewt-we vroegen het 
zvroem-ze vroegen me 
ZVroeww-ze vroegen je 
zvroewz-ze vroegen ze 
zvroewm-ze, vroegen hem 
zvroewt-ze vroegen het 
zvroewns-ze vroegen ons 

vroegen (p-o): 

froewkt-wroeg ik het je 
froekst-vroeg ik het ze 
froemkt-vTozg ik het hem 
vroegdzt-vroegje het ze 
vroerdt-vroeg je het haar 
vroezmt-\ro&g ze het me 
vroezwt-vroeg ze het je 
vroezzt-vroeg ze het ze 
vroezmt-vroeg ze het hem 
vroewW-vroegen we je 
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1 -4 vroewr-vroegen we haar 
vroewz-vroegen we ze 
vroewm-vroegen we hem 
vroewf-vroegen we het 
vroewnz-vroegen we ons 
vroe^wz-vroegen ze je 
vroewzz-vroegen ze ze 
vroerz x vroewzr-vroegen ze 

haar 
vroewzm-vroegen ze hem 
vroewr-vroegen ze het 
vroewnz-vroegen ze ons 

willen (o-p): 

kwimt-ik wil het me 
kwiwt-ik wil het je 
kwist-ik wil het ze 
kwirt-ik wil het haar 
kwimt-ik. wil het hem 
gwiwt-je wilt het je 
gwimt-}e wilt het me 
gwirt-je wilt het haar 
gwist-)e wilt het ze 
gwimt-je wilt het hem 
zwimt-ze wil het me 
zwiwt-ze wil het je 
zwirt-ze wil het haar 
ZWist-ze wil het ze 
zwimt-ze wil het hem 
ZWitS-ze wil het ons x ze x eens 
wwiw-we willen je 
wwim-we willen hem 
n,w//z-we willen ze 
wwint-we willen het 
zwilm-ze willen me 
zwilw-ze willen je 
zwilz-ze willen ze 
zwilr-ze willen haar 
zwilm-ze willen hem 
zwilnt-ze willen het 
zwins-ze willen ons 

willen (p-o): 

wiwkt-w'i\ ik het je 
wikst-v/'i\ ik het ze 
wikrt-w\\ ik het haar 
wimkt-wi] ik het hem 
wildzt-w\\ je het ze 
wz'mzr-wil ze het hem 
w/wWZ?-wil ze het je 
wijmt-ml hij me het 
wijwt-wil hij het je 
Wijzt-V/W hij het ze 
wz/rr-wil hij het haar 
wymf-wil hij het hem 
wy'rs-wil hij het ons x eens 
WZwW-willen we je 
wzwz-willen we ze 
w/wr-willen we haar 
wzwm-willen we hem 
w/wr-willen we het 
wimz x wiwzm-willen ze me 
WZWZW-willen ze je 
wzwz-willen ze ze 
wimz x w/wzm-willen ze hem 
WZWZ5-willen ze ons 
wilsz-willen ze eens 

wilden (o-p): 

kwomt-ik wou het me 
kwowt-ik wou het je 
kw6st-\k wou het ze 
kwort-ik wou het haar 
kwomt-\k wou het hem 
gwomt-)e wou het me 
gWOWt-je wou het je 
gWÖSf-je wou het ze 
gwort-je wou het haar 
gwömt-']e wou het hem 
gwönst x gwd/s-je wou het ons 
ZWÖmt-ze wou het me 
zwdwwt-ze wou het je 
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I -4 zwört-ze wou het haar 
ZWÖSt-ze wou het ze 
zwömt-ze wou het hem 
ZWÖW-ze wou het ons 
ww6nt-we wilden het 
wwöm-we wilden hem 
ivwöwr-we wilden haar 
zwönt-ze wilden het 
ZVfdm-ze wilden hem 
ZWÖnz-ze wilden ze x ons 

wilden (p-o): 

WÖwwkt-wou ik het je 
wömkt-wou ik het hem 
wökst-wou ik het ze 
WÖrkt x wökrt-wou ik het haar 
WÖüfc^-wou je het ze 
WÖmzt-wou ze het me 
WÖwWZt-wou ze het je 
WÖrzt-wou ze het haar 
W Ö ^ - w o u ze het ze 
WÖmzt-wou ze het hem 
wq/Vnr-wou hij het me 
WÖjwt-wou hij het je 
WÖjzt-wou hij het ze 
WÖjrt-wou hij het haar 
WÖjmt-wou hij het hem 
wojts-wou hij het ons x eens 
WÖWW-wilden we je 
wdwz-wilden we ze 
vvdwr-wilden we haar 
WÖmw x woHW-wilden we hem 
wdwr-wilden we het 
vfdwzm-wilden ze me 
W<?WZW-wilden ze je 
WOWj-Z-wilden ze ze 
vvdwzm-wilden ze hem 
wdwzs-wilden ze ons x eens 

zeggen (o-p): 

ksegwt-\k zeg het je 
ksegzt-ik zeg het ze 
ksegrt-ik zeg het haar 
ksert-ik zeg het haar 
ksegmt-ik zeg het hem 
ksemt-ik zeg het hem 
gzegmt-je zegt het me 
gzemt-\e zegt het me 
gze'gwt-)£ zegt het je 
gzewt-je zegt het je 
gzezt-\e zegt het ze 
gzert-je zegt het haar 
gZ.emt-\e zegt het hem 
gzenst-je zegt het ons 
zzimt-z& zegt het me 
zZlWt-ze zegt het je 
zZJZt-ze zegt het ze 
zzirt-ze zegt het haar 
zZ.imt-ze zegt het hem 
zzinst-ze zegt het ons 
wz<?nt-we zeggen het 
wzem-we zeggen hem 
wzenz-we zeggen ze 
wzenr-we zeggen haar 
wzer-we zeggen haar 
zZ.em-ze zeggen me 
zzew-ze zeggen je 
zZ,inz-ze zeggen ze 
zzenr-ze zeggen haar 
zZCf-ze zeggen haar 
zzem-ze zeggen hem 
zZ,ent-7.e zeggen het 
zZ,etlS-ze zeggen ons 

zeggen (p-o): 
zewkt-zeg ik het je 
zekst-zcg ik het ze 
Zekrt-zeg ik het haar 
zerkt-zeg ik het haar 
zekmt-zeg ik het hem 
zemkt-zeg ik het hem 
zedmt-zeg je het me 
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1 -4 zédzt-zeg je het ze 
zédrt-zeg je het haar 
zédmt-zeg je het hem 
zédnst-zegje het ons 
zismt-zegt ze het me 
zmv/-zegt ze het je 
ziszt-zegt ze het ze 
zisrt-zegt ze het haar 
Zismt-zegt ze het hem 
zists-zegt ze het ons 
ziznst-zegt ze het ons 
zijmt-zegt hij het me 
zijwt-zegt hij het je 
zijzt-zegt hij het ze 
zijrt-zegt hij het haar 
zijmt-zegt hij het hem 
zijnst-zegt hij het ons 
Zë^w-zeggen we je 
zéwz-zeggen we ze 
zéwr-zeggen we haar 
zéwm-zeggen we hem 
zéwt-zeggen we het 
zégzm-zeggen ze me 
Zégzw-zeggen ze je 
zég^z x zénzz-zeggen ze ze 
zégzr x zenzr-zeggen ze haar 
zégzm x zénzm-zeggen ze hem 
zémz- zeggen ze hem 
zégzt x zénzt-zeggen ze het 
zégzns x zénz-zeggen ze ons 

zeiden (o-p): 

ksiwt-ik zei het je 
ksinzt-ik zei het ze 
ksinrt-ik zei het haar 
ksirt-ik zei het haar 
ksimt-ik zei het hem 
gzimt-je zei het me 
gzinzt-je zei het ze 
gzinrt-]e zei het haar 
gzimt-je zei het hem 

gezinst-]e zei het ons 
zzinmt-ze zei het me 
zzimt-ze zei het me 
zzinwt-ze zei het je 
zzinzt-ze zei het ze 
zzinrt-ze zei het haar 
zzimt-ze zei het hem 
zzinst-ze zei het ons 
WZJ'W-we zeiden je 
wziw-we zeiden je 
wzinz-we zeiden ze 
wzir-we zeiden haar 
wzim-we zeiden hem 
wzint-we zeiden het 
zzim-ze zeiden me 
zzinw-ze zeiden je 
zziw-ze zeiden je 
zZ,inz-ze zeiden ze 
zzinr-ze zeiden haar 
zzim-ze zeiden hem 
zzint-ze zeiden het 
zzins-ze zeiden ons 

zeiden (p-o): 

ziwkt-zei ik het je 
zinkwt-zei ik het je 
zinkst-zei ik het ze 
zirkt-zei ik het haar 
zimkt-zei ik het hem 
zindmt-zei je het me 
zindzt-zei je het ze 
zindrt-zei je het haar 
zindmt-zei je het hem 
zindst-zei je het ons 
zinjmt-zei hij het me 
zinjwt-zei hij het je 
Zinjzt-zei hij het ze 
zinjrt-zei hij het haar 
Zinjmt-zei hij het hem 
zinjnst-zei hij het ons 
ZZwW-zeiden we je 
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1 -4 ZWZ-zeiden we ze 
ziwr-zeiden we haar 
z/rw-zeiden we haar 
z/wm-zeiden we hem 
z/mw-zeiden we hem 
ZiWt-zeiden we het 
ZZftZtfï-zeiden ze me 
z/nzw-zeiden ze je 
z/rczZ-zeiden ze ze 
zinzr-zeiden ze haar 
ZzVzzwï-zeiden ze hem 
ZXnzt-zeiden ze het 
Zffizns-zeiden 7-c ons 

zien (o-p): 

ksiemt-\k zie het me 
ksiewt-ik zie het je 
ksiert-ik zie het haar 
ksiest-ik zie het ze 
ksiemt-ik zie het hem 
ksients-\k zie het ons!! 
gziemt-p ziet het me 
gzie~zt-]e ziet het ze 
gziert-je ziet het haar 
gziemt-jc ziet het hem 
zziemt-ze ziet het me 
zziewt-ze ziet het je 
zziest-ze ziet het ze 
zzietst-ze ziet het ze 
zziert-ze ziet het haar 
zziemt-ze ziet het hem 
Wz/£W/-we zien het je 
wziezt-we zien het ze 
wziert-we zien het haar 
wziemt-we zien het hem 
wzients-we zien het ons 
zziemt-ze zien het me 
zziewt-ze zien het je 
zzienz.t-ze zien ze het 
zZ.iert-/,c zien het haar 
zziemt-ze zien het hem 

zZ.ienst-ze zien het ons 

zien (p-o): 

ziemkt-zie ik het me 
ziewkt-zie ik het je 
ziekzt-z\e ik het ze 
ziekrt x zierkt-z'ie ik het haar 
ziemkt-zK ik het hem 
ziekts-zie ik het ons 
ziedzt-zie je het ze 
ziedrt-zK je het haar 
ziedmt-zxt je het hem 
ziedst-zie je het ons x ze 
Zie/mf-ziet hij het me 
z/e/w?-ziet hij het je 
ziejz,t-ziet hij het ze 
ziejrt-ziet hij het haar 
ziejnts x ziejts-ziet hij het ons 
ziesmt-ziet ze het me 
z/fSH^-ziet ze het je 
z / e ? Z ? " z ' e t ze het ze 
z / m / - X ziesrt-z\a ze het haar 
ziemst x z/ewtf-ziet ze het hem 
ZzY^vfo'-ziet ze het ons 
ziewWt-/Ae,n we je het 
ziewzt-zien we het ze 
ziewrt-z'ien we het haar 
ziewmt-zien we het hem 
zieWit-zwci we het het 
ziemzt x zienzmt-zien ze het me 
z/£rczw?-zien ze het je 
zienzzt-7.\en ze het ze 
z/^rz? x zienzrt-zim ze het haar 
ziemzt x ztenztnt-zim ze het hem 

zagen (o-p): 

ksaamt-'ik zag het me 
foaaw/Mk zag het je 
£saas/-ikzag het ze 
ksaart-ik zag het haar 
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ksaamt-ik zag het hem 
ksaanst-'\k zag het ons 
gzuamt-je zag het me 
gzaagzt-\e zag het ze 
gzaart x gzaagrt-p zag het haar 
gzaamt x gzaagmt-je zag het 

hem 
gzaansr x gzaagnst-je zag het 

ons 
zzaamt-ze zag het me 
zZöavvr-ze zag het je 
zzaagzt-ze zag het ze 
zZaagrt x zzaart-w zag het haar 1 
zZaamt-ze zag het hem 
zzaagts x zzaa£s-ze zag het 

ons 
zZaam-ze zagen me 
zZööW-ze zagen je 
zzaaz-ze zagen ze 
zZCiagr-ze zagen haar 
zZaam-ze zagen hem 
zzaans-ze zagen ons 

zagen (p-o): 

zaa/cwr-zag ik het je 
zaakst-zag ik het ze 
zaakrt-zag ik het haar 
Zflakmt x zaamkt-zag ik het hem 
zaakts-zag ik het ze 
zaadmt-zag je het me 
zaadwt-zag je het je 
zaadzt-zag je het ze 
zaadrt-zag je het haar 
zaadmt-zag je het hem 
zaadnsr-zag je het ons 
zaagjmt-zag hij het me 
Zuagjwt-zag hij het je 
Zaagjzt-zag hij het ze 
zaagjrt-zag hij het haar 
zaagjmt-zag hij het hem 
ZüagZtnt-zag ze het me 

zaagzwf-zag ze het je 
zaagzzt-zag ze het ze 
zaagzrt-zag ze het haar 
zaagzmt-zag ze het hem 
zaazm x zaagzm-zagen ze me 
zaagzw-zagtn ze je 
zaagzz~zagen ze ze 
Zöörz x zaagZf-zagen ze haar 
zaomz x zaagzm x zaazm-

zagen ze hem 
zaans x zaagzns-zagm ze ons 

4 verbindingswoorden: 

dat: 

üfe/cwr-dat ik het je 
d<?w/cr-dat ik het je 
dekzt-dat ik het ze 
dekrt-dat ik het haar 
derkt-dat ik het haar 
dekmt-dat ik het hem 
demkt-dat ik het hem 
degmt-datje het me 
rfegwr-datje het je 
(iegZf-datje het ze 
degrt-datje het haar 
degmt-dat je het hem 
demgt-dat je het hem 
dezmt-dat ze het me 
rfezwf-dat ze het je 
<iezZ?-dat ze het ze 
dezrt-dat ze het haar 
dezmt-dat ze het hem 
demzt-dat ze het hem 
dejmt-dat hij het me 
dejwt-dat hij het je 
dejzt-dat hij het ze 
dejrt-dat hij het haar 
dejmt-dat hij het hem 
z/ivwtf-dat we het je 
rfewzr-dat we het ze 
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1 -4 dewrt-dat we het haar 
dewmt-dai we het hem 
demwt-dat we het hem 

eer: 

erkmt-eer ik het me 
erkwt-eer ik het je 
erkzt-eer ik het ze 
erkrt-eer ik het haar 
erkmt-eer ik het hem 
ermkt-eer ik het hem 
ergmt-eer je het mc 
ergWf-eer je het je 
ergzt-eer je het ze 
ergrt-eer je het haar 
ergmt-eer je het hem 
ermgt-eex je het hem 
erzmt-eer ze het me 
erzwt-eer ze het je 
erzzt-eer ze het ze 
erzrt-eex ze het haar 
erzmt-eer ze het hem 
ermzt-eer ze het hem 
erjmt-ecr hij het me 
erjwt-eex hij het je 
erjz.t-eer hij het ze 
erjrt-eer hij het haar 
erjmt-eer hij het hem 
er^vt^-eer we het je 
erwz.t-cer we het ze 
erwrt-eer we het haar 
erwmt-eer we het hem 
ermwt-eer we het hem 

als: 

ekmt-sds ik het me 
e/cw/-als ik het je 
ew&f-als ik het je 
efef-als ik het ze 
ekrt-ah ik het haar 

ekmt-a\s ik het hem 
emkt-d\s ik het hem 
egmt-ah je het me 
egwr-als je het je 
egZ?-als je het ze 
egrr-als je het haar 
egmt-ate je het hem 
eszmt-ah ze het me 
e.VZWZ-als ze het je 
£.s.S'Z?-als ze het ze 
esrr-als ze het haar 
esm/-als ze het hem 
ejmt-ah hij het me 
ejwt-a\s hij het je 
ejzt-a\s hij het ze 
ejrt-ah hij het haar 
ejmt-a\s hij het hem 
e^wr-als we het je 
ewzt-als we het ze 
ewrt-ate we het haar 
ewmr-als we het hem 
emwt-a\s we het hem 

hoe: 

hoekwt-hoe ik het je 
hoewkt-hoe ik het je 
hoekzt-hoe ik het ze 
hoekrt-hoe ik het haar 
hoerkt-hoe ik het haar 
hoekmt-hoe ik het hem 
hoemkt-hoe ik het hem 
hoegmt-hoe je het me 
hoegwt-hoe je het je 
hoegzt-hoe je het ze 
noegrf-hoe je het haar 
hoegmt-hoe je het hem 
hoemgt-hoe je het hem 
hoezmt-hoe ze het me 
hoezwt-hoe ze het je 
/ioezzf-hoe ze het ze 
hoezrt-hoe ze het haar 
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1 -4 hoezmt-hoe ze het hem 
hoemzt-hoe ze het hem 
hoejmt-hoe hij het me 
hoejwt-hoe hij het je 
hoejzt-hoe hij het ze 
hoejrt-hoe. hij het haar 
hoejmt-hoe hij het hem 
hoemjt-hoe hij het hem 
hoewWt-hoe we het je 
hoewzt-hoe we het ze 
hoewrt-hoe we het haar 
hoewmt-hoe we het hem 
hoemwt-hoe we het hem 

mee: 

mijkwt-mee (dat) ik het je (zei) 
mijkzt-mee (dat) ik het ze 
mijkrt-mee (dat) ik het haar 
mijkmt-mee (dat) ik het hem 
mijgmt-mee (dat) je het hem 
mijgwt-mee (dat) je het je 
mijgzt-mez (dat) je het ze 
mijgrt-mee (dat) je het haar 
mijgmt-mee (dat) je het hem 
mijmgt-mee (dat) je het hem 
mijzmt-mee (dat) ze het me 
mijzwt-mee (dat) ze het je 
mijzzt-mee (dat) ze het ze 
mijzrt-mee (dat) ze het haar 
mijzmt-mee (dat) ze het hem 
mijmzt-mee (dat) ze het hem 
mijmt-mee (dat) hij het me 
mijwt- mee (dat) hij het je 
mijzt-mee (dat) hij het ze 
mijrt-mee (dat) hij het haar 
mijmt-mee (dat) hij het hem 
mijwwt-mee (dat) we het je 
mijwzt- mee (dat) we het ze 
mijwrt-mee (dat) we het haar 

toen: 

toekwt-toen ik het je 
toekst-toen ik het je 
toekrt-loen ik het haar 
toekmt-toen ik het hem 
toemkt-toen ik het hem 
toegmt-toen je het me 
toegwf-toen je het je 
toegzt-toen je het ze 
toegrt-toen je het haar 
toegmt-toen je het hem 
toemgt-toen je het hem 
toesmf-toen ze het me 
toevSf-toen ze het ze 
toesrt-toen ze het haar 
toesmt-toen ze het hem 
toemzt-toen ze het hem 
toejmt-toen hij het me 
toejzt-tosn hij het ze 
toejrt-toen hij het haar 
toejmt-toen hij het hem 
toemjt-toen hij het hem 
toewwt-toen we het je 
foewzMoen we het ze 
toewrt-toen we het haar 
toewmt-loen we het hem 
toemwt-toen we het hem 

tot: 

rdfcwr-tot ik het je 
tdkzt-tot ik het ze 
tökrt-tot ik het haar 
torkt-tot ik het haar 
tökmt-tot ik het hem 
tömkt-tot ik het hem 
tdgmt-totje het me 
tdmgt-tot je het me 
JOgwr-tot je het je 
tögzMot je het ze 
tdgrt-tot je het haar 
tdgmt-lot je het hem 
tdmgt-tot je het hem 
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-4 tósmf-tot ze het me 
tdmzt-lot ze het me 
tdswt-lot ze het je 
tdszt-tot ze het ze 
tösrt-tot ze het haar 
tórst-lot ze het haar 
tdmzt-tol ze het hem 
tö/mr-lot hij het me 
tömjt-tot hij het me 
tbjwt-lot hij het je 
tbjzt-tot hij het ze 
tbjrt-tot hij het haar 
tbjmt-tot hij het hem 
tömjt-tot hij het hem 
tö^wMot we het je 
tÖWZt-lot we het ze 
tówrr-tot we het haar 
töwmt-tot we het hem 
tömwt-tot we het hem 

voor: 

vurkwt-voor ik het je 
vurkzt-voor ik het ze 
vurkrt-voor ik het haar 
vurkmt-voor ik het hem 
vurmfcf-voor ik het hem 
vurgmt- voor je het me 
vurgwt- voor je het je 
vwrgzr-voor je het ze 
vurgrt-voor je het haar 
vurgmt-woor je het hem 
vurmgt- voor je het hem 
vwrzmr-voor ze het me 
vurzwt-voor ze het je 
VMrzZ/-voor ze het ze 
vurzrt-voor ze het haar 
vurzmt-voor ze het hem 
vurmzt-voor ze het hem 
vurjmt-voor hij het me 
vwr/'wf-voor hij het je 
vurjzt-voor hij het ze 

vwr/rf-voor hij het haar 
vurjmt-voor hij het hem 
vurmjt-voor hij het hem 
vwr„,>vr-voor we het je 
vwnvzr-voor we het ze 
VMrwrZ-voor we het haar 
vwrwmr-voor we het hem 
vwrmwf-voor we het hem 
vwrwsr-voor we het ons 

Inzake voorbeelden van kort-
spraak (1-4) hebben we ernaar ge
streefd het assortiment zo ruim 
te nemen dat zoveel mogelijk 
onderdelen van het systeem 
voor de meer aandachtige le
zer zichtbaar worden. Voor de 
volgende graden van hevig
heid van deze kortspraak kan 
deze overvloed aan voorbeel
den dan ook achterwege blijven. 

Wie eenmaal de wetten van de 
kortspraak kent kan met veel 
minder illustratiemateriaal toe. 
De reeksen (1-5), (1-6) en (1-7) zijn 
dan ook aanmerkelijk korter. 

Wie zich verbaast over de uit
spraakmoeilijkheden van al de
ze monosyllabische medede
lingen, doet dat terecht. Men be
denke echter dat van de hier lees
baar gemaakte verzwegen taal
delen nog weer een deel niet 
wordt gearticuleerd. Zo'n vol
gepropte lettergreep zindert van 
genuanceerde hoorbaarheden. 
Taalklanken iets korter, iets 
langer, met een boogje erin, 
een zweempje. Onze transcrip
tie is maar notenschrift. Zelf 
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hoor ik er de muziek wel door- 1-5 
heen, alsof ik een partituur lees. 
Buitenstaanders zal dat niet zo 
gauw lukken. 

1-5 werkwoorden: 

zéwmts x 
zémwts-z\\n we het hem eens 
waarwmt-warcn we het hem 
waarzwt-waren ze het je 

zhémt-ze hebben het hem 
whamt-we hadden het hem 
zhamt-ze hadden het me, hem 

doewrts-doen we het haar eens 
diwrt-deden we het haar 
diwWt-deden we het je 
zdimt-ze deden het me, hem 

kuwwt-künntn we het je 
kónzmt-konden ze het me, hem 

ZWilwt-ZQ willen het je 
zwimt-ze willen het me, hem 
wwómt-we wilden het hem 
ZWÓmt-ze wilden het me, hem 
wówwwt-vt\\de.n we het je 

wmoemt-we moeten het hem 
zmoemt-ze, moeten het me, hem 
moewWt-moeten we het je 
moewmt-moeten we het hem 
gmoemts-)e moet het hem eens 
zmoezrt-ze moesten het haar 
góngwmt x 
gómwt-gingen we het hem 
góngzmt x 
gómz^-gingen ze het me, hem 
góngzwt-gingen ze het je 

wldèwnt-v/e laten het je 
zloownt-ze, laten het je 
wlie.wnt-we lieten het je 
zlie.wnt-ze lieten het je 
zlie.mt-ze lieten het me, hem 
lie. wWi-lieten wij het je 

zvroömt-m vragen het me, hem 
zvroemt-ze vroegen het me, 

hem 
vrÓÓwWr-vragen we het je 
vroe>vW/-vroegen we het je 
vröömwt-\T&gcn we het hem 
vroemvitf-vroegen we het hem 

ZO.awWt-zagen we het je 
zaflOTW/-zagen we het hem 
zaagzZt-zaLgen ze het ze 

kbloe:wt-\k beloof het je 
zbloe:wt-ze belooft het je 
zbloe:w-ze beloven je 

wkdwt-v/e, komen het je 
wkdmmt-vje komen het hem 
zkdwt-ze komen het je 
zkdmtnt-ze komen het me, hem 

^oam^wf-kwamen we het je 
kaamwmt-kwaxnen we 't hem 
kaammwt-kwamen we het hem 
/coamzvttf-kwamen ze het je 

zbléjmt-ze blijven het me, hem 
wbléjmt-we blijven het hem 
We/VtVf-blijven we het je 
bléjzwt-blijvm ze het je 
zbleemt-m bleven het me 
zbleewt-ze, bleven het je 
bleezwt-bte\zx\ ze het je 

wzéwt-we zeggen het je 
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1 -5 wzémt-wc zeggen het hem 
zZ.émt-7ji zeggen het hem 
ziwWt-ze\den we het je 
ziwmt x 
ZZAWWZ-zeiden we het hem 
zinizt- zeiden ze het hem 
zinznst-zeiden ze het ons 

1-5 verbindingswoorden: 

Met vier lettergrepen is het 
maximum aan kortspraak bij 
de verbindingswoorden nage
noeg bereikt. Nagenoeg, door 
listig aan een 1-4-product nog 
een makkelijk vast te plakken 
sissertje toe te voegen als bv de 
s van es (eens), kan de naarsti
ge speurder nog wel een enkel 
1-5-resultaat scoren. Hier wordt 
volstaan met een paar voor
beelden uit de diverse groepen. 

1 -5 dèkwts-dai ik het je eens 
dègrts-dal je het haar eens 
dèzwts-dat ze het je eens 
dèjz.ts-dal hij het ze eens 
dèmwts-dai we het hem eens 
dèwmts-ddt we het hem eens 

érkwts-eer ik het je eens 
érgmts-eer je het hem eens 
érzmts-eev ze het hem eens 
érjwts-eer hij het je eens 
érwmts-eer we het hem eens 

èkwts-a\s ik het je eens 
ègrts-ate je het haar eens 
èsssts-a\s ze het ze eens 
èjrts-ah hij het haar eens 
èmwts-dh we het hem eens 

hoewkts-hoe ik het je eens 
hoegrts-hoe je het haar eens 
hoemzts-hoe ze het hem eens 
hoemjts-hoe hij het hem eens 
hoemwts-hoe we het hem eens 

toekwts-tocn ik het je eens 
toemkts-toen ik het hem eens 
toemgts-toen je het hem eens 
toevsfs-toen ze het ze eens 
toejrts-loen hij het haar eens 
toewWtS-toen we het je eens 

tdkzts-lot ik het ze eens 
tdmktS-voV ik het hem eens 
tögzts-lot je het ze eens 
tömgts-loi je het hem eens 
tdsrts-tot ze het haar eens 
tdmzts-tot ze het hem eens 
tbjints-tol hij het hem eens 
töwmts-ioi we het hem eens 
tc/mwts-iot wc het hem eens 

vurkrts-voor ik het haar eens 
vurmkts-voor ik het hem eens 
vurgmts-voor je het hem eens 
vurmgts- voor je het hem eens 
vurmzts-voor ze het hem eens 
vurjmts-voor hij het hem eens 
vurmwts-voor we het hem eens 
vunvmts-voor we het hem eens 

Toevoeging: 
dènz-ddt hebben ze ons 

1-6 werkwoorden: 

Voor de hoogste graden van 
kortspraak lenen zich ook niet 
meer alle werkwoorden. Deze 
moeten minimaal twee letter
grepen tellen, wat bij zien of 
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zijn neerkomt op vormen van 
verleden tijd: zagen, waren. 
En dan is er nog het s-steuntje 
nodig van es (eens) om de hoge 
score van (1-6) te realiseren: 

1-6 waarwts-v/aren we je het 
eens (vergeten te zeggen) 

zaagwrts-zagen we het haar 
eens (helemaal goed doen) 

zémts-ze hebben het hem eens 
(vergeten te zeggen) 

Van deze soort is er nog een 
behoorlijke reeks samen te stel
len. Maar al die mededelingen 
op 's zijn in hun eenvormig
heid nogal saai, en overbodig: 
de lezer kan ze zelf samen
stellen uit het voorgaand mate
riaal. En voor de taalkundige 
performer is steeds hetzelfde 
kunstje vertonen gegoochel met 
een intussen overleden konijn. 
Volge hier als witte duif nog 
een variant: een constructie met 
de plaatsbepaling: er. 

1 -6 met er: 

bréwwrt-bvengen we je het er 
(mee) 

diwwrd (bé)-deden we je het 
er (bij) 

geewwrd (bé)-geven we je 
het er (bij) 

haawwrt (a/)-houden we je 
het er (af) 

hoemzrt-hoeven ze het hem 
er (ook niet bij te geven) 

hanzwrt-hadden ze je het er 
(niet bij hoeven geven) 

na^vvrr-hadden we je het er 
(bij gedaan) 

héwzrt-hebbcn ze je het er (bij 
gedaan) 

hémzrt-hebben ze hem heter 
(bij gedaan) 

hoewwrt-hoc\cn we je het er 
(niet af te houden) 

kuwrzt x kurwzt-kunnen we 
ze het er (bij geven) 

moevwrr-moeten we je het er 
(van afhouden) 

moemwrt-moeten we het hem 
er (brengen) 

schöjwwrt-scbmvcn we je het 
er (een onder de deur door) 

vrödwwrt èe-vragen we je het 
er (bij) 

vroewwrt oe-vroegen we je 
het er (bij) 

waawwrt-wc houden het je er 
(later wel van af) 

wWÓmrf-we wilden het hem 
er (niet bij geven) 

wéwwrt-we hebben het je er 
(bij gezegd) 

Züamwrt-zagen we hem het 
haar x er (afgeven) 

ZCUiwwrt-zagen we je het er 
(oprapen) 

zdiwrt-ze deden het je er (bij) 
zèè/mvvrr-zaaien we hem het 

er (morgen nog in) 
zèèjwwrt-zaaien we je het er 

(morgen nog in) 
zéwwrt (bé)-zeggen we je het 

er (bij) 
zhaawrzt-ze houden het er 

haar x ze (wel af) 
zhaawnstr-ze houden het er 

ons (wel af) 
Z,hoewrrt-7,e hoeven het er 

221 



1-6 haar (niet bij te geven) 
zhoewwrt-ze hoeven het je er 

(niet bij te geven) 
zldwrt-ze laten het er je (zelf 

uitzoeken) 
ZUwwrt-zuW&n we je het er 

(brengen) 
ZWÓwwrt-ze wilden je het er 

(brengen) 

De oogst overziende van de 
(l-6)-productie, hoef je niet meer 
te twijfelen: het systeem heeft 
zijn grenzen bereikt. Nog kor
tere kortspraak is schier onmo
gelijk. Schier, want soms, bij een 
drie lettergrepig ww dat ook 
over de fonetische klankstanden 
beschikt die het samensmelten 
van de taalklanken bevorderen 
- het houtskool van de hoog
ovens - dan kan het soms ge
beuren dat (1-6) bereikt wordt zon
der eens of er. Dit is bv het 
geval wanneer iemand van je 
een geheim wil vernemen waar 
hem of haar uitermate veel aan 
is gelegen. Prima! Maar daar 
moet dan uiteraard iets tegen
over staan, anders, zegje: 

vrddjwWt (rae)-verraden we 
het je (niet) 

1-7 werkwoorden: 

Als tenslotte het gordijn defi
nitief gevallen lijkt te zijn, gaat 
het toch nog even open. Daar 
is de goochelaar weer voor een 
toegift. En tovert hij hopelijk 
voor een uitermate dankbaar pu
bliek na al die vette konijnen 

en vliegende duiven nog een 
paar witte muizen uit zijn oren. 

We beginnen met een verhaal 
van ruim een halve eeuw ge
leden. Dan zit ik in Nijmegen 
nog heel devoot aan de voeten 
van Prof.Dr.A.M.G.van Melsen. 
Hij leidt ons in tot de geheimen 
van de filosofie. Soms vertelt 
hij een verhaal. Ik herinner me 
er nog één: hoe de man voor 
het eerst van zijn leven al 
denkende de hoogste abstrac
tiegraad bereikte, en juist bij die 
blikseminslag van de zuivere 
rede de kat van de buren in het 
raam zag springen. Sindsdien -
en dat is dan een ongeluk - kan 
Dries van Melsen nooit meer 
die puurste graad van beschou
wing bereiken of die kat springt 
weer hup in zijn denkraam. 
Laat mij op bescheiden schaal 
ook zoiets zijn overkomen. Ik 
had net de voorbeeldenreeks van 
(1-6) afgesloten, in de vaste 
overtuiging dat ik het summum 
van taaidichtheid had bereikt, 
toen ik via Radio Brabant ie
mand kwók hoorde zeggen, 
door mij onmiddellijk opgepikt 
uit een zinnetje zoals ik me er 
plotseling wel honderden her
innerde, en wel duizenden nog 
zelf kon verzinnen: kwok een 
rauw ei ha! Sindsdien raak ik 
nooit meer in de kortste kort
spraak van mijn dialect ver
zeild, of ik hoor de kwok van 
de Brabantse Nachtegaal. 
Kwók is onderdeel van een ty-
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pisch Brabantse zinsconstructie 
die onder gunstige omstandig
heden leidt tot één ademstoot 
waarin maar liefst zeven let
tergrepen in elkaar versmel
ten. Het betreft de constructie 
van een samengestelde zin: 
hoofdzin en bijzin worden ver
bonden zonder verbindings
woord. In het A B N luidt de 
constructie: ik wou dat ik een 
rauw ei had! In het plat van 
mijn Huisselingse prehistorie: 
kwók en rööw èèj ha! Het 
verdonkeremanen van het onder
schikkend voegwoord dat le
vert één lettergreep winst op. 
Dankzij deze zinsconstructie kun
nen we in de smeltkroes van ons 
dialect een maximum tempe
ratuur van (1-7) bereiken, in het 
ev met toevoeging van er of 
es, in het mv zelfs zonder dat: 

1-7 kwójkzts-\k wou dat ik het 
ze eens (gevraagd had) 

kwójmts-ik wou dat hij het 
hem eens (vroeg) 

kwómkst-ik wou dat ik het 
hem eens 

wwijmt-we willen dat hij het 
hem (ook zegt) 

wWÓwWt-wc wouwen dat we 
het je (niet verteld hadden) 

wwówwzt-wc wilden dat we 
het ze (nog konden zeggen) 

wWÓWzwt-wc wilden dat ze 
het je (vroegen) 

zwiwrt-ze willen dat we het 
haar(vragen) 

ZWÓWgrt-ze wilden datje het 
haar(vroeg) 

Zonder deze hoofd- bijzin con
structie kan bij uitzondering 
ook de taaidichtheid van (1-7) 
worden bereikt: 

in dat geval vruu.rwwts-ver
huren we het je eens (voor een 

heel zacht prijsje!) 
Maar onder toevoeging van de 
bekende s kunnen we langs de 
syntactische weg het vuur van 
het gesprek opvoeren tot een 
hitte van (1-8): 

zwiwrts-ze willen dat we het 
haar eens (vragen) 

Met deze mondvol sluiten we 
dan ons relaas over de kort-
spraak af. 

Om het verschijnsel inzich
telijk te maken, hebben we het 
systeem tot in de uithoeken 
doorgelicht. De meest primi
tieve sprekers in het dorp van 
mijn jongensjaren waren ook 
nu weer mijn beste zegslieden. 
Ze hadden geen grammatica, 
geen schriftbeeld. Ik bewonder 
nog steeds hun spraakmakend 
vermogen. Toen ik nog niet 
kon lezen of schrijven werd ik 
al opgenomen in de wereld 
van hun alleen maar gespro
ken woord. Ik verstond hen al 
lang voor ik wist wat een 
naamwoordelijk deel van een 
gezegde was.Uit hun taalver
mogen heb ik in grote dankbaar
heid geput. Dat ik me in een 
enkel geval heb vergist, slacht
offer werd van taalverwering 
door de tijd, sluit ik ook zelf 
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niet uit. Ik zit daar niet over in. 
Wat ik wilde laten horen wa
ren geen eindeloze reeksen 
van eenmalige geluidseenhe
den maar dat was het systeem. 
Als taalkundige heb ik op dat 
systeem moeten zweten. De 
boeren van toen leefden erin, 
gebruikten het moeiteloos. Zo
als ze ook moeiteloos op hun 
boerenwagen stapten: de linker
voet onder op de velg, juu 
peerd! En het wiel kwam in 
beweging. Steunend op een 
spaak werden ze dan naar bo
ven getild. Levensgevaarlijk. 
Maar zij dachten er niet bij na. 
Het ging vanzelf. 
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Kèrsekilleke 

tWaar ene schrömmelek 
lange èn ene schrömmelek hiel
te zómmer. Es eher nd stónt te 
kéjke zaagdet chrèèj verdruu:-
ge. Um de paar daach moez et 
witterschap ówtchemöddert wör-
re umrijje dè de béste alwér 
nie mér bét wötter könne. En 
bé al dè gegraaf wiz óp te wèl 
kwaam der greegelt mi te mod
der mij ene strie:pööl óp te 
kant. Bé de minse stónne dan 
ök oovral glöözere potte in de 
room. Door hanze dan wa wöt
ter in. Op ten bójjem van die 
potte laach tan zönne strie:p-
ööl te slööpe leek et wél. Mar 
tigge dètter onweer bgón ön te 
komme wier ed beesje wakker. 
Dan góngt önt spölderen in dè 
potje dègge dööcht: drèkt springt 
iting der nog öwt tööchte dan. 
Mar door waar diejje zómmer 
die:n wéék nö daander génne 
kéjk ób dètter aander weer zaat 
ön te komme. En die twie:, 
drie kérrez dèt só gön réégene, 
bleewd bén bietje stie.ve, et 
stöv ewéch, mie:r nie, nie:. 

Och, wa chrötter boerre, 
nie dèsser bééter van wörre, mar 
die kommen in zonnen drögge 
zómmer amper wèj tekort. Die 
wèjje aat minder béste óp mie:r 
gras. Mar ghét netuurlek duk 

fan die klèèn boerkes. Die den
ke dan: tsal wel hénweere diz-

ze zómmer. Die gön dan nö 

K e r s e n k e e s j e 

Het was een vreeslijk lange 
en een vreeslijk hete zomer. 
Als je ernaar stond te kijken zag 
je de gewassen verdrogen. Om 
de paar dagen moest de drink-
kuil uitgemodderd worden om
reden dat de koebeesten al
weer niet meer bij het water 
konden. En bij al dat graven tot 
op de bron kwam er geregeld 
met de modder mee een streep-
aal op de kant. Bij de mensen 
stonden dan ook overal glazen 
potten in het raam. Daar had
den ze dan wat water in. Op de 
bodem van die potten lag dan 
zo'n streepaal te slapen leek het 
wel. Maar tegen (de tijd) dat er 
onweer van begon te komen 
werd het beestje wakker. Dan 
ging het aan het spölderen in 
dat potje dat je dacht: direct 
springt het ding er nog uit, dacht 
je dan. Maar er was die zomer 
de ene week na de andere geen 
kijk op dat er ander weer zat aan 
te komen. En die twee, drie keer 
dat het zou gaan regenen, bleef 
het bij een beetje stuiven, het 
stof weg, meer niet, nee. 

Och, wat groter boeren, 
niet dat ze er beter van worden, 
maar die komen in zo'n droge 
zomer amper weide tekort. Die 
weiden altijd minder koebees
ten op meer gras. Maar je hebt 
natuurlijk dikwijls van die klei
ne boertjes. Die denken dan: het 
zal wel redelijk weer blijven 
deze zomer. Die gaan dan naar 
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dÖsse mèrt èn koe:pe door en 
paar besjes bé want - dénke ze -
van de zómmer moewt hébbe: 
öwthöble watter inzit! Mi alle 
reezekoo: schööre ze sléntes nie 
te veul in óp te wèjnech chras? 
En in de zómmer woorwt nöw 
oover hébbe - de zómmer van 
Kèrsekilleke - hi te dracht die 
boerkes schrömmelek chekult. 
Ejglek zaate zalfjuunnie al zón
der gras, èn èz al zövveul aan
der klèèn boerkes moez ók 
Fun de Locht wér mi te twie: 
bésjezdiej ha bé gekööcht, truch 
nö dÖsse mèrt. Ennie moog 
blééj zéjn èj in Os beurde waj-
jer vur gegivve ha: iedren déjnz-
dach waar der van de besjes 
wér wa vannaf. 

tWaar en hie:l èènt lèèje 
nö de mèrt mi tie twie: besjes. 
Urn zónderwee ges gènkech te 
haawe moes tawste jungske min 
stökske draachterön, Killeke, 
en goej mènneke, door gö niks 
fan af lööj, nie:, dè maak nie 
ségge, mar toch nie half sö 
nie.ver ès sene vödder, öf: se-
nen at moek èjglek ségge want 
woorkt nöw oover hép is lang 
gelijje, Nappoolejon, den^k, zwa 
diejjen téjt. 

Halverweege Hèèrpe waar 
Killeken al muuj, zinnie, èn 
óp te Koliek begon ie al te 
klaage èn te zwie:te van de hèjt. 
Dan jaagde ze mar wa har
der ön, zin de Fun tigge Kille-
kes, hoe mie:r host we maake, 

de Osse markt en kopen daar 
een paar koebeestjes erbij want 
- denken ze - van de zomer moe
ten we het hebben: eruit halen 
wat er inzit! Met alle risico: scha
ren ze in de lente niet te veel 
in op te weinig gras? En in de 
zomer waar we het nu over 
hebben - de zomer van Kersen
keesje - heeft de droogte die 
boertjes vreeslijk gekuld. Eigen
lijk zaten ze half juni al zonder 
gras, en als al zoveel andere 
kleine boertjes moest ook Fun 
de Locht weer met de twee 
koebeestjes die hij had bijge-
kocht, terug naar de Osse markt. 
En hij mocht blij zijn als hij in 
Oss beurde wat hij ervoor gege
ven had: iedere dinsdag was er 
van de koebeestjes weer wat af. 

't Was een heel eind lei
den naar de markt met die twee 
koebeestjes. Om ze onderweg 
aan het lopen te houden moest 
het oudste jongetje met een 
stokje er achteraan, Keesje, een 
goed ventje, daar gaat niets van
af, lui, nee, dat kan ik niet zeg
gen, maar toch niet half zo 
vlijtig als zijn vader, of: zijn at 
moet ik eigenlijk zeggen want 
waar ik het nu over heb is lang 
geleden, Napoleon, denk ik, zo
wat die tijd. 

Halverwege Herpen was 
Keesje al moe, zei hij, en in 
Koolwijk begon hij al te kla
gen en te zweten van de hitte. 
Dan jaag je ze maar wat har
der aan, zei Fons tegen Kees
je, hoe meer haast we maken, 
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hoe érder gin Ös kunt öwt-
ruste. Och, chén kbbj kèlleke 
dè Killeke. En óp sene kóp mi 
höör stónter mar ie:n en bietje 
verkie:rt: twaar égge goe.t 
keekt en tie:r mènneke, nie sd 
tèèj ès tóch feul van die klèèn 
boerkes séjn. En bietjen en 
maawerech mènneken. Stie:n 
èn bie:n! Hédde de Koliek 
chehat, èn dan nog dwarz dur 
Berge hén, der kwaam gén èènt 
bn dè verrekte dorp!!! Kégges, 
sin zen vbdder, wan schbn 
boerderééj hie.r stbn! Door 
moette oe:chfur hébbe. Ejglek 
moet iedder klèèn boerke dè 
oe:ch hebbe, hoe kant anders 
fröwt kömme. Ge moet tog 
érgez óp av doen wild iets 
brèjke? Meschien dromde de 
Fun mi tie twie: bésjez achtr-
em bn al, hoe hullie Killeke 
nog ez boe.r zó wbrre óp sbn 
schbn Bèrchse boerderrééj, mi 
hart wérke, wa gluk èn me
schien en géf Bèrchs dérke, 
gwét mar nbjt. Mar Killeke 
hagget nie mér, die schbn Bèrch
se boerderééj kónne Killekes 
niks ferdomme, vur zéjn part 
vlooge ze mitt urste onweer 
ed bééste ammel in braant, mi 
tie frékte Bèrchse rödboerre der 
béü On en moe:j Bèrchs 
durske dööcht Killeke nóch 
nie. 

Èn 't wier noch hétter èn 
hétter ök noch. Der kwaam 
gwoon gén èènt bnt törp. En 
toesser zóvveul èz deur waare, 

hoe eerder je in Oss kunt uit
rusten. Och, geen slecht ke
reltje dat Keesje. En op zijn kop 
met haar stond er maar één een 
beetje verkeerd: het was als je 
goed keek een teer ventje, niet 
zo taai als toch veel van die 
kleine boertjes zijn. Een beetje 
een zeurderig ventje. Steen en 
been! Heb je Koolwijk gehad, 
en dan nog dwars door Berghem 
heen, er kwam geen eind aan 
dat verrekte dorp!!! Kijk eens, 
zei zijn vader, wat een mooie 
boerderijen hier staan! Daar moet 
je oog voor hebben. Eigenlijk 
moet ieder klein boertje dat oog 
hebben, hoe kan het anders 
vooruit komen. Je moet toch 
ergens op afgaan wil je iets 
bereiken? Misschien droomde 
Fons met die twee koebeest
jes achter zich aan al, hoe hun 
Keesje nog eens boer zou wor
den op zo'n mooie Berghemse 
boerderij, met hard werken, wat 
geluk en misschien een gaaf 
Berghems meisje, je weet maar 
nooit. Maar Keesje had ze te ver
roesten, die mooie Berghemse 
boerderijen konden Keesje niets 
verdommen, voor zijn part vlo
gen ze met het eerste onweer 
het beste allemaal in brand, 
met die verrekte Berghemse rot
hoeren erbij!! Aan een mooi 
Berghems meisje dacht dat Kees
je nog niet. 

En het werd nog heter en 
heter ook nog. Er kwam ge
woon geen eind aan het dorp. 
En toen ze er zoveel als door 
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volgez de Fun, vroech Küleke: 
is ti Os tan? Nie:, waart nóch 
nie, mar wél bekant, zin den at, 
nog éfkez de Spönderstrböt én 
dan zéwr! Mar wa duurde dé 
Sponderströtje lang, gnèènt bn. 
Néns rie.p de Fun: ksien 
hoevvéjzer ligge, Kil, sték et es 
chaaw béw, leevert in Os aat 
wóp, alst noch sè wèjnech! Mar 
Küleke zaaget nie ligge, dè 
hoevvéjzer, tsfuls te hie:t, rie.p 
ie nb den aawe, rappet èjges 
mar óp! kSuu.ket fan gen kan-
tes! Wa moew mi sbn stóm 
éjzer? Rappet èjges mar óp. 
En dè din de Fun. Héj stook et 
éjzer bém èn vröt: toor göngt 
wér óp Oz óp bn. 

Nöw kunneze zégge van 
die hoevvéjzers wa se wille, 
dèt flööwekul iz öv béjgluu.f 
mar in Os waart fur de Fun 
gén kbbj mèrt. Héj din bèèj de 
bésjez al betéts fan de haant 
vur nèt wa mie:r èj ha ge-
dööcht. Héj ha bk nie fer niks 
ónderweegez en bietje gavve-
seert. Toej wér óp höwz bn 
din, gelde de bésjez en stuk 
minder. 

Zoe: rónt et middech-
lööje trójje ze wér dur de Spön
derstrböt óp höwz bn, èn dan 
wér dwarz dur dè frekte Berge! 
Wan koe.telech kèlleke waar 
dè Küleke! nOs toe hajt al 
hie:t. Mar nöw stón de zón 
booven in de lócht óp ter hétst. 
Waart hén nie sö èèrch chwist 

waren, volgens Fons, vroeg 
Keesje: is dit Oss dan? Nee, 
was het nog niet, maar wel bij
na, zei at, nog eventjes de Spaan
derstraat en dan zijn we er! 
Maar wat duurde dat Spaan
derstraatje lang, geen end aan. 
Ineens riep Fons: ik zie een 
hoefijzer liggen, Kees, steek het 
eens gauw bij je, levert in Oss 
altijd wat op, al is het nog zo 
weinig! Maar Keesje zag het 
niet liggen, dat hoefijzer, het 
is veels te heet, riep hij naar 
den Ouwe, raap het zelf maar 
op! Ik zoek het van geen kan
ten! Wat moeten wij met zo'n 
stom ijzer? Raap het zelf maar 
op! En dat deed Fons. Hij stak 
het ijzer bij zich: en vooruit: 
daar ging het weer op Oss aan. 

Nu kunnen ze zeggen van 
die hoefijzers wat ze willen, dat 
het flauwekul is of bijgeloof 
maar in Oss was het voor Fons 
geen slechte markt. Hij deed 
beide koebeestjes al bijtijds van 
de hand voor net wat meer dan 
hij had gedacht. Hij had ook 
niet voor niets onderweg een 
beetje geavanceerd. Toen hij 
weer op huis aan ging, golden 
de koebeestjes een stuk minder. 

Zo rond het middagluiden 
stapten ze weer door de Spaan
derstraat en dan weer dwars door 
dat verrekte Berghem! Wat een 
mopperig kereltje was dat Kees
je. Naar Oss toe had hij het al 
heet. Maar nu stond de zon bo
ven in de lucht op haar heetst. 
Was het heen niet zo erg geweest 
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èj zin, ndw waart érger èjt che-
zeet kón krégge. Nie:, dbééste 
waarder vannaf, fan Killekes. 
En toe de Fun wér oover die 
schbn boerderééj begon, ök wél 
en bietje umt kèlleke te plöóge, 
ha Killeke niks mér bé te zét
ten. Héj waar te muu, héj vrék-
te van den döörst, kwaam veul 
en veul te kort um nóg ne kér 
oover die verdómme se réjke 
Bèrchse ródboerre te gbn lig-
ge loe:pe schelle èn schèène. 

Fun de Lócht zaat nóch 
niks nie ooverm in, nie:, hélle-
mol nie, nie:, dè nie. Héj kén
de zen mènneke. tLie.p ter bé 
óf ten dokter iedren oe:genblik 
tlbbt kós kömme. Mar Fun zóm 
lie:re wis te lééste bietjes fól te 
haawe, èn nie al ónderweeges 
nbt stèèrvbét toe doe:t te valle 
in plots fan paz dróp. Héj ha 
vurt éjzer van den Osse smit 
nóg en paar döwte gebeurt, èn 
door in de gawwechèjt en hèf-
felke Uujjese Kèrse van ge-
kööcht um die ónderweeges ér-
ges langz de weg lékker op te 
ééte. Tbj, in de buurt fan de 
Broeksteech, snèjge bedööcht. 

Bé't kpèlleke van Sunt 
An óp te Koliek fiel durste kers. 
Killeke zaag se drék ligge: moe.j 
rot, lékker dik, èn ze glom vant 
sap. 'n Paar hóndert meeter 
wéjjeróp laager wér ie:n. Tig-
ge dè sin Hèèrpe waare, ha 
Killeke dral en stuk of tien óp. 
Dan en paar in 't törp, en stuk 
öv drie in de Béérs. In de Ham-
strbbt nóg en énkelde, èn bé 

als hij zei, nu was het erger dan 
hij het gezegd kon krijgen. Nee, 
het beste was er vanaf, van Kees
je. En toen Fons weer over die 
mooie boerderijen begon, ook 
wel een beetje om het ventje te 
plagen, had Keesje niets meer bij 
te zetten. Hij was te moe, hij ver
rekte van de dorst, kwam veel 
en veel te kort om nog een keer 
over die verdomde rijke Berg-
hemse rothoeren te gaan liggen 
lopen schelden en schenden. 

Fons de Locht zat nog niets 
over hem in, nee, helemaal niet, 
nee, dat niet. Hij kende zijn kerel
tje. Hij liep erbij of de dokter 
elk ogenblik te laat kon komen. 
Maar Fons zou hem leren tot 
de laatste beetjes vol te houden, 
en niet al onderweg naar het 
sterfbed dood te vallen ipv pas 
erop. Hij had voor het ijzer van 
de Osse smid nog een paar dui
ten gebeurd, en daar in de gau
wigheid een handje Udense ker
sen van gekocht om die onder
weg ergens langs de weg lekker 
op te eten. Tot hij, in de buurt 
van de Broeksteeg, zich bedacht. 

Bij het kapelletje van Sint 
Anna in Koolwijk viel de eer
ste kers. Keesje zag ze onmid
dellijk liggen: mooi rood, lek
ker dik, en ze glom van het sap. 
Een paar honderd meter verder
op lag er weer een. Tegen dat ze 
in Herpen waren, had Keesje 
er al een stuk of tien op. Dan 
een paar in 't dorp, een stuk of 
drie in de Beers. In de Ham
straat nog 'n enkele en bij de 
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de Huusselingse kérk fiel de 
lééste. 

Töws, sööves, nb den ééte, 
vroech Killeke bn zen vbdder: 
hoe kwaamdegé zoe: néns bn 
al die dikke kèrse? Dè sakkoe 
zégge, zin de Fun. Mi bèèj zen 
haant in de tès keek ie dur de 
room ed boe:gertjen in, zon biet
je tussen de zés bellefleure 
deur, nbt kèrsebömke dè van 
de dröcht al kepèt waar gegbn, 
diejje verschrikkeleke zómmer. 
Wétte nóch, froech te Fun, dèw 
nOs toe lie.pe? Dur de Spbn-
derstrbbt? Dè wis 'tKilleke noch. 
En wa toor laach wattie nie óp 
ha wille raape? Dè wis Kille
ken ök nog ök. En door hédde 
dan al die kèrse van gekoocht? 
Dhék, zin de Fun: vierrenvéjv-
tech kèrsse, èn door héddegé 
der achtenvértich fan óp. Ge
rapt, zin Killeke, èn zoe: waart. 

Wa ter vont mènneke lot-
ter nóch trèècht is cheköm-
me? Dméste part dénkt tan aat: 
niks óf nie feul. Dè hèbbeze 
dan goe.t mis. Dè Killeke mag 
dan ès jungske ene maaw-
kloe:t zéjn gwist, de Fun ha 
sen verstaant nie hog boove 
zen pèt sitte mar der wél vlak 
ónder. En dè hij - kund ónder-
tusse wél gwöör gwörre zéjn -
goe.t chbrökt um zen Killeke te 
kréjge woorjt hébbe wó: óp 
ie:n van de grbtste en mbjste 
boerderééj in Berge! Door 
hèèjte de Van de Lóchte nog 
aat de Kèrsekillekes, al wie:te 
zèjgez allang nie mér wörrum. 

Huisselingse kerk viel de laatste. 
Thuis, 's avonds, na het 

eten, vroeg Keesje aan zijn va
der: hoe kwam je zo ineens aan 
al die dikke kersen? Dat zal ik 
je zeggen, zei Fons. Met beide 
handen in zijn zak keek hij door 
het raam de kleine boomgaard 
in, zo'n beetje tussen de zes belle
fleuren door, naar het kersen
boompje dat van de droogte al 
dood was gegaan die verschrik
kelijke zomer. Weetje nog, vroeg 
Fons, dat we naar Oss toe liepen? 
Door de Spaanderstraat? Dat wist 
Keesje nog. En wat daar lag dat 
hij niet op had willen rapen? Dat 
wist Keesje ook nog ook. En daar 
heb je dan al die kersen van ge
kocht? Dat heb ik, zei Fons: 54 ker
sen, en daar heb jij er 48 van op. 
Geraapt, zei Keesje. En zo was het 

Wat er van het mannetje 
later nog terecht is gekomen? De 
meesten denken dan steeds: 
niets of niet veel. Dat hebben ze 
dan goed mis. Dat Keesje mag 
dan als jongetje een zeurpietje 
zijn geweest, Fons had zijn ver
stand niet hoog boven zijn pet 
zitten maar er wel vlak onder. 
En dat heeft hij - kun je onder
tussen wel gemerkt nebben -
goed gebruikt om zijn Keesje 
te krijgen waar hij het hebben 
wou: op een van de grootste en 
mooiste boerderijen in Berg-
hem. Daar heten de Van de 
Lochten nog altijd de Kersen
keesjes, al weten ze zelf allang 
niet meer waarom. 
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J ö j, Jij en Jak 

De hoofsuaken öwl 

wa swai vertélt wier 

oover de jórtges fan 

Kóbbes fan der Slosse 

Köbbesfan der Slösse ként 
iedderén: dèj nie dögde, dèj 
toovre kós, dèj znèjge in et 
Huuslings Fèlt in en knotje hi 
vraandert, in Röwwestèjn in 
ene meelzak, dèssem in Velp 
óptléést ön zen vésje zéjn gwist 
vur zem door óphónge vlak bé 
de kérk ób dèèjgeste fiöcht woor 
veul érder al de Bröwn Pööters 
der klbster hm gebööwt. Wie 
wétte nie? Mar hoewel minse 
wie:te dè de Kóbbes drie jónges 
ha ? En dè die ök nie dögde, zwa 
ób dèj geste menie.r ön der èènt 
zéjn gekömme ès hulliejje vod-
der? Niemmes! Geniemmesteü 

Dnawste hètte Jöj, ene 
lange laabez èn de grofste 
rotsak fan die drie. Dan hadde 
Jijje, en stuk jónger mar nen 
ééve groeite vleegel. Jak waar 
de klènste èn de jóngste van de 
drie, ha toessem vie.te èjglek 
óp school moette zitte mar door 
zaam de mester nöjt. Die drij 
zéjn toe de Kóbbes waar óp-
chehange vur drèjge begónne. 

Mar tmöj van alle köj-
jechèjt iz dètter öjt en èènt ön 
komt. Zwierre mittren drijje 
gevat, in de buurt vant Ooven-
tje, in Hal, 

J o j , J e e j e n J a k 

De hoofdzaken uit 
wat zoal verteld werd 
over de zonen van 
Jacobus van der Schlossen 

Jacobus van der Schlossen 
kent iedereen: dat hij niet deug
de, dat hij kon toveren, dat hij 
zich in 't Huisselingse Veld in 
een knotwilgje heeft veranderd, 
in Ravenstein in een meelzak, 
dat ze hem in Velp tenslotte aan 
zijn vestje zijn geweest voor ze 
hem daar ophingen vlak bij de 
kerk op dezelfde hoogte waar 
veel eerder al de Capucijnen hun 
klooster hadden gebouwd. Wie 
weet dat niet? Maar hoeveel men
sen weten dat Jacobus drie zo
nen had? Dat die ook niet deug
den, en bijna op dezelfde manier 
aan hun eind zijn gekomen als 
hun vader? Niemand. Geen mens!! 

De oudste heette Joj, een 
lange lummel en de grootste 
schurk van de drie. Dan had je 
Jeej, 'n stuk jonger maar een 
even grote vlegel. Jak was de 
kleinste en de jongste van de 
drie, had toen z'm vingen ei
genlijk op school moeten zit
ten maar daar zag hem de 
meester nooit. Die drie zijn, 
toen Jacobus was opgehangen, 
voor zichzelf begonnen. 

Maar 't mooie van alle 
slechtheid is dat er ooit een 
eind aan komt. Ze werden alle
drie tegelijk gevangen, in de 
buurt van 't Ooventje, in Hal, 
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érnte óp Sellant, minnen offer
blok trie:re van Sunte Mechuut 
öt te kérk fan Estre, ne zak mi 
jóng hénnen èn en lèpke van 
duuzzent tè noch wèèrm waar 
van de Van Kilzdónke, want 
toor waart fan. Die han wél 
wa gehort diejje naacht mar 
drèjge slddpes chehaawe: liev-
ver èèrm in bét dan réjk in de 
kiest. Zoe: ist mar nét. 

Ofte gzichte van die drie 
die.ƒ van te vurre zwart sen ge
makt nét èz bé dre vbdder dörk 
nie te zégge. Door hék niks oo-
ver ghört. Ze dénke wél dè te 
jónges nie kósse toovre, zwès 
te Kóbbes. Mar die ha te gaav 
dk mar wis tè sem vie.te: ón
der de galch waariet kunsje 
kwéjt, vnèjges, want toor spuit 
tan den duuvvel mi. Die zin: Van 
der Slosse, ge zét nbw woor koe 
hébbe wów, èn door zuuktet wéj-
jer èjges mar öwt! 

Ès alle tooverééj van den 
duuvvel komt - èn dè duusse -
dan begrépte wél worm zen drie 
jónges bé der lééve nie kósse 
toovere, marnéns wél toe zém-
mel doe:t laage, die bruu.rs 
néévemekèöre. Der waar nie 
mi gevilt fan tevurre ès mitter 
vbdder. Héllembl nie, korte 
mètte, hup, te kóp traf balie 
drij. Die kaaneze hén zóp-
chestuu.rt nö Döwtslaont, èz 
bwéjz dèt chebeurt waar. De 

ergens in Zeeland, met een offer
blok ter ere van Sint Machutus 
uit de kerk van Escharen, een 
zak met jonge kippen en een 
briefje van duizend dat nog 
warm was van de Van Kils-
donken, want daar was het van. 
Die hadden wel wat gehoord 
die nacht maar zich slapend 
gehouden: liever arm in bed dan 
rijk in de kist. Zo is het toch 
maar precies. 

Of de gezichten van die 
drie dieven van te voren zwart 
zijn gemaakt net als bij hun 
vader durf ik niet te zeggen. 
Daar heb ik niets over ge
hoord. Ze denken wel dat de 
zonen niet konden toveren, zo
als Jacobus. Maar die had de 
gave ook maar tot ze hem vin
gen: onder de galg was hij het 
kunstje kwijt, vanzelf, want daar 
speelt dan de duivel mee. Die 
zei:"Van der Schlossen, je bent 
nu waar ik je hebben wilde, en 
daar zoek je het verder zelf 
maar uit". 

Als alle toverij van de dui
vel komt - en dat doet ze - dan 
begrijp je wel waarom zijn drie 
zoons bij hun leven niet kon
den toveren, maar ineens wel 
toen ze eenmaal dood lagen, 
die broers, naast elkaar. Ze wa
ren niet gemarteld van te 
voren zoals hun vader. Hele
maal niet, korte metten, hup, 
de kop eraf, bij alle drie. Die 
hoofden hebben ze opgestuurd 
naar Duitsland, als bewijs dat 
ze terecht gesteldwaren. De 
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léjve wierren in Vèlb begraave, 
wél noch séch mar ópt kérkhöv 
door, mar dan ön de ver-
kielde kant van de héch. En 
dés tan tèènt, zódde zégge, 
mar door begóst pas. 

Saandrendaachs laage de 
graav ölleng ooverlwe:p, de plies-
sie wier der bé geholt èn jaw-
wél, de léjve van Jöj, Jij en 
Jak waaren ewéch. Hoe kós té 
nöw? Broedder Frans wist pre-
sies, mar dé moochie nie hart
óp ségge van de gardejbbn. In-
tusse begreep iedderén dètter 
den duuvvel mi spuide, en zoe: 
waart. Héj hasse lobte vréjze, 
èn zmoette duk ök nóch in dees 
streek hébbe róntcheschuupt ón
der kmandoo van diejjen duuv
vel: stééle, bedrie.ge, vermoo
re öv, èsse niks slèchters han 
te doe.n, zörge vur tóngblbbjer 
óf kbbj weer, vur winterz dèt 
wbtter bé de minse in der 
béddekröjke bevroor. Geniem-
meste die zbjt hi truch chezien 
séjnz, dè sprikt: twaarn sórtfan 
poppe woor den duuvvel mi 
spuide. 

En tóch: toe men gröt-
jbdder nóch mar en kèlleke waar, 
wisset törp nóch presies hoez-
zer öwtsaage, die drie, en wie 
wie waar. Alle drie hanze van 
den duuvvel ene nééje kx>p che-
krigge. Doorbn kónde zien dèt 
èjglek chén minse mér waare. 
De jóngste, Jak, lie.p minne kat-
teköp, Jij minnen 

lichamen werden in Velp be
graven, wel nog zeg maar op 
het kerkhof daar, maar dan aan 
de verkeerde kant van de heg. 
En dat is dan het einde, zou je 
zeggen, maar daar begon het pas. 

De andere dag lagen de 
graven helemaal in het onge
rede, de politie werd erbij ge
haald, en jawel, de lichamen van 
Joj, Jeej en Jak waren weg. Hoe 
kon dat nu? Broeder Fransis-
cus wist het precies, maar dat 
mocht hij niet zeggen van de 
gardiaan. Intussen begreep ie
dereen dat er de duivel mee 
speelde, en zo was het. Hij had 
ze laten verrijzen, en ze moe
ten vaak ook nog in deze stre
ken hebben rondgezworven 
onder commando van die dui
vel: stelen, bedriegen, vermoor
den of, als ze niets slèchters 
hadden te doen, zorgen voor 
mond- en klauwzeer of vies 
weer, voor winters dat het wa
ter bij de mensen in hun 
beddekruiken bevroor. Niemand 
die ze ooit heeft teruggezien 
sindsdien, allicht... het waren 
een soort poppen waar de 
duivel mee speelde. 

En toch: toen mijn groot
vader nog maar een jochie was, 
wist het dorp nog precies hoe 
ze eruit zagen, die drie, en wie 
wie was. Alle drie hadden ze 
van de duivel een nieuw hoofd 
gekregen. Daaraan kon je zien 
dat het eigenlijk geen mensen 
meer waren, De jongste, Jak, 
liep met een kattenkop, Jeej met 
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hóndekóp en Jöj ha van den 
duuvvel de kèp fan en zóg 
ópchezét chekrigge. Nie:, men 
grötjbdder hisse ök nöjt mér 
gezien mar - zinnie - drwaa-
rener in zéjnen téjt nog die se 
wél gezien hm, völgez de 
gardejöön 'mdèsse teveul ge-
zoope han, ammel verbeeleng! 
Mar broedder Frans schéjnt te 
hébbe gezeet: drank óf chén-
nen drank: chén verbeeleng 
zónder iets chezien te hébben, 
èn zoe: ist mar krek. Mach diej-
je Frans dan mar enen broed
der zéjn gewist, nöjt turgelie:rt, 
allie:n wa getimmert èn gemèt-
selt in de missie, gluu:fmar dèt-
tie door in dè Aafriekka mie:r 
gezien hi ön duuvvelderééj ès 
wéj óns hie. r minzenalle kunne 
vurstélle. Ov ddöchte van nie, 
sóms? Ov ddöchte sómz dè te 
gardejöön dööcht tetter gén 
duuvvels waare? Dwók tög ök 
noch mar éfkes chezeet hébbe. 

Men grötfaader - héj waar 
nie énzez ön pruu.ve toe, héj 
zaat nog óp school - hi ès klèèn 
mènneke duk huu:re verteile 
oover de drie zoons van de Kób-
bes. Oover die köppe. Oover 
hoesse mittren drijjen in de 
kèrsnaacht zaate te pruu.ve in 
de Macherse Hut, ön en hie:l 
klèèn töffelke, te prböte mimme-
köör, en bietje ötte licht, die 
köppe bjén, van en kat, nen 
hónt en van en zóch. Zhan 
meköör in gén tééj 

een hondenkop en Joj had van 
de duivel de kop van een zeug 
opgezet gekregen. Nee, mijn 
grootvader heeft ze ook nooit 
meer gezien maar - zei hij - er 
waren er in zijn tijd nog die 
hen wel gezien hadden, vol
gens de gardiaan omdat ze te
veel gezopen hadden: allemaal 
fantasie! Maar broeder Fran-
siscus schijnt te hebben ge
zegd: drank of geen drank: geen 
fantasie zonder iets gezien te 
hebben, en zo is het maar net. 
Kan die Fransiscus best maar 
een lekebroeder zijn geweest, 
nooit doorgeleerd, enkel wat 
getimmerd en gemetseld in de 
missie, geloof maar dat hij daar 
in dat Afrika meer gezien heeft 
aan duivelstreken dan wij ons 
hier met ons allen kunnen 
voorstellen. Of dacht je van 
niet, soms? Of dacht je soms 
dat de gardiaan dacht dat er 
geen duivels waren? Dat wilde 
ik toch ook nog maar eventjes 
gezegd hebben. 

Mijn grootvader - hij was 
niet eens aan borrelen toe, hij 
zat nog op school - heeft als 
klein kereltje vaak horen ver
tellen over de drie zonen van Ja-
cobus. Over die hoofden. Over 
hoe ze met hun drieën in de 
Kerstnacht zaten in te nemen 
in de Macharense Hut, aan een 
heel klein tafeltje, te praten met 
elkaar, een beetje uit het licht, 
die koppen bij elkaar, van een 
kat, een hond en van een zeug. 
Ze hadden elkaar in geen tij-
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mér gezien öf chesprooke, 
leeket. Vroech Jöj ön Jijje: 
hoe vöördegéj ónder oewwen 
hóndeköp? Khér goejje schik 
mi, zin Jij, ha veul köjjer ge-
kunt, nóch mar delft van 't 
wèèrk: kröjk tiggeswórreg óp 
te Koliek al woort chèlt li in 
Berge, en beezech hék nóg 
éfkes téjt ester sómwéjle plies-
sie önkömt: khuu.r zal vur ze 
vnöwz doen. 

Jij zaager nor öwt dèjt nie 
slèècht chetróffe ha. Van Jöjje 
zódde dè nie gezeet hébbe. Héj 
keek nóggal ónklöör van zenèj-
gen af, net övvet em nie mij-
zaat, zéchmar: öffie iets tekort 
kwaam. En géj Jèkske, knör-
denie, ónder oew mietterigge 
katteköpke ist ök nie allez, 
dénkk? Oh, maawdenet mènne-
ke, dè félt sat mij, 'kdénk dek
ker vnöwt men vak chezien óp 
fröwd bén geboe. rt: khoef chén 
licht mér bé te hébbe, hoe dón
ker et ök is, ksiet allemöl al van 
wéjt af ligge, mimmen katten-
oe:ge, 'snaachs. 

Toe waart toor in de Ma-
cherse Hut éfkes stil, in de 
kèrsnaacht. In de hèrberch waar 
plots sat. De Hut saat sö goe.t 
ès leech. tWaar al loot, èn kbbj 
weer ök noch, mi ne smérre-
ge wéjnt fan Méégen af, èn 
snöw hé, van diejjen drögge, 
schèèrpe snöw diew int che-
zicht snééjt ónderweeges. Wie 
duutter nöw mi di weer óp 
Méégen óp ön ? 

den meer gezien of gespro
ken, leek het. Vroeg Joj aan Jeej: 
hoe vergaat het jou onder je 
hondenkop? Ik ben er heel te
vreden mee, zei Jeej, had veel 
slechter gekund, nog maar de 
helft van het werk: ik ruik te
genwoordig in Koolwijk al waar 
het geld ligt in Berghem, en 
bezig: heb ik nog eventjes tijd 
als er soms politie aankomt, ik 
hoor ze al voor ze vertrekken. 

Jeej zag er naar uit dat 
hij het niet slecht getroffen had. 
Van Joj zou je dat niet gezegd 
hebben. Hij keek nogal grim
mig om zich heen, net of het 
hem niet meezat, zeg maar: of 
hij iets tekort kwam. En jij , 
Jakje, bromde hij, onder jouw 
verzopen kattenkop is het ook 
niet alles, denk ik? Ooh, mauw
de het manneke, dat valt ge
noeg mee, ik denk dat ik er van
uit mijn vak gezien op vooruit 
ben geboerd: ik hoef geen licht 
meer bij me te hebben, hoe don
ker het ook is, ik zie het alle
maal al van verre liggen, met 
mijn kattenoogen, 'snachts. 

Toen was het daar in de 
Macharense Hut eventjes stil, 
in de Kerstnacht. In de herberg 
was plaats genoeg. De hut was 
zo goed als leeg. Het was al 
laat, en slecht weer ook nog, 
met een smerige wind van Mee-
gen af, en sneeuw hé, van die 
droge, scherpe sneeuw die je 
in het gezicht snijdt onderweg. 
Wie gaat er nu met dit weer 
richting Meegen? 
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Jij, dès sövveul ès see-
ker, die han Oz al gerooke 
dètter in dè Mèège wa furm 
vèrrech laach. Mar Jbjje kén
de zintusse amper truch. Die 
zaal mar zö 'n bietje te schoef-
fele óp sene stoe. I, èn gréjnzeg 
ónderöwt te kéjke. En, vroegge 
Jak èn Jij dan ök bn Jbjje: 
tsiet er nie nöwt dèdde veul te 
stöwte hét ónder oewwe vèèrkes-
köp. Dè hanze goe.t. Mar, zin 
Jbj, tfiel ök wél wér wa mij, 
mijjendan. Klus, zinnie, tigges-
wórrech sów ongeveer alles, 
èn dès mbj mij genómme vur 
iemmeste die veul van höwz is. 
Mar van dnandre kant... 

Wa dan van dnandre kant, 
wón ze wie:te? Want tè trenen 
andre kant waar zaage ze wél. 
De Jbj leek héllembl van streek, 
óntevrijje, öf ter en kbbj lócht 
ooverm héngevalle waar. Zég-
get mar, zinne ze tigge Jbjje. 
En die zinnet: 
um de drie wééke stok göffer-
dómme bérrech, zinnie. 

Vrööge z.e nöggal es: wa 
tie twie: aander dan door in 
Méége moesse. Jij ha gerooke 
dètter vurrem wa laag, bé die 
Van de Kampe. Mar Jak en Jbj? 
Dè fröögzoe dan. Mi dè weer. 
In de kèrsnaacht. Dan zék: 
nöggal glat: Jak èn jbj dinnen 
óp Méégen bn urn door nie te 
gbn biechte bé de pbbters. 

Jeej, dat is zoveel als ze
ker, die had in Oss al geroken 
dat er in dat Meegen wat voor 
hem klaar lag. Maar Joj ken
den ze intussen amper terug. 
Die zat maar zo'n beetje te 
schuifelen op zijn stoel, en 
nors onderuit te kijken. En, vroe
gen Jak en Jeej dan ook aan 
Joj: het ziet er niet naar uit dat 
je veel te pochen hebt onder je 
varkenskop? Dat hadden ze 
goed. Maar, zei Joj, het viel 
ook wel weer wat mee, nu en 
dan. Ik lust, zei hij, tegen
woordig zo ongeveer alles, en 
dat is mooi meegenomen voor 
iemand die veel van huis is. 
Maar van de andere kant... 

Wat dan van de andere 
kant, wilden ze weten. Want dat 
er een andere kant was, zagen 
ze wel. Joj leek helemaal van 
streek, ontevreden, alsof er een 
onweer over hem was heen-
gevallen. Zeg het maar, zeiden 
ze tegen Joj. En die zei het: om 
de drie weken sta ik goffer-
domme berig, zei-d-ie. 

Vragen ze nogal eens: 
wat die twee anderen dan daar 
in Meegen moesten? Jeej had 
geroken dat er voor hem wat 
lag, bij die van de Kampen. 
Maar Jak en Joj? Dat vragen 
ze je dan. Met dat weer. In de 
Kerstnacht. Dan zeg ik: na
tuurlijk, Jak en Joj gingen naar 
Meegen toe om daar niet te 
gaan biechten bij de paters. 
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Niks mis mi drie Bérre 

Hannez de Krap, hèttenie. Héj 
wónde in en hie:l klèèn, hie:l 
moe.j boerdrééjke, m 'allez dróp 
èn drön. Bzééjen thöske laag ne 
witte put die mi sene mik dööj-
lek ótstook booven't nok vant 
rie.ten dak. Drlaag en höfke bé 
vur de gruuntes èn en bluum-
ke: en spikkelillie, wa fuur-
kröwt, knillesroe:z.e èn nóch 
soe: tie:n of taander dègge dan 
oovral bé de boerren in den 
hof siet stbbn. Tuurlek ók soe: 
hie.rèn door nen béézepöl. Door-
mi héwt chehat, óp en boe:-
gertje noö, min winterpéér, en 
paar van die aawerwetse kbrpen-
duus diegge nérnte mér ziet, èn 
en z.oe. r zèèjkpröjm in de héch. 

Hannes hat chléjk, mar 
dan wél int klèèn. Woor int 
chroe:t de koej stön, stónne bé 
Hanneze twie, drie gèèjte èn 
en paar vèèrkes. Zenen balke 
krööjdenie in de zómmerdach 
fól mi höj dèj wón van en paar 
strööte diej van de geménte ha 
gepaacht. Ströj um te strööje 
haj gén. Strööjsel moessie krab
be. Dè kraptenie mi te krap-
sèssie zoe: lingz. èn règz bé me-
ködr woorjt saach stöbn, langz 
de sluuf èn in de wèrtjes. Héj 
hètte dan ök nie verniks zwès 
zen vbdder èn grötfbdder al 
ghèèjte hm: De Krap. Héj 
schreef senèjge De Kööster, 
mar dè wisse de minse veulal 
nie énzes. 

N i e t s m i s met d r i e B e r e n 

Hannes de Krab, heette hij. 
Hij woonde in een heel klein, 
heel mooi boerderijtje, met al
les erop en eraan. Bezijden 't 
huisje lag een witte put die met 
zijn mik duidelijk uitstak bo
ven de nok van het rieten dak. 
Er lag een hofje bij voor de groen
ten en een bloemetje: een tijger
lelie, wat vuurkruid, pioenrozen 
en nog zo het een of het ander 
dat je dan overal bij de boeren 
in de tuin ziet staan. Natuurlijk 
ook zo hier en daar een bes-
senstruik. Daarmee hebben we 
het gehad, op een kleine boom
gaard na, met een winterpeer, 
een paar van die ouderwetse cor-
pendu's die je nergens meer ziet, 
en een zure zeikpruim in de heg. 

Hannes had het allemaal, 
maar dan wel in het klein. Waar 
in het groot de koeien staan, ston
den bij Hannes 2, 3 geiten en een 
paar varkens. Zijn hooizolder 
kruide hij in de zomer vol met 
hooi dat hij won van een paar 
straatbermen die hij van de ge
meente had gepacht. Stro om 
te strooien had hij geen. Strooi
sel moest hij krabben. Dat krab
de hij met de vlaghak zo links 
en rechts bij elkaar waar hij het 
zag staan, langs de sloten en in 
de waardjes. Hij heette dan ook 
niet voor niets zoals zijn vader 
en grootvader al geheten had
den: De Krab. Officieel heette 
hij De Koster, maar dat wis
ten de mensen veelal niet eens. 
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Hannes hat chléjk. Boove de 
gèèjte haj aachter enen èjges 
chevlóchte waant nóg en véé-
kentjen ök: en hökske min klóch-
je van zon tien, twèèlf kieppe, 
minnen hoon derbé vur döör-
echejt. 

Wa alle groeite boerre 
han, ha Hannez ök int klèèn, 
bééter: int krek iets te klèèn. 
Te klèèn vurn pèrt. Al waj ön 
grónt ha, waar de Lange Strie:p: 
en èkkerke langz de Kerkhof, 
nen halven hónt, höchstes, ene 
plak diej kón bespböje. Land-
böw kóndet èjglek nie nuum-
me. Héj moezzer dan ök ietz 
bé doen, èn dè dij dan ök. 

Dur hiedt törp laage toe 
nog oovral van die aawerwét-
se boe:gerde bé de boer der ééj, 
bngeleet um van te plukke mar 
slèècht ónderaawe: de méste 
boerre hant te druk van drèjge 
um er den boe:gert nog bé te 
doe.n. Mar génnen boe:gert öf 
ter lie.pen aat en stél fökseuch 
in te wèjje, vruu.te ofte mödde-
re, èn dan nie fan die bónte, 
wilde vèèrkes, bé nie:, van die 
stamboekseuch. En al die boer
re waare dan ök Ut fan de Fök-
freeneging. 

Umdè die lijjentful te druk 
han um mitfèèrke nè den bie.r 
te kömme, bnuumdeze Han
nez de Krap èz den bérrelèèjer 
van de Vreeneging: ès ter ér-
gent en vèèrke bérrech stón, dan 
kwaam Hannes 

Hannes had het allemaal. 
Boven de geiten had hij achter 
een zelfgevlochten wand nog 
een vekentje ook: een hokje met 
een troepje van zo'n 10, 12 kip
pen, met een haan erbij voor 
het plezier. 

Wat alle grote boeren had
den, had Hannes ook in 't klein, 
beter: in 't precies iets te klein. 
Te klein voor een paard. A l wat 
hij aan grond had, was de Lan
ge Streep: een akkertje langs de 
Kerkhof, een halve hond, hoog
stens, een oppervlakte die hij kon 
bespitten. Landbouw kon je het 
eigenlijk niet noemen. Hij moest 
er dan ook iets bij doen, en dat 
deed hij dan ook. 

Door heel het dorp lagen 
toen nog overal van die ouder
wetse boomgaarden bij de boer
derijen, aangelegd om van te 
plukken maar slecht onderhoud
en: de meeste boeren hadden het 
te druk van zichzelf om er de 
boomgaard nog bij te doen. Maar 
geen boomgaard of er liepen al
tijd een stel fokzeugen in te gra
zen, wroeten of te modderen, en 
dan niet van die bonte, wilde 
varkens, welnee: van die stam
boekzeugen. En al die boeren wa
ren dan ook lid van de Fokver-
eniging. 

Omdat die leden het veel 
te druk hadden om met het var
ken naar de beer te komen, be
noemden ze Hannes de Krab als 
de beerleider van de Vereni
ging: als er ergens een varken 
berig stond, dan kwam Hannes 
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mi snen bie:r not fèèrke. 
Iedrén tevrijje. Hannez dk: en 
paar stöjver de zóch, voej-
jergèlt woorj dik ön ooverhiel, 
mi toor nog ez boovenóp véjv-
entwéntech chulde huu.r vurd 
bérrehök. Wier den bie.r te awt 
of siek óf hoe dan dk onbe
kwaam, dan zorgde de Vreene-
ging vur ne nééje. 

Nikz bezunderz èjglek, èn 
niemmes só Ibtter noch fan Han
nez de Krap chört hébbe, ès tnaa-
we pestoe:r nie halverweegen 
en léézende mis waar doe:t che-
valle. Ed duurden éfkes fur 
zene nééjen han. Gmoet niefer-
gééte: in de daach fan Hannez 
de Krap hadde nog van die 
klèèn dörpkes min hie.i aaw 
kérkske. Door umhén drèèjde 
dan de wéch van tie:n dörpke 
nb taander. In al die klèèn 
kérkskes tèmpelde dan wér 
hie.l klèèn pröchiekkes. En 
dooroover stón dan wér en èjge 
pestérke, èn ès tè dan tawt 
wier óf siek of hoe dan dk 
onbekwaam, kónt éfkez duu.re 
mar ze kreegen aat wér ne 
nééje. Now hédde pestörz èn 
pesters. Dè wét ten biskop dk 
wél. De bééste gbn nb Nim-
weegen èn Tilbörch èn zoe:, 
de goej zéch mar nb Uujjen èn 
Os. Mar zonnen biskop bléft 
netuurlek dk wél es sitte min 
paar woor wa mi is, wa mi 
miz is horde me nie ségge, 
hoe dan dk: den biskop hatter 
toe nèt en par oover 

met z'n beer naar het varken. 
Iedereen tevreden. Hannes ook: 
een grijpstuiver de zeug, voeder-
geld waar hij dik aan over
hield, met daar nog eens boven
op 25 gulden huur voor het hok 
van de beer. Werd de beer te 
oud of ziek of hoe dan ook on
bekwaam, dan zorgde de Vere
niging voor een nieuwe. 

Niets bijzonders eigenlijk, 
en niemand zou later van Han
nes de Krab gehoord hebben, 
als de oude pastoor niet hal
verwege een gelezen mis was 
doodgevallen. Het duurde even
tjes voor ze een nieuwe had
den. Je moet niet vergeten: in 
de dagen van Hannes de Krab 
had je nog van die kleine dorp
jes met een heel oud kerkje. 
Daar omheen draaide dan de weg 
van het ene dorpje naar het an
dere. In al die kleine kerkjes 
tempelden dan weer heel klei
ne parochietjes. En daarover stond 
dan weer een eigen pastoortje, 
en als dat dan te oud werd of 
ziek of hoe dan ook onbekwaam, 
kon het eventjes duren maar 
ze kregen altijd weer een nieu
we. Nu heb je pastoors en pas
toors. Dat weet de bisschop ook 
wel. De beste gaan naar Nij
megen en Tilburg en zo, de goe
de zeg maar naar Uden en Oss. 
Maar zo'n bisschop blijft na
tuurlijk ook wel eens zitten met 
een paar waar wat mee is. Wat 
mee mis is hoor je me niet zeg
gen, hoe dan ook: de bisschop 
had er toen net een paar over 
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woorie in de stij, in de groe:te 
dörpe nie mi hoevde bn te 
kömme. Gén kööj hérre, dè nie, 
mar driz iets mi. En hoe kien
de r zon dörpke, hoe mie:r drmi 
is, mitter nééj pstörke, dè be
greep sèlfz den bie:r van Han-
nez de Krap. 

Int törpfan Hanneze duur-
denet éfkez. vur der ene nééje 
kwaam: enen apparte, wa nie 
krek ópchevalle zó zéjn - der 
lie.pe wél mie:r van die appar
te ront int törp - mart nééj pe-
störke waar wél enen hie:len 
apparte. Héj wier ingehölt nèt 
toe de Vreeneging den bie:r ke-
pot ha, en Hannez iedren dag 
den nééje kon verwaachte. Toej 
dè van de kérkmésters hórde, 
booj drék dn um diejje nééjen 
bie:r te wééje, nijj énzes sö gèk: 
oewwe nééje rözzekrans lotte 
tög ök wééje? Ha wel mbj ge-
kunnen: Hannes mi ten néé
jen bie:r in zéjn zondagz dinge 
óp sen uurste roetje éfkes langz 
de kérk, langz de pestoe.r die al 
in zen suupperplie stö te waach-
ten mitte wéjwbtterkwaast. Mart 
kón nie, de kérkmésters waarn 
dróp teege, èn de lijje van de 
Fókvreeneging nie minder. 

Dan waar der nóch wa wat 
nééj pestörke wó: de zaalech-
ferklaareng van den héllegen 
Baltezar. Héj ha érnt es che-
lééze dè diejjen Baltezar Gèrt-
se, ónderweeges nö Delft um 
door ketter Wullem den Uurste 
te vermoore, in Dénnenbörch -
bjjégges, nöw hék 

waar hij in de steden, in de gro
te dorpen niet mee hoefde aan 
te komen. Geen slechte heren, 
dat niet, maar er is iets mee. En 
hoe kleiner zo'n dorpje, hoe meer 
ermee is, met hun nieuwe pas
toortje, dat begreep zelfs de beer 
van Hannes de Krab. 

In het dorp van Hannes 
duurde het eventjes voor er een 
nieuwe kwam: een bijzondere, 
wat niet direct opgevallen zou 
zijn - er liepen wel meer van 
die typen rond in het dorp - maar 
het nieuwe pastoortje was wel 
een heel bijzondere. Hij werd 
ingehuldigd net toen de Vere
niging de beer dood had, en Han
nes iedere dag de nieuwe kon 
verwachten. Toen hij dat van de 
kerkmeesters hoorde, bood hij 
direct aan om die nieuwe beer 
te wijden, niet eens zo gek: je 
nieuwe rozenkrans laat je toch 
ook wijden? Had wel mooi ge
kund: Hannes met de nieuwe 
beer in zijn zondagse pak op 
zijn eerste tochtje eventjes langs 
de kerk, langs de pastoor die al 
in zijn superplie staat te wach
ten met de wijwaterkwast. Maar 
het kon niet, de kerkmeesters wa
ren erop tegen, en de leden van 
de Fokvereniging niet minder. 

Dan was er nog wat dat 
het nieuwe pastoortje wilde: 
de zaligverklaring van de heili
ge Balthasar. Hij had ergens eens 
gelezen dat die Balthasar Ge-
rards, op weg naar Delft om daar 
ketter Willem I te vermoorden, 
in Dennenburg - ojee, nu heb ik 
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me tóch fersprooke, öchèèrme, 
mar tis nie aanders - dè tiejje 
Spbnjer toe nóg int Ténnen-
bórchse kérkske sóndachs in 
de mis ha gezééte, ha gebiecht 
èn tkmuunnie waar gwist, ón-
derweeges nö Delft, in véjf-
tienvierrentaggentich. 

En bietjen enen dörege? 
Dè waart seeker, mar goe.d bé, 
twaar noch nie chedrukt öffie 
hat al gelééze, èn preeke kój-
jók, vergimmes, al waart av-
ventoe messchien wa lang. thief-
ste priktenie oover diejjen Bal-
tezar. Doorvan wój al en beelt 
lööte snééje bé diejje jóng van 
de Pompez in Aantwèèrpe, vur 
in de kérk, minnen offerblok 
trónder: 

Ter Bespoediging 
van het Proces 
syner Salighverklaeringe 
hier gaerne uwe gaaven! 

Den Bós waarder nie krek blééj 
mi, maar zaaget nog éfkez bn, 
wistie znèjgen in en preek ver-
sprook, èn in de littenie vnalle 
héjlege kdénk próngeluk hie.i 
de zaalechferklaareng oover-
sloeg èn er den Heilege Balte-
zar tusse stópte. In Dénnen-
börch vónznt wél goe.t: dbit-
fróns fiel dröwt vurz drèèrcht 
in han: tsaat wél goe.t mi tiejje 
Gèrtse, wóndener ok fan in 
Döörzen èn Huusseling, goej 
vólk. Mar énne ha ónder de 
preek nie sitte slööpe, jaa, pre-
sies, Téjsfan Die. te nie. 

me toch versproken, ocherm, 
maar het is niet anders - dat die 
Spanjaard toen nog in het Den-
nenburgse kerkje 's zondags in 
de mis had gezeten, had ge
biecht en te communie was ge
weest, op weg naar Delft, in 1584. 

Een beetje een zonder
ling? Dat was het zeker, maar 
goed bij zijn verstand, 't was nog 
niet gedrukt of hij had het al 
gelezen, en preken kon hij ook 
heel goed, al was het af en toe 
misschien wat lang. Het liefst 
preekte hij over die Balthasar. 
Daarvan wilde hij al een beeld 
laten snijden bij die zoon van 
de Pompens in Antwerpen, voor 
in de kerk, met een offerblok 
eronder: 

Ter Bespoediging 
van het Proces 
van zijn Zaligverklaring 
hier gaarne uw gaven! 

Den Bosch was er niet direct 
blij mee, maar zag het nog even
tjes aan, tot hij zich in een 
preek versprak, en in de litanie 
van alle heiligen ik denk per 
ongeluk heel de zaligverklaring 
oversloeg en er de H.Balthasar 
tussenpropte. In Dennenburg 
vonden ze het wel goed: het bid-
voor-ons viel eruit voor ze er erg 
in hadden: het zat wel goed met 
die Gerards, woonden er ook nog 
van in Deursen en Huisseling, 
goed volk. Maar een had er onder 
de preek niet zitten slapen, ja, 
precies, Thijs van Dieden niet. 
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tTuurde dan ök nie lang of se 
wissent in den Bés, èn door 
wierd er vnèjgez drék te 
vijjartz bé gehblt. Min 
gwééjde karz ónder zen kin hij 
toe moette bloe:ven unit nöjt 
èn noe:jt èn nérnte mér oover 
wafferénnen Baltezar dan dk 
nóch te hébbe, anders waarie 
èjges noch nie saalech, kój ver-
höwze nö d'Achelse Klöwz: door 
wisse ze wél root mi pstörkes 
die dööchte de pöws te zéjn. 

tTénnenbörchs pstörke hi 
bekant 50 jöör in Dénnen-
börch chestbn. In al die jörre 
dij nie mitte mbdde mij. Daan-
der hérre van zne koers gón-
gen óp ten duu.rnen toog draa-
ge en mi kbbj weer door dan 
wér zbnne lange zwarte jaz oo-
verhén. Den Dénnenbörchse din 
door nie bn mee. Onder en zwart 
bazzeloe:n en zwarte boks: bnij-
je de knijjes min zwart kórtje 
dicht chebónde. Doorónder zwar
te köwse in zwarte schoe:n. En 
dan nög óp élke schoen en 
groe:te zilvre gèps. Dörm hèt-
tenie óp ten duu.r nie de pe-
stoe:r mar den Biskop fan Dén-
nenbörch. 

Wétte wasse in den Bós 
wér wél goe.tfónne? Dè tiejje 
pestoe:r van Dénnenbörch óp 
te kerkhof twie: fökfèèrkes hiel. 
Muglek hénze gedööcht: ès 
te boerre door lévvent chéér 
tusse de vèèrkes sitte, zullezer 
doe:t 

Het duurde dan ook niet lang 
of ze wisten het in Den Bosch, 
en daar werd er natuurlijk on
middellijk de veearts bijgehaald. 
Met een gewijde kaars onder 
zijn kin heeft hij toen moeten 
beloven om het nooit en nim
mer en nergens meer over wat 
voor Balthasar ook nog te heb
ben, anders was hij zelf nog niet 
zalig, kon hij verhuizen naar 
de Achelse Kluis: daar wisten ze 
wel raad met pastoortjes die 
dachten dat ze de paus waren. 

Het Dennenburgse pastoor
tje heeft bijna 50 jaar in Den
nenburg gestaan. In al die ja
ren deed hij niet met de mode 
mee. De andere heren van zijn 
koers gingen op den duur een 
toog dragen en met slecht weer 
daar dan weer zo'n lange zwarte 
jas overheen. De Dennenburgse 
deed daar niet aan mee. Onder 
een zwarte bloes een zwarte 
broek: beneden de knieën met 
een zwart koordje dichtgebon
den. Daaronder zwarte kousen 
in zwarte schoenen. En dan nog 
op elke schoen een grote zi l 
veren gesp. Daarom heette hij 
op den duur niet de pastoor 
maar de Bisschop van Dennen
burg. 

Weet je wat ze in Den 
Bosch wèl weer goed vonden? 
Dat die pastoor van Dennen
burg op de Kerkhof twee fok-
varkens hield. Mogelijk hebben 
ze gedacht: als de boeren daar 
bij leven gaarne tussen de var
kens zitten, zullen ze er dood 
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ök wel niks óp teege hébbe. 
Böwte dè waart ök en bietje en 
sèntekwéstie. tWaar en dörpke 
van niks, ge pistener zoe: oover 
hén èscher nie ób beddöcht waar. 
Bé die par réjke boerre zaat in 
den hutspot fur de pestoe:r 
wélz ene kèrremenèèj, mar wéj-
jer waart chénne vetpot: èjg-
lek kósse de pröchejaane dren 
herder amper ónderhaawe. Door 
kwaam nog bé dètter um dè 
klèène kérkske ne vuls te groe:-te 
kerkhof laach, min bóttehöske 
dè vuls te groe:t waar umdèt-
ter nbjt bótten inlaage. En zoe: 
wier den Biskop fan Dénnen-
börch ök nog ene vèèrkes-
hèrder zuw mar zégge. 

hit fan de Vreeneging 
waarie nie. Mar wèl moe:j dè 
Hannez de Krap óp ten téjt tie 
ter vur stónt óp te kerkhof ver
scheen um dénnechste óngedöp-
te pröchejaane van Dénnen-
börch te geeve wasse zaalech 
waar: kujkes! Allez bjén tög 
en bietjen ök en sakremènt, èn 
Hannez dan wér ök en bietjen 
ene pestoe:r, al waar zenen bie:r 
dan nie gewééjt. 

Esche durret törrep trójt, 
kwaamde öv den Biskop, öv 
den bérrelèèjer wél teegen, èn 
èst mijzaat: bèèj. Zódde dénke: 
tpestörke de slimste van de twie:! 
Wie:k noch nie sö krek, temin-
sten, èst wöör is wa se zégge. 

Toe ttérke van Hanneze 
góng tröwwe èn der noch wa 

ook wel niets op tegen hebben. 
Buiten dat was het ook wel 
een beetje een centenkwestie. 
Het was een dorpje van niets, 
je piste er zo overheen als je er 
niet op bedacht was. Bij die 
paar rijke boeren zat in de huts
pot voor de pastoor wel eens een 
karbonade, maar verder was 
het geen vetpot: eigenlijk kon
den de parochianen hun herder 
amper onderhouden. Daar kwam 
nog bij dat er om dat kleine 
kerkje een veel te grote kerk
hof lag, met een knekelhuisje 
dat veels te groot was omdat 
er nooit knekels in lagen. En 
zo werd de Bisschop van Den
nenburg ook nog een varkens
herder zullen we maar zeggen. 

L id van de Vereniging 
was hij niet. Maar wel mooi 
dat Hannes de Krab op de tijd 
die ervoor stond op de Kerk
hof verscheen om de enige on
gedoopte parochianen van Den
nenburg te geven wat ze zalig 
was: biggetjes! Alles bijeen toch 
een beetje ook een sacrament, 
en Hannes dan ook weer een 
beetje een pastoor, al was zijn 
beer dan niet gewijd. 

Als je door het dorp liep, 
kwam je of de bisschop of de 
beerleider tegen, en als het mee
zat: beiden. Zou je denken: 't pas
toortje de slimste van de twee! 
Wéét ik nog niet zo precies, 
tenminste, als het waar is wat 
ze zeggen. 

Toen de dochter van Han
nes ging trouwen en er nog 
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host mi ha ök nóch, sin den 
Biskop tigge dere vbdder: gzét 
nie den uurste den hééste, we 
doent plèchtech, Hannes, niks 
um halv aacht: um halv élf! 
Dè hédde goe.t, zin Hannez, 
um halv élv èn mi drie hérre, 
ent fól gelucht! En toet ammel 
aachter de ruch waar èn Han
nes froech wa ten Biskop kreech, 
ferschoot ie der wél van: door 
kón Hannes senen bie:r gad-
dölme en jöör van voejjere! Al 
haj zen égge mi tiejjen hélle-
gen Baltezar wa fergallepeert: 
di fón Hannes tóch wa kbjjer: 
en jöór voejjere vurn uurke mis! 
Dè lie.pie nöggal es te hróm-
me achter zenen hie:r: vurn 
uurke mis! 

Wis tèj wérz ne kér langs 
de kerkhof kwaam gelèèjt èn 
door de vèèrkes fan den Bis
kop tusse de graaf saach wèj-
je. Toe wój dè voejjergèlt truch. 
Wér töws wiss ie wa te doe.n. 
Héj sprook mi te bérrelèèjers 
fan Döörze èn Deernen av dèj 
ester ötkwaam hulliejjen bie.r 
kón lie:nen, vurn bzunder moej-
lek cheval dètter bn zaai te kom-
me. tKwaam der aat öwt, sin-
ne die, mar dan wél enen bor
rel van Hanneze hé Van Zum-
mere, èn en snij broe:tfur hul-
lie bérre. Wéjjer waart énkelt 
wa waachten wis tèj óp te kerk
hof wier verwaacht. Hannes 
kööjerden bn, èn den Biskop 
lie.p óndertusse wa te brevie
ren in de schaaduu van zen 
Miechielleke, dè hunnebétje 

wat haast mee had ook nog, 
zei de Bisschop tegen haar va
der: je bent niet de eerste de 
beste, we doen het plechtig, 
Hannes, niks om half acht: om 
half elf! Dat heb je goed, zei 
Hannes, om half elf en met drie 
heren, en alle kaarsen aan op 
de grote kandelaar. En toen het 
allemaal achter de rug was en 
Hannes vroeg wat de Bisschop 
kreeg, schrok hij er wel van: 
daar kon Hannes zijn beer ver
dikkeme een jaar van voeren! 
A l had hij zich met die H.Bal-
thasar wat vergaloppeerd: dit 
vond Hannes toch wat erger: een 
jaar voeren voor een uurke mis! 

Tot hij weer eens een 
keer langs de Kerkhof kwam 
geleid en daar de varkens van 
de Bisschop tussen de graven 
zag grazen. Toen wou hij dat 
voedergeld terug. Weer thuis 
wist hij wat te doen. Hij sprak 
met de collega's van Deursen 
en Deernen af dat hij als het 
hun schikte hun beer kon le
nen, voor een bijzonder moei
lijk geval dat er aan zat te ko
men. Het schikte hun altijd, zei
den die, maar dan wel een bor
rel van Hannes bij Van Some
ren, en een snee brood voor 
hun beren. Verder was het en
kel wat wachten totdat hij op 
de Kerkhof werd verwacht. Han
nes ging van huis, en de Bis
schop liep ondertussen wat te 
brevieren in de schaduw van 
zijn Michieltje, dat hunnebedje 

245 



woor diejje zaalege Baltezar noch 
ha gebiecht, ónderweeges nd 
Delft um door diejje Wullem te 
vermoore. In Dénnenbörch hm 
zem nie höch tiejje Wullem: 
ene lélleke kèl, dè waart énne, 
dè moode grust ségge. Dè din-
ne de minse dan dk. Dööchte 
sömwéjle dè diejje Wullem znèj-
ge mi fie.r péért ötmekböre zó 
wille lööte trékke vurt choej 
gluu.f, hót, haar, haar èn hót 
óp? Dè wis ten Biskop wél zee-
ker van nie ónderd brevie:re. 
En toej éfkes törp inkeek oover 
zenen bril, ed boek al dicht mar 
zen lippe noch nie stil vand 
bidde, zaachie Hannezen al ön-
kömme. Moe:j óp téjt. tWaar 
dan dk soe: gbeurt mit fèrkske 
van den Biskop die vroech wsd-
tie kreech ön Hanneze, die zen 
voejjergèlt truch wó, nie mie:r, 
nie minder, èn dèj dan ökfroech. 

Oovervröögde nöw oew-
we pestoe:r nie, froeg den Bis
kop ön Hanneze. kDenk nie -
zinnie em - dègget stepènde-
jem kunt spissefesseere. Han-
nez dööcht fan wél. Héj weez 
óp sen twie: assestènte öwt te 
kaplönniejje zéch mar van Dóór-
zen èn Deerne. Den Biskop wier 
éfkes choe.t kööt: die twie: 
aander hadde tög béést töws 
kunne lööte, zinnie, zónder die 
ha men vèèrksken tög ök wél 
behaawe! Door hédde nöw es 
chroe:t chléjk in, vón den Han
nes, énnen hie:r makt te mis, 
de twie: aander loe:pe mar en 

waarin die zalige Balthasar nog 
had gebiecht, op weg naar 
Delft om daar die Willem te 
vermoorden. In Dennenburg had
den ze hem niet hoog die 
Willem: een lelijke kerel, dat was 
het, dat mocht je rustig zeggen. 
Dat deden de mensen dan ook. 
Dacht je soms dat die Willem 
zich met vier paarden uit el
kaar zou willen laten trekken 
voor het goede geloof, hot, haar, 
haar en hot op? Dat wist de 
Bisschop wel zeker van niet 
onder het brevieren. En toen 
hij eventjes het dorp inkeek 
over zijn bril, het boek al dicht 
maar zijn lippen nog niet stil 
van het bidden, zag hij Hannes 
al aankomen. Mooi op tijd. 't Was 
dan ook zo gebeurd met het var
kentje van de Bisschop die vroeg 
wat hij kreeg aan Hannes, die 
zijn voedergeld terug wou en 
dat hij dan ook vroeg. 

Overvraag je nu je pastoor 
niet, vroeg de Bisschop aan Han
nes. Ik denk niet - zei hij hem -
datje het stipendium kunt speci
ficeren. Hannes dacht van wel. 
Hij wees op zijn twee assis
tenten uit de kapelanieën zeg 
maar van Deursen en Deernen. 
De Bisschop werd eventjes 
goed kwaad: die twee anderen 
had je toch best thuis kunnen 
laten, zei hij, zonder die was 
mijn varkentje toch ook wel 
bevrucht! Daar heb je nu eens 
groot gelijk in, vond Hannes, 
één heer maakt de mis geldig, 
de twee andere lopen maar een 
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bietjen in de weechfur de möj-
jechèjt. Wasser dan mis mi deez 
drie bérre? Den Biskop keek Han-
nezen ez éjkez. ön oover de glaas 
van zenen bril. Zen uuichskez 
begonnen en bietje te blinken 
èzzöf ze dreeven in net che-
wééjt wéjwbtter. En toe zinnie... 

Zwie:tent nd mie:r ès 
höndert jöör nog aalt in Dén-
nenbörch watren Biskop toe 
tigge Hanneze zin. Ejges hékd 
Driek Foe.t, djóngste van de 
Roellvömmedérkes, noch huu:-
re zégge toek noch mar en 
jungske waar, wat pestörke 
toe tigge Hannez de Krap hi 
gezeet: 

Niks mis mi Drie Bérre! 

beetje in de weg voor de mooi
igheid. Wat is er dan mis met 
deze drie beren? 
Den Bisschop keek Hannes eens 
eventjes aan over de glazen 
van zijn bril. Zijn oogjes be
gonnen een beetje te blinken 
alsof ze dreven in net gewijd 
wijwater. En toen zei hij . . . 

Ze weten het na meer dan 
100 jaar nog altijd in Dennen
burg wat hun Bisschop toen 
tegen Hannes zei. Zelf heb ik 
het Driek Voet, de jongste van 
de dochters van Oom Roelof, 
nog horen zeggen toen ik nog 
maar een jongetje was, wat het 
pastoortje toen tegen Hannes 
heeft gezegd: 

Niets mis met Drie Beren! 
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Schie:r S c h a a r 

Egge vroegger in Röwwe-
stèjn óp te Mèrt stönt öv door-
emtrènt èn ge keekt tan dur 
ie:n van de twie: stadzbooge deur, 
dan zaade in énne dervan hél-
lemöl önt èènt en hie:l klèènen 
höske stbn, en höske van niks, 
èjglek, mar nètjez ónderhaa-
we. Van de Mèrt afkeekter stèèl 
tiggenön, èn ès tan de zón 
scheen zaa'd ök nóg dètte bèl 
hé de vuddeur blonk èzne mol 
ónder zne start, tls lang glijje: 
zwéjt ik wie:t stónt er toe't kes-
tie:l nóch, ónder ön den déjk, 
m'bn den andre kant de Strang. 
In die Strang stón ne pbbl mi 'n 
schbbl dróp, èn èst wbtter hie.i 
léch waar, kónde min trèpke 
nóndre um te zien hoe léch 
krek. G'hat aat van djaaw mèn-
nekes die dè ök skuu.r wie:te 
wówwen ök. Nie:, nie:, die vrek-
te nónne hén pas feul Ibtter 
door gebööwt. Veul en veul Ibt
ter. Mar die zón door, èn krek 
door, wél wér gebööwt hébbe 
vanweeges watter lang vur hul-
lie in dè höske gebeurt waar. 

In dè höske mi ti bèl wón
de de snééjer, énne van oover 
de Mbbs, öwd Druu.te vandbn, 
öv Deest, tè wik kwéjt séjn, en 
bietje ene maagre mins woor 
goe óp kónt verkéjke: héj waar 
mie:r mans èssie dröwt saach. 
Héj spuide de vbbn bé dèrre-
menie, mart kón 

Als je vroeger in Raven-
stein op de Markt stond of daar
omtrent en je keek dan door 
een van de twee stadspoorten, 
dan zag je door een ervan hele
maal aan 't eind een heel klein 
huisje staan, een huisje van niets, 
eigenlijk, maar netjes onder
houden. Vanaf de Markt keek 
je er net tegenaan, en als dan 
de zon scheen zag je ook nog 
dat de huisbel bij de voordeur 
blonk als een mol onder zijn 
staart. Het is lang geleden: zo
ver ik weet stond er toen 't kas
teel nog, onder aan de dijk, 
met aan de andere kant de 
Strang. In die Strang stond een 
paal met een schaal erop, en 
als het water heel laag was, 
kon je met een trapje naar onder
en om te zien hoe laag precies. 
Je had altijd van die oude man
netjes die dat ook precies wil
den weten. Nee, nee, die ver
rekte nonnen hebben pas veel 
later daar gebouwd. Veel en veel 
later. Maar die zouden daar, en 
precies daar, wel weer gebouwd 
hebben om wat er lang voor 
hen in dat huisje gebeurd was. 

In dat huisje met die bel 
woonde de kleermaker, een van 
over de Maas, uit Druten, of 
Deest, dat wil ik kwijt zijn, een 
beetje een magere man waar 
men zich op kon verkijken: hij 
was meer mans dan hij leek te 
zijn. Hij liep met het vaandel 
bij de harmonie maar het kon 
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wèèje wat wó, héj lie.p trmi ès 
min vléchske dur Keevelaar. 
Kchluu.f tèj Bros hètte mar ze 
nuumdenem de Knip, vnèjgez, 
umdèj mitte schie:r de koost fer-
diende. De minse han nöggal 
mim óp: en bietjen ene stillen, 
ene zaachten énne. 

Van 't wéfke kónde dè nie 
krek chezeet krèjge, dèsser veul 
m'óp han. En bietjen en ón-
klöör ie:n, érgez ötte kööjen 
hoek fan Braabant, vannaach-
ter Bredaa of wa wéjjerwéch 
noch. Dörm ha's ök chénne 
poffer óp mar zon öörech wit 
mèjdemutske, nikz bzunderz, 
óp al die plöjje nöö dan dietter 
inzaate. tTuurde dan ök nie 
lang öv iedderén wis wietter 
in dè mbj, klèèn höske wónde 
mit tie gepoetste kóppere bèl, 
in den durkéjk fan den boog 
bét kestie:l dètter toe noch 
stón: de Knip èn de Knipmuts. 
Èn dè wier dan dur de jörre 
hén, zoe: tusse de kóppere èn 
de zilvre brölleft, de Knip èn de 
Muts, ök wél, umdèt sön klèèn 
ie:n waar, et Mutske. 

De Knip kéndenet fak 
èn zaar bét urste licht al óp sen 
töffel wist lééste, in de winter
dag lang nog ónder veul licht 
vnöwt sön gruu.n lampekèpke. 
Enen nie.vre waart, èn de Muts 
gbjden et chèlt tè binnekwaam 
nie um te zégge oover den balk. 
Ze waar en 

waaien wat het wou, hij liep 
ermee als met een vlagje door 
Kevelaar. Ik geloof dat hij Bros 
heette maar ze noemden hem 
de Knip, vanzelf, omdat hij met 
de schaar de kost verdiende. 
De mensen hadden nogal met 
hem op: een beetje een stille, 
een zachtmoedige man. 

Van het vrouwtje kon je 
dat niet precies gezegd krijgen, 
dat ze er veel mee ophadden. 
Een beetje een grimmige, er
gens uit de kwade hoek van 
Brabant, van achter Breda of 
wat verder weg nog. Daarom had 
ze ook geen poffer op maar zo'n 
vreemd wit dienstbodenmutsje, 
niets bijzonders, op al die plooi
en na dan die er inzaten. Het 
duurde dan ook niet lang of 
iedereen wist wie er in dat 
mooie kleine huisje woonde 
met die gepoetste koperen deur
bel, in de doorkijk van de boog 
bij het kasteel dat er toen nog 
stond: de Knip en de Knip
muts. En dat werd dan door de 
jaren heen, zo tussen de kope
ren en de zilveren bruiloft, de 
Knip en de Muts, ook wel, om
dat het zo'n kleintje was, het 
Mutsje. 

De Knip kende het vak 
en zat bij het eerste licht al op 
zijn tafel tot het laatste, 's winters 
lang nog onder veel licht van
uit zo'n groen lampenkapje. 
Een ijverige man was het, en 
de Muts gooide het geld dat 
binnenkwam niet om te zeg
gen over de balk. Ze was een 
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échte poets. De wunneng blonk 
fan binnen èn van böwte. Ze 
waar bn de zöwnege kant: ze 
paaste óp te klèèn zuw mar 
zéggen, al hanz öchèèrm gén 
kéjnder. Alzbjén kwaame ze 
niks tekort, al gónk toe'n ge-
snójje pak en lééve mij. Ge trouw
de in een zwart pak, en door 
tröwde dan en lééve lötter ök 
wér langzaam öwt, al waart tan 
gruu.n, óp te begrajfenis. 

Ègn nééj pak bestelde 
naam de Knipper oe urst de 
mbbt, èn en wéék óf wa Ibtter 
al, nbjt truk ha kónde kömme 
paase. Oew pak saat tan al im-
meköör, mar al die drööj laa-
gener nóg boovenóp. Est nie 
presies pies, begój óp oew nééj 
pak min stuk kréjt fan die 
brie:j witte strie:pe te trékke tö 
ger zbn bietje bé stónt ès Jan 
Schoolbört. Wa te brie:t, door 
wa te smööl, te lang, ietskes 
tekort, tbjt wél gezien ha. En 
dan begój néns mi feul gwélt 
de möowe wér öwt oewwe 
néé je jas te trékke. Kój wér 
ópnéjt beginne. Waart nog nèt 
fur de Pööse klèör. 

tWaar gén kbbj bontje, 
snééjer. In de zómmerdach zaal 
de Knipper lekker in de schaa-
duu, in de hónzdaach mitte 
durre en de rööme waagewéjt 
oope, èn wéj mar zwie:te in dè 
frékte hbj! In de winterdag, bé 
réégen èn snöw, wie 

echte poetsvrouw. De woning 
blonk vanbinnen en vanbuiten. 
Ze was aan de zuinige kant: ze 
paste op de kleintjes zullen we 
maar zeggen, al hadden ze och-
arm geen kinderen. Alles bijeen 
kwamen ze niets tekort, al ging 
toen een gesneden pak een le
ven mee. Je trouwde in een 
zwart pak, en daar trouwde je 
dan een leven later ook weer 
langzaam uit, al was het dan 
groen, op de begrafenis. 

Als je een nieuw pak be
stelde nam de Knipper je eerst 
de maat, en een week of wat 
later al, alnaar hij het druk had 
kon je komen passen. Je pak 
zat dan al inelkaar, maar al die 
draden lagen er nog bovenop. 
Als het niet precies paste, be
gon hij op je nieuwe pak met 
een stuk krijt van die brede 
witte strepen te trekken tot je 
er zo'n beetje bijstond als Jan 
Schoolbord. Wat te breed, daar 
wat te smal, te lang, ietsje te
kort, tot hij het wel gezien 
had. En dan begon hij ineens 
met veel geweld de mouwen 
weer uit je nieuwe jas te trek
ken. Kon hij weer opnieuw be
ginnen, was het nog net voor 
Pasen klaar. 

Het was geen slecht 
baantje, snijder. In de zomer 
zat de Knipper lekker in de scha
duw, in de hondsdagen met de 
deuren en de ramen wagen
wijd open, en wij maar zweten 
in dat verrekte hooi! In de win
ter, bij regen en sneeuw, wie 
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dinnem wa, door bét kèchel-
ke? En és wéj wérs mi höch 
wötter böwte laage tèère-
moejje mi te béste die alle-
kantes óp wón bhalve nö de 
noe:tstal, dan zaat te Knip hög 
èn drög óp sen toffel lékker 
wèèrm vrónz de lèpkez bmme-
köör te nèèje. Smoedder döocht 
ök al zwiets. Dé die Muts vnach-
ter Bredaa tnög nie zó slèècht 
cheschoote ha. Die poetste 
drie kérrez in de wéék de bèl 
mdèsse nikz bééters ha te 
doe.n, of se zaal vur de room 
ónder den Boog dur te kéjke 
nö de Mèrt öv door iedren 
oe:genblik Slievröw kón ver-
schéjne. Zeeker, óns moedder 
han volslaage mèjt um de strónd-
bókse te waase en vur veul wèèrk 
aachter mar dan noch: zha wél 
mbj iedren dach vértien man 
in de Loost, èn van die vértien 
sööves achtentwéntech sokken 
in et mèntje mi - rööw getélt -
zón hóndert chaater, nie:, die 
Muts ha gén klaagel Der hös-
ke waar on de klèène kant mar 
- smoedder keek éfkes nöns fka-
der - zwaar der wél moe:j den 
baaz in, de Knipmuts: héj waar 
de snééjer mar zéj nèèjde zene 
noot. Toe drez iemmez bnbèl-
den èn vroeg öv den baas töws 
waar zin die Muts: den baas, 
den baas? doorprötte mi! 

Veul vral klèèn boerkes 
han géér ed bontje van de Knip 
chehat, zeeker, mar és ser de 
Muts bé han moette vatte, dan 
wie:kt 

deed hem wat, daar bij het ka
cheltje? En als wij weer eens 
met hoog water buiten lagen te 
sappelen met de koebeesten 
die alle kanten op wilden be
halve naar de noodstal, dan zat 
de Knip hoog en droog op zijn 
tafel lekker warm voor ons de 
lapjes aan elkaar te naaien. Onze 
moeder dacht ook al zoiets. Dat 
die Muts van achter Breda het 
nog niet zo slecht getroffen had. 
Die poetste driemaal in de week 
de deurbel omdat ze niets be
ters had te doen, of ze zat voor 
het raam onder de stadsboog 
door te kijken naar de Markt 
alsof daar elk moment OLV 
kon verschijnen. Zeker, onze 
moeder had een volwassen meid 
om de poepluiers te wassen en 
voor veel werk achter maar dan 
nog: ze had mooi wel iedere 
dag 14 man in de kost, en 's a-
vonds 28 sokken in het mandje 
met - ruw geteld - zo'n 100 
gaten, nee, die Muts had geen 
klagen! Haar huisje was aan 
de kleine kant maar - onze moe
der keek eventjes naar onze 
vader - ze was er wel mooi de 
baas in, de Knipmuts: hij was 
de snijder maar zij naaide zijn 
naad. Toen er eens iemand aan
belde en vroeg of de baas thuis 
was zei de Muts: de baas, de 
baas? daar spreek je mee! 

Veel vooral kleine boer
tjes hadden gaarne het baantje 
van de Knip gehad, zeker, maar 
als ze er de Muts bij hadden 
moeten nemen, dan weet ik het 

251 



nóch nie sö krek. Oovert alge
mie :n stónt te snééjer goe.t ön-
geschrivve bé de boerre, óp 
sen wéfke hanzt nie soö hange. 
En dè mi rijje, dè mag dööjlek 
séjn. 

tls mi te Knip èn zen Muts 
bar ónglukkeg afcheloe:pe. Ghét-
ter aalt diejjet bn hén zien 
kömme, aachteraf, mar dméste-
part nie, van gén kantes. De 
Muts ha gén kööj kèlleken ön 
dre snééjer. Héj pruu.vde nie. 
Hoe vroech chrök al langs 
kwaamt, de Knip s&at al óp sen 
töffiel. Héj makte zeeker zon 
lang daag és te boerre. Ez durs-
te dral oplaage söövez, in de 
winterdach, saagdem nöggal ez 
ónder dè aawerwéts, glóózere, 
gruu.n lampekèpke vannem zit-
te drie. ge mi sen lang èèrm, mi 
tie lang drööj. 

Gén kööj minse, gnévven-
bèèje, de Knip nie, de Muts nie, 
héjn bietjen ene zaachte, mar 
zeeker génne zóófte - zéjn har
de, muglek wa te hart mdèsse 
gén kéjnder hm. Zwist ök wa 
bééter èstre snééjer èn dè só 
niemmes séjn ópchevalle ès 
tren hért waar vólgloeipe ie-
dren dach mi kéjnder èn wérk-
fölk. En dès nöw krek tfr&al. 
Gkeekt er van böwtenaf möjjer 
tiggenön èst fan binne waar. 
OLH stuu.rt te minse wél óp 
rèjs, èn die moette önder-
weeges tan mar gewöörwörre 
wattle 

nog niet zo precies. Over het al
gemeen stond de snijder goed 
aangeschreven bij de boeren, 
op zijn vrouwtje hadden ze het 
niet zo hangen. En dat met re
den, dat kan duidelijk zijn. 

Het is met de Knip en zijn 
Muts zeer ongelukkig afgelo
pen. Je hebt er altijd die het heb
ben zien aankomen, achteraf, 
maar de meesten niet, van geen 
kanten. De Muts had geen slecht 
kereltje aan haar snijder. Hij was 
niet aan de drank. Hoe vroeg je 
er ook al langs kwam, de Knip 
zat al op zijn tafel. Hij maakte 
zeker zo'n lange dagen als de 
boeren. Als de eersten er al op
lagen 's avonds, in de winter, 
zag je hem nogal eens onder 
dat ouderwetse, glazen, groene 
lampenkapje van hem zitten 
naaien met zijn lange armen, 
met die lange draden. 

Geen slechte mensen, geen 
van beiden, de Knip niet, de Muts 
niet hij een beetje een zacht
aardige man, maar zeker geen 
domme goedzak - zij een har
de: mogelijk wat te hard om
dat ze geen kinderen hadden. 
Ze wist het ook wat beter dan 
hare snijder en dat zou nie
mand zijn opgevallen als haar 
woonkeuken was volgelopen 
iedere dag met kinderen en werk
volk. En dat is nu precies het 
verhaal. Je keek er van buiten
af mooier tegenaan dan het van
binnen was. OLH stuurt de men
sen wel op reis, en die moeten 
onderweg dan maar merken wat 

252 



ze hi mijgegivven in der knib-
beurs. Die van de Knip en 
zen Muts sal zóngeveer leech 
séjn gwist, psbnnöö, dén^k, són-
geveer. 

Zh&n iets te vie. re diejjen 
dach, halverweege de kópre 
èn de zilvre brölft. Héj ha wél 
ne lietter brandewéjn gehblt bé 
de Krèèj, smèèrges. In dè moe:j 
mar vrékkes klèèn höske hébbe 
ze dnbllengen dag öt fan die 
klèèn glèèskes zitte pruu.ve. 
Toet middach wier, hisse nie ge-
kókt, de Muts, dès Ibtter am-
mel nóg ötchezööcht, nie ge-
kókt. Den bllengen dach moet-
te ze durgepruu.ft hébbe, wis 
tèt tonker wier. En nog dón
kerder, want het licht is nie mer 
bngegbn. Mittren bèèje hébbe 
ze diepper en diepper in der 
glèèskes gekeeke, wiste lééste 
lampe in Röwwestéjn wierren 
öwtchedbn. Toe moette zóp en 
oegenblik chezien hébbe dètte 
fles leech waar, dètte knib-
beurs fan OLH nèt sd leeg waar 
es tie fles: génne kéjk ter mér 
óp dèsse nog bjt en kientje 
zówwe kunne koe:pe. En toe is 
hullie pèrt um 't mar es soe: te 
zégge oover de hackt gesprón-
ge. Zhén verschrikkelijke ruuz-
zie gekrigge. Wooroover? Wie 
begós? Wie tè wéjzer ha moet
te zéjn? 

Aachteraf wie:te sómme-
ge minse aat hoe 't zaa£ Dèsset 
bn hén zien kdmme. Gluu:wt 
mar nie. tWéfke 

Hij ze heeft meegegeven in hun 
knipbeurs. Die van de Knip en 
zijn Muts zal zo ongeveer leeg 
zijn geweest, op zo na, denk ik, 
zo ongeveer. 

Ze hadden iets te vieren 
die dag, halverwege de kope
ren en de zilveren bruiloft. Hij 
had wel een liter brandewijn 
gehaald bij de Kraay, 's mor
gens. In dat mooi maar verrekt 
kleine huisje hebben ze de he
le dag uit van die kleine glaas
jes zitten borrelen. Toen het 
middag werd, heeft ze niet ge
kookt, de Muts, dat is later al
lemaal nog uitgezocht, niet ge
kookt. De hele dag door moe
ten ze hebben ingenomen, tot
dat het donker werd. En nog 
donkerder, want het licht is niet 
meer aangegaan. Met hun twee-
en hebben ze dieper en dieper 
in hun glaasjes gekeken, tot de 
laatste lampen in Ravenstein 
werden gedoofd. Toen moeten 
ze op een ogenblik gezien heb
ben dat de fles leeg was, dat de 
beurs van OLH net zo leeg was 
als die fles: geen zicht er meer 
op dat ze nog ooit een kindje 
zouden kunnen kopen. En toen 
is hun paard, om het maar eens 
zo te zeggen, over de trekket-
ting gesprongen. Ze hebben een 
verschrikkelijke ruzie gekregen. 
Waarover? Wie begon? Wie dat 
wijzer had moeten zijn? 

Achteraf weten sommige 
mensen altijd hoe het zat. Dat 
ze het aan hebben zien komen. 
Geloof het maar niet! 't Vrouw-
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waar meschiens wa te hart? Ge 
kunt ök ségge: waart mènneke 
nie wa te z.aacht. tEnnege wa 
vaast stö: zhan ruuzzie. Die 
hédde öfkrédde paz ès te knib-
beurs van OLH leeg is: leeger 
nö iedder glèèske, tlééste lee
ger növvenaont ger diepper in-
kékt. Dan hoefter nog mar en 
lippelke te vallen èn de koej 
doender öwt. Dan gögget nie 
mér um di öv dè, llénnech 
nóch mar um di èn dè. Umt 
kientje desse nie hm. Dè de Knip 
heur nie gegivve ha! Dèj van 
de Muts nie gekrigge ha! 

Woort preciez oover góng 
zuw nöjt wie:te. Zan iets te vie. -
re. Door hén zóp chedrónke. 
In der knibbeurs van OLH 
gekeeke tótter niks mér inz&'&t 
ès krek nóg en dööjtstuk: tléés-
te woort. Ha tè de Knip? De 
Muts? Zwónt bèèj, zveuls seeker. 
Es se nie sövveul gedronke 
han, han ze bééter, diepper, 
hélderder in de knibbeurs van 
OLH kunne kéjke. Dan han ze 
door bèèj tlééste woort hébbe 
kunne zien ligge. En èsse hél-
lembl nie chezoope han, han ze 
bèèj gezien dèw lééste woort 
aat fur den aandren is, fur 
daander, al nörglang. 

'tFraal hék wél hôndert 
kérres chôrt, bé de Krèèj, béj 
den barrebie.r. Ghétfan die min-
se: die hébbe de gaaf vaut 
woort. In di cheval zôk 

tje was misschien wat te hard? 
Je kunt ook zeggen: was het man
netje niet wat te zacht? 't Eni
ge wat vast staat: ze hadden ru
zie. Die heb je of krijg je pas 
als de knipbeurs van OLH leeg 
is: leger na elk glaasje, 't laat
ste leger alnaar je er dieper in
kijkt. Dan hoeft er nog maar 
een lepeltje te vallen en de koei
en breken los. Dan gaat het niet 
meer om dit of dat, alleen nog 
maar om dit èn dat. Om het 
kindje dat ze niet hadden. Dat 
de Knip haar niet gegeven had! 
Dat hij van de Muts niet gekre
gen had! 

Waar het precies over ging 
zullen we nooit weten. Ze had
den iets te vieren. Daar hebben 
ze op gedronken. In hun beurs 
van OLH gekeken tot er niets 
meer in zat dan precies nog een 
duitstuk: 't laatste woord. Had 
dat de Knip? De Muts? Ze wil
den het beiden, zoveel is ze
ker. Als ze niet zoveel gedron
ken hadden, hadden ze beter, 
dieper, helderder in de beurs 
van OLH kunnen kijken. Dan 
hadden ze daar beiden het laat
ste woord hebben kunnen zien 
liggen. En als ze helemaal niet 
gezopen hadden, hadden ze bei
den gezien datje laatste woord 
altijd voor den ander is, voor 
de ander, al naargelang. 

't Verhaal heb ik wel hon
derd maal gehoord, bij de Kraay, 
bij de barbier. Je hebt van die 
mensen: die hebben de gave van 
het woord. In dit geval zou ik 
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ségge: de gaaf vant lééste 
woort dè niemmes hi gehort, 
gniemmeste gekrigge. Eggen 
kientje verlorren hét is té 
èèrch, mar és tan tléjksken dk 
nog es nie gevónde wört blév-
vet èèrg, dejdrre deur. 
Dórm zódde kunne zégge dè de 
Knipper én zen Muts, dè die bèèj 
aachteraf, nö jèrren èn jörre, 
toch noch fnöwt te Krèèj be-
graave zéjn. 
Pas toe tfraal de rónde din in 
èn um Rowwestèjn kónne de 
minse dre klérmaaker èn zen 
vröwke begraaven ób die:n öv 
daander menie:r. Kónne ze ver-
télle watter waar gbeurt, tnös-
tenbéj. 
Han zer öttèèjndlek vreede mi, 
kónzder inder èjge klèèn èn 
bréékelek höske zèlfz en bietje 
um lache, um dè lèèste woort 
dè niedder géér krécht èn mar 
nuu:j afchift. 
Wa nöw nóch kómt hék tus 
ötte Krèèj, bschèjt zuw mar 
zéggen, tpuntjen óp te ie van 
dees droevvege geschieddenes. 

Halverweege deflès - wier 
dan vertélt - waare de Knipper 
èn zen Muts fergééte wa sbnt 
fie. re waare, öffoe langt chelij-
je waar wasse vierden óf wie 
ter bé waaren óf nie, óf toe de 
zón scheen of nèt nie, - iets te 
lang waar gwist dan wél te 
kórt, zwaarnter nie oovveréns. 
Mar dè sék ferkie.rt: oover dè 
lééste wier nie gestrijje, vrödch 
nie wat waar: wat ök waar, twaar 

zeggen: de gave van het laat
ste woord dat niemand heeft 
gehoord, niet iemand heeft ge
kregen. Als je een kindje ver
loren hebt is dat erg, maar als 
dan het lijkje ook nog eens niet 
gevonden wordt blijft het erg, 
de jaren door. Daarom zou je 
kunnen zeggen dat de Knipper 
en zijn Muts, dat die beiden ach
teraf, na jaren en jaren, toch 
nog vanuit de Kraay begraven 
zijn. Pas toen het verhaal de 
ronde deed in en om Raven-
stein konden de mensen hun 
kleermaker en zijn vrouwtje be
graven op de een of andere 
manier. Konden ze vertellen wat 
er was gebeurd, ten naaste bij. 
Hadden ze er uiteindelijk vre
de mee, konden ze er in hun 
eigen klein en kwetsbaar huis
je zelfs een beetje om lachen, 
om dat laatste woord dat een
ieder gaarne krijgt en maar node 
afgeeft. Wat nu nog komt heb 
ik dus uit de Kraay, bescheid zul
len we maar zeggen, het punt
je op de ie van deze droevige 
geschiedenis. 

Halverwege de fles -
werd dan verteld - waren de Knip
per en zijn Muts vergeten wat 
ze aan het vieren waren, of hoe
lang 't geleden was wat ze 
vierden of wie erbij waren of 
niet, - iets te lang was geweest 
of wel te kort, ze waren het er 
niet over eens. Maar dat zeg ik 
verkeerd: over dat laatste werd 
niet gesteggeld, vraag niet wat 
het was: wat het ook was, het 
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te lang gewist, èn de Knipper 
hat korter gemakt. Wis te Muts 
ök noch. Zakkerdeerden oover 
dhoofsaak: twier ingekort. Iwwe 
trööw kunde wél es woorde 
kréjge, dè sprikt, ég oover dhoof
saak mar akkerdeert. En dè din-
neze. 
Zoe: zakte delft fan de fles die 
nóg oover waar gwist lang
zaam mar zeeker nb den bój-
jem, wiz dètter noch mar en 
klètjen oover waar. Of minder. 

Völgez de pliessies stón de fles 
nog ooverèènt, mar wel leech! 
Hi de Knipper toe in zen glèès-
ke gekeeke: dèt leech waar? 
Dèt leech só bléjve, gezien de 
fles tie nog ooverèènt stón? 
Héj zal ópchestbn zéjn, tiz ne 
lange maagre mar ök stèèrke 
kèl. Waarie now mar bléjve zti-
te. Of haj mar niks chezeet öv 
iets anders. Marj stónt óp: min 
més, zinnie, waart korter ge
makt! Tiggent Mutske dè nèt 
noch ha gezeet: mitte schie:r! 
Woor waar dè now vur nbd-
deg, dè soe: nog wér te zégge. 

Héj wis toch waffer wéfkent 
waar ester um góng wiet lééste 
woort kreech? 
Dè minne gzichje van de Muts 
trók wit wéch èn begós te rim-
ple ónder dè chèkke pufferke 
van der. Ze keek em ön, èn 
host sónder dè klèèn muntje 
vander oope te maake sprook se 
mar ie:n woort: schie:r. Zó wit 
èst 

was te lang geweest, en de Knip
per had het korter gemaakt, 
wist de Muts ook nog. Ze akkor-
deerden over de hoofdzaak: het 
werd ingekort. In je huwelijk 
kun je wel eens woorden krij
gen, dat spreekt vanzelf, als je 
over de hoofdzaak maar ak
koord bent. En dat waren ze. 
Zo zakte de helft van de fles 
die nog over was geweest lang
zaam maar zeker naar de bo
dem, totdat er nog maar een 
bodempje over was. Of minder. 
Volgens de politiemannen stond 
de fles nog overeind, maar wel 
leeg. Heeft de Knipper toen in 
zijn glaasje gekeken: dat het leeg 
was? Dat het leeg zou blijven, 
gezien de fles die nog over
eind stond? Hij zal opgestaan 
zijn, 't is een lange magere maar 
ook sterke kerel. Was hij nou 
maar blijven zitten. Of had hij 
maar niets gezegd of iets an
ders. Maar hij stond op: met 
een mes, zei hij, was het korter 
gemaakt! tegen het Mutsje dat 
net nog had gezegd: met de 
schaar! Waar was dat nu voor 
nodig, dat zo nog weer te zeg
gen. Hij wist toch wat voor 
vrouwtje het was als het erom 
ging wie het laatste woord 
kreeg? Dat kindergezichtje van 
de Muts trok wit weg en be
gon te rimpelen onder dat gek
ke pofferke van haar. Ze keek 
hem aan, en haast zonder dat 
kleine mondje van haar open 
te maken sprak ze maar een 
woord: schie:r. Zo wit als het 
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wéjke wier, zo rot wier de Knip
per. tWaar ne langen dach che-
wist, sooper minsen èst waare 
hanze den bllengen doch sitte 
pruu.ve. En dunz en woort 
gaawèèchtech teveul, öchèèrm. 
Schie.r, spooch twéfke, més! 
schrékte de Knipper. Fiennaal 
ooverstuu.r de bèèj. 
Als kloppe schoote ze dur den 
höwz, de woorde die ze han, 
de twie: die ze nóg oover han: 
més - schie:r, 

més - schie:r, 
més - schie:r. 

Saamen èn in vreeneging. 
Oover èn weer, de woorde die 
se noch han, nog oover han, èn 
dè hanze dè nöw mar bn 
kunne zien kömme èn dè 
dè drlééste woorde waare van 
derbèèje, öchèèrm. 

Wa nöw noch komt, tléés-
te van die minse, tèèrchste, dè 
wét wér iedderie:n in Röwwe-
stèjn. De Knipper hi de Muts 
bé der vbdde gevat, èzne rol me-
sjèster oover zne schööwer 
gegbjt èn ister mi tmoe:jen, 
klèènen höske ötchedbn, den 
ópwég óp toor nb den déjk 
woorjz vont trèpke nö de 
wötterstaant in de Strang hi 
gemiettert. Van óp te bovveste 
trij hijz nog nöö zitte te kéjke. 
Veul gespölk èn gespölder, veul 
lugbèlle nog èn wa gebroebbel, 
èn dan waart chebeurt mit 
wéfke, van achter Bredaa er-
gente wis hier in Röwwestèjn, in 
de Strang, 

vrouwtje werd, zo rood werd 
de Knipper, 't Was een lange dag 
geweest, sobere mensen als het 
waren, hadden ze de hele dag 
zitten te borrelen. En dan is een 
woord gauw teveel, ocharm. 
Schaar, spoog het vrouwtje, mes! 
schreeuwde de Knipper. Hele
maal over hun toeren allebei. 
Als klappen schoten ze door de 
kamer, de woorden die ze had
den, de twee die ze nog over 
hadden: 

mes-schaar 
mes-schaar 

mes - schaar. 
Samen en in vereniging. Over 
en weer, de woorden die ze nog 
hadden, nog over hadden, en 
dat hadden ze dat nu 
maar aan zien komen en 
dat dat hun laatste woorden wa
ren, tussen hen beiden, ocharm. 

Wat nu nog komt, het laat
ste van die mensen, het ergste, 
dat weet weer iedereen in Ra-
venstein. De Knipper heeft de 
Muts bij haar lurven gepakt, als 
een rol manchester over zijn 
schouder gegooid en is ermee 
het mooie kleine huisje uitge
gaan, de oprit op daar naar de 
dijk waar hij ze van het trapje 
naar de waterstand in de Strang 
heeft gemieterd. Van op de bo
venste trede heeft hij ze nog 
na zitten kijken. Veel gespolk 
en gespolder, veel luchtbellen 
nog en wat gebroebel, en dan 
was het gebeurd met het vrouw
tje, van achter Breda ergens tot 
hier in Ravenstein, in de Strang, 
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wiz dónderste tri) vant trèpke 
van de Wötterstööt. Gebeurt, 
ddöcht èk de Knipper, 't Ennege 
wdj nog dréjve zaach waar der 
muts, nen tót, mi al die möj 
plöjje bedörve, vraat. Ddöcht de 
Knipper ök: vraat! Ziezzoe:! 
Hé) stónt al óp, za bé znéjge 
lichlek al gedööcht hébbe: dé 
héw ghat, toet wötter inéns wér 
begon te broebbele, en wa 
saach te kèl ? 

De Muts kaam toch nog éfkes 
choejjendach ségge, nog éfkez 
boove, énkelt mitren èèrm, mi 
toor dan wér boovenóp dé klèèn 
wit hèntje van der, èn dè makte 
mi wéjz- èn milvinger dbweegeng 
nöö va„n ding dè knipt: 

schie:r. 

tot de onderste tree van het trap
je van de Waterstaat. Gebeurd 
dacht ook de Knipper, 't Enige 
wat hij nog drijven zag was 
haar muts, een vod, met al die 
mooie plooien bedorven, voor 
altijd. Dacht de Knipper ook: 
voor altijd! Ziezo! Hij stond 
op, zal bij zichzelf misschien 
al gedacht hebben: dat hebben 
we gehad, toen het water ineens 
weer begon te broebelen, en 
wat zag de man? 
De Muts kwam toch nog 
eventjes goedendag zeggen, nog 
eventjes boven, enkel met haar 
arm, met daar dan weer boven
op dat kleine witte handje van 
haar, en dat maakte met de wijs-
en middelvinger de beweging 
na van een ding dat knipt: 

schaar. 
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G E N E E S W I J Z E N 

appestunnies = sténpöwste WWB 224 
werden wel bestreden met de zwart-
wortel x sméérwdriel. Ook wel door 
ze af te dekken met een spekschijfje. 

bèèjere WWB 166 (beieren: van bui
tenaf tegen iets slaan) 
Werkwoord uit de veeartsenijkundige 
zelfhelp: met een in karnemelk ge
drenkte doek tegen een castratiewon-
de slaan om de genezing zoveel mo
gelijk te bevorderen. 

blaejje, laote WWB 164 (laten bloeden) 
Leed een kalf aan de lal, een zeg maar 
ongeneeslijke hersenziekte, dan greep 
men nog wel eens naar een wanhopig 
redmiddel: het een wonde toebrengen 
en goed laten bloeden! Het veeartse
nijkundige effect kan men betwijfelen, 
de vitaliteit van de volksmagic dient 
men te bewonderen. 

boerremoes WWB 164 (boerenkool) 
Deze kool kreeg een koe te vreten als 
ze te lang bleef staan met de nage
boorte. Voor wie twijfelt aan de vee-
artsenijkundige werking van onze na
tionale kool, delen we nog mee dat 
waarschijnlijk elk soort voer goed was: 
mits gestolen! 
Ook aan andere ziekten komt in H 
nog wel enige geneeskundige magie 
te pas. In dit geval lijkt het erop dat 
de gezondheid van de koe aan het 
noodlot moet worden ontstolen. Ten 
overvloede nog een staaltje genees
kunst bij dezelfde ziekte: iemand her
innerde zich in dit verband nog dat 
hij heel vroeger wel gezien had dat 

iemand al prevelend driemaal om de 
zieke koe heenging om ze te gene
zen! Prevelend? Driemaal? Mijn gene
ratie heeft er hartelijk om gelachen. 
Daaronder zijn er die - zelf ziek gewor
den - zich in het alternatieve circuit niet 
minder magisch hebben laten behan
delen. 

flierrestroe:p /flierretij WWB 164,225 
(stroop / thee van de vlier) 
Deze producten werden aangewend te
gen roos = tandontsteking bij de mens. 
Thee van de vlier werd ook aange
wend, als bij een koe de nageboorte 
niet werd afgestoten. 

frat WWB 224 (wrat) 
Om deze te verwijderen beschikte men 
over de meest lugubere en denkelijk 
slechts gefantaseerde hulpmiddelen: 
afstrijken en zo meegeven aan een 
dode 
bestrijken met regenwater dat op een 
koeienvlaai is blijven staan 
erover wrijven met de binnenkant van 
een tuinboonschil. 

gruu.ske WWB 165 (kleine graszode) 
Een medicijn dat ik niet meer heb 
zien toepassen was et chmu.ske: een 
kleine graszode met erin afgedrukt de 
voetstap van een rund dat aan scheur-
klauw leed. Deze zode werd in de stal 
opgehangen en als ze helemaal was 
uitgedroogd, was het dier genezen. -
Een behandeling waar de psycholoog 
minder moeite mee heeft dan de veearts. 

ham, den WWB 184 (nageboorte van 
een merrie) 
Den ham werd wel opgehangen hoog 

260 



in een boom waar het veulen vaak 
onderdoor moest. De achterliggende 
gedachte is: dat het veulen zo werd ge
stimuleerd de kop fier op te steken, 
wat paarden doen als ze gezond zijn. 

hböneklótfes WWB 318 (hanenklootjes: 
speenkruid) 
De bolvormige worteltjes van dit ge
was lijken op de bolvormige verschijn
selen van het ongemak der aambeien 
die in H worden aangeduid als et spie:n. 
Dankzij een soort geneeskundige be-
trekkingswaan (similia similibus) wer
den speenkruidknolletjes ter nuttiging 
verstrekt aan speenlijders. 

hoorénkele WWB 227 (haarenkelen) 
Dit is het stukstoten van de binnen
kant van de enkels onder het lopen. 
Hét middel daartegen is even onmo
gelijk als doeltreffend: aan een der bin
nenkanten een bosje met doornen bin
den. Het recept minder te rekenen on
der de geneeskunde, meer tot ook de 
agrarische behoefte aan cabaret. 

kalf WWB 162 
Een mannelijk kalf mocht worden ver
wacht: als de haren tussen de horens 
omhoogstonden 
als je de vrucht zelden of niet zag be
wegen 
als de draagtijd werd overschreden 
als reeds weken voor het kalven slijm 
door de schede werd afgegeven. 
Wanneer je het kalf van twee kanten 
kon voelen=stoten, kon je rekenen 
op een tweeling. 
kemilletij WWB 225 (kamillethee) 
Hiermee moesten tandpijnlijders de 
mond spoelen. 

knuppe (knopen, ergens een knoop 
in leggen) In te voegen bij WWB 164. 
Stond enig vee met een te lang uit
hangende nageboorte, dan moest men 
deze inkorten om zo te voorkomen 
dat het dier er op trapte. Dit deed men 
dan ook met het zgn knuppe. 

léjnóllie WWB 224 (lijnolie) 
Lijnolie werd toegepast voor het gene
zen van brandwonden, die ook wel 
verzorgd werden met een geroos
terd blad van de witte lelie. 

lilliejjenblat (lelieblad) 
Veelal het blad van de witte zomer-
lelie, omdat dit ook als geneesmiddel 
tegen wonden en zweren werd ge
bruikt. Dit blad werd gesmoord: aan
gestreken met een gloeiende pook, en 
eerst dan op wonde of zweer gelegd, 
die vervolgens werd verbonden. 

nootenbóm WWB 105 (notenboom) 
De blaren van de nootenbóm hebben 
de naam dat ze de huisvlieg verdrij
ven. Notenboomtakken werden dan 
ook wel in huis opgehangen. 

péjn WWB 224 (pijn) 
Pijn werd bestreden door een soort me
dicijnmannen: begaafde lieden die de 
péjn kónne wéchfatte (de pijn konden 
wegnemen) door de lijder te belezen. 

pééperwdrtel WWB 225 (mierikswortel) 
Bij tandpijn moest de lijder gebruik 
maken van de warmte die uitgaat van 
het schrapsel van de mierikswortel. 

ribbelenblat x weegentrij WWB 228 
(weegbree) 
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Van deze plant werd niet het blad ge
nomen om hardlijvigheid te bestrijden 
maar de aar. Deze immers bevatte voor 
het goede doel zeer bruikbaar oliezaad. 

ringelworm WWB 224 (ringvormig 
soort eczeem) 
Daarvoor moest je naar de paters in 
Grave. Die hadden een goed geheim 
gehouden heulmiddel daartegen: een 
zachtrood gekleurde zalf. 

sproe.tels WWB224 (sproeten) 
Sproeten werden bestreden met paar
denmelk. 

spródw WWB 225 (spruw) 
Deze ziekte werd bestreden met een 
niet al te ver te zoeken gewas: höws-
loe:k = sempervivum tecturum = vet-
plant die welig placht te tieren op het 
dak waar je onder woonde. 

taant WWB 225 (tand, tanden) 
Wou je na het uitvallen van de melk
tanden goede vaste tanden terugkrij
gen, dan moest je zo'n melktand over 
je hoofd heen weggooien! 

vuurkröwt stééke WWB 164 (vuur
kruid steken) 
Bij niet erg tierig vee, met een slechte 
kleur, onder de zweren, schurft ed moest 
je vuurkröwt stééke: je trok dan een 
plooi in de huid, maakte er met een 
priem een opening in en daardoorheen 
stak je dan een wortelstengeltje van 
het vuurkruid dat toen bij iedereen in 
de moestuin groeide. Dat stengeltje ver
oorzaakte ter plaatse een etterende plek. 
Die ettering kon je dan behandelen. 
Was de toegebrachte wonde weer gene

zen, dan mocht men verwachten dat 
het dier beter was. Het middel werd ook 
veel toegepast bij uierwrang. Daarom 
heet vuurkruid ook wel wrangwortel. 
Tot de magische behandeling werd men 
gebracht door de gedachte dat het vuur
kruid van allerlei ongeweten en onbe
reikbare plaatsen de etterende substan
ties naar zich toetrok. Wat ik weet 
omdat me dit nog na de oorlog van 
meerdere kanten werd verteld. 

vréjdaach, drie WWB 163 (drie vrij
dagen) 
Het droogzetten ( = niet meer melken) 
van een koe brengt risico's mee, het 
gebeurt dan ook heel geleidelijk. De 
laatste drie weken wordt zelfs maar één 
keer per week meer gemolken. En die 
ene dag is een vrijdag. Zo drie en vrij
dag hier al geen religieuze betekenis 
hebben, dan toch wel een magische! 

De wéjwbtterflès bevatte het wijwa
ter, waarmee men niet alleen het ei
gen kruisteken maakte. Men zegen
de er ook het huis mee bij onweer, 
en het vee voor dit in de lente naar 
de weide ging: et höws, de besjes 
wéé je (het huis, de runderbeestjes wij
den: besprenkelen met wijwater) Ook 
kon het gebeuren dat bij een wat on
verwachte, extra harde donderslag 
mensen schrokken. Dan sloegen ze 
een kruis. Allemaal achterlijkheden uit 
een primitief verleden vol bijgeloof? 
Men dient dit soort handelingen te 
plaatsen in de context van hun tijd. 
Tegen de meeste ziekten was nog 
geen kruid gewassen. De mensen be
seften heel goed dat je met wat wij
water 'n hoeve niet beveiligde tegen 
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het hemelvuur. De kracht van de wij
ding èn van allerlei ander ongewijd 
magisch handelen bood geen enkele 
zekerheid. De werking van het ritu
eel ging uit van de handeling als zo
danig. Rook, modder, water werden 
gebruikt als in een liturgie. Je wacht
te niet panisch het noodlot af: je deed 
wat je kon, en aan dat besef ontleen
de je weer gemoedsrust en vertrou
wen. Het verrichten zelf van de ritu
elen gaf je de kracht om in nood
gevallen overeind te blijven. Zoals 
het van de sacramenten heet dat ze 
werken <ex opere operato> dwz: on
geacht de bedienaar. Zo smeerden lang 
geleden boeren hun zieke paard in 
met modder als met een magische 
zalf. En lieten ze zich zelf op hun 
sterfbed zalven met de Laatste H.Olie. 
Met de beste overlevingskansen toch 
wel voor het paard. Het sacramen-
talie is geen afgeleide van het Sacra
ment. Het gaat eraan vooraf. 

zèlfrómme WWB 226 (saliemelk) 
Tegen verkoudheid hielpen zowel zèlf
rómme (saliemelk) voor kinderen, als 
een èlske (brandewijntje getrokken 
op alyssum = alsem) voor volwassenen. 
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Z E G S W I J Z E N 

Ze boe. re veur bééter dan aachter! 
(ze boeren voor beter dan achter) 
Dwz: ze krijgen veel kinderen maar 
met hun boerderij verdienen ze maar 
weinig. 

Den alleloejja is chezónge 
èn de vaasten is chesprónge! 
(het alleluja is gezongen en de vas
ten is gesprongen) Dwz: geëindigd 
met gezang op paaszaterdag. 

Scheldrijm: 
Amsterdam dè iz en stat, 
Rowwestein dè iz en gat, 
Huusseling iz ene wbtterpoel, 
Hèèrpe mar en schbjjerzboel. 

Oe nie fan den bak löbte vèèchte! 
(je niet van de etensbak laten vechten) 
Varkens die gevoerd worden probe
ren elkaar van de bak te vechten, zo
dat de sterksten het meeste krijgen. 
De betekenis van het gezegde is dan 
ook: vecht terug zodat je niets tekort 
komt. 

Groe.dbal óp klèèn érpel! WWB 199 
(groot bal op kleine aardappelen) 
Ze doen alsof ze rijk zijn en royaal 
kunnen leven, maar als het er op aan
komt, hebben ze niet veel te makken. 

klits klets klandere 
van den énnen bil ob den andere! 
Woordspelletje, ter nabootsing van het 
geluid van een pak slaag op de blote 
billen. 
In HUISSEN 108 is klits-klets-klande-
ren een ww. op de billen geven. 

Bloe.tslö doe.t WWB254 
(bloot slaat dood) 
Met deze zegswijze wordt een spel
regel vastgelegd en doorgegeven: bij 
tikkertje gelden tikken op de blote 
huid niet! 

Enen boe.r is chénne piepper! WWB 199 
(een boer is geen aardappel) Een 
boer is niet kleinzerig maar net als 
ieder ander heeft ook hij zijn men
selijke gevoelens. 

Enen boe.r èn en zóch 
hén ndjt chenóch! WWB 208 
(een boer en een zeug hebben nooit 
genoeg) 
Dwz: een boer is een vraatzuchtig, 
hebzuchtig wezen. Voor het antwoord 
van de boer: zie ook onder zóch. 

Wa ten boe.r nie ként tèfrét ie nie! 
(wat de boer niet kent eet hij niet) 
Waarmee men wil zeggen: boeren 
zijn conservatief. 

't Sakt si ten boe.r èn ed bést tè wint! 
WWB 162 (het zakt zegt de boer en het 
beest wint) 
Winnen betekent hier: bevrucht wor
den. Duistere uitspraak die wel steeds 
terugkeert in dezelfde formulering en 
bij dezelfde gelegenheid: het dekken 
van de koe. 

Raadsel: Enen boe.r smet et wéch, 
enen hie.r sték ét in zen tès! (een boer 
gooit het weg, een heer steekt het in 
zijn zak) 
Oplossing: snot; een boer snuit de neus 
tussen duim en vinger, een heer ge
bruikt een zakdoek. 
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Héj melkt nie in enen emmer zónder 
bójjem WWB 171 (hij melkt niet in een 
emmer zonder bodem) 
Dwz: hij weet goed op zijn duiten te 
passen. 

Wie nen bójjem kan maake, WWB 103 
kan ok en maant maake! (wie een 
bodem kan vlechten, kan een hele 
mand vlechten) 
De betekenis van deze zegswijze is 
eigenlijk negatief: wie het moeilijkst 
van een vak niet kent, kent dat vak niet. 

Óns man hi te boks dn! (onze moeder 
heeft de broek aan, dwz: is de baas) 
Schibbolet om het Osse dialect mee te 
typeren. 

De pést ès Toone boks! (dat past precies) 

Wie bbnne wil ééle 
mach Markes nie fergééte! WWB 129 
(wie bonen wil eten, moet zorgen ze 
niet voor 25 april, het feest van Mar-
cus, te zaaien) 
Watje ook niet moest vergeten? Die 
dag naar de kerk te gaan want dan 
trok de processie: een smeektocht voor 
de vruchten der aarde. 

Raadsel: 
Bót, vöwl dv ewéch? 
(bot, vuil of zoek) 
Op dit raadsel zijn nu eens twee ant
woorden goed: mes en vrouw. 
Graad van botheid van een mes: 
Zè bót dèdder miw bloeite kónt óp 
nö Keule kunt rééje! (zo bot dat je er 
op je blote kont mee naar Keulen 
kunt rijden) 

Brannéttels kunde nöw gerust ön-
vatte want ze stééke dees mónt nie! 
(brandnetels kun je nu gerust vastpak
ken want ze steken deze maand niet) 
Spreuk als slijpsteen voor het ver
nuft van kinderen die nog veel moe
ten leren: brandnetels steken deze maand 
niet maar jou wel. 

Ghét ie.r niks in te bréngen ès leeg 
briefkes. (je hebt hier niets in te 
brengen dan lege briefjes) 
Dwz: je hebt hier niets te zeggen. 

broeit of mik (hard roggebrood of 
zacht wittebrood) 
Naam van een kinderspelletje: je springt 
onverwacht omhoog tussen twee an
dere kinderen, de handen steunend 
op hun schouders. Wie dan doorzakt 
= mik, de ander roggebrood. 

Dónderet óp ene kooien dorre, 
dan is ten bllenge zómmer verlórre! 
WWB 106 

(dondert het op een nog niet bebla-
derde doornstruik, dwz in het vroege 
voorjaar, dan is het de hele zomer 
vies weer) 

Rijmpje: 
Dirk Drol 
scheet heel de kérkfól! 
Toe kwam meneer pestoor, 
die viet em béj zen oor. 
Toe kwam de kappela&n 
èn die liet Dirk cham 

Rijmpje: 
Mededeling: ik hép sbnnen doorst! 
Antwoord: gö «ö Jan de Woörst, 

want die hi en huntje 
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dè pist oe in oew muntje! 
(ik heb zo'n dorst! ga naar Jan de 
Worst, want die heeft een hondje, 
dat pist je in je mondje) 
Hetzelfde rijmpje ook in WUCHEN 41 
maar dan met Jan van Dorst. 

Nie fréjve! èn èst moet, tan allie.n 
mi ten éllenbooch! 
(niet wrijven, en als het moet, dan 
alleen met de elleboog) 
Uit de reeks: goede raad, en niet duur; 
in dit geval te geven bij ooglijden. 

Wie sen èjge beweert, bewoon chén 
rotte érpel! WWB 199 (wie zichzelf 
bewaart, bewaart geen rotte aardappels) 
Wie goed voor zichzelf zorgt, zorgt 
voor zijn hoogste goed. 

Oew èrte öwthébbe! WWB 197 (je 

erwten uithebben) 
Een wat duister gezegde, dat inhoudt 
dat je je goodwill in je omgeving 
door wangedrag hebt verspeeld. 

Iemmez óp sen fbltie komme! WWB 223 
(iemand op zijn falie, of tabberd geven) 
Zie ook onder vésje (vestje). 

De gèèjt iz oover de wis! WWB 249 
(de geit is over de wilgetwijg) 
Duistere kreet bij het kaartspel, als bij 
kwak de vierde aas bekend wordt. 

Ene géért èn ene wis 
die holde woor tie is 
mar réjs fiir den hóf 
dè wört te groß WWB 103 
('n tweejarige en een eenjarige twijg 
haal je waar die is, maar rijshout voor 
de moestuin dat is te veel gevraagd) 

Een soort wetsvoorschrift op rijm. 

Verkoper: geluk mid besje! WWB 208 
(geluk met het rundbeestje) 
Koper: de zeege mit chèlt! 
(de zegen met het geld) 
Wensspreuken tussen verkoper en koper. 
Vandaar: geluk cheeve = verkopen. 

Graz èn énde-èèjer (groeizaam weer) 

Gruu.n moet er tusse Höch Lievrdw 
èn Léch Lievrdw inzéjn! WWB 201 
(dat groenvoer moet je inzaaien tussen 
Hoog Lievrouw: feestdag van Maria 
Hemelvaart op 15 augustus, en Laag 
Lievrouw: Maria Geboorte op 8 sep
tember) 

Haaren èn wétte WWB 177 
kan niemmez belette! 
(haren en wetten 
kan niemand beletten) 
Soort wetsartikel uit het onbeschre
ven arbeidsrecht: haren en wetten ga
randeren ook een zekere rustpauze. 
Tot onze verbazing troffen we een ver
want gezegde aan uit de wereld van 
de bankbedienden; deze hadden het 
recht om bij tijd en wijle naar de wc 
te gaan: 
poep je niet, dan rust je toch; 
komt de baas? Dan poep je nog! 

Verschéjnt te haavermbön in mbj 
weer, dan krédde ene mbjjen dreg
gen herfst! (verschijnt de havermaan 
in mooi weer, dan krijg je een mooie, 
droge herfst) 
Voor tekst en uitleg: zie onder haa
vermbön in de woordenlijst. 
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Ön oewwen hak si Kooba! WWB 227 
(aan je hiel zei Coba) 
Met de betekenis: mooi niet! 

Schelle dè fuul ek nie, slöön héddet 
hart nie! (schelden voel ik niet, 
slaan durf je niet) 
Imponeertaai onder ruziënde jongens. 

Rot men hbj, dan groejt mene garst! 
WWB 197 

(rot mijn hooi, dan groeit mijn gerst) 
Dat is het voordeel van een gemengd 
bedrijf. Als het met 'n product tegen
zit, gaat het met 'n ander juist goed. 

Correctierijm: 
wa? 
Es ten hónt schét, 
tan vélt er wa! 
(wat - als de hond schijt, valt er wat) 
Deze zegswijze gebruikt tegenover 
kinderen die een beetje te nieuws
gierig vragen: wa? 

Raadsel: 
Wétte worm nen hoon oover en kar-
respoor trééjt? (weet je waarom een 
haan over een karrespoor stapt) 
Oplossing: mdèjt te wéjtféjnt um um 
te loe:pe! (omdat hij het te ver vindt 
om om te lopen) 

Liedje van verwijt: 
van de lóöje piek 
fan de lóöjen höbn 
Jèntje wil nie 
nö de school toe gbbn! 

Z? hi tren horren afchestoe:te WWB 161 
(ze heeft haar hoorn afgestoten) 
Wordt in overdrachtelijke zin wel ge

zegd van een vrouw die voor haar 
huwelijk zwanger blijkt. 

Prebeere doen de huntjes! (proberen 
doen de hondjes) 
Men bedoelt: niets proberen, be
slissen, en aan het werk! 

Wie gén huu.r betbit wört er öwt-
chezét! WWB 267 (wie geen huur be
taalt wordt uit zijn huis gezet) 
Vaste uitdrukking bij het voor ande
ren hoorbaar laten van een wind. 

Scheldrijm: 
De Huusselingse dikbille 
wie:te nie wa se vrééte wille. 
Garsteströj of charstekaf, 
door wörre de Huusselingse dikbille 
vèt af. 

Aftelrijmpje: 
oofe gestook gekreege gekocht, 
khép mene jas nö de lómmert che-
bröcht! 
Het rijmwoord gekocht is in strijd 
met de H klankleer die gekööcht voor
schrijft. 

En roe.jbónte kat is nbjt chénne kbbter! 
(een lapjeskat is nooit een kater) 
De term kat betekent zowel kat in het 
algemeen als vrouwtjeskat. Op deze bij
zonderheid is het grapje toegespitst. 
Zegswijze om kinderen te oefenen in 
oplettendheid: een vrouwtjeskat noemt 
men nooit kater. 

Kéjke èz en kat tie kikforse véngt 
(kijken als een kat die kikvorsen 
vangt) Er slecht uitzien. 
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Dè krabbe de katte nie mér los! (dat 
krabben de katten niet meer los) Dwz: 
dit heb ik nu stevig vastgezet. 

lst kawt toorboove? (is het koud daar
boven) 
Plaagvraag voor buitengewoon lange 
personen. 

Aachtrum ist kermes! (achterom is 
het kermis) Betekent: omlopen, want 
hier is de doorgang belemmerd. Voor
al gezegd als je niet door de gang mocht 
lopen omdat die geschrobd, gedweild 
of geboend werd. 

Ès ten boe. r kiep ét WWB 211 
is ten boe.r of te kiep siek! (als de 
boer kip eet, is die kip of de boer ziek) 
De zegswijze slaat op de zuinigheid 
van de boer. 

Kieppe moette jóng hébbe, koej aaw! 
WWB 161 (kippen moet je jong heb
ben, koeien oud) 
Kippen zijn het meest productief in hun 
eerste en tweede levensjaar. Daarna 
gaat er meer aan voer in dan er aan 
ei uitkomt. Dus: hoe eerder in de pot, 
hoe beter. Koeien daarentegen blij
ven tot in zeer hoge ouderdom pro
ductief. Wel is het moeilijk om een 
topkoe te fokken. Het kan jaren du
ren voor het lukt. Heb je er dan een, 
en krijg je er een mooi bod op? Niet 
doen! 
Uit de reeks: door ervaring wijs. 

Wilde baart kréjge, mènneke? 
Dan moettoew kin mi kattestrónt in-
sméére! WWB 214 (wil je baard krijgen, 

ventje, dan moet je je kin insmeren 
met kattestrónt) 
Bekend grapje in de sfeer van goede 
raad en niet duur! 

Klèèn jaage de groe:te! WWB 247 
(kleinen jagen de groten op) 
Gezegd wanneer lage kaarten aan het 
begin van een actie worden uitgespeeld. 

Kleuren is chèld beure! (kleuren is 
geld beuren) 
Vaste uitdrukking als een rikker bij 
het kaarten een aas meevraagt in de 
kleur van zijn troefkaarten. 

De lééste koe makf hékke toe! (de 
laatste koe maakt 't hek dicht) 
Dwz: wie het laatst binnenkomt sluit 
tegen tocht en kou de deur. 

Groejjen èz ene koejjestart (groeien 
als een koeienstaart) 
Dwz: weinig, mischien wel niet groei
en. Vooral gezegd van kinderen. 

Kraakéjz is chén braakéjs (ijs dat 
kraakt, is niet gevaarlijk, want dit is 
taai en buigzaam) 

Raadsel: 
Eens was ik jóng èn schoon, 
ik droeg een blówwe kroon. 
Toen wért ik ówt èn stéjf 
èn kreek een bant ómt léjf, 

ik wért chestoote en geslaage 
Izater door vórst èn vorstin gedraage. 
Oplossing: vlas. 
Blijkens DE BONT-VOC 515 hadden de 
lege regels betrekking op het roten in 
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een sloot: en kwam ik daar weer uit, 
dan had ik het verbruid. 

Hédde gelooge? (heb je gelogen) 
héltemöt nie! (helemaal niet) 
swél, ksiet! (dat is wel, ik zie het) 
woorbndan? (waaraan dan) 
önt swarte kröske óp oewwe kè>p! (aan 
het zwarte kruisje op je voorhoofd) 
Dit zedekundig dialoogje is niet al
leen gebaseerd op de humane voor
schriften voor tussenmenselijk ver
keer, het wortelt ook in de diepten 
van een nog magisch verleden. 
Zie ook onder vlek. 

Kröws fur oe:ge, nbjd bedrooge! WWB 
247 (kruis voor ogen, nooit bedrogen) 
Vaste uitdrukking bij het kaarten als 
een klaveren aas wordt meegevraagd. 

Krullen int hoor, stront in de rommel 
WWB 225 (krullen in het haar, koei-
enstront in de melk) 
Dwz: een boerin die veel zorg be
steedt aan haar uiterlijk, doet dit ten 
koste van haar werk. 

Dik van léér, dun van sméér! WWB 238 
(dik van leer, dun van smeer) 
De bedoeling is te zeggen datje meer 
moet letten op de vulstoffen dan de 
voedingsstoffen: een goede boterham 
bestaat uit twee dikke sneden brood, 
met daartussen sober beleg. 

Scheldrijm: 
In ÏA»e:n woone de Turrke, 
die slodpe dèsse snörrke 
èn die der èjge waase 
mi snot èn aase. 

Der hóng binne zon lucht (WWB 146) 
dèw de karploech nö bówte moesse 
trékke wantie kónt óp te déél nie 
haawe van de stank! (er hing binnen 
zo'n vieze lucht dat we de karploeg 
naar buiten moesten trekken, want 
die kon 't op de deel niet uithouden 
van de stank) 
Verhaal van graad en hevigheid dat 
tot het volkseigen behoort: het wordt 
steeds opnieuw verteld om te zeggen 
hoe erg iets stonk, maar vooral hoe 
leuk het is om te overdrijven. 

Dèwm nóch lang meugen hébbe, lusse 
zal wél gbbn! (dat we hem nog lang 
mogen hebben, lusten zal geen pro
bleem worden) 
Deze zegswijze werd gebezigd bij het 
prbste (proosten). 

Er de zwarte man öwtstooke! WWB 239 
(er de zwarte man uitstoken) 
Dwz: ook de laatste zwart gebleven 
steen in de oven nog wit-gloeiend 
stoken. 

Mèèj kaaw èn nat 
fult boerreschuu.r èn vat WWB 196 
(mei koud en nat vult de schuur van de 
boer en diens graanvat) 

Zorg er vur dègge min flinke mèjt töws 
kómt: tböwsléégers hén allembl wéj-
ver mi korte èèrem, vanweegent jbjje-
me! WWB 262 (zorg er voor dat je met 
een flink meisje thuiskomt: touwsla
gers hebben allemaal vrouwen met kor
te armen vanwege het vademen) 
De bedoeling is te zeggen dat je een 
bruidskeuze in ieder geval op zake
lijke gronden moet doen; neem een 
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voorbeeld aan de touwslager die rijk 
wordt van de korte armen van zijn 
vrouw: touw toch wordt per vadem 
verkocht. 
Uit de reeks: door ervaring wijs. 

Es te mèjt et schóttelwötter lö kooke, 
mach se nog in gen jdrre trówwe! (als 
de meid het afwaswater laat koken, 
mag ze nog in geen jaren trouwen) 
Omdat ze nog niet geleerd heeft zuinig 
te zijn. 

'tiz er énne van de lééste mèm WWB 
207 (het is er een van de laatste tepel) 
Bedoeling is te zeggen: een big van 
geringe kwaliteit, zwak, ondervoed, 
omdat hij in de struggle for life zich 
tevreden heeft moeten stellen met de 
laatste = achterste tepel die weinig 
moedermelk levert. Ook overdrach
telijk gebruikt. 

Zeer algemeen de slogan: mélk is 
choe.t fur élk! (melk is goed voor elk) 
Dat deze spreuk een allochtoon is 
blijkt al uit mélk dat in de mond van 
autochtonen niet melk betekent maar 
ondermelk. 

Mèrt moet epril de zödbloem geeve, 
epril moet mèèj de rog-dor geeve! 
WWB 196. (maart moet april de zaad-
bloem geven, april moet mei de 
rogge-aar geven) 
Maart moet de voorwaarde scheppen 
voor de bloesem, april de voorwaar
de voor de vrucht van de rogge. 

Et lov is langer dan de mis! (het lof 
is langer dan de mis) 
Een mis is belangrijker dan een lof 

waarin alleen maar wat devoot ge
zongen wordt, en duurt dan ook lan
ger! Dit als vermaning wanneer on-
derkleding onder bovenkleding uit
komt. 

Dè moette Gót èn de mölder mar 
schèèje! WWB 208 (bij dat moeilijke 
probleem moeten God en de mulder 
maar zeggen hoe het precies in el
kaar zit) 
De zegswijze is ontsproten aan een 
sociale misstand waar Chaucer al op 
gewezen heeft: dat voor de waren
wet werd uitgevaardigd en geëffec
tueerd, niet alle molenaars even braaf 
waren. Wat er als roggemeel uitzag, 
hoefde dat nog niet te zijn. Pas toen 
de boerenbonden in de XIX eeuw 
macht verwierven, kon tegen malafi
de molenaars worden opgetreden met 
eigen maalderijen, monsteranalysen 
en ingrediëntenlabels met de percen
tages. 

Moot hélt stoot W W B 134 (maat 
houdt staat) 
Na nadere informatie lijkt me de oor
spronkelijke verklaring (eerlijk duurt 
het langst) het product van inleg
kunde, toen de inhoud van het spreek
woord was vervaagd. Iemand herin
nerde zich later als betekenis: matig
heid houdt gezond! Dit in overeen
stemming met W N T xv k 225 s staat 
houden = stand houden, niet vergaan, 
met als fraai vb van De Brune: 
Middel-maet houdt staet, 
On-maet vergaat. 
Dat het in dit geval gaat om een 
slechts door de oudste generatie ge
bezigde zegswijze blijkt uit de ww-
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vorm hélt: jongeren zeggen in de 
jaren '30: hawt. 

Gén néste, gén èèjer WWB 196 (geen 
nesten, geen eieren) 
Nesten zijn kleine plekken in een 
staand gewas waar het graan toch 
nog is gelegerd: ze geven aan dat er 
sprake is van de hoogste opbrengst. 

Oewwen èjge noot nèèje (je eigen 
naad naaien) 
Dwz: je eigen weg gaan. 

Enen nootenbom, enen eezel en en 
wéjfmoette sméér hébbe, anders doen 
zet nie! WWB 105 (een notenboom, 
een ezel en een vrouw moeten gesla
gen worden, anders doen ze niet [wat 
ze moeten doen]) 

En fiets minnen ööjer (een fiets met 
een uier) 
Een ambtenaarsfiets. De ambtenaar in 
de buitendienst was een regelmatige 
verschijning op de boerderij, vooral in 
de tijd van de Crisiscontroledienst. 
Zijn attribuut was een actentas. Daar
aan kon je zien dat hij van hogerhand 
was gezonden. Zijn vervoermiddel was 
toen vooral nog de fiets: als ambte
lijk rijwiel van verre herkenbaar, om
dat die tas met dichtgedrukte over
slag aan de stang hangend werd mee
gevoerd. De wijdverbreide uitdruk
king was geen lang leven bescho
ren: als ik me goed herinner was ze 
afkomstig uit een der Brieven van 
Dorus uit de Hooghei. 
wa hek now ön men fiets hangen? 
(wat heb ik nu aan mijn fiets han
gen) wat gebeurt me nu? 

Örre dègger èrte in kunt sèèje! WWB 
197 (oren zo vuil dat je er erwten in 
kunt zaaien) 
Gezegde dat kinderen leert dat ze hun 
oren goed moeten schoon houden. 

Spelend met kaarten en woorden werd 
bij het rikken wel opgemerkt:^/ méjn 
mar osse: die hoevde nie te mèlke! 
Dan zei men osse (ossen) terwijl men 
ooz<? (azen) bedoelde. 

Paasrijmpje: 
Ie.n èèj - gén èè 
twie: èèjer - nalv èèj 
drie èèjer - nèèj, 
vie.r èèjer - npözzèèj 
(een ei - geen ei; twee eieren - een half 
ei; drie eieren - een ei; vier eieren - een 
paasei) Met Pasen mocht je aan het 
ontbijt een paasei eten, en volgens rijm-
recht waren dat vier gewone eieren. 

Péjn immene rujkfant rdwk mèèje! 
(pijn in mijn rug van het rogge maaien) 
Gezegd ter typering van het klank
karakter van het Berghemse dialect. 

De péjp in de mónt, 
de boks fól stront! WWB 246 (pijp in 
de mond, broek vol stront) Werd tegen 
jongetjes gezegd om zeer jeugdige ro
kertjes te ontmoedigen. 

Raadsel: 
Wast ferschil tussen en zóg èn ene 
pestoe:r? (wat is het verschil tussen 
een zeug en een pastoor) 
Oplossing: die.n hi twie: rééj knuu:p, 
den aandre mar ie.n. (de een heeft twee 
rijen met knopen, de andere maar één) 
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Réégen óp ten urste pbzdach 
chift de koej gebrööje gras! WWB 196 
(regen op de eerste paasdag schenkt 
de koeien volop gras. Of juist heel 
weinig?) 

Regenliedje: 
t reegent, et seegent 
de panne wèrre nat 
èn es te boerre nö bét toe zéjn 
dan kréjgoe réjstepap! 
het regent, het zegent, de pannen wor
den nat, en als de boeren naar bed 
zijn, krijgen we rijstepap) 

De daach kommen óp rééj! (de vol
gende dagen geven elkaar de hand) 
Dwz: kalm aan, morgen komt er weer 

een dag. 

Den urste roep, WWB 263 
den twédde poep, 
den derde scheet, 
toe ha sem beet! 
Dit kinderrijmpje werd opgezegd als 
persiflage bij de drie afkondigingen 
in de kerk (de zgn roepen) dat bep. 
personen een kerkelijk huwelijk wil
den aangaan. De afkondiging, drie zon
dagen achter elkaar, stelde de gemeen
schap in de gelegenheid eventuele 
huwelijksbeletselen bekend te maken. 

Zéjge doennoe hie.r de rbmme! (ze
ven doen we hier de melk) 
Dit als antwoord aan mensen uit Oss die 
zéjge realiseerden ipv zégge= zeggen. 

De sik stö dröch WWB 238 (de sik 
staat droog) Het melkkannetje is leeg. 
Landelijke beeldspraak: met sik 
wordt de melkgevende geit bedoeld. 

Spulle mi schroe.ve den boe.r be-
droe.ve! WWB 130 (spullen met schroe
ven de boer bedroeven) 
Technisch ingewikkelde zaken lig
gen de boer niet zo. 

Wie starte hi, kan vèlle verwaachte 
(wie staarten heeft, kan vellen ver
wachten) 
Dwz: geen levende beesten (staarten) 
zonder kans op dode beesten waar
van hooguit de huiden nog wat op
leveren. 

De lééste stoe:t makt te bótter groe:t\ 
WWB 172 (de laatste stoot, met het 
karnstaafje, maakt de boter groot: 
voltooit het boteringsproces) 
Ook in algemene zin: wie tot het 
laatst volhoudt, slaagt. 

Stront vurróp (stront voorop) 
Corrigerende zegswijze waarmee kin
deren wordt geleerd zinnen niet met 
ik te beginnen. Dus heel bescheiden: 
Franz èn ikke en niet: ikke èn Frans. 

Iemand die extreem verwaand is, 
wordt wel gevraagd: 
stront, wie hiw gescheete? (stront, 
wie heeft je gescheten) 
Opmerking: in de Over-Betuwe werd 
van de paupers van de steenfabrie
ken wel gezegd: door den duuvel ge
scheten! 

Vur Sunt Jan réégenet nie hèndech 
chenoech, nö Sunt Jan gaawèèch-
tech teveul! WWB 196 (voor het Sint 
Jansfeest regent het niet zo gauw 
genoeg, erna al gauw te veel) 
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Surtte Metéjs chbjt enen hie:te stie:n 
ópt éjs! (S.Mathias, 24 februari, gooit 
een hete steen op het ijs: beëindigt 
de winter) 

Mi te tóng óp sen klómpe (met de tong 
op zijn klompen) Dwz: aan het eind 
van zijn krachten: uitgeput. 

héj wérkt in den tórre WWB 246 
(hij werkt in de toren) 
Dwz: hij verdient veel, net zoveel als 
de leidekker die extra verdient met 
gevarentoeslagen vanwege zijn riskant-
hoge werkplek. 

Héj spuit er de vaan.' WWB 232 (hij 
speelt er het vaandel) 
Dwz: hij mag wel meelopen met de 
hermenie, maar niet meespelen op 
een instrument, alleen maar het vaan
del dragen: meer spierballen dan ta
lent voor muziek. 

Ze groejt èzne rèèchte vèèrkesstart! 
(ze groeit als een ongekrulde varkens
staart) dwz: slecht! 
Zie ook WOORDENLIJST s groejje. 

Iemmez óp sen vésje spööwe WWB 224 
(iemand op zijn tabberd geven) 

visse WWB 249 (vissen) 
Aldaar de volkse wijsheid: gbdde 
sómmers fisse èn swinters finke, dan 
ligget spek nie hèndig in oe kójp te 
stinkel (ga je 's zomers vissen en 's 
winters vinken, dan ligt het spek niet 
gauw in je kuip te stinken) 
In Munsterland weten ze dat ook 
volgens PIRAINEN: Fissen und jagen 
giff 'n hungrigen Maagen und ploddri-

gen Blaagen! Plodderig betekent dan 
ook: in vodden gekleed. 

Witte vlekken ób de nagels hoevde 
héllembl nie te hébbe! 
Hoe kréjkze dan wéch? 
Dur nie mér te lie.ge! 
Leuk dialoogje op basis van het volks
geloof dat je voor elke leugen een 
witte vlek op de nagel krijgt. 
Zie ook onder kröske. 

Ès te vlinders flie.ge (WWB 200) (als 
de vlinders vliegen) 
Met deze vaste uitdrukking wordt het 
moment bepaald van de eerste klaver-
snede: in volle bloei. 

Es te kat terèjge wést, krédde volk! 
(als de kat zich wast, krijg je bezoek) 

Héj bdöwde zo die.b dèt WWB 231 
dónker wier in de voor! (hij ploegde 
zo diep dat het donker werd in de 
voor) 
Veel gebruikte zegswijze om vooral 
kinderen zich te laten verbazen over 
zowel de diepte van de voor als de 
betrouwbaarheid van de spreker. 

Zédde vuggelkez bnt fange ? 
(ben je vogeltjes aan het vangen) 
Deze vraag wordt gesteld aan ie
mand die zich onzorgvuldig heeft aan
gekleed: zijn gulp vergat te sluiten. 

Door higget wéjf fan den bèkker 
ingezééte! (daar heeft de vrouw van 
de bakker ingezeten) 
Opgemerkt als er in het brood een 
opvallend grote holte wordt aange
troffen. 
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Getrdwt fur de wét WWB 264 
mar noch nie furd bét! 
(getrouwd voor de wet maar nog niet 
voor het bed) 
Korte samenvatting door de volksdich
ter van het concordaat: je mag pas 
trouwen voor de kerk na getrouwd te 
zijn voor de wet. Tussen beide huwe
lijken in, wasje voor de kerk nog on
gehuwd, en het bed dus nog verboden. 

Raadsel: 
Ge göjjet er wit óp, èn 't félt er géél af! 
(je gooit het er wit op, en het valt er 
geel af) 
Oplossing: en èèj (een ei, dat wit op 
het dak gegooid er weer geel vanaf 
valt) 

Raadsel: 
Wónder boove wónder, 
twie: bulte booven 
èn énnen ónder! 
(wonder boven wonder, twee bulten 
boven en één onder) 
Oplossing: boekweit of tarwekorrel. 

Worm? Umdè ne worm génne pie.r 
is! (waarom? omdat een worm geen 
pier = regenworm is) Antwoord om 
van het vele gevraag van kinderen af 
te zijn. 

Zeege WWB 208 (zegen) 
Afgeleid van de uitdrukking de zee-
ge mit chèlt! (moge Gods zegen op het 
ontvangen geld rusten) is het znw 
zeegegèlt: een klein bedrag dat de ver
koper na het ontvangen van de koop
som, vaak een gulden, aan koper te
ruggaf. 

zeegel WWB 268 Héj zal et seegel er 
wél oover geleet hébbe! (hij zal het 
zegel er wel over gelegd hebben) De 
'hij' wordt er in dit vermoeden van ver
dacht de zwangerschap te hebben ver
oorzaakt van een ongehuwde moeder. 

Zèèjk óp ene riek! WWB 232 (zeik 
op een mestvork) Dwz: pleister op 
een houten been. 

Scheldrijm: 
De Zéllantse Smdwse, 
die pissen in der köwse, 
die pissen in der schoe.n, 
de Zéllantse Smdwse 
die wie: te nie wasse doe.n. 

En zóg èn enen hie:r 
die vrééte mie.r. WWB208 
(een zeug en een heer vreten meer) 
Antwoord op het verwijt dat een 
boer vraatzuchtig, hebzuchtig is. 
Zie ook onder: boe.r 

een twee drie vie.r véjf sés seeve, 
waar is Jan mét te méjt chebleeve ? 
Jan is nie hie.r, 
Jan is nie daar, 
Jan is mét te méjt naar Keevelaar. 
Muziek en choreografie bij dit dans
liedje in TEN BENSEL 328, de tekst op 
334 met als afwijking niet Kevelaar 
maar Amerika. 

Woor en zwaiduuw wónt WWB 165 
chö gén koe kepbt! (waar een zwa
luw woont gaat geen koe dood) 
Gezegde om het vernuft van kinde
ren mee te spitsen: zwaluwen neste
len hoog in de stal, en daar zijn geen 
koeien! (Zie ook onder: brannéttels) 
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W O O R D E N L I J S T 

aachter (achter) 
ook in de uitdrukking: ze boe.re veur 
bééter èz aachter! (ze hebben veel 
kinderen maar verdienen weinig met 
de boerderij) 

aachterén (achtereen, achterheen) 
gullie moet aachterén töwskömme 
van óns moedder! (jullie moeten on
middellijk thuiskomen van moeder) 
zhén der goe.t aachtrén gezééte (ze 
hebben er goed achterheen gezeten: 
ze hebben er flink van gesnoept) 

aachterum (achterom) 
aachterum ist kermis (achterom is het 
kennis) Met de uitdrukking wordt be
doeld dat je om moet lopen om binnen 
te kunnen, bv omdat er net geschrobd 
wordt. 

aart (aard, ook: schik, lust) 
ze spuide me tdg, tha nen aart um 
der nö te kéjke! (ze speelde me toch, 
het was een plezier om er naar te 
kijken) 
zis wér töws: zha toor deren aart 
nie! (ze is weer thuis, ze had daar 
geen schik) 

aase (as, asresten) 
ind bakhöws wierre vroegger daase 
ópcheslaagen in den ónderoove! (in 
het bakhuis werd vroeger de as op
geslagen in de onderoven) 

aat (altijd) 
aat énder (altijd eender) 
Deze aa opponeert met de aa van hij 
aa/ (at): héj aa; aat alles! (hij at 
altijd alles) 

aawers (ouders) 
lééven oew aawers noch? (leven je 
ouders nog) 

aawerwéts (ouderwets) 

aawoe.r (ouwehoer: kletsmajoor) 
den diejjen hort znèjge géér prbdte 
mar veul hij nie te zégge: tis en 
aawoe.r! die hoort zich graag praten 
maar veel heeft hij niet te zeggen: 
het is een kletsmeier) 

aawoe.re (ouwehoeren: veel pra
ten maar weinig zinvols te zeggen 
hebben) 
aawoe.re kaj goe.t mar woor hijt 
oover? (zijn rebbel roeren kan hij 
goed maar waar heeft hij het over) 

achtermekodr (achter elkaar, on
middellijk) 
ès chaans kwaame ze achtermekodr 
öngetrójje! (als ganzen kwamen ze 
achter elkaar aangestapt) 
gullie moet achtermekodr van óns 
moedder töwskömme! (jullie moeten 
onmiddellijk van moeder thuiskomen) 

Afbeelding XII 
Deze mededeling in WWB 193 moet 
luiden: Afbeelding XVI. 

affatte (afvatten: afnemen, zich 
bedienen) 
vat toch nog ez af, oom Mönt! (be
dien je toch nog eens, oom Herman) 

afhéffe (afheffen) 
door elkaar schudden. 
Zowel bij VAN BF.ST als bij CAI.LE-

WAERT wordt afheffen vertaald met: 
couper les cartes. 
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afkléppe (afkleppen, omroepen) 
bekend maken van nieuws van de ge
meentelijke overheid door de omroeper. 

aflie:ge (aflagen: afgraven) 
zén diejje grónt afclielie:cht! (ze heb
ben het maaiveld van dat stuk grond 
verlaagd door de bovenlaag weg te gra
ven) 

afprbbte (afpraten, afspreken) 
door wier me wa afcheprbt! (daar 
werd me wat gepraat) 
door héw toch noch niks oover af
cheprbt? (daar hebben we toch niets 
over afgesproken) 

afsèèje (afzaaien) 
bij nat weer telkens als het net even 
kan akkerland stukje bij beetje ge
reed maken voor (en vervolgens ook 
echt) inzaaien. 

afséjn (afzijn) 
door wik fan afséjn (daar wil ik van 
af zijn, daar kan ik met zekerheid 
niets over zeggen) 
zis ter van af (ze is niet bij haar 
verstand, ze dementeert) 

afsétte WWB228 (pissen) 
VAN BEST s afzetten: afdrijven, purger. 

ufsméére WWB 127 (met cement be
strijken) 
Hieraan toe te voegen: ook in de be
tekenis van afranselen. 
Voor het verband tussen smeer en 
slaag zie men onder sméér. 

afstoeUe WWB i 6 i (afstoten) 
ze hitren horren afchestoe:te! (ze 
heeft haar hoorn afgestoten) 
Ook in overdrachtelijke zin. Zie daar

voor ZEGSWIJZEN s hórre. 

afstooke (afstoken: in brand ste
ken, met een ruïne als gevolg) 
zénder höwz èjgez afchestókt! (ze 
hebben hun huis zelf in brand ge
stoken) 

afstrééje (afstrijden: tegenspreken) 
de wiw nie afstrééje! (op dat punt 
willen we je niet tegenspreken). 

afswie:te (afzweten) 
héjp tèkkerke wa afchezwét! (hij heeft 
op dat akkertje wat afgezweet) 

afwinne (afwinnen: voor zijn) 
néjjöor afwinne (voor zijn, de eerste 
zijn met de nieuwjaarswens) 

akkerdeere WWB 71 (accorderen) 
Nog toe te voegen het vb: takkerdeert 
toor nie! (het accordeert daar niet: 
man en vrouw hebben er ruzie) 

al WWB 136 

ook in: 
wörrem? al dórrem! (waarom? al daar
om); hier al als onderdeel van een 
schijnantwoord, dat ook kan luiden: 
umdè ne worm génne pie.r is! (om
dat een worm geen pier is) 
is tè al vlèjz dètter is? (is dat alle 
vlees dat er is) 
is tè al appel dètter bnhéngt? (zijn 
dat alle appelen die er aanhangen) 
ís tè al péér dè gin höws hét? (zijn 
dat alle peren die je in huis hebt) 
die sökke stop ik nie mér: tis ie:n gat 
al gat! (die sokken stop ik niet meer: 
het is een en al gat) 

aldè (aldat: al ) 
Dit voegwoord gebruikt naast al: 
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aldègge me duuzzent chulde gaaft, 
kdint nie! (al gaf je me duizend gul
den, ik deed het niet) 
al gaavde malles wa ghat, kdint nie! 
(al gaf je me alles wat je had, ik 
deed het niet) 

alle (allen) 
mi oew x miw alle (met je allen) 
mi oewwen x moewwen x miwwen 
alle (met je allen) 
mi ónz x mónz x minz alle (met ons allen) 
mi ónzen x mónzen x minzen alle 
(met ons allen) 
nutter x mittren alle (met hun allen) 

alledauch (alle dagen: elke dag) 
den höws strööje doew alledaach! 
(de woonkeuken bestrooien we elke 
dag na het vegen met strooizand) 

allembl (allemaal) 
met als nevenvormen: 
ammbl (klem op laatste lettergreep) 
èn nöw ammbl! (en nu allemaal) 
ammel (klem op eerste lettergreep) 
vur nen dolder neemwt ammel mij! 
(voor een daalder nemen we het alle
maal mee) 
Een alternatief voor allembl is gléjk 
(gelijk). Zie aldaar. 

allénnech (alleen) 
bréngde de vrèw mij? nie:, kkom 
allénnech! (breng je de vrouw mee? 
nee ik kom alleen) 

alzenlééve (alzijnleven: altijd) 
hie.r iz allez alzenlééven lèèjgeste! 
(hier is alles altijd eender) 

amper (nauwelijks) 
we kwaamen er amper bn te paas! 
(we kwamen er amper aan te pas) 

Amsterdam dè iz en stat... WWB23 
Dat de stadsdichters in Munsterland 
ook het kunstje kennen van venijn op 
rijm, blijkt bij PIRAINEN waar Ahaus, 
Wüllen en Ottenstein de maat genomen 
wordt: 

'Ausn is ne Stadt 
Wüllen is noch wat, 
Ottenstcen is 'n Wottelgatt.' 

angels (stekelige haren van de ko
renaar) 
bn daare van rog èn garst sitte van 
die smérrege angels! (aan de aren van 
rogge en gerst zitten van die verve
lende haren) 
Aren met angels wel gebruikt voor 
een 'wreed' kinderspel. Je stopte dan 
bv een gerste-aar bij iemand onder 
de kleren. Dan kroop die aar als op 
eigen kracht bij iedere beweging van 
het slachtoffer over de blote huid ver
der op ontdekkingsreis. Met alle on
aangename sensaties van dien. 
PIRAINEN omschrijft het begrip voor 
West-Munsterland als: Granne an 
der Ähre von Gerste u. Rogge. 
Hiermee zijn we in de buurt van de 
'granen' van Reintje de Vos. Men zie 
hiervoor HUISSEN 99: graone: snor
haren. 
GOOSSENAERTS heeft tangel, en merkt 
op: Ned. angel, waar de t vandaan 
komt, kan ik niet gissen. 

An/ - Antoon WWB 309 
Aldaar beide hoofdletters A abusie
velijk verwisseld. 

apseluussie (absolutie: vergeving 
voor bedreven kwaad na rouwmoe
dige belijdenis in de biecht) 
Ook in overdrachtelijke zin: jónges, 
zuwm den apseluussie dan mar geeve? 
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(jongens, zullen we hem dan maar 
vergeving schenken) 

aslbbj WWB 142 (Iade van de kar-as). 
Toe te voegen betekenis 2: (aslade van 
de kachel) 

atfiezzeur (adviseur) 
ieddere katteliekke vreeneging ha 
vroegger ene geestelek-atfiezzeur! 
(iedere katholieke vereniging had 
vroeger een geestelijk adviseur) 

avdoen WWB 184 (afdoen: couperen) 
Een andere, in H niet gebruikte, term 
luidt: blokstaarten, in MW 46 terug te 
vinden voor pijnlijk straffen. 

baater WWB 309 (ik sla) 
Deze aa opponeert met de aa van 
baater (ik bad er) 

bach - bagge WWB 34 (big, mv 
biggen) 
Het Berghems bawge voor biggen 
niet teruggevonden in MW 25 vv dat 
bag-bagge vermeldt. 

bak (bak: krib, trog) 
dróp létte öf se den bak dk choe.t 
leechfrééte! (erop letten of ze de bak 
ook goed leeg vreten) 
Zie ook de staande uitdrukking met 
bak onder ZEGSWIJZEN. 

baldekéjn (baldakijn: troonhemel 
van textiel) 
Deze overhuiving boven het Aller
heiligste werd op vier stokken in een 
sacramentsprocessie meegedragen, wód-
ded baldekéjn mijdraagen in de per
sé ssie, dan moeste èz boe.r goe.t bn-
geschrivve stbn bé de pestoe.r! (wou 
je 't baldakijn meedragen in de pro

cessie, dan moest je als boer goed 
aangeschreven staan bij de pastoor) 

balk WWB 309 (balk) 
Toegevoegd dient het mv: balker. 
en boerderééj hóng vroegger nie ób 
de muurre róndum, mar óp en ge
raamte van èjke balker (een boerde
rij rustte vroeger niet op de muren 
rondom, maar op een geraamte van 
eiken balken) 
Opmerking: voor jongere mensen was 
het mv niet balker maar balke. 

baJke, den WWB 309 (de hooizolder) 
De laadvloer van deze berging be
stond uit schulfhowt, hooischelven-
hout van dikke takken en telkens 
daarop in dwarsrichting dunnere. Als 
deklaag werden ook wel schböre = 
vlechtwerken van hout gelegd. 
NEDER-BETUWE en GROESBEEK geven 
onder de oude meervoudsvorm bal
ker het enkelvoudige begrip zolder. 
Vroeger zal men gezegd hebben: het 
hooi ligt op de balken. Dat dit meer
voudig begrip zich heeft verenkel-
voudigd onder invloed van de zolder 
blijkt ook uit de n van den balke: die 
kan daar alleen maar staan als de spre
ker denkt met een enkelvoudig woord 
van doen te hebben. Zo is er ook spra
ke naast ene zólder van enen balke 
(hooizolder) en enen balk: een en niet 
meer dan een balk. 
PIRAINEN geeft het mannelijke woord 
Balken: Bodenraum über der Tenn. 

baücöwne WWB 310 (donderjagen) 
MAAS EN WAAL: baelduwne, NEDER-

BETUWE: balduine, HUISSEN: balkeniere. 
WNT geeft de vorm baljaren, met als 
grondbetekenis dansen cq springen, 
en leidt het woord af uit het It. bal-
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lare = dansen. Hierbij sluit nog het 
dichtst aan Swanenberg: Oost-Bra
bants 87 met de vorm ballezjoere voor 
nutteloos rondhangen. 
Mogelijk hoort GROESBEEK: balle-
goi.e = in de weer zijn, ook tot het 
hier besproken cluster. 

bange (bangen, bang zijn) 
ge hoeft er nie vur te bange.' (je 
hoeft er niet bang voor te zijn) 
Dit merkwaardige ww ook gelezen 
op een Duitse teletekst. Verder gere
gistreerd in WUCHEN 13, MAAS EN 
WAAL 69 enMW29. 

batteng WWB 57 (meskant bezaagd 
houtdeel: zo'n 6 cm dik, met een 
breedte van 10-23 cm, badding) 
tiggent wéchsakke begiw min bat
teng! (tegen het wegzakken begin
nen we met een badding) 

bazzeloe.n WWB 220 (boezeroen: 
werkbloes, overhemd voor elke dag) 
In het Noorden van ons taalgebied is 
een boezeroen een onderhemd, in 
het Zuiden een overhemd. In beide 
gevallen is het allerminst een modieuze 
dracht! Het Franse peetwoord bour-
geron betekent: courte blouse de tra-
vail en grosse toile, en heet bij ROBERT 
verouderd. Het verschil met den bloes 
is dat deze laatste een kraag heeft: ed 
bazz,eloe:n moest het doen met een 
heel smal randje. Naar de kerk ging 
de boer met en ooverhémt: aanvan
kelijk ook zonder kraag, maar op het 
halsboordje paste ene losse kraach, 
die met een koperkleurig boorde-
knöpke werd vastgezet. 
Daar het woord bourgeron pas 1842 in 
het Frans opduikt kan de volgende 
genealogie worden opgesteld: tot hal

verwege de Xix eeuw overheerst de 
keel (kiel). Daarna is ed bazzeloe:n 
even hoogmodisch, tot dit moet wij
ken voor het ooverhémt ± 1900. Deze 
orde is niet strict lineair. Oud en nieuw 
blijven elkaar overlappen. Zo heb ik 
in mijn jeugd niet alleen zelf nog de 
stoere jongenskiel om de schouders ge
had: in diezelfde periode droeg de 
huisschilder als laatste nog de werk
kiel, weliswaar niet blauw geruit, maar 
wel in beroepseigen wit. 

bé (bij) 
kkander mi men verstaant nie bé! (ik 
kan er met mijn verstand niet bij) 
zis choe.d bé (ze is goed geïnformeerd, 
pienter) 
zis noch choe.d bé (ze is nog niet 
dement) 
(gezegd tot de korenmaaier:) van-
daach hoevde noch nie te kömme want 
se zéjn mid béjne noch nie bé! (van
daag hoef je nog niet te komen, want 
ze zijn met het binden nog niet bij) 
hédde téjd bè? (heb je tijd = een 
horloge op zak) 
hédde geld bèw? (heb je geld bij je) 
héj ha nikz bé (hij had niets bij zich) 
bónz, bbllie, bullie, baliemol! (bij 
ons, bij jullie, bij hen, bij iedereen) 

bedanke (bedanken) 
Vooral in de vaste uitdrukking: dèg-
ge bedankt sét, dè wétte! (dat je be
dankt wordt, dat weet je), zijnde een 
objectieve formule voor persoon
lijke gevoelens van dankbaarheid. 
Verder speciaal voor het bedanken van 
biggen, in WBD I 839 omschreven als: 
'Het gebaar dat kleine biggen (in de 
Franse versie porcelets, zie onder poer-
ke) vaak maken en dat daarin bestaat, 
dat ze meestal vlak na het voederen 
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naar de neus van het moederdier gaan 
en daar hun neus tegen aanduwen'. 

bèèje (beiden) 
mi oew x miw bèèje (met je beiden) 
mi oewwen x moewwen x miwwen 
bèèje (met je beiden) 
mi óns x mins bèèje (met ons beiden) 
mi ónzen x mónzen bèèje (met ons 
beiden). 
mitter x mittren bèèje (met hun beiden) 

bèèjere WWB 166,207 (beieren) 
Voor dit beieren = slaan tegen een 
castratiewond, zie men ook Fred Tim
mermans: LUIDKI.OKKEN EN BEIAAR
DEN IN NEDERLAND2 p 165: beieren 
(het met een houten hamer van 
buiten op de klok slaan) 
Zie ook KLUGE s beiern: mnl beiaar
den: die unbewegten Glocken mit dem 
Klöppel anschlagen... 

bèèks (bah wat vies) 
Zie ook: èèks. 

béést (best) 
vur de béést bwöère! (voor de beste 
gelegenheden bewaren: voor zon- en 
feestdagen) 

bé foej! (wat erg!) 
bé foej, wanne modder ónder oew 
klompe! (vreselijk, wat een modder 
onder je klompen) 

bé-gegééte (bijgegeten) 
héj kwaam wér wa bé, toej waar bé-
gegééte (hij kwam weer wat bij, toen 
hij genoeg had gegeten) 

begöbje WWB 264 (begaden: waar
dering verspelen) 
Bij A.Coolen PEEI.WERKERS 18 ook het 

standwoord gaaien, met de positieve 
betekenis van waarderen: 'Maar als er 
geld in huis kwam, dat het er zóó weer 
uitvloog, dat gaaide hem niks'. 

béhaawe (bijhouden, aanreiken) 
ès choewwen hórt éjkez béhaawt, oomen-
doorez, dan schép ik oe nóg ez óp! 
(als je je bord eventjes aanreikt, Oom 
Dorus, dan schep ik je nog eens op) 

béjjén x bjétl (bijeen) 
ge moet tie rèsjes hbj béjjén scharrel 
(je moet die restjes hooi bij elkaar 
harken) 

bekénne (bekennen) 
de vereiste soort kaart spelen. 
ès iemmez harte hi èz die gevroocht 
wörre, moet tie zök speule, zéch mar 
bekenne! (als iemand harten heeft 
wanneer die gevraagd worden moet 
hij ze ook spelen, zeg maar bekennen) 
Zie ook onder: verzaake. 

bèkkerzbócht (bakkersonkruid, pot-
hoofdplant) 
Aldus heet in enge kring (Dieden) het 
knopkruid, omdat bakker W.Gijsbers 
dit onkruid vanuit Wijchen had mee
gebracht. Dit onkruid vooral in Die
den te vinden, op het eind van de zo
mer in aardappel- en bietenvelden. 

bé-komme (bijkomen) 
toer te wèjnech wèj waar verdruu:g-
de de koei mar ze zéjn intusse wér 
goe.d bégekbmme (toen er te weinig 
gras was gaven de koeien minder melk 
maar ze zijn intussen mooi terug op 
het oude peil) 

bérrech WWB 206 (berig, bronstig) 
ook gezegd van andere zaken: drei-
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gend, onheilspellend: 
wast tög en bérrege lócht fan-
daach! (wat is het toch een dreigen
de lucht vandaag) 

Bèrtesken Arts (Bertusje Arts) 
Naam van een mijner zegslieden die 
ruim een halve eeuw geleden WOORD 
EN WERELD VAN DE BOER hebben 
mogelijk gemaakt. Zijn naam hier 
ook op schrift gesteld om te laten zien 
hoe de -n van het verkleinwoord voor 
klinker of gunstige medeklinker zich 
vanuit de Middeleeuwen nog steeds 
laat horen. 

beschie.te (beschieten: toereiken, 
voldoende effect hebben, helpen) 
zon bietje söjker in de rebèèrber? dè 
beschiet er niej bn! (zo'n beetje 
suiker in de rabarber? dat is bij lan
ge niet genoeg) 
Opmerking: hoort wel bij het ww 
schie.te (opleveren) als gebruikt bij 
het dorsen: dizze wèjt schiet choe.t! 
(deze tarwe heeft nu een goede op
brengst) 

beschöwtje (beschuitje) 
Specialiteit binnen volksgebruikelijk 
spelletje waarmee kinderen worden 
gefopt: wilde sómz en beschöwtje? 
Jaa, dè willek! (wil je soms een be
schuitje? Ja dat wil ik) Het beschuit
je bestond dan uit een vuist waarmee 
de kin werd vastgepakt en zgn lief
kozend geknepen. Minder geïsoleer
de bijzonderheid dan we aanvanke
lijk dachten. NANNINGS 183 vermeldt 
onder zegswijzen in verband met het 
bakkerswezen: iemand een beschuit
je geven (iemand iets onaangenaams 
doen ondervinden) 

beslach (beslag) 
in het register tweemaal opgenomen, 
met 141 en 268 voor bekant en, op de 
juiste plaats, voor beslöbn met 183 en 
229. De paginaverwijzingen zijn ech
ter juist. 

béssem WWB 132 (bezem) 
Ook in de uitdrukking den béssem 
öwtstééke: de bezem uit het raam ste
ken om de in aanmerking komende 
jongens te laten zien dat de ouders 
van het meisje niet thuis zijn. 

bestélle (bestellen, order plaatsen) 
lok marz beginne mi féjftech sèkskes 
kunstmist te bestélle! (laat ik maar 
eens beginnen met 50 zakjes kunst
mest te bestellen) 
khén mis min bzónder intènsie be
stelt fur daander wéék: dan zéw véjv-
entwéntech jöör getrdwt! (ik heb een 
mis met bijzondere intentie besteld 
voor komende week: dan zijn we 25 
jaar getrouwd) 

bé te zétte hébbe WWB 184 (ener
gie over hebben, te missen hebben) 
Deze uitdrukking abusievelijk niet 
opgenomen in het register. 
we hebbent mènneke goe.t waarge-
nómme: nonnen dag in 't hbj haj nie 
feul mér bé te zétte! (we hebben goed 
van 't mannetje geprofiteerd: na een 
dag in het hooi had hij niet veel 
meer te missen) 
De uitdrukking ook bij PIRAINEN: he 
hatt nich vuil bi te setten (kann ge-
sundheidlich oder finanziell nicht viel 
machen). 
Voor de Kempen noteert GOOSSEN-
AERTS s bijzetten: zijn eigen bijzet
ten, van een trekdier dat op een be
paald ogenblik hard trekt. 
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betrééje (betreden) 
het bevruchten van de hen door de haan. 
Zie voor een synoniem: rééje (WWB 211) 

bétstééjplank (bedstedeplank) 
plank die op z'n kant staat aan de 
voorzijde en over de hele lengte van 
een bedstede tegen eruit vallen aan
gebracht. 
in de bétstééjplank zant duk en öwt-
chesnójje hartje! (in de bedsteeplank 
zat dikwijls een uitgesneden hartje) 

bé-vörste x vorste (vorsten, ww) 
we moette den dekker Ibbte kömme, 
héj moet te vorst hdchnbddeg bé-
vörste! (we moeten de rietdekker 
laten komen, hij moet de nok van het 
dak herstellen) 

beun (beun, legplank) 
In de jaren'30 ook gebruikt voor een 
afdeling in een schoolétui. 
khép fan Sunterklbbs en schooletwie 
gekrigge mi fie.r beune! (ik heb van 
Sinterklaas een schoolétui gekregen 
met vier opbergvakken) 

beunhöoze WWB 271 (beunhazen) 
Opmerking: de aldaar genoemde 20% 
als schadeloosstelling voor de mala
fide schijnkopers op de veilingen zal 
wel een vergissing zijn! 

bibbere WWB 310 (beven, rillen) 
Het in Brabant veel gehoorde reren x 
rijeren in H volstrekt onbekend, tot 
onze verbazing echter niet in de aan
grenzende gemeente Wijchen. Men 
zie DE BONT VOC: 524 en WIJCHEN 79. 

bie:n WWB I8i (been - benen) 
Het woord poot voor paarden vooral 
als dat been gezien wordt als een en

kelvoudig voorwerp: 
stón dè pèrt minne poe:t óp mene 
voe.l! (stond dat paard met een poot 
op mijn voet) 

bierhÖWS WWB 74 (bierhuis) 
niet opgenomen in het register. De 
precieze betekenis, op 74 niet beschre
ven, heugt me na 50 jaar niet meer. 

bikkel WWB 300 (kiezelsteen) 
Het woord werd niet opgenomen in het 
register, waar het geplaatst had moe
ten worden met het paginanummer 
300. Het mv zowel bikkels als bikkele, 
deze laatste vorm in MAAS EN WAAI. 
ook wel gerealiseerd als biggele. 

binnegeut WWB 120 (bewaarvertrek) 
Deze ruimte kennelijk onder te bren
gen onder het WBD-lemma melkhuis, 
in 171: 'deel van het boerenhuis waar 
men de melk verwerkt en bewaart.' 

blat (blad) 
Het normale mv blbbjer (bladeren) 
maar Waa/ (bladen) voor p uit een 
boek of brievenbloc. 
ze schreev nén brief van drie Maa/7 
(ze schreef een brief van drie velletjes) 

blékjasse (peultjes van zekere kwa
liteit) 
Het woord als zodanig geeft al aan 
wat voor kwaliteit wordt bedoeld: ze 
zijn te oud. De hauwen of jassen zijn 
dan zo hard geworden als blek = blik. 

blekte WWB 211 
transitief en intransitief ww: blekte gé 
éjkes men èèj, ed blekt nie! (pel jij even 
mijn ei, het laat zich zo lastig pellen) 

blie.k WWB 39 (blei) 
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In het register achter dit woord pa
ginanummer 40 schrappen. 

bliksem, hielte (hete bliksem) 
stamppot van appels en aardappelen. 
Men zie ook NEDER-BETUWE waar 
hete bliksem wordt omschreven als: 
'appels met sperziebonen en spek'. 

blikseme (bliksemen) 
Ook in de betekenis van: ondergoed 
laten zien door het tijdens het dragen 
op ongepaste wijze onder bovenkle
ding te laten uitkomen: ge bliksemt.' 
(je laat je ondergoed zien) 

Moeite WWB 175 (bloten) 
Cfr. ELLING 450: afblööten: abräumen 
der Deckschicht beim Tongraben. 

bloe.tèèj (bloedei) 
dwz: een ei met inwendige bloedspo
ren, en daardoor voor de handel 
onaanvaardbaar. 
èw dèèjer schddwe, kuw zien dfler en 
bloe.tèèj tusse zit! (als we de eieren 
schouwen, op een lichtbak zetten, kunnen 
we zien of er een bloedei tussen zit) 

blöbj'e (bloeien / bloeden) 
Gefossileerd ww, dat enkel nog ge
bruikt werd in herinnering aan de ko
peren potten en pannen, die vertind 
werden voor gebruik in de keuken. 
Dat laagje tin moest kopervergifti
ging voorkomen. Maar door de jaren 
heen werd dat laagje tin dunner en 
dunner, tot het koper met zijn groene 
oxide doorbrak. Dan zei men: die pan 
die blööjt! 
Voor een Duitse pendant leze men 
Reinhard Haller's BÖHMISCHE MA
DONNEN IN BAYERN 35: Besonders 
strahlend geben sich die Kronen. Die 

Farbchemie spricht hier vom soge
nannten 'Waschgold' oder 'Falsch
gold'. Grundlage bildet ein Silber
metallbelag, der auf Kreidergrund kam 
und mit gelber Farbe versetzt wurde. 
Die nachfolgende Reaktion täuschte 
im Endzustand eine Vergoldung vor. 
Das 'Silber'schwärzt bisweilen nach 
und blutet durch. 
Bij een bloeiende pan groent het ko
per natuurlijk na. Volgens de H klank
leer beantwoordt dit blööje aan A B N 
bloeien. Het W N T n, kolom 2890: 'bloei
en wordt ook gezegd van iets dat op
zwelt, of iets afscheidt,' met een vb 
uit Vlaanderen van De Bo over bloei
ende kanker die gedurig opengaan
de botten voortbrengt. Verder wordt 
hier opgemerkt dat de stambomen van 
bloeden en bloeien zo dicht bij el
kaar staan, dat we maar niet tussen
beide komen. 

Blooke Pbbse (Beloken Pasen) 
de zondag na Pasen, waarmee dit 
feest wordt besloten = beloken. 

blodwvèrverééj (blauwververij) 
Toen ik rond 1950 vernam dat de rook 
van brandend blööw léjnde (WWB 
183: blauw linnen) als geneesmiddel 
werd gebruikt, ontging me het speci
fieke van de term. De zegsman be
doelde niet te zeggen: gewoon een 
lapje stof, bv van een moderne blau
we overal. Hij had een soort textiel 
op het oog uit de tijd lang voor hem, 
toen ook de volwassen mannen nog 
een blauwe keel (kiel) droegen, ge
maakt van een stof die ze zelf van 
eigen vlas wonnen. Bij de boeren heb 
ik nog de spinnewielen, hekels en 
repels zien liggen uit het verre verle
den waarin ook het trekpaard met 
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rook werd genezen, althans behan
deld. De rooktherapie en het blödw 
léjnde horen bij elkaar. Het gespon
nen vlas werd op een kruiwagen naar 
Grave gebracht, waar het in de 
bloowvèrverééj van het gaasthöws 
werd blauw geverfd. Van enige weef-
activitcit verder nooit iets gezien of 
vernomen. 

blbbzbóks (blaasbroek: plusfour) 
kuitbroek die beneden de knie werd 
dichtgebonden met een overlap van 4 
inches, zodat ze een ballon- of blaas-
vormig aanzien kreeg. Omstreeks 1935 
hoge jongensmodc. Vluchtig mode
woord bij uitstek. 
wa bbllie enen dröllevanger iz, dèz 
béjjónz en blbbzbóks! (wat bij jullie 
een drollenvanger is, dat is bij ons een 
blaasboks) 

blowléggör WWB 213 (blauwleg-
ger: roodstaartje) 
Dient aldaar gelezen als blöwlégger. 
Roodstaartje dus, maar als in VOGELS 
157 de eindstand wordt opgemaakt 
inzake de benaming van de hcgge-
mus, blijkt het meest frequente woord
type voor deze scharrelaar: blauw-
legger. Hoe kleiner het plantje, het 
beestje, hoe liever de boeren zich 
vergissen. Toch heb ik in 1936 goed 
gekeken: ook het roodstaartje legt 
blauwe eitjes! 

bluts (deuk, kneuzing) 
diejjen appel is nie géf mér, der zit 
enen bluts in! (die appel is niet gaaf 
meer, hij is gekneusd) 
Zie ook: duts. 

bocht WWB 164 (nageboorte) 
Toe te voegen: er den bocht afmèlke 

(er de nageboorte vanaf melken) dwz: 
de nageboorte los maken door er 
langzaam overheen te strijken. 
Fxn andere uitdrukking: den bocht 
ópknuppe (de nageboorte inkorten door 
er knopen in te leggen). Een handel
wijze die vooral werd toegepast bij 
merries. Deze konden dan de nage
boorte niet meer over de grond slepen. 

boelschèèjer (boedelscheider, notaris) 
den aawe Piet fan Aar hat nie oover 
ene netaares mar oover enen boel
schèèjer (de oude Piet van Aar had 
het niet over een notaris maar over 
een boedelscheider) 
MAAS EN WAAL 71: boelslichter, sa
mengesteld met boedel + slichter. Dit 
laatste woord dan van slichten = ge
lijkelijk verdelen. 
NEDER-BETUWE 12: boelschaiing voor 
boedelscheiding. 

Boerrebónzblat (Boerenbondsblad) 
het wekelijks orgaan van de NCB, waar
van het emancipatoir belang voor de 
beroepsgroep van onschatbare beteke
nis is geweest. 
héddet ök chelééze, Hènt, ind Boerre
bónzblat fan van de wéék? (heb je het 
ook gelezen, Hent, in het Boeren
bondsblad van deze week) 

boest WWB 150 (bast: bolster) 
GROESBEEK 45: boest, mv buust. 
Bij Antoon Coolen: DE GOEDE MOOR 

DENAAR 65: 'Toen... de noten waren 
gevallen of afgeslagen in hun bittere 
bootsen...' 

boetse x bótse WWB SO (botsen) 
toegevoegd dient nog te worden de 
mededeling dat boetse enkel voor
komt in een kinderspelletje waarbij 

285 



de lengte van twee personen wordt 
vergeleken: wie is het grootst? Een der
de kind, de meter, laat dan de hoof
den pijnlijk botsen. 

boks WWB311 (broek) 
dè pést ès Toone boks! (dat past als 
Toon z'n broek), dwz: precies. 
Hierbij: enen bóksenbaant (broekband) 
en bóksepéjp (broekspijp), en bókse-
tès (broelczak) In plaats van: het in 
de broek doen, zegt men in H: in de 
bókz doen. 
Zie verder onder boks in ZEGSWIJZEN. 

bolder WWB 254 (knikker van iets 
groter formaat) 
BALGOY 11 kent het ww naobulderen. 
WUCHEN 17 omschrijft buldere als knik
keren. 

bölleje WWB 228 (baliën: gaan = te 
veel van huis zijn) 
Het ww ook in MAAS EN WAAL 69 
voor: rondstruinen. MW 57 geeft onder 
bollievat: onhandige vrouw, onder 
bolliebètte: onzin praten. Dit laatste doe 
je vooral als je uitgaat, op visite bent. 
Dat het ww ruimer bekend is, blijkt uit 
VAN DALE 1950: aanbaliën, alleen in de 
gew. uitdr komen aanbaliën: moeizaam 
komen aansukkelen. 

bbllie WWB 311 (zwerfzieke vrouw) 
hierbij hoort het ww bölleje = rond
zwerven. 
MAAS EN WAAL vermeldt wel het ww 
'ballië' maar niet het bijpassende znw. 

böm-éért (boomaarde: verweerd hout 
en bladwerk uit holle knotwilgen, 
gebruikt in bloempotten) 
Zie PIRAINEN s. Boom-eerde: Erde in 
hohlen Baumen mit verrottetem Laub-

und Holz, als Blumenerde benutzt. 

bónze (bonzen) 
Afwijkende verledentijdsvorm: bónste, 
als ook in Utrecht blijkens VSU 51. 

bÖÖn (baan: meestal met bomen om
zoomde provinciale weg) 
ze zéjn mittren dwto vróngelukt ób 
de Bósse Boon! (ze zijn met hun auto 
verongelukt op de Bossche Baan) 

boordeknöpke (boordenknoopje) 
Zie hiervoor onder bazzeloe.n. 

bobs (baas) 
In deze klankstand kwam het woord 
nog slechts voor in de samenstelling: 
fónzböbs (fonds baas: bestuurslid van 
het veeverzekeringsfonds) De öo-klank 
bleef ook bewaard in verkortingspo
sitie: kundem bos? (kun je hem baas) 
Normaal zegt men baas: is ten baas 
töws? (is de baas thuis) 

boovenbn (bovenaan) 
boovenbn hónge de mbjste pröjme! 
(bovenaan hingen de mooiste pruimen) 

boèwe WWB 149 (ploegen) 
met de samenstellingen: 
ónderbdöwe (onderploegen) 
urst moettoe de mist ónderbdöwe! (eerst 
moeten we de mest onderploegen) 
umbööwe (omploegen) 
de haover stö te pratte, die bööwoe urn! 
(de haver groeit niet, die ploegen we om) 

bót (bot: lomp) 
ene bótte mins (een lompe kerel) 
ook in de bijnaam: de bótte Piet. 

bótschappe (boodschappen) 
zwów nog bótschappe doen! (ze wil-
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de nog boodschappen doen) 

bowl, bölleke WWB 55, 246 (zak, 
zakje) 
Voor dezelfde zaak: 
HUISSEN 143,144: toewt, tuutje; 
MAAS EN WAAL 131: tUUt; 
NEDER-B ETU WE 122: tuutbuil naast 
tuutje; 
wiJCHEN ioi: tuut naast toet. 
Tot slot van de grensgevallen BALüOY 
65: toeét, tuutje en bulleke. Zie voor 
de oe-vormen ook onder paapetoe. te. 
Opmerking: toet, tuut of tuit, al deze 
benamingen vanwege de spits toelo
pende vorm. De römtööjte (melkbus
sen) zullen oorspronkelijk een ko-
nische vorm hebben gehad. Het drin-
kestötje was tijdens het interbellum 
zeg maar een veldflesje, van ge
ëmailleerd blik. Het liep naarboven 
spits toe. Op die spits zat een klein 
oor. Je sloot het met ene stop (kurk). 
Dat oudere exemplaren van koper of 
aardewerk werden gemaakt blijkt bij 
ELL1NG: 457, 458. Daar ook de term 
Koffieteute! 

böwte dè (buiten dat: behalve dat) 
böwte dèt en deegelek dérken is, isse 
noch knap ök! (behalve dat het een 
degelijk meisje is, is ze nog knap ook) 

böwteslöwte (buitensluiten) 
Dit woord enkel overgeleverd in ge
sprekken over het feest van de kin
deren die op Thomasdag (21 dec) de 
meester uit de school jaagden en ver
volgens de toegangsdeur op slot deden. 

böwzel (bostel, paardenvoer) 
ónze vödder hat nóg oover böwzel, 
mar dè spul hèw nöjt chezien, èn dè 
woort hé wéj dan ök nöjt chebrökt! 

(vader had het nog over bostel, maar 
dat spul hebben we nooit gezien, en 
dat woord hebben we dan ook nooit 
gebruikt) 

brèèje (breien) 
Het woord werd nog een enkele keer 
gebruikt door terugblikkende oude
ren als ze het hadden over het brèèje 
= vlechten van horden en scharen. 

bréékwbör (breekwaar: aardewerk, 
porselein) 
wéj zégge bréékwöör mar hie.r oover 
de Moö.v maake ze der bréékbewöör 
van.' (Wij zeggen bréékwöör maar 
hier over de Maas realiseren ze 
bréékbewöör) 

brem WWB 106,231 (brem) 
De uitdrukking zo zoe.rèz brem, dwz 
zeer zuur, is merkwaardig omdat nie
mand wist waar dat brem op sloeg. 
In Huissen vernam ik dat fruit van 
een omgewaaide boom die overleeft, 
bremsachtig smaakt: bitter. 
Brcmmerig voor zuur in Barneveld 
wordt WNT lil k 1271 vermeld als 
mogelijk afgeleid van in azijn inge
legde kappers van de brem. Met in k 
1270 de mededeling dat bloembotten 
van de brem in zout, pekel of azijn 
ingelegd, als toespijs dienden ipv kap
pers. Daarmee vervalt wel mijn ver
onderstelling van WWB 106 dat gemel
de zuurgraad af te leiden zou kunnen 
zijn van de zure braam. Niet waar
schijnlijk, ook al omdat men in H 
niet brèmbéeze zegt maar brambééze. 

brènderech WWB 207 (branderig) 
Hierbij dient toegevoegd het moeder
woord: braant: een wat onbestemde 
ziekte met koorts en uitslag. 
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brèssem (brasem, bepaalde soort vis) 
zén enen brèssem gevange! (ze heb
ben een brasem gevangen) 
wan giestere tög ene mbjje brèssem 
in de föjk! (we hadden gisteren toch 
een mooie brasem in de fuik) 

brét WWB 139 (bred, plank, bord) 
zis so stèjv èz en brét (ze is zo stijf 
als een bred) 

briefke (briefje) 
dè cheewk oe óp en briefke! (dat geef 
ik je op een briefje), dwz: dat verze
ker ik je. 
Zie ook WNT s brief 'Een stukje pa
pier, op zekere vastgestelde wijze be
schreven of bedrukt, ten einde te 
kunnen dienen als bewijs...' 
ghét hie.r niks in te brénge ès leech 
briefkes! (je hebt hier niets in te 
brengen dan lege briefjes), dwz:je 
hebt hier niets te zeggen. 
Zie verder onder ZEGSWIJZEN 

briensele WWB 179 (hinniken) 
Dat het hier gaat om een iteratief blijkt 
uit MW 63: brienze voor hinniken. 

brillejuut WWB 225 (brillejood) 
Klasgenoten die een bril moesten 
gaan dragen vielen op en werden uit
gescholden voor brillejuut, ook wel 
voor: schééle juut! (schele jood). 
Het tweede bestanddeel werd niet 
meer begrepen als jood, wat ik kan 
weten omdat ik in de jaren '30 deze 
scheldwoorden zelf vaak heb gehoord 
en gebruikt. Praat me dus niet van 
antisemitisme. Alhoewel... TEN BEN-
SEL 196 vv, minder in de ban van Wil-
lemien Brom-Struik dan van Otto 
Schmidt, volksdansleider van Kraft 
durch Freude en de Bund Deutscher 

Mädel, doet een minder onschuldig 
boekje open. Daarin wordt de Driekus
man als Judentanz herkend. Die Drie
kus is in het Rijnland ne Joode Kääl. 
In het H ene joodekèl. En die is 
volgens het Nederlandse volksdans-
echtpaar: 'op enem Oach jet schaal'. 
Wat ik ook las in verband met het 
Brabantse dialect: het Huisselingse 
brillejuut is voor mij de afschuwe
lijkste term uit WWB: gefossileerde 
rest van een antisemitisme dat zes 
miljoen joden het leven heeft gekost, 
waarvan vier miljoen kinderen. 

brits (brits, kont) 
hiervan afgeleid het ww britse (op 
de kont slaan) 

broeit of mik WWB 238 (rogge- of 
wittebrood) 
Uitroep bij kinderspel. 
Zie verder onder ZEGSWIJZEN S broeit. 

broohaawer (bureauhouder) 
Toen in de crisisjaren '30 de produc
tie werd ingekrompen van hoger
hand had dat een enorme papierwin
kel ten gevolge. Het overheidsappa
raat beschikte dan ook in alle hoofd
dorpen over en broo (een bureau) dat 
alle vereiste papieren verstrekte. De 
beheerder van dat kantoor was de 
broohaawer. 

bruis WWB 161 (alsmaar brullend) 
In de omschrijving wordt het dier ge
zien alsof het niet tuchtig wil wor
den. In feite is het alsmaar tuchtig en 
wil het niet drachtig worden. 
Zie ook PIRAINEN: ne brulske Koh 
(eine brunstige Kuh). 

daach, deez (een dezer dagen: bin-
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ncnkort) 
köw deez daag éfkes langs! (komen 
we binnenkort eventjes langs) 

daaglekse zónde (dagelijkse zonde) 
min daaglekse zónde óp oew ge-
wie:te hoevde nie nb de hél! (met 
een dagelijkse = kleinere zonde op je 
geweten hoef je niet naar de hel) 

daak (dadelijk) 
naast daak komt ook daalek voor. 
dè doek daak wél (dat doe ik dade
lijk wel) 

dasdeja (dahlia) 
ónz daalejas stónne pas Ibbt in den 
blööj! (onze dahlia's stonden pas 
laat in bloei) 

dabbe WWB 228 (voetstappen 
achterlaten in pas gespit land) 
Voor de etymologie ZHW 77: dabben 
< dabbe = modder: door slijk ploeteren. 
De iteratief in MW 73: dabbere = door 
de modder stappen) 

damdorser WWB 157 (stoomdorser, 
door stoomkracht aangedreven dors
machine) 
PIRAINEN heeft hiervoor de term 
Dampdosker. Wat de opkomst van de 
dorsmachine betreft nog enkele na
gekomen bijzonderheden. In 1890 is 
er sprake van een dorsmachine bij 
Roelof Voet in Deursen die met de 
hand wordt gedraaid. In diezelfde tijd 
was het loon van een arbeider die 
met de vlegel hielp dorsen in de win
ter ƒ 0,25 per dag + de kost, met als 
werktijd: 6.30 voormiddag tot 17..30 in 
de avond. Rn voor dat geld en die 
werktijd was er volk volop te krijgen. 
Maar nieuwe tijden breken aan. Rond 

1900 is bij Wouter Koeken in Huis-
seling een hekeldorsmachine die door 
paarden wordt aangedreven. Nog in 
1920 werd het meeste graan met de 
vlegel gedorst, maar in 1929 wordt bij 
Van den Oever in Ravenstein gedorst 
met een machine die door een loco
mobiel wordt aangedreven. 

de (de ipv het) 
ób den högge (op het hoge) van de weg 
ób den drögge (op het droge) van de weg 
in den dónkre (in het donker) 
ób den harde (op het harde) van de weg 
in den höws (in het) woon (huis) 
in de licht (in het licht) 
in de room (in het raam) 

dè WWB 234 (dat) 
in alinea 2 te corrigeren in regel 5: 
dé in dè. 

deeger (zeker) 
dè hédde nèt sö deeger... (dat heb je 
net zo zeker...) 
In het M N L deger: geheel, volkomen. 

dék (dek: dekkleed, ruggedek voor vee) 
ksó die koe mar en dék óbdoen, zis 
siek! (ik zou die koe maar een dek
kleed over de rug doen, ze is ziek) 

dékke WWB 312 (dekken, bespringen) 
diejje stie.r dékt nie choe.t! (die 
stier dekt, bevrucht niet goed) 
wén die zóch nie mér gedékt! (we 
hebben die zeug niet meer door een 
beer laten dekken) 

de man 
ene gulde de man (een gulden per man) 

dèmke (dammetje) 
voetpad tussen twee stukken land van 
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± 2 voren breed, tevens vaste grens
lijn. Gezien de etymologie, zal het pad 
eertijds ook wel wat hoger hebben 
gelegen. 

dènsie-bewéjs (identiteitsbewijs) 
zie verder onder: schets. 

dér (daar) 
intensiefvorm naast door, dat van de 
andere kant de onbetoonde vorm der 
(er) naast zich heeft. 
dér dan, mar door moettet dan ök mi 
doen! (daar dan, maar daar moet je 
het dan ook mee doen) 

dérke WWB 3i3 (deerntje: meisje, 
dochter) 
Bij dit dim ontbreekt het standwoord, 
zulks echter niet in Grave, blijkens 
OOGBr 112,113 alwaar Liesbeth Caron 
van haar opoe een pepermuntje krijgt 
omdat ze zo'n goeie deer is! 
WUCHEN 19 heeft derke naast dern; 
MAAS EN WAAL 74, 75 daen (als je 
goed kijkt naar de uitspraak hoor je 
de r nog) naast dertke; NEDER-BETU-
WE 18 djen als standwoord bij het 
dim djenje; GROESBEEK 58 geeft het 
complete stel: den, mv denne en dim 
denje. 
Van Os verbaast zich: merkwaardig 
de tweeledige ontwikkeling van deern 
tot daen en dertke, omdat dertke niet 
als verkleinwoord van daen te be
schouwen is. Verder valt op dat de 
auteur dim als brürtke (broertje) en 
klurtke (kleurtje) niet opnam in het 
woordenboek. Wij doen dit alsnog 
om te laten zien dat dertke wel de
gelijk het dim is van daen. 
Conclusie: H en Grave beschikken 
samen over het complete stel: deer 
en dérke. Zoals we in H geen*déér 

meer kennen, kennen ze in het ABN 
ook geen *meis meer. 

désselschupke x déjselschupke 
(distelschopje) 
langgesteeld mini-steekschopje waar
mee in het voorjaar op het akkerland 
distels tussen het gewas werden dood
gestoken. 

diesel WWB 124 moet zijn: diessel. 

dik (dik, vol, verzadigd) 
khé de koej dik (ik ben klaar met 
het voeren van de koeien) 

dik WWB 195, 231 (dicht bij elkaar 
staande) 
Voor de uitdrukking zo dik ès hoor 
óp enen hónt zie ook: 
GOOSSENAERTS s. haardik: 'zo dik (= 
dicht) als haar op een hoofd naast 
mekaar staand'. 
Alsmede GROESBEEK 116: 'De was-
bèrre hoenge as höör op d'n hond'. 

ding, dinger, dinge (ding, bele
venis, aangaan, werk, opgave) 
wa moette toch mi al die dinger? 
(wat moet je toch met al die dingen) 
dès me nog al gén dinge! (dat is me 
nogal geen werk, opgave) 
is tre mins wécheloe.pe? dèz en kbbj 
ding! (is haar man weggelopen? dat 
is een slechte zaak) 
Ook wel met herhaald lw: 
wan dingen ie:n! (wat een belevenis) 
zón dingen is tè nie! (zoveel moeite 
is dat niet) 

doen 
Dit ww werd ook perifrastisch ge
bruikt, met name door kinderen en 
verbaal minder geoefende volwas-
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senen. Een zinnetje op school als: 
slépte gé éjkes men pötloe:t ön, més-
ter? was ondenkbaar. Wat meer voor 
de hand lag: slépt de mester éjkes 
men pötloe.t bn? De meesten vroe
gen: duu te mester éjkes men pöt-
loe:t önsléjpe? 
De omschrijving met doen had al in 
de jaren '30 iets onbeholpens over zich. 
Aanspreking met U was ondenkbaar. 
Intussen zal de meester wel met de 
voornaam worden aangesproken. 

doen (gaan) 
woor doed óp af? (waar ga je heen) 
èn door dinnie hén (en daar ging hij 
heen) 
ze zéjn nb Nisselrbj gedbn! (ze zijn 
naar Nistelrode verhuisd) 

doe.n x doen (doen) 
de 3° persoon mv heeft de korte oe: 
ze doen. De onbep.wijs verschijnt in 
het lang: tis chénnen doe.n! Het 
verleden deelwoord gaat in het kort: 
gedbn kréjge (ontslagen worden) 
hédde al gedbn ? (ben je al klaar) 
we wérke vannöövent teur want we 
wille gedbn maake (we werken van
avond door want we willen klaar 
komen met 't werk) 

doe.'tSÓnde (doodzonde). 
èschiemmes fermoort toedde doe.t-
sónde! (als je iemand vermoordt doe 
je doodzonde) 

dblder x daalder (daalder: ƒ 1.50) 
Zie verder onder krijjelien. 

dóndere WWB 196 (donderen) 
Toe te voegen: 
ed dondert (het dondert) 
ed dónderde (het donderde) 

dónderet x dóndret? (dondert het) 
dónderdenet x dónderdet (donderde 
het) 

dónker WWB 231 (donker) 
Toevoegen: 
milten dónkre (met het invallen van 
de duisternis) 
wa lidde door tèg dur den dónkre te 
vallen? (wat loop je daar toch door 
het donker te doen) 

door (daar) 
door zén der nie feul van! (daar zijn 
er niet veel van) 

dórremes WWB ïoó(hagedoornmes) 
In het Maasheggenlandschap van de 
uiterwaarden viel aan de huizenhoge 
heggen met een heggeschaar niet te 
beginnen. Ook op de Gelderse oever 
wisten ze daar alles van: 
'Kun d'efkes dreië? 
Wa motte dan? 
Den dörsabel slijpe en 't houwmes. 
We gon daluk an de heg', BALGOY 31. 
De auteur geeft wel prachtige idioti
ca van het Balgoys maar zonder weer
gave in ABN. Naar de precieze bete
kenis moet je raden. Het houwmes 
zal wel gelijk te stellen zijn met H 
dórremés. Den dörsabel dan voor het 
kleinere werk; -sabel doet meer den
ken aan een machete dan aan een heep. 

dórrepöl (hagedoornstruik) 
vroegger stónnen in de Lansen 
Otterdéjk hie.i veul en hie.l hóg dórre-
pölle! (vroeger stonden in de uiter
waarden bij Neerloon heel veel en 
heel hoge hagedoornstruiken) 
Opmerking: dit Maasheggenlandschap 
ging verloren bij de kanalisatie in de 
jaren'30. 
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döwdelek x dööjlek (duidelijk) 
De beide vormen akkorderen niet. 
Klankwettig juist ware geweest: döw
delek met verkorting döddelek. Hier 
is dööjlek dan ook de korte vorm van 
de lange: dööjelek, die me indertijd 
ontging, of toen al buiten gebruik was. 

Döwtse Schuu.r (Duitse schuur) 
in het dorp had je Duitse schuren 
met oa deze bijzonderheid dat er 
zich een stalruimte in bevond die ± I 
meter hoger lag dan de rest. Deze 
noodstal voorkwam dat het vee bij 
watersnood geëvacueerd moest worden. 
Rlders: Vlaamse schuur. 

dr (dr) 
Deze combinatie nog gewoon in de 
taal der ouderen: drölle (rollen). In 
een tussenfase realiseert men rölle. 
Intussen zegt iedereen: gèll moet rölle! 

drank WWB200 (drank) 
Zie hiervoor WNT s koe: 'nat en warm 
voeder voor de koeien, bereid uit 
gekookte aardappelen, bieten enz'. 

drankstón WWB 200 (drankton) 
In NEDER-BETUWE 19: drankeston: ton 
voor restjes eten voor de varkens. 

drèèjpölleke WWB 173 (heining-
praam) 
Ook bij PIRAINEN: Drai paölken (klei
nes Knebel zum Festzurren von Draht) 

drék (direct) 
onmiddellijk: 
ge moed drék nö höws kömme! (je 
moet onmiddellijk naar huis komen) 
zojuist, net pas: 
ze waare drék noch hie.r! (ze waren 
zojuist nog hier) 

ze zéjn drék wéch! (ze zijn net weg) 

Driegges (Driekus) 
De normale uitspraak luidt Driekkes. 
Dat het geval niet op zichzelf staat 
blijkt uit andere voorbeelden: 
kégges (kijk eens), bjjégges (ajakkes) 
In MAAS EN WAAL hoorden we nog: 
biggels (bikkels) 
Uit de Meierij is boeggent (boekweit) 
bekend. 
Voor verwante gevallen in Munster
land zie men PIRAINEN s Kaddegis-
mus (katechismus), Poddegraaf (foto
graaf) 

drop (drup) 
gèjfergimme: we stön hie.r krek in 
den drop! (gefferderrie, we staan hier 
precies in de drup) 

Druu.te (Druten) 
Deze plaatsnaam valt op met zijn 
lange uu, in ABN altijd kort gereali
seerd. Een latere fase uit de klank
ontwikkeling nog in de familienaam 
Van Druilen. 

dubbeltje (dubbeltje: muntje van 
tien cent) 
vur en dubbeltje ób den urste rang 
wille zitte! (voor het minste geld het 
beste willen krijgen) 
Zie ook PIRAINEN s Dübbelken: Zwei 
Stüberstück, 15 pf. Met als voor
beeld: He will föör 'n Dübbelken up 
'n eersten Plass sitten. 

durdemidde (door het midden, mid
dendoor) 
ze snójjenet durdemidde x middedeur! 
(ze sneden het doormidden) 

durmekoor (door elkaar) 
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ze din allez durmeködr! (ze mengde 
alles door elkaar) 
durmeködr genómme makket niks! 
(gemiddeld maakt het niets uit) 

duts (deuk) 
die aaw kröjk sit vól dutse! (die oude 
beddekruik zit vol deuken) 
der zit enen duts in die tööjt! (er zit 
een deuk in die melkbus) 
Zie ook: bluts. 

e x en (gefossileerd voorzetsel) 
Dit antieke voorzetsel 'een', dat in of op 
betekent, komt symbiotisch voor met 
het znw 'weg'm debwb ewéch.. 
go tög ewéch, man! (ga toch weg man) 
Als voorz vinden we dit taalkundig 
fossiel ook nog terug bij tijdsbepa
lingen met de dagen van de week, 
wanneer de dichtstbijzijnde dag in 
het geding is: de laatste die voorbij 
is of de eerste die komt: 
ès che nöwz ezóndach kómt? (als je 
nou eens a.s. zondag komt). 
we hén ezóndach meer gezoope dan 
goe.t vur óns waar! (we hebben ver
leden zondag meer gedronken dan 
goed voor ons was) 

Eeda (Edah: naam van winkelketen) 
Algemeen gebruikt als m woord met 
bep lw: zédde gullie ök bé den Eeda? 
(zijn jullie ook klant bij Edah?) Het lw 
mogelijk ontleend aan de grote con
current: de Gröwter (De Gruyter) 

eekers, de (veldnaam) 
Bouwland in het centrum van H. Aan
palend nog het perceel De Akkers, 
wat erop wijst dat in de eekers een 
oude klankstand is bewaard gebleven. 

èèks (ajakkes, bah wat vies) 

Zie ook: bèèks. 

èèndebrét WWB i38 (sluitschot 
achter op de kar) 
PIRAINEN heeft hiervoor Fääken: End
brett des Wagenaufbaus. Uit dit Fää
ken valt af te lezen dat dit sluitschot 
ooit uit hetzelfde vlechtwerk bestond 
als dat waarachter in H de kippen 
hokten. Zie hiervoor WWB 128 onder 
vééke. 

eeneja kappeeneja WWB260 
Dit eenvoudige kinderliedje is de scha
mele rest van 'onzen meest beken
den Nederlandschen rondedans...' 
Men zie hiervoor TEN BENSEL: hoofd
stuk IV: Japie sta stil, p.50 vv. Daar 
ook de Oostfriese variant: 

Ick segg van Japk: stah still! 
Warum sal ick denn stille stahn? 
Ick heb di nix to quade dahn. 
Ick segg van Japk:stah still. 

èèrcht (erg, argwaan) 
ta de gé der èèrecht in? (had jij iets 
in de gaten) 
de krant makked duk érger dan tis 
(de krant maakt het dikwijls erger 
dan het is) 
we zéjn zónder èèrch x éércht ök 
meegewist (we zijn zonder argwaan 
ook meegeweest) 

éérde WWB 269 (aarde) 
In het register leze men niet 271 maar 
269. Alleen in deze staande uitdruk
king heeft het znw een slot-e. 
Zie verder onder éért. 

èèremoej (armoede) 
tiz door ie:n èn al èèremoej! (het is 
daar een en al armoe) 
Ook wel in de betekenis van afzien, 
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pijn, kou: mi lè kaaw weer héw ópt 
laant hie:l wa èèremoej gelijje! (met 
dat koude weer hebben we op 't land 
heel wat afgezien) 

èèremoejje (armoeden: ww) 
zich hard maar ook vergeefs want 
zonder inzicht en duidelijk doel voor 
iets inspannen: wa lidde door te 
èèremoejje, gebrök tdg oew ver-
staant! (wat ben je daar aan het 
prutsen, gebruik toch je verstand) 

éért WWB 180 (aarde) 
vroegger zaagde hén boerderééj nog 
duk ene klómpeschrabber um 't éért 
fan de klómpe te schrabbe! (vroeger 
zag je bij een boerderij nog vaak een 
klompenschraper om de aarde van de 
klompen te schrapen) 

eeventer WWB 149 (evenaar) 
Met dezelfde t als in de oude naam 
voor Zevenaar, als nog waar te ne
men in de familienaam Van Seventer. 

égge WWB 193 (eggen) 
Hierbij de uitdrukking: 
mi énnen taant égge! (met een egtand 
eggen) Dit doe je als je wat onzorg
vuldig en haastig stroken land slechts 
één keer raakt. 
De oude tarwerassen stoelden breed 
uit, moesten dan ook dun gezaaid 
worden: de plantjes hadden lucht no
dig. Bij iets te dichte stand werd de 
nodige tussenruimte erin geëgd. Het 
gezegde luidde dan: égge, èn nie um-
kéjke (eggen en niet omzien) De uit
drukking functioneerde in de oplei
ding van de jonge, onervaren egger: 
die werd bij omkijken bang dat van 
het gewas dat hij zo ruig bewerkte 
niet veel zou overblijven. 

èjge (eigen: zelf) 
kdbbcht bé mnèjge...(ik dacht bij 
mezelf...) 
ktrók mnèjgen bn! (ik kleedde me aan) 
mnèjge höws (mijn eigen huis) 
z,is fan drèjge gevalle! (ze is flauw 
gevallen) 
diejje mins hi sen èjge verdbn! (die 
man heeft zich gezelfmoord) 
zis nöggal óp ter èjge! (ze is nogal 
eenzelvig) 
niks sö èjges ès femiellie (niets zo 
eigen als familie) 

èjges (eigens: zelf) 
dè doed'èjges! (dat doe je zelf) 

èjgeste (eigenste: zelfde) 
dnèjgesten dach (dezelfde dag) 
tèjgeste jungske (hetzelfde jongetje) 
dèjgeste koe (dezelfde koe) 

elèktries WWB 227 
De combinatie elèktries butje dient ge
lezen als elèktriez butje. 
Algemeen is de nevenvorm lèktries. 

élk (ieder) 
élken dach, élke kér, élken dövent, 
élk uu.r (iedere dag, keer, avond, uur) 
Zie voor élk verder in ZEGSWIJZEN. 

éllenbooch WWB 227 (elleboog) 
Zie verder onder éllenbooch in ZEGS

WIJZEN. 

èls (els: priem) 
Dim: èlske, vrijwel alleen gebruikt 
in de term vurkröwtèlske (vuurkruid
elsje), het elsje dat gebruikt werd bij 
het veterinaire vuurkröwt stééke. 

èlver WWB 137 (armvol) 
Ten onrechte niet opgenomen in het 
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register. 

em zéjn (hem zijn) 
Aan de beurt zijn om in een vang-
spel als vanger op te treden: 
ik bén em! (ik ben aan de beurt) 
zullie zén em! (zij zijn aan de beurt) 

en (niet) 
Al in 1938 antieke vorm van ontkenning. 
mar héj en dint nie! (maar hij deed 
het niet) 
zen zin der genie:n! (ze sprak geen 
woord) 
héjn zuuk et nie! (hij zoekt (=wil) het 
niet) 

énkelt x énkel (enkel) 
en énkelt kéjnt! (een enkel kind) 
der zéjn der aat énkelde bé! (er zijn 
er altijd enkelen bij) 

énsdweul (eens zoveel: twee keer 
zoveel) 
héj ha ter éns sö veul! (hij had er twee 
keer zoveel) 

éns (eens, een keer) 
énz èn nie dukker! (eens en niet vaker) 
zémt nie énzes chevrööcht! (ze heb
ben het hem niet eens gevraagd) 

énzes (eens) 
zémt niejjénzes chevrööcht! (ze heb
ben het hem niet eens gevraagd) 

ér (eer, voordat) 
érgt wét zédder bé! (eer je het weet, 
ben je erbij) 

érgiestere (eergister) 
érgiestere waarz noch hie.r! (eergis
teren waren ze nog hier) 

eröwt x röwt (eruit) 
we zéjn dröwt cherakt! (we zijn eruit 
geraakt), dwz: we zijn door misge
was, ziekte of anderszins een goede 
bloedlijn bij het vee of zaad van een 
goed plantenras kwijt geraakt. 

érpelschél (aardappelschillen) 
den érpelschél laag oovral dur den 
hiiws! (de aardappelschillen lagen over
al door de woonkeuken) 

érpelschélmèntje 
woorst érpelschélmèntje geblivve? 
(waar is het aardappelschillenmandje 
gebleven) 

érpel stoe:me (aardappelen stomen) 
Gedurende korte tijd was het moge
lijk érpel te löbte stoe.me: door een 
loonwerker met een 'stoommachi
ne' aardappelen te laten verwerken 
tot een gewenste vorm van veevoer. 

érpelverldf (aardappelverlof) 
Aan leerlingen van de lagere school 
gegeven verlof om de school te ver
zuimen om te helpen bij de aardap
peloogst. 

èrrebèèje WWB 163 (arbeiden: per
sen om de vrucht bij het baren uit te 
drijven) 
de koe iz al önt èrrebèèje, et kalv 
ister zoe (de koe is al aan het persen, 
het kalf is er zo) 
In alle andere gevallen wordt het ww 
wérke gebruikt: 
nat höwt wérkt (nat hout werkt) 
diejjen bruu.kert wérkt wa af! (die 
workaholic verzet veel werk) 
Zie ook ELLING s arbaiden, dat in de 
pottenbakkerstaai van Stadtlohn- Vre-
den krimpen betekent: De Potte arbeidt 
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(bij drogen en branden ± 15 procent) 

èrsbil WWB 109 
moet gelezen worden als: èrzbil. 

èrte WWB 226 (erwten) 
örre z,b vöwl dègger èrte in kunt 
sèèje (oren zo vuil dat je er erwten in 
kunt zaaien) 
Voorbeelden van elders: 
P1RAINEN s groote Bohne: Daor kaas 
wall groote Bohnen in potten! (Wenn 
ein kind sich die Ohren nicht ge-
waschen hat) 
Uit GRIET DE SMEERPOETS (1896) naar 
NRC-H van 21-X-'93: 

'Zaagt gij ooit zo'n sloddervos? 
Alles is gescheurd of los, 
't hoofdhaar kan men waarlijk 

maaien, 
in haar ooren klaver zaaien.' 

Hierbij ook de uitdrukking: wèrte öwt-
hébbe (je erwten uithebben), dwz: al jc 
goodwill verspeeld hebben: 
séjns 't mènneke die streek vèèl ha, 
hij znèrte bal die minsen öwt! (sinds 
het ventje er die streken op nahield, 
is hij bij al die mensen z'n goodwill 
kwijt) 

èsteblief (alstublief) 

et (het: vnw) 
hédde gullie nóch slööj oover? bjjég-
ges jaa, wént noch sat! (hebben 
jullie nog sla over? ojee ja, die heb
ben we nog genoeg) 

évvel WWB 69 (toch al) 
Ook wel gerealiseerd als éwwel. 

ewéch (weg) 
gd tög ewéch! (ga toch weg) 
In de e- van ewéch schuilt nog het 

MNL voorz en 
Zie verder onder en. 

èzdè (als dat) 
zovveul èzdèt nie van ónz èjgen is, 
mar dèwt sö lang we noch lééve 
verniks meuge lie:ne! (zo ongeveer 
dat het niet ons bezit is maar dat we 
het zolang we nog leven gratis mo
gen lenen) 

fannie (Fanny) 
Ietwat modieus, onbetrouwbaar, wel
bespraakt en veelbesproken dorpstype. 
wanne fannie (wat een fat) 
NEDER-BETUWE: smeerpoets. 
Volgens WEUNEN ED: 'bep. boot (zuid-
geld en omg) genoemd naar de doch
ter van de scheepsbouwer Fanny...'. 

fernöwspot WWB 123 (met hout 
gestookte ketel waarin voer voor de 
varkens maar ook wel was werd ge
kookt) 
De term fornuispot in WBD I 310, 311 
slechts eenmaal vermeld in het uit
voerig lemma sopketel. Daarin figu
reert ook de term: drankeston. Het 
bestanddeel -ton geeft eigenlijk al aan 
dat het hier niet gaat om een stook-
ketel maar een bewaarton. Althans 
in H verliep het proces als volgt: in 
de fernöwspot werd het sop, het draf 
of (WWB 200) den drank gaar gestookt. 
Vervolgens gingen die gekookte aard
appelen door den érpelmeule, die er 
puree van draaide. Deze stond opge
steld boven een reuzachtige houten 
ton: daarin werd dan het gereed pro
duct bewaard. Het voordeel van de 
opslag was uiteraard dat de fornuis
pot onmiddellijk weer kon gebruikt 
worden. 
L 95 (Oijen) heeft de uitdrukking dran-
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keston ook en deze wordt door Misch-
gofsky omschreven als zijnde even
eens: een bewaarton van het gekook
te en fijngemalen varkenseten. Alleen 
minutieuze kennis van het voedings-
gebeuren laat het verschil zien tus
sen ton en pot of ketel. 

fést (feest) 
ze hébbe fést che/taawe (ze hebben 
gefeest) 

fiemmele (prutsen, dom en met 
weinig resultaat bezig zijn) 
kéjnt, wa sitte me door toch te fiemme
le (kind, wat zitje daar toch te prutsen) 
Voor dit woord heeft NEDER-BETUWE 
24: constant bewegen met de handen. 

fie.p WWB75 (mondharmonica) 
Abusievelijk niet opgenomen in het 
register. 

fie.pe (spelen op een mondharmo
nica) 

fie.S (vies) 
Met de f vwflie.r enfloe.r. 

fietste -féste - gefést (feesten) 
en dobbelde bröllft, wa sulle zefie:s-
te! (een dubbele bruiloft, wat zullen 
ze feesten) 

fiets 1 WWB 76 (ondermelk) 
MAAS EN WAAL 79 heeft voor deze 
zaak fieps, NEDER-B ETUWE 24 even
eens fieps en GROESBEEK 80 weer 
fiets. Van Os over fieps = fiets = 
ondermelk: 'In plaatsen als het Bra
bantse Huisseling werd het Lim
burgse fuus = centifuge niet meer be
grepen. Daar associeerde men fuus 
met fiets: het oude woord voor ie

dere snelle, roterende, de mens uit 
de hand lopende beweging'. Bewe
ging waaruit hij ook het woord fiets 
= rijwiel afleidt. 

fiets 2 WWB 240, 262 (fiets, rijwiel) 
Ook in de uitroep van verbazing: wa 
hék nöw bn men fiets hangel (wat 
heb ik nu aan mijn fiets hangen). 
Voor een uitvoerige etymologie zie men 
J.van Os: NIEUW LICHT OP DE FIETS, 

typoscript in bezit van de auteur. 

fietzbaant x fietsenbaant (fiets
band) 

fletse (fietsen) 
Ook in: dies fletse! (die is fietsen), 
dwz: die is 'm gesmeerd. 

fietskaart (fietskaart) 
Document als bewijs dat men de jaar
lijkse rijksdaalder had betaald voor 
het verlof om op de provinciale weg 
te mogen rijden. 
veul gèlt, féjnd ök nie, vur zon 
fietskaart? (veel geld, vind je ook 
niet, voor zo'n fietskaart) 

fietsmóffe (fietsmoffen) 
Eenzijdig in te steken moffen, links 
en rechts op het fietsstuur vastge-
gespt met een riempje, voor het 
warm houden van de handen. Alom 
aanwezig in de jaren '30, na de oor
log snel spoorloos verdwenen. 

fietsplbtje (fïetsplaatje) 
Koperkleurig metalen rijwielbelas-
tingmerk, tegen ƒ 2.50 ieder jaar nieuw 
te bekomen, dienend als bewijs van 
betaling voor het recht per rijwiel 
van gemeentewegen gebruik te maken. 
wie gén fietsplbtje kón betbble kreeg-
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er ie:n vur niks, wagge kónt sien: der 
zant en gat in! (wie geen fietsplaatje 
kon betalen kreeg er een voor niets, 
watje kon zien: er zat een gat in) 

fietswiel x fietsewiel (fietswiel) 

fikfak WWB261 

Hierover WNT: 'naam van de wijs
vinger in sommige Z N kinderrijmpjes'. 
KLUGE verbindt s Faxe het ww fick-
facken met het bewegen van grappen
makers. Het ww öwtslie.pe betekent 
de wijsvingers slijpenderwijs langs 
elkaar strijken om een gefopt iemand 
uit te sliepen als teken van bespotting. 
Hetzelfde uitscheldrijmpje in GROES
BEEK 80. 

flapsènt WWB 136 (koperen munt 
van 2Vi cent) 
In WWB met de foutieve waarde van 
2'/2 stuiver. Over de uitgifte van deze 
munt en haar naam (kluit, botje, klein
tje, plak en schol) meer bij E.San
ders in NRC-H dd 17-X-01. Sanders 
geeft daar ook een mooi citaat uit 
een artikel van Johan Winkler in DE 
NAVORSCHER van 1877: 'Eerstdaags 
wordt er in ons land 'n nieue munt in 
de wandeling gebracht, 'n bronsen 
muntstuk, ter weerde van 2Vi cent. 
Hoe zal men die munt noemen in de 
dageliksche spreektaal?' 
In H dus flapsènt. In WUCHEN 32 
wordt flap geregistreerd. 

flötje flötje flie.re WWB 256 (fluit
je fluitje flie.re) 
Met flie.re wordt vermoedelijk ge
wezen op het hout van de vlier. Ver
der dient hier verwezen naar DE 
BONT VOC 526, 527 waar de auteur een 
liedje afdrukt (Jan sloeg d'aeier in 

de pan) waarvan hij de functie niet 
herkent. Het is duidelijk een fluiten
makersliedje, dat bovendien de clou 
prijsgeeft die in het H ontbreekt. 

föjjeteedeech (feuilletédeeg) 
In de jaren '30 nieuw van de huis
houdschool geïmporteerd woord. Dat 
valt te zien aan het Franse blad in dit 
bladerdeeg, maar ook aan het mo
derne deech ipv het gewone déch. 

fónsbbbze WWB 252 
Moet zijn: fónzbööze. 
De do in bbbze en fónzbööze is een 
relict. Normaal zegt men: baas, mv 
baaze, zoals blijkt uit de bekende 
vraag: is ten baas töws? Het verkor
tingsproduct is echter nog altijd dat 
van de 00: kundem bos? (kun je hem 
baas) 

fosfaat mmón WWB 315 
Moet zijn: fösfaatammón. 

fraam (frame) 
zwél de daamesfiets ès te heerefiets 
hébben en fraam (zowel de dames
fiets als de herenfiets hebben een frame) 

fraater WWB 266,315 
Dient gelezen als: fraater. 

frat (wrat). 
Maar: vrie:t (wreed) en vringe (wrin
gen) 

frètter WWB 143 (fretten verbinding 
tussen twee schakels van een ketting) 
WEIJNEN ED 52: frètele = met een gaf-
feltje een nestje uit een holle boom 
draaien, ablautend frequentatief bij 
vrij ten. 
In NEDER-BETUWE 134 opgevoerd als 
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vretter: 'draaibaar slot aan een 
ketting'. 

freubele (fröbelen) 
wa sitte door toch te freubele! (wat 
zit je daar toch te prutsen) 

freubelschool (fröbelschool, kleu
terschool) 

friemmel, öwt te (uit de weg) 
göz öwt te friemmel! (ga eens uit de 
weg, opzij) 
MAAS EN WAAL 81: gao 's uwt te frie-
bel, met b ipv m, verder zelfde bete
kenis. 

frietnmele (friemelen, prutsen) 

friemmelmöws WWB 255 (minitol) 
Voor afbeelding zie men DE BONT 
VOC 578. Aldaar ook een verwijzing 
naar Loquela dat het voorwerp aan
biedt als een spindermuize. De bete
kenis is vermoedelijk een pietepeu
terig klein speeltje dat als een muis 
heen en weer schiet. 

fullietón (feuilleton) 
ónz An léést van de krant niks èst 
fullietón! (onze Anna leest van de 
krant alleen maar het feuilleton) 

Fun dim Funneke (Alfons) 
èèjer leevere diw bé Funneke de 
Vocht! (eieren leverden we bij Fons-
je de Vogt) 

fuunneerch WWB 235 (funerig: on
dernemend, zakelijk creatief) 
twaare fuunneerege minse! (het waren 
ondernemende lui) 

gaast WWB 134,257 (vier stuks) 

Waar kleine voorwerpen als bessen, 
rozijnen, knikkers met de haffel (hand
vol) worden gemeten, gebeurt dit met 
wat grotere zaken als appels en eie
ren per 4 stuks: eigenlijk ook een 
handvol. Zie in dit verband WBD 1 
1023 het lemma: vierdeel eieren. Hoe
veel er dat zijn blijkt niet. In het H is 
een vierdeel een verrel = '41. Het 
Franse lemma spreekt van une dou-
zaine, volgens ROBERT ook: quantité 
indéterminée, maar wel om en om de 
twaalf. Tweemaal 13 = 26: Meisbroek 
en Hoeilaart hebben dan ook een 
vierdeel van: zesentwintig. Het Engel
se lemma luidt: a baker's dozen, dat 
is ook: dertien stuks. Mijn WEBSTER 
legt dat uit: bakers formerly added 
an extra rooi to the dozen bought, pro-
bably as a safeguard against the penal
ty for giving too few. Dit verwijst naar 
WWB 134: 'Bij de verkoop van stuk
goederen werd het gewenste aantal 
uitgeteld maar men gaf bij minder 
waardevolle voorwerpen ene gaast 
(hoeveelheid van vier stuks) meer'. 
Toen er nog geen spoorwegen waren 
en geen eiermijnen, verkocht de boer 
zijn eieren vermoedelijk per 100 stuks 
+ ene gaast extra. Ik interpreteer WBD's 
lemma: vierdeel eieren, als het ge
kochte aantal plus de gebruikelijke 
toegift. 

gaaw x gaawvórt (gauw, spoedig) 
Lie.zejes? dèz al gaawvórt (met Eli-
gius? dat is al gauw) 

gaddölme (vloek, iets netter dan 
goddomme, en dit is weer wat netter 
dan göfferdómme) 

galge WWB 220 (bretels) 
Met het mv van twee aparte dingen 
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die alleen gepaard voorkomen, zoals 
bij a pair of pants, spectacles. De gal
gen van de ploeg komen ook steeds 
gepaard voor. Toch meen ik me te 
herinneren dat van dit woord ook het 
ev voorkwam. 

gut WWB315 (gat) 
Pagina 168 moet zijn 198. Aldaar gaa-
ter, verkeerdelijk voor gaater. 
zielm goe.t in de gaater! (ze hield 
hem goed in de gaten) 

gebakken WWB 127 
Duidelijker formulering ware gedroogd 
geweest: aan het bakken van deze ste
nen kwam geen vuur of oven te pas. 

gedbn (gedaan) 
gedön kréjge (gedaan krijgen, ont
slagen worden) 
gedbn geeve (gedaan geven, ontslaan) 
gedbn maake WWB 193: werk vol
tooien; ook wel: ermee ophouden) 
twört donker: we maake gedbn! (het 
wordt donker, we houden ermee op) 
gedón hébbe (gedaan hebben: klaar 
zijn) hédde nöw noch nie gedbn? 
(ben je nu nog niet klaar, bv met eten) 

gedrèèjt WWB 169 (gedraaid) 
Dit deelw bij drèèje (draaien) 
Het ww vaak gebruikt in het dage
lijks werk met het paard. Dan kwam 
stuurmanskunst, precisie te pas. Van
daar: door zéw noch nie mi gedrèèjt! 
(daar zijn we nog niet klaar mee) 

geen, ginne (geen, gene) 
bn ginne kant, bn geen èènt (aan die 
kant, aan dat eind) 

géf WWB 315 (gaaf) 
Toevoegen paginanummer 69. 

gekriezzelt (gekrijzeld: getekend door 
een heel fijne, korrelige structuur) 
wan möj gekriezzeld bluumke (wat 
een mooi gekrijzeld bloempje) 

gemak x gemach (gemak, m ge
slachtsdeel) 
Aaw minse zinne nóch wél gemak 
(oude mensen zeiden nog wel gemak) 
Na een lezing op het Amsterdamse 
Trippenhuis vroeg me Piet Meertens 
waarom er zo weinig sexueel getinte 
woorden voorkwamen in WWB. Ik 
weet niet meer wat het antwoord was. 
Nu zou ik zeggen: nou, gewoon, ta
boe. Rn verwijzen naar GOOSSEN-
AERTS 384: 'Naast het vulgair klinken
de woord voor teelballen, dat door de 
grofsten te pas en te onpas zal ge
bruikt worden in een afwijzende uit
drukking, legt het boerenvolk alge
meen geen nadruk op het geslachte
lijke. Zo hoorde steller dezes maar een
maal in zijn leven, en in ernstig ver
band, het woord gemacht.' Het heeft 
bij Goossenaerts dan ook geen eigen 
lemma. Hij bespreekt het onder: klink 
(uitwendige geslachtsopening bij hoorn
vee). 

gemakt chekódcht (gemaakt gekocht) 
hédde dè pèkske gemakt chekódcht? 
bé nie:, dèk èjges chemakt! (heb je 
dat pakje kant en klaar gekocht? wel 
nee, dat heb ik zelf gemaakt) De 
uirdrukking ontstond tijdens de eer
ste fase van de confectie-industrie. 

genéns xgenénzes WWB 136 (niet 
eens) 
kkénde ze genénzes! (ik kende ze niet 
eens) 

genévvenalle (geen van allen) 
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dè dörve ze toch chenévvenalle? (dat 
durven ze toch geen van allen) 

genie:n WWB23I (niet een) 
héj hitter genie:n (hij is straatarm) 
héj zitter genie:n (hij zwijgt, doet 
zijn mond niet open) 

gènkech WWB 142 (geschikt om mee 
te rijden) 
Zie ook P1RAINEN: gängig, gängs = 
gangbar: de Fietse gängs maake (re-
parieren, ölen) 

geplókke vdeelw van plukke 
de péére brénge van 't jöör niks óp, 
whén ze nie énzes geplókke! (de peren 
brengen dit jaar niets op: we hebben 
ze niet eens geplukt) 

gerdéjnlat (lat in de gordijnzoom) 
èst wa dónker wier in den höwz dan 
zétte óns moedder de gerdéjnlat schöwn 
mhdg in de room vur mie:r licht! (als 
het donker werd in huis, dan zette 
moeder de gordijnlat schuin omhoog 
in het raam voor meer licht) 

geschórre zéjn (geschoren zijn, 
in moeilijkheden gebracht zijn) 
dan zédde me tóch cheschórre (dan 
ben je me toch in de aap gelogeerd) 
Zie V A N D A L E 1950, s scheren 3: 
'bijna uitsluitend nog Zuidnederlands'. 
Daar ook 2 verwante vb: daar zat hij 
mee geschoren, (verlegen); alsook: 
met iemand geschoren zijn, (met 
iemand opgescheept zitten) 

gevéécht (vdeelw van véége = vegen) 
héj zal nie lobte èjt chevéécht kan 
kréjge (hij zal het niet nalaten, als hij 
het voor elkaar kan krijgen) 

gevroöge (gevraagd) 
zémt noch chevröoge! (ze hebben het 
hem nog gevraagd) 

gewisse WWB 31,73 (tegenwoordig
heid van geest) 
Het woord mist ten onrechte het te
ken van ouderdom. Ik heb het zel
den gehoord, en heb later wel eens 
getwijfeld of ik het wel had gehoord. 
Ten onrechte: VAN BEST vermeldt het 
woord met de betekenis: geweeten, 
conscience. 

gezwat WWB 176 (zwade) 
Bij een rijke oogst zit het gras goed 
verstrengeld zodat de zwaden bij het 
hooien niet breken. Bij schrale oogst 
vallen de zwaden makkelijk in losse 
plukken uiteen. Dan, zegt men: wit 
chras mekbör nie kénne! (willen de 
grasdelen niet samenhoren) 

gie:n WWB 203 (reeks gemaaid graan, 
gras) 
Zoals 0« ginne kant (aan gene zijde) en 
bejegening corresponderen met: auf 
jener Seite, Begegnung, zo doet ons 
gie:n dat ook met Jahn dat volgens 
K l U G E het resultaat aangeeft van een 
(arbeids)gang. 

glaazesnééjer (glazensnijder = libel) 

glèèje WWB 60 (glijden) 
Volgens de H klankleer zou men 
niet èèj maar ééj verwachten. 

gléjk WWB 316 (gelijk) 
héj hi groe:t chléjk (hij heeft het recht, 
de waarheid, de redelijkheid enz ge
heel aan zijn zijde) 
héj wét et chléjk (hij weet het alle
maal) 
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dè hédde gléjk (dat heb je gauw) 
mi de wèl makte et laant moe.j gléjk! 
(met de landrol maak je het land 
mooi glad) 
minse gléjk es wéj! (mensen zoals wij) 

gléske WWB207 (gelijke) 
Moet zijn: glékse. 

glooriezzéddevaader, ene (een 
glorie-zij-den-vader, een gebed zo ge
noemd naar de beginwoorden) 
ene glooriezzéddevaader mie:r of min
der makt Onzeliewenie:r nie öwt! (een 
glorie... meer of minder maakt O L H 
niets uit) 

glbbzere (glazen, van glas) 
ene glbbzere knikker (een knikker van 
glas). De Glbbzere Joot (de Glazen 
Jood). Een bekende winkel in Nij
meegs benedenstad, waar ik als stu
dent de naam van de uitbater nog op 
de etalageruit heb zien staan: Glaser! 

gluu.f (gleuf) 
We sleepen ónze griffels óp te muu.r 
van de school: die zaaf dan ök fól 
gluu:ve! (we slepen onze griffels op 
de muur van de school: die zat dan 
ook vol gleuven) 

gluu:ve WWB 272 (geloven) 
Toe te voegen: 
dè gluw.k oe géér! (dat wil ik graag 
van je geloven) 
dè gluu:k oe béést! (dat wil ik best 
van je aannemen) 

goejjekoe:p, -kopper, -kopst 
(goedkoop, goedkoper, goedkoopst) 
hé] hi dè bést nèt óp sen goejjeköpst 
moette wegdoen! (hij heeft dat (koe)-
beest net op het laagst van de vee-

prijzen moeten verkopen) 

gölp (gulp: split) 
in en klébbóks saat chén gölp! (in 
een klepbroek zat geen split) 
Ook als scheldwoord gebruikt: lélleke 
gölp fan Mbnten Doores! (lelijk mi
rakel van Dorus van Maan) 

gooi (goal: doel) 
wén en gooi gemakt! (we hebben een 
doelpunt gescoord) 

GÖt WWB265 (God) 
Dit woord door het volk het meest 
gebruikt in vloeken als götferdómme! 
Antoon Coolen in A L L E K L O K K E N 
LUIDEN 182: 'God. Dat is een woord dat 
wordt bij ons niet veel gebruikt. Wij 
zeggen: Onze Lieve Heer. Maar de 
dingen in de wereld zijn zo ernstig, 
dat ik van de plechtigheid God zeg'. 

gots 
Alleen waargenomen in de uitdruk
king: götse kèl (iemand die je ver
steld doet staan) 

Graft, de veldnaam van een per
ceel in Neerloon bij de Graftstraat ter 
plaatse van een sterke overgang van 
laag naar hoog, de oplopende kanten 
beplant met houtgewas. 
Volgens NRC-H 27-l- , % zijn in Zuid-
Limburg graften: met struiken en bo
men begroeide terrasovergangen. 

Gra.t WWB 316 (gerard) 
Dient gelezen als Grat. 

grèèj, 't (gerei: spul) 
WWB 196: de vruchten der aarde 
WWB 131: het landbouwgerief 
WWB 91: gerief, gerei 
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WWB 220: weefsels, stoffen van textiel. 
Toe te voegen: et jóng grèèj (de kin
deren) 

grèèje (graaien) 
wén in de gawwechèjt mar wa bém-
meköbr gegrèèjt! (we hebben in de 
gauwigheid maar wat bijelkaar ge
graaid) 

griessel WWB.316 (hark) 
Toe te voegen de uitroep: verrekte 
griessel! (verdomde hark). Deze werd 
steevast gebruikt als sluitstuk van het 
verhaal over een boerendochter die 
- met vakantie van kostschool weer even 
thuis op de boerderij - niets meer wil
de te maken hebben met het eenvou
dige boerenleven waaruit ze was voort
gekomen. Thuis verwaardigde ze zich 
zelfs niet meer het dialect te kennen, 
laat staan te spreken, van haar jeugd. 
Daarom noemt ze de griessel heel 
nuffig een hark. Tot ze op het erf per 
ongeluk op een hark trapt die onder
steboven ligt. Ze krijgt de opslaande 
steel tegen het hoofd. En wat zegt dan 
die laplut, keppekeutel of kalijn (ook 
Streuvels kent het type), als ze zo pijn
lijk wordt getroffen? Verrekte griessel! 

griffel (griffel) 
óp te spulplbts fan de Rdwwestèjnse 
jóngeschool zaatoe int spulketierke duk 
ónze griffel bn te spitse óp ene zaach-
te stie:n in de muu.r (op de speel
plaats van de R jongensschool zaten 
we in het speelkwartiertje vaak onze 
griffel te slijpen op een zachte steen 
in de muur) 

griffeldoe:s (griffeldoos) 
óns Mrie moes chiestere zónder ééte 
nö bét: zha Jèntjes mi te griffeldoe:z 

óp zene kóp cheslaage! (Marie moest 
gisteren zonder eten naar bed: ze had 
Jantje met de griffeldoos op zijn hoofd 
geslagen) 

groejje WWB 316 (groeien) 
Ook in de uitdrukking: groejje èz 
ene rèèchte vèèrkesstart (groeien als 
een ongekrulde varkensstaart, dwz 
niet of slecht groeien) 
Zie PIRAINEN s updröögen (trocknen): 
He wöss as ne upgedroogten Kohstatt. 

groep WWB 316 (mestgeul achter de 
staanplaats van de koeien in de stal) 
Dit woord enkel vermeld in het re
gister en dient met de betekenis op 
p 124 van WWB te worden ingevoegd. 

groe.S WWB I73 (grasland) 
érpel van de groe.s waren allesbe
halve geliefd. Waarom niet? Dat blijkt 
in NEDER-BETUWE s groesgrond: da 
zijn zeker erpels van groesgrond. Ze 
zijn veuls te groot en smake nie. 

groe.smist (steigeraarde, toemaak, 
compost) 
Deze meststof werd vervaardigd van 
stadsvuil.' rioolslib, as, groentenres-
ten enz, en vaak vermengd met ge
wone mest en kaf. De composthopen 
lagen in de vorm van aardappelkui
len op de Lamoenenhof. Het recht op 
deze compost werd jaarlijks verpacht. 
Dat hier de stadshistorie en de geschie
denis van de landbouw elkaar raken 
is duidelijk. En in beide verhalen 
betaalt niet de vervuiler. Zo luidt een 
niet geïdentificeerd knipsel: 'dat de 
vuilnisman die in 1407 in Leiden werd 
aangesteld, niet door het stadsbe
stuur werd betaald maar in zijn levens
onderhoud voorzag door de verkoop 
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van stadsvuil aan boeren en tuinders'. 
Zo kwam veel koper, lood en kwik 
met het stadsvuil naar het platteland. 

groe.ze WWB 173 (groen fruit eten) 
Ook in HUISSEN 100: groeze: het eten 
van harde, groene appels of knollen. 
In GROESBEEK 100 ontbreekt de conno
tatie van onrijp: groe.ze: fruit schransen. 

gróntnooteméél (grondnotenmeel) 
Een veevoedernaam die een pothoofd
woord importeert: het normale woord 
in H is nl niet grondnoot, desnoods 
pinda maar hoofdzakelijk óllienótje 
(olienootje) 
Zie ook: sóójaméél. 

gruUM WWB 201 (groen: stoppelknol) 
Opmerking: dat de naam groen alge
meen verspreid is blijkt uit dKe s groen, 
waar het staat voor: herfstknollen. 

gruu.nbléjvers (groenblijvers) 
Dit woord duidt een sinds lang ver
dwenen aardappelras aan. 

haavermbbn (de eerste nieuwe 
maan in september) 
September als de maand van de oogst 
van de toch al vroeg rijpende haver 
lijkt onwaarschijnlijk. Lijkt, want men 
bedenke dat in de XIX eeuw de water
beheersing nog veel te wensen over
liet. Op laag, lang nat en koud terrein 
kon men pas in juni terecht. Dan zaai
de men een extra laat haverras in, dat 
vervolgens in september werd geoogst. 
Zie ook onder ZEGSWIJZEN. 

haawe (houden: vieren) 
whén allie:n nzóndach kermes che-
haawe (we hebben alleen verleden zon
dag kermis gevierd) 

zóndach haawe (niet werken) 
zhén diejjen dónderdach mar zóndach 
chehaawe! (ze hebben die donder
dag maar niet gewerkt) 
pbbse haawe (de paasplichten vervul
len) héddoewwe pbbsen al gehaawe? 
(heb je al aan je paasplichten voldaan) 

haawes, vur WWB 252 (zo, dat je 
bij winnen niet meer hoeft af te geven) 
Hierbij kan verwezen worden naar 
het eenvoudige straatengels: for keeps: 
with agreement that the winner will 
keep what he wins. 

hakkoe? (had ik je) 
Het zinsdeel tuk (beet) wordt altijd 
weggelaten. Betekenis: had ik je daar 
even mooi beet of niet soms? 

half WWB317 (half) 
Toevoegen in het register 136 en 257. 

halfmislööje (halfmisluiden) 
wördenet halfmis lööje (we hoorden 
't luiden van de kerkklok tijdens de 
consecratie) 

handel WWB 104 (kooplieden) 
Tegenover Handel (WWB 277). De a 
van Handel niet gemouilleerd onder 
invloed van de volgconsonant, wel om
dat deze a ontstond door verkorting 
van een oorspronkelijk lange aa. 

hange (hangen) 
zanter nie óp hange! (ze verlangden er 
niet naar, dwz: ze waren er bang van) 
zanter óp énnen öwt Deerne hange! 
(ze hadden het op een uit Demen ge
munt) 

hank WWB 1, 298 (ophangplek voor 
vleeswaren) 
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WEUNEN ED 68 kent het woord slechts 
in de betekenissen: dakspar, rivier en 
schenkel. De dakspar ook in MAAS EN 
WAAL 87: hanke (mv): balken in dak
gebinte of schouw om iets op spijlen 
te drogen. Deze spijl noemt van Os: 
hankhout, welk woord hij verbindt met 
het ww hangen. Dat is ook verleide
lijk omdat de hank inderdaad samen
hangt met hangen. Maar niet waar
schijnlijk. NEDER-BETUWE heeft wel 
hankhout voor spijl maar de term 
horst voor het begrip hank. Met aan 
weerszijden van de Waal het gezeg
de: zo krom als een hankhout. Maar 
aan een kromme spijl kun je geen 
vleeswaren roken of drogen. WUCHEN 
heeft voor hankhout: gekromd stuk op 
hanghout voor een geslacht varken. 
Ook in HUISSEN hangt het varken 
aan een hankhout. Maar in H aan 
een hangknuppel. In al deze gevallen 
hangt het varken met de pezen van 
de achterhiel vastgehaakt aan de uit
einden van de houten trekbalk achter 
het paard. De oude vorm van die knup
pel was enigszins krom en paste zo 
om de hammen van het dus vrij kort 
aangebonden paard. De ham van dit 
hankhout vinden we nog terug in de 
GROESBEEKse term haamke. In HUIS-
SEN heet de trekbalk ooshout. Maar 
de plaats ligt in het grensgebied tus
sen oost en west, en heeft het oudere 
hankhout als fossiel bewaard boven 
aan de ladder van het varken waar
van - eenmaal uitgestorven - minder 
overbleef. 
Opmerking: GROESBEEK 105 omschrijft 
haamke als halsjuk. Zie daarom ook 
P. Goossens die het in MEDEDELIN
GEN nr 3 1963 p 10 rekent onder de be
namingen voor de trekbalk. Voor Groes-
beek noteert hij de vorm hemke. A l 

daar ook meer over de relatie halsjuk 
en trekbalk. 

hwinek, tjan WWB 212 (tamme 
ekster, kauw) 
Voor een merkwaardige kruising zie 
WUCHEN 99: tjannèk: tamme kauw of 
Vlaamse gaai. 

Hannes WWB 218 (Johannes) 
Ook in de betekenis van sul: 
tis me tóg ennen hannes! (het is me 
toch een sul) Vandaar ook: hanneze 
(dom bezig zijn) en gehannes (gepruts) 

hansjdp (hansop) 
Een nogal ruim vallende nachtkle
ding, soort pyama voor kinderen in 
de vorm van een narrenpakje. 
Uitgesproken met de klemtoon op de 
eerste lettergreep. 

hantwéjzer (handwijzer, wegwijzer) 
rèègdeur wis ten hantwéjzer, en door 
doe de. dan lingz óp Hèèrpen ön (recht
door tot de, vroeger handvormige, weg
wijzer, en daar ga je dan links op Her
pen af) 

Harde Koppen WWB 277 (bijnaam 
voor Vincentius, Bastianus en Anto-
nius) 
Wal de laatste heilige betreft: bij 
PIRAINEN heet de abt van 17 januari 
Kollen Töns, die gezelschap heeft van 
Kolle Soffie. Die heeft haar feest op 
15 mei: mit dem letzten Nachtfrost. 

hawdoe WWB 235 (hou je) 
Deze afscheidsgroet nog steeds kern-
kenmerk van het dialect, en ook nog 
gebruikt bij sprekers die hun dialect 
eigenlijk al voorbij zijn. hawdoe mar 
goe.t! 
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Als afscheidsgroet zegt men enkel: 
haw doe! Deze ook gebruikelijk over 
de Maas: GROESBEEK 105: haldóow, 
naast 117: houwdoe en zelfs: hou je. 
WIJCHEN 39: houdoe. 
Vgl Duits: Mach's gut! als heilwens 
bij afscheid. 

hé hé! (uitroep, verzuchting) 
wel wel, dat was spuit elf 
foei foei, was me dat even lastig. 

hébbe (hebben) 
Dit ww speelt de hoofdrol in de over-
winningskreet hakkoe? Daarmee zege
vierde de fopper over zijn slachtof
fer. De kreet is verdicht uit: hakkoe 
tuk? (had ik je te pakken of niet soms) 

héchmölder = 
meulestie:nschèèrper WWB 317 
Dit lemma merkwaardigerwijs enkel 
in register vermeld. Hier volgt alsnog 
de betekenisomschrijving: door drank
misbruik aan lager wal geraakte mole
naar die met zijn molen zijn zelf
standig beroep verloor en als slijper 
van molenstenen tenslotte een magere 
boterham verdiende. 
WEUNEN ED 70 vermeldt in dezelfde 
sfeer: heggenaffekaot als onbevoegd 
advocaat. 

héchschie.r WWB 106 317 
Te lezen als: héchschie.r. Vergissing 
begrijpelijk omdat reeds rond 1940 de 
positie van ie: voor r leidde tot spraak-
onzekerheid. De korte vorm van ie: 
is é, een weetje waarmee de proef op 
de som kan worden gedaan. Is het nu 
lie-.r (ladder) of lie.rl Lie:r, want 
dim lérke. Maar al in de jaren '50 was 
het aggiornamento al zover gevor
derd dat als verkleinwoord van schie:r 

naast schérke al schierke werd gebezigd. 

héchwÖW (haagweduwe = ongehuw
de moeder) 
Zoals de hagepreek buiten de regels 
om in het veld, in de luwte van de 
haag werd gehouden bij de opkomst 
van het protestantisme, zo werd het 
kind van deze weduwe niet verwekt 
in het echtelijk bed maar in het heg-
genlandschap van de vrije liefde. 

hèèjkneuter (heidebewoner, iemand 
van de heikant) 
Scheldwoord. 

hèèjte x hie:te (heten) 
Zowel èèj als ie: klankwettig voort
gekomen uit OWG ai. Daar komen dan 
ook nog eens twee vormen bij van klank
verkorting zoals zich die plegen voor 
te doen bij de vervoeging van het ww. 
Verder dient opgemerkt dat in de ja-
ren'30 al de èèj alleen vernomen werd 
uit de mond van dorpsoudsten. Dat 
bij zulke verschillen enige onzeker
heid ontstaat, zal niemand verbazen. 
Ter verduidelijking van een en ander 
een aantal voorbeelden. 
hoe zèèjte wie:k nie! (hoe ze heten 
weet ik niet) 
vroegger hénz aanders chèèjte! (vroe
ger hebben ze anders geheten) 
hoe zie:te wie:k nie! (hoe ze heten 
weet ik niet) 
Bij hèèjte: 
hoe hèttie ? (hoe heet hij) 
hoe hèttenie? (hoe heette hij) 
Bij hie:te: 
hoe héttie ? (hoe heet hij) 
hoe héttenie ? (hoe heette hij) 
Bij ovt-vormen met de 2° pers als on
derwerp in achterplaatsing dient men 
extra oplettend te zijn. De voornaam-
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woordelijke tweeling dege (jij) kan 
in die positie wel gescheiden worden 
maar dan altijd zo dat ge overlijdt. 
Enkele voorbeelden ter verduidelijking. 
Bij hèèjte: 
hoe hèttegdk alwér? (hoe heet je ook 
alweer) 
hoe hèttegdk alwér? (hoe heette je 
ook alweer) 
Bij hie:te: 
hoe hèttegdk alwér? (hoe heet je ook 
alweer) 
hoe hèttegdk alwér? (hoe heette je 
ook alweer) 
In beide gevallen zijn de vormen van 
ott en ovt eender. Maar als zodanig wor
den ze niet ervaren door de spreker. 
In het element -te van de ovt hoort 
hij behalve het kenmerk van de tijd 
ook dat van het vnw de. 

heerefiets (herenfiets) 
De ee uit heerefiets is met de fiets 
geïmporteerd. Een geheel eigen pro
duct zou en hérrefiets zijn geweest. 

hèèverke WWBSS (havertje) 
Niet opgenomen in het register. 
Betekenis: niet zo beste, laag geble
ven, schrale haver. 
tha noch choe.t chekunl, mi wa mie:r 
réégen, ndw ist mar en hèèverke! (het 
had nog goed gekund, met wat meer 
regen, nu is het maar een havertje) 

hékke WWB 317 (hek) mv: hékkes 
Voor voc of gunstige cons keert de 
verdwenen -n weer terug: 
et hékke stö oope! (het hek staat open) 
et hekken iz oope! (het hek is open) 

hèl WWB 185, 212, 163 en 268 (ge
zond, beweeglijk, vlug van bewegen, 
begrijpen en optreden, alsmede ge

zegd van bejaarden: kras) 
In dezelfde vorm en betekenis ook in 

MAAS EN WAAL 88 en GROESBEEK 110. 

helft WWB 67 
in de helft fan den téjt = den halven 
téjt (voortdurend, herhaaldelijk) 
ge moet tukker gön schéppe, de koej 
stön de helft fan den téjt te bölke van 
den ddörst! (je moet vaker [water] 
gaan scheppen, de koeien staan voort
durend te loeien van dorst) 
héllegenoövent (avondval) 
Dit woord alleen gebruikt in de uit
drukking: héllegenoövent lööje (het 
luiden van de avondklok om zes uur 
's avonds. Op etenstijd om precies 12 
uur kon men het middach lööje horen. 
higget al héllegenoövent chelööjt? 
(hebben de avondklokken al geluid) 

héllegewèèrk (klierziekte) 
wétte gé sóms wajfer ziekte et hélle
gewèèrk is? (weet jij soms wat voor 
ziekte 't heiligenwerk is) 
Als ziekte ook wel het koningszeer 
genoemd omdat koningen het gena
zen, of ervan genezen werden. De Ra-
vensteinse dames Nieuwenhuizen kon
den zien of je het had: dan had je vlek
ken in het gezicht. Al met al een schier 
ongeneeslijke ziekte, geen werk voor 
de dokter, meer voor de H.Eligius in 
Huisseling. 

hén WWB 317 (heen) 
kégges, door réégenet wér hén (kijk 
eens, daar gaat weer een regenbui) 
tsal wél hénweere (het weer zal wel 
droog blijven) 

hèndech WWB3i7 (handig: mak
kelijk) 
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enen hèndige stoe.l (een makkelijke 
stoel) 
dè hèdde hèndech (dat heb je al gauw) 
tis noggal enen hèndige! (het is nog
al een makkelijk, zelden moeilijk doend 
persoon, mogelijk ook wat zorgeloos, 
slordig) 

dè sa hèndech! (dat zal best wel) 

hènje (handje) 
Dit hènje moesten we geven als we 
met de meid mee naar Oss gingen 
om daar haar moeder op te zoeken. 
Dit verkleinwoord zonder d ook in 
MAAS EN WAAL, NEDER-BETUWE en 
HUISSEN. Niet in Huisseling. 
hérre WWB 266 (heren) 
Het ev van mv hérre is hie:r. In het 
register dient hér 266 gelezen als 
hérre 266; het verwijst nl. naar mis 
mi drie hérre (mis met drie heren) 

Hérreng, den WWB 217 (de Haring) 
Lang was me de betekenis van deze 
bijnaam niet bekend, NEDERBETUWE 
38 s heiring: 'lang en mager persoon, 
die kjal is zo mager as un heiring' 

hèrttrééjer WWB 121,318 (haardtre-
der: moeder de vrouw) 
Uit deze samenstelling blijkt dat het 
woord hért (haard) niet enkel de open
haard aanduidde maar desgevraagd 
ook de woonruimte erom heen. 
MW 169 heeft hiervoor hèrdgènger. 

Hés (Hees bij Oss) 
Hierbij: 
den Hésse wéch (de Heesenseweg in Oss) 
enen Hésse (een manspersoon uit Hees) 
en Hésse (een vrouwspersoon uit Hees) 
en Hésses kientje (een kindje uit Hees) 

hè tóch! (hee toch: vreselijk) 
hè toch, wa èèrch! (vreselijk, wat erg) 

heus WWB 260 (heus: echt waar) 
Dit woord hoort eigenlijk niet tot het 
H dialect. Het stamt uit een sinds jaar 
en dag gezongen kinderliedje. 
Er zijn natuurlijk volop argumenten 
om dit soort woorden ook tot het 
eigen dialect te rekenen: kinderlied
en spel horen bij de eigen gebruiken 
zoals ook het schólhóws (schoolhuis) 
past bij kerk en boerderij in het 
dorpsgezicht. Hetzelfde gevoel geldt 
voor Marie van Walbeek uit het aan
palende dorp Zeeland in HEDDE GIJ 
278: 'Same spuide kierieje, joorde, skol-
le, buutte en herder laat je schaapjes 
gaan, want dè moete nie vergeete t 
Nederlands leerde je ook verstaan'. 

hie:r (heer, geestelijke) mv: hérre 
Met de herenfiets werd begin XX eeuw 
ook het ABN heer ingevoerd: en hee-
refiets (een herenfiets) 

hie.r WWB 318 (hier) 
Het tweede hie.r dat naar 208, 266 en 
274 verwijst, moet hie.r luiden. 

hie:te (heten) 
wétte gé sóms hoe ze hie:te? (weet 
jij soms hoe ze heten) 
héj hét Lanzdaal mar hoe hètte dè 
frowke van em dk al wér? (hij heet L 
maar hoe heette dat vrouwtje van 
hem ook al weer) 
De verledentijdsvorm hètte is klank
wettig onzuiver: bij ie: hoort in ver
kortingspositie é. Mogelijk neemt hier 
de als ouderwets verworpen neven
vorm hèèjte wraak, want die heeft 
klankwettig è als korte vorm van de 
stamklinker. 
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hüte WWB 252 (het hiltspel spelen, 
bikkelen) 
Zie ook PIRAINEN waar het spel be
schreven wordt onder de namen Bickel-
spöll, Hiltenspöll. Ook met naam en 
beschrijving van de zès zijden van de 
hilt = bikkel. Voor stonde aldaar: staöne: 
aufrecht auf die ebene, glatte Seite ge
stellt (sehr gut) 

Hilter (Hitler) 
Oude boeren die nagenoeg voor 100% 
leefden in het gesproken woord had
den moeite Hitier goed uit te spre
ken: de tl druiste in tegen hun klank
leer. Voor de correcte uitspraak was 
hun articulatiebasis niet geschikt. 

hinkelman WWB318 (etendrager) 
Zie hiervoor ook Schol ten-Neess-Jüt-
ner 181 'Der Partopf (Henkelmann) 
hat zwei gleichgrosze Töpfe die durch 
einen quergestellten Bügel mit einan
der verbunden sind'. 

hoen (hoe een) 
Enen hoenne zégde? (een hoedanige 
zegje) 

hoennie: r (wanneer) 
kwie:t nie mér hoennie:r twaar! (ik 
weet niet meer wanneer het was) 

hoe.t - huu.j (hoed - hoeden) 
Den heggen hoe.t x de stèèlen hoe.t. 
Deze hoge of steile hoed voorname
lijk gedragen bij begrafenissen, met 
striepkez boks (streepjesbroek) en slipjas. 

hoevvelste, den (de hoeveelste) 
den hoevvelsten ist fandaach? (de 
hoeveelste is het vandaag) 

hóf (hof, tuin) 

kégges, der zit en kiep in den hof! 
(kijk eens, er zit een kip in de tuin) 
de doe:j liggen op 't kerkhof (de 
doden liggen op het kerkhof) 
de heuflig ge midden in ed dorp dicht 
bé de höws! (de oudste landbouw-
percelen liggen midden in het dorp 
dicht bij de huizen) 
nzóndach héw vrééj hof, dan z.éjn 
óns fdader en moedder nie töws, dan 
steeke we den bessem öwt! ( zondag 
hebben we vrij hof, dan zijn vader 
en moeder niet thuis, dan steken we 
[om dat te laten zien] de bezem uit 
het raam) 

hbj WWB 318 (hooi) 
In het register moet paginanummer 
140 vervallen, en vooral 177 worden 
toegevoegd. Daar hoort ook het 
volgende vb thuis: whént hbj bé (we 
hebben het hooi bijeen, dwz binnen 
of veilig op een mijt) 

hbjhoe.t (hooihoed) 
Deze slappe hoed van stro of ander 
materiaal gevlochten, met brede ran
den werd in de zomer onder de volle 
zon gedragen, vooral bij het oogsten. 
Als zodanig in WWB 221 ook ver
meld: strbjhoe.t. Met deze laatste zal 
toch wel vooral bedoeld zijn de 
stijve strohoed voor de zomerse zon
en feestdagen, als tijdens Interbel
lum in de mode, en graag gedragen 
door toenmalige bekende Nederlan
ders als Lou Bandy. 

hbjstaake (hooistaken) 
synoniem van hbjpbble (hooipalen) 

hèlstènder (forse vrouw) 
Ook gebruikelijk over de Maas. In 
WüCHEN 39 is het een druk en on-
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rustig (vrouws)persoon. In M A A S E N 

W A A L 89 ook: een onrustig (vrouws)-
persoon. Willems laat het daarbij. 
Van Os: eerste lid zal verband hou
den met Ned. hollen, tweede lid ver
moedelijk een vorm van spendere = 
hollen. Had hij maar de pont geno
men naar N E D E R B E T U W E 40 met hol-
steiner voor: groot vrouwspersoon. 
Waarom groot? 
Dat blijkt uit de vakliteratuur onder 
Holsteinspaard: 'Vindt zijn oorsprong 
in het zware Friese paard'... 
Maar waarom is in W I J C H E N een hol-
stender dan zo druk en onrustig dat 
ze zichzelf voorbijloopt? Omdat dKe 
eraan toevoegt: dat later gekruist werd 
met andere paarden om 'meer snel
heid te verkrijgen'. 
Nevenvorm was in H de half stonde r. 
alsof de vrouw er ook bij mocht staan 
maar dan slechts voor 50%! G R O E S -

B E E K heeft voor een drukdoenerig, 
luidruchtig persoon een: hollewaaij, 
in dit verband mogelijk een taalkun
dige muilezel. 

hóngerkar (hongerkar) 
Kar hooi die men op het eind van de 
stalperiode moest aanvoeren van el
ders omdat de eigen voorraad was uit
geput. 

hónschezèjk WWB318 (hondsgezeik) 
Alle hónschezèjk betekent: voortdu
rend, ook met de bijgedachte: voor 
ieder wissewasje. 
Ligt in H de klemtoon op de kwan
titeit, in H A S S E L T 186 op de kwa
liteit: vir alle hondsgezee.ksels (voor 
elke futiliteit) 

hónsroe:s W W B 106 (wilde roos) 
M A E R L A N T 51 geeft onder Canis als 

geneesmiddel tegen hondsdolheid: die 
wortel van der wilder roze. 

hónstóngezbbt (zaad van de smal
le weegbree) 
W W B 200 over de teelt van klaverzaad: 
'ongewenst is een percentage lang-
zbbt = hónstóngezbbt = zaad van de 
smalle weegbree die veel als onkruid 
in klavervelden wordt aangetroffen'. 
Bij dezen alsnog alle hulde aan de 
stokoude zegsman van toen voor de 
deskundige informatie, ook van be
lang voor de achtergrond van tien 
woorden in Streuvels' V L A S C H A A R D 

p 65: 'anderen mochten naar de jon
ge klaverij om hondstibbe te stekken'. 

hooftónjeklónje (hoofd eau de 
cologne) 
Bij zulk modern artikel hoort ook een 
modern woord voor de kóp. Dat dit 
woord heel lang geleden ook al werd 
gebruikt blijkt uit de term voor 
ploeghoofd: huu:t. 

höökchat W W B 123, 178, 204 (ope
ning in de balklaag van hooi- of koren
zolder waardoor de oogst bij het bin
nenhalen wordt gelost en geborgen; 
ook wel de uitsparing in een zeer ho
ge tas voor een tussenpersoon die 
slokken of garven naar een derde per
soon doorgeeft) 
Men zie ook N E D E R - B E T U W E s huik
gat: 'gat waardoor men hooi op de 
zolder(balken) werkt'. 
Alsmede R I V I E R E N G E B I E D s hooiluik, 
met type haakgat voor Maas en Waal 
en Betuwe. 
H U I S S E N 103 hökgat voor zolderluik. 

hdöke W W B 297 (haken: als tussen
persoon dienen bij het lossen van de 
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graanoogst) 
Voetnoot 82 met een citaat van Kops: 
'het opsteken van koren in de berg 
noemt men in het Sticht haken'. 
G R O E S B E E K 116 noemt het ww hööke 
met de betekenis van sprokkelen, toch 
ook een vorm van oogsten. 

hbbneklótjes W W B 318 (hanen-
klootjes als benaming voor speenkruid
plantjes) 
H E U K E L S 102 vermeldt onder speenkruid 
o.a. haneklootjes, kattenklootjes en pa
penkloten, alsmede uit het Middelne
derlands nog beverscul. 
S T A E L E N S 186 geeft voor Hasselt ha.ne-
kelkes, maar dan als benaming voor de 
vruchten van de hondsroos. De teel
balletjes van de haan (die zag dus toen 
nog bijna iedereen) leken op de knol
letjes van het speenkruid of, elders, op 
de zaaddozen van de hondsroos. 
Zie verder onder G E N E E S W I J Z E N . 

hobnetööjer (hanenteur) 
Niet zo snuggere individuen werden 
op 1 april wel naar een winkel ge
stuurd voor enen hobnetööjer, terwijl 
zo'n teur meestal zelf gefabriceerd 
werd: een combinatie van ijzeren grond-
pen, ketting of touw plus een hals
band om een koe, paard, maar vooral 
een geit in open grasland mee vast te 
zetten. 
Voor een andere loze boodschap zie 
ook: klómpuntjesbbt (klomppuntjes-
zaad) 

hodrénder (haareender, precies 
eender) 
tis chénne twélling, èn toch séjnz 
hdörénder!) (het is geen tweeling, en 
toch zijn ze precies eender) 

hoöwe W W B 237 (peultjes) 
In W W B wordt de betekenis meer te 
raden gegeven dan gemeld. Verder 
dient opgemerkt dat hoöwe ook ge
bruikt wordt in de algemene bete
kenis van zaaddozen = hauwen. 

hbbzegèèrf W W B 3 1 8 (duizendblad) 
Deze naam slechts ogenschijnlijk sa
mengesteld uit de woorden haas + garf. 
H E U K E L S Cl weet beter: dat garve hangt 
samen met harwe = wrang. 
W E I J N E N E D s hazegaar gaat uit van 
haas + gerwe = gereed, en dan zou 
deze geneeskundige plant direct ge
schikt zijn, voor gebruik gereed. 

hörke (haartje) 
drlin hörke in de soep! (er ligt een 
haartje in de soep) 
Opmerking: de r is niet sonantisch, dat 
is ze wel in hörrke: scherp toeluisteren. 

hórre W W B 176 (hoorn: wesp = vespa 
crabro) 
Mogelijk biedt dit woord de verklaring 
voor een ouderwets, brommend speel
tuig als vermeld in M W 177: hoors, met 
de voor de streek karakteristieke rs ipv r. 

hórreziek (hoornziek) 
Overgevoeligheid van de hoornstreek 
bij koeien, als men een bindtouw na 
gebruik niet wegneemt maar om de 
hoorns windt en daar te lang laat zit
ten. Meer informatie W B D I 502 s ho-
renziek. 

hdrste W W B 258 (weghangplek voor 
het vlees) 
Deze plek bevond zich tussen twee 
zolderribben aan het keukenplafond 
(of in vroegere jaren in de rookvang 
van het open vuur). Worsten, ham-
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men en zijden spek hingen in het eer
ste geval aan houten spijlen die met 
hun einden rustten op een lat die te
gen de zolderrib was gespijkerd. Van
wege het öddröppe van het vlees wer
den op de vloer onder de hörste de 
eerste dagen kranten uitgespreid. 
Het woord horste werd als meervoud 
begrepen. Mogelijk is het met het lied 
geïmporteerd uit Twente / Achterhoek 
waar de -e op het woordeinde nog vaak 
bewaard bleef. In hetzelfde lied nog 
een vreemd woord: drónke. De inheem
se term luidt zat. Overigens valt op 
dat de aanduiding horste in W A L D 1984 

p 29 maar een keer wordt vermeld, nl 
als: hoste, voor Achterhoek en Twente, 
met op p 31 het frappante citaat: 

'Baoven in de hoste 
hangt de spielen met wöste.' 

De Lijmers kent het gebruik van de 
vleselijke hangplek maar heeft er 
geen woord voor. Zo was het eigen
lijk ook in H. Wel dient men zich te 
realiseren dat in het nogal nabije 
Betuws van Van den Hatert de horst 
een plaats is aan de zolder waar het 
spek, de hammen en de worsten van 
de huisslachting aan spijlen hangen. 
Conclusie: horste kan in H geïm
porteerd zijn met een liedtekst, maar 
ook als eigen woord in zo'n tekst 
bewaard zijn gebleven. 
Zie ook onder hank. 

hort W W B 174 (opzichter die voor 
uitwonende boer toeziet op het wel
varen van weidevee) 
Opmerking: de term die niet in het 
register voorkomt, alsnog invoegen 
met paginanummer 174. 
Meer informatie in W B D 1496 bij koe-
herde, onder het lemma: koewachter. 

host W W B 136 (haast, bijna) 
Hieraan toe te voegen het znw: host 
= haast, spoed, snelheid. 
der is chén host bé! (er is geen haast bij) 

hbstech (haastig) 
enen hbstege mins! (een gejaagde, 
nerveuze man) 

hót W W B 143 (rechts) 
W U C H E N 39: hot-op (naar links) 

hotte W W B 172 (verdikkingen in melk) 
K L U G E bespreekt het woord onder 
Hutzel: verhütsein <einschrumpfen>, 
met verwijzing naar nd. hotten = ge
rinnen en mnd. hotte = geronnene 
Milch. Rinnen heeft in Zuid-Neder
land de betekenis van stremmen. 

höwskrits W W B 2 I 2 (huismus) 
Dit woord indertijd vastgelegd als 
Niftriks. De vliegroute van deze vogel 
volgend: 
N E D E R - B E T U W E 42: huisscheet, 
G R O E S B E E K 120: huusklets, 
W 1 J C H E N 51: kritS, 

M A A S E N W A A L 90: huwsklètS. 
Gelukkig waarnemingen op de Bra
bantse Maasoever: B A L G O Y 6: krits. 
Ben valse waarneming omdat Bal-
goy door de Maaskanalisatie in Bra
bant kwam te liggen. Nee, het over
zicht in V O G E L S 136, 137 laat zien dat 
't ook op de Linkeroever niet een mus 
al mus is: Megen: huiskrep, Lith en 
Grave huiskrets, en dan heel dichtbij: 
huiskreet in het van Gelderland ge
pikte Dieden. In Oeffeit blijven ze er 
kalm onder: daar zijn ze de mus nog 
steeds niet kwijt, hij heet er de kluts! 

hÖWSSeege (huiszegen) 
Royale prent met daarop een gebed 
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om zegen van Boven te laten neder
dalen over het huis en die daar wonen. 

hÖWt - hööj (huid - mv: huiden) 
Het woord voor de dode huid, terwijl 
vèl vooral voor levende huid wordt 
gebruikt. 
hööj van koej mi angelbeete brénge 
niks óp! (huiden van koeien met gaat
jes van de runderhorzel brengen niets op) 

hdwtere W W B 146,151 (houten, van 
hout) 
De combinaties hdwtere eecht, höw-
tere ploech zijn uiteraard van jonge 
datum: van na de opkomst van ploe
gen en eggen in ijzeren uitvoering. 
Toe te voegen nog: 
hdwtere mis (oefenmis van een pries
ter in opleiding, zonder een echte con
secratie) 
howtere beedevaart (bedevaart zon
der biecht of communie) 
hdwteren hammer (houten hamer) dwz: 
niet de grote, öök houten staakham-
mer voor het indrijven van weidepa-
len, maar de kleine, als vaak gebruikt 
voor het aandrijven van de beitels. 

hult èn bult W W B 193 (holte, laagte) 
met als mv en dim: hulte, hultje. 
Staande uitdrukking voor: oneffen, 
niet vlak. Uit het mv hulte (holten) 
en het dim hultje (kleine holte) blijkt 
dat de akkerende boeren in H. hun 
hult hebben verward met A B N holte: 
hult betekent van huis-uit: verheven
heid, heuveltje. 
Zie hiervoor Debrabandere Z E W 104, 
waar de term verbonden wordt met 
Eng hill (heuvel) en Lat collis 
(idem). Men zie in dit verband ook 
W E U N E N E D 78, alwaar hult omschre
ven wordt als 'laagte in land'. Deze 

definitie van de betekenis is juist, de 
beknopte etymologie 'Afleiding van 
hol' is dat dus niet. 
die hultjes moette noch wéchwérke, 
want anders bléwet wbtter door nog in 
stbön (die kleine lage plekken moet 
je nog dicht eggen want anders blijft 
daar het water nog in staan) 

hut (hut) 
woning, huis: 
zén der hut toe verkööcht! (ze heb
ben hun huis toen verkocht) 
afgelegen, eenzame herberg: 
érges tusse Méégen èn ös hadde 
vroegger de Macherse Hut! (ergens 
tussen Megen en Oss had je vroeger 
de Macherense Hut) 

huttekedut W W B 212 (kwartel) 
De gewone benaming wachel ook in 
G R O E S B E E K . 

W A L D 1989 355 geeft behalve wach(t)el 
ook: prutjedut en kwikmedit. Deze 
laatste onomatopie ook bij D E B O N T 

V O C 270: hifkwadit, met varianten. 
èw vroegger nös dinne, zaaw bn döws 
oovral vuggelkbjkes minnen hutteke
dut erin! (als we vroeger naar Oss gin
gen, zagen we aan de huizen overal 
vogelkooitjes met daar een kwartel in) 

iedderie:n (iedereen) 
Zoe:st mi iedderie.n wa! (zo is het 
met iedereen wat) 

ie:k (edik: azijn) 
ie:k iz en aawmbddes woort fur 
azzéjn! (eek is een ouderwets woord 
voor azijn) 

ie:r (eerder) 
zéj waaren er ie:r! (zij waren er 
eerder) 

313 



iets (iets) 
Ook gebruikt als znw in de betekenis 
van ding, zaak. 
kanker? dèz en léllek iets! (kanker? 

dat is iets ergs) 

inbrétlge (inbrengen) 
tiz al möj ès te kéjnder kddstchèld 
betööle want se brénge wéjjer niks 
in! (het is al mooi als de kinderen 
kostgeld betalen want verder geven 
ze niets van hun loon af) 

ingespanne (ingespannen) 
nöw zéjnoe moe:j ingespanne! (nu 
zijn we mooi van alles voorzien) 

inkommende (verdienste, inkomen) 
die minse zaate zó goe.t ès sonde r 
inkommende! (die mensen zaten zeg 
maar zonder inkomen) 
In WUCHEN 43: inkommene. 

inschudde (inschuddcn: iaschenken) 
schut méjn noch mar wa in, Doora! 
(schenk mij nog maar wat in, Dora) 
Maar de inschudketel voor heet 
water heet weer schénkkeetel. 
In OOG Br 113 merkt Liesbeth Caron 
vanuit Grave op: Mijn man en schoon
ouders uit de buurt van Zwolle ken
nen het woord schudden helemaal 
niet in verband met schenken en zien 
mij dus met de koffiepot zwaaien. 

inspanne W W B 144 (inspannen) 
Toevoegen de uitdrukking aan het 
einde van een bezoek: kom, we gönz 
inspanne (kom, we gaan eens op
stappen) 

intènsie (intentie: bedoeling, toepas
sing) 
De geestelijke uitwerking van de mis 

kan door de priester worden toege
past - althans op kerkelijk vrije da
gen - voor een particulier doel. Bv 
ter bekering hier op aarde van een 
zondaar; ter verlossing van een ziel 
in het vagevuur; bij feestelijke ge
legenheden vooral om God te danken. 
de pestoe:r laas vandemèèrgen en mis 
min bezóndre intènsie, kdénk fur de 
van Gruunsféns, die waar ammel in 
de kérk (de pastoor las vanmorgen 
een mis met bijzondere intentie, ik 
denk namens de Van Grunsvens, die 
waren allemaal in de kerk) 
Het stipendium voor zo'n mis diende 
mede tot onderhoud van de pastoor. 

intéts x betéts (op tijd) 
zorg dègger intéts sét! (zorg dat je er 
op tijd bent) 

jaage (jagen) 
Met de vormen joech en gejaage. 
zém door wéchchejaage! (ze hebben 
hem daar weggejaagd) 

jassebeschèrmer (jasbeschermer) 
Ter weerszijden van het achterwiel 
draden of platen die verhinderden 
dat kleding tussen radspaken kwam. 
óp en bietje fiets sit tiggeswórreg 
ene jassebeschèrmer! (op een beetje 
fiets zit tegenwoordig een jasbeschermer) 

jégges x bjjégges (ojee) 
öjéggez, door zéjnz al! (ojee, daar 
zijn ze al) 
Opmerking: de uitroep van verba
zing jéggesmerante zal wel onder dit 
lemma thuishoren. 

jéggesmerante x jézzesmerante 
(uitroep van verbazing, ontsteltenis etc.) 
Opmerking: toen vroeger de pastoor 
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onder de godsdienstles iemand eens 
een te moeilijke vraag stelde over 
het ene ware geloof, zou deze geant
woord hebben: weet ik niet, het 
Kindje Jezus zal er wel weer mee te 
maken hebben! Altijd goed. Maar of 
dit ook opgaat voor dit lemma is 
twijfelachtig. 
In M W 192: Jikkesmerante, met als 
'meest waarschijnlijke' verklaring: 
Jezuke van Miranda, in Portugal. Wat 
ver gezocht. Als het eerste deel Jik-
kes is afgeleid van Jezus, waarom dan 
merante niet van Maria? 

jènzbÖÖn W W B 244 (beugelbaantje) 
De term ook in W I J C H E N 43, met een 
prachtige foto van deze mini-beugel
baan op p 60. 

j.l.n,s.t.z. wwB 37 
Aan deze reeks toe te voegen: d. 

jóng -jóng (jong - jongen) 
Diejje voogel ha véjfkbbl jóng, mar 
ie:n jóng góng der van doe:t! (die 
vogel had vijf onbevederde jongen, 
maar een jong ervan ging dood) 

jóng -jónges (zoon - zonen) 
bé de Prins hanze drie jóngez en 
vie.r dérkes (bij Prinsen hadden ze 
drie zonen en vier dochters) 

joodeléjnt (jodenlijm: spuug) 
dizze plek plekt nie, tlékt wél joode-
léjm! (deze lijm plakt niet, 't lijkt wel 
spuug) 

jdóre W W B 254 (jaren, zeker vang-
spel spelen) 
Tikkertje om een cirkel op het erf 
met hok. Daarin was je veilig. Was 
iedereen binnen of gevangen, dan 

begon een nieuwe poging = jaar voor 
de vanger 

Joozep x Józzep x Jözzep (Jozef) 
A l deze varianten behoren tot de taal 
van de oudsten. Jongeren zeggen: 
Joozef. 

jót - jódde W W B 121,225 (jood - joden) 
Naast de ouderwetse ook de wat mo
derner lange vormen: y'00/ - joode 
(jood-joden). Vooral gebruikt in de 
bijzondere betekenis van koopman. 
Vanuit Oss werd jaren '30 het plat
teland per fiets bereisd door de lap-
pejoot (joodse textiel koopman) Le-
viettekes (Leviticus). Zijn tragische 
dood mei 1940 wijst er al op dat dit 
lemma buiten alle taalkunde om 
gevoelig ligt. Brengt het antisemi
tisme aan het licht? In de jaren voor 
de oorlog was ik te jong om het te 
ervaren. Als het al bestond in het 
dorp dan in elk geval niet bij de 
vrouwen. Die zaten met Leviticus en 
al zijn mooie lappen aan tafel zo 
ongeveer in de hemel. Maar toch: er 
is de zegswijze bij duistere, deson
danks verdachte zaken: dè moette 
Göt én de mölder mar schèèje (daar 
kunnen enkel God en de molenaar 
iets zinnigs over zeggen). De mole
naar - al bij Chaucer een verdachte fi
guur - functioneert hier als verdach
te omdat de inhoud van zijn meel
zakken niet gespecificeerd werd, en 
niet gecontroleerd op de te verwach
ten ingrediënten. Toen de Boerenbon
den rond 1900 opkwamen, stichtten 
die oa eigen maalderijen. En slach
terijen, om de kleine boeren te vrij
waren tegen malafide vleeshandela
ren. Daar schijnen ook joden onder 
gezeten te hebben, en Boerenapos-
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tel Gerlacus van den Elzen zou al
lesbehalve Joodsgezind zijn geweest. 
Waar of niet. Toch reden genoeg om 
even terug te gaan naar de speel
plaats van onze school. Daar had je 
spelregels. Je mocht niet spuwen. 
Deed je dat toch, dan werd je uit
gescholden voor jót! De spuug zelf 
heette joodeléjm. Pas als er klappen 
vielen kwamen de meesters in het 
geding. Die vonden het ook niet erg 
als we brildragers uitmaakten voor 
juut of brillejuul. Ik was al gediplo
meerd Neerlandicus toen ik begreep 
dat die juut een jood was. Incubatief 
antisemitisme dat pas '40-'45 uitbrak? 
Of een uitvloeisel nog van jodenhaat 
uit een ver verleden? Toen ik in 1937 
Tobje Langendaal uitschold voor vöwle 
jót verscheen in een nummer van 
Zwart Front een antisemitische spot
prent waarop een jood met o.a. een 
reusachtige bril. Nog zo'n on
schuldige term: jóddekèl (jodenke-
rel). Je had het toch ook over ene 
kieppekèl (opkoper van kippen) of 
ene töddekèl (lompenman)? Niets aan 
de hand. Na de oorlog nog doen de 
meisjes van de Boerenbond aan rei
dansen: de Driekusman, RTpe, rïpe 
gerste enz. Gezonde, frisse meisjes-
dansen, zonder vuige erotiek! Elise 
T E N B E N S E L heeft - in tegenstelling 
tot Willemien Brom-Struik - niets tegen 
die erotiek. Haar boek D E V O L K S 

D A N S IN N E D E R L A N D is al een beetje 
verdacht vanwege het jaar waarin het 
in Naarden verschijnt: 1942. Uit dat 
boek verneem ik dat de Driekusman 
ook in Duitsland wordt gedanst op 
een niet zo mooie tekst. In het Rijn
land is die Driekus 'ne jode kaal, om 
Ooch jet schaal'. Op onze speel
plaats rijmden joodekèl en schéél 

niet op elkaar. In Duitsland al wel. 

JÓt W W B 121 (Jood) 
De oudsten zeiden Joe.t, de jongsten 
Joot, met als mv Joode waar oude
ren Jódde realiseerden. Dim: Jót je. 
Leviettekes waar ne lappejoot öt Os! 
(Leviticus was een lappenjood uit Oss) 
Vöwle Jót! (vieze Jood). 
Dit scheldwoord vaak gehoord (niet 
onmogelijk zelf gebruikt) bij het spe
len als iemand naar je had gespuugd. 
De vorm Juut lag als fossiel opge
sloten in het scheldwoord schééle 
Juut! (schele Jood) voor iemand die 
een bril droeg. 
Opmerking: op antisemitische spot
prenten worden Joden vaak scheel 
afgebeeld. Maar wij, kinderen, spu
gend of bespogen, wisten echt niet 
dat een Juut een Jood was: we schol
den dan ook: juut! 

j'dw (jouw) 
Jongere vorm naast ödw 
jöw burt komt noch wél! (jouw beurt 
komt nog wel) 

jöwnappel W W B 105 (ajuinappel) 
Appelnaam die algemener bleek dan 
we aanvankelijk dachten. 
Zie PIRAINEN s Appel: Ssiepelappel, 
een lemma waarin de Zwiebel nog 
wel valt te herkennen. 

k (k) 
Ook deze medeklinker kan intervo-
kaal stem aannemen: Driegges x Driek-
kes, kégges (kijk eens) etc. 
Het omgekeerde komt ook voor blij
kens getiekkerd voor getijgerd, ge
stippeld. 

kaastelèjtl (kastellein: herbergier) 
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Franz is kampejoen biljarte, mar wa 
wilde: de zoon van ene kastelèjn! 
(Frans is kampioen biljarten, maar wat 
wil je: de zoon van een herbergier). 

kaawe (kauwen). 
nie soe: mar durslikke, goe.t kaawe! 
(niet zo maar doorslikken, goed kauwen) 

kallekoe.n (kalkoen) 
wén der ok nog ene kallekoe.n loe:-
pe, vur ddörechèjt! (we hebben daar 
ook nog een kalkoen lopen, voor de 
aardigheid, dwz: alleen omdat we daar 
plezier in hebben) 

kammenèt (cabinet: laden- + leg
kast) 
dn ie:n van de durre vant kammenet 
zaaf ön den binnekant duk den höws-
seegen ópcheplèkt! (aan een van de deu
ren van het kabinet zat aan de binnen
kant vaak een huiszegen opgeplakt) 

kammerbbt (kameraad) 
kék mar nö dösse bende: ed begint 
mi köbj kammerbbj! (kijk maar naar 
de Osse Bende: het begint met slechte 
kameraden) 

kant (kant) 
Het mv wordt gevormd door toevoe
ging van -e of -es. 
langs de kante van de wéch ston buwm! 
(langs de kanten van de weg staan 
bomen) 
mum kund' alle kantez óp! (met hem 
kun je alle kanten op) 

kap (hoofdbedekking van een kloos
terzuster) 
't jóngste dérke door iz ok nbt klbs-
ter, zhi te kap al óp! ('t jongste 
meisje daar is ook naar het klooster, 

ze heeft de kap al op, dwz: ze is al 
ingekleed, loopt al in een pij) 
tiz en ónduggend dérken ie:n, zhi 
pas nóg en nón der kap van de kóp 
chetrókken óp school! ('t is een on
deugend meisje, ze heeft pas nog een 
non de kap van het hoofd getrokken 
op school) 

kar (kar) 
In M W 196: kaar. Zegslieden uit Oss 
realiseerden in H: kaars. 

karbiet, de (carbid, het) 

karbiedbus (carbidbus) 
Blikken bus met indrukdeksel waar
in de carbidbrokken werden aangele
verd. Vermengd met wat water lever
de dit carbid het acetyleengas op voor 
de rijwiellantaarn. De lege bus was 
geliefd als speelgoedprojectiel. Daar
toe sloeg men een gaatje in de bo
dem, dan wat water en carbid in de 
bus, deksel stevig erop, voet op het ge
schut, lucifer bij het gaatje en floep, 
daar ging het deksel. Dit soort speel
goed was bij de ouders minder popu
lair dan bij hun zoontjes: zonder dat 
gebeurden er in en om de boerderij al 
ongelukken genoeg. Toch was de in
houd van zo'n bus maar 250 cc. El
ders was dat wel anders. Zo begint 
in Eijsden volgens T E N B E N S E L I3-14: 

'op het lommerrijke Vroenhof waar 
bij het verschijnen van de danswek-
kers een reeks kruidkamers worden af
geschoten.' Het zullen wel folkloris-
tisch-dikke melkbussen geweest zijn 
van 40 liter! Of erger: Erens B K K 83 
(complete bronvermelding ging ver
loren) meldt uit hetzelfde Limburg: 
'Elk feest werd in de vroege ochtend 
aangekondigd door het schieten van 
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de kamers. Dat waren ijzeren cylinders, 
gevuld met een prop leem, die met 
springstof eruit werd geknald. Het 
hanteren van de gloeiende ijzeren bout 
aan een lange steel was niet geheel 
zonder gevaar'. 

karbietlamp (carbidlantaarn, voor
al gebruikt als rijwiellantaarn) 
De lamp was voorzien van een wa
terreservoir: het carbid daarin lever
de dan in reactie op het water het be
nodigde acetyleengas voor de verlich
ting. 

karrekaaw W W B 2 1 2 (kerkkauw) 
Een ander woord hiervoor: tjan. Een 
tamme ekster was wel en hannek. 
K L U G E verwijst naar Vlaams Hanze-
ken (Dohle). Een combinatie van bei
de luidt tjannek in OOGBr 135 voor 
Hilvarenbeck. In W U C H E N 99 even
eens tjannek, onder bijvermelding: 
roepnaam: tjan. Maar of de naam nu 
teruggaat op Hans, Hanneke, Adel
heid of Klaas, het zijn allemaal de
zelfde praatgrage gasten. 

karstaake (karstaken) 
Deze term variant van de höjpööle 
WWB 177 (hooi palen): rondhouten in 
de vier hoeken van de kar geplaatst 
om de laadcapaciteit te verhogen. 
Deze variant verklaart waarom in H 
de pöble in de grond worden gesla
gen met de staakhammer. 

karwip W W B 139 (krik) 
PlRAlNEN geeft als benaming Wagen-
wippe, en s wippen (auf- und abbe
wegen) de toevoeging: Ne Kaare mott 
wippen (musz federn, im Gleichge
wicht sein, wat een precieze omschrij
ving is van het H wieppere (heen en 

weergaan van de mijt) 

kattelooges (katalogus) 
Dit nogal geleerde woord de woor
denschat binnengedrongen via de 
veetentoonstellingen: de geliefde fök-
daach (fokdagen), gehouden tot le
ring en vermaak: óp tie fokdaach loe:-
pe de boerre rónt minne katteloogez 
in de haant! (Op die fokdagen lopen 
de boeren rond met een catalogus in 
de hand) 

kattevèl (kattenvel) 
Benaming voor het kattenkruid (Ne-
peta cataria L) 

keel W W B 220,223 (kiel) 
Van de volwassenen werd de keel in 
de jaren '30 nog slechts gedragen door 
de huisschilder: een witte. Zijn zonen 
droegen toen al de witte overal. Meest 
normale kleur was echter blauw. De 
linnen stof kon zelf worden gewééve 
(geweven), maar voor het blauw-ver-
ven bracht men de stukken per krui
wagen naar de blódwvèrverééj van 
het Gaasthöws in Grave. De keel werd 
het laatst algemeen gedragen door de 
jongetjes voor ze naar school gingen. 
Hij was toen het laatste overblijfsel 
van een soort kledingdracht, met er
onder bloes of trui, en daar weer on
der en kesjètje (corsetje) met knoops
gatenelastiek (die de lange kousen 
hielpen ophouden). De broek was en 
klébboks: met naar voren en achteren 
vast te knopen klep. Deze broek werd 
opgehouden aan galgjes of met kno
pen aan 't kesjètje. 

kééle (kielen, snijhoeken tussen op 
elkaar aansluitende dakpanden) 
in de kééle hin rie.te dak feul te 
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lééje! (in de kielen heeft een rieten
dak veel te lijden) 

kefijhaawer (caféhouder) 
héj waar kopman mar hiel der ök noch 
kefij bé! (hij was veehandelaar maar 
baatte ernaast ook nog een café uit) 

kéjke (kijken) 
Behalve de betekenis van A B N kij
ken is er nog een tweede: eruitzien. 
de haaver hi nie al der weer gehad, 
mar ze kékt nie slèècht! (de haver 
heeft niet het beste weer gehad, maar 
ziet er niet slecht uit) 

kèl WWB216 (kerel) 
Ook in de bijzondere betekenis van 
verkoper / opkoper: de kieppekèl (op
koper van oude kippen), de papkèl 
(verkoper van flessen pap), de lappe-
kèl (verkoper van lappen stof) 
A l deze ondernemers kwamen bij de 
klanten aan de deur. De sieggaarekèl 
verkocht zijn waar in kistjes van 100 
stuks, in een blauw bewaasde keuken 
want alle mannen in de buurt mochten 
proefroken. De lappenman was meest
al een Jood. Vandaar naast lappekèl 
ook wel lappejoot. 

kemuunnie W W B 274 (communie) 
te kemuunnie gbön (naderen tot de 
H.Tafel) 
de kemuunnie öwdèèle x öwtrèjke 
(de communie uitreiken) 
de kemuunnie brénge (de commu
nie: de H.Hostie uitreiken aan niet-
ambulante parochiaan thuis op diens 
verzoek) 
ze hébbe den aawe Piet vandemèèr-
ge nog de kemuunnie gebrocht! hoe 
wettege dè? ksaag de pestoe:r mi
nste :r verbéjfietse! (ze hebben de oude 

Piet vanmorgen nog de H.Teerspijze 
gebracht! hoe weet je dat? ik zag de 
pastoor met de H.Hostie voorbij fiet
sen) 
de kemuunnie doen (de communie 
doen), dwz: voor het eerst te com
munie gaan, met alle feestelijkheden 
vandien. Dit gebeurt sinds 1905 op de 
leeftijd van zeven jaar, daarvoor op 
een van elf jaar. 
de plèchtege kemuunnie doen (de 
plechtige communie doen). Deze com
munie doen de kinderen op het einde 
van de lagere schooltijd. De voltooiing 
van het godsdienstonderricht wordt 
gevierd met de H.Communie èn de 
plechtige hernieuwing van de doop
belofte: zelf eerder nog niet afge
legd. Een soort rites d'initiation dus. 

kemuunnie-öwtrejkeng (com
munie-uitreiking) 
Deze uitreiking had plaats zonder mis, 
in alle vroegte nog voor de eerste 
mis, tussen 6 en 7, om parochianen die 
door hun werk verhinderd waren naar 
die vroege mis te komen, te gerie
ven: zo hoefden ze niet nuchter te 
blijven tot ± 11 uur! 

Kerkhof, de (de Kerkhof) 
Met deze oude benaming werden grond 
en huizen rond de kerk aangeduid, itt 
et kerkhof, waar de doden liggen. 

kéttenge (kettingen, ww) 
Met dit ww werd het maken van ro
zenkransen met behulp van een fijn 
tangetje aangeduid. Nadere informa
tie ontbreekt. 

keuje mv keujes dim kujke 
W W B 205 VV (big) 
De oude vorm van dit woord met d 
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ipv j nog W B D I 815: kudde. Onder 
het dim kuddeke vonden we ergens 
langs de Steenweg op Diest nog een 
beeldig spreekwoord: als de kudde-
kes dik zijn, zijn de zuipkes zuur! Uit 
die contreien stamde ook mijn schoon
moeder, die constateerde aan tafel het
zelfde in een verwante beeldspraak: 
als het muisje vol is, is het meeltje 
bitter! 

keukestél (keukenstel) 
Een keukenstel bestaat uit een wand
rek van hout met links en rechts een 
olie- en azijnfles, en verder gedeksel-
de bussen met benodigdheden als 
meel, rijst, vermicelli enz. Flessen en 
bussen uitgevoerd in aardewerk. Het 
keukenstel was slechts in de mode 
tussen beide wereldoorlogen. 
whan töws froegger ök en keukestél! 
(we hadden thuis vroeger ook een 
keukenstel) 

Keule (Keulen) 
mésse zo bót dègger miw bloe:te 
kónt óp nó Keule kunt rééje! (mes
sen zo bot dat je er met je blote kont 
op naar Keulen kunt rijden) 

keuvere (coveren: nieuw loopvlak 
aanbrengen op te dun geworden auto
banden) 
ónder ónze platte waage koe:poe 
nöjt nééj baant, aat aaw diew dan 
lööte keuvere! (onder onze plateau
wagen kopen we nooit nieuwe ban
den maar altijd oude die we dan la
ten coveren) 

kielle W W B 224 (kietelen) 
Opgemerkt dient nog te worden dat 
onder het plagend kietelen van klei
ne kinderen door de plager nooit het 

ww kiettele wordt herhaald maar al
tijd het ww kielle. Het W N T schrijft 
aangaande kiele-kiele dat deze plaag-
geluiden teruggaan op het ww kie
len. Aldaar ook voorbeelden van volks
liedje met kiele-kiele uit 1906. Nog 
na de oorlog hoorden we tijdens car
naval in Venlo zingen: kiele-kiele-
wenske... 

kiem W W B 237 (schimmel) 
Bij V A N B E S T s kaem: moisissure, als
ook het ww bekaemen = beschimmelen. 

kieppekuntje (kippenkontje) 
Het woord hoofdzakelijk gebruikt door 
kinderen die bij elkaar een vormpje in 
de huid drukken, dat op een kippen
kontje lijkt. 

kieppere (gooien, omvallen) 
Iteratief bij kieppe. 
héjs minne zatte kop in de stoeit ge-
kieppert! (hij is met een zatte kop in 
de sloot gevallen) 
klepper menen emmer nie um (gooi 
mijn emmer niet om) 

kierr W W B 207 (roepnaam voor het 
varken) 
Dit met korte ie uitgesproken woord 
enkel als roepnaam gebezigd, en steeds 
in een reeks van herhaling gereali
seerd: kier-kier-kier...!! 
Dit kier is van huis uit een znw dat 
als zodanig uit het H is verdwenen 
maar in W B D I 814 bij het lemma kier: 
jong varken, nog voor tal van plaat
sen opduikt als kurre of kurretje. 
Mogelijk heeft de term kierr al een 
geschiedenis achter de rug voor ze werd 
toegepast op het varken. Vgl K L U G E 

skirre, waar het woord wordt herleid 
tot got qairrus = zachtmoedig. Dit leidt 
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ons naar de duiven: Bei den Tauben-
züchtcrn ist 'kirremachen' üblich in 
der Bedeutung: beruhigen, locken. 

kierreje, de (het kyrie eleison) 
Smeekbede in het Grieks aan het be
gin van de mis. Ook als ww gebruikt 
( W W B 254) voor een ruig vangspel op 
de speelplaats. Gevangen, geven jon
gens vanger en verder elkaar een 
hand zodat een geduchte sliert ont
staat. Het ww zal dan ook wel 
slierten betekenen. R O B E R T s kyrielle: 
lange reeks van woorden. [Het eigen
lijk korte gebed in de kerk ook lang 
door zang en herhaling.] 

kiess kiess! 
Uitgesproken met korte ie-klank: aan
sporing voor de hond om aan te val
len. Hierbij het ww önkie.ze (ophitsen) 

kieste W W B 320 (in de kist leggen) 
In het register staat 271, moet zijn 269 

kiettelsténtje W W B 224 (kietel-
steentje) 
Volgens V A N D A L E 1950 is een kietel-
steentje een gewestelijk woord voor 
een keilsteentje. Wat voor H onjuist 
is. Daar wordt gekieteld met een rond 
en glad kiezelsteentje. Gekeild wordt 
er met een schieffelsténtje, dat ook 
glad is maar verder plat. 

kievvet W W B 212 (kievit) 
Inzake de relatie v-w in het Huis-
selings kan worden opgemerkt dat 
M W 211 kiewiet heeft voor deze loop
vogel, met in zich de w van Rówwe-
stèjn (Ravenstein) 

kif (kif, jaloezie) 
dès te kif! (dat is uit jaloezie, dat ze 

het niet mooi vinden) 
Opmerking: zoals ris uit réjze en slit 
uit sléjte komt fa/wel uit kéjve (kijven) 

Killeke (van Knilleske: dim van Cor-
nelis) 
De wisseling van kn x k komt ook in 
andere gevallen voor: 
knaawe x kaawe, ook met verlies van k: 
knéjpe x néjpe en néptang. 

kjds W W B 91 (kiosk) 
Dit woord uit het Nabije Oosten wordt 
in het nabije Berghem gerealiseerd 
als kjözzek. 

klaate (chocolade [melk]) 
Deze korte vorm van sekla&te te 
rekenen tot de kindertaal. 

klampe W W B 141 (klampen) 
Met deze klampen van 5 cm werden 
velgen van 5 cm tot 10 verbreed: op een 
gegeven moment het wettelijk mini
mum. 
De oude maat ook nog teruggevon
den bij P I R A I N E N : de hooge Kaoren 
habbt tweetöllge Raa. Dus met: Fel-
genbreite von zwei Zoll. 
V A N D A L E 1950 geeft onder klamp 3: 
stuk leer dat men met houten pennen 
onder klompen slaat. Uit andere bron
nen blijkt dat hiervoor ipv leer ook 
wel hout werd gebezigd. 

klat, ene (klad, vlek) 
vlek: 
oe:, nöw hék tdg ene klat immen 
schrift chemakt! (o, nu heb ik toch een 
inktvlek in mijn schoolschrift gemaakt) 
kleine hoeveelheid overgebleven 
vloeistof, kladje: 
der zit nóg en klètje romme ónder in 
diejjen emmer! (er zit nog een kladje 
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melk onder in die emmer) 
De mv-vorm nog in de zegswijze 
iemmez bé zen kladde vatte! (iemand 
te grazen nemen) 

kléppe WWB221 (kleppen) 
Bij de betekenis klikken past PIRAI-
NEN: Klapspaan. Nog in de betekenis 
doorvertellen: 't is me tög en klép: 
zhi alles durgeklépt! (ze is toch een 
klikster: ze heeft alles doorverteld) 

klérkes (kleertjes) 
Dim bij klie.r (kleren), zijnde het mv 
van ldie:t dat als dim klie:tje heeft. 
Sunteklbös hi klérkes fur de póp ge-
rijje! (S-N heeft kleertjes voor de pop 
gereden) 

klètse WWB226 (wauwelen) 
Ook in de betekenis van verder ver
tellen, rondbazuinen of - minder neu
traal - klikken. In deze laatste bete
kenis ook wel: verklètse. 
Opmerking: behalve klap kan het znw 
klets dan ook nog onzin of verklik
ster betekenen. 

klètskónt (kwektante) 
Iemand die veel (met als connotatie: 
teveel) praat. 
Dès me tdg en klètskónt ie:n! (dat is 
me toch een rebbel) 

kletsnat (door en door nat) 
We moesse dur de réégen èn kwaa-
me dan dk kletsnat töws! (we moes
ten door de regen en kwamen dan 
ook door en doornat thuis) 
Synoniemen: stróntnat, zèjknat, kled
dernat en: zó nat ès mist (mest) 

klie:r (kleren) 
héj hi te klie:r al bn! (hij heeft de 

kleren al aan), dwz: de kloosterkle
ren, als teken dat hij in een kloos
tergemeenschap is ingetreden) 

klink WWB295 
In het register paginanummer 321 
verwijderen 
Klink ook gebruikelijk als onderdeel 
van een deursluiting: een plat ijzeren 
staafje dat aan een zijde draait om een 
bevestiging in de deur, naarboven voor 
ontsluiten. Bij sluiting valt de klink te
rug in een sluithaak in de deurpost. 
Sluit de schaaf in een horizontale be
weging, de klink doet dat in een ver
ticale. 
frékt! doe de deur ez ób de klink! (het 
tocht! doe de deur eens goed dicht, 
zodat de klink in de sluithaak valt) 
Bij een schaaf wordt de deur gesloten 
door een staaf in de opening van de 
deurstijl te schuiven. Ze dient als nacht
slot: doe de deur ez óp schaaf: we 
gbn nö bét! (doe de deur eens op 
schaaf: we gaan naar bed) 

klómbdik (klompdik: hevig) 
Gezegd van vrie.ze (vriezen): thi 
vnaacht wér klómbdik chevrórre! (het 
heeft vannacht weer hevig gevroren) 

klÓmp WWB 156: 
'Ook smeerde men de platte boven
kant (van de mathödk) voor het 
wétte wel in met modder. Het water 
voor het aanmaken van die modder 
werd op het veld in ene klomp be
waard'. Omdat zo'n klomp lastig is, 
werd + 1900 een geëmailleerd tuitje 
gebruikt dat aan de broekband kon wor
den gehaakt en in de werkgang mee
gevoerd. Daarin zal geen water hebben 
gezeten (dat zou worden gemorst) 
maar een kleverige substantie. 
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Speciale vermelding dient de klomp 
die kinderen op de avond van 5 dcc 
bij haard of kachel plaatsten. Die werd 
altijd gesneden uit een voederbiet en 
gevuld met veevoer. Alleen zo kon 
je naar behoren oewwe klomp sétte 
(je klomp zetten). De volgende och
tend bleek die klomp altijd opgevre
ten door het H Paard, en stond in de 
mooie kamer de tafel vol heerlijk
heden en geschenken. 
Onder de klomp öwthbble verstond 
men: het in ontvangst nemen van sin
terklaasgeschenken buitenshuis. 

klómpeloe:pe (klompenlopen) 
Spelletje dat ouderen met kinderen spe
len: het kind gaat op de klompen 
staan van wie sterk genoeg is, met 
het gezicht naar de ander, die dan be
gint te lopen, en het kind loopt zon
der zelf een voet te verzetten met hem 
mee. 

klómpeschrabber (klompenschra
per) 
Veelal een ijzeren mes in een nis on
der in een muur of ook wel in de bo
dem bevestigd bij een toegang. Daar
op werd de aanklevende aarde van de 
klompen geschraapt alvorens naar bin
nen te gaan. 

klómpuntjesöbt (klomppuntjeszaad) 
Schertswoord voor zaad waar de hou
ten pennetjes uit groeien waarmee 
een leren lap onder de klomp wordt 
vastgeslagen. Het woord bestond uit
sluitend op 1 april. 

kldör WWB321 (klaar) 
alleen maar(WWB 136,212) 
kldör broeit (alleen maar brood, zon
der beleg) 

gereinigd van onkruid (WWB 194) 
weer schoon (WWB 203) 
gereed (WWB 239) 
Ook in uitdrukkingen als: 
wa hédde nöw wér klöör gemakt? 
(wat heb je nu weer uitgevreten) en: 
nie feul klöör maake (niet veel pres
teren) 
héj makt nie feul klöör, den diejje! 
(hij presteert niet veel, die kerel) 
Voorts zie men nog onder: ónklöör. 

KlÖÖS x A/aas WWB42 (Nicolaas) 
In de jaren '30 was Klbbs al verouderd. 
Jongens heetten toen Klaas. Daar komt 
nog bij dat Klbos dan al pejoratief 
wordt gebruikt: wanne Klöösf (wat een 
sukkel) 
Deze oude klankstand bleef ook be
waard in Sunterklbös (Sinterklaas) 
en klbösmöp (zie aldaar). 

klbbsmöp (Sint Nicolaasmop: spe
culaaskoekje) 

klÖÖStnÖpke (speculaasje) 
den bèkker békte vroegger, dè sprékt, 
röntSuntre Klbbs klbbsmöpkes! (de bak
ker bakte vroeger, dat spreekt vanzelf, 
omstreeks Sint Nicolaas speculaasjes) 

kloon (clown) 
Dit en ander Engels spraken we ± 1935 
perfect: kbjbbj, karrener, afséjt, héns 
en gooi. We hadden geen voetbal
club, kenden de spelregels niet en vol
stonden met het nemen van straf
schoppen: piennantiejje. 

kldppe (kloppen) 
öft hooi is kunde huuire èscher tig-
genbnklöpt! (of het hol is kun je ho
ren als je er tegen klopt) 
met de betekenis van juist-zijn: 
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dè klopt èz en bus x èz ene zwééren-
de vinger! (dat is helemaal juist) 

kleppert W W B 297 (kanjer) 
N E D E R - B E T U W E 54: klopperd = grote 
jongen. 
M A A S E N W A A L 95: klopperd = flinke 
boy. 

klbster W W B 321 (klooster) 
Toe te voegen de betekenis bejaarden
huis wanneer dit (en zo was het meest
al) beheerd werd door kloosterzusters. 
den aawe Piet sit tiggeswórrech in 
Röwwestèjn in 't klbster! (de oude Piet 
zit tegenwoordig in Ravenstein in het 
klooster) 

klÖWSters (boeien van touw) 
Om de poten van een te dekken merrie, 
zodat deze bij onwilligheid niet naar 
de hengst kan slaan; ook ter bescher
ming van de kostbare voorpoten van 
de hengst. 

kluntjeschie:r W W B 321 (klontjes-
schaar) 
De term wel opgenomen in het regis
ter maar verder in W W B niet te vin
den. Het eerste bestanddeel slaat op 
bröwn kluntjes. Deze bruine klontjes 
zijn kandijbrokken aan een touwtje 
voor kinderen bij wijze van snoep, voor 
in thee, koffie etc. De brokken die te 
groot waren werden gebroken met een 
klontjesschaar. 

knaap (knaap: groot exemplaar) 
èn wa sloeggoe óp te kant? ene knaap 
van drie kielloo! (en wat trokken we 
op de kant [van de sloot]? een gewel
dige vis van drie kg) 

knabbe W W B 154 (handgrepen aan 

de steel van de zeis) 
De term hoort wel tot de familie van 
knaap dat in A B N ook standaard be
tekent om kleren overheen te han
gen, ledepop (mannequin). Met knabbe 
nog verwant: knevel (stokje), dat blij
kens K L U G E 381 in Zweedse dialecten 
ook handgreep aan de steel van een 
zeis betekent. Oerbetekenis van knaap 
is wel eind hout zoals bij bengel, 
vlegel, knuppel. 

knie-baande W W B 174 (kniebanden) 
Dit ww ook bij G O O S S E N A E R T S , met 

illustratie maar zonder begrijpelijke 
verklaring van het waarom. 

knikwiel (knikwiel) 
en karrat woor de spie.ke van no 
böwte stbn noemme ze bóns en knik
wiel! (een karrad waarvan de spaken 
naar buiten staan, noemen ze bij ons 
een knikwiel) 

Knillesroe:ze W W B 130 (pioenrozen) 
Vernam dat in Meerlo pioenzaden wer
den gewijd ter ere van Sint Cornelis 
tegen de stuipen, een ritueel dat zou 
teruggaan op voorchristelijk gebruik. 

kniplicht (zaklantaarn) 
vat et kniplicht es, um bé te luchte! 
(neem de zaklantaarn eens, om bij te 
lichten) 

knoeppe x knoeppere (knappen) 
Een knoepachtig geluid maken bij het 
breken. 
die snuupkes knoeppere zo lekker tus-
se de taant! (die snoepjes knappen zo 
lekker tussen de tanden) 
inéns knoepte der iets, èn jawwél: 
twaar kepöt! (ineens knapte er iets en 
jawel: het was kapot) 
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knoerzel W W B 2 2 8 (kraakbeen) 
Voor de tegenstelling H oe en A B N a 
zie ook s knoeppe (knappen). 
In het M N W cnorsel, met het ww 
cnorsen = (tanden)knarsen. 

knoeit W W B 102 (knotwilg). 
Deze benaming ook wel in algemeen 
gebruik, zie bv dKe s knot, en W N T s 
knoot. 

knotte W W B 204 (knollen: laten dro
gen) 
Gezegd van laatrijpe polderhaver, die 
pas na het knolle mocht worden op
gebonden, dwz: hooien van haver al
vorens deze op garven te binden. 
In het register verkeerdelijk voorzien van 
paginanummer 203, moet zijn: 204. 

knup (knoop, in touw e d) 
Het ww en mv knuppe, het dim knupke. 
kkréjch die knuppe host nie öwt et 
tööw! (ik krijg die knopen haast niet 
uit het touw) 
men feeters santen in de knup! (mijn 
veters zaten in de knoop) 

knuppe (knopen) 
dèntjes séjn te kórt um noch te kunne 
knuppe! (de eindjes zijn te kort om 
nog te kunnen knopen) 

knuu:p (knoop, knopen) 
Hierbij het ww knuuipe (knopen), en 
het dim knöpke. Sluitmiddel bij kle
ding etc. 
ksétter nééj knuup bn! (ik zet er nieu
we knopen aan) 
Zie ook onder knup. 

koelbak (gemetselde bak met een 
leiding aan een pomp verbonden, die
nende voor het koelen van de vers ge

wonnen melk) 
wie génne koelbak hi héngt te töójt 
mar in de put! (wie geen koelbak heeft, 
hangt de melkbus maar in de put) 

koe:pe (kopen) 
Hier te vermelden in de uitdrukking 
en kientje koe:pe (een kindje krijgen) 
whak chehórt, hédder wér en kientje 
bé gekdöcht? (wat heb ik gehoord, heb 
je er weer een kindje bij gekregen) 

koerreke WWB 212 (koeren roepen 
van duiven) 
Een vluchtige terrein verkenning even 
over de Maas leert dat onder deze 
term ook praten en het laten horen 
van darmgerommel valt. 
Een overzichtje: 
N E D E R - B E T U W H 56: koerke (druk 
praten); 
H U I S S E N 110: koerreke (het rommelen 
van de ingewanden); 
G R O E S B E E K 151: koerke (gerommel in 
de buik); 
M A A S E N W A A L 96: koerke (koeren, 
druk, kort aangebonden praten); 
W U C H E N 49: koerke (het hoorbaar op
spelen van de buik) 

koers (cours) 
Groep van jaargenoten uit een pries
teropleiding. 
ölleje pestoe:r is fan denèjgeste koers 
es ten ónze! (jullie pastoor is van de
zelfde cours als die van ons) 

koe:t, oover W W B I82 (met ver
keerde stand van de koot) 
W B D 1 661, 662 behandelt deze af
wijking bij paarden onder het lem
ma: overkoot. Daarin wordt onderschei
den tussen overkoot slaan en over
koot staan, waarbij de H term abusie-
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velijk wordt gelezen als overkoeit slbbn 
ipv stoón. 

koe.tele W W B 2 5 1 (oneerlijk ruilen) 
koe.telech W W B 235 (kortaf) 
Van ruilen komt huilen! Tussen beide 
betekenissen ligt vermoedelijk een oor
zakelijk verband. Men vergelijke verder: 
HU1SSEN 110: koetele (ruilen, verkwan
selen); 
G R O E S B E E K 152: koetele (oneerlijk spe
len); 
W U C H E N 49: koetele (vals spelen); 
M A A S E N W A A L 96: koetele (foefelen) 
Geen van voorgaande plaatsen heeft de 
term koetelig (kortaangebonden, mop
perig, ontevreden). Wel vermeldt 
N E D E R - B E T U W E 56: koerelig (slecht 
humeur hebbend) 

kojfiebloemme W W B ÏOO (zwanen-
bloemen) 
De naam koffiebloemen vanwege het 
feit dat de uitgebloeide bloemen kleur 
en vorm aannemen die aan koffiebo
nen doen denken. 

köffiedrap W W B 236 (koffiedik) 

kbjbbj (cowboy) 
Voorbeeld van lettergreepassimilatie 
als bij ómmekómmes (oom Kobus), 
ónjeklónje (eau de cologne) en 
poelliettoe.re (politoeren) 
Zie hiervoor in M W 208: kermelee:m 
(carbolineum) en 345: rontonde (ro
tonde) 

kbjjechéjt W W B 2 2 4 

te lezen als: kbjjechhèjt. 

kbjjóng (kwajongens) 
dè sulle die kbjjóng vnillemans wél 
wér gedbn hébbei (dat zullen die 

kwajongens van Elemans wel weer 
gedaan hebben) 

köjkenbruujjer, den W W B 211 
(de kuikenbroeder) 
Opmerking: lidw den te lezen als de. 

kbldöjf W W B 212 (koolduif: hout
duif) 
W A L D 1989 p 364: kooldoeve umdat ze 
swinters op de moes komt! Dan vraag 
je natuurlijk: waarom dan geen moes
duif? Zelf altijd gedacht dat onder
havige duif verzot was op kblzbbt (kool
zaad). 

komme (komen) 
Ook als koppelwerkwoord gebruikt. 
zorg dèt nie kepöt en komt! (zorg dat 
het niet kapot gaat) 
röjm et óp, anders kömmet nóg ez 
ewéch! (ruim het op, anders raakt het 
nog een keer weg) 

kómplemènte (complimenten) 
kómplemènte van sfödder èn óf tè 
blliejjen Toon kommende vréjdach zó 
kunne komme hèlpe? (groeten van onze 
vader, en of Toon komende vrijdag zou 
kunnen komen helpen) 
dèfröwke van den dokter dèz en goej 
ie:n, aat friendelek èn niks chén kóm
plemènte! (dat vrouwtje van de dok
ter, dat is een goed [vrouwtje], altijd 
vriendelijk, en helemaal geen kak, 
streken of smoesjes) 

kónt W W B 103 (onderstuk van 
boom tussen stam en wortels) 
In Lent heet dat stuk boks. De 
Zeeuwse gaai heet bij Debrabandere 
Z E W 74 broekhannek. Hij omschrijft 
broek als de ' plaats waar de stam in 
de kruin overgaat'. Broek, boks of 
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kont: de term duidt op lichaamsdeel 
of kledingstuk dat zich in benen of 
pijpen vertakt. 

kónttès (kontzak) 
de knibbeurs stook öwt sen kónttès! 
(de knipbeurs stak uit zijn kontzak) 

Kooba WWB227 (Jacoba) 
De uitdrukking: dn oewwen hak, si 
Kooba! (aan je hak, zegt Jacoba, 
dwz: mooi niet!) valt ook elders te 
beluisteren. Een citaat uil de Lim
burger (Ed. Venlo) van 3l-in-'07: 'De 
bevolking zou actief worden geïnfor
meerd. Aan miennen hak, zag Koeë-
ba! Daar is niets van terecht gekomen'. 

köbl WWB 322 (kaal) 
Ook in de betekenis van: geheel en al. 
dè floe.rklie:t is kool versleete! (dat 
vloerkleed is tot op de draad versle
ten) 
die minse waare kool ooverstuu.r! (die 
mensen waren helemaal ontregeld) 
kégges, zhén der spulgoe.t kool oover
stuu.r. (kijk eens, ze hebben hun 
speelgoed helemaal kapot) 

koolenbak (kolenbak) 
gietijzeren bak, buikvormig, op vier 
korte pootjes met breedbollig hand
vat aan elk kopeind, staande bij de 
kachel met een dagvoorraad steen
kool. 

koolekit (kolenkit) 
Steenkoolreservoir bij de kachel, in de 
vorm van een zich naarboven enigs
zins verjongende cilinder, bovenaan met 
een schuin uitgesneden opening, met 
twee handvatten aan de voorzijde 
voor het leegschudden. In tegen
stelling tot de wat oudere koolenbak 

niet van gietijzer maar van blik. 

kooneng (conus) 
Bedoeld: conusvormig onderdeel uit 
de as van een fietswiel. 

koustere (kosteren) 
Flip fan Zöwle waar génne kööster, 
hé) köösterder óp sóndaag en bietje 
béj! (F van Z verdiende zijn brood niet 
als koster, hij fungeerde als zodanig 
op zondagen voor wat extra-inkomen) 

kopkeukele (over het hoofd bui
telen) 
N E D E R - B E T U W E : kopkuukele - over 
het hoofd duikelen. 

kóp (kop: hoofd) 
köp-èènt (hoofdeind van een bed) 
köpkusse (hoofdkussen) 
de kop stoeite (het hoofd stoten) 
öwt de kóp lieire (uit het hoofd leren) 
kop fan ónthaawe (geheugen) 
öwt de kop kénne (vanbuiten kennen) 
Dat ooit de term hoofd gebruikelijk 
was blijkt nog uit huu.t (ploeghoofd) 
en vork (via vörrft uit vörcht) dat 
hoofdakker betekent. Met de invoer 
van hoofkaas en hooftónjeklónje raakt 
kóp meer en meer op de achtergrond. 

körpendu W W B 105 (courtpendu) 
Bij C A L L E W A E R T wordt aagtappel in 
het Frans vertaald met: capendu. 

korrel (korrel). 
Hoewel korrels sitten er in dees 
roggoör? (hoeveel korrels zitten er 
in deze rogge-aar) 
Wanneer er sprake is van graankor
rels wordt ook wel het woord pit ge
bruikt, whan génne pil korre mér in 
höws (we hadden geen korrel graan 
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meer in huis) 

kortJowl (kort vuil) 
De laatste resten van de nageboorte. 

kraach (kraag) 
Zie hiervoor onder ba.zzeloe.n 

kraas (kras) 
nèt néjt, èn der zit al ene kraas in de 
poelliettoe.r! (net nieuw, en er zit al 
een kras in de politoer) 
den dokter ha noch chénne néé jen 
dwtoo öv der zaat al ene lélleke 
kraaz óp! (de dokter had nog geen 
nieuwe auto of er zat al een kras op) 

kraase (krassen). 
ge kónt se mi ter griffels huu.re kraa
se óp ter lèèj! (je kon ze met hun 
griffels horen krassen op hun lei) 

krallenbócht (kralenonkruid) 
Naam van de zwarte nachtschade, in 
W W B 130 vermeld met het synoniem 
hónskralle. De kralen zijn de bessen 
van de plant. 

krèèlekes W W B I30 (kraaltjes: blauwe 
druifjes) 
Ook bij P I R A I N E N : Krallekes als be
naming voor de Perlhyazinthe. 

krek (correct) 
precies: krek wa ge zégt (precies wat 
je zegt) 
zojuist', héj waar krek noch hie.r (hij 
was zojuist nog hier) 
net: die boks pést me mar krek (die 
broek past me maar net) 

krep W W B 209 (rookvlees) 
Het woord eveneens in M W 236 in de 
algemene betekenis: deel van de slacht. 

krijjelien (creoline) 
Dit ontsmettingsmiddel werd gebruikt 
als een van de grotere landbouw-
dieren was doodgegaan. Het kadaver 
werd dan - voor in de jaren '30 den 
destrukter (de destructor) op het erf 
verscheen - op eigen terrein begra
ven, onder toezicht van een gemeen
te-ambtenaar. Deze goot voor de groe
ve weer werd dichtgegooid een fles 
creoline uit over het dode dier, en in
de voor hij vertrok ook de verschul
digde leges: enen dalder (een daalder: 
zilveren muntstuk van ƒ 1.50) 

kristelek (christelijk) 
Het woord enkel gebruikt bij open
bare niet-kerkelijke vergaderingen. De
ze werden steevast geopend en ge
sloten met de kristeleke groet: dan 
zei de voorzitter: glooft séj Jeezes Kris-
tes, en antwoordde de vergadering 
met alles wat nog over was van het 
enthousiasme uit 1853: in alle eewech-
éjt aame! Ze realiseerden een voor-
geformuleerd tekstje, dat een heel bij
zonder plaatsje had in hun dialect. 
Veel bijzonderder dan het uit het Na
bije Oosten ingevoerde: amen. 
Thuis zei iedereen als het uit moest 
wezen met het gezeur: aamen èn öwt! 

kröske (kruisje) 
In: en kröske vrööge (een kruisje 
vragen). Als kind moest je bij het naar 
bed gaan een kruisje vragen aan va
der: hem het voorhoofd aanbieden waar
op hij dan met de rechterduim een 
kruisje tekende, onder het uitspreken 
van de woorden: God zegene je! Als
of of omdat hij deel had aan het alge
meen priesterschap van de gelovigen. 

krÖWS WWB 272 (kruis) 
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Een kruisje in elk nieuw brood kras
sen? Het kwam ook elders voor: 'Hij 
nam het brood... en sneed er hel 
uiteinde af na er eerst met de punt 
van het mes een kruisje opgemaakt 
te hebben. Dit was een gewoonte, 
die zijn vrouw hem geleerd had en 
die hij, ofschoon hij niet aan de gods
dienst deed, toch aan had gehouden. 
Hij dacht altijd aan zijn vrouw, die 
streng katholiek was, als hij dit 
kruisje maakte.' Het citaat stamt uit 
L.van Deyssel: E E N L I E F D E , I 94 

kröwstie:ke (kruisteken) 
In de kérk zie de de minse iedder 
oe:genblik en kröwstie:ken - ov iets 
tetter óp lékt - maake! (in de kerk zie 
je de mensen elk ogenblik een kruis
teken - of iets dat er op lijkt - ma
ken) Vooral buiten de kerk zag je ze 
wel eens en kröws slbbn (een kruis 
slaan) Vooral als iemand schrok. 

kröwswéch (kruisweg) 
Soms gaat de pastoor tijdens het lof 
op zondag de schare voor in de kröws
wéch: een lijdensmeditatie langs de 
vértien staasies van 's Heeren lijden. 
Je kon ook privé de kröwsweg bidde 
aan de hand van de kröwsweg in oew 
kerkboek (de kruisweggebeden in je 
kerkboek) 

kröwwaagebrééj (opsteekberden 
van een kruiwagen) 
vur zaant krööje hédde kröwwaa
gebrééj nöddech, mar kkanze nérnte 
véjne! (voor zand kruien heb je op
steekberden nodig maar ik kan ze ner
gens vinden) 

kulle W W B 261 (kullen: foppen) 
Ook in de meer tragische betekenis 

van: gestraft door het noodlot: èn ès 
che dan nog ene natte zómtner 
krécht zédde goe.t chekult! (en als je 
dan nog een natte zomer treft, word 
je zwaar getroffen) 

kurketrékker (kurkentrekker) 
Het woord voor kurk heet in H slop. 
Mèt de trekker sloop ook het woord 
kurk binnen. Zo bracht ook de schénk-
keetel, opvolger van de moor, naast 
het oude inschudde het woord in-
schénke mee. 

kuumme (kuimen: klagen) 
Slechts eenmaal gehoord, zij 't wel 
van de buurvrouw. Bij Gezel Ie: naast 
kummen ook kuimen: zuchten. Zie ook 
OOGBr 182, waar uit Neerkant kume 
wordt gemeld voor: zuchten. 
G R O E S B E E K 163: kuume = kreunen. 
Voor meer gegevens: W E U N E N E D 107. 

Voor de etymologie zie men ook K L U -
G E 360 die aldaar kaum verbindt met 
kumen = trauern. 

kwaake (kwaken van kikvorsen) 
Mét umlaut: kwééke x kééke: schreeu
wen, gillen. Schröwwe enkel voor 
schreien. De wisseling kw-k ook bij 
de namen van niet bepaald geluid
loze dieren als kwak en kikker. Ver
der over deze woordengroep geen kik. 
Schröwwe is schreien. Gillen, schreeu
wen is de betekenis van schrééke. 
WEBSTER shrike: shrillvoiced bird, moge
lijk dezelfde als de Brabantse héch-
schéjt, die dan voortkomt van een niet 
meer begrepen hechschréék. Dat het 
verschil lussen zingen en schreeuwen 
niet altijd even duidelijk is, blijkt bij 
V A N B E S T : gequeek voor vogelzang. 

kwat (hoeveelheid van een keer 
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spugen) 
héj spööwde moover de jas: ene 
lange kwat! (hij spuwde me over de 
jas: een lange sliert) 
In G R O E S B E E K : kwats = fluim. 

kwatte (spugen) 
héj hi moover men tröój gekwat! (hij 
heeft me over de trui gespuugd) 
G R O E S B E E K 164: kwatse = spugen. 

kwattertèmperdaach (quater
temperdagen) 
Dit nogal moeilijke mv te herleiden 
tot de vier jaargetijden (quatuor tem
pora) uit de Latijnse eredienst. Elk 
seizoen begint met de woensdag, don
derdag en vrijdag als dag van vasten 
en zich onthouden. 
De kwattertèmperdaach vallen in de 
eerste week van Veertigdaagse Vas
ten, in de Pinksterweek, de week na 
Kruisverheffing (14 sept) en in week 
3 van de Advent. 
Opmerking: de volksetymoloog - ver
moedelijk te vinden op de pastorie 
achter een glas wijn - heeft het moei
lijke mv wat toegankelijker gemaakt 
voor gelovigen met weinig notie van 
het liturgisch Latijn: kbbjtèmperdaach 
wat dan staat voor kwade dagen waar
op men zijn consumptie dient te tèm-
pere (temperen, matigen) 

kwèps W W B 228 (na veel drinken: 
een beetje misselijk) 
C A L L E W A E R T S vertaalt kwipsch met: 
maladif, indisposé; en weepsch met: 
insipide, fade. 
W N T vermeldt onder weepsch: flauw, 
snel misselijk; onder kwapsch: mis
selijk. Mogelijk hoort kèps ( W W B 253: 
alles kwijt) ook bij deze groep. 

kwel (kwelwater) 

kwikriem W W B 143 (buikriem) 
De term ook in M A A S E N W A A L . 

H U 1 S S E N 152 geeft: wipsingel, touw 
dus of band tegen het opwippen van 
de kar. 
Het woorddeel kwik hoort bij het ww 
kwikke = wegen uit de hand = wikken. 
Een kar die wipt op haar as beweegt 
als een weegschaal. 

kwböt x kbbt (kwaad: boos, slecht, 
boosaardig) 
en kbbj mènneke (een slecht ventje) 
kbbj minse (slechte mensen) 
en kbbj stééj (een slechte stee, plek) 
wa waarie kbbt! (wat was hij boos) 
zém kbbt chemakt! (ze hebben hem 
boos gemaakt) 
ene kböjen hónt! (een boosaardige, 
kwaadaardige hond) 
minse kunne gruuwwelek kwbbt séjn, 
mar dörm zéjnt noch chén kwbbj min
se! (mensen kunnen gruwelijk kwaad, 
boos zijn, maar daarom zijn het nog 
geen slechte mensen) 
ene kböjen höbn (een agressieve haan) 
en kbbj koe (een slechte koe) 
en kbbj huntje (een hondje dat niet 
voldoet aan de eisen van gezondheid 
of stamboek) 
ene kbbjen hónt (een bijtgrage hond) 
De vormen met kw staan sterker dan 
die met k die ouderwets aandoen om
dat ze bij oude mensen beter passen 
dan bij het modieuze A B N . 

laabes W W B 229 (lui, sul) 
Zowel G R O E S B E E K als W I J C H E N en 
N E D E R - B E T U W E hebben de term labes 
voor een sloom, lang persoon. Bij 
P I R A I N E N : Laobes (Junge der Unsinn 
macht). D E V R I E S 406 geeft als va-
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riant voor lobbes: labes in Beierland 
en de Achterhoek. Naar dit lobbes 
verwijst K Ü P P E R 323 s Lapps x Labbes: 
energieloser Mann, welk woord hij 
verbindt met lappen (slap neerhan
gen), K L U G E s läppisch: algemein 
zur Schelte des äuszerlich oder sitt
lich Haltlosen'. In W W B 229 lijkt me 
laabes niet toevallig in het gezel
schap van lamzak en lamlul. 

laam W W B 4 5 , 2 1 3 (schapenjong) 
In W W B 213 is laam schapenjong, 
terwijl op 45 de term niet wordt ge
definieerd. Omissie want in H kan 
laam ook verlamd betekenen. 

Uiast W W B 322 (hooi- of graanber-
ging tussen 2 spanten in een schuur) 
Correctie W W B 128: het mv laatste 
moet zijn laaste. 

lache W W B 226 (lachen) 
Het M W 246 heeft laache x laage, wel
ke laatste vorm ik vaak gehoord heb 
van inwoners van Oss in de jaren '30. 

ladder (ladder in een kous) 
Dit woord behoort tot de illegale 
woordenschat: sluipenderwijs dringen 
ze het dialect binnen mèt het nieuwe 
voorwerp (de nylonkous) en deszelfs 
onderhoud: ene ladder óphbble (een 
ladder ophalen) Het gewone woord 
voor ladder is lie:r. 

lampetkan - lampetkom (lampet
kan - lampetkom) 
Wasstel van aardewerk. Het stel stond 
- de kan in de kom - op de wastójfel. 
Es snaachs en veejeen ooverkwam 
brómme, stón de lampetkan zaachjes 
te rammelen in de kóm, èn ès tan de 
mooter van dè smérding der mee óp-

hiel, wiert óp te kaamer van böwte 
èn van binne ontaart stil! (als 's nachts 
een V | overkwam brommen, stond 
de lampetkan zachtjes te rammelen 
in de kom, en als dan de motor er
mee ophield, werd het op de kamer 
vanbuiten en vanbinnen heel erg stil) 

langbénder (iemand met lange benen) 
bé die Kökkes séjnt ammel van die 
langbénders! (bij die fam.Koeken 
hebben ze allemaal van die lange be
nen) Dat het woord minder particu
lier is dan we indertijd dachten, blijkt 
uit W U C H E N 57: langbeinder = langpoot
mug). 

lappe, van aaw (van oude lappen, 
dwz: vies, lelijk) 
en gezicht fan aaw lappe (een vies 
gezicht:WWB 231) 
Deze bepaling van misprijzen vol
gens W N T xviii Deel 1 1086 ontstaan 
via: versleten kleren: de lappen hin
gen erbij. Aldaar ook bek, snoet van 
oude lappen. 

lappejoot (lappenjood) 
In H een handelaar in textiel die zijn 
klanten de lappen stof aan huis liet 
zien. 
in H vónde de boerrinne Leviettekes 
mar nen duu. re lappejoot, mar worm 
köèchte ze dan zo géér bé diejje kèl? 
(in H vonden ze Leviticus maar een 
dure lappenjood, maar waarom koch
ten ze dan zogaarne bij die kerel?) 

lat (lat in de zoom onder in het 
lancaster raamgordijn) 
Door die lat hing het gordijn mooi 
strak omlaag. Daar de ramen toen 
nog verdeeld waren in vele kleine 
ruitjes kon je die lat in een hoek van 
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twee roeden schuin omhoog zetten: 
dérke, zét me de lat éfkez umhöch, 
dek wa zie! (meisje, zet me de lat even 
omhoog, dat ik wat kan zien) 

léchhorn (leghorn: kippenras) 
Hen via Livorno naar Amerika geko
men kip, en aldaar veredeld tot een 
wijd verspreid legras, waarvan ook 
het eerste deel volgens KIAJGE terug
gaat op de eerste lettergreep van Livor
no, maar door de volksetymoloog 
werd verbonden met leggen. 
vur den örlöch saad ooveral witte 
lèchlwrns loe:pe, duk mi blóöw, gruu.n 
of rot chevèrvde vleugels, tigge d 'os-
se bende! (voor de oorlog zag je overal 
witte leghorns lopen, vaak met blauw, 
groen of rood geverfde vleugels tegen 
fde kippendieven van] de Osse Bende) 

lèèj (lei) 
ge Iie:rde toe noch schréjve minne 
griffel óp en lèèj.' (je leerde toen nog 
schrijven met een griffel op een lei) 

lèèjke x lékke (lekken) 
De varianten worden naast elkaar ge
bruikt, zonder betekenisverschil. Mo
gelijk zijn twee ww, een met korte 
en een met lange stamvokaal samen
gevallen. Ook kan lékke zijn ontstaan 
uit het verkortingsproduct van lèèjke. 
tréégende dèt sekte èn dur de zólder 
lékte! (het regende dat het zeikte en 
door de zolder lekte) 
Opmerking: zèkte ovt van zèèjke (zeiken) 

léést WWB 323 (laatst) 

lééve WWB 323 (leven) 
Toe te voegen: herrie, kabaal, wa maake 
die kéjnder tóch wér en lééve! (wat 
maken die kinderen toch weer een kabaal) 

léévemaaker (levenmaker: schreeu
wer) 
tis enen échte léévemaaker! (het is 
een echte schreeuwer) 

léézen èn schréjve, kunne (kun
nen lezen en schrijven) 
Gezegd van paarden die uit ervaring 
al weten wat ze te doen en laten heb
ben, intelligent genoeg om ook zon
der commando het juiste gedrag te 
vertonen: 
de voerman laach te sloepen óp te 
kar wan,t pèrt kós léézen èn schréj-ve! 
(de voerman lag te slapen op zijn kar 
want het paard wist zonder ge-stuurd 
te worden de weg) 

léjnt WWB 143 (lijn: mentouw) 
Onderscheiden wordt tussen de kar-
léjnt en de ploechléjnt. 
Toe te voegen: de korte léjnt voor het 
paard in de kar, en de lang léjnt bij dito 
voor de ploeg. 
Omdat in H het mentouw of de stuur
lijn altijd in een lange lus aan het bit 
wordt bevestigd - op het Zand zag je 
nog de enkelvoudige - wordt het woord 
ook wel gebruikt als plurale tantum: 
kkan de léjnde nérges féjne, zligge 
nie woor ze dienne te ligge! (ik kan 
het mentouw nergens vinden, het ligt 
niet waar het dient te liggen) 
Voor de etymologie is het van be
lang dat zowel lindeboom als linnen 
in H als léjnde wordt gerealiseerd. 
Wat dat betreft is er niets op tegen 
om te veronderstellen dat de Germa
nen hun woeste paarden aanstuurden 
met leidsels van linnen of nog mooier: 
van lindebast. 

lèjsels (leidsels) 
Benaming voor de sporadisch waar-
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genomen leidsels van leer die enkel 
bij rijtuigen werden gebruikt. 

lèktries (electriciteit) 
Dit znw ook in GROESBEEK 169. 

lèktriez butje (elektrisch botje: elle
boogbotje) 
kstie.t men lèktriez butje, verroest, tè 
dimmen wie:! (ik stootte mijn elek
trisch botje in de elleboog, verroest, 
dat deed me een pijn) 

léllek (lelijk) 
ene lélleke kèl (een boosaardige kerel) 
en léllek dérke (een meisje dat niet 
knap is) 
lélleke grónt (landbouwgrond die 
stug en dus lastig te bewerken is) 
en lélek iets (iets vreselijks: bv ziekte) 
léllek doen (boos schreeuwen, schel
den, tekeergaan) 
moe-.j roe-.t is nie léllek (mooi rood 
is niet lelijk!) gezegd van rood haar 
nie miw léllek hèntje! (niet met je 
lelijk = links handje) 

léllekert (lelijkerd) 
dè sulle die léllekers wél wér gedbn 
hébbe! (dat zullen die rotzakken wel 
weer gedaan hebben) 
oe.stoe, léllekert! (naar huis jij, lelijkerd) 
Staande uitdrukking waarmee meelo
pende hond weer terug wordt gejaagd. 

lens (zonder water te geven) 
Gezegd van een pomp die iz af-
cheloe.pe en dus geen water meer 
geeft. Door er langsboven weer vol
doende water in te gieten, werd het 
euvel verholpen: dan lie.p ze weer. 

lérs (laars) 
In samenstellingen: wbtterlérze (wa

terlaarzen), lieslérze (laarzen van de 
hoogste lengte, reikend tot de lies) 
Ze waren steeds van leer, dat goed 
moest worden onderhouden met vet. 
Bij uitdroging werden ze lek. 
ès ter énne lérs lékt, is ten andre ök 
niks mer wèrt! (als er een laars lek is, 
is ook de andere niets meer waard) 

licht (licht, znw) 
Zowel de- als het-woord: 
gbz öt te licht sitte, dan ziek ök wa! 
(ga eens uit het licht zitten, dan zie 
ik ook wat) 
toe viel enéns tlicht öwt! (toen viel 
ineens het licht uit); makket licht ez 
bn, dan ziew waw zégge! (steek het 
licht eens op, dan zien we wat we 
zeggen) 

licht (wellicht) 
licht dèst toe.n! (het is waarschijn
lijk dat ze het doen) 
dè hédde ndggal licht! (dat heb je 
nogal gauw) 
Opmerking: vermoedelijk onder in
vloed van het Zand ook wel: lichlek. 

lie.f (lief) 
wan lie.ve kientjen ie:n! (wat een lief 
kindje) 
dés tliefste kientje van allemöl! (dat is 
het liefste kindje van allemaal) 
liewermènnekes blööjen oovral in den 
hof! (duizendschonen bloeien overal 
in de tuin) 
wasse tóch lie.f! (wat is ze toch lief) 

liennie (linie) 
ès te zón de liennie passeert, èn de 
wéjnt stö dan verkie:rt, dan bléft ie 
ök noch lang verkieirt stbbn! (als op 
21 maart de wind verkeerd staat, blijft 
die zo nog lang staan) 
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liennoolejem (linoleum) 
twaar toe 'néns mbdde: liennoo
lejem! (het was toen ineens mode: 
linoleum) 

-lietters (-liters, met een litermaat 
van) 
bóns töws haw dèrtechlietterse èn 
fértechlietterse tööjte! (bij ons thuis 
hadden we melkbussen van dertig en 
veertig liter inhoud) 

lievvenie:r (lievenheer) 
kruisbeeld met corpus: 
bé de begrqffenis chö ne lievvenie:r 
miw mij ób den deksel vannoe kiest! 
(bij de begrafenis gaat een kruisbeeld 
met je mee op het deksel van je kist) 
Onze Lieve Heer: 
dè sal de lievvenie:r wél öwtmaake 
(daarover zal God wel beslissen) 

ligge (liggen) 
Een in W W B niet vermelde betekenis 
dient te worden toegevoegd: bezitten. 
Lanzdaal litter nééve! (Lansdaal ligt 
met zijn perceel ernaast) 
Ook als hulpww: ze ligge me gen-
duurrech te vervééle! (ze zijn me 
voortdurend aan het pesten) 
wa lidde me door tóch te kloe:te! (wat 
ben je me daar toch aan het prutsen) 
Zie ook onder valle. 

loetje (looien ww, ook: van lood) 
hööj kunde èjges nie loe:je! (huiden 
kun je zelf niet looien) 
Opmerking: het verkortingsproduct 
alleen in de achternaam de Löjjer 
(de Looier) 
loe:je réégepéjpe zéjn te duu.r! (lo
den regenpijpen zijn te duur) 

loellie (loellie: vieze, te slappe koffie) 

loe:pe (lopen) 
loe:pes (te voet) 
et chruu.n iz, bn diejje kant chbn 
loe-.pe! (het knollengroen is aan die 
kant na opkomst weer verdwenen), 
bv door wateroverlast, ziekte of vraat. 

loe:S W W B 4 I (loos: long) 
Het woord dient alsnog ingevoegd in 
het register. 

loe.ter W W B 136 (louter) 
Volgens W E I J N E N E D 117 een Veluws 
woord. De grenzen dienen aanmer
kelijk ruimer getrokken. 

lof (lof) 
Niet verplichte zondagmiddagdienst 
ter aanbidding van het H.Sacrament. 
De méste minse gónge sóndachsmid-
dachs nbt lof (de meeste mensen gin
gen op zondagmiddag naar het lof) 

lööj (lui) 
ene tot fan en pèrt: ene lööje miet-
ter! (een vod van een paard: een luie 
rotzak) 

lodjer W W B 177 (lader) 
In het register verkeerdelijk als lööjer 
vermeld. 

loom (loom) 
Alleen gezegd van het weer: druk
kend. 
wan löbmen weer vandaach! (wat een 
drukkend weer vandaag) 

Ibbt W W B 206 (laat) 
Met de trappen van vergelijking 
lötteren léést x lotst. 
de léésten téjt horde duk de Ibtsten 
téjt ségge! de laatste tijd hoor je 
vaak de lötste tijd zeggen) 
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dan kbw léést fan de wéék! (dan 
komen we op het eind van de week) 
tister énne van de lééste mèm (het is 
er een van de achterste tepel), dwz: 
minder goed dan de anderen 
mittelangelééste x tlangelééste (ten 
langen leste: ten slotte) 
de lééste mis (de laatste, altijd ge
zongen, zondagsmis) 
hoe Ibtter ób den bövent hoe schen
der volk! (hoe later op de avond, des 
te aangenamer bezoek) 

Ibbte WWB 163 164 (laten: aderlaten) 
Dit 'Vroeger zoveel toegepaste ader
laten' had toen ik dit schreef midden 
vorige eeuw zelfs in de geneeskunde 
voor de mens nog niet afgedaan: 
'veelvuldig toegepast in de xvn en 
XVIII eeuw, daarna weer een tijd lang 
verlaten en thans weer toegepast bij 
vsch ziekten..', blijkens lemma: 
aderlating in dKe. 

lót dim: lotje (lot) 
kank oe en lotje verkoe :pe? 
antwoord: nie:, ès wéj mijloote 
winnoe nbjt wa! (kan ik u een lotje 
verkopen?) antwoord: (nee, als we 
meeloten winnen we nooit wat) 

lÓZZie WWB 324 (horloge) 
Vermeld dient alsnog te worden de 
betekenis: horlogeketting, een term 
van de speelplaats bij de jongens
school. 
iemmez ene lózzie oover zenen bloes 
spddwe! (iemands bloes bespuwen met 
een horlogekettingvormige sliert spuug) 

lukke (lukken) 
tsa wél lukke! (het zal wel lukken: 
we spelen het wel klaar; het is wel 
genoeg) 

Op de vraag: hoe groot is de kans? 
tmach naaw lukke (het kan nauwe
lijks lukken), het is dus niet waar
schijnlijk; 
lukt x schikt noggal! (gaat wel maar 't 
houdt niet over) 

luu:tje (loodje) 
de zak waar oope gewist want et 
luu:tje waar der af! (de zak was open 
geweest, want het loodje was eraf) 

maake (maken) 
In diverse betekenissen: 
wa makte me nów? (wat haal je me 
nu uit) 
kkant nie maake (ik krijg het niet 
gewisseld) 
hoe makte niet ök al wér? (hoe zei 
hij dat ook al weer) 
ze maake me wa vèrrech, tie kbj-
jóng! (ze halen me wat uit, die kwa
jongens) 
middach maake (uitscheiden met het 
werk voor het middageten) 
bövent maake (uitscheiden met het 
werk omdat het donker wordt) 
PIRAINEN meldt voor Munsterland een
zelfde uitdrukking: Meddag maaken 
= een middagpauze houden 

macht (grote hoeveelheid) 
der hóng me tbg en macht pééren bn 
diejjen bom! (er hing me toch een 
massa peren aan die boom) 

mangelmesien x mangelmeule 
WWB 133 (handmolen voor het schij
ven of snipperen van voederbieten) 
De oudste vorm had verticale messen 
die de mangel in schijven sneden. In 
het interbellum verschijnt dan een ver
beterde uitvoering met een horizon
taal liggende cylinder met snijhaken en 
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messen die de biet aan snippers snijdt. 

mangelplante (bietenplanten) 
Hiervoor ook: pitte. 
ès te pitte nöw mar nie verdruu:ge 
(als de bietenplanten nu maar niet 
verdrogen) 

mangelstééker (bietensteker) 
Dit apparaat bestond uit een steel met 
een kruk aan het boveneinde. Bene
den zat een cylindervormig, iets taps 
toelopend buiselement met daarin een 
s-vormig mes. Hiermee maakte men 
de voederbieten kort en klein voorde 
mangelmeule zijn intree deed. 

man (man) 
wa man! (wat een [waardeloze] kerel) 
ene gulde de man (een gulden per man) 
de klèèn manne (de kleine kinderen) 
man var man (een voor een) 

mans (mans: capabel) 
héjs mans sat (hij is capabel genoeg) 
héjs hie.i wa mans (hij is tot veel in staat) 

mathöök W W B i56 (oogsthaak) 
Deze haak heeft een lange, de pik-
hèök een korte steel. Verrassende over
eenstemming in werkwijze en termi
nologie bij PIRAINEN die het Munster-
landse Pickhaaken omschrijft als Mahd-
haken. En deze laatste ook de functie 
toeschrijft van Baustrick = wétstree-
kel. Bij het wetten gaat men in Mun
sterland weinig anders te werk dan 
in H: zum Schärfen {wétte) wurde 
Pech mit Sand benutzt. 

medam W W B 324 (steunpaaltje) 
Pagina 140 moet zijn: 139. 

mee x mi x mij (mee, met, vlug) 

gödde mi hum mee ? (ga je met hem 
mee) 
mi te hum kank nie schréjve! (met de 
[pen van] hem kan ik niet schrijven) 
dè hèdde mi té wèèrm weer mij! (dat 
heb je met dat warme weer al gauw) 

Méér W W B H O (veldnaam) 
Het bestanddeel méér in tal van H 
veldnamen voor laag gelegen gras
landen die 's winters goeddeels onder 
water staan. Aaneengesloten geven 
ze de loop aan van een verlande 
Maasarm. Die betekenis heeft meer 
ook in Balgoyse Meer en Boxmeer. 

mekdör (elkaar) 
wan veul schik mi mekdör! (we had
den veel plezier met elkaar) 
dés krek en tientje, allez bé meköör! 
(dat is precies een tientje in totaal) 
gullie moei van moedderz achter-
meköör töws kömme! (jullie moeten 
van moeder onmiddellijk thuis komen) 

meleur (malheur: pech) 
ónderweeges kreek meleur mitte fiets! 
(onderweg kreeg ik pech met de fiets) 

melkkoe (melkkoe) 
vroegger waar nen boe.r mi tien 
mèlkkoej hie:l wa mans! (vroeger 
was een boer met tien melkkoeien 
heel wat mans, dwz:een grote boer) 

mèlkséél (melkzeel) 
Het kröjwaagezéél verlichtte de last 
van de kruiwagen. Het mèlkséél 
hielp bij het dragen van de melkbus 
op de rug. Hoe de melkster deze zwa
re vracht op haar rug kreeg her
innerde zich nog maar één oude 
boer: in de wei stond een standaard 
in de vorm van een paal. Daarop ging 
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de bus tot halver hoogte. En vandaar 
eerst op de rug. Hoe het er precies 
uitzag wist niemand nog. 
Het zeel voor de kruiwagen bestond 
uit een band van leer en touw over 
de schouder met links en rechts af
hangend een lus waarin de burries 
kwamen te liggen. Voor het melkzeel 
zal gedacht moeten worden aan een 
draaggestel of -zadel waar de bus in
paste. 
De vrónk van W W B 169 is onjuist 
voorzover aldaar vereenzelvigd met 
het draagzadel als geheel: ze was on
getwijfeld een onderdeel in de vorm 
van een kussen dat met leer bekleed 
en halvemaanvormig de rug van de 
draagster moest beschermen. 

menie.r (manier: fatsoen) 
niks sö lomp èz en vèèrke want tè hi 
noch ter menierre! (helemaal niet zo 
lomp als een varken want dat heeft 
nog haar regels van fatsoen) 

mèntech = steevech W W B 324 
Opmerking: in het register als bo
venstaand vermeld maar in de tekst 
onvindbaar, vermoedelijk bij het slui
ten van de pers nog toegevoegd, na 
de mondelinge meededeling. 

mèrketón (melum cotoneum: grote 
perzik) 
pierreke zéjn klèèn, mèrketóns séjn 
groene pèrzeke! (pierreke zijn kleine, 
merketons zijn grote perziken) 
Zie voor de etymologie WEIJNEN E D 126. 

mèrt W W B 228 (schijt, lak, hekel) 
Dit woord fungeerde ooit als schib-
bolet: om de buitenstaander te ontmas
keren. Zo was er ooit een pastoor die 
zich pas nieuw in de parochie over

ijverig wilde inburgeren. Hij zei de 
markt te hebben aan telaatkomers, 
niet beseffend dat het woord ont
leend was aan het Franse merde. 

mesien (machine) 
Rond 1900 is een machine nog vooral 
een molen die met de hand wordt 
gedraaid, of een apparaat dat met de 
hand wordt aangedreven. 
Voor een overzicht: W W B 133,134. 

Toegevoegd dient nog de opmerking 
dat naast drankmeule voor het fijn-
malen van draf ook de term drank-
mesien werd gebezigd. 

mesjeus W W B 31 
Die Franse heerjes mogen lang ge
leden uit Ravenstein zijn verdwenen, 
nog in de jaren '50 tekende ik het vol
gend verhaal over hen uit de volks
mond op. Toen de paasos in het stad
je werd getoond, bekeken en door des
kundigen bevoeld, lieten ook de stu
denten - die in schrale kosthuizen 
waren ondergebracht - zich niet on
betuigd. Die stonden niet, maar kniel
den op de grond om vlak boven de 
hoef de koten te betasten. Zeiden die 
kenners: jonges, jullie moeten boven 
voelen, niet aan die koten. Nee, zei
den de geleerde heertjes, we moeten 
onderaan zijn, bij de koten, want we 
krijgen niets anders. 
Bedoeling van het verhaal is duidelijk 
te maken dat de Franse mesjeus het 
niet breed hadden. Ze waren nog net 
als in de Middeleeuwen bij burger
mensen in de kost. En in die kosthui
zen was schraalhans keukenmeester! 

mèskesschool W W B 265 (meisjes
school) 
Toen H nog zijn eigen klompenschool-
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tje had, zaten daarin de jongens en 
meisjes natuurlijk nog niet apart. De 
scheiding had pas plaats toen de kin
deren in Ravenstein naar school moes
ten. Daar gingen de meisjes niet naar 
de 'dérkesschool' en niet naar de meis
jesschool. In R waren meisjes al mès-
kes. Het werd dus mèskesschool. 

meténtjes W W B 69,220 (mitaines) 
Abusievelijk niet opgenomen in het 
register. 

meulerie:p (molenreep, molentouw) 
In het register opgenomen zonder 
bijbehorend paginanummer 208. 

middach maake (middag maken: 
pauzeren voor het middagmaal) 
wént pén nat: twört ök téjl dèw 
middach maake! (we hebben het paard 
nat van het zweet: het wordt ook tijd 
dat we middag maken) 
Bij P I R A I N E N voor dezelfde hande
ling: Meddeg maake. 

midde (midden) 
doe diejje kwatta mar dur de midde, 
dan krédde bèèj de helft! (doe die 
reep maar middendoor, dan krijg je 
beiden de helft) 

middedeur (middendoor) 
den bört viel me toch middedeur! 
(het bord viel me toch midden door) 

mie.re W W B 74 (turen) 
Deze betekenis eigenlijk secundair, 
nl een gevolg van de primaire: prut
sen, haspelen, fiemelen etc: precisie
werk verrichten dat nergens toe leidt. 
In deze laatste betekenis ook in 
G R O E S B E E K en N E D E R - B E T U W E . 

M W 278 geeft de betekenis: drukte 

maken. 

mietter W W B I 82, 224 (mieter: l i
chaam, donder, bliksem, ondeugde
lijk levend wezen, rotzak) 
héddóp oe mietter gehat? (heb je op 
je donder gehad) 
ze zéjn em goe.t op sen mietter ge-
kömme! (ze hebben hem een flink pak 
slaag gegeven) 
Ook in de uitdrukking: dés nö de 
mietter! (dat is kapot) 
dè diejje mietter hie.r róntschuupt stö 
me niks ön! (dat die rotzak hier rond
zwerft bevalt me niets) 
ge bedoelt toch nie diejje schééle 
mietter van den Tunnes? (je bedoelt 
toch niet die schele, waardeloze zoon 
van Theunissen) 

miettere (mieteren: prutsen x weg
scheren, opkrassen, gooien) 
Wa sitte door toch te miettere mi tè 
ding! (wat zit je daar toch te kloten 
met dat ding) 
en nöw mietterde mar óp! (en maak 
nu maar dat je weg bent) 
mietter mar wéch! (gooi maar weg) 

mietterech (mieterig: slecht, scha
mel, armoedig, ongezond) 
wa moek mi sön mietteregen ding? (wat 
moet ik met zo'n nietswaardig ding) 

mijjendan (mee-en-dan: af en toe) 
zoe:wiets krédde mijjendan! (zoiets 
overkomt je af en toe) 

mijpersant (en passant: tegelijker
tijd) 
dan doew dè mijpersant! (dan doen 
we dat in het voorbijgaan ook even) 

mik (gaffelvormige plek) 
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waar in een lichaam de benen sa
menkomen: kfiel mi mene mik óp te 
fietsestang! (ik viel met mijn mik op 
de fietsstang) 
waar bij een boom twee takken samen
komen: bé ne put stón aat ene put-
mik! (bij een put stond vroeger een 
gegaffelde paal) 

mikmak WWB252 (boel, santekraam) 
De term abusievelijk niet opgeno
men in het register. 
Voor mie mac zie R O B E R T : de meute-
macre (rebelle), du moy.néerl. muyt-
maker (mutin). De oorspronkelijke 
betekenis wel van ordeloze, muiten
de troep. 

millééj (medelijden) 
goefter gén millééj mi te hébbei (je 
hoeft er geen medelijden mee te heb
ben) 

Milwèrt W W B ïoo (Middel waard) 
Dat de korte vorm mil voor middel 
ooit in zwang was blijkt uit M A A S E N 

W A A L 104: mildeur = deur tussen voor-
en achterhuis met de toevoeging: sa
mentrekking van middeldeur. 

min W W B 229 (zwak, broos, teer) 
tis me tög en minne mènneken ie.nl 
(het is me toch een zwak kereltje) 
Ook: niet weerbaar, assertief: mar 
zen wéfken is nóch nie sö min! (maar 
zijn vrouw-tje weet goed voor zich op 
te komen, van zich af te praten) 
Opmerking: in de laatste betekenis is 
min synoniem met: prut van W W B 235. 

minder (minder) 
wa chèlle de keujes fandaach? (wat 
gelden de biggen vandaag) in Öss 
waare ze vandemèèrge en stuk min

der! (in Oss waren ze vanmorgen een 
stuk minder waard) 

mins - minse (mens - mensen) 
Alnaargelang het geslacht wisselt de 
betekenis: 
de mins (de man, de m echtgenoot) 
et mins (de vrouw) 
et minske (het vrouwtje) 
de minse (de mensen) 
Bij de uitroep mins, mins betekent het 
woord: man of vrouw al naar sekse 
van aangesprokene, 

mis (misoffer, mis) 
en zingende mis (met zang) 
en léézende mis (zonder zang) 
en mis mi drie hérre (plechtige mis 
met drie heren) 
en miz bestélle (een mis bestellen) 
dwz: de pastoor vragen om een mis 
te doen tot zekere intentie 
Opmerking: de pastoor zal en miz 
doen of en mis lééze maar nooit en 
mis singe want dat doen de koor
zangers. Misdienaars diennen en mis. 
Eenmaal opgedragen, iz en mis öwt x 
afcheloe:pe 

missie (bekeringsactiviteiten van 
de RK Kerk, veelal in den vreemde, 
ook wel in eigen parochie: ter ver
dieping van reeds aanwezig geloof) 
we spööre pösseegels fur de missie! 
(we sparen postzegels: de opbrengst 
is voor de missie) 
en paar vrémde pööters geeve dees 
wéék in Hèèrpen en missie, nou, dès 
niks te vroech! (een paar paters ge
ven deze week in Herpen een volks
missie, wel, dat is niets te vroeg) 

missie-buske (missiebusje) 
Busje met een gleuf voor muntjes 
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tbv de missie. 
In de winkels saade vroegger duk en 
missie-buske stön! (in de winkels zag 
je vroeger vaak een missiebusje staan) 

missiejjenaares (missionaris) 
En bruu.r van em zit in de missie, ès 
missiejjenaares (een broer van hem 
zit in de missie: verricht bekerings
werk in een missiegebied) 

missie-nèèjkring (missienaaikring) 
Tot deze vereniging behoorden vrouwen 
die niet onbedreven in de naaldkunst 
paramenten maakten en versierden 
voor de eredienst in de missie. Hun 
werk werd wel ten toon gesteld op 
de missie-tentoeinstelléng. 

missie-pbbter (missiepater) 
de pestoe:r hi vandaach nie geprikt, 
de din ene missiepboter, en die kwaam 
nö de preek èjges mi te school róntl 
(De pastoor heeft vandaag niet ge
preekt, dat deed een missiepater, en 
die ging na de preek zelf met de col
lecteschaal rond). 

missie-tentoe:nstelleng (missie
tentoonstelling) 
Op deze weldadigheidsbazaar werd 
de bezoeker verleid geld uit te geven 
aan allerlei attracties. Missionarissen 
hadden er vaak een stand met etnica 
uit hun missiegebied. Ook kon men 
er het werk van de missienaaikring 
bewonderen. Uitgeverij Het Spectrum 
stond er soms met een stand met 
boeken. 

missie-zuster (missiezuster) 
in dè höwshaawe zéjn drie dérkes 
missiezuster! (in dat gezin zijn drie 
meisjes missiezuster) 

mizbak WWB 73 (vuilnisbak) 
Het eerste deel van deze ongeveer 
4x2x2 meter metende betonnen bak 
bevat het woord mest: allerlei stads
vuil uit Ravenstein, waaronder mo
gelijk ook wel stalmest. De bak voor
zag in de behoefte van de bewoners 
om tijdig hun vuil kwijt te raken toen 
er nog geen reinigingsdienst langs 
kwam. 
De term ook in Utrecht: 'woning en 
bergplaats, doch oorspronkelijk in
gericht als stal, koetshuis en koets
woning met nog aanwezige mestbak'. 
Bedoelde woning: Achter Sint Pieter 
7, blijkens een akte uit 1844, aange
haald in: STEENGOED: Utrechts Monu
mentenfonds 23-4-1996 p 15. 

modder (modder) 
dè pèrt van oe hi zeeker niks te 
doe.n: héjs moddervet! (dat paard 
van je heeft zeker niets te doen: het 
is erg vet) 

moe.j (mooi) 
Ook gebruikt in de zin van: rechts. Zo leer
den kinderen al vroeg een kruisje maken 
met het mooie, dwz rechtse handje. 
Hiermee wordt niet iets nieuws verteld: 
'Doen hi ende sijn ghebede, 
seendi alle sine lede, 
scone met siere rechte hand...' 
Uit: K A R E L E N D F . ELEGAST 1311 VV. 

mójjek WWB I05 (meuk: bewaar
plaats) 
In H deze bewaarplaats nog enkel 
voor onrijpe vruchten. De term ook 
wel gebruikt voor onbepaalde hoeveel
heid: ene mójjek péére, appel, nooie. 

mójjeke WWB 105 (meuken: laten 
rijpen van fruit) 
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Voor de betekenis: laten rijpen van 
pottenbakkersklei die zich zonder dat 
niet laat verwerken, zie Scholten Necss-
Juttner 17: 'mauken: ein Garungspro-
zesz'. Na dit rotten wordt de klei 
met de voetengetrcden (gekneed), in 
Tegelen maar ook in Vreden (Dtsl) 
en omgeving. Daar zeggen ze, 
ELL1NG 459, met de Mauke den Toon 
traan. Die Ton is klei, maar Mauke 
wordt vertaald met: Fusz. In mijn D-
N van Von Beckum staat achter 
Mauke: (gewestelijk) mok, moekepoot 
(ziekte in de paardepoot), bewaar
plaats voor ooft, geld. 
Dit alles vanwege een paar H ter
men: de paardenziekten mok en mów-
ke en mójjeke = laten rijpen. Zijn de 
woorden aan elkaar verwant? Met 
als centrale betekenis: zacht zijn, 
worden, maken? 

möl WWB 231 (veelal ondergronds 
actief zoogdiertje, mol) 
blinken èz ene mol ónder zene start 
(heel erg blinken) 
Ter vergelijking: toen onze werkster 
het bureau waaraan al dil fraais ge
schreven wordt, eens goed had ge
boend, stelde ze niet zonder voldoe
ning vast: het blinkt weer als een 
hondenkulleke in de maneschijn! Een 
uitdrukking vanuit haar jeugd in 
Sliedrecht. Voor dat kulleke zie men 
onder paapetoe.te. Alsook M A A S EN 

WAAI. 45, alwaar de uitdrukking: blin
ken aes nen hondekeutel in de mao-
neschijn. Voor het verband tussen 
kulle (foppen) en kulleke zie men: 
Z E W 213 

mölder (molenaar = meikever) 
De meikever diende tot vermaak van 
de schooljeugd. Hij werd vastgezet 

in een luciferdoosje. Hij mocht wel 
vliegen maar niet wegvliegen. Daar
om zat hij vast aan een lange garen
draad. Voor hij vloog zag je zo'n mul
der pómpe: de schilden bewegen. 
In Eefden noemden ze dat pompen 
tellen blijkens W A L D 1989 320. Van
daar natuurlijk ons liedje in afwach
ting van het opvliegen: 
Mölderke, mölderke, lelt oew gèlt 
en göt en bietje vlie.ge! 

mölderpanne W W B i26 (soort pan). 
De omschrijving duidt op de ouder
wetse monumentenpan. Die is on
juist. Mijn zegslieden - ongeschool
de taalkundigen maar bedreven volks
etymologen - begrepen Muiden niet 
en brachten hem gastvrij onder bij 
hun eigen molenaar. De pan is wel 
oud maar niet zó oud. We raad
plegen z w i E R S : Bouwkundig Woor
denboek. Daar vinden we onder 
Muldenpan: geen oude, gewelfde maar 
platte pan met kop en zijsluiting, pas 
in 1841 in de Elzas uitgevonden. 
Aldaar ook een afbeelding. 

mölkepap (karnemelkse pap) 
Moderner variant: mélkepap, bij melk 
= ondermelk. De term molk daarvoor 
heb ik nooit gehoord. 

möllevèl W W B 223 
Het woord betekent ook: vel van de 
mol die in de winter door de knechts 
wel werd gevangen voor bijverdien
ste: zo'n vel bracht al gauw een stuiver 
op, wat toen helemaal niet niks was. 

mónt èn kldwzie:r (mond en 
klauwzeer) 
Jongere aanduiding voor de ziekte 
die met het gewoner woord tóng-
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blöbjer (tongblaar) werd aangeduid. 

mbbl W W B 325 (jonge koe) 
Het dim in W W B 51 als malleke weer
gegeven, in W W B 89 als mölleke. Dit 
verschil berust niet op een vergis
sing maar geeft blijk van de aarzeling 
waaraan de sprekers toen al onder
hevig waren. 

moor W W B 209,238 waterketel) 
De moor was ten tijde van de open 
haard een platboomde, koperen ke
tel. Na de invoering van de kachel om
streeks 1850 maakte de moor plaats 
voor een zakketel: schénkkeetel. 
Deze rustte met de mooie bovenkant 
op de kachelplaat, de zwarte zak 
hing lager op het vuur. 

moore W W B 162 (grond omwoelen 
door een rund met de horens) 
Dezelfde betekenis bij G O O S S E N A E R T S 

516 en Z E W 254 
In W I J C H E N 63, M A A S E N W A A L 105 

en N E D E R - B E T U W E 71 als betekenis 
enkel: zwaar grondwerk verrichten. 

mdów W W B 222 (mouw: armdeel 
van kledingstuk) 
Het dim möwke volgens B E R N S 213 
naamgever van het zachte gezwel op 
een paardenpoot als vermeld in W W B 
182: et möwke. 
Zie verder onder: mójjeke. 

möp W W B 127 (zware, plompe steen) 
Toe te voegen als nog drie beteke
nissen: 
paardendrol, als reeds viel af te lei
den uit W W B 259: péérdemöpke. 
koek, in dè trummelke zitte de 
möppe, mènneke! (in dat trommeltje 
zitten de koeken, jongetje) 

grappig verhaaltje, den diejje kamme 
tog en möppe vertélle! (die kan me 
toch moppen tappen) 
De samenhang tussen koek en uit
werpsel ook in het woord bolus. 
Verder herinner ik me uit mijn jeugd 
ons geliefde schoolrijmpje: 

zuster möp 
zónder kóp 
zónder oore 
zoo is suster möp 
geboore! 

Vaak is een moppensoort gebonden 
aan de plaats waar ze sinds onheug
lijke tijden worden vervaardigd. Zo 
wordt in Dalfsen al 200 jaar een be
paald soort koekjes gebakken, reden 
waarom lieden uit die plaats worden 
uitgescholden als Dalfser Moppen, en 
dat zelfs met ons rijmpje: 

Dalfser moppen 
zonder koppen 
zonder ooren 
zoo zijn Dalfser moppen 
geboren. 

( N A N N I N G A 160) 

mOS W W B 232 (mos) 
Ook de snoek van de broederschap 
in D O R P A A N D E RIVIER van Antoon 
Coolen wordt vanuit dezelfde sfeer 
der volksverhalen beschreven: 'De 
snoek had mos op zijne kop...' 
mót (mist, nevel) 
der hóng me vandemèèrge tög ene 
mot tusse de höws! (er hing me van
ochtend toch een mist tussen de hui
zen) 

möwzech (muizig: grauw, grijs) 
wan möwzege lócht fandaach! (wat 
een egaal grijze lucht vandaag) 
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mus x höwskrits wwB2i2 (mus) 
De mus wekt de indruk te zijn ont
snapt uit het Aards Paradijs voor Adam 
gelegenheid had haar een naam te 
geven. In W U C H E N 51 heet ze krits, 
G R O E S B E E K 120 huusklets, NEDHR-BE-

T U W E 43 huisscheet. W A L D 1989 p 387, 

388 volgt de spraakverwarring tot in 
Duitsland. We beperken ons tot het 
elementaire scheldwoord: kont, kloot, 
klots, kluts, drol, kroot, krot. Intus
sen de kluts kwijt? Daarvan een op
gave uit Elten (Dtsl). 

muts WWB 220 (hoofdbedekking: muts) 
Ook in de afgeleide betekenis van 
hoofdbedekking: afsluitend sierstuk 
boven op de kachel, puntvormig of 
afgeplat, en dan met twee oren. 
Hoe de dop op een pijp genoemd werd 
die gebruikt werd door rokers om 
brand te voorkomen, weet ik niet. 
Bij D E BONT V O C 593 heet hij een muts. 

mutser (mutsaard: bos met takken) 
Dit woord gebruikt naast takkenbos 
en schaans (schans). 
hol mez ene schaans van de höwt-
méjt! (haal me eens een takkenbos 
van de houtmijt) 

muu.re WWB 249 (omwoelen van 
modder in viswater) 
Dit ww ook in M A A S E N W A A L 105: 

troebel maken. 
De term: murig = troebel, niet in H 
maar wel in W U C H E N 63 (murrig), 
M A A S E N W A A L 105 (mürrig), G R O E S 

B E E K 192 (muurig: brak, met grond
smaak). 
Dat met muu.re het woord moer = 
grondsop verwant is, wordt niet tegen
gesproken door HU1SSEN 100: grun-
dele: water in een sloot troebel ma

ken door met een stok in de grond te 
roeren. 

naabdw (nabouw: nateelt) 
Veredelde productierassen verliezen 
hun zuiverheid in de loop der jaren 
waarin hun originele pootgoed wordt 
doorgeteeld, ze veraarde (verbaste
ren) ieder seizoen meer. Vandaar de 
onderscheidingen: urste, twédde, derde 
naabdw (eerste, tweede, derde na-
teelt). De moderne klankstand van 
het lemma bevestigt de herkomst uit 
recent landbouwonderwijs. 

naaw (nauw) 
dè mach naaw lukke! (de kans daar
op is erg klein) 

naawe WWB 233 (nauwen: erop aan
komen, gevaarlijk worden) 
dè naawt er noch niks! (dat heeft 
nog helemaal geen haast, is nog niet 
hard nodig) 

nattes (natte voeten) 
bét slotje springe kréddet reezkoo 
van nattes! (bij 't slootje-springen krijg 
je het risico van natte voeten) 
Zie ook WWB voor: hébbes, haawes. 

nééjmöddes (nieuwmodisch: in over
eenstemming met de nieuwe mode) 
khw heekel bn die nééjmbddese blbbz-
bóks (ik had een hekel aan die nieuw
modische plusfour) 

neeme (nemen) 
nim mar mee! (neem maar mee) 
dès mbj meegenómme! (dat is mooi 
meegenomen) 
de pliessie nóm em mee! (de politie 
nam hem mee) 
ze noome de rog bn! (ze namen de 
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rogge aan; dwz: ze maaiden die voor 
een afgesproken bedrag) 

nérke W W B 6 9 (herkauwen) 
Het lemma abusievelijk niet opge
nomen in het register. 
P I R A I N E N : nerken: wiederkauen. 

nèt W W B 234 (net) 
precies: 
héjs nèt sd krek x nèt sd nèt zen vod-
der! (hij is precies zo als zijn vader) 
op een haar na: 
want hbj nèt binne toet begon te 
réégene! (we hadden het hooi net 
binnen toen het begon te regenen) 

nie: x nee x nijje (neen) 
Opmerking: de intensitief nijje afge
leid van het jongere nee. 

nie.ver (nijver: ijverig, vlijtig) 
„nie.ver mènneken ie:n, aat in de 
weer! (een vlijtig baasje, hij, altijd bezig) 

nö (naar) 
«6 de kloe:te (helemaal kapot: naar 
de filistijnen) 
nöws! (naar huis) 
Voor andere vb W W B 256. 

nbddech (nodig) 
Dè moette gé nbddech ségge! (dat 
moet jij nodig zeggen) 

nbdderaant (naderhand) 
toe moowt nie, nbdderaant kówt nie! 
(toen mochten we het niet, nader
hand konden we het niet) 

noe:jt (nooit) 
Deze lange vorm naast nbjt vooral 
gerealiseerd door de dorpsoudsten 
die meestal ook langzamer, 1 ijziger 

spraken. Hetzelfde geldt voor oe:jt 
en bjt (ooit) 

noe:t nood 
hulp fan de buurre héw pas nbddeg 
èw in de noe.t sitte! (hulp van de 
buren hebben we pas nodig als we in 
de nood zitten) 

noeUstal (noodstal) 
In een bepaald soort schuren, vol
gens latere mededelingen wel Duitse 
schuren genoemd, vermoedelijk vari
ant voor Vlaamse schuren: stal waar
van een gedeelte ± 1 meter hoger lag, 
een voorziening voor geval van hoog 
water. 

ndggal (nogal) 
hoe gögget jóng? Schikt noggal! 
(hoe gaat het jongen? houdt niet over) 

nón (kloosterzuster) 
alwér en nón ób de pot! (alweer een 
non op de pot) Vaste formulering bij 
het horen van het kloosterklokje van 
Soeterbeek in Deurzen, dat je heel 
vaak kon horen luiden. 

nèö (na: achterna) 
Vraag: woor gbdde hén? (waar ga je 
heen) 
Antw: men neus nóö! (mijn neus 
achterna) 

nbbt W W B 223 (naad) 
Kém ötte nbbt lobte wérke (ik heb hem 
zich uit de naad laten werken) 

nootenblök (blocnote: bloc geper
foreerd en gelineerd schrijfpapier) 

nut W W B 83 (nut, profijt) 
érges feul nut fan hébbe (ergens veel 
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profijt van hebben) 
[pv nut werd ook wel wil gezegd: 
door hébbe we veul wil van gehad 
(daar hebben we veel nut van gehad) 

nuu:je (noden: uitnodigen) 
we vröögen der nie, al losse drèjge 
wél dööjlek nuu:je! (we vragen haar 
niet, al legt ze het er wel duidelijk op 
aan om te worden uitgenodigd) 

och! (ach!) 
higget host ? (heeft het haast) 
Antwoord: öchöt nie:! (o god nee) 
öchchdtöchchot! (achgodachgod) 
Opmerking: deze uitroep bij de erva
ring van iets vreselijks. 

öchèèrm (ocharm) 
Tussenvoegsel van deernis: tkéjnt ha 
öchèèrm gén moedder mér! (het kind 
had ocharm geen moeder meer) 

öchtentfoejjer (ochtendvoer) 
Met dit geïmporteerde voer wordt te
vens het woord ochtend binnenge
smokkeld. Andere pothoofdplanten 
kwamen binnen met het soojaméél 
(sojameel) en gróntnooteméél: soja 
was een onbekende zaak, en voor 
grondnoten had men het eigen woord: 
ólliennótjes. Met de hbjhark (WWB 
132) werd de term hark binnenge
haald. Voor het bij elkaar krabben van 
allerlei zaken had men eigen woor
den als griessel of réjf. Met de runder-
hörzelzalf krijgt de veehouder de hor
zel in huis die hij zelf hórre (hoorn
aar) noemt. In H hebben de mensen 
van huis-uit geen hoofd maar - net als 
het paard - ene kop. Wanneer tijdens 
het interbellum de boerin zelf geen 
zult meer maakt, haalt ze bij de sla
ger hoofkaas. Eerder was dit hoofd 

al binnengesmokkeld met het hoof-
stét (hoofdstel als onderdeel van het 
paardentuig). Dat in lang vervlogen 
tijden het hoofd wel gebruikt werd 
blijkt uit de termen heul (ploeghoofd) 
en vork (voorhoofd = hoofdakker = 
keerakker). Dan valt van hoofkaas ver
der te melden dat met de slager nog 
een tweede illegaal wordt binnen
gehaald: alle kaas is in H kéés, behal
ve hoofkaas. 
Overigens is er nog zo'n pothoofd
klank: de pr-combinatie. Men zegt 
pikdrbbt x pikkerdrbbt (prikkeldraad), 
pikkers (prikkers ter voortstuwing van 
de slee). Als echter tijdens de econo
mische crisis de consumptie-aardap
pelen omwille van de staatssteun ge
denatureerd moeten worden, geschiedt 
zulks met den érpelprikker (WWB 
285), een door Den Haag uitgevonden 
en dan ook ongeschikt apparaat dat 
de aardappelen stuk moet prikken. 

oe: x oo (oh!) 
oe: wa mbj! (oh wat mooi) 
oe:, dè wissoe nie! (o, dat wisten we 
niet) 
oo, dè wissik nie! (o, dat wist ik niet) 
in verkortingspositie ö tpv oe: 
bjjónges nee! (o, jongens nee) 
bjjégges, wa nöw? (ojee, wat nu) 

oe:genblik (ogenblik) 
Gebruikt als de-woord: 
óp ten oe:genblik héw niks anderz in 
höws! (op dit moment hebben we 
niets anders in huis) 

oelleks (oeleks: ba wat vies!) 
Met als variant: ielleks! 

oe:m x dm (oom) 
dèz en oe:m x öm van méjn! (dat is 
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een oom van mij) 
De lange vorm oe:me komt niet voor: 
oomen Doores, oome Jan 
Alleen bij de dorpsoudsten kwam dm 
voor in achterplaatsing: Pétteröm komt 
(oom Peter komt) en givvet Roel-
levdmme mar (geef het maar aan 
oom Roelof) 

oewwè! (hoe wat!) 
Uitroep van verbazing of schrik 

bjjem (adem) 
zigget ön den bjjem! (ze is kortademig) 
Hierbij het ww: bjjeme (ademen) 

bjjézzes x bjjégges W W B 233 (uit
roep van verbazing) 
bjjézzes nie: (ochot nee). 
Varianten: bjjézzes x ajakkes. 
Veelal wordt aangenomen dat Jezus ten 
grondslag ligt aan de verbazing. Maar 
vlak ook de duivel niet uit. Mogelijk is 
bjjézzes een contra-taboe voor de dui
vel: een bezwering. 

öllekert (olijkerd) 
tznöllekert! (het is een slimmerik) 

blleng W W B 106136 (aling: heel) 
den Mengen dach (de hele dag) 
als een bord gevallen is: 
blleng kepöt (helemaal stuk) of: 
nóg blleng (nog heel) 
Deze laatste betekenis ook in G R O E S -

B E E K 74: den telder is nog elling. 

óllie - ólliessel (olie, oliesel) 
héj hi tólliessel al gehat! (hij heeft 
het H.Oliesel al ontvangen) 
Opmerking: tólliessel heeft als syno
niem naast zich: den héllegen óllie 
(de H. Olie) 

blsfèl W W B 158 (aalsvel) 
Ook bij P1RAINEN: de aolene Huud 
wodde föör 'n Flaagel bruukt, für 
das Gelenk am Dreschflegel. 

ómmekómmes (oomKobus) 
Voorbeeld van lettergreepassimilatie. 
Zie hiervoor ook kbjbbjen ónjeklónje. 

bn- (aan-) 
Voorvoegsel van ww die het begin van 
een handeling aanduiden. Die hande
ling is meestal een vorm van gaan. 
bléf nóch mar wa zitte, ik doe x chö 
vast bn! (blijf nog maar rustig wat 
zitten, ik ga vast weg) 
Andere ww met dit inchoatieve voor
voegsel zijn fietse (fietsen), kööjere 
(kuieren), lèèje (leiden: te voet weg
gaan met aangebonden vee), loe:pe 
(lopen), rééje (rijden), trééje (te voet 
gaan), vööre (varen: gaan met paard 
en wagen) 

ónbehuutst W W B 230 (onbeschoft, 
lomp) 
Toe te voegen de verwante betekenis: 
zonder plan of overleg, met veel drift 
en weinig verstand. 
Het woord ontbreekt in het Register. 
We vermoeden dat het etymologisch 
hoort bij ABN: onverhoeds. 
De betekenis lomp ook in MAAS EN 
WAAL 106 en GROESBEEKk 202. 
NEDER-BETUWE 77 geeft onder onbe-
huuds: zonder overleg, maar onder 
onbehoks: onbehouwen. 
Het ziet ernaar uit dat uit de menge
ling van onverhoeds en onbehouwen 
ónbehuutst is voortgekomen. De slot 
-t ontbreekt in Neder-Betuwe dan 
ook, en is in H aanwezig mogelijk 
onder invloed van onbeschoft. 

346 



ónder (bij, lid van...) 
Hierbij de negatieve vorm: ónderöwt. 
ksé nérnt ónder (ik ben nergens lid van) 
ndggal wa boerredérkes waaren ón
der! rééjdanse! (nogal wat boerenmeis
jes waren bij de reidansclub) 
kbén Ut fan den Boerrebónt mar ès tie 
nog duurder wört gok trónderöwt! (ik 
ben lid van de Boerenbond maar als 
die nog duurder wordt zeg ik mijn lid
maatschap op) 

Ónderaant W W B 226 (onderhand) 
twört ónderaant téjt (het wordt zo 
zachtjes-aan tijd) 
ès ché nöw de bótschappe doet, dan 
maak ik ónderaant tééte vèrrech! (als 
jij nu de boodschappen doet, dan maak 
ik ondertussen het eten klaar) 

ónderbak W W B 140 (onderbak) 
Deze voorziening voor extra laadver
mogen maar dan voor het vervoer 
van aardewerken potten en bussen 
ook bij R L L I N G 455: Hangefääken: an 
Ketten hängender Kasten unter den 
Töpferwagen. 
Opmerking: genoemd Fääken is weer 
hetzelfde woord als H vééke: verblijf-
ruimte voor kippen achter gevloch
ten wanden. 

ónderdehaant W W B 326 (onder
hand) 
Ook een korte vorm komt voor: ónder
aant. 
twört ónderaant téjt dèwz bnfietse! (het 
wordt onderhand tijd dat we eens aan
fietsen: beginnen weg te rijden) 

ónderweeges (onderweg) 
wén ónderweeges nérgez bngestókt! 
(we hebben onderweg nergens in een 
herberg uitgerust: gepauzeerd, een 

borrel gedronken) 

Óngepèrmeteert (ongepermitteerd, 
verschrikkelijk, zo erg dat 't eigen
lijk zou moeten worden verboden) 
ze rééjen er óngepèrmeteert hart 
(ze rijden er verschrikkelijk hard) 

óngerakt W W B 207 (ongeraakt: 
niet mooi in verhouding, niet fraai 
als geheel, zonder harmonie van on
derdelen) 
Gezegd van een toom biggen waarin 
groot verschil in kwaliteit, en dat is 
geen mooi gezicht. De term wél ge
raakt komt niet voor. Maar wat zegt 
de Middeleeuwse dichter als hij een 
mooie vrouw beschrijft? Die heeft het 
over: een jonckvrouwe wale geraakt! 

bngbön W W B 49 (beginnen) 
tiz en hie:l bngöbn.' (het is me nogal 
wat om aan te beginnen) 
wa gbdde tög bn? (waar begin je toch 
aan) 

ónjeklónje (eau de cologne) 
Voorbeeld van lettergreepassimilatie. 
Zie hiervoor ook: kbjbbj en ómme-
kómmes. 

bnkie.ze (aankiezen: ophitsen) 
ge moet tiejjen hónt nie bnkie.ze, drék 
bét ie noch! (je moet die hond niet 
kwaad maken, aanstonds bijt hij nog) 
In W U C H E N 11: anhisse, 
M A A S E N W A A L 67: aonhisse, 
G R O E S B E E K 26: aonhesse, 
N E D E R - B E T U W E 5: aonhiese. 
Maar N E D E R B E T U W E 52 meldt voor: 
uitroep om een hond op te hitsen, de 
term: kies-kies. 

ónklöör W W B 206,326 (boosaardig 
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opvliegend) 
Het positief klödr = lief, volgzaam, 
makkelijk ontbreekt in H maar niet 
bij Antoon Coolen: P E E L W E R K E R S 

p 16: 'Zij is niet klaar tegen Toone'. 
Zie ook D E B O N T V O C 509 s prut. A l 
daar de toevoeging: ze was nog zo 
klaar, nog zo zuiver niet. Onklaar is dus 
iemand met een vlek op het blazoen. 

Önlégge (aanleggen) 
Contact beginnen en onderhouden, 
vriendschapsbanden aanknopen: 
Als kinderen klagen over vriendje of 
vriendinnetje: 
dan hadder ök mar nie mi moette ön
légge! (dan had je er ook maar niet 
mee moeten beginnen) 
onderweg een café bezoeken: 
ónderweeges héw nog in De Kikförz 
öngeleet! (onderweg hebben we nog 
in De Kikvors gepauzeerd) 

bnlböje W W B i86 (aanladen: klei 
aan zich laten vastkleven; gezegd 
vooral van klompen) 
H A S S E L T geeft s beslagen, de term 
aa.ngelaaje, in de betekenis van: be
slagen. In Noord èn Zuid hebben we 
dus te doen met den aankleve van 
iets wat plakt, hetzij onder de klomp 
hetzij op de tong. 

bnmèlke (aanmelken) 
Dwz: önhaawe W W B 166 (niet verko
pen maar op de eigen boerderij ex
ploiteren) 
Wanneer een voor het eerst drachti
ge koe veel belooft voor fok of melk
productie, zal men het dier önmèlke: 
niet verkopen maar in eigen produk-
tie nemen. Ge moet tie mööl nie wég-
doen: önmèlke! (Je moet die melkkoe 
niet verkopen: zelf gaan melken) 

bnnén (aaneen) 
dèz önnén te doe.n! (dat is voort
durend te doen) 
ge nèèjt ze mar nètjez önnén! (je 
naait ze maar netjes aan elkaar) 

bnpie.pe (aanpiepen) 
Met de armen in de pijpen gaan 
van een kledingstuk; vooral gezegd 
tegen kinderen bij het aankleden. 
stil stöön éfkez èn önpie.pe! (stilstaan 
eventjes en met je armen in de mou
wen piepen) 

óns - ónze -'s (ons) 
wén nen ónze vaader gebit! (we heb
ben een onzevader gebeden) 
ónze vaader is feul ziek, óns moedder 
nöjt! (onze vader is vaak ziek, ons 
moeder nooit) 
sfaader wét et nóch nie, èn smoedder 
éévemin! (onze vader weet het nog 
niet en ons moeder evenmin) 

bnsnééje (aansnijden) 
De eerste sneden snijden van een 
brood, met dat brood als object: vur 
smoedder en broe.t önsnééjt kraast 
ser mitter méz en krösken óp! (voor 
moeder een brood aansnijdt krast ze 
er met haar mes een kruisje op) 

bnstooke (aansteken, in brand ste
ken, opsteken van sigaar, pauzeren 
in een herberg, ertoe aanzetten) 
stok nog ez ön, oomen Doores! (neem 
nog een sigaar, oom Dorus) 
zént höwz èjgez öngestókt (ze heb
ben 't huis zelf in brand gestoken) 
ónderweegez héw nog in De Kikforz 
öngestókt! (onderweg hebben we nog 
in De Kikfors gepauzeerd) 
löns marz beginne mi te kachel ön te 
stooke! (laat ons maar eens beginnen 
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met de kachel aan te steken) 
wie hi toor dè fuurke bngestókt! (wie 
heeft daar dat vuurtje aangestoken) 
die kbjjóng hém meköör bngestókt! 
(die kwajongens hebben elkaar ertoe 
aangezet) 

btltééje (beginnen met weggaan) 
we zulle mar ez bntééje (we zullen 
maar eens opstappen) 
Ook in M A A S E N W A A L 67: aontije. 

bntbbleng W W B 226 (aantaling: 
toespraak) 
Achteraf wel eens getwijfeld of ik 
goed had gehoord, maar bemoedigd 
door W N T s aantaal: uit M N L tale = 
rede, toespraak. En in het Supple
ment van 1956 de toevoeging onder 
idem: naar het schijnt alleen in het 
Zuiden. 

Öntrékke (aantrekken: aankleden) 
loet pèrt ontrok zaak al dèw te zwoor 
gelöoje waare! (toen het paard aantrok 
zag ik al dat we te zwaar geladen wa
ren) 
kmoem nóg öntrékke! (ik moet me 
nog aankleden) 
wa tréktegéw kientje mèèrgen bn? hoe 
kleed je je kindje morgen aan) 
tréktoe es chaaw öwt, èn iets fesoen-
leks bn! (kleed je eens vlug om) 
dè hoew óns nie bn te trékke! (dat 
hoeven we ons niet aan te trekken) 

Óntrie.ve (ontrieven: teveel vragen) 
vat nog ez av, oomen Doores! dè doek 
èk oe nie óntrie.f! (bedien u nog eens, 
oom Dorus! dat doe ik als ik je niet 
ontrief) 

bnvange (aanvangen: beginnen, uit
vreten) 

mi dè jóng viel niks bn te vange (met 
die jongen viel niets te beginnen) 
wa hédde nöw wér bngevange? (wat 
heb je nu weer uitgehaald) 

bnvoore (aanvoren) 
Oorspronkelijk alleen: de eerste vo
ren ploegen, maar dan ook: de eerste 
genen maaien van gras of graan: 
de haaver iz al bngevoort! (de eer
ste stroken van het ha verperceel zijn 
al gemaaid) 

ónzetievvenie:r (Onze Lieve Heer) 
Naast deze ook de korte vorm zliev-
venie:r als in: lis mar goe.t dèsse 
gestorven is, zis nöw bé zlievvenie:r! 
(het is maar goed dat ze gestorven is, 
ze is nu bij OLH) 
Met behoud van de n: bén zliewenie:r. 

ónze Lievve Vrow W W B 277 
Onze Lieve Vrouw, alleen gebruikt 
met aanvullingen als: van Keevelaer, 
Handel, Bergharen, Katwijk ed. Bui
ten deze officiële aanduiding zegt 
men vooral ónslievröw x slievröw. 
Ook in verkleinwoord, als in de me
dedeling: slievrbwks fan de naacht 
fant schèpke gevalle! (het beeldje van 
O L V is vannacht van het schapje 
gevallen) 

oogel W W B 337 
Heel apart, dit woord. Jammer dat 
het niet bestaat. Moet zijn: voogel. 

ööjerzalf (uierzalf) 
Aangewend tegen het euvel van ruwe, 
gekloofde spenen van de melkkoe. 

dörech WWB 337 (eigenaardig) 
In het register abusievelijk opgeno
men onder de v als vödrech! 
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ddrechhèjt (aardigheid: vreugde 
om te zien of anderszins mee te maken) 
En zon moedder mi drie van die klèèn 
óp ter fiets, dès tdg en öörechhèjt, óf 
fur döw nie dan? (en zo'n moeder 
met drie van die kleintjes op de fiets, 
dat is toch mooi om te zien, of voor 
jou niet soms) 

dörem x aarem (Arnhem) 

OOS W W B 247 (aas in het kaartspel) 
Toegevoegd aan de vaste uitdrukkin
gen bij het kaartspelen dient nog: gif 
méjn mar ósse, die hoevde nie te mèlke 
(geef mij maar azen, die hoef je niet 
te melken) 
Voor deze woordspeling zie men ook 
P I R A I N E N voor juist het gemis van 
azen s Ossen: 'n Ossen an de Melk: 
Kartenspielausdruck: wenn jd einen 
Stich nach dem Andern verliert. 

öovent W W B 2 7 3 (avond) 
Toe te voegen: 
héllegen öovent (klokke-zes in de 
avond) 
öovent maake (ophouden met werken) 
Zie ook H U I S S E N 86: oovend hebbe: 
werk beëindigen, ook wel: ontslag 
krijgen. 

ooverbléjftrommel (overblijf-
trommel) 
Deze trommel was een boterhammen-
trommel voor overblijvers op school. 
Aan de bovenzijde van dit blikken 
trommeltje in vrolijke kleuren zat 
links en rechrts een knop ter beves
tiging van het koord waarmee het op 
het lichaam werd meegevoerd. 

OOVerbléjve (overblijven op school: 
tussen de middag niet naar huis gaan 

om te eten) 
ès che wéjt van school af wónde, moes
te vroegger ooverbléjve! (als je ver 
van school woonde, moest je vroeger 
overblijven) 

OOVerén (overeen: overweg) 
zkó„n mimmeköör nie ooverén! (ze 
konden met elkaar niet overweg) 

ooverhange WWB 121 237 (over
hangen: opzetten) 
Dat die ene oude boerin waarvan spra
ke op 121 zich niet versprak, en haar 
neefje scherp toeluisterde en door de 
jaren heen onthield, blijkt uit V A N 
B E S T s overhangen: over 't vuur han
gen = pendere, mettre sur Ie feu. En 
twee eeuwen later meldt de niet ge
noeg te prijzen eendelige V A N D A L E 

1950 onder overhangen: over, boven 
het vuur hangen: hang de aardap
pelen over. 

ooverhémt (overhemd) 
Zie hiervoor onder bazzeloe.n. 

OOverhoe:p W W B 104 (extra, gratis) 
Ook in de uitdrukking ooverhoe.p 
hööle (in het ongerede brengen): 
zuukt wa ge wilt mar hol me nie 
allez. ooverhoe:p! (zoek wat je wil 
maar laat de orde die ik heb aange
bracht intact) Het ww halen zal hier 
wel gerelateerd zijn aan dat van: te
voorschijn halen. 

oovernéjt (overnieuw: opnieuw) 
V A N D A L E 1950 rekent overnieuw tot 
de volkstaal. 
nie:, dè hédde nie netjes chedbn, dè 
moet oovernéjt! (nee, dat heb je niet 
netjes gedaan, dat moet opnieuw = 
over worden gedaan) 
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ooveröwt (over uit) 
zkónnr nie ooveröwt! (ze konden er 
niet over uitgepraat komen) 

ooverstuu.r (overstuur: kapot) 
die kéjnder van óns séjn gén spul-
goet wèrt: zént noch nie of tis al 
ooverstuu.r! (die kinderen van ons 
zijn geen speelgoed waard: ze heb
ben het nog niet of het is al stuk) 
zwaar héltemöl ooverstuu.r! (ze was 
helemaal over haar toeren, van streek) 

Óp (op) 
Dit voorzetsel ook in de betekenis 
in, bij. 
héj wónt óp Séllant (hij woont in het 
dorp Zeeland) 
der zitte keujez óp (er zitten biggen 
in[die zeug]) 
der zit fiz óp (er zit vis in [die 
vijver]) 
óp en aander (bij andere mensen = 
buitenshuis) 
óp en aander jöör (in een ander jaar) 
khar nie óp chedööcht (ik had er niet 
aan gedacht) 

Óphöpt (ophoopt: opgehoopt:) 
Een in de luchtbel van een staande 
uitdrukking in leven gebleven vdeelw, 
het best te plaatsen in het kielzog van 
de platboomde schuit: zonder ge-
tis chén gezicht, sbnnen óphöpten 
hort! (het is niet om aan te zien zo'n 
overladen bord) 

óplégge W W B 2 5 2 (opleggen) 
Toe te voegen: 
vroegger kreege de kéjnder in de 
kérk tschabbelie.r ópcheleet! (vroe
ger kregen de kinderen in de kerk 
het scapulier opgelegd). Die kinde
ren kregen dan symbolisch het schou

derkleed van de monniken op hun 
schouder gelegd, tijdens een wijding 
die de drager ontvankelijk maakte voor 
de eraan verbonden aflaten. 
wén wér hóndert méslvèèrkes óp
cheleet! (we hebben weer honderd 
nieuwe varkens in mesthokken bij
een gebracht) 

ópmaake W W B ISO, isi (mooi ma
ken van manen en staart van een paard) 
Aan deze make-up komt raffia te 
pas, en geen ruffen, zoals WBD 1 681 
vermoedelijk uit een slordig over-
schrift gewetensvol citeert. 

ópmiettere (opkrassen) 
én és che nöw nie gaaw ópmiet-
tert...! (en als je nu niet gauw maakt 
datje wegkomt...) 

ópröjme (opruimen) 
Gezegd van vee dat door ouderdom, 
ongeval of ziekte onbruikbaar is ge
worden en derhalve wordt overge
daan aan slager of vilder. 
wén die koe ópcheröjmt: swier tawt! 
(we hebben die koe opgeruimd: ze 
werd te oud) 

Ópsétte (opzetten: dekken) 
tééten is sö goe.t és fèrrech, zét te 
töffel mar vast óp (het eten is zo goed 
als klaar, dekt de tafel maar vast) 
Zoals ooverhange voor het op het 
kachelvuur zetten of staan van spij
zen terug kan gaan naar tijden van 
open vuur, zo kan het opzetten van 
de tafel nog herinneren aan de klap 
aan de wand: tafel die ingeklapt stond 
tegen de wand en voor het eten weer 
werd opgezet. Synoniemen uit OOGBr 
lijken dit niet tegen te spreken: toffel 
ophaole in Nistelrode, Vinkel-Hees-
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wijk, en de toffel zette in Zevenbergen. 

Óp SÓ nöd (op zo na: bijna) 
we zéjn óp sè nöd klöör! (we zijn 
bijna klaar) 

ópsoodemietter (klap) 
héj kreech me log en ópsoodemiet
ter! (hij kreeg me toch een optater) 

Ópsoodemiettere (opkrassen, op
hoepelen) 
èn nèw soodemietter mar óp! (en nu 
pak je je maar weg) 
Met dezelfde betekenis van weggaan 
ook: ópmiettere. 

ópstooke (opstoken) 
zan alt höwt ópchestókt! (ze hadden 
al het hout opgestookt) 

ópstruu:pe (opstropen) 
ze stropte bèèj der mööwen óp! (ze 
stroopte allebei haar mouwen op) 

Ópstuu:ke (opstoken: aanzetten, op
hitsen) 
Öwt zen èjge z,ój zwiets nie chaaw 
doe.n, mar zan em ópchestökt! (uit 
zichzelf zou hij zoiets niet gauw doen, 
maar ze hadden hem ertoe aangezet) 

order WWB214 (orde) 
héjs nie in order (hij is ziek) 
De meesten zeiden: nie in órde, maar 
de oudsten realiseerden het woord 
nog met een slot -r. 

Örte WWB 237 (etensresten: die kin
deren graag laten staan) 
De term door ons ook waargenomen 
in de Lijmers. Niet in WEUNKN ED. 
Volgens WEBSTER s ort: ook in het 
Engels meestal in mv-vorm, en ver

moedelijk uit het Nederlandse oor-
aete = remains of food. 

Ös (Oss: plaatsnaam) 
Hierbij: dösse mèrt (de Osse markt) 
enen osse (een man uit Oss) 
en osse (een vrouw uit Oss) 
en össes (een kind uit Oss) 
Ter vergelijking: 

en Schajjeks kientje 
ene Schajjekse kèl 
en Schajjekse boerrin 

Wat dan weer aanleiding geeft tot de 
varianten: 
enen dssese (man uit Oss) 
en dssese (vrouw uit Oss) 

Otteren (uitereen: uiteen, uit elkaar) 
ge moet se goe.t otteren haawe! (je 
moet ze goed uit elkaar houden) 
otteren is synoniem met ömmekööre. 

ÖWt x Öt (uit) 
héj hi sen érpel öwt (hij heeft zijn 
aardappelen gerooid) 
héj hi te koffie öwt (hij heeft de kof
fie op) 
liéj hi te sloop öwt (hij is uitgeslapen) 
héj hi sen èrte öwt (hij heeft zijn erwten 
uit, dwz: hij heeft z'n goodwill ver
speeld) 
gbz ötte licht (ga eens uit het licht) 
gbz ötte voe.t (ga eens opzij) 
gbz ötte weech (ga eens uit de weg) 

öwtert (Utrecht) 
In de uitdrukking: nbt Sticht fan öwtert 
chbbn (naar het Sticht van Utrecht gaan) 
Gehoord van een zegsman die het 
had over Herpense hannekemaaiers. 

ÖWthbble (uithalen, helpen) 
dè holt nie öwt! (dat helpt niet). 
we beginne smèèrgez aal mi te ka-
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chel öwt te hoöle (we beginnen 's mor
gens altijd met het uithalen van de 
kachel) 

Öwtmiste (uitmesten) 
begin marz mi te pèrtstal öwt te miste! 
(begin maar eens met de paardenstal 
uit te mesten) 

ówtoo x dwtoow (auto) 
Het dim öwtootje of öwtooke al naar 
gelang de uitspraak: na -oo met -tje, 
na -oow met -ke. 
Het genus ligt ook niet helemaal 
vast: mi döwtoo of mi den öwtoo. 

Öwtsétte (uitzetten: werk verzetten, 
uitvoeren, doen) 
hart roeppen èn niks öwtsétte, zoe: 
énne! (hoog opgeven en niets pres
teren, zo een) 
èn wa tie jóng door dan öwtsétte, is 
nie feul goets! (en wat die jongens 
daar uithalen , is niet veel goeds) 

bwtstuffe (uitgummen, uitvlakken 
met vlakgom) 
öwtstuffe doe de min stuf (uitgum
men doe je met een vlakgom) 

öwtwéch (uitweg) 
Vooral bij akkerpercelen komt het 
voor dat een stuk grond ligt ingeslo
ten tussen andere bezittingen die wel 
aan een openbare weg liggen. Dan mag 
de ingesloten eigenaar - zo nodig -
met paard en wagen over het land 
van de buren voor alle noodzake
lijke vormen van aan- en afvoer. Dat 
heet dan et rèècht fan öwtwech (het 
recht van uitweg). 
Van iemand die zo'n uitweg heeft over 
de Lange Akkers zegt men wel: héjz 
oover et Langakker geöwtweecht. 

Öwtweege (het recht van uitweg 
hebben) 
De Prins weecht dur onze kamp öwt! 
(Prinsen heeft het recht van uitweg 
door onze kamp) 

P (P) 
Deze medeklinker kan intervokaal stem 
aannemen: 
slibbere (glijden) t/o slippen, 
schabbelie.r t/o scapulier. 
De stemhebbende b kan van de ande
re kant intervokaal stemloos worden: 
sooper (sober). 

paapetoe.te W W B 106 (bottels van 
de hondsroos) 
Het element paap wel te duiden als 
de pastoor die in deze toog in tal van 
plantennamen voorkomt. Dat de -toe. te 
zouden slaan op geslachtsdelen (ook 
zeer geliefd bij de naamgevers van 
planten) lijkt ons in dit geval minder 
waarschijnlijk. Men kan denken aan 
toet, in G R O E S B E E K ook met lange oe 
en als: vrouw verklaard, totebel. 
Liever verwijzen we naar G O O S S E N -

A E R T S s. papekanneke, die deze naam 
vermeldt voor de vrucht van de hage-
doorn. Ter verklaring citeert hij Paque: 
'Deze naam duidt waarschijnlijk de 
ampullen aan die de dienaar den pries
ter onder de mis aanbiedt. De vruch
ten van den Crataegus hebben omtrent 
dien vorm.' Daar voegt G vervolgens 
aan toe: denk aan de betekenis van 
het oude pape! Dit doende, vinden 
we deze gewijde kannekens heel wat 
beter passen bij die oude pape dan al 
die klootjes en kullekes die al in zo
veel andere plantnamen de celibataire 
staat van de paap in twijfel trekken. 
Wij gaan ter verklaring van -toe.te 
uit van het huidige tööjte = tuiten = 
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kannen. Dan dient worden aangeno
men dat in deze oude naam de aloude 
oe-klank niet is gediftongeerd, zoals 
ook niet in het verwante toetter x 
toe. ter (toeter) en toe. tere (toeteren) 

paase (passen) 
dè bazzeloe:n pést me nie mér, vur-
rech jödr piez et me nog és Toone 
boks! (dit overhemd past me niet 
meer, vorig jaar paste het me nog als 
de broek van Toon = precies) 
De aa van paase opponeert met de 
aa van paase waarmee ooit de heer 
Van Paasen werd aangeduid. 

pakke W W B 178 (pakken: aandruk
ken om meer te kunnen bergen) 
De term ook bij P I R A I N E N : packen = 
stapeln: Schööwe an 'n Hoop (an de 
Miete) packen. 

pakkedraager (bagagedrager) 
Vroegger zaade nöggal ez en fiets 
rééje zónder pakkedraager! (vroe
ger zag je nogal eens een fiets voor
bijkomen zonder bagagedrager) 

palm W W B 135,136 (palmmaat) 
Hlders werd niet de vuist genomen 
als standaard maar het tegeltje van 
13x13 cm, blijkens T E G E L X V I 44. In 
de praktijk zal men overigens noch 
de palm van de hand noch het tegel
tje aan de muur gebezigd hebben maar 
een reeds voorhanden meettouw waar
in de knopen al waren aangebracht. 
Zie ook onder: plevöws. 

pannelèkker W W B 327 (kikkervisje) 
Vraagteken aldaar vervalt. 

part (part: deel) 
ghét oe part ndw wél gehat! (je hebt 

je deel nu wel gehad) 
dan gö de méste part nö hum! (dan 
gaat het merendeel naar hem) 
vroegger waarent fur de méste part 
boerre hie.r int törp! (vroeger waren 
het hier merendeels boeren in het dorp) 
vur méjn part slönzem doe:t! (wat 
mij betreft slaan ze hem dood) 
zénder part öv die:l ön! (ze hebben 
er part noch deel aan) 

p2drenSiSd (patronaatsgebouw) 
De eerste veelal onbekende, beteke
nis van patronaat is: vereniging. Deze 
beoogt de vorming van de jeugd, ook 
door ze te beschermen tegen schade
lijke beïnvloeding van buitenaf. Kin
deren die lid waren van de vereni
ging vonden in dit clubhuis emplooi. 
In Röwwestèjn stögget patrenaat tig-
ge de paasterééj! (In R staat het 
patronaatsgebouw naast de pastorie) 

pazzenakkerstrung W W B 130 (pas-
tinakenplanten) 
In pazzenakker klinkt het Latijnse pas
tinaca nog verhaspeld door. 
Even mooi èn meer verbreid vb bij 
HEUKEI.S X C L : pinksternagel. 

péérdemoppe (paardenmoppen: 
uitwerpselen van het paard) 

péérdevölk (cavallerie) 
veul boerrejönges diende bét péérde
völk! veel boerenjongens dienden bij 
de cavallerie) 

peezerik W W B 328 (teellid, gierig
aard) 
W W B 168 zegt van de peezerik dat die 
bij het slachten wordt opzij gelegd. 
Waaróm wordt er niet bij gezegd. 
Dat doen we dus bij dezen: de vette 
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pezerik werd gebruikt om de zaag mee 
in te smeren als die begon te klemmen. 
Hierover een mooi citaat in W N T s 
pezerik: 'pezerik smouter... dient even
als de kaars tot het invetten van... de 
zaag. De pezerik is eigenlijk de voor
huid verlengd met den verdroogden 
roedekoker van os of stier of zwijn.' 
Met de toevoeging: 'Gewestelijk hier 
en daar in Z.-Nederl. voor: vrek, gie
rigaard.' Uit dezelfde bron: 'in de 
Neder-Betuwe... ook voor het man
nelijk lid van menschen'. Dus gauw 
naar Van den Hatert en Datema, maar 
die drukken zich s peezerik juist ex
treem netjes uit: pezig deel van een 
varken om de zaag mee in te vetten! 
En wat ze daar ook gebruiken? Het 
H. ww peeze (hard werken), met de
zelfde betekenis als piezakke heeft, 
allicht, want het eerste lid van dit 
ww is de pees van pezerik. 

pek W W B 156 (pek) 
Bij P I R A I N E N eveneens de twee vor
men naast elkaar: Pickhaaken naast 
Mahdhaaken. Voor het wetten even
eens Pech mit Sand. 
Voor de klomp met modder vond ik 
omtrent 1980 nog in Berghem een ge
ëmailleerd blikken tuitje met een haak 
waarmee het achter de broeksband aan 
het lichaam werd vastgezet en al maai
end meegevoerd. 

pèlker W W B 126 (sluitpaal) 
Ook in W U C H E N 73 in de dubbel
vorm: pelker - peiger. Overgang van 
stemloze k naar stemhebbende g hier 
zelfs buiten intervocale positie. 
W E U N E N E D 147 gaat uit van een ba
sisvorm perkei, bij de term park = 
afgeperkt terrein. 
Voor de wisseling 1 / r zie W W B 97,98 

dólperx dorpel e.a. 

pélspbbj (peelspade) 
Verouderd synoniem van mistspbbn 
(mestspaan), en blijkens de naam ge
lijk te stellen met de spaan waarmee 
in de Peel turf werd gestoken. 

pepie.r (papier) 
Bekend was het kinderliedje waarin 
gezongen werd: ónder en pepierre 
zulderke, waarbij gehurkt werd en het 
springtouw hoog over de hoofden 
ging-
Ook gebruikt als znw: en wilde bést 
is ter ie.n zónder pepierre! (een wild 
koebeest is er een zonder stamboek
papieren) 
Zie ook s zulderke. 

pèrmetbbzie (parentage: verwant
schap, familie) 
pbbter van Kilzdónk zit bóns nog in 
de pèrmetbbzie! (pater Van Kilsdonk 
figureert nog in onze stamboom) 

pèrtstrónt (paardenstront) 
vur vroech chruuntes in den hóf moette 
miste mi pèrtstrónt want die bruujt! 
(voor vroege groenten in de tuin moet 
je mesten met paardenstront, want 
die geeft extra warmte) 

pesjónkele W W B 275 (kerk-in en 
kerk-uit biddend heen en weer lopen 
om de Portiuncula-aflaat te verdienen) 
Bij PIRAINEN in twee vormen en twee 
betekenissen: passjunkeln voor het ver
dienen van de aflaat maar: pessdun-
keln voor: nervös hin- und herlaufen 
(wie beim Portiuncula-Ablasz in der 
kath. Kirche.) 

pestdrsfiets (pastoorsfïets) 
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Herenfiets voor geestelijken, niet met 
de bekende horizontale stang maar 
een die schuin naar beneden liep. 
en pestörsfiets is chén heerefiets èn 
ök chén daamesfiets, zovveul èz iets 
er tussenin! (een pastoorsfiets is geen 
herenfiets en ook geen damesfiets, 
zeg maar iets er tussenin) 

Pét W W B 2 1 8 (Piet) 
Het betreft de korte vorm van een 
waarschijnlijk even niet voorhanden 
vorm *Pie:ter. Algemeen is de achter
naam, bv Piet Pleiters. De achternaam 
blijkt vaker een fossiel in zich te heb
ben: zo is *hoe:ch slechts bewaard ge
bleven in van den Hoe:ge (van den 
Hoogen) 
De lange vorm eveneens bewaard in 
pieiter en mieiter (doopvader en -moe
der). De korte eveneens in de naam 
van Oom Piet: Pétleröm. 

peure (peuren: vissen op aal) 

pie:le W W B 328 (versieren) 
Ook in G R O E S B E K K : 'Toe faotje jörig 
was, hón ze zine stoe.1 gepeeld, toe 
moetje stierf ör ki.st. Toen opa jarig 
was, hadden ze zijn stoel versierd, 
toen oma stierf haar kist.' 

piepper W W B 199 (aardappel) 
Ook gebruikt als graadmeter voor 
regenval: ze zégge dètfeul geréégent 
hi mard beschiet er nie bn, tis noch 
lang nie bn de piepper! (ze zeggen 
dat het veel geregend heeft maar het 
beschiet er niet aan: de regen is nog 
lang niet tot de aardappelen doorge
drongen) 

pierke (piertje) 
et kriejjoelt hie.r van de klèèn pier-

kes! (het krioelt hier van de kleine 
regenwormen) 
Standvorm in de dialoog: worm? 
mdè ne worm génne pie.r is! 

piejk - piefke (perzik - perziken) 
de pierrke z,éjn noch nie réjp! (de 
perziken zijn nog niet rijp) 

pierrech W W B 105 (zwak, slecht, 
waardeloos) 
Hierbij nog de uitdrukking: gén pie.r 
wèrt! (geen pier waard: al zo ziek of 
nog zo ziek dat men eigenlijk niet 
meer kan functioneren) 
Bij P1RAINEN s pierig (kränklich) 
De betekenis ziekelijk ook in M A A S 

E N W A A L , W I J C H E N , G R O E S B E E K en 

N E D E R - B E T U W E . 

piezzakke (te hard werken voor te 
weinig loon of effect) 
gén boe.r worre mènneke, want lès 
zeuve daag in de wéék piezzakke èn 
bekam niks ferdienne! (geen boer 
worden jongetje, want dat is zeven 
dagen in de week hard werken en 
bijna niets verdienen) 
wa lidde door te piezzakke! go toch 
nö höws! (wat lig je je daar in 't zweet 
te werken voor nop, ga toch naar huis) 
Ook bij K L U G E en K Ü P P E R s piesac
ken. Volgens Kluge gaat het woord te
rug op pezek = ziemer = roede van 
het mnl dier. Oorspronkelijke beteke
nis: bewerken met de pezerik. 
G R O E S B E E K 219 vermeldt s piezakke 
o.a. zwoegen. 

pikdrbbt x pïkkerdrbbt (prikkel
draad) 
tpèrt moes worre afchemakt, zo zwoor 
hagget in de pikdrbbt chezééte! (het 
paard moest worden afgemaakt, zo 
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zwaar had het [verstrengeld] in het 
prikkeldraad gezeten) 

pikkerdröbtsteufke (prikkeldraad
stoofje) 
Houten haspel waar een rol prikkel
draad op zit gewonden, en die bij 
hergebruik vaak diende als voeten
bankje, zoals de stoof. 

piksel (piksel) 
Kapot gedorste graandeeltjes, vermengd 
met onkruidzaden, enkel nog geschikt 
als vogelvoer, kwam als derde soort 
uit de dorsmachine. 

pinkemèrt (pinkenmarkt) 
Feestelijke bijeenkomst tgv een nog
al massaal gebeuren als een kermis, 
waarop nog onervaren jongens en meis
jes elkaar ontmoeten. Volgens mede
deling een nog zo bedeesd avontuur dat 
de jongelui elkaar nog slechts met de 
pinken durven vasthouden. 
Misschien moet die boerenschroom 
toch wat getemperd worden, als we 
bedenken dat die markt haar naam 
wel eens te danken zou kunnen heb
ben aan een ander soort pinken: kal
veren met nog de melktanden van de 
jeugd, stiertjes die nog niet gespron
gen hebben. 

pinnetènsie (penitentie: boete). 
we kreege vroegger méstal drie wees-
chegroetjes te bidde vur pinnetènsie.1 

(we kregen vroeger meestal drie wees
gegroetjes te bidde voor penitensie) 
tis me nöggal génne pinnetènsie, ene 
mins die pruu.ft! (het is me nogal 
geen beproeving, een echtgenoot die 
aan de drank is) 

pitte W W B 197 (bieten: gedacht als 

zaad of jonge planten) 
In W I J C H E N 73 realiseert men het be
grip met peje, in G R O E S B E E K 214 met 
peej of suukerpiet. 

plakkbbte (plakkaten, vette kleve
rige plakken) 
héj ha me tog en plakkbbte ónder 
zen klómpe! (hij had me toch een 
kleiplakken onder zijn klompen) 

plat W W B 328 (plat) 
Een speciale betekenis heeft dit plat 
in de aanduiding platte kéjnder voor 
kinderen die nog niet kunnen lopen. 
In W B D 337 heeft onder het lemma: 
pasgeboren kalf, plat de verwante maar 
oneigenlijke betekenis van zeer jong. 
Oneigenlijk, omdat een kalf binnen 
een uur na de geboorte al staat. 
Voor Vlaanderen zie F.Timmermans: 
A D R I A A N B R O U W E R 233, alwaar met 
platte jong vogels worden aangeduid 
die nog niet kunnen vliegen. 

plèès, plèèske W W B 239,184,328 
(zeker soort gebak, beschuit) 
Zo'n antiek beschuitje droeg vroeger 
volgens mijn zegslieden wel de indruk 
van een duim, wat verwijst naar 
N A N N I N G 141: pleskens van Kevelaar, 
ronde peperkoekjes met ingedrukte Ma-
riabeeltenis. PIRAINEN vermeldt: Plass-
broot voor doopgebak, Piassvisite voor 
doopvisite. 
Voor de etymologie zij nog verwe
zen naar N A N N P N G S 36: spijzen 
die aan de monniken in den vasten
tijd werden voorgezet... ad cenam pri
ma die placentam cum bracchiolo, 
dwz bij den maaltijd op den eersten 
dag (der vasten) koek met het armpje'. 
Ooit zou dan een plèès een krakeling 
zijn geweest. 
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Toe te voegen WWB 184: 'het veulen 
komt ter wereld met een bloederig, 
beschuitvormig koekje = et plèèske 
in de bek'. Inspireerde het de volks
genezer? In NRC-H Boeken lu-7-'09 
lezen we bij Atte Jongstra: 'het ge
neesmiddel voor vallende ziekte vindt 
men in de mond van een veulen als 
dit ter wereld komt.' Hij heeft deze 
wijsheid via André Hanou uit de 
Oeconomische Courant van 1800! 

pléntie (plenty) 
Bevrijdingswoord: zat, volop, genoeg. 
Door iedereen gekend en gebruikt. 
Met de bevrijders ook weer verdwenen. 

plevöws WWB 135 (plavuis) 
Drie plavuizen hadden de maat van 
een el. Elders beschikte men in de
zelfde tijd over een steentjesmaat, stan-
daardmaat v a n 13 cm ter lengte van 
een palm. Steentjes zijn dan antieke 
muurtegeltjes van 13x13 cm: teegelkes. 
Over deze steentjesmaat meer bij 
Dronkers in TEGEL 16 (1988)-. 'de boer 
beschikt over een touw met knopen 
erin, op een afstand van elkaar van 
de lengte van een haardtcgel. Meet 
het varken negen afstanden achter de 
voorpoten, dan staat dat ongeveer ge
lijk met een gewicht van 200 pond 
schoon aan de haak. Een omvang van 
elf steentjes wijst op circa 300 pond.' 
Wie exact wil weten hoe levend ge
wicht werd gepalmd, raadplege 
RUNHART 1284, onder: Zwaarte van het 
levend vee. 
Vermeld dient verder dat in Gorssel 
4 tegeltjes van 13x13 voor ellemaat door
gingen, blijkens WAI.D 1984-110. 

ploech WWB 294 noot 30 (ploeg) 
Voor ploeg als dier verwijzen we naar 

K L U G E 242 s Geize = Pflugsterz: das 
gegabelte Holzstück, an dem der Bauer 
den Pflug hält, wie eine Geisz bei den 
Hörnern. 

plukke-plók-geplókke (plukken 
- plukte - geplukt) 
gat seeker gén téjt dèggoew péére 
noch nie geplókke hét? (je had zeker 
geen tijd dat je je peren nog niet hebt 
geplukt) 

pluu.t W W B 133 (zakmes) 
Het woord ook in G R O E S B E E K 224 en 
in M A A S E N W A A L M l . 

pöddeng (pudding) 
gluu:f mar nie dètler bónz iedderen 
dach pöddeng óp töffel komt! (geloof 
maar niet dat er bij ons iedere dag 
pudding op tafel komt) 

poejjakkere (poeiakkeren) 
Hard werken met te weinig resultaat. 
wa lidde door toch te poejjakkere! 
(wat ben je je daar aan het uitsloven 
voor nop) 
Opmerking: ww in Tegelen gebruikt 
voor het uitgraven van pottenbakkers-
aarde; behoort ook tot de Rijnlandse 
woordenschat. 

poelliettoe.re (politoeren) 
Met köjböj, ómme Kómmes en ónje-
klónje vb van lettergreepassimilatic. 

poelliejje W W B 2 3 9 (klotsen) 
Dit klotsen was nodig voor het ma
ken van sèpnat (sapnat: dropwater) 
dat dan in M W 328 ook poeliepek heet. 
Bij D E B O N T voc 510: poeliefleske: 
flesje met in water opgeloste drop, welk 
oplossen door heen en weer schud
den plaats vindt. 
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Een prachtige parallel met poellie-èèj 
(bedorven ei waarvan je de inhoud bij 
bewegen kunt horen klotsen). 

poerke W W B 207 (biggen, in kin
dertaal) 
In de nooit voldoende te waarderen 
Fundgrube van het W B D zit her en der 
uiteraard een fout. We lezen dan ook 
in Deel I 815 s jong varken, een des
informatie: benaming voor big: poeitje: 
peike...(Huisseling), Elemans. Maar 
daar raken - echt waar - de kinderen 
alleen maar vertederd door poerke of 
nog liever: poerkskes! Het enkelvoud 
komt niet voor, waarschijnlijk omdat 
kinderen niet het individu zien maar 
de toom. In de zes kolom die de big 
inneemt in het W B D wordt ons woord 
slechts eenmaal genoteerd, voor K 
348: Herselt, ergens onder Turnhout. 
Een enkele Vlaamse bron omschrijft 
het bigwoord o.a. met pourceau, het 
ouderwets Frans moedervarken van 
onze poerkskes mogelijk nog van La
tijnse adel via poreus, porca en hun 
porcelli. 

poerTeke (met de aalgeer in de 
modder steken om paling te vangen) 

poe:t, mv poe:te W W B 167 (poot, 
mv poten) 
In een enkel geval en dan vooral in 
de mond van oude zegslieden ook 
het mv puw.j. 
ge bléft er miw puu.j moe:j van af! 
(je blijft er met je poten mooi vanaf) 

poelje W W B 179 (vleinaam voor het 
veulen) 
Blijkens H A S S E L T s. pooi-poejke, is 
deze vleinaam ook buiten Hasselt ge
bruikelijk. En voor G R O E S B E E K vermeldt 

Giesbers: poeike x poetje als algeme
ne benaming voor het veulen. 
G O O S S E N A E R T S noemt voor de Kem
pen naast poeike nog pee als soort
en roepnaam voor veulen. 

pol W W B 237 (pol: bundel van plan
tendelen of planten met wortels) 
bbnne, bééze, wisse, wiskes, èrte groej-
jen óp ene pol! (bonen, bessen, wilge-
tenen, floxen, erwten groeien in de 
vorm van een pol) Vandaar samen
stellingen als: pölbbnne (polbonen 
tegenover bv staakbonen), èrtepbl 
(een pol erwten), béézepöl (bessen-
struik), wissepöl (wilgestruik). Men zal 
ook zeggen: ene pol da&lejas, en 
pólleke mèèjzuuntjes. 
Opmerking: koolplanten en aardap
pelen groeien echter in de vorm van 
ene stróng (stronk). 
Het woord ströjk vermoedelijk import 
uit de tijd dat de fruitteelt van hoog-
stam overging op laagstam in struik-
vorm. 

pómpe W W B 172 
Toe te voegen aan de gewone beteke
nis van pompen nog: het bewegen 
van de dekschilden door de meike
ver vlak voor deze gaat vliegen. 
Ook wordt met dit ww de uitvoering 
aangeduid van een kinderspel. Rug 
tegen rug haken twee kinderen de 
armen in elkaar en buigen dan om de 
beurt zodat de ander met de voeten 
van de grond komt. 

pómpeldoe.r x pómperdoe.r 
(pompadour: bont bedrukt) 
ene swèrkendachse schölk makte ze 
vroegger van pómpeldoe.r schdrtegrèèj! 
(een daagse schort maakten ze vroe
ger van bont schortengoed) 
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pómperdoe.re schalk (bonte schort) 

póöw (pauw) 
ene pddw zaade nie duk mar pöw-
startjes saagde ooveral! (een pauw 
zag je niet vaak maar pauwstaartjes 
zag je overal) 

pöbze (geboorte weeën) 

póppestrónt W W B 222 (poppen-
stront) 
Alleen in de uitdrukking: z.ö dun ès 
póppestrónt (erg dun en kwetsbaar) 
De uitdrukking ook in HASSELT s 
poep: zo fijn als 'poepestront'. Poep 
in de betekenis van drek is in Hasselt 
onbekend, uitgezonderd in de samen
stelling poepestront, die als pleonas
me wordt gekenmerkt. Enige twijfel 
is op z'n plaats. Wie bij Staelens zelf 
pop opzoekt vindt: poep! Had men 
de DIEKSJ ENÉÉR V A N 't (HESSELS) het 

Hasselts Woordenboek genoemd, en 
niet het Nederlands-Hasselts, dan had
den alle Hasseltse woorden bij elkaar 
gestaan, en had het popje naast haar 
poepje gestaan. 

pörtefullie 
zhén van ónze vbdder óh dosse mèrt 
te pörtefullie gestólle! (ze hebben van 
vader op de Osse markt de portefeuil
le gestolen) 

pötloeit - pdtluu.jke W W B 217 
(potlood) 
hédden pdtluu.jke bé? dan schréjwt 
éfkez óp! (heb je een potloodje bij 
je? dan schrijven we het even op) 
De mv-vorm in volgend vb: de més-
ter hi aat en kiesje mi pötluu:j óp de 
lessenaar stbn! (de onderwijzer heeft 
altijd een kistje met potloden op de 

lessenaar staan) 

pÖtloe:je (potloden: zwart poetsen) 
de mèjt moet sbtlerdachs de kachel-
plbbt pötloeije! (de meid moet op za
terdag de kachelplaat met grafiet zwart 
poetsen 

pötmik W W B 239 (brood dat in de 
vuurkuil van de open haard werd 
gebakken) 
W A L D 1996 vermeldt potbrood uit 
Pannerden als: rond wittebrood dat 
in een ijzeren pot op de kachel werd 
gebakken. 

póvbóks (plusfour) 
Behalve blöbzbóks ( W W B 262) werd 
in H ook wel gezegd póvbóks, even
als in W U C H E N 75). Het verschil 
tussen Gelderland en Brabant zit hem 
hier in het geslacht: unne pofboks in 
W U C H E N tegenover en póvbóks in H. 

pdws (paus) 
zha drèjge deftig bngetrókke, zleek 
te pdws wél! (ze had zich deftig aan
gekleed, ze leek de paus wel) 

pbz-èèjer (paaseieren) 
Deze werden niet gelegd door de kip, 
en ook niet gemaakt van snoepgoed 
en gekocht in de winkel, ze werden 
- zo werd de kinderen meegedeeld -
gestrooid door de klokken die op Paas
zaterdag terugkeerden na een lang 
verblijf in Rome. 

praam W W B 45 (stokje in de lus 
van een touw) 
De lus van deze knevel wordt beves
tigd om de lip van een paard; vervol
gens wordt het stokje aangedraaid 
tot over de pijngrens om het paard te 
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dwingen tot iets wat het niet wil. 

pralle (prallen: zaadballen) 
M A A S E N W A A L u i : praelle voor tes
tikels. 
K L U G E s prall (volgestopft) verwijst 
naar de afleiding Pralling = Hode. 

prebeere (proberen) 
Ook in de vage uitdrukking: prebee
re doen de huntjes! (proberen doen 
de hondjes) 

prebeerpónnie (probeerponny) 
Ponnyhengst die men laat uitprobe
ren of de merrie wel dekrijp is. Aldus 
wordt gehandeld om de kostbare hengst 
die uiteindelijk het werk moet verrich
ten, te vrijwaren voor het letsel dat door 
een onwillige merrie makkelijk kan 
worden toegebracht. 

prèlwéch (parallelweg, lopend 
naast de spoorweg) 
oover de Prèlwéch He.poe nbt ste-
sjón! (over de Parallelweg liepen we 
naar het station) 

prent (prent: veeleisende, verwaande 
vrouw) 
wan prent ie:n! (wat een verwaande, 
verwende tante) 

probt W W B 230 (praat: praatstof -
manier van praten) 
wanne pröot (wat een onbetamelijke 
maniet van praten) 
génne prböt oover maake (erover 
zwijgen) 
ester mar génne probt over komt! 
(als er maar niet over geroddeld wordt) 
héj hi wèjnech prbbt (hij is niet spraak
zaam) 
ödrege prbbt (mededelingen die be

vreemding wekken) 

pröpke (propje) 
Mijn ouders verschoten prbppe ( W W B 
106) in de vorm van elzeproppen met 
de klabbus (proppenschieter). Wij 
behielpen ons met pröpkes van pa
pier, die we lanceerden met een stlek-
ske (elastiekje), hoofdzakelijk op school, 
in de klas. 

prbtsaam W W B 329 (praatzaam: 
spraakzaam) 
In het register dient paginanummer 226 
te vervallen, op p 230 bleef de defini
tie wat vaag. Een praatzaam iemand is 
gaarne bereid tot een wedergroet of een 
praatje, met als connotatie: vriendelijk. 
V A N D A L E 1950 vermeldt onder spraak
zaam: tot spreken geneigd. Bovendien 
als verouderd: vriendelijk, minzaam. 

protsmaaker W W B 329 
Foutief gespeld. Moet zijn: prots
maaker. 

prbttestans W W B 329 
Foutieve spelling, moet zijn prbtte
stans. 

prbttestante W W B 329 
Foutieve spelling, moet zijn prbtte
stante. 
Opmerking: próttestant kan behalve 
als znw ook als bvnw gebruikt wor
den: prbttestante x próttelanse minse 
(protestante mensen) 

Pröwse (Pruisen: inwoners van 
gelijknamig gebied) 
In H verstond men onder Pröwse mars
kramers die róntkwaame x langz de 
deur kwaame, met ijzerwaren als spa
den, zichten en zeisen. 
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prulleke (prulletje: koosnaam voor 
het kleine kind) 
gé zét moedders prulleke! (jij bent 
moeders lieveling) 

prut W W B 235 (volgzaam, gewillig, 
lief) 
Alleen in ontkennende vorm gebruikt: 
zis nie prut! (ze is niet op haar mondje 
gevallen) Deze term ook bij D E B O N T 

V O C 509. Voor een synoniem zie men 
onder: önklöör. 

pruu.ve W W B 329 (proeven) 
proberen hoe iets smaakt: maak éfkes 
fan de nééje sjèm pruu.ve'! (mag ik 
even van de nieuwe jam proeven) 
verslaafd zijn aan alcohol: dere mins 
pruu.ft, en door vélt nie tiggenóp te 
boe. re! (haar man is aan de drank, en 
daar valt niet tegenop te boeren) 

punder W W B 134 (unster, Romeinse 
balans) 
Bij het schatten van gewichten uit de 
hand sprak men van kwikke (wik
ken). Dit schattend wegen heet even 
verder, in de N E D E R - B E T U W E , punde-
ren. Van den Hatert: 'As ik ut zo pun
der dan is da zeuve kilo. Mar as ge 
ut zeker wil weete, dan vatte we de 
unster'. Dit unster is vermoedelijk een 
vergissing: het lemma ontbreekt. Maar 
onder nunster vinden we ter verkla
ring: unster, weegapparaat. Met als 
voorbeeld: schön aon de nunster... 

raake, dröwt (raken, eruit) 
Een geslacht van dieren of planten kwijt
raken door ziekten, onvruchtbaarheid, 
veraarding etc. 
door hm ze me tog en moe.j daaiejas, 
mar ze zéjn der öwtcherakt (daar had
den ze toch een mooie dahlia's, maar 

die zijn ze kwijt geraakt) 
die Bètjez die we han, dè waare nog 
es koej, mar we zén der öwtcherakt! 
die Betjes die we hadden, dat waren 
nog eens koeien, maar we zijn die stam 
kwijt geraakt) Door onvruchtbaarheid, 
ziekte, onvoldoende prestatie etc. 

rebbel (rebbel: mond, praattante) 
mond: hawt tog ez éfkez diejje rebbel 
van oe! (houd toch eens even die mond 
van je) 
rebbelende vrouw: tis me toch sön reb
bel ie:n! (het is me toch zo'n praattante) 
en goej wéfken ie:n, zlang èsse dere 
rebbel mar hawt! (een goed meisje, 
zolang ze haar mond maar houdt) 
Ook in de samenstelling rebbeIkónt 
Erg hoofs klinkt het niet. Maar blij
kens PIRAINEN zijn de mannen van Mun
ster geen haar beter. Daar heet een 
kwebbel: Rabbeldööse, Rabbelgat, Rab-
belkaore, Rébbelkunte, Rébbelschüü-
te en Rabbeltaske (-tasse). 

rèbbele (rebbelen: praten) 
ze zit ön ie:n stuk deur te rèbbele! 
(ze zit onophoudelijk te praten). 

reegel (regel) 
in de reegel kant chén kwböt! (nor
maal kan het geen kwaad) 
de reegel van drijje (de regel van drie) 
Met deze woorden gaf een zeer bejaar
de informant uit eigen jeugd een reken
wijze aan. 

réégene W W B 196 (regenen) 
Toe te voegen: 
et réégent (het regent) 
et réégende (het regende) 
réégenet? (regent het) 
réégendenet x réégendet (regende het) 
De éé wordt nooit ee, wie reegene 
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zegt valt buiten de taalgemeenschap. 
Zingende schoolkinderen uitgezonderd: 

et reegent, et seegent, etc 

rèèn (rein: gemeen, oneerlijk, smerig, 
vies) 
Alleen in kwesties van eerlijkheid bij 
spel: wan rèènen ding ie:n! (wat een 
rotmeid, oneerlijk meisje) Term moge
lijk ingebracht door een van de vele 
boerenmeiden uit Oss en omgeving. 
Zie WWB 251, waar rèns eerlijk, en 
ónrèns oneerlijk betekent. Hier mo
gelijk te maken met hetzelfde woord 
als rèèn in verkortingspositie voor 
adverbiale s. Blijkens B M W : 148 is de 
term ook bekend in Nistelrode in de 
verwante betekenis: vies, met de 
opmerking: het woord drukt precies 
het tegenovergestelde uit van wat je 
zegt! DE BONT Voc 518 geeft wel reins 
en onreins maar niet iets dat beant
woordt aan rèèn. 
Wel een gelijkluidend lemma voor 
de mansnaam Reinier. Dat ze in Nis
telrode het tegenovergestelde zeggen 
van wat ze bedoelen is uiteraard on
waarschijnlijk. Ik houd het nog even 
op het rein van Reintje de Vos: die 
beantwoordt met zijn smoesjes pre
cies aan de betekenis van ons rèèn: 
oneerlijk. En het H Rèntje (Reinier-
tje) kan enkel verkort zijn uit de 
verdwenen standnaam *Rèèn, een 
van de vele nazaten van Reinaert. 

retréét (retraite: een periode van en
kele dagen waarin de retraitant zich in 
een retraitehuis terugtrekt om zich te 
bezinnen op eigen religieuze normen 
en waarden) 
vlij wéék zéw in Tilbörch óp retréét 
chewist! (verleden week zijn we in 
Tilburg op retraite geweest) 

richter (richter: plank) 
Als er in Ravenstein een schip gelost 
werd voor de meelfabriek, liepen de 
arbeiders over een smalle plank tus
sen wal en schip: ene richter. 

Rieggart (Richard) 
Met opmerkelijke g ipv ch. 

riem W W B 2 3 1 (riem) 
W U C H E N 77 s prut: t vlees is zo tèj as 
rieëm... wat wordt vertaald als: zo 
taai als leer. Als deze verklaring juist 
zou zijn, zou men in het H zeggen: zo 
tèèj ez ene riem, maar men zegt er: èz 
riem. 

rie:pe, ripsakke W W B 229 (repen: 
gemeenschap hebben, wild spelen, don
derjagen) 
In M E D E D E L I N G E N 1962 Nr 2, p 6 merkt 
Jan van Bakel op: 'Het woord ripsakke 
dat Elemans voor Huisseling vermeldt, 
is nergens in het materiaal voor de 
dag gekomen'. Het is daarom wel inter
essant wat nader in te gaan op dit 
woord. Of beter: woordgroep. 
Rie.pe heeft ie: < O W G ai, met als klank
wettig verkortingsproduct é. maar 
voor p meestal /, 
rie:p-ripke (reep), 
sm'e.p-stripke (streep), 
zw/e.p-zwipke (zweep). 
Als Van Bakel in het ons zo Nabije Wes
ten geen sporen vond van ripzakken 
als vorm van zwoel gestoei, dan zul
len we ons moeten wenden naar het 
Nabije Oosten. Daar stoten we niet op 
dat ene woord maar meteen op de 
hele harem: het grondwoord repen, 
het iteratief reupelen, de samenstel
ling ripzakken, en daar dan in de hit
te van het minnespel zelfs nog een voor
voegsel aan opgehangen: verripzak-
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ken. Plus het znw reuperd. Hier de oogst 
van een verkenningstocht op vrijers
voeten: 
GROESBEEK: 
reupele voor copuleren, ravotten; ver-
reupele voor rommel maken; verrap-
sakke x verrappe voor vernielen. 
WIJCHEN: 
reupe voor achter de meiden aanzit
ten, stoeien; verrapsakke voor vernie
len; reuperd voor rokkenjager. 
NEDER-BETUWE: 
reupe voor gemeenschap hebben van 
dieren; verreupe x verrapzakke voor 
vernielen. 
MAAS EN WAAL: 
reupe voor rollebollen, achter de mei
den aanzitten; verrupsakke voor vernie
len; overreupe voor je kapot werken. 
HUISSEN: 
reupele voor stoeien; verrapzakke voor 
kapot maken. 

rillek (redelijk) 
niks óp teege, dès rillek! (niets op 
tegen, dat is redelijk) 

rillekwie vreere (reliqui vereren) 
Kussen vooral na het Lof van een 
door de pastoor aangereikte reliqui, 
in H die van de H.Teresia. Het be-
schermglaasje werd na elke kus 
vluchtig schoongeveegd. 

roch W W B 195 (rogge) 
Als sjibbolet ter kenmerking van het 
Heikants werd jaren '30 nog gezegd: 
péjn immene rujk fant rdwk mèèje! 
(pijn in mijn rug van het rogge maaien) 
MW 341 heeft naast verouderd reug 
rug, op 344 naast rog verdwenen raug. 

roe:k W W B 183 (rook) 
Dit laten inademen van rook heeft een 

lange voorgeschiedenis. M A E R L A N T 

127 bespreekt onder Pinus de genees
kracht van de pijnboom: de dennen
appel legt men op het vuur, en men 
ontvangt daarvan de rook door de neus! 
Heilzaam voor de doorbloeding van 
de hersenen. En M A E R L A N T 58 verne
men we onder capra (geit) dat je bij 
falen hoorn van een geitenhok moet 
verbranden', voor de neuzegaten van 
den man! Waar die aan lijdt is moei
lijk leesbaar, gelukkig spreekt hier de 
bok duidelijke taal. 
Karei Soudijn (PSYCHOLOGIE rv-3 1985) 
schrijft over behandeling van hyste
rie in niet eens zó lang geleden tijden 
door het inbrengen van rook in de 
baarmoeder. Een vreeslijke behandeling! 
Iemand de dampen aandoen, zou een 
zegswijze zijn uit dat medisch specia
lisme. 

roe:s (roos: plant of bloem) 
De klankstand van ruw.ske (roosje) 
en rbzzekrans is klankwettig juist, de 
u van ruzzenuutje is dat niet. 

roggemeel W W B 127 
Dit meel algemeen gebruikt voor de 
makkelijk en snel te produceren rög-
geméélepap. Van meel gemaakte pap 
was ooit een vorm van dagelijks ge
serveerd krachtvoedsel. W W B had dan 
ook naast boekkendeméél nog moeten 
vermelden: garsteméél (meel van gerst) 
en wèjteméél (meel van v/èjt = tarwe). 
Behalve voor menselijke consumptie 
was meel in de jaren'30 ook een be
langrijk onderdeel van de veevoeding. 
Dit item heb ik, om het zacht uit te 
drukken, wat vluchtig behandeld: de 
koeien vraten maar wat graag mee van 
het roggemeel] Het W B D I 299 vv in
spireerde me tot het volgende over-
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zicht: een menu waar behalve het vee 
van de boer ook de haven van Rot
terdam wel bij voer: 
gróntnooteméél (pindameel), 
kookesméél (kokosmeel), 
léjnméél (lijnzaadmeel), 
mèjsméél (maïsmeel), 
sooja-méél (sojameel), 
vismeel (vismeel). 
Van lijnmeel werd ook léjnkoek ge
maakt. Koeien die wat extra voer no
dig hadden, kregen dan na de maal
tijd met de hand zo'n koek bijgevoerd. 

rol (rol) 
Hoeveelheid als gewonden op een 
haspel: ene rol pikdrbbt. 
In een klooster met slotzusters zat in 
de scheidingswand tussen slot en we
reld ooit een doorgeefluik in de vorm 
van ene rol, een draaiende cilinder waar
door voorwerpen in en uit konden waar
bij elke partij in eigen wereld bleef. 

römbakke (roombakken) 
Deze bakken bevonden zich voor- en 
achteraan op de laadvloer van de kar 
van de melkophaler. Op die plaatsen 
werd de laadvloer door die bakken 
vergroot. 
de römbakke veur èn aachter öb de 
römkar stééke lings èn rèchs öwt! (de 
roombakken voor en achter op de melk-
kar steken links en rechts uit) 

römkar (melkkar) 
De kar van de römboe.r. In te voegen 
W W B 140. 

Driekkes fan Aar rój toe nog de röm
kar (Driekus van Aar reed toen nog 
de roomkan was toen nog de melk
ophaler) 

römke W W B 330 (raampje) 

Foutief gespeld; moet zijn: römke. 

römme W W B 330 (melk) 
Toe te voegen: en koe in de römme 
hébbei (een koe in de melk hebben) 
Dat wil zeggen een koe ter leen heb
ben. Nog omstreeks 1900 hadden arme 
boertjes wel en koe van de pestoe:r 
in de römme. Die mochten dan voor 
geen of nauwelijks een vergoeding 
zich de melk toe-eigenen. 

römme mi beschöwt W W B 239 
(melk met beschuit) 
Eens in de week werd de warme maal
tijd wel besloten met een gerecht dat 
men römme mi beschöwt noemde: 
melk met suiker en beschuiten. Het 
geheel warm opgediend. Ook wel koud 
en zonder suiker. Dan moest de eter 
er de beschuiten zelf inbrokkelen. 
Zie voor hetzelfde maal in G R O E S -

B E E K s beschuute pap. 

Röms W W B 272 (Rooms-Katholiek) 
Ook met de betekenis dat iemand graag 
melk in de koffie had: ksé goe.t Röms! 
(ik heb er erg graag veel melk in) 

róndummer W W B 238 (hele snee 
brood) 
Vooral bij hoge broden werden hal
ve sneden gesneden: dan liet men het 
mes halverwege uitlopen, draaide 
het brood een halve slag en sneed 
vervolgens de andere helft af. Aan een 
deel van de snee ontbrak dan uiter
aard de korst, die intact bleef bij hele 
sneden, die daarom dan ook róndum-
mers werden genoemd. In G R O E S B E E K 

238 is van deze geschiedenis niet veel 
meer over: daar slaat het woord op 
een dubbele boterham, maar die was in 
kariger tijden altijd al dubbel. 
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ronsel W W B 157 (rondsel) 
De volledige mededeling aldaar had 
geluid: kamwielle èn rónsels. 

rööj W W B 256 (rui: touwschommel) 
Hierbij het ww rööje (schommelen), 
dat mogelijk te verbinden is met rui
en = reien = dansen in de ronde. De 
schommel bestond uit een lusvormig 
touw met onderin een links en rechts 
ingekeept zitplankje. In Berghem te
kende ik ooit een frappante Ausfor-
derung zum Tanz op: kóm hie.rfrót-
kónt, dèkkoe nog es róntrööj! (kom 
hier, drel, dat ik je nog eens rondsleur) 
Bij P I R A I N E N : Röidel x Röile voor 
Kinderschaukel. 

rööje (aanraden, raad geven) 
kkaw nie rööje, Bèrtes! (ik kan je 
geen raad geven, Bertus) 
èj zenèjge ndw mar lie.t rööje.'! (als 
hij zich nu maar eens raad liet geven) 

rööme W W B 184 (heen en weer be
wegen van de benen) 
Een in vaktaal bewaard relict dat wel 
in verband staat met Eng ww roam: 
go aimlessly. 
Zie ook B M W 147 onder raom = sprong 
voor de opmerking: vroeger kwam ook 
het ww raome voor met als beteke
nis: springen. Maar het ww is niet 
dood. W 0 C H E N 79 geeft hetzelfde woord 
in een enigszins andere maar verwan
te betekenis: raome: wild bezig zijn. 
Met als vb: die jonge ligge wir dur 
de hut te raome: de kinderen zijn weer 
aan het donderjagen door het huis. 

rÖSStbk (voermansstok) 
In woorde ès roskaam, rösmeule, rós-
sak èn rösstök zit nóg enen aawe 
naam fur pèrt! (in woorden als roskam, 

rosmolen, roszak en rosstok zit nog 
een oude naam voor paard) 

röwle - rooi - geroole (ruilen, 
ruilde, geruild) 

rèwwbözie (ravage: troep, rotzooi, 
rommel) 
zan niks ópclieröjmt: et waar me tög 
en rdwwöözie! (ze hadden niets op
geruimd: het was me toch een troep) 
Het vreemde woord is vermoedelijk 
in verband gebracht met rööw = ruw. 
Met w voor v zoals in Rowwestèjn. 

rujwèène W W B 164 (het rood wen
den = het lijf bieden: prolapsus va-
ginae) 
In W B D I 458 slechts vermeld voor 
Dinteloord (K 151). 
Het bestanddeel ruj- betekent: inwen
dig orgaan: binnenzijde van de sche
de of deel van de baarmoeder. Dat het 
woord iets met rood van doen heeft 
ligt voor de hand maar is onzeker. 
Zie voor de etymologie B E R N S 94. 

saandrendaachs (de andere dag) 
saandrendaachs froek em: hédded 
besje nóch? hajt al nie mér! (de vol
gende dag vroeg ik hem: heb je dat 
beestje nog? had hij het al niet meer) 

saap (sappig) 
Het woord is een variant van sèèp 
( W W B 103), in een wat jonger jasje: 
steele vur oew gerétschap moette al 
in mèèj öwt ten bom zaage, dan zéjn 
ze noch saap! (stelen voor je gereed
schap moet je al in mei uit de boom 
zagen, dan zijn ze nog sappig) 

sakremènt (sacrament: wijding in 
de vorm van uitwendig teken waar-
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door genade wordt aangeduid en ge
geven) 
In de betekenis van Sacrament des 
Altaars: Isakremènt stónt öwtgestélt! 
(de geconsacreerde hostie stond uil-
gesteld) 
In het algemeen: hoewel sakremènte 
z.éjn der? Zeuve menie:r! (hoeveel sa
cramenten zijn er? zeven, meneer) 
De verhevenheid der sacramenten werd 
weieens verlaagd door een grapje uit 
de eigen kattegismes van de kinderen: 
Vraag: wast sakremènt dès huuwwe-
leks? 
Antwoord: tsakremènt dès huuwwe-
leks ist öwlwèndech tie:ken woormi 
man èn vröw bmmeköör wdrre vaast-
chebónde mar woornöb ze beginne 
te spartele um wér los te kbmme! 

schabbelie.r W W B276 (scapulier) 
Vroegger kreede in de kerk dur de 
pestoe:r et schabbelie.r ópcheleet (vroe
ger kreeg je in de kerk door de pas
toor je eerste scapulier opgelegd, dwz 
door oplegging uitgereikt) 
Opmerking: daar sk vreemd is aan 
het H begint het woord met sch. Het 
dialect heeft tevens de neiging om 
stemloze ploffers intervocaal met stem 
uit te spreken. Ook de k wordt in zo'n 
geval wel als g gerealiseerd. Zie hier
voor onder Driegges. 

schaaf W W B 11 s (schaaf) 
Toe te voegen de tegenovergestelde 
vorm bij van schaaf, zijnde óp schaaf, 
doe de deur mar óp schaaf! (sluit de 
deur maar met de schaaf) 

schaame (schamen) 
ge moestoe schaame! (je zou je moe
ten schamen) dèggoe nie schamt! 
(dat je je niet schaamt) 

schamdoe! (schaam je) 

Schaat W W B 115,330 (veldnaam) 
Moet zijn: Schaat. 

schaft (kousdeel) 
Et stuk van de kbws tusse voe.t èn 
knie hètte vroegger de schaft! (het 
deel van de kous tussen voet en knie 
heette vroeger schaft) 

schafte (schaften) 
ghét hie.r niks te schafte! (je hebt hier 
niets te maken) 
dénkt er dn dèg óp téjt schaft, al wast 
allie.n mar vurl pèrt! (denk er aan 
dat je tijdig pauseert, al was het al
leen maar om het paard te sparen) 

schaftwèèrk (schaftwerk: extra werk) 
Kwam een ingehuurde èrrebèèjer (dag
loner) niet gereed met de opdracht 
dan werd hij bijgehuurd voor de tijd 
die nodig was voor de voltooiing van 
het werk. 

Schardéjk (Schaardijk: veldnaam) 
Dijk tussen Langelse Sluis en de Krom
me Hoek in Neerloon: met weinig 
voorland of uiterwaard. 

schèèj W W B 330 (schede, scheiding). 
Toe te voegen de betekenis van de 
grote, brede zoom onder in de Lan
caster raamgordijnen: daarin werd een 
lat gestoken voor het strak afhangen 
van de stof. Ook kreeg men meer zicht 
door die lat met een uiteinde tegen 
een roede te plaatsen voor meer licht. 
De term schèèj voor scheiding in het 
haar W W B 225 abusievelijk als schééj 
genoteerd. 

schèèje W W B 2 0 8 (scheiden) 
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Nog in: nie precies wie:te woort schèèjt 
(niet precies weten hoe 't zit), gezegd 
als men niet kan onderscheiden wat 
er exact speelt. 
Hierbij de uitdrukking: dè moette 
Göt èn de mölder mar schèèje! (in 
deze penibele zaak weten slechts 
God en mulder hoe 't precies zit) 

schéére (scheren, afscheren) 
Als een kalf, vies van plaatsvervan
gende moedermelk, niet vol overga
ve wou drinken, moest je het de kröwn 
schéére (de kruin scheren), in feite 
een steek onder water naar de H H Gees
telijken die maar wat graag dronken 
als in het drankje alcohol zat. 

schérlappe W W B 293 (scheerlap-
pen: oogkleppen) 
E L L I N G 463 noemt de kleppen die de 
paarden tegen het dol worden bij het 
draaien van de manege dragen Schüük-
lappen: tegen het dol worden. 

schets W W B 168 (identiteitskaart 
voor runderen) 
Deze schets werd ingevoerd in de ja
ren '30, toen vanwege de economi
sche crisis van overheidswege ook het 
fokken van rundvee aan banden werd 
gelegd. Wie toch meer runderen fok
te moest thuis of onderweg gecon
troleerd kunnen worden. En dat kon 
dan aan de hand van die schets. 
Toen in de oorlog de Duitsers dit prach
tige controlemiddel ook voor elke Ne
derlander verplichtten, was voor vele 
boeren het identificatiebewijs een mond 
te vol: die zeiden: schets, 
èn zörch minse dèggoew schets bé hét 
(en zorg, mensen, dat je je identiteits
bewijs bij je hebt) 
Voor een wat formelere situatie hees 

men zich in een netter maar wat krap 
zittend pak, en zei men: dènsiebewéjs 
(identiteitsbewijs) 

scheut (scheut) 
Ook in de betekenis: op weg. 
ès te helft mijduu zéjnoe al en hie:l 
èènt óp scheut! (als de helft meedoet, 
zijn we al een heel eind op weg) Het bij
passend ww: ópschie.te (opschieten) 

schieffele W W B 2 5 6 (kiskassen) 
Een znw schieffel ontbreekt in het H, 
maar niet in G R O E S B E E K : daar zijn 
schiefeltjes schilfertjes. 
In HUISSEN 132, is een schiefel een dun
ne schijf en betekent schiefelen schil
len, terwijl schiefel met korte ie wordt 
gerealiseerd, en schiefkes (= gebakken 
aardappelschijven) met een lange ie 
wordt uitgesproken. 
K L U G E vermeldt dat Schiefer oorspron
kelijk een houtspaan is, en pas later 
eenduidig op de lei wordt betrokken. 

schiellek (schielijk: vlug) 
hè jóng, ge moet nie sö schiellek drin-
ke! (he jongen, je moet niet zo vlug 
drinken) 

schienwit W W B I S O (helemaal wit) 
Het A B N heeft hier de term schiem-
wit. Als men vervolgens bedenkt dat 
het in H tegen de avond begint te 
schiemmere, dan ligt de etymologie 
voor de hand: zo wit als een schim. 
Het znw schiem nog in G R O E S B E E K 

247 voor het begrip schim, schaduw, 
glimp. Ook M A A S E N W A A L en N E -

D E R B E T U W E hebben m-vormen. 

schie.te W W B 204 (schieten) 
In de betekenis van voortbrengen, op
leveren) 
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In verband hiermee zij verwezen naar 
V A N D A L E 1950, waar onder scheut 9 de 
definitie: opbrengst van gewas, Zuidn. 
In de betekenis van uitkienen, bekij
ken: héj higget choe.t cheschoote: ès 
kassie:r van de Boer re Lénbank, 
hoefde nöjt mér te wérke! (hij heeft 
het goed gepland: als kassier van de 
Boerenleenbank, hoeft hij nooit meer 
te werken) 

schierpmöske (spitsmuisje) 
Het ww voor sjirpen echter sjierpe, 
waar W I J C H H N 85 en M A A S E N W A A L 

118 daarvoor schierpe noteren. 

schie.twörm (schietworm: zilver
visje, boekenworm) 

schik W W B 175 (schik: plezier, zin) 
hédder génne schik, dan moette mar 
schik maake! (heb je er geen levens
vreugde, dan moet je maar zorgen dat 
je er die krijgt) 
héj hitter goejje, génne schik (hij heeft 
het er erg, niet naar zijn zin) 

schikke (schikken) 
Vraag: èn Bèrtes, hoe gögget miw? 
(en Bertus, hoe gaat het met je) 
Antwoord: schikt nogal (gaat wel) 
Opmerking: vaak met de ondertoon: 
houdt niet over. 

schille W W B 229 (schelen: mankeren) 
Wam schilde wie:k nie! (wat hem scheel
de weet ik niet) 
Toe te voegen: 
schille (schelen: ontbreken) 
tschdw nie feul dk waar verzoope! 
(het scheelde niet veel of ik was ver
zopen) 

schoe.r (onweersbui) 

we kwaame nóg dröch töws mar der 
hóng me tog en schoe:r (we kwamen 
nog droog thuis maar er hing me 
toch een bui) 

schoertke (schurken) 
Zichzelf tegen iets met harde weer
stand aanwrijven ter bestrijding van 
jeuk op een plaats waar je met de 
hand niet bijkunt. Vooral reflexief ge
bruikt: héj schoerrkte zen èjge tigge 
de pelkerl (hij schurkte zich tegen de 
deurpaal) 

schöfke (schuifje) 
In engere zin het schuifraampje tus
sen biechtvader en biechteling in de 
biechtstoel. Door het open raampje heen 
belijdt men zijn zonden. Wanneer de 
biechteling niet voldoet aan de juiste 
gesteltenis, mag hij zijn zonden niet 
belijden. Probeert hij zulks toch, dan 
schuift de priester het raampje dicht 
als teken dat de biecht niet kan wor
den afgenomen: de biechteling krijgt 
dan het schuifje. 
NSlfs kreegen in den örlög et schöfke! 
( N S B C R S werden in de oorlog niet toe
gelaten tot de biecht) 

schoft (schoft: dagdeel) 
wén nog en schoft wèèrk vurw klöör 
zéjn! (we hebben nog een dagdeel, 
tijdsspanne tussen twee pauze's in, 
nodig om klaar te komen met ons werk) 

schöjmeert WWB331 (schuimaarde) 
Moet zijn: schöjméért. 

schelle W W B i (schollen) 
Slechts eenmaal gehoord woord dat 
vermoedelijk echt heeft bestaan blij
kens H E D D E GIJ 278 waar Marie van 
Walbeek het vermeldt voor Zeeland 
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in een opsomming van kinderspelen: 
skolle. 

schölp W W B 104 (schulp) 
Toe te voegen: naam ook gebezigd 
voor de harde schil van de walnoot: 
en noot hi énnen boest, twie: schölpe 
èn vanbinne vier tentjes! (een noot 
heeft een buitenbast, twee dekseltjes 
en inwendig vier teentjes) 

schön (schoon,) 
De lange vorm *schoe:n is niet naast 
de korte bewaard gebleven, zoals moe.j 
x mbj. 
dérke dérke, wa zédde toch schbn! 
(meisje, meisje, wat ben jij mooi gekleed) 
tis men schbn ie:n! (het is me een mooie) 
tis me wa schbns (het is me wat moois) 
twört hoe langer hoe schbnder! (het 
wordt steeds mooier) 
mi te pböse zéjn de minse óp ter 
schbnst! (met Pasen zijn de mensen 
op hun mooist) 
In de betekenis: helemaal, nog: 
de koej hént schbn óp (de koeien heb
ben het voer helemaal op) 
zi schbn geléjk (ze heeft helemaal gelijk) 

schönmoedder (schoonmoeder) 
we zégge schönmoedder, schbnvwder, 
mar zwööger, zwöögerin! (we zeg
gen schoonmoeder, schoonvader, maar 
zwager, zwagerin) 

schbbj W W B 160 (schade) 
de schbbj viel mee! (de schade viel mee) 
en koe kepöt x schbbj hébbe (een 
koe dood hebben) 
komt te schbbj mar es chaaw truch-
hbble! (komt de schade maar eens gauw 
terughalen) Vaste formule bij afscheid 
van bezoek: breng maar gauw een tegen
visite: dan staan we weer quitte. 

schbbjlek W W B 181,213 (schadelijk) 
Behalve de betekenissen schadelijk of 
duur, onvoordelig nog die van vrolijk 
vanwege andermans verdriet: wa sitte 
door schbbjlek te lache? (wat zit je 
daar met leedvermaak te lachen) 
Men vergelijke Dts Schadenfroh. 

school x schaal (schaal) 
Het verschil in articulatie is niet vrij
blijvend: bij het eten gaat mogelijk 
een schaal rond, bij de collecte in de 
kerk is er uitsluitend sprake van school. 

SchOOl W W B 331 (school) 
in Röwwestèjn hadde vroegger twie: 
schoole: en mèskesschool èn en jón-
gesschool! (in R had je vroeger twee 
scholen: een meisjesschool en een jon
gensschool). Geen *dérkesschool: in Ra-
venstein waren meisjes nl. mèskes. 
Verder nog in het oude H schól-
höws (schoolhuis) en nieuwere woor
den als: schooletwie (schooletui) en 
schoolópsiender (schoolopziener). 

schoor W W B 331 (schaar: ploeg-
mes, opbrengst, product, oogst, hoe
veelheid gras die een grazer consu
meert in een seizoen, dekplaat van 
gevlochten hout op bruggen en hooi
zolders) 
In register vervalt paginanummer 
124. Aangaande de betekenis nood
brug ( W W B 99, 103) voege men toe: 
dan moew oover diejje graav en schoor 
légge! (dan moeten we over die sloot 
een noodbrug leggen) 
Bij schoor de volgende ww: 
öwtschööre (uitscharen: het vee in het 
voorjaar uit de stal naar de weide 
brengen 
inschööre (inscharen: vee naar een 
nieuwe weide brengen) 
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umschddre \ verschddre (om- of ver-
scharen: vee van de eene weide naar 
de andere overbrengen) 

schddwe (schouwen: nagaan, con
troleren) 
bé 't leevere schöèwde vroegger Fun-
neke de Vocht te èèjer! (bij het leve
ren controleerde vroeger F de V de 
eieren) Hij deed dat door ze door te 
lichten. 

schóttelwbttertunneke (schotel-
watertonnetje) 
Met schotelwater werd eetgerei schoon 
gespoeld. Dit water, aangevuld met 
etensresten en andere vreetbaarheden, 
ging in een tonnetje, en vervolgens 
naar de varkenstrog. 

schöwns x schöwn 
ge moet er schöwnz ooverhénéjge! (je 
moet er schuin overheen eggen) Oude
re boeren zouden in dit geval schriks 
hebben gezegd. 

schraap W W B 224 (schrale huid) 
Ook in de samenstellingen: 
schraaphaant (ruwe handen) 
schraapstreekels (ruwe koeienspenen) 
De term schraap hoort bij het ww 
schrabbe (schoon krabben), zoals de 
knabbe van de zeis wel horen zal bij 
knaap, en de kraap (krab) bij krabbe. 

schrabbe W W B 209 (schrabben) 
Schoonmaken door er met een hard 
voorwerp overheen te krabben: man
gels, wortels, érpel schrabbe! Het verl 
deelw: geschrapt. Dit niet te onderschei
den van dat van schrappe (schrappen) 

schranke (schranken: uit het lood staan) 
de deur schrankt: se kannie mér dicht! 

(de deur hangt uit het lood, ze kan 
niet meer dicht) 

schrappe (schrappen) 
Ksé nóg ónder den Boerremont mar 
ès tie nog duurder wört, dan gok ter 
ónderöwt: look me schrappe! (ik ben 
nog lid van de Boerenbond maar als 
die nog duurder wordt, ga ik daar weg, 
laat ik me uit de ledenlijst schrappen) 

schrééke W W B 226 (schreken: schreeu
wen) 
Hierbij Ned. schriek: kwartel, ral, kre
kel. Gaat de reiger terug op kraiker 
(schreeuwen), in Duitsland is de Holt-
schrak als Vlaamsegaai ook een 
schreeuwlelijk. 
In Engeland heet de klauwier shrike, 
naar zijn schreeuwerig geluid. De schu
we en dan ook maar vluchtig waar
genomen hegskijt van M W 164 hoort 
vermoedelijk eveneens tot de schreeu
wers. 

schréjverek W W B 212 (schrijverik: 
vogel) 
Welke vogel hiermee bedoeld werd, 
kon me indertijd al niet meer worden 
verteld. 
Volgens V O G E L S 153 noemen ze in 
Overloon de grasmus: schrijver. 
Volgens W N T : 'Benaming voor de 
geelgors... oa in Brabant en Antwer
pen. .. de eijeren zijn... met fijne kron
kelstreepjes als beschreven, weshalve 
deze vogel in sommige streken schrij
ver genoemd wordt.' 
Zelfde naam voor zelfde beest ook in 
G R O E S B E E K 253 (schrie.verik), 
W A L D 1989-391, Eibergen: schrieverke, 
D E B O N T voc 642 de Kempen: schrijverd, 
en G O O S S E N A E R T S 665: schrijver. 
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schriks W W B 194 (schuin, dwars) 
G R O E S B E E K 255: schrek: schuin, ver
want aan Dts schräg. 

schulflldwt W W B 331 (rondhout 
onder oogststapel) 
Het woorddeel schuif wijst uit dat in 
H ooit het woord schelf voor oogst
stapel bekend was. Dit schulfhówt hoort 
thuis onder het lemma: balklaag 
onder de schuurtas in W B D 1 136, waar 
het ontbreekt; wel vermeld onder schelf
hout = zolderingen boven stal en dors
vloer. 

SChulp W W B 331 (schulp) 
Lemma vervalt, moet zijn schölp. 

schuu.pert (zonder toezicht rond
zwervende kwajongen) 
diejje witte van den Tunnes moette in de 
gaate haawe, dèznen echte schuu.
pert! (dat witte jong van Theunissen 
moet je in de gaten houden, dal is 
een echte schuuper) 

schuu.pe W W B 331 (rondzwerven) 
In M A A S E N W A A L : enkel het znw 
schuperd voor kwajongen, dat hij in 
verband brengt met o.a. het Brabants 
schupc. G R O E S B E E K geeft voor het 
ww: op stap zijn, en vier znw die er
mee zijn samengesteld. 

Sèèp W W B 256, 257 (sappig) 
Voor het maken van een wilgen
fluitje moest de twijg sappig, jong zijn. 
Bij P1RA1NEN heet zo'n fluitje dan ook: 
ssapphuppe (Bastflöte), gemaakt uit 
Sappholt: Saft enthaltendes Holz. A l 
daar ook de techniek die mij niet meer 
bijstond: die Rinde löste sich im Früh
jahr gut ab. Jungen fertigten sich Mund
stücke aus dünnen Zweigen, die in den 

stärkeren Zweigen eingesetzt wurden. 

seeseedee (CCD> 

De afkorting gebruikt tijdens de cri
sisjaren vanaf 1930, ze stond voor 
Crisis Controle Dienst. 
iemmes fan de seeseedee lichte bónz 
den deksel van den bótte.rvloe:t urn 
te kéjke öw nie èjges han gekèrt! (ie
mand van de C C D lichtte bij ons het 
deksel van de botervloot om te kij
ken of we niet zelf hadden gekarnd) 

seeter W W B i76 (bruin hooivocht) 
In H U I S S E N seter = tabakssap. Aldaar 
ook het ww sétere = kwijlen. 
In M A A S E N W A A L betekent seter: 
eczeem. N E D E R B E T U W E geeft naast 
sèter (nicotinevocht) ook sèteroog: 
huidziekte boven hel oog. 

sef'bjjekbl W W B 331 (savooienkool) 
Misdruk te herstellen als: seföjjeköl. 

séjns (sinds) 
Als voegwoord: séjns x séjnstè: wént 
nie mér gezien séjnstèw verhöwst séjn! 
(we hebben het niet meer gezien 
sinds we verhuisd zijn) 
séjnz déjnzdag emèèrgen izd bééter! 
(sinds dinsdagmorgen is het beter) 
séjns se de Möbs rèècht cheleet héb-
be, stö te Béérs nie mer! (sinds ze de 
Maas hebben gekanaliseerd, stroomt de 
Beerssche Maas niet meer) 

séjs W W B 209 (extra dikke worst) 
P1RA1NEN: Ssieseworst, maar daar slaat 
de term juist op een kleine worst. 

seklaate (chocolade) 

sèl (cel: knechtenkamer, slaapkamer 
zonder daglicht) 
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In W B D 163 wordt de cel slechts voor 
één plaats geregistreerd: Aarle. 
Blijkens zijn N O V E L L E N kende Jacob Cre-
mer het woord uit zijn geliefde Betuwe. 
Giesbers: R I V I E R E N G E B I E D 86 geeft on
der Knechtenkamer de term cel enkel 
voor Hernen en Ooij. 
W A L D 1984 heet: De Mens en zien 
Huus. In dat huis hééft de knecht geen 
kamer. 
Voor uitsluitsel raadplege men Schaars: 
B O E R E N T E R M E N 205. Daar laat de au
teur op kaart 27 duidelijk zien dat de 
term cel nagenoeg uitsluitend en bijna 
overal in de Lymers voorkomt. 

senèl (chenille) 
kwie:t nie waffer grèèj tis, kdénk senèl! 
(ik weet niet wat voor stof het is, ik 
denk chenille) 

sèntie-meeter (centimeter) 
10 mm: nen aojm iz dördalve sèntie-
meeter! (een duim is 2Vi cm) 
rolmaat: de klérmaaker mét minne 
sèntiemeeter (de kleermaker meet met 
een rolmaat) 

Sèpke, sèpke, sèèpe... W W B 257 
(sapje, sapje, sappige) 
Dit liedje werd gezongen bij het ma
ken van een wilgen fluitje. Je hoort 
hetzelfde deuntje terug bij P1RAINEN 
s Ssappholt: 

Ssipp-Ssapp-Ssiepe/ 
Ssipp-Ssapp-Ssulken 

(Bastlösereim der Kinder... wahrend der 
Bast vom Ebereschenholz gelost wurde). 

servieske W W B 33l (houtspaandertje) 
Ook in HUISSEN s. servieze: spaandertjes 
hout om vuur uit de kachel te nemen. In 
M A A S E N W A A L : servieske: lang en dun 
snippertje hout om vuur uit de kachel te 

nemen.. .En N E D E R - B E T U W E : servieske: 
houtsnipper om vuur te nemen uit de 
open haard... 

SHIBOLET (kenmerkend voorbeeld uit 
een dialect, uiteraard door anders spre
kenden geformuleerd) 
Vanuit H de volgende voorbeelden: 
Herpen: 
dès ter jénne! ipv dès ter énne (dat is er 
een) 
Berghem: 
khé péjn in mene rujk vant rbwk mèèje! 
ipv khé péjn in mene ruch vant röch 
mèèje! (ik heb pijn in mijn rug van het 
rogge maaien) 
Oss: 
óns mbn hi te boks ön! ipv óns moedder 
hi te boks bn! (moeder is de baas) 
Escharen: 
gins wiet óp ten diek kómtjbbder bn mi 
te huu.jkar, kiek em es kie.ke! ipv gins 
wéjt óp ten déjk komt jkader bn mi te 
höjfkar kék em es kéjke! (ginds ver op 
de dijk komt vader aan met de huifkar, 
zie hem eens kijken) 
Soms fietste een shibolet van het ene 
dialect naar het andere. Dat was dan 
een koopman. 
Zo heette een veekoopman uit Herpen 
in H: de Ków en niet de Koe. 
Houten palen voor de afrastering wer
den aangeboden door een koopman uit 
Groesbeek die in H bekend was onder 
de naam Pöól: in feite het Groesbeekse 
meervoud van palen, waar wij pbble 
zeiden. 
Het kon ook gebeuren dat we een shi
bolet gebruikten om ons eigen dialect te 
kenmerken, bv tegenover ons dienst
meisje uit Oss. Dat realiseerde niet zég
ge (zeggen) zoals wij maar zéjge dat in 
ons jargon zeven van de melk beteken
de. Ze heeft dan ook vaak moeten ho-
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ren: zéjge doew hie.r de rdmme! (zij
gen doen we hier de melk) 

siepse W W B m (melken tussen duim 
en wijsvinger) 
De term ook in M A A S E N W A A I . . In 
W B D I 516 wordt het ww niet ver
meld, wel het znw gesipsap: daad van 
siepsappen. Wat voor daad wordt niet 
helder omschreven. Daarvoor naar 
PIRA1NEN s Stripsen: best. Art zu mel
ken, mit zwei Fingern u Daumen... bei 
Kühen mit sehr kurzen Zitsen. 
Zie ook: zoeppe. 

singel (riem of touw onder de buik 
van het paard doorgetrokken om tuig-
delen vast te zetten) 

sjappie (afwijkend type in het dorp) 
Het is altijd een man, een beetje mo
dieus, werkschuw en onbetrouwbaar: 
diejje sjappie hi sen petje aat schieps 
óp sene kop stbn! (dat kereltje heeft 
zijn petje altijd schuin op zijn hoofd 
staan) 
In G R O E S B E E K een onguur persoon, in 
de N E D E R - B E T U W E een opschepper. 

sjèster (gemaakt van manchester) 
Deze korte vorm gebruikelijk naast de 
lange van mesjèster in W W B 223: een 
tijdens het Interbellum bij het werkvolk 
uitermate populaire soort van textiel. 
Tis kawt, doew sjèsters jèske mar 
on.' (het is koud, doe je manchester 
jasje maar aan) 
en nééj sjèsterse boks piepte durste 
daag óndert loe:pe! (een nieuwe man-
chesterbrock maakte de eerste dagen 
onder het lopen piepende geluiden) 

sjét W W B 222 (sajet) 
Moet zijn: sjèt. 

sjierpmöske (sjierpmuisje: spits
mui sje) 
Als je goed luistert kun je zo'n muis
je horen sjierpe (sjirpen) 

slach x hékkeslach W W B 99 (toe
gang tot perceel door een sloot met 
trekkend water) 
Bij slach denke men aan een ww als 
(een brug) slaan, of wel aan het slaan 
van een klaphek. 
Verwante begrippen zijn schoor W W B 99 
(noodbruggetje met gevlochten mat van 
twijgen waarop aarde als wegdek) en 
dèmke (dammetje): een stukje gedemp
te sloot als toegang tot aanpalend per
ceel, uiteraard in niet stromend water. 

slèchske W W B 27! (haar van een 
rijtje knotwilgen) 
Het onderliggende ww slaan in de be
tekenis van kappen is verloren gegaan. 

slèècht W W B 332 (slecht) 
De vergrotende en overtreffende trap: 
sléchter en slèèchst. Mar toe waarz 
ok óp ter slèèchst! (maar toen was ze 
ook op haar slechtst) 

slééver W W B 164 (kleverig slijm van 
de nageboorte) 
Het W B D I 452 heeft wel het lemma: 
kleverig slijm bij nageboorte, met woor
den als: slijm, sliert, slinger en slui
er, maar zonder H slééver. Dit woord 
werd ondergebracht bij het lemma: 
afscheiding uit de schede, met ande
re termen als: slibber, slijver, slib, slijm 
en slidder. 
Mogelijk verwant met de Eng woor
den slaver en slobber voor: zever, saliva. 
Voor de etymologie zie men W E U -
N E N E D 183: van een basis die slijmig 
betekende. 
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slèk (slak) 
de slèkke vrééte de slbbj kool! (de slak
ken vreten de sla kaal: helemaal op) 

slépstie:n (slijpsteen) 
Ronde slijpsteen in de vorm van een 
dikke schijf, bevestigd op een as die 
rust op een onderstel met vier poten. 
De steen is zo gemonteerd dat het 
slijpvlak bij gebruik door het water 
draait van een waterreservoir, en wordt 
met de hand aangedreven. 

slès, VUT W W B 252 (voor slechts, dwz: 
voor de grap, voor zolang het spel 
duurt, in schijn, enz.). 
bé knikkere vur slès krécht ieder-
rie:n zen verlórre knikkers wèr truch, 
dan gögget mie.r urn die.r! (bij knik
keren om het spel krijgt iedereen zijn 
verloren knikkers weer terug, dan 
gaat het meer om de eer) 
Het tegenovergestelde van vur slès is 
vur mèènes of vur haawes. 
B A L G O Y 98 meldt: nie vur echt mar 
vur sles. 

sleuf (sleuf) 
Voet- of looppad door een weide. 

slichte W W B 99, 102, 175 (slechten, 
effenen, met de grond gelijk maken) 
Toegevoegd dient de betekenis als te 
vinden op W W B 102: het ópmaake: het 
verwerken van het haar van vooral 
knotwilgen tot allerlei soort gerief-
hout als slieten, palen, staken, geer
den, rijshout en bossen brandhout. 
Deze betekenis ook in G R O E S B E E K s 
slichte = omzagen, kappen, en bij D E 
B O N T en G O O S S E N A E R T S . Deze laatste 
geeft een voorbeeld uit het Leuvense 
van het jaar 1498: Dat Jan binnen den 
iersten jaere alle struwelen, mierhopen 

ende doornen in den dries zal moeten 
uitroden, slichten ende spreiden. Uit 
het citaat blijkt dat in 1498 hout wordt 
geslicht door het te rooien, dwz gelijk 
te maken met de bodem waar het op 
staat. 

slieps W W B 220 (stropdas voor man
nen) 
G R O K S B E E K 260 vermeldt het woord 
met de correcte toevoeging: verwant 
aan het Duitse woord Schlips 
De term niet vermeld in N E D E R B E -

T U W E en M A A S E N W A A L . 

K L U G E bij Schlips: seidene Halsbinde 
mit herabhängenden Enden seit 1840... 

Die afhangende einden zijn de slip
pen waar de slieps het van moet 
hebben. 
K Ü P P E R geeft onder Schlips de be
tekenis penis: wegen des Abwärts
hängens in Normalhaltung. Een bete
kenis die Küpper wel niet geleerd 
zal hebben op moeders slip (schoot). 

slie.t W W B 102, 173 (tak van een 
knotwilg als eindproduct van ± 6 jaar) 
slie.te kunde ób den baïke légge mar 
ge kunt er ök pöble van zaage! (oude 
takken kun je gebruiken voor het 
leggen van een hooizolder maar je 
kunt er ook weidepalen van zagen) 
Het haar van een knotwilg werd als 
volgt naar leeftijd ingedeeld: de wis 
1 jaar, de géért 2 ä 3 jaar, de staak 3 ä 
4 jaar, de slie.t 5 ä 6jaar. 
De staakhammer waarmee weidepa
len worden ingeslagen wijst er echter 
al op dat de leeftijdsgroepen aan ver
andering onderhevig zijn. 
Dat geldt ook voor G R O E S B E E K : daar 
wordt de sliet ook als bonenstaak ge
bruikt. En bij N E D E R - B E T U W E is de 
sliet zelfs een 'dunne tak om te binden'. 
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slóbbere W W B 332 (slobberen) 
Vervalt voor slóbbere. 

slbbn W W B 182 (slaan) 
Het slaan van paarden komt ter spra
ke in W B D 1 626, 627 onder het lemma: 
achteruittrappen; aldaar wordt mede
gedeeld: .y/oo« met de voorbenen trap
pen, volgens W W B 182. Zoekt men die 
plaats op, dan leest men daar 5/00« 

is achteruittrappen. 

slddpes (slapends: slapende) 
die sómme zéjn nie moejlek: die kank 
slööpes! (die sommen zijn niet moei
lijk: die kan ik al slapende) 

sméér W W B 332 (vet, smeer, slaag) 
In register W W B sméér 61 te ver
beteren met 60. 
Voor de betekenis slaag, ransel ver
wijst K L U G E 1975 naar de wijze waar
op eertijds voorwerpen in smeer of 
was werden gezet. 
Men leze s wicksen: Putzmittel wer
den mit kraftigem Schlag aufgetra
gen. Hn s schmieren: die Bedeutung 
prügeln nach dem schlagenden Auf
tragen von Wicksmitteln. 
Oorspronkelijk betekent smeer onge-
smolten reuzel. Vgl hiermee de pee-
zerik: het geslachtsdeel van het var
ken waarmee nog niet zo erg lang ge
leden de zaag werd ingevet, ook in 
N E D E R - B E T U W E 85: 'de zaag begint te 
klemmen. Je moet de pezerik er langs 
halen'. 

smérlap (viezerik) 
Dit scheldwoord betekent hetzelfde 
als smérdèl W W B 332. 

smérrech W W B 197 (smerig) 
Behalve van een dreigende lucht ook 

gezegd van bouwland waarop men 
veel last heeft van onkruid of door 
stugheid lastig te bewerken. 
smérrege klèèj door: der zit te wèj-
nech saant teur! (veel te zware klei 
daar: er zit te weinig zand doorheen) 
nö érpel krédde gén smérrech mar 
jöwst klöbr laant! (na aardappelen 
krijg je geen smerig maar juist schoon 
= onkruidvrij akkerland) 

smijje (smeden) 
De smit kopt te hoevvéjzers kant èn 
klöör in: héj hoeft se noch mar paas 
te smijje óndert pèrt! (de smid koopt 
de hoefijzers kant en klaar in: hij hoeft 
ze nog maar pas te smeden onder het 
paard) 

smis (smidse: smederij) 
In H had je vroeger twee smisse (sme
derijen) de smit iz allang doe:t mar 
zen smis stotter aal noch! (de smid is 
allang dood maar zijn smidse staat er 
nog steeds) 

smit (smid) 
Int törp hadde vroegger twie: smij! (in 
het dorp had je vroeger twee smeden) 
Van de ene weet ik het niet: de an
dere diende voor geleverd werk slechts 
ééns per jaar, in december, een reke
ning in. Dat was ook in het Land van 
Kleef zo, las ik bij Jakob Imig: in 
früheren Zeiten war es weithin üb
lich, dasz die Handwerker mit Ihren 
Kunden bei sich in Grenzen halten
den Aufträgen nur einmal jährlich 
abrechneten... (Zie hiervoor: Kalen
der für das Klever Land auf das Jahr 
1986 p 58 

Smitte (smitten) 
Voor smeedwerk naar de smid gaan. 
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wéj smitte bé van Zustere (wij gaan 
voor smeedwerk naar van Susteren) 

smÖWS (smous: baard) 
Dit woord voor baard vermoedelijk 
ontleend aan Joodse mannen die wel
eer vaak herkenbaar waren aan hun 
baard. Vb WWB 24 

smowtappel WWB 209 (vetappel) 
PIRAINEN geeft voor Schmoltappel: 
in Schm. gebratener Apfel. 

snoejfe WWB 196 (snoeien: zaad-
pluimen van de haver) 
Alsnog op te nemen in het register 
waarin het ontbreekt. 

soek WWB 214 (vleinaam voor de 
hond) 
Volgens PIRAINEN s suck ook lok-
naam voor de hond in Munsterland. 

sómwéjle WWB 136 (soms) 
Hiernaast met dezelfde betekenis: sóms, 
awentoe, mijjendan, betéjtenwéjle. 

soodemietter (sodemieter: lichaam, 
donder) 
hédde nog óp oew soodemietter ge
bat? (heb je nog op je donder gehad) 
Hierbij nog de uitdrukking nb de soo
demietter (naar de Filistijnen = kapot) 

soodemiettere (sodemieteren: ver
velend doen, klieren, hinderen x 
opkrassen) 
lich toch nie sö te soodemiettere! 
(lig toch niet zo te klieren) 
soodemietter tog óp, man! (donder 
toch op, kerel) 

SOOJaméél (sojameel) 
sooja, een woord dat pas via veevoer 

bekend raakt. De kéjnder pruu.vde 
vroegger wél es fan 't soojaméél èn 
vónnend duk nóch lékker dk! (de kin
deren proefden vroeger wel eens van 
het sojameel en vonden het nog lek
ker ook) 

SOOper (sober: zuinig, spaarzaam) 
Groeit dfklèèn: de boerre lééfden in 
diejjen téjt nóch hie:l sooper! (groot 
of klein: de boeren leefden toen nog 
heel sober) 

sórtech WWB 332 (soortig) 
M W 376: sórtig = betamelijk. 

SÖWZe (sausen: regenen) 
Wa higget wér gesöwst fandenaacht! 
(wat heeft het weer geregend vannacht) 

spanne WWB 171 (vast snoeren) 
Het ww mogelijk import via een melk-
cursus. Bij Gezelle dezelfde beteke
nis: in boeien slaan. 
Toe te voegen de betekenis haast heb
ben: doegget mar óp oew gemak: et 
spént er niks! (doe het maar op je ge
mak: het heeft heel geen haast) 

spanne (spannen: er hevig aan toe
gaan) 
en gluu:f mar dètter toe spien! (en ge
loof maar dat het er toen hevig aan 
toeging) 

spéjle WWB 210 (spijlen) 
Houten staafjes waaraan vleeswaren 
worden opgehangen bij roken of drogen. 
Zie PIRAINEN s Wostespiele: woord 
en zaak ook in Munsterland. 

spèkfèèrke WWB 205 (spekvarken) 
Dit varken produceerde voor de con
sumptie het meeste aan eetbaar ge-
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wicht en werd enkel gemest voor eigen 
gebruik. Het vlèjsfèèrke produceerde 
juist veel kwaliteitsvlees en werd ge
mest voor de verkoop. 

spèkhank W W B 94 (ophangruimte 
voor spek) 
Toe te voegen in het register: 94 

spèkkaast WWB210 
In dit geval vb van een oude naam 
voor een nieuw voorwerp: een kleer
kast, geschikt gemaakt voor het op
bergen van vleeswaren tegen de vlie
gen. Voor het oude voorwerp zie men 
W B D I 43: kast aan 'n zijwand van de 
schouw / Kast op zekere hoogte in
gebouwd naast de schoorsteen. Voor 
H werd de term opgetekend in een 
boerderij met nieuwgebouwd woon
gedeelte. 

spèkswaart (spekzwoerd: varkens
huid in gekookte staat) 
we snójje vroegger et strie:pspèk fur 
de bótteram nie óp et töffelblat öv en 
plènkske mar óp sen èjge spèkswaart! 
(we sneden vroeger het doorregen spek 
niet op het tafelblad of een plankje 
maar op zijn eigen zwoerd) 

spektaakel W W B 234 (spektakel: 
herrie) 
Hierbij het ww spektaakele (herrie-
maken, schreeuwen en joelen en krij
sen etc) Ren betekenis derhalve die 
indruist tegen de etymologie die naar 
een schouwspel verwijst. 
moette die kéjnder huu:re spektaa
kele! (moet je die kinderen kabaal 
horen maken) 

spélkónt (kuiken of volwassen kip 
met bevuilde achterveren als gevolg 

van diarree; ook het bevuilde achter
werk van zo'n ziek dier) 

spette W W B 333 (dunne ontlasting 
uitwerpen) 
In het register paginanummer 252 over
brengen naar het onmiddellijk vol
gend spèlle (spelden) 

spieggele W W B 333 (jaloers maken) 
Ook in M A A S E N W A A L (spiegele, met 
iets nieuws of lekkers pronken om 
anderen jaloers temaken) en G R O E S B E E K 

(spiegele: pronken, jaloezie opwekken) 

spieggelkónt (spiegelkont: vrouw 
die anderen de ogen uitsteekt met haar 
rijkdom, schoonheid, speelgoed etc) 
Hetzelfde achtervoegsel bij PIRAINEN 

die Huulkunte en Blaarkunte vertaalt 
met Heulsuze. 

spien W W B 75 (spande) 
In register verkeerdelijk opgenomen 
als spie.n 75, moet zijn spien 75. 

spiertse W W B 226 (spiertsen: spuwen) 
Ook het Duits heeft de klanknaboot
sende anlaut: spirzen. In de N E D E R -

B E T U W E gebruiken ze behalve het ww 
ook het znw: spierts, waar het H 
spödw (spuug) voor bezigt. 

Spinnewiel (spinnewiel) 
Zie hiervoor s blööw léjnde. 

spdldere (stoeiend spelen, heftig 
bewegen) 
Synoniem bij spölke, iteratief bij M W 
379: spolle = in wanorde brengen door 
te trappelen. 

spölke W W B 228 (zich met veel 
drukte en onstuimigheid bewegen door 
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water, gewas etc) 
Ook gezegd van het druk, lawaaierig 
en met veel beweging spelen van kin
deren, bv in het hooi. Eenzelfde be
tekenis ook in B M W 172 onder de term 
spollen: de kinderen spollen: ze speule 
nie, ze lope mar wa achter mekaar an 
te holle, koi weer op komst, denk ik! 

spónzedoe:s (sponzendoos) 
Blikken, cilindervormig doosje met 
twee deksels en een tussenwandje voor 
het opbergen van twee vochtige spons
jes waarmee de lei kon worden schoon
geveegd. Ezzoe en labbbn in óns spón-
zedoe.s stópte, begon die te schie.te! 
(als we een tuinboon in onze sponzen
doos stopten, begon die te kiemen) 

spórre (sporen: de ijzeren punten 
waarmee de plukladders zodanig in de 
bodem staan dat ze niet meer onderuit 
schuiven) 
en pluklie:r hi tiggent öwtchlèèje ónder-
obn twie: spórre (een plukladder heeft 
onderaan tegen het uitglijden twee 
sporen) 

spörrie (spurrie: spergula arvensis) 
Van teveul spörrie raake de koej ön 
de spél! (van teveel spurrie krijgen de 
koeien diarree) 

spörrie-koe W W B 2 3 I 

Een koe die met spurrie wordt gevoerd 
gaat extra-dun af. Vandaar: spéllen 
èz en spörrie-koe 
Ook bij PIRAINEN: he dritt as ne 
Spörriekoh! 

sport (sport) 
Sport was in de jaren '30 bij de boe
ren, en zeker bij de wat oudere boe
ren niet geliefd. Hun beroep vergde 

veel lichamelijke inspanning. In de 
vrije tijd diende dat lichaam uit te 
rusten! Vandaar ook in het begin zelfs 
verzet tegen de paardensport (als ver
meld W W B 144): ook het paard diende 
in zijn vrije tijd te rusten! 
Wandelsport? Wandelen omwille van 
het lopen zelf? Boeren gaan altijd er
gens naartoe. Zelfs als ze kööjere kij
ken ze om zich heen: hoe beesten en 
gewassen het maken. 
Toch zag ik ooit op TV-Gelderland een 
inwoner uit H meelopen in een film
pje uit + 1935 met de Vierdaagse, een 
zekere M van Roosmalen, rechterhand 
van de toenmalige malcontente Boeren
leider, geen boer: een intellectuele Pot
hoofddorpeling uit Den Haag. 

sprééke (spreken) 
In het register W W B 333 p 61 vervan
gen voor p 60 
Toevoegen: afsprééke (afspreken) 
ik sprook di mi niemmez af! (ik sprak 
dit met niemand af) èn zéllie sproo-
ken et mi méjn nie af! (en zij spra
ken het met mij niet af) 

sprès (expres: met opzet) 
zém sprès lööte valle! (ze hebben hem 
met opzet laten vallen) 
Ook in N E D E R - B E T U W E l i l : da het-ie 
spres gedaon. 

sproe.tels W W B 224 (sproeten) 
Sproeten werden bestreden met paar
denmelk. 

spröwte = kooke W W B 333 
Tot verbazing ook van de auteur, staat 
het oude ww spröwte wel in het re
gister als synoniem van kooke, ech
ter zonder paginanummer. Verder wordt 
er in W W B niet over dit spruiten ge-
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rept. Men zie hiervoor dan ook in 
W B D I 317 onder het lemma: werk
woorden in verband met het koken 
van veevoeder. Daar wordt spruiten 
twee keer genoemd, aan de Belse kant 
van de grens. Zo krijgt de vondeling 
van W W B 333 toch nog familie. 
Vermeld had dienen te worden: roch 
spröwte = rogge 's avonds koken en 
de volgende dag opvoeren aan het vee, 
bv aan een vbrse koe, al dan niet onder 
toevoeging van lijnmeel. Het koken 
zal meer weg hebben gehad van ma
tig verhitten en gedurende de nacht 
laten nabroeien, met het opzwellen en 
kiemen of spruiten van de korrel tot 
gevolg. De term mogelijk import via 
de landbouwvoorlichting van N C B of 
vanuit de landbouwvoorlichtingsboek
jes van Roes. 

staak (familietak) 
Dillemansen oover de Mbbs zéjn van 
enen andere slaak! (de Elemansen 
over de Maas zijn van een andere fa
milietak) 
Eenzelfde betekenis heeft het woord 
tuk: die zéjn van den èjgesten tuk! 
(die zijn van dezelfde bloedgroep) 
Het woord staak is ook in andere stre
ken in gebruik blijkens N R C - H 27-8-'95 

waarin vermeld wordt dat de finan
ciële bloedgroepen binnen de familie-
N V van v & D zichzelf staak noemen. 

Stat (stad) 
Rdwwestèjn iz en stal! (Ravenstein is 
een stad) 
in de stij woone gén boerre! (in de 
steden wonen geen boeren) 
Een zeer dunne plek in een weefsel 
noemde men en kbbj stééj (een slechte 
plaats). Die tróöj van ööw doew mar 
in de tötsak, ze zit fól mi kbbj stééj 

(doe die trui van je maar in de vod
denzak, hij zit vol kale plekken) 
Voor het begrip glee = dunne plek in 
weefsel heeft P I R A I N E N : Knippstaa. 

stamhöws (stamhuis) 
sóndachs gónge de getröwde bruu.rs 
nb de lééste mis aat nbt stamhöws vur 
en brandewéjntje mi söjker, én um wér 
bé te prbbte! ('s zondags gingen de 
getrouwde broers na de hoogmis al
tijd naar 't stamhuis voor een brande-
wijntje met suiker, en om weer bij te 
praten) 

stardbutje (staartbotje: stuitbeentje) 
héjz óp sen stardbutje gevalle! (hij is 
op zijn stuitbeentje gevallen) 

stééke - stooke - gestooke 
(steken - stak - gestoken) 
ze stookenem bnt més! (ze staken hem 
aan hel mes) 
bé die ziekte moette vuu.rkröwt stééke! 
(bij die ziekte moet je vuurkruid steken) 
Volgens nadere mondelinge mede
deling vooral toegepast bij varkens en 
kalveren. Gestoken werd in de staart 
met een vuurkröwtèlske (vuurkruidelsje) 

Stèèl W W B 57, 205 
Toegevoegd de betekenis: regelrecht, 
zonder enige angst of aarzeling. 
héj dinder stèèl óp af! (hij ging er 
direct, zonder enige aarzeling op af) 

Stèkbééze W W B 2 2 (kruisbessen) 
wén in den höv ene pol mi stèkbééze! 
(we hebben in de tuin een struik met 
kruisbessen) 
Als kinderen vingen we geen stèk-
baarsjes, wel sleekelbaarsjes, vermoe
delijk een jong schoolwoord. Dit ver
moeden ingegeven door P I R A I N E N 
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die zowel Stääkbääse als Stääkbaors 
vermeldt voor Munster. 

stempel (stempel: stam, steel van de 
boerenkool) 
Het verschil tussen ene stempel en 
ene stróng bestaat hierin dat de een 
wel, de ander niet de blaren mist aan 
de steel. De stempel is dus eigenlijk 
de stut waar de plant op staat. 

Sténpöön W W B 64 (steenpuin) 
Omdat indertijd veel wegen nog 
zachte straten waren, werden deze 
met sténpöön verhard. Dezelfde 
werkwijze te vinden bij ELI .ING 465: 
waar de pottenbakker zijn Abwurf-
material loost in die Schlaglöcher der 
Feldwege. 

steufke (stoofje) 
Houten haspel waar vroeger de rol 
prikkeldraad op zat gewonden. Die 
haspel werd wel gebruikt als voeten
bankje. 

stiekske (elastiekje) 
Een toen nog vrij modern hulpmid
del in het huishouden, dat de jeugd 
gebruikt als mini-katapult, om prop
jes mee te schieten. 

stierrelaabes (teellid van de stier) 

stie.ve W W B 196 (stuiven: stuifre-
genen, miezeren, motregenen; daar
naast het opgaan of doen opgaan van 
stof) 
et réégent nie feul: et stie.ft en biet
je! (het regent niet veel, het mot
regent wat) 
vur ge de déél véécht moette spren
kele, anders stie.ft et teveul! (voor je 
de deel veegt moet je water spren

kelen, anders stuift er teveel stof op) 
ge moet nie sö stie.ve bét véége, 
mie:r sprènkele! (je moet niet zoveel 
stof opjagen bij het vegen, meer wa
ter sprenkelen) 
D E B O N T K V merkt op p L X iv op dat 
stieven ipv stuiven een Westneder
lands taalverschijnsel is. 

stoel W W B 122 (stoel) 
De uitspraak met korte oe hoofdza
kelijk door jongeren gerealiseerd. 
Ouderen gebruikten ook in het ev de 
lange klinker. 
we kéjke nie op ene stoel mie:r öf min
der, stuu.l zat! (we kijken niet op een 
stoel meer of minder, stoelen genoeg) 

stoe:me (stomen) 
Behalve geprikt werden aardappelen 
op de boerderij in de jaren'30 ook 
wel gestömt (gestoomd) om ze te de
natureren. 

stoette (stoten) 
ze stie.te de muurren um (ze stootten 
de muren om) 

Stonde (staande) 
mi te stonde kar vööre (met de 
staande kar varen, rijden), dwz: met 
twee karren de oogst binnenhalen. Ter
wijl de ene kar stilstaat bij het lossen, 
is een andere onderweg voor een nieu
we vracht. 

stoof (stoof: warme voetsteun) 
Deze stoof werd verwarmd met gloei
ende turf of bruinkool in een stenen 
testje. Een wat lager en breder model 
bevatte geen vuur maar warm water. 

stbble W W B 265 (stalen: lijken) 
Het ww werd het meest gebruikt in 
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de afkeurende formule: dé stolt toch 
nérgez óp! (dat lijkt toch nergens op) 

stbbn W W B 162 (staan) 
wis te middech higget stbn te réé-
gene! (tot de middag heeft het aan 
een stuk door geregend) 

stbon èz ene pool W W B 162 (staan 
als een paal, gezegd van een goed 
bronstige koe die dan ook blijft staan 
onder de stier). 
Bij PIRAINEN s staon: De Koh steht (die 
Kuh ist brünstig), alsook: wenn de 
Peerde nich hengsten, dan stonnen de 
ook nich (dann lieszen sie den Hengst 
nicht an sich heran) 

Stóp (stop, kurk) 
Doe mar gaaw ene stóp ób die fles! 
(doe maar gauw een kurk op die fles) 
Door de kurkentrekker is de positie 
van stop ernstig verzwakt. 

strakke (straks) 
zé maar zuu.t, strakke komt moedder 
wer töws! (wees maar zoet, straks komt 
moeder weer thuis) 

strèèle (strelen) 

strie:pbol W W B 175 (streepaal: weer-
aal) 
Bedoeld is de Grote Modderkruiper: 
Cobitis fossilis, lengte tot 30 cm, kleur 
donker met gele en bruine lengtestre
pen, als medegedeeld in dKe, die hier 
nog aan toevoegt: 'Bij naderend on
weer zwemt de G M vaak aan de op
pervlakte; vandaar het gebruik als 
weerprofeet in een glazen bak'. 

Stróndbóks (poepluier) 
men zuster is nbt tklbster gegbn, door 

hoevde ze vur de vrdw van der awste 
bruu.r gén stróndbókse te waase! 
(mijn zuster is naar het klooster ge
gaan, daar hoefde ze voor de vrouw 
van haar oudste broer geen poeplui-
ers te wassen) 

strdppe W W B 223 (een vorm van 
haken) 
Dit handwerk voor mannen zal wel 
stammen uit de tijd dat deze ook als 
herder fungeerden. 
Zie P I R A I N E N s stricken: Den Schee
per dee Socken stricken (de herder brei
de kousen). Strop en strik betekenen 
ook hetzelfde. 

stukkech W W B 3 3 4 (stukkig) 
Deze term ook in de graanhandel ge
bruikelijk blijkens dKe s stukkig: graan
korrel die goed gevuld, vol, zwaar, niet 
rimpelig is. 

struu:pnaagel (stroopnagel: nijd
nagel) 
Losscheurende huiddeeltjes naast de 
nagel: van érpelraape krédde struu.p-
naagels! (van aardappelen rapen krijg 
je stroopnagels) 

stuffe (met vlakgom verwijderen) 
verzichtech stuffe, anders chögget pe-
pie.r kepöt! (voorzichtig uitgummen, 
anders gaat het papier kapot) 

stuukke W W B 253 (stuikend knik
keren) 
In algemene zin werd het woord niet 
meer gebruikt. 
V A N D A L E 1950 omschrijft het als 'door 
een stoot neerwerpen', onder de toe
voeging: Zuidnederlands. 

stuumpke (stompje) 

382 



óp school moessoe vroegger de pöt-
loe:jstuumpkez in ene kópperen 
haawer schöjve um ze zóngeveer 
ólleng óp te schréjve (op school 
moesten we vroeger de potlood
stompjes in een koperen houder 
schuiven om ze zo ongeveer hele
maal op te schrijven) 

suilt (zonde: jammer) 
sunt dékt moet ségge mar ie docht nie! 
(zonde dat ik het moet zeggen maar 
hij deugt niet) 

Suttt W W B 334 (Sint) 
Dit predikaat voor heiligen wisselt van 
vorm: Sunt Höjbert, maar Sunte Me-
chuut. Verder nog Sunter Knilles. Be
halve Sunteklbbs of Sunterklöbs zei men 
ook wel Suntereklbös. 

Sunte Metéjs W W B 267 
Deze Mattias was een van de 72 leer
lingen die door de apostelen in hun 
kring werd opgenomen als plaatsver
vanger van Judas. Dit is zo ongeveer 
het enige wat van hem bekend is. Op 
zijn feestdag, 24 februari, begon het 
landelijk werkjaar. Op die dag kreeg 
men nééj hoor (nieuw haar = nieuw 
personeel) in huis, op de breuklijn 
tussen winter en voorjaar. 
Voor meer gegevens over deze heilige 
zie men ook onder Z E G S W I J Z E N . 

suummietlamp (sumitlamp) 
Een op benzine brandende gaslamp met 
grote lichtopbrengst, vooral gebruikt 
in hokken met legkippen tijdens de 
lange nachten om de dag kunstmatig 
te verlengen, wat moest leiden tot hoge
re eierproductie. Het bestanddeel sumit 
afgeleid van de merknaam. 

t (t) 
Ook deze medeklinker kan intervo-
kaal stemhebbend worden: 
iemment (iemand) 
iemment higget chedön, mar iemmen-
de zoe:mar heschuldege dé holt nie 
öwt (iemand heeft het gedaan, maar 
iemand zomaar beschuldigen haalt niet 
uit: helpt niet als je de waarheid wil 
weten) 

tabbernaakel (tabernakel, altaar-
kluis ter bewaring van de H.Eucharistie) 
de pesloeir kón vandemèèrge tabber
naakel nie oopekréjge! (de pastoor kon 
vanmorgen het tabernakel niet open 
krijgen) 
In overdrachtelijke zin: donder 
ze kreeg ób der tabbernaakel! (ze 
kreeg op haar donder) 

tas (tas) 
Zowel de luxe damestas als de ruige 
boodschappentas. 
óns moedder ha aal ónjeklónje èn péé-
premuntjez in der tas! (Moeder had 
altijd eau de Cologne en pepermuntjes 
in haar tas) 
In en tas bröchle ze vroegger de kof
fie en de bótteramme nat fèlt! (in een 
boodschappentas brachten ze vroeger 
de koffie en de boterhammen naar hel 
veld) 
Aanvankelijk dachten we dat de da
mestas nooit de umlautsvorm gekend 
had. Pas bij navraag over de oude 
vrouwenkledij dook toch nog bij die 
betekenis de vorm tès op. 

teegelkes (Oudhollandse haardte-
geltjes) 
In de oudste boerderijen vanaf + 1775, 
in de maat 13 x 13 cm. 
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tééje (tijgen: gaan) 
Woor tééjd óp af, oomen Doores? (waar 
ga je heen, oom Dorus) 
Hierbij getééjt (van plan) zie W W B 236. 

tèèjke W W B I8i (teken) 
Een jongere vorm: tie.ken. 

tèène W W B 137 (ten einde) 
Nooit in de ABN-betekenis: met het doel. 
door tèène (daar op het einde) 
tèènen dn (aan het einde) 
ksé tèène! (ik ben aan het eind van 
mijn krachten) 
ge zut er wél tèène bléjve! (je zult er 
wel vanaf blijven) 
ge moettoe nie tèènen ééte (je moet 
niet blijven eten tot je niet meer kunt) 

téjge (tijgen: gaan) 
héj teeg dróp af! (hij stapte er naar toe) 

téjt W W B 136 (tijd) 
Met als mv tééj: tséjn köbj tééj! (het 
zijn slechte tijden) 
Verder nog: 
van den téjt (onlangs), 
betéjts x betéts (op tijd, tijdig), 
den duksten téjt (het vaakst), 
de mesten téjt (meestal), 
den Mengen x héllen téjt (voortdurend), 
den halven téjt (in de helft van de gevallen) 
En tenslotte: héj ha gén téjt bé (hij 
had geen horloge bij zich) 

télle W W B 254 (gelden, achten, waar
deren) 
In de betekenis van gelden: bij 
tikkertje gèlle (gelden) of télle tik
ken niet op de blote huid: bloeit slö 
doe:t (bloot slaat dood) 
in de betekenis van achten, waar
deren: oe:, wa télk tè wèjnech! (o, wat 
vind ik dat erg) 

témmes W W B 171 (teems: melkzeef) 
De Franse herkomst van het woord 
blijkt al bij V A N B E S T : daar is een teems 
in het Frans: tamis, en een ziftenver-
koper een: marchand de tamis. C A L -
L E W A E R T brengt eveneens teems en 
tamis bij elkaar, alsook: zijgen en ta-
miser. R O B E R T houdt tamis voor een 
Gallisch relict. 

tèmpele (tempelen, naar de kerk gaan) 
De uitdrukking ook in N E D E R - B E -

T U W E s tempele: onze buure gaon 
zondags twee kir tempele. 

tès W W B 222 
damestas als in de XIX eeuw onder de 
rok gedragen. Voor de latere dames
tas: zie onder tas. 
broekzak 
héj ha en knie.p in de tès! (hij had 
een zakmes in de zak) 

tie:kene (tekenen) 
Piet Illemans hi toe óns nééj hóws 
nóch chetie.kent! ([architect] P.E. heeft 
toen ons nieuwe huis nog getekend) 
De verouderde vorm tèèjkene slechts 
gehoord in de betekenis van een hand
tekening zetten: 
zént höwz al gekböcht mar moette 
noch tie:kene! (ze hebben het huis al 
gekocht maar moeten [de akte] nog 
ondertekenen) 
hoe tèèjkent ze van drèjge ? (hoe heet 
ze van zichzelf) 
Zie voor eenzelfde vokaalspanning 
ook onder hie.te (heten) 

tèrmesflès (thermosfles) 
Vroegger nómme de boerre en drin-
kestötje mee nbt laant, tiggeswórreg 
en tèrmesflès! (vroeger namen de 
boeren een drinktuitje mee naar het 
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land, tegenwoordig een thermosfles) 

tèsje W W B 121 (gloeiend stukje turf 
of briket) 
Alsnog toe te voegen de nadere be
tekenis van: aardewerken vuurpotje in 
de stoof. 

tètje W W B 334 (tijdje) 
Te lezen als: tétje. 

tèttè W W B 265 (dankje) 
Antoon Coolen laat het de Goede 
Moordenaar zeggen om er de man mee 
te typeren: Dat is de manier van de 
kinderen bij ons, om dank oe te zeggen. 

tie:n (teen) 
De vorm geldt voor ev èn mv et pèrt 
trój me göddölme óp men tie:n! (hel 
paard trad me potverdomme op mijn 
tenen) 
Het verkleinwoord: tentje (teentje): 
en noot hi vie.r tentjes! (een walnoot 
heeft een vrucht van vier teentjes) 

tigge dè (tegen dat) 
tig ge dègget krécht sédde doe:t! 
(tegen de tijd datje het krijgt ben je dood) 
des toch fuls te duu.r tigge dègget 
èjges makt, zon gemakt cheköbchten 
bloeske! (dat is toch veel te duur ver
geleken met dat je het zelf maakt, 
zo'n confectiebloesje) 

tigge(s)wórrech (tegenwoordig) 
vroegger haw köppéjn, tigges-
wórrech héw hoofpéjn, mar del nöw 
ök minder péjn duu, nie:! (vroeger 
hadden we koppijn, tegenwoordig heb
ben we hoofdpijn, maar dat het nu 
ook minder pijn doet, nee) 

tbdde stooke W W B IS3 (vodden 

verbranden) 
Zie voor rook als geneesmiddel ook 
Tobias VI 8: 'Als je hart en lever op 
kolen legt, verdrijft de rook daarvan 
alle mogelijke boze geesten...' 

tddding (waardeloos ding, slecht 
exemplaar) 
Al die töddinger, wa doedder mi in 
höws! (al die prullen, waarom haal je 
ze in huis) 

toe W W B 233 (toen) 
Als voegwoord: toejt sin zaakt ök! 
(toen hij het zei, zag ik het ook) 
Als bijwoord: toe zinniet pas! (toen 
zei hij het pas) 
Als bijwoord ook in combinatie: 
toe-nèt (toen-net: zojuist) 
toestrakke (toen-straks: daarnet) 
toe-léést (laatst) 

toe-rèèje W W B 206 (voorbereidselen 
treffen) 
Het woord wordt enkel gebruikt voor 
het treffen van voorbereidingen voor 
het werpen van biggen, in de vorm 
van: nest maken. In W B D 1 835 wordt 
de term maar vanuit één plaats ge
meld: Huisseling. Als op p 440 ge
vraagd wordt naar het aanstalten ma
ken te gaan kalven, dan is er weder
om maar vanuit één plaats het ww 
toereiden gedocumenteerd: Cuyk. 
Diep is de val die het woord toerei
den sinds de xvin eeuw sociaal heeft 
gemaakt. Ooit was het woord even 
deftig als de Leidse geleerden op het 
Rapenburg: 'In 1769 deed... Ahasu-
ërus van den Berg (1723-1807) uit 
Arnhem, aan de Maatschappij der Ne
derlandse Letterkunde in een brief van 
30 augustus het voorstel tot <het toe
reden van een volkomen omschrijvend 
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Nederduitsch Woordenboek>'. Toen 
ik dit las in Het Woordenboek der 
Nederlandsche Taal van P.G.J.van Ster-
kenburg, was ik toch een beetje trots, 
dit in het deftige Leiden verloren 
moederwoord van het W N T , te heb
ben mogen terugvinden in ons eigen 
varkenskot. A l deelt Cuyk natuur
lijk een beetje mee in de eer. 

toestrakke (toenstraks: zojuist, nog 
niet zo lang geleden) 
khém toestrakke noch langs sien kóm-
me! (ik heb 'm even terug nog voor
bij zien komen) 

toe.ters W W B 9 9 (waterscheerling) 
Heukels vermeldt deze volksnaam niet 
bij de waterscheerling, wel de naam: 
wilde kervel, voor Noord-Limburg. Maar 
bij de groep volksnamen voor de Anthris-
cus silvestris, wordt de echte kervel 
samengevat onder het hoofd: toeters. 

toe-nèt (toen-net: zojuist) 
toe-nèt waarzr nóch! (zo-even waren 
ze er nog) 

toe-töjge (toetuigen: aanschaffen, 
kopen) 
die hém door toch wa toegetöjcht! 
(die hebben me daar toch wat aan
geschaft) 
Ook in N E D E R - B E T U W E : nije kleer toe 
tuige, en M A A S E N W A A L : 'ne nije jaes 
toe tuige. 

töffellöbj (tafella) 
De mésse liggen in de töffellöbj! (de 
messen liggen in de tafella) 

tööjere W W B 174 (teuren) 
In Munsterland toorn, waar het woord 
ook strikken betekent blijkens PIRAI-

N E N : Fische mit einer Schlinge fangen: 
Schnööke Tüürn (Eine Schlinge aus 
Kupferdraht im Wasser, in die der Hecht 
hineinschwimmt) 

tööjterék (tuitenrek: uitdruiprek: 
voor gewassen melkbussen) 
de tööjte stbn böwte óp et tööjterék 
ónderstebooven öt te dröppe! (de melk
bussen staan buiten op het melkbus-
senrek uit te druipen) 

tdop WWB 325 (domme vrouw) 
Zoals iemand die niet praten kan niet 
stóm hoeft te zijn, zo hoeft dat ook 
niet iemand die doe:f is. Duits taub 
betekent naast doof ook: stumfsinnig, 
närrisch. Mogelijk vertegenwoordigt 
H tööp een vorm uit het vokaal ver
leden van: doof. M W 420 heeft: too:b, 
en Grave in OOGBr 112: taop. 

tótsak (voddenzak: zak waarin waar
deloos geworden textiel wordt bewaard) 
die boks is chat óp chat, doe ze mar 
in de tötsak! (die broek is gat op gat, 
doe ze maar in de voddenzak) 
Ook in Munsterland werden de vod
den in een zak (Ploddensack) bewaard 
voor de töddekrémmer. Ploddenkree-
mer, blijkens P I R A I N E N . 

traktement (traktement: zakgeld) 
de knèècht verdiende en huu.r, èn ied-
dere zóndach en kwartje traktement 
(de knecht verdiende een jaarhuur, 
plus iedere zondag een kwartje zak-
geld) 

trètse (taatsen, ijzeren punten on
der de schoenen, tegen het uitglijden 
op een gladde weg) 
Slechts eenmaal gehoord. Verwarring 
van tred en taats ligt voor de hand. 
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Volgend voorbeeld is een reconstruc
tie: de mélkboe.r ha swinters wél trèt-
sen ónder! de melkboer in Raven-
stein had 's winters wel taatsen onder) 

tuk (beet, te pakken) 
héj hajm tuk! (hij had hem beet) 
Zant mènneke goe.t tuk! (ze hadden 
het ventje goed beet) 

Turke W W B 2 3 (Turken) 
Vreemd aan het gedicht over de in
woners van Neerloon is het rijm Turke -
snörke. Bij een inheems liedje zou je 
verwachten Törke - snörke. Zo zal 
het ook wel hebben geklonken oor
spronkelijk, gezien de uitspraak met 
ö in M W 406. 

tut W W B 265 (speen van de tutfles) 
M A A S E N W A A L 131 geeft voor de term 
behalve speen ook: doekje om op te 
zuigen. 
H U I S S E N vermeldt tut enkel in de be
tekenis van lapje stof: 'lapje waarin 
suiker zat, naar verluidt ook wel eens 
enkele druppeltjes jenever, en dat dicht
gebonden was zoals 'n zakje blauw
sel; om een kind in slaap te krijgen...' 
A.P.Barentsen heeft als arts nadere in
formatie in dezen uit H E T O U D E 

K E M P E N L A N D : het aardewerken baby
flesje was verre van hygiënisch. Het 
kind werd er ziek van, en huilerig. 
De jenever diende om het beter en snel
ler te sussen. Beter? Baby's werden 
wel dronken in de wieg aangetroffen. 
Het woord tut verwant met (melk)-
tuit, toeter, tiet, alle zaken met spits 
toelopende vorm. Meer daarover bij 
Debrabandere Z E W 350 

tuu:ne WWB 40 (tonen, er uitzien) 
bröwn schoe.n ónder en striepkez.-

bóks, dé tont nie (bruine schoenen bij 
een jacquet, dat is geen gezicht) 
Zie P I R A I N E N s töönen (aussehen). 

twallèt-émmer (toiletemmer) 
Gebruiksvoorwerp van voor het stro
mend water in huis, of meer nog: van 
voor de afvoerbuis die daarbij hoort. 
De emmer had een houten, van twee 
zijknoppen afneembaar handvat, en in-
liggend ingebogen deksel waardoor
heen het waswater na gebruik uit de 
lampetkom werd overgegoten. 

twédderaant (tweeërlei) 
in dè höwshaawe hén ze twédder-
aande kéjnder (in dat gezin hebben ze 
kinderen uit meer dan een huwelijk) 
héj ha toch twédderaande sokken ön. 
(hij had toch sokken aan die niet bij 
elkaar hoorden) 

twét, mitren (met hun tweeën) 
zwaarn aat mittren twét! (ze waren 
altijd met hun tweeën) 
Kent het Nederlands deze vorm niet, 
het Duits doet dat wel: zu zweit (met 
hun tweeën), zu viert (met hun vieren). 

twijje (tweeën) 
mi oew x miw twijje (met je tweeën) 
mi oewwen x moewwen x miwwen 
twijje (met je tweeën) 
mi óns x mins twijje (met ons tweeën) 
mi ónzen x mónzen twijje (met ons 
tweeën) 
mitterx mitren twijje (met hun tweeën) 
Enkele oudere sprekers gingen nog van 
twie: uit en niet van twee, en zeiden 
dus: mi oew twéjje etc. 

ullenggat (bunzinggat) 
Gat onder in de zijmuur van achter
huis of schuur, zodat de ulleng (bun-
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zing) toegang had tot de binnenruim
te waar de ullengklem (bunzingklem) 
voor hem in de winter dichtklap-klaar 
stond. Eenmaal gevangen, was het dier 
voor de knecht, die de huid verkocht 
aan de opkoper. 

ullengklem (bunzingklem) 
Houten klem, opgesteld voor het in
loopgat in de muur van een bedrijfsge-
deelte van een boerderij. De houten con
structie mat + 60 x 25 cm, en bestond 
uit twee zware, bij werking in elkaar 
vallende spits toelopende driehoeken. 
Bij het binnenlopen zette de bunzing 
door het betreden van een plankje het 
helse apparaat zelf in werking. Voor 
grotere slagkracht werd de vallende 
driehoek nog wel eens verzwaard 
met een veldkei of ander gewicht. Daar 
de knecht de huid van de bunzing 
mocht verkopen, vergat deze in het 
seizoen zelden de val voor het sla
pen gaan te zetten. 

um (om, omgeploegd) 
Aan WWB 335 s um toevoegen: 189. 
Zie PIRAINEN s üm: Dat land is üm. 
(Dat land is omgeploegd). 

umkéjke (omkijken) 
Als je in het voorjaar de tarwe egt, meu-
de nie umkéjke (mag je niet omkij
ken) Doe je dat toch, dan denk je dat 
van het gewas niets overblijft. Hier
bij dient opgemerkt dat de ouderwetse 
tarwerassen beter egtandbestendig 
waren. 

umkieppe (omkippemomvallen, 
omgooien, een miskraam krijgen) 
Bij het ww kieppe x kieppere. 
wie hi tjen emmer umgekiept? (wie 
heeft die emmer omgegooid) 

den emmer iz umgekiept! (de emmer 
is omgevallen) 
zis umgekiept (ze heeft een miskraam 
gekregen) 
GROESBEEK 140: beejeur is de kar ge
kiept: ze had een miskraam. 
KÜPPER 490: Umkipp: Fehlgeburt. 
PIRAINEN: se haff de Kaore upkippt (sie 
hatte eine Fehlgeburt. 

ummers (immers) 
dè héddummerz al gaawèèchtech! (dat 
heb je immers al gauw) 

umspbbje (ontspaden: omspitten) 
diejje slöbj wört niks mér, die spöbjt 
mar um! (die sla wordt niets meer, die 
spit [je] maar om) 

uuppere (opperen: helpen van de 
metselaar) 
vur ie vur zen èjge begon, hittie bé 
verschèèjne metselaars cheuuppert! 
(voor hij voor zichzelf begon, heeft 
hij bij verschillende metselaars ge
opperd) 

UU.r (uur) 
en uurke mie:r of minder makt nie öwt! 
(een uurtje meer of minder maakt niet 
uit) 
hoewel uurre hédde gewérkt? (hoe
veel uren heb je gewerkt) 
um ie.n uu.r waaroe töws! (om een 
uur waren we thuis) 
um twéjjuurre laagoe ób bét! (om 
twee uur lagen we op bed) 
alle uurren ene leepel! (elk uur een 
lepel) 
Wat ouderwetser: alle uurres (elk uur) 
Deze laatste vorm mogelijk onder in
vloed van tijdsbepalingen als: smèèr-
ges, smiddechs, södves, snaachs, són-
dachs, swèrkendachs. 
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Zo ook: urn vie.r uurre (om vier uur) 
maar: sfie.ruurres ét ie niet (om vier 
uur eet hij niet) 

V 
Deze stemhebbende glijder wisselt wel 
af met de zeer na liggende w: évvel x 
éwwel (toch al). 
Ook het verschil tussen zuvvende en 
zuwwende (zevende) en öbvent en 
ööwent (avond) wordt wel verwaar
loosd. Hier past ook een uitstapje naar 
Kevelaar. In Brabant hoorde ik Kee-
welder, en bij PIRAINEN vernam ik dat 
in Munsterland: Kaaweler Prussioons-
koffie, dunner Kaffee is. 

vaagevénster WWB 126,127 (hooi-
venster) 
WBD I 127 vermeldt vagevenster en
kel in de betekenis van schuurdeur
raampje. 

vaastetrummelke (vastentrom-
meltje) 
Woord met de rijkdom van het Room
se leven in onbruik geraakt: een trom
meltje om in de vasten gekregen snoep
jes te bewaren tot de eerstvolgende 
zondag, of zelfs tot Paaszaterdag. 
in de vaaste gekrigge snuupkes diw 
vroegger in en vaastetrummelke! (in 
de vasten gekregen snoepjes deden 
we vroeger in een trommeltje) 

valk (vallen) 
Ook in specifiek gebruik met ligge 
(liggen): 
wa lidde toch rónt et höws te valle! 
(wat lig je toch rond het huis te val
len), dwz: wat loop je toch rond het 
huis te sjouwen. 
zéd betéts töws anders ligde wér dur 
den dónkere te valle, nèt ès chiestere! 

(wees op tijd thuis, anders sjouw je weer 
door het donker, net als gisteren) 

vannaf (vanaf) 
ge bléft er vannaf! (je blijft eraf) 
héjs ter vannaf! (hij is niet meer bij 
zijn verstand) 
door wik vannaf séjn! (daar wil ik 
niets met zekerheid over zeggen) 
dè komt er af! (dat komt ervan) 
ze kwaam van Öz af! (ze kwam van 
Oss) 

vannèjges (vaneigens: vanzelf) 
dè sprikt vannèjges! (dat spreekt van
zei 0 

vast x vaast (vast) 
Kreet voor het aantrekken van het paard 
ter waarschuwing van de lader op de 
koren- of hooikar: haw doe vaast! (hou 
je vast) 
wéj trééje vast bn, gullie kómt óns 
wél nöö! (wij gaan al lopend weg, 
jullie komen ons wel na) 

va.t WWB 336 (vader) 
te lezen als va/. 

vatte (pakken, nemen) 
vat ez bn! (pak eens aan) 
val nóg ez af! (neem, bedien je nog eens) 
zhémt afchevat! (ze hebben het hem 
afgenomen) 
zhaw goe.t chevat! (ze hadden je goed 
beet genomen) 
ze vie.ten em vaast! (ze pakten hem vast) 
kfie:t ene stoe.l en góng zitte! (ik pakte 
een stoel en ging zitten) 
zén den dief chevat! (ze hebben de 
dief gepakt) 
zon bietje réégen vét nie! (zo'n beet
je regen dringt niet door) 
mèèrge vattoe die héch wel! (morgen 
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knippen we die heg wel) 

véége WWB 336 (vegen) 
èssie et chevéécht krécht, löttie iedder-
ie.n vurm wérke! (als hij er kans toe 
ziet, als hij het voor elkaar krijgt laat 
hij iedereen voor hem werken) 

vééke WWB 292 (veken: gevlochten 
horde) 
Vgl ELLING: Hangefääken: an Ketten 
hängender Kasten unter dem Töpfer
wagen. Hier is kennelijk een gevlochten 
mand bedoeld voor extra laadruimte. 
Ook bij PIRAINEN: Fääken: Endbrett 
des Wagenaufbaus. Ook: Achterfää-
ken: hinteres Brett am Kastenwagen. 

véér (veer: veerpont, veerovergang) 
Verkortingsposities in vérhöws, ver
geh en vérman. 
In Nistelrode, in het waterloze midd-
le of nowhere, werden de inwoners door 
de waterlanders wel getergd met de on
mogelijkheid van et Nisselrbjs féér 
door te roepen: hal ooverl (haal over) 

vèèrkezbak (varkensbak varkenstrog) 
den héllegen Antoonejes iz en bruu.r 
van ónze vèèrkezbak! (de H.Antonius 
is een broer van onze varkenstrog), 
dwz beide zijn gemaakt van hout uit 
eenzelfde boom. 

vèèrkesfóns WWB I6O (varkens
verzekering) 
NEDER-BETUWEt: 'keujesfonds'. Met 
de toelichting: 'Arbeiders konden niet 
zonder een varken. Als dat werd ge
slacht, moesten ze daar op teren. Het 
was een ramp als dat varken doodging. 
Dan was er het varkensfonds.' Daar 
voegt de auteur onder 'keujestang' nog 
aan toe: 'Met een varkenstang haalde 

men bij het varken een stukje uit het 
oor. Daaraan kon men dan zien of het 
varken wel of niet in het varkensfonds 
zat.' Zat? In H: dè pèrt stö verrekte 
hög in de fóns! (dat paard is erg hoog 
verzekerd) 

velt 
WWB 113, 233, 240 (veld) 
Ook in uitdrukkingen als te vélt moei
te (ten velde moeten, eropuit moeten), 
van huis moeten om elders iets te kopen. 
Ons pèrt is ferzoope, nöw moettoe te 
vélt fur nen nééje! (ons paard is ver
dronken, nu moeten we eropuit voor 
een nieuw) 

vélt WWB 92 (3C pers van vallen) 
In het register vervalt achter dit lem
ma paginanummer 240. 

veraarde (veraarden: verbasteren) 
Zuiver gekweekt pootgoed verbastert 
in de loop van de jaren: we moette 
nééj pooterz bestélle, daaw zéjn ver
aart (we moeten nieuwe pootaardap-
pelen bestellen, de oude zijn verbas
terd) 

verdómmes (verdomde) 
hé) rój verdómmes hart! (hij reed ver
domde hard) 
verdómmese kèl! (verrekte kerel, rot
zak) 

verdöwstere (verduisteren) 
Het ww behoort tot de efemere woor
denschat van de bezettingsjaren 1940-
1945. In die jaren had je maar te zor
gen dat in huis de verlichting niet 
van buiten zichtbaar was. 
zén óns chiestre gewarschöwt, wan 
nie choe.t ferdöwstert! (ze hebben ons 
gisteren gewaarschuwd: we hadden 
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niet goed verduisterd) 

verdöwsteringspepie.r (verduis
teringspapier) 
Zwart papier, als behang op rollen 
verkrijgbaar om het huis mee te ver
duisteren tijdens WO II. 

vergimmes (verrekt, verdraaid) 
héj rij vergimmes hart! (hij reed 
verrekte hard) 
ze kreem nie, de vergimmese kèl! (ze 
kregen hem niet, de verdraaide kerel) 

verjaage (verjagen) 
Eigenlijk: zo bang maken bij het sto
ren, dat de vogel niet meer terug-
durft op het nest. 
den öjver in Méége waar al önt bod-
we, mar zém verjaage! (de ooievaar 
in Megen was al aan het nestelen, 
maar ze hebben hem verjaagd) 
ge moet nie sb duk int nésje van zón 
vuggelke kéjke, want tis soe: verjaage! 
(je moet niet zo vaak in het nestje van 
zo'n vogeltje kijken, want het is zo ver
jaagd) 

verklètse (verraden, doorvertellen) 
zhigget verkletst! (ze heeft het door
verteld) 

verléppe (verleppen: verwelken) 
kégges: de bluumkes séjn nbw al ver-
lépt! (kijk eens, de bloempjes zijn nu 
al verwelkt). Zie ook: verslèttert 

vèrrech WWB 336 (vaardig: gereed) 
Vooral gebruikt in de betekenis van: 
rijp voor verkoop of slacht (WWB 166) 
of rijp voor inzaaiing: het vèrreg 
böowe (gereed ploegen) van WWB 186. 
Ook in de betekenis: gereed maken = 
kleden om uit te gaan. 

Vèrrech ben je ook als je klaar bent 
met eten. 
En vèrrech maake betekent presteren 
of uithalen. 
de méstfèèrkes héw vèrrech; die gbn 
mbndag emèèrge wéch! (de mest-
varkens hebben we vet, die gaan maan
dagmorgen weg) 
makt oe es fèrrechfur de kérk! (kleed je 
eens voor de kerkgang) 
wa makte me nbw toch fèrrech! (wat 
haal je me nu toch uit) 
héj za nie feul vèrrech maake, den 
diejje! (hij zal niet veel presteren, die 
kerel) 

verrékke (verrekken: doodvallen, 
weigeren) 
verrék nbw gaaw! (verrek nu gauw), 
dwz: sterf subiet 
ge kunt me verrékke! (voor mijn part 
val je dood), dwz: geen denken aan 
wén vannalles chepróbbeert mar héj 
verrekten et! (we hebben van alles 
geprobeerd maar hij weigerde het) 

verrékkes (verrekte) 
Héj rój verrékkes x verrekte hart! 
(hij reed verrekte hard) 
verrékkese kèl! (verrekte kerel, rot
zak) 

verroeste (verroesten) 
Gezegd van ijzerwerk: 
di slot is kool verroest! (dit slot is hele
maal verroest) 
Ook wordt verroeste gebruikt in de 
betekenis van verrékke: verroeste kèl! 
(verrekte kerel), verroest! (verrekt) 
héj verroesten et (hij weigerde het) 
khéw te verroeste (je kunt me de pot op) 

verschèèje (verscheiden: verschillend) 
wént fan verschèèje kantes chehört! 

391 



(we hebben het van verschillende kan
ten gehoord) 

verschie.te (verschieten) 
Van kleur veranderen: 
dè schörtegrèèj is niks wèrt: et fer-
schiet! (die schortenstof is niets waard: 
ze verschiet) 
schrikken: 
ktrók te Ibbj oopen en der schoot en 
rat öwt: kferschoot me toch! (ik trok 
de la open en er sprong een rat uit: ik 
schrok me toch) 

verschille (verschelen: schelen, uit
maken) 
de kamme niks verschille x schille! 
(dat kan me niet schelen) 

verslèttert W W B Ó Ó (verflenst) 
M A A S E N W A A L 121: slaedder: glib
berig spul, kapot gekookte troep van 
andijvie. 
Zie PIRAINEN s Verschlett (verschleisz) 
en verschletten (verschlissen). Mis
schien een intensief vorm bij versleten. 

verspeule (verspelen) 
khér veul bn verspuit (emotioneel is 
het voor mij een zware opgave ge
weest) Het ww wordt vooral gebruikt 
na bezoek aan mensen die binnen
kort sterven. 

vervatte (vervatten) 
Bij het hanteren even onderbreken om 
van hand of handstand te wisselen. 
waacht ez éfkes, kmoet fervatte! 
(wacht eens even, ik moet het iets 
anders vasthouden) 

vervoerzbewéjs (vervoerbewijs) 
Geleidebiljet bij vee op de openbare 
weg, aan de hand waarvan het ge

ïdentificeerd kan worden. 
De term stamt uit de efemere woor
denschat van de economische crisis 
en de daarop volgende W O - H . 
Khbbl mèèrge vurd besje en ver-
voerzbewéjz bé den broohaawer! (ik 
haal morgen voor het rundbeestje een 
vervoerbewijs bij de Bureauhouder) 

verwoone (verwonen) 
wa verwonde nöw ieddre wéék bn 
huu.r, Bèrtes? (wat verwoon je nu iede
re weck aan huur, Bertus) 

verzaake (verzaken) 
Term uit het kaartspel: niet de ver
eiste soort uitspelen, terwijl je daar 
wel over beschikt, ene klévvere? dan 
hédde verzaakt! (een klaveren? dan 
had je die eerder moeten spelen) 

verzblt W W B 175 (verspocht) 
Vdeelw van een ww dat zacht, spon
zig worden betekent. 
Z E W 395 s zolen, verzolen verwijst 
naar Zaans zeulen = zachtjes koken. 
En merkt op: wellicht door d-syn-
cope uit zodelen = koken, en geeft 
als afleiding verzolen: verschroeien. 
W E U N E N E D 247 s zeulen = pruttelen, 
verwijst naar Duits schwelen=schroeien. 

vest W W B 336 (eigendomsbewijs) 
In het register abusievelijk met é 
vermeld. 

Een vest is een kledingstuk. 

vet 
bevriend: die zéjn zb vet! (die zijn zo 
bevriend) 
groeizaam: wan vet weer! (wat een 
groeizaam weer: nl. zacht en vochtig) 
goed bemest: vet laant (goed be
mest bouwland) 
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van nature vruchtbaar: vette grónt 
(vruchtbare grond) 

vetkees (smeerlap, viezerd, onge
wassen individu) 
Tis mene vètkeez énne! (het is me 
een viezerd) 

veul (veel) 
Ook in: vul mie:r (veel meer), 
vuls te veul (veel te veel) 
héj hitter mie:r ès séj! (hij heeft er 
meer dan zij: hij is rijker dan zij) 
knèèchs èn mèjde zéjn vur de méste-
part kéjnder van klèèn boerre! (mei
den en knechten zijn merendeels kin
deren van kleine boeren) 

veulewéch (veelweg: meestal, veelal) 
tséjn veulewéch tèjgeste sórt minse 
die dè doen! (het zijn meestal de
zelfde soort mensen die dat doen) 

vischéért (hengel) 
Van en géért, en snoe.r, enen dóbber 
èn enen angel makte we vroegger en 
vischéért! Van een gaarde, een snoer, 
een dobber en een angel maakten we 
vroeger een hengel) 

vismeel (vismeel) 
We voejjere óns koej vismeel (we voe
ren onze koeien vismeel) 

visse W W B 249 (vissen, ww) 
Hierbij het gezegde: 
gbdde sómmers fisse èn swinters finke 
dan ligget spek nie hèndeg in de köjp 
te stinke! 
Bedoeling is te zeggen: werk verwaar
lozen voor liefhebberij leidt tot armoe. 
In Munsterland vinden ze dat ook 
blijkens P I R A I N E N : 

Fissen und jaagen 

giff n hungrigen Maagen 
und ploddrigen Blaagen. 

vlaach (vlag) 
Ook in de corrigerende uidrukking: 
hédde de vlaag öwthange ? (heb je de 
vlag uithangen) De vraag is eigenlijk 
een medeling: je onderhemd hangt uit 
je broek! 

vlaage (vlaggen, ww) 
héj vlaacht! 
hij heeft de vlag uithangen 
hij loopt met het onderhemd uit zijn 
broek. 
Betekenis 2 ook bij W N T maar dan met 
het woord vaan. 

vlij (verleden) 
In uitdrukkingen als vlij wéék (verle
den week), vlijjöör (verleden jaar) 

vloe.r 
de vloe.r hék chevéécht, nöw moek se 
noch strööje! (de vloer heb ik geveegd, 
nu moet ik ze nog bestrooien met zand) 
Ook wel uitgesproken als floe.r. 

voedbaüe xvoebbaüe (voetballen) 
Sport stond niet hoog aangeschreven: 
wie de hele week had gewerkt dien
de op zon- en feestdagen uit te rusten. 
Toch drong natuurlijk wel een enkele 
voetbalterm door: afséjt, héns, gooi, 
karrener, klepper, kieppe, pienantie, 
piennantiejje (strafschoppen nemen) 

voe.t (voet) 
Onderstuk van de kachel, met daarin 
d'aslööj (de aslade) 

voe.t - voede (voet - voeten) 
voe.te véége èsteblief! (voeten vegen 
a.u.b) 
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el pèrl trój óp mene voe.tf (het paard 
trad op mijn voet) 
In een aantal staande uitdrukkingen 
nog een monosylabisch mv: 
vur de voe.t wéch (voor de voeten weg, 
zoals het zich aanbiedt, dus niet vol
gens een vooraf bedachte volgorde) 
onder de voe.t höble (onder de voeten 
halen: in gebruik nemen) 
ötte voe.t! (uit de voeten: opzij) 
kkan der nie mi öttevoe.t! (ik kan er 
niet mee uit de voeten = overweg) 
In een geval wordt ev voet uitgespro
ken als foef. een commando voor het 
paard als dit een voet moet optillen, 
bv bij de hoefsmid. 
In G R O E S B E E K luidt dit bevel: foes, 
met de bijbemerking: verwant aan het 
Duitse woord Fuss. 

voe.tebank (voetenbank) 
Deze achter in de bedstee boven het 
voe.tenèènt. Wat er in elk geval op stond 
was de pispot. 

voe.tekusse (voetenkussen) 
Kussen op het voe.tenèènt (voeten
einde) van het bed. 

voe.tenèènt (voeteneind van een bed) 
est te kawl wierr liwn voe.tekussen 
óp et foe.tenèènt! (als het te koud 
werd legden we een voetkussen op 
het voeteneind) 

VOOgel W W B 3 3 7 

In het register abusievelijk: oogel. 

vbbn W W B 229 (vaan) 
Volgens W N T s vaan betreft deze ziekte 
de jicht in dialecten als die van Bom-
melerwaard, Brabant en Limburg. 

VÖrk W W B 189 (keerakker) 

M A A S E N W A A L heeft: vurk. In HUIS-

S E N 150: vurf. G R O E S B E E K : vörft. 

vórste (vorsten, ww) 
Het maken / repareren van een vorst van 
een rieten dak. 

VÓrt (voort) 
voortaan, van nu af aan, al sinds enige 
tijd: héj duugget fórt allie:n (hij doet 
het voortaan alleen) 
héjs fórt fur de fóns (hij is ten dode 
opgeschreven: gereed voor het begra
fenisfonds) 
uit de voet, weg, opzij. Als uitroep meest
al met f: fórt! 
doesfórt, anders kömde nóch te loot! 
(maak eens voort, anders kom je nog 
te laat) 

vórtfdöreng W W B 137 (voortva
ring: paard + kar + tuig) 
In M W 429 hetzelfde begrip onder de 
naam: vorring = (voort)varing. 

VÓrtjÓng (voortkinderen) 
Al lopende maar nog niet school
gaande kinderen, die vaak in de weg 
lopen en dan vórt moette (uit de weg 
moeten) 

vrak ( W W B 96) 
De betekenis: tot op huid en botten 
uitgemolken. De term vermoedelijk af
komstig uit de veehandel, die het ge
bruikt voor een versleten, oude en vrij
wel waardeloos geworden koe die moet 
worden opgeruimd. 

vrééj haawe (vrij houden: vrijwa
ren van de kosten van een avondje uit) 
khér vrééj gehauwe! (ik heb haar vrij 
gehouden: voor haar betaald) 
vrééj vólk (brutale mensen) 
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vrééj hof (vrij hof: het huis alleen, 
zonder toezicht) 
Ten tijde van de bruidswerving aan
duiding voor de jongens dat de meis
jes zonder toezicht thuis zijn. Een 
aansporing dus. Om belanghebbenden 
het nieuws door te geven: wier den 
béssem öwtchestooke (werd een 
bezem uit het raam gestoken) 

vrèèle W W B 150 (vreilen: wringen) 
Ook in een specifieke betekenis: met 
een gevorkt takje door een vliegope
ning een vogelnestje uit een voor de 
hand ontoegankelijke nestruimte al 
draaiend te voorschijn halen. 
Zie ook onder frètter. 

vrie.S (vries: rijm, rijp) 
Dit znw duidt op het wit van de vorst 
dat in de ochtend op het gras ligt bij 
voldoende luchtvochtigheid. 
Tig gen en uu.r öv élf laag de vrie.s 
nog oover et chras! (tegen een uur of 
elf lag de rijp nog over het gras) 
De term ook bij Coolen: O N D E R D E 

C A N A D A S S E N 284 maar daar met de be
tekenis van vorst: Bij den eersten vries. 

Vrie:t W W B 183 (wreed: onstuimig, dol) 
Een onstuimig paard heeft een nogal 
wild karakter. Dit wild eveneens in 
het Eng met de secundaire betekenis 
van verliefd, dol. Zo ook in het H: 
temaatesoep, nie:, door zék nie frie:t 
óp! (tomatensoep, nee, daar hou ik 
niet van) 
enen vrie.jen bónk (een onstuimig 
paard) 

vrónk W W B 169 (wrong) 
De betekenis: draagtuig voor het ver
voer van melkbussen op de rug, bleek 
onjuist. Dat draagtuig heette et mèlk-

séél, en de wrong was daarvan een 
lederen stootkussen ter bescherming 
van de rug. 

vuggelkes W W B 213 (vogeltjes) 
zoe:, zédde vuggelkes bntfange! (zo, 
ben je vogeltjes aan het vangen) Deze 
uitdrukking placht te worden gebe
zigd voor iemand die zijn gulp open 
had staan. 

VUrtoffetijk (voortoffelijk: voetje 
voor voetje, zoals het komt, zonder 
voorkeur of programma, niet eerst de 
grote en dan de kleine, dikke dunne 
etc. Het woord ook in G R O E S B E E K 318. 

En H U I S S E N 150, waar het ook voor
komt als nevenvorm van voortreffelijk. 

vuulle (voelen) 
èzzöv enen boe.r niks fuut, nen boe.rs 
chénne piepper! (alsof een boer niets 
voelt, een boer is geen pieper) 

vuu.r (vuur) 
Toemkt froech, kreechie ene kóp ès 
fuu.r! (toen ik het hem vroeg, kreeg 
hij een hoofd als vuur: bloosde hij 
hevig) 

vuurkröwtèlske (vuurkruidelsje) 
Met deze els of priem werd in de huid 
een gaatje gestoken zodat een etter
dracht kon worden gezet als vermeld 
in W W B 164,165. 

W w) 
Wisselt af met oe in de betekenis van 
wij: 
dè doew x dè doennoe (dat doen we) 
dè suw x dè sulloe (dat zullen we) 
dè diw x dè dinnoe (dat deden we) 
dè sów x dè sónnoe (dat zouden we) 
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waarneeme (waarnemen) 
In de betekenis van hard laten wer
ken, uitbuiten, de geboden kans der
halve waarnemen: héj komt óns hèl-
pe mit höjje, héjz en bietje lööj, mar 
gluu:f mar dèwm waarneeme! (hij 
komt ons helpen met hooien, hij is 
een beetje lui, maar geloof maar dat 
we hem waarnemen) 

wabbtief? (wat belieft u...) 

wal WWB 337 (wal) 
Verhoging in het landschap (WWB 99) 
maar ook wel op het erf of in de bon
gerd: waar de oogst op hopen wordt 
verzameld om na te rijpen of te wor
den ingekuild. 

wannie.T (wanneer) 
wannier x hoennie:r kömde? (wan
neer kom je) 

wastöffel (wastafel) 
Bedoeld is de vaste, houten wastafel 
van voor de waterleiding, zie verder 
onder: lampetkan. 

wéch, weech (weg, wegen) 
richting: 
èst kórren énne wég inli, mèèjet mèk-
kelek (als het graan in een richting 
ligt doorgezegen, laat het zich makke
lijk maaien) 
straat: 
aachteraaf wörre de weech slèècht 
ónderhaawe (buiten de bebouwde kom 
worden de wegen slecht onderhouden) 
In staande uitdrukkingen is bij het ev 
de lange klinker bewaard gebleven 
in het fossiel van de verbogen vorm: 
gbz ötteweech! (ga eens opzij) ge zit 
me fie.s in de weech! (je zit me vies 
in de weg) 

ónderweeges (onderweg) 

wéchjaage (wegjagen) 
héj hi nóg éfkes in R gestbn, mar 
door hénzem wéchchejaage! (hij heeft 
nog eventjes voor de klas gestaan in 
R maar daar hebben ze hem weg
gejaagd, ontslagen) 

weedeman, weedevrow (weduw
naar, weduwe) 
zis minne weedeman getröwt! (ze is 
met een weduwnaar getrouwd) 
In NEDER-BETUWE 136: weduwman -
weduwvrouw; in CïROESBEEK 324: wed-
man x wedkel - wedvrouw. 

wééje (wijden: besprenkelen met 
wijwater) 
sléntes wierre de besjes èsse de stal 
öwtchinge gewééjt! (in het voorjaar 
werden de koebeestjes als ze de win-
terstal uitgingen met wijwater be
sprenkeld) 
bé onweer moessoe thöws wééje! 
(bij onweer moesten we het huis wijden) 

wèèjk (week, znw) 
doe die smérrege boks mar ez öwt, 
dék sin de wèèjk sét! dwz: insméére 
mi gruu.ne zie:p èn in wèèrm wbbter 
Ibbte wèèjke (insmeren met groene = 
transparantzeep en in warm water la
ten weken) 
Niet met èèj < ai maar met ie: < ai 
het bnw wie:k = week, zacht. 
Voorbeeld van het gebruik niet meer 
voorhanden. 

wèène WWB 189 (wenden: keren) 
Ook gebruikt als kleermakerswoord: 
het binnenstbuiten keren van de stof 
uit een oud kledingstuk om er een nieuw 
van te maken: We wèène de stóf van 
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diejjen aawe jas en door maake we 
dan vur ööw en nééj jèske van! (we 
keren de stof van die oude jas en daar 
maken we dan voor jou een nieuw 
jasje van) 

wèène W W B 193 (wenden: geren) 
Het ploegen van steeds kortere voren 
wordt geïllustreerd met Afbeeldin
gen. In r 12 van boven wordt echter 
Afb X X I I genoemd: dit moet zijn Afb 
X V I , verwijzend naar Figuur 16. 

wéérde W W B 338 (waarde) 
De verwijzing naar de pagina niet 6! 
maar 60. 
wa de wéérde van dé krot is? al 
wagger vur gift is te veul! (wat de 
waarde van dat krot is? al wat je er
voor geeft is teveel) 

wéére (weren) 
héj hi verlórre mar zenèjge goe.t 
chwéért! (hij heeft verloren maar zich 
goed geweerd) 

wéérelt W W B Ó I 

Moet zijn: 60 

Een ouderwetse vorm: wérrelt. 

wèèrk (werk) 
Den dokter wét nie woor ie bn moed 
beginne: tis ammbl versleete wèèrk! 
(de dokter weet niet waaraan hij moet 
beginnem't is allemaal versleten bin
nenin), dwz: de ouderdom heeft zo
veel aangetast dat de dokter er niet 
veel heil meer in ziet. 
weeschegroet. en weesgegroet, een) 
bit mar drie weeschegroette vur pin-
netènsie! (bid maar als penetentie drie 
weesgegroeten) Ook het dim komt 
voor: weeschegroetje 

wèj (weide) 
Ook in de betekenis van gras: de koej 
hén de wèj óp! (de koeien hebben het 
gras op) 

wéjf (wijf: vrouw, echtgenote) 
In H heeft wéjf geen negatieve bete
kenis, al kan het wel in negatieve zin 
gebruikt worden. 
et wéjf fan den bèkker (de vrouw van 
de bakker) Hiermee wordt bedoeld 
een holte in het brood. Zie daarover 
ook Z E G S W I J Z E N . 

S L E G E R S 121 citeert Antoon Coolen: 
'en Jeroen den bakker jaagt zijn vrouw 
met al haar moederverdriet door de 
gaten in zijn watermikken'. Daaraan 
zelf toevoegend: 'Coolen speelt hier 
met het algemeen gezegde over een 
slechte bakker die broden verkoopt 
die wel groot zijn maar niet aan het 
gewicht, omdat er zulke grote gaten 
inzitten'. 

wèjje (weiden, ww) 
Ook in de betekenis van: grasland in 
gebruik hebben voor vee. 
diejje kamp is fan óns, èn Jan Stbts 
wèjt ernééve! (die graskamp is van 
ons, en die ernaast is van Jan Stoots) 

wéjjer-óp (wijder op) 
Verder weg. Wa wéjjer-óp hén de boer-
re noch chras sat, èn hie. rs alles fer-
druu.cht! (wat verder weg hebben de 
boeren nog genoeg gras, en hier is 
alles verdroogd) 

wél W W B 338 (wel, bijw) 
Toevoegen: 268 
Ook in de relativerende combinatie: 
wél-wél - sjonge sjonge! (is me nogal 
niet wat) 
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wèl W W B 338 (wel: bronwel / landrol) 
Paginanummers 136,268 vervallen. 
V A N D A L E 1950 geeft wel als timmer
mansterm voor de ronding voor aan 
de traptree, en als Zuidn aanduiding 
voor: walsrol. 
G R O E S B E E K 327 noemt voor landrol: 
weiboom, welke term ook bij P1RA1-

N E N . 

wélk (wat? wat zeg je?) 
In deze betekenis ook bij W U C H E N 111. 

welver W W B 338 (wervel) 
Het paginanummer 299 moet in het 
register vervallen. De wervel is het 
draaibaar blokje hout waarmee aan 
de binnenzijde een kastdeur wordt 
gesloten door het draaien van een hou
ten knóp = kruk aan de buitenzijde. 
Van het lemma bestonden drie vari
anten. Dejongsten zeiden wervel. Oude
ren zeiden welver of, vooral als ze nog 
ouder waren, wolver. 
D E B O N T V O C 730, 731 heeft voor dit 
voorwerp de term vreil, dim vreile-
ke. Hen uitvoerig verhaal hierover 
onder: vrelleke, in B M W 188, 189. 
Zie verder onder vrèèle. 

wérskatlte, van (van beide kanten) 
écht nbw urst fan wérskante vast 
bnvoort, dan hèwt mèèrge vur de 
middech nog af! (als je het nu eerst 
van beide kanten alvast met de zicht 
inmaait, dan hebben we het te maai
en graan morgen voor de middag met de 
maaimachinc nog af) 

wèrt - wéérde (waard - waarden) 
grasland - graslanden tussen dijk en 
Maas. De Milwèrt in Rowwestèjn (de 
Middelwaard in R). De Lbnse Wéérde 
(de uiterwaarden in Neerloon) 

wiebbele (onvast op de benen staan, 
heen en weer bewegen, niet stilzitten) 
die kaast wiebbelt, ge moet en spie 
ónder ie:n van de poe:te schöjve, dan 
komt ze steeveger te sibbnl (die 
kast beweegt, je moet een spie onder 
een van de poten schuiven, dan komt 
ze steviger te staan) 

wiemmele (wiebelen) 
heen en weer bewegen: niet stil zitten. 
Synoniem met wiebbele en wieppere. 
nie wiemmele, stil zitte! (niet wiebelen, 
stil zitten) 

wieppere W W B 75 (evenwichtig 
heen en weer bewegen) 
Het ww werd gebezigd door mensen 
die een mijt moesten zetten. Vooral 
een hoge mijt diende in evenwicht te 
blijven. De vakman zorgde daarvoor, die 
wist uit ervaring dat een mijt die niet 
wiepperde uiteindelijk om zou val
len. Er moest beweging in zitten. 
Dat wieppere een herhalingswerk
woord is bij wippen, blijkt ook uit PI-
RA1NEN s Wippen: auf und abbewegen. 
Ne Kaare mott wippen (musz federen, 
im Gleichgewicht sein). 

wil (plezier, nut) 
érges feul wil af hébbe (ergens veel nut 
en plezier aan beleven) 
Zie ook: nut. 

wilde rebèèrber (wilde rabarber: 
groot hoefblad) 
tfergö bém aachtert höwsfan de wil
de rebèèrber! (het krioelt, stikt, we
melt bij hem achter het huis van het 
groot hoefblad) 

winne (winnen: verdienen, erop 
vooruitgaan) 
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wa hédde nöw bn dè kuuske gewón-
ne? Antwoord: nikz. Bèrtes, khér bn 
verspuit! (wat heb je nu aan dat 
koetje verdiend) Antwoord: (niets, 
Bertus, ik heb eraan verloren) 
Bij bezoek aan een ziek meisje: ksiet 
al, dérke, ghét séjns flij wéék flink 
chewónne! (ik zie het al, meisje, je 
bent er sinds verleden week goed op 
vooruitgegaan) 

wis (tot) 
wis woor? (tot waar) 
wis toor! (tot daar) 
wiz emèèrge (tot morgen) 
wiz en déjnzdach (tot dinsdag) 
de besjes loeipe böwte wisd begint te 
vrie.ze! (het jongvee loopt buiten tot 
het begint te vriezen) 

wishes (floxen) 
Het Latijnse woord voor wiske is 
virga, vanwaar virga aurea voor de 
gulden roede die ook een twijg-
vormige groeiwijze heeft 
Toelichting: de plant lijkt veel op jonge 
wilgetakjes = wiskes. 

wit (wit: bevriend) 
oover heur zówk mar niks ségge tig-
gener, want tèsso wit! (over haar zou ik 
maar niets zeggen tegen haar: want 
die twee zijn zo bevriend) 
De term wit synoniem met dikke 
mik: tusse die twie: izd dikke mik! (die 
twee kunnen het erg goed met elkaar 
vinden) 
Zie ook BMW 194 voor wittigheid: een 
goede verstandhouding. 
Daar mik enkel wittebrood betekent, 
ligt het vermoeden voor de hand dat 
het hier besproken wit samenhangt 
met dat van de wittebroodsweken. 

wittechèjt (wittigheid) 
Een kalf dat nog niet op vast voedsel 
kan leven maar nog melk drinkt of 
van melk afgeleide producten, krijgt 
nog wittechèjt. 

wizze (wezen) 
héjs wizze holle! (hij is wezen hol
len), dwz: hij hanteerde de leidsels 
toen het paard op hol sloeg) 

wónder (wonder) 
Wordt dit znw als zijnde onzijdig aan
geduid als en wónder, toch zal men 
veelal zeggen: génne wónder dat iets 
zus of zo is afgelopen. Voor nadere in
formatie: zie onder Z E G S W I J Z E N . 

wbnne (waar-niet) 
Typerende toevoeging aan de af-
scheidswens hawdoe, want enkel ge
hoord van dienstpersoneel dat van 
het Zand kwam, met name van Oss. 
In tal van andere combinaties als 
stopwoord. 

WÓ.nt W W B 338 (woont) 
Foutief gespeld, moet zijn wónt 
Woorn zwaaluuw wónt chö gén koe 
kepöt! Zie hiervoor onder ZEGSWIJ

Z E N s zwaaluuw. 

WOOne (wonen: nestelen) 
ik wie:t woor diejjen blöwlégger wónt! 
(ik weet waar die roodstaart nestelt) 

WÖbnlat W W B 125 (waanlat: wanlat) 
Het A B N heeft naast de lange ook de 
korte vokaal voor dit pejoratief. 
Waanzin (berustend niet op een waan 
maar op een slechte waarneming / wan-
waarneming) naast wankant: de slechte 
= niet gekantrechte zijde van een stuk 
hout. Engels en Duits hebben de 
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lange vokaal: wane (the slating or 
beveled defective edge); het Dts 
Wahnkante gebruikt voor de niet ge
kantrechte kant van een onvolledig 
bezaagd stuk hout. 
Dat dit wan nog familie is van het 
Latijnse vanus is mooi meegenomen. 
Dat ons wan ook in Venus zit, toont 
de zure kant van de linguïst. 

WOOr? (waar?) 
woor hédde ze? (waar heb je ze) 

wörstpinne W W B 209 (worstpinnen) 
Toen we onlangs nog een voorraad 
van deze worstpinnen in H aantrof
fen, bleken deze zorgvuldig van de 
bast ontdaan. P1RAINEN s wostepinne 
leverde informatie voor Munsterland: 
kleiner Holzstab, Dom zum Verschlies-
zen der Wurstenden (für Mettwurst 
aus Schleedorn, für Leber- und Blut
wurst auch aus Faulbaumholz). Das 
Holz wurde entrindet, getrocknet, fin
gerlang spitz, zugeschnitten; die Dor
nen wurden zum Aufbewahrung in 
die Stuhlmatten oder in ein Stück Torf 
gesteckt. 

WÖtterflöwt W W B 213 (waterfluit) 
De meest voor de hand liggende vo
gel is de in H algemeen voorkomen
de kievit, door K L U G E 367 omschreven 
als: der gehäubte Regenpfeifer vanel-
lus cristatus. 
V A N D A L E 1950 vermeldt onder water-
fluiter de vogel regenwulp. 

wbtterkan (waterkan) 
IJzeren, cilindrische, naar boven toe 
zich verjongende kan met brede uit
loop en groot oorvormig handvat, veel
al wit geëmailleerd, met blauwe rand
jes, + 50 cm hoog. De kan verdwijnt met 

de komst van de waterleiding. 
In Ravenstein werd ze veel gebruikt 
door de huisvrouwen voor het ver
voer van water uit een van de vele stads-
pompen naar de eigen woning. De 
schénkkeetel (WWB 331), de tegenwoor
dige fluitketel, werd ermee gevuld, als
ook op de slaapkamers de lampetkan. 
Zie ook onder twallètémmer. 

WÖtter pörrie W W B 338 (water
gal) 
Moet zijn: wbtterspörrie! 
V A N D A L E 1950 geeft als betekenis: gew. 
hardbloem. Voor de complete spraak
verwarring zie men H E U K E L S 244, 245 

s spergula. 

WOZZem (wasem) 
der hóng me tdg ene wözzem in de 
keukei (er hing me toch een wasem 
in de keuken) 

wullemke (willempje) 
De oude klankstand bleef bewaard in 
een fossiel: alleen in de benaming 
van oude gouden munten met daarop 
de beeldenaar van Koning Willem. 
Khan Góöw Wullemke, ksét nöw kwejtf 
(ik had een Gouden Willempje, ik ben 
het nu kwijt) 
Normaal zegt men: Willemke. 

wunneng (woning) 
De normale uitspraak is: wooneng. Een
zelfde scheiding tussen ouderwets en 
gewoon ook te vinden bij: kuuneng x 
kooneng en hunneng x hooneng. 

zaacht x zooft (zacht) 
Men zegt: wan zaacht weer, wm zodfte 
péér (wat een zacht weer, wat een zach
te peer) 
Opmerking: wan zaachte péér kan 
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ook maar *wan zööfte weer is uit
gesloten. 

zaddoek x zawdoek WWB22O (zak
doek) 
Hédde génne zaddoek bé? (heb je 
geen zakdoek bij je) 
zaddoek is de jonge vorm, richting 
A B N , zoals in Ravenstein het mèske 
wel achterligt op meisje, maar voor 
op dérke. 

zé (wees ww-vorm) 
Zé mar zuu.t, mènneke! (wees maar 
stil, manneke) 
Eigenlijk betekent zuu.t braaf, lief. 
Als je aan moeders denkt in de grote 
gezinnen van toen, dan is de koppe
ling lief-stil niet zo vreemd. 

ZC (bedoeld: centen) 
Héj hisse zat! (hij heeft er genoeg, 
centen) 

zeege (zegen) 
toe gaav den biskop ónz de zeege 
(toen gaf de bisschop ons de zegen): 
zegende hij ons met een zegenend 
handgebaar. 

zeegegèlt (zegengeld) 
Muntstuk, meestal een gulden, dat van 
de koopsom werd teruggegeven aan 
koper als symbool van de zegen die 
verkoper wenste dat mocht rusten op 
de koopwaar. 

zeegel W W B 2 6 8 (zegel) 
Het zegel erover leggen in de bete
kenis van bezwangeren, is een uit
drukking die in H niet uit de lucht is 
komen vallen als uniek verschijnsel. 
Zie bv W N T lil ' k 1319: zegel en brief, 
met brief ook als: vrouwelijk schaam

deel, k 1335. 
Voorts Hans van Straaten: R A Z E R N I J 

D E R L I E F D E p 116, 266, voor brief en 
zegel als beeldspraak voor vrouwelijk 
en mannelijk schaamdeel. 

zeegene (zegenen) 
ene goejje pestoe:r zeegent sen èjgen 
et urste! (een goede pastoor zegent zich
zelf het eerst) 
Ook in het kinderliedje: het regent, 
het zegent, de pannen worden nat. 
De kinderen zongen: réégent en zéégent 
of reegent en zeegent. In beide ge
vallen blijkt het liedje import: in H 
zegt men nooit ree gent maar ook 
nooit zéégent! 

zeeker (zeker) 
Ook gebruikt voor beschrijving van 
het karakter: dés me tdg ene zeekere! 
(dat is me toch een onverstoorbare 
kerel). Idem in G R O E S B E E K 337. 

zèèjkerech (zeikerig: gierig) 
zèèjkerege minse, zèèjte nie fer niks 
te Sèntjes! (gierige mensen, ze heten 
niet voor niets de Centjes) 

zèèjkmie.r (zeikmier) 
Bedoeld is niet de gewone vrij grote, 
zwarte mier maar een kleinere, rood
kleurige soort; of net andersom: net 
als bij de kleine vogels is bij de klei
ne insecten de terminologie ietwat on
zeker. 

zèèjknat (zeiknat: kletsnat) 
el stie.vde en bietje, mar toew töws 
kwaame, waaroe zèèjknat! (het mie-
zerde een beetje, maar toen we thuis
kwamen, waren we kletsnat) 
Synoniem: stróntnat. 
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zèèjkpröjme (zeikpruimen) 
Vieze, zure pruimen van onbestemd ras. 

zéél W W B 143 (zeel: borsttuig) 
In aangrenzend Duitsland nog opge
tekend uit helaas niet gedocumen
teerde bron: Se ha 'n Sellen al froh en! 
dwz: ze moest reeds als kind hard 
werken. 

zèksel (zeiksel: hoeveelheid urine) 
toe moessoe min zèksel nö den dok
ter! (toen moesten we met een plas 
naar de dokter) 

zétte (zetten) 
daachs fur Sunteklbös meugoe bé de 
kachel ónze klomp zétte! (daags voor 
Sint Nicolaas mogen we bij de ka
chel onze klomp zetten) 
door zéttoe van de lente érpel! (daar 
planten we komende lente aardappelen) 
hédde gullie oew kèrskripke dk al 
gezét? (hebben jullie je kerstkribje ook 
al gezet) 

zeuve W W B 83 (zeven) 
Behalve op het getal slaat de term 
ook op een witte voorhoofdsvlek bij 
vee, indien deze de vorm heeft van 
het getal 7. De uitspraak zeeve alleen 
in liedteksten. Voor een vb zie men on
der zeeve in Z E G S W I J Z E N . Voor het 
verschijnsel als zodanig: O N D E R D E 

G R O E N E L I N D E , deel 2 p 16: 'De mees
te liederen zijn overgeleverd in het 
Nederlands, niet in het dialect. Dat 
moet toegeschreven worden aan de 
enorme invloed van gedrukte bronnen 
zoals liedboeken en liedblaadjes.' 

zilletries (zelatrice) 
Vrouw die collecteert voor een goed doel. 

zin (zin: manier) 
óp sön zin! (op zo'n manier) 

zingende mis (gezongen mis: mis 
tijdens welke wordt gezongen) 
Zie ook W N T s vliegend: vliegend schot: 
schot op vliegend wild. Hetzelfde meto
nymisch gebruik bij een léézende mis. 

Zliewenie.T (Onze Lieve Heer) 
Naam van God. 
den énnen boe.r wil zón, den andre 
réégen, tis mar goe.t tè Zliewenie.r 
èjges teroovergö! (de ene boer wil zon, 
de andere regen, 't is maar goed dat 
O L H zelf daar over gaat) 
Als met lievvenie:r het lichaam van 
Christus aan het kruis bedoeld wordt 
als voorwerp van hout, porselein, gips of 
dit lichaam met het kruis, dan ge
bruikt men niet het bz vnw z maar 
het lw d: van de wéék fiel bóns 
diiewenie.r minne klap fan de muu.r! 
(bij ons viel vorige week het kruis
beeld met een klap van de muur) 

zo zoe.r èz brem W W B 231 
zo te lezen als zó. 

ZOCh W W B 206 (zog) 
De term is wel te vinden in de tekst 
maar ontbreekt in het register. 

ZOej W W B 339 (zoei: gier) 
W E I J N E N E D 247 herleidt de term tot 
het ww zieden: het borrelen van gas
sen in die meststof. Als betekenis geeft 
W : mestvocht, mestgoot, greppelvoor, 
spoelwater, oprisping. In zijn opsom
ming ontbreekt de H betekenis: urine 
van vee. 
Boven de rivieren wordt wel verschil 
gemaakt tussen gier en ier: twee vor
men van hetzelfde woord voor twee 
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bijna dezelfde zaken: gier voor urine, 
ier voor mestvocht dat uit de vaste mest
stof sijpelt. 
Nadere documentatie wordt bemoei
lijkt door het feit dat de mestwinning 
niet overal op dezelfde wijze plaats 
vindt, en ook verandert in de tijd. 
In Brabant vind je de potstal, tot de 
melkfabriek opkomt met alle hygië
ne vandien. 
In de potstal wordt de urine vermengd 
met allerlei strooisel. 
In de moderne groepstal wordt de 
urine gescheiden van vaste mest en 
strooisel, en afgevoerd naar de gier-
kelder. Naast of nabij deze kelder ligt 
dan de mesthoop waaruit dan nog het 
mestvocht sijpelt. Dit wordt meestal 
via een greppel afgevoerd naar de 
sloot, of vermengd met absorberend 
materiaal als mest afgevoerd. 
Boven de rivieren is de mestverwer
king weer heel anders. Daarover ver
telt RUNHART even uitvoerig als sma
kelijk. Bij hem kan men ook lezen 
hoe kostelijke gave zoiets als gier is, 
waar hij de lezer laat bedenken: 'dat 
de gier van ééne koe dagelijks 13 
cents en jaarlijks vijftig gulden waard 
is'. Hij laat tenslotte ook weten 'dat 
een pond van deze zelfstandigheid de 
nodige stikstof bevat ter vorming van 
zestig pond tarwe.' 
Dit soort agrarische geschiedenis leidt tot 
het vermoeden dat ook in H zoej de 
primaire betekenis heeft van mestvocht, 
of de geul waardoor dat afvloeit. 
Daarover is dan na de invoering van 
groepstal / gierkelder de betekenis van 
gier heengevallen. Zie hiervoor onder: 
zoejgraaf. 
Voor de oorspronkelijke betekenis van 
mestvocht pleit ook het materiaal van 
P1RAINEN: Sudde, Sud: schmutziges 

Wasser. 
Tot slot van dit mooie lemma een ci
taat van Antoon Coolen, die het Bra
bants schriftelijk vorm gaf in literaire 
schoonheid: ons aller Brabants rust 
straks op het Père Lachaise van het 
Literair Museum. Coolen schreef in 
STIEFKIND: 'hij neemt de schoonste 
pop en gooit ze in de zoei...' Over 
honderd jaar zoeken Brabanders dit 
woord misschien nog op in dit boek, 
dank zij Antoon Coolen: Brabander 
van den bloede èn van verdienste. 

zoejgraaf (zoeigraaf: iersloot) 
Geul die bij de mestvaalt volloopt 
met mestvocht dat vermengd met kaf 
wordt uitgeschept en als meststof ge
bruikt. In deze samenstelling heeft 
zoej dus nog de betekenis van mest
vocht. Het mengen met kaf zal een 
uitvloeisel zijn van het gebruik om 
in de potstal plaggen, stro en wat dies 
meer zij onder het vee te strooien. 

zoejkiest (gierkist) 
Houten kist waarin de gier wordt 
opgepompt en vervolgens afgevoerd 
naar het te bemesten land. Deze kist 
heeft haakse hoeken en is de opvol
ger van de tonvormige zoejtón. 

zoejschépper (gierschepper) 
Een emmer met lange houten steel om 
gier mee te scheppen. 

ZOejtÓll (gierton) 
De normale gierton is al in de jaren 
'30 een industrieproduct van metaal. 
Er was nog één boer met zo'n ronde 
ton van hout, een product van de kuiper. 
Hoe de boer eraan kwam, lezen we 
bij RUNHART 605: zeer dikwijls is men 
het best geholpen door een vat, eene 
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maderapijp met ijzeren hoepels, bij 
eenen wijnkooper te nemen... 

zoeppe x soeppe (soppen: sop
pende geluiden maken) 
Steeds onpersoonlijk gebruikt. 
ès che nöw dur de Mérkes lopt, soep 
et al, mèèrge stbnz ónder! (als je nu 
door de Meertjes loopt, sopt het al 
onder je voeten: morgen staan ze onder 
water) 

ZOe:vÓrt (zovoort: spoedig) 
tis zoe:vórt lente! (het is spoedig lente) 

ZÓMer (zolder: zitvlak in een broek) 
héj ha te zólder in zen boks chescheurt! 
(hij had het zitvlak van zijn broek 
gescheurd) 

ZÖlpÓntkétteng W W B 147 (zadel-
pondketting) 
In W B D I 7 1263 wordt alleen vanuit 
Kuik (L 159) voor dit ploegonderdeel 
de term: taaie wissen gemeld, wat voet
noot bij W W B 147 bevestigt: de zadel-
pontkettingen waren oudtijds van teen
hout! 

zómmerdach (zomerdag) 
Alleen in de uitdrukking: in de zóm
merdach = sómmers = gedurende de 
zomer. In de zómmerdach wiert korre 
ènt hbjgras chemèèjt! (in de zomer 
werd het graan en hooigras gemaaid) 

ZÓnk W W B 193 (laagte) 
Duits Senke: slenk, holte in een 
aambeeld. 

zööjdéssel x zeudéssel W W B 130 
(melkdistel) 
In M A A S E N W A A L zööidéssel, met ver
wijzing naar het ww zööie (zich 

uitzaaien). 
Aan weerszijden van de Maas heerst 
dan ook de gedachte dat de plant zo 
heet omdat ze (zich uit-) zaait. In H 
gold echter ook de variant zeudéssel, 
eerder elders al ontmaskerd als zijn
de een varkensdistel, vorm van zwij-
nenvoer. Zeu is dan een in de plan
tennaam nog boven aarde staande maar 
al lang overleden nevenvorm van zeug. 
Bij H E U K E L S voor Friesland ook: mot
dissel (mot = zeug). 
G R O E S B E E K geeft onder zuije: uitzaai
en, onder zuijgras: wild gras door keu
terboeren gebruikt voor veevoer. 
Plantkundig houd ik me op de vlakte. 
Als taalkundige hoor ik het geknor van 
varkensgras. 

ZÓWWa (zowat: ongeveer) 
tis nèw zwan joör dèrw wéch séjn! 
(het is nu ongeveer een jaar dat we 
er weg zijn) 

zulderke (zoldertje) 
Bekend uit het springliedje: 

ónder en pepierre zulderke 
van je een, twee, drie... 

Men moest dan op de hurken gaan 
zitten onder het touw. 
Bij D E B O N T V O C 782 is: ene papiere 
zulder taai gelopen buigzaam ijs. 

zuster (zus, non) 
héjn bruu.r nóg èn en zuster! (hij 
heeft een broer nog en een zus) 
vroegger zaate de dérkes bé de zus
ters ób de mèskesschool! (vroeger zaten 
de meisjes bij de nonnen op de meis
jesschool) Die school stond in Ra-
venstein, en daar heetten meisjes 
geen dérkes (deerntjes) maar mèskes 
(meisjes) 
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Zustere, Van (Van Susteren) 
Naam van een der smeden. Een her
bergier heette: Van 7Mmmere, voor 
de Burgerlijke Stand: Van Summercn. 
In beide namen heeft de s nog de oor
spronkelijke uitspraak met z bewaard. 

zuurkblle W W B 237 (zuurkool) 
de zuurkblle zéjn nog en bietje te 
zoe.r, kdoer noch wa römkez. deur! 
(de zuurkool is nog een beetje te zuur, ik 
doe er nog wat melk door) 

ZUUtjes (zoetjes: zachtjes, voorzich
tig, langzaam) 
De zéch mar zuutjes! (dat zeg maar 
zachtjes, nl onder groot voorbehoud) 

Zwart W W B 239 (zwart) 
De laatste zwarte steen in de oven voor 
deze helemaal gloeiend is, heet in H 
de zwarte man. 
In Den Dungen noemde me een bakker 
deze steen den duuvvel. 
Zie ook PIRAINEN s Hund: den schwat-
ten Hund mutt d'ruut (zu früh zum 
Backen). 
In Gendringen was de duivel ooit 
aanwezig in een haardtegeltje: een 
donkere schildpadtegel tussen de wit
te tegels of lichte landschapjes, het 
zgn vuurduveltje dat ervoor diende 
te zorgen dat je geen brand kreeg. 
Zie hiervoor W A L D I 984- l i l . 
De term zwart maake: ploegen (WWB 151) 
ook bij PIRAINEN s schwatt. 

zwèèrk W W B 274 (zwerk: gewelf) 
Dat het deftige zwerk ook elders tot 
de volkstaal behoorde blijkt uit N E -
D E R - B E T U W E 116: swurk, in de bete
kenis van donderwolk. 

zwie:p W W B 340 (zweep) 

In het register moet p 224 vervallen. 
Voor de regelmatige verkorting van 
de ie: zie W W B 39. Aldaar ook de uit
zonderingen met i. Hiertoe behoort 
ook de i van het dim zwipke. 
lég er de z.wie:p mar oover! (leg er 
de zweep maar over) Deze staande uit
drukking vooral gebruikt bij het rozen
hoedje 's avonds: voorbidder, schiet 
een beetje op, we willen naar bed! 

zwie:t W W B 224 (zweet) 
Dient alsnog opgenomen in het re
gister. 
wa sédde? duu.r? nie ön te kbmme? 
geméntewérkersswie:t, doors nie bn 
te kbmme! (wat zeg je? duur? niet 
aan te komen? gemeentwerkerszweet, 
daar is niet aan te komen) 

ZWOOgerin (zwagerin, schoonzus) 
v vorm van zwbbger (schoonbroer). 
Zie verder onder schbnmoedder. 

ZWÖbjbalke W W B 176 (zwadbalken: 
tussen twee sneden een streepje gras 
laten staan) 
In Groningen heet de rug tussen twee 
zwaden: zwadbalk. 
W E B S T E R s balk: ridge of unplowd 
land between furrows. 

Nagekomen lemmata: 

brééke (breken) maar bruu:ke 
(bijna tot brekens toe blijven 
doorwerken) met het znw bruu:kert 
(workaholic) 

böjge (buigen) maar buu.ge wistie 
host brekt (een stok kromzetten tot 
hij bijna breekt) 
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B I J L A G E 
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In deze bijlage nog een aantal foto's die de auteur 
± 1950 maakte op het terrein van zijn onderzoek. Ze vormen de 

toevoeging WOORD EN BEELD V A N DE BOER. Bijzonder interes
sant zijn de foto's van - gelukkig - alle vier de zijden van Huis-
selings oudste, wat vervallen maar ook nooit gewijzigde boer
derij: Saksisch, nog zonder kruk en met de voordeur dan ook in 
de zijgevel. De haard vol tegeltjes. Van het in een balk gebeitel
de en door mij ooit gedocumenteerde jaartal, ging het laatste 
cijfer helaas verloren:179? Mèt de tegeltjes dus: XVIII - D. De 
scheiding tussen voor en achter? Beneden van steen, boven van 
hout. Verder herinner ik me helaas weinig van het interieur. Te 
erger naarmate ik me realiseer dat kort na het maken van de 
foto's het monument door een buurman werd aangekocht en zorg
vuldig met de grond gelijkgemaakt. De bouwkundig historicus 
zal het vele wat op de foto's nog te zien is ongetwijfeld naar 
waarde weten te schatten voor reconstructie van het interieur. 

Eerst toen me in de loop van 2009 gevraagd werd of 
ik dan misschien nog over enig fotomateriaal beschikte uit de 
jaren '50, werd ik een beetje zenuwachtig. Gelukkig bleek dat na 
tal van verhuizingen, schoonmaakepidemieën en opruimingen 
een pakje van de fotograaf met slechts negatieven aan de ver
nietiging was ontsnapt. Toen ik de afdrukken bekeek werden 
mijn niet meer zo beste ogen weer even scherp als ze een halve 
eeuw geleden waren. Ik werd gefrappeerd met een Grammo-
phon-Erlebnis: 'Een jubel die geen adem hoeft te halen stijgt uit 
het zwarte landschap van het niet'. En eindelijk weer eens ver
diept in Gerrit Achterberg, ontdekte ik dat hij in eenzelfde Er-
lebnis ook de Fotografie te berde brengt: 'en mijn hand gleed 
over het origineel waar de foto is vergeeld'. 
En zo is het precies. Een dialectoloog legt het dialect vast tot het 
lang na zijn uitsterven weer in leven wordt gelezen uit het 
zwarte landschap van een gedrukte tekst. Terwijl ik keek naar de 
foto gleed mijn oog weer over het origineel. Wat in de volks
mond ooit nog een tabaksboerderij was geweest, het slepers-
bedrijf van Jan van Tilburg, afgebroken voor efemere nieuw
bouw, herrees uit dit negatief als een sprookjeshuis aan de 
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Graafsestraat, op de buitenglooiing van de stadsgracht. Ik kon 
mijn ogen bijna niet geloven. Alsof ik Kathleen Ferrier na een 
mensenleeftijd weer hoorde zingen. Ik was terug in een ver
dwenen dorp: Herculaneum, zou Achterberg schrijven. 
Ik keek in het ongerepte landschap van mijn bakermat, met op 
de achtergrond de Huisselingse kerk. Op de voorgrond her
kauwen koeien gras van een halve eeuw oud. Als uit de gram
mofoon van Achterberg hoor ik weer de sikkels klinken, de 
mooiste muziek ooit in mijn kinderoren: een zwanenzang waar 
visueel nooit meer een einde aan komt. 
En dat daar, dat is het weidehek waarop ik als puber zat te 
dromen: ooit door de afrasteringen heen van het platteland te 
ontsnappen. Ik zag de biggenmand terug, met veel vers en goud
geel stro waarin de biggen, negen weken oud, roze gewassen en 
met twaalf tegelijk het erf verlieten, naar de markt voor een 
nieuw maar zeker geen beter leven. Eenmaal verkocht, kregen 
ze nog op de markt van de koopman een vieze kleurstreep op 
hun net gewassen rug: een veeg teken. 

En dan zijn er nog de afsluitende foto's van de twee 
bakhuizen in Neerloon. Wat een bouwvallen! Maar ook: hoe 
compleet nog. Ik herinner me niet ze ooit gezien te hebben. Ik 
herken ze dan ook niet van de foto: ze zijn er dan nog, maar nu 
is het alsof ik ze voor het eerst zie. Ze horen bij het woord bak-
höws (WWB 239). En er past een verhaal bij. De meeste boer
derijen hadden - inpandig of uitpandig - een oven voor het 
bakken van het eigen brood. Zo was mijn vader in zijn ouderlijk 
huis naast boer ook bakker. Met de 'bakkers'uit de buurt had hij 
een afspraak. Men bakte op verschillende dagen. Kwam men te 
kort, dan wist men precies waar je dan en bruuitje bé kónt sétte. 
Tot in 1914 vanwege de voedselregeling en de daarbij horende 
voorschriften en controleurs het zelfbakken wordt verboden. De 
zelfbakkers zullen aanvankelijk wel vreselijk gemopperd heb
ben. Maar geen van hen was na 1918 zo dom om weer bakker te 
worden. Geen wonder dat de twee bakhuizen uit Neerloon er 
wat verwaarloosd uitzien. 
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Het hier volgend gedicht is eigenlijk ook een foto: een geheu
genbeeld van mijn promotor in 1958. Na mijn candidaats in 1950 
vluchtte ik uit angst voor LC Michels in de armen van de 
literatuur-historicus Gerard Brom. Om dus na mijn doctoraal de 
nadruk weer te leggen op de taalkunde. Stond Michels als een 
peetvader aan het begin van WOORD EN WERELD V A N DE BOER? 
Dan zal hij in die functie ook staan aan het einde van deze niet 
eens zo kort uitgevallen Kortspraak. 

JAGER MET H O O F D A K T E 

Zijn hoed 
een listig bolwerk 
op het hoofd van de jager. 

Zijn mond 
een krakende klankwet 
bemeestert de drift 
van de meute. 

Zijn bril 
door kijken geslepen 
rijdt op een neus 
die buit ruikt. 

Zijn kruit 
is het zout van de geest 
op de staart van de vos 
in de volzin. 

Zijn hand 
in jagerslatijn brengt 
tot in komma's korrekt 
verslag van de jacht uit. 

Bovenstaand portret van LC.Michels 
van de hand van de auteur uit diens 
bundel WAAROM PA... 
Brabantse Drukken /Den Bosch lm 
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Zieht op Ravenstein 

Zieht op Huisseling 
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Zelfgemaakt weidehek 

Sikkels klonken, sikkels blonken, ruisend viel het graan... 



Boerderij Van de Heuvel, achterzijde 
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Boerderij Van de Heuvel, voorzijde 



Boerderij Van de Heuvel van uit het zuidoosten 
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Boerderij Van de Heuvel vanuit het noordwesten 

13 

K 

» 1 2 

ƒ*"/£. 5. De achterzijde van de boerderij. 
1 achtermuur, 2 paardenstaldeur, 3 koestaldeur, 4 halvemaan, 5 rondoog, 
6 achterdeurdeurtje, 7 vulling, 8 schoor, 9 pelker, 10 staande planken, 

11 gepotdeksclde planken, 12 vagevenster, 13 schildje, 14 uilengat. 

Schematische voorstelling van een H boerderij in WWB 126 
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Biggenmand van de mandenmaker 

Tabaksboerderij Van Tilburg 



Bakhuis Neerloon. 

Bakhuis Neerloon. 
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